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Köszönet érte!
Kedves Szobi Polgárok, Tisztelt Olvasók!

A XII. Szobi Városnapok rendezvényso-
rozata úgy gondolom sokunknak hozott szá-
mos újdonságot, és okozott jó értelemben vett
meglepetést. Szokták mondani, hogy "nincs
új a nap alatt", és ez esetünkben akár igaz is
lehet. Minden bizonnyal sok évvel ezelőtt is
már mozgósítható lett volna a város apraja-
nagyja, csak valószínű, hogy nem vettük ész-
re azokat az embereket, akik önmagukon kí-
vül másokat is tudnak lelkesíteni és cseleke-
detre buzdítani a jó ügy érdekében.

Bármelyik eseményét is követjük figyelem-
mel a városnapoknak, bámulatos volt a szin-
te magától értetődő aktivitás. Ehhez persze
annak a néhány embernek a rendszeres ta-
lálkozása volt szükséges, akik hét héten át,
minden hét hétfőjén - és olykor a hét másik
napjain is - összejöttek és együttgondolkod-
tak.  Az ötletcsiholás minden fortélya átjárta
ezeket az együttléteket, ahol a fő mozgató erő
a legjobb gondolat elővarázsolása volt.
Számtalanszor került átbeszélésre a péntek
délutántól a vasárnap estig terjedő idő min-
den pillanata. A rendezvénnyel érintett terü-
letek, a szükséges eszközök, a dolgos kezek
és hosszú-hosszú sorokon át lehetne még so-
rolni, hogy mi minden egyéb mozzanat ke-
rült szóba ezeken az összejöveteleken. Az öt-
lettől a megvalósulásig terjedő folyamat gon-
dolatban számtalanszor pergett át mindenki
fejében és mindenki tett valamit hozzá, job-
bított rajta.

Akik az események szemlélő résztvevője-
ként, úgynevezett vendégként voltak jelen
egynémely, vagy akár valamennyi rendezvé-
nyen, minden bizonnyal érezhették a közös-
séget szolgálni akaró jó szándékot, és a kö-
zösségért tenni akarást. Az újság más helye-
in is olvashatjuk ennek tanúságát.

E lapszám másik oldalán igyekeztük kö-
szönetet nyilvánítani a városnapi rendezvény-
sorozat sikeréhez bármi módon hozzájáruló
személyeknek, közösségeknek. Ehelyütt kö-
szönetünket azon személyeknek szeretnénk ki-
fejezni, akik az előkészítő és a szervező mun-
kában heti rendszerességgel részt vállaltak.
Közülük többen is évtizedek óta szolgálják
városunk intézményeit, illetve a teljes közös-
séget. Köszönetet mondunk tehát Fiedel Haj-
nalkának, Golánné Beke Anitának, Kipilláné
Gonda Máriának, Kunya Sándornénak,
Molnárné Koppány Ildikónak, Nagy Gyuláné
Héri Borbálának, Paluch Anitának, Ságiné
Székely Editnek, Fésű József Györgynek és
Golán Krisztiánnak.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

A képviselő-testület a megalakulását kö-
vető első rendes ülésén helyszíni bejárást
tett a zeneiskolában. Az úgynevezett
hosszú épület teljes szakaszának bejárása-
kor lehangoló látvány fogadta a képvise-
lőket. A tél folyamán a központi intézke-
déssel leállított fűtés komoly kárkövetkez-
ményekkel járt.

Az úgymond takarékossági célból leál-
lított központi fűtés teljes rendszere szétfa-
gyott, aminek következtében 27 radiátor, két
nagyteljesítményű gázkazán, a fűtővizet ve-
zető csőrendszer több helyen, valamint egy
vizesblokk vízellátó vezetéke szétfagyott.
Mindezt fokozta még az is, hogy az idő eny-
hülésével bekövetkezett olvadáskor a szét-
fagyott rendszerből kiáramló víz a koncert-
teremben több helyen alááztatta a parkettát,
amelynek következtében több mint 30 m2-
en felpúposodott, mintegy 20-30 cm-es fel-
domborodások keletkeztek.

Az épület vagyonbiztosítására szerző-
dött biztosító társaság csak 415.000 forint
összegű kártérítést fizetett, mert a kár töb-
bi része - megítélése szerint - nem elkerül-
hetetlen esemény következménye volt. Ott
személyi mulasztás gyanúja merült fel, akár

Végiglátogatják az
önkormányzati intézményeket

A zeneiskolában és az óvodában tapasztaltakról
a döntéshozatal, akár annak végrehajtása
tekintetében, és mint ilyen kárt a biztosító
társaság nem volt hajlandó megtéríteni.

Az önkormányzat két szakipari vállal-
kozótól kért ajánlatott a zeneiskola fűtés-
rendszerében keletkezett fagykár helyreál-
lítására. A helyreállítás anyagköltsége a két
ajánlat tekintetében hasonló (ezer forintra
kerekítve bruttó 1.469.000 Ft és 1.599.000
Ft), azonban a munkadíjnál már jelentős
eltérés mutatkozik (ezer forintra kerekítve
bruttó: 1.525.000 Ft, illetve 598.000 Ft).
Amennyiben az alacsonyabb összegű ár-
ajánlatot vesszük figyelembe, akkor is
megközelítőleg 2.200.000 Ft a fűtés hely-
reállításának költsége. Amennyiben a kon-
certterem parkettájának részleges helyre-
állításában (nincs teljes felcsiszolás és új-
ralakkozás), továbbá a vizesblokk vízellá-
tó rendszerének helyreállításában is gon-
dolkozunk, annak anyag és munkadíj költ-
sége további 350.000 Ft.

Az intézményben szeptembertől a taní-
tásnak, októbertől a fűtés szolgáltatásának
el kell kezdődnie, így a helyreállítás meg-
kezdése nem halasztható.

folytatás a 2. oldalon

>>> a városnapok eseményeiről lapunk 4-5-6. oldalán olvashatók írásaink

XII. Szobi Városnapok
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Az önkormányzat anyagi ter-
mészetű gondjainak enyhítése
céljával számos területen tett
intézkedést az utóbbi hetekben
és tesz a közeli jövőben is. En-
nek egyik állomása volt az,
amikor a 2011 tavaszán felvett
közel 10.000.000 forintos rö-
vid lejáratú (egy év) hitelt há-
rom éves (hosszú lejáratú) fu-
tamidőre változtatta az OTP
Bank Nyrt-vel történt tárgyalá-
sok eredményeképpen. Min-
den-nek aktualitást az adott,
hogy a tavaly felvett összeget
idén június 30-ig egy összeg-
ben kellett volna visszafizetnie
az önkormányzatnak.

A negyvenmillió forintot
meghaladó számlatartozások
miatt az önkormányzatnak fo-

lyamatos tárgyalásokat kell
folytatnia a szolgáltatókkal és
az egyéb beszállítókkal.

Az elmúlt hetekben ugyan-
is a hivatal átvételekor megis-
mert számlatartozásokon felül
további elmaradt fizetési köte-
lezettségekről érkeztek felszó-
lítások, illetve számlák. Példa-
ként említhetjük az általános
iskola múlt év októberétől fel-
halmozódott 6,3 milliós gáz-
számla tartozását, vagy éppen
a ki nem fizetett közvilágítási
díj 4,5 millió forintos összegét.
A szolgáltatókkal történő meg-
egyezés azért rendkívül fontos,
mert további nem fizetés ese-
tén a szolgáltató korlátozza
vagy teljesen megszünteti az
általa biztosított ellátást.

Röviden
HULLADÉKGYŰJTÉS. Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete jú-
nius 19-én megtartott ülésén felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
az önkormányzat képviseletében a Maros Építőipari és Kommunális
Kft-vel a város teljes közigazgatási területén a települési szilárd hulla-
dék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerző-
dést aláírja.

BESZÁMOLÓ. A képviselő-testület Szob Város Jegyzőjének a 2011.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját  június 19-i ülésén fogadta el.

MUNKAPROGRAM. A képviselők június 19-i ülésükön fogadták el a
képviselő-testület 2012. június - december havi munkatervét, valamint
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. év ugyanezen időszakárá-
ra terjedő munkaprogramját.

LEADER. Kedvező elbírálásban részesültek az önkormányzat által
2011. évben a sportöltöző felújítása, illetve térfigyelő kamerarendszer
fejlesztése tárgyában benyújtott LEADER pályázatok. A képviselők
június 19-i ülésén felhatalmazták a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
bíráló bizottság bevonásával a fenti beruházások megvalósítása tárgyá-
ban a beszerzési eljárásokat kezdje el. Az utófinanszírozott beruházá-
sok megvalósítását nehezítheti, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi
helyzetében problémát jelenthet azok költségének megelőlegezése.

LEKVÁR. A képviselők június 19-i ülésükön a pénzügyi és ellenőrző
bizottság kezdeményezését elfogadva felkérték a jegyzőt, vizsgálja meg,
hogy a 2011. évi Értékteremtő Közmunkaprogram keretében végzett
lekvárfőzési tevékenységből és a mezőgazdasági termelésből keletke-
ző termékek, illetve a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök (gön-
gyölegek, egyéb származékok) hol találhatóak. Jelölje meg továbbá,
hogy a tevékenységből adódóan keletkezett-e kár, és ha igen, állapítsa
meg a kár mértékét.

SZAKORVOSI RENDELŐ. A képviselő-testület június 19-i ülésén  Szob
Város Szakorvosi Rendelőintézetének pénzügyi és gazdálkodási átvi-
lágításáról döntött az intézmény féléves zárszámadását követően. A
képviselők felkérték a polgármestert, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság elnökének közreműködésével, szakcéggel vegye fel a kap-
csolatot az átvilágítás lebonyolításával kapcsolatban.  Az átvilágítás
tényadatairól  a  képviselő-testület összegző jelentést  kér.

Kapcsolódó hír, hogy a képviselő-testület a fenntartásában működő
szakorvosi rendelőintézet intézmény-igazgatói  állásának betöltésére
pályázat kiírásáról döntött.

VÁROSFEJLESZTŐ KFT. A képviselő-testület június 25-én megtar-
tott ülésén dr. Holocsi Krisztiánt bízta meg a Szobi Városfejlesztő
Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával havi bruttó 60.000 Ft összegű
megbízási díj megállapítása mellett. Az új ügyvezető megbízására azért
volt szükség, mert a kft korábbi ügyvezetője, Galanits Tamás megbí-
zatásáról 2012 februárjában lemondott.

Intézkedések
a fizetőképesség

megtartásáért
Hitel átütemezés és tárgyalások a szolgáltatókkal

folytatás az 1. oldalról
Tájékoztatjuk a Kedves Ol-

vasót, hogy a parketta részle-
ges helyreállítása a jövő héten
befejeződik. A felbontott par-
kettából a használhatóakat
már lerakta a szakember, a hi-
ányzó felületre egyedi gyár-
tással Vácott gyártatjuk le a
szükséges mennyiséget. A fű-
tési rendszer helyreállításáról
egyelőre nincs döntés, tekin-
tettel arra, hogy az önkor-
mányzatnál pillanatnyilag
nem áll rendelkezésre az anya-
gi forrás. A képviselő-testület
elrendelte a kár keletkezése
körülményeinek kivizsgálását,
ennek eredményéről későbbi
számunkban adunk tájékozta-
tást.

A Napsugár Óvoda ünnepé-
lyes hangulatban fogadta a
képviselő-testületet, hiszen
éppen a középső csoport tan-
évzáró ünnepségének idejére
esett a látogatás. A szülők, az

óvónők és a képviselők jelen-
léte semmiben sem zavarta
meg az óvodások kedves, fel-
szabadult ünneplését. A vidám
látogatást csak az épület észa-
ki szárnyának három foglal-
koztató helyiségének állapota
árnyékolta be. Ezekben a fog-
lalkoztató helyiségekben a
parketta felkopott, elhasználó-
dott és halaszthatatlan felújí-
tásra vár. Ezen munkák elma-
radása már a foglalkozási év
szeptemberi kezdését tenné le-
hetetlenné. Mindennek követ-
keztében a képviselő-testület
úgy döntött, hogy a nyár fo-
lyamán a parketta teljes felújí-
tását, lakkozását, továbbá a
helyiségek újrafestését az ön-
kormányzat szakembereinek
bevonásával elvégzi.

A képviselő-testület ősztől
folytatja saját intézményeinek
bejárását.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

A hirtelen nappali felmelegedés és
a csapadékmentes, száraz időjárás
miatt Pest megye erdőterületein és
annak környezetében fokozott tűz-
veszély alakult ki.

Minderre tekintettel a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága a megye területén fek-
vő erdőkre, fásításokra, valamint az
erdőterületek, illetve fásítások ha-
tárától számított kétszáz méteren be-
lüli területre átmeneti időre, 2012.
június 25-i dátummal általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el.

A fenti időponttól kezdődően ti-
los a tűzgyújtás a felsorolt terüle-
teken kijelölt tűzrakó helyeken is,

valamint a közút- és vasút menti
fásításokban. Szintén tilos a par-
lag és gazégetés.

A kormányhivatal közleményé-
ben felhívja a lakosság figyelmét
arra, hogy közúton, illetve vasúton
történő utazás, erdőben történő ki-
rándulás, vagy mezőgazdasági te-
rületen történő munkavégzés során
égő cigaretta csikket ne dobjanak
el, azt minden esetben oltsák el.

A felhívja továbbá a figyelmet
arra, hogy a tűzgyújtási tilalomra
vonatkozó rendelkezések megsze-
gőjét százezer forintig terjedő er-
dővédelmi bírsággal lehet sújtani.

KORMÁNYHIVATAL KÖZLEMÉNYE

Általános tűzgyújtási tilalom

Végiglátogatják az
önkormányzati intézményeket
A zeneiskolában és az óvodában tapasztaltakról
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Tájékoztató a
hulladékkezelési díjakról
A Maros Kft tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a
2012. évi hulladékkezelési díjak megfizetését az
alábbiak szerint kéri:

A fizetési határidők megegyeznek
a korábbi évek gyakorlatával

I. negyedév április 1. - április 30.,
II. negyedév június 1. - június 30.,
III. negyedév augusztus 1. - augusztus 30.,
IV. negyedév október 1. - október 30.

Fizetendő összeg
110 literes I. negyedév 6.700.- Ft

II. negyedév 6.700.- Ft,
III. negyedév 6.400.- Ft,
IV. negyedév 6.400.- Ft,
éves díj 26.200.- Ft.

120 literes I. negyedév 6.800.- Ft,
II. negyedév 6.800.- Ft
III. negyedév 6.700.- Ft,
IV. negyedév 6.700.- Ft,
éves díj 27.000.- Ft.

50 literes I. negyedév 3.400.- Ft,
II. negyedév 3.400.- Ft,
III. negyedév 3.300.- Ft,
IV. negyedév 3.000.- Ft,
éves díj 23.100.- Ft.

240 literes I. negyedév 12.700.- Ft,
II. negyedév 12.700.- Ft,
III. negyedév 12.600.- Ft,
IV. negyedév 12.-600.- Ft,
éves díj 50.600.- Ft.

A hulladékkezelési díj beszedése a Maros Kft al-
kalmazásában álló, megbízólevéllel és kitűzővel ren-
delkező díjbeszedő által történik, a társaásg által
kiboccsátott készpénzfizetési számla ellenében.

A díjbeszedő minden  hónapban az utolsó csü-
törtöki munkanapon a polgármesteri hivatalban fél-
fogadást tart 8-tól 14 óráig, a díj itt is fizethető.
Ugyanekkor történik a meghibásodott, valamint az
egyéb okok miatt lecserélendő  hulladékgyűjtő
edényzetek cseréje.

A hulladékkezelési díj fizethető a Maros Kft-
től igényelt csekken is (készpénzátutalás), vagy
banki átutalással  a váci  OTP-nél vezetet t
11742094-26913201 számú számlaszámra.

A Maros Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy az
alkalomszerűen jelentkező többlet szemét elszál-
lítására  Maros Kft emblémájával ellátott zsák vá-
sárolható a polgármesteri hivatalban 500 Ft/db
áron, amely tartalmazza a hulladékkal kapcsola-
tos költségeket is.

Az emblémás zsákot a szállítási napon kell ki-
tenni a kuka mellé.

A Maros Kft telephelyére (Nagymaros, Rákó-
czi u. 37.) előzetesen egyeztetett időpontban (06-
30-222-4483) a konténeres mennyiséget el nem érő
(3 m3 alatti mennnyiség)  sítt, törmelék, illetve
egyéb hulladék beszállítható, és díj ellenében le-
rakható.

sítt, törmelék 4.000 Ft/m3

egyéb hulladék 6.000 Ft/m3

Nagymaros, 2012. július 11.
GENZELMANN JÓZSEF ÜGYVEZETŐ

A közfoglalkoztatás
jogi háttere. Közfoglal-
koztatási jogviszony ál-
talánosságban olyan
munkára létesíthető,
amely törvény által elő-
írt állami, kötelező vagy
önként vállalt önkor-
mányzati feladat. Így kü-
lönösen egészség-meg-
őrzési, szociális, nevelé-
si, oktatási, kulturális,
kö rn yeze tvé de l emi ,
gyermekvédelemi, sport,
közrend és közlekedés-
biztonsági feladatok ellá-
tására irányulhat. Irá-
nyulhat továbbá ár- és
belvízvédelemi célú,
közforgalom számára
megnyitott út, híd, alag-
út fejlesztéséhez, fenn-
tartásához és üzemelteté-
séhez kapcsolódó, vagy
a Kormány által megha-
tározott közösségi célok
megvalósítását elősegítő
feladat ellátására vagy a
feladatellátás feltételei-
nek megteremtésére.
Nem csak az önkor-
mányzatok lehetnek köz-
foglalkoztatók, hanem
többek között az egyhá-
zak, civil szervezetek, er-
dőgazdálkodók, vízi-tár-
sulatok, állami vagy ön-
kormányzati vagyon ke-
zelésével megbízott szer-
vezetek, szociális szövet-
kezetek, vasúti pályahá-
lózat fenntartásával és
működtetésével foglal-
kozó szervezetek.

Közfoglalkoztatott-
ként az a személy foglal-
koztatható, aki 16. életév-
ét betöltötte és álláskere-
ső, vagy rehabilitációs el-
látásban részesül. A köz-
foglalkoztatottak havi
bére nettó 47.000 Ft.

Közfoglalkoztatás
Szobon. 2012. február 1-
jén 30 fővel elindult vá-
rosunkban az új közfog-
lalkozatási rendszerben
résztvevő munkavállalók
foglakoztatása. Az új
rendszer neve Start mun-

kaprogram, amely minta-
munkaprogramokban
foglakoztatja a regisztrált
álláskeresőket. A Start
munkaprogram keretében
három területen - közút-
hálózat karbantartása,
belvízvédekezés és külte-
rületi utak karbantartása
- indult el a munka.

Az önkormányzat tu-
lajdonában lévő utak kar-
bantartása, kátyúzása az
első ilyen terület. A ká-
tyúk többsége útkereszte-
ződésekben, súlykorláto-
zás nélküli aszfalt utakon
és a városból kivezető út-
szakaszokon alakul ki. A
sürgősen javítandó ká-
tyúk darabszáma megha-
ladja az ötvenet. Feladat
továbbá a padkarendezés,
illetve az utak belátható-
ságát csökkentő növé-
nyek visszametszése a
város tulajdonában lévő
utak mentén. A program
keretében lehetőség nyí-
lik a leromlott állapotú
betonjárda szakaszok ja-
vítására is az előzetesen
felmért szakaszokon.

A belvíz elleni véde-
kezés keretében az Ön-
kormányzat kiemelt fi-
gyelmet kíván fordítani
arra, hogy a település
kül- és belterületi része-
in nagyobb - az 1999-
2000. évi nagy belvíz
okozta károkhoz hason-
ló - károk ismételten ne
következzenek be. En-
nek érdekében az önkor-
mányzat minden lehetsé-
ges erőforrást megpróbál
kihasználni. A Start mun-
kaprogram kiváló alkal-
mat nyújt ezen probléma
megoldására. A 2012-re
tervezett belvíz elhárítá-
si minta-munkaprogram
komoly szerepet játszik
majd városunk belvízvé-
dekezésben.

A külterületi mező-
gazdasági utak karban-
tartása a harmadik terü-
let, amelyen a Start mun-
kaprogram keretében

foglalkoztatottak munkát
végeznek. Szob külterü-
letén található mezőgaz-
dasági utak nagyon elha-
nyagolt állapotba kerül-
tek, ezért karbantartásuk
szükségessé vált.  Ebben
az évben 100%-os mun-
kabér-, és kedvező esz-
közbeszerzési támoga-
tással pályázni lehetett a
felújításra. Ez persze
nem jelenti azt, hogy
mindenre jut pénz, de a
legszükségesebb felada-
tokat el tudjuk végezni.

Március elsején a fen-
tiekhez csatlakozva ne-
gyedik programként in-
dult útjára a közfoglal-
koztatottakkal végzett
mezőgazdasági tevé-
kenység. A program ke-
retében önkormányzati
tulajdonban, illetve bé-
relt területeken mező-
gazdasági növényter-
mesztést végeznek a
munkavállalók. Teveink
szerint a termelt növény-
fajtákból (uborka, bab,
hagyma stb.) a gyermek-
élelmezéshez kapcsoló-
dóan a helyi konyha ré-
szére biztosítjuk a zöld-
ségigény egy részét.

A 100 %-os állami
munkabér támogatással
folyó közmunkaprog-
ram keretében jelenleg
96 fő foglalkoztatása
valósul meg települé-
sünkön. Az ő munkájuk-
ra azonban csak a fenti-
ekben részletezett négy
(rész) program kereté-
ben számíthatunk. A
k ö z m u n k a p r o g r a m
egyebek mellett nem tar-
talmazza a parkok, a ját-
szóterek, a sportlétesít-
mények, lakóingatlanok
előtti közterületek gon-
dozását. Az ingatlan tu-
lajdonosoknak tehát to-
vábbra is jogszabályban
meghatározott feladata
az ingatlan előtti közte-
rület ápolása.

EGYÜD BERTALAN
JEGYZŐ

Közfoglalkoztatás a Start
munkaprogram keretében
Országosan mintegy 200 ezer embernek ad munkát az idén
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Szösszenet a városnapokhoz
....Apa mosdik, Anya főz együtt lenni jó.....

Volt az elmúlt  két hónapban városkánkban egy-két (pontosan
hat) "Apa", akiknek Zelk Zoltán versének hangulatát nélkülözni-
ük kellett!

Mert amíg "Apa" mosdott, addig  "Anya" megbeszélésen volt
vagy rajzolt, festett, varrt, ragasztott, cipelt, és ha véletlenül ott-
hon volt, akkor telefonált, ötletelt, csak néha főzött. A családi
kör ilyen fajta felbomlását mindenki másképp dolgozta fel. Volt
aki ifjonti hévvel fogadkozott, hogy ő bizony elválik, és volt, aki
belenyugvóan annyit mondott: persze, menj csak, majd eszünk
valami hideget, majd kiteregetünk, majd feltakarítunk! Amibe
pedig nem halunk bele, attól csak erősebbek leszünk, igaz ez a
házasságokra is. Amikor minden sikeres férfi mögött egy nő áll,
ugyanakkor ott állnak a férfiak is a nők mögött!

SANYI, GYURI, PETI, TOMI, GYULA, KRISZTIÁN: KÖSZÖNJÜK!

A rendezvény sikeréhez való-
ban komoly összefogásra volt
szükség. Szinte minden prog-
ram létrejöttéért köszönetet kell
mondanunk valamely civil szer-
vezetnek, vállalkozónak, város-
lakónak. Kezdve a mazsorettek
felvonulásával, akik a lelkes
szülők segítsége nélkül nem
tudták volna levenni a lábukról
a közönséget. A galambok bé-
két és nyugalmat árasztó röpte-
tését sem láthattuk volna a
PGSE  A-54 Galambász Szak-
osztály felajánlása nélkül.

A lenyűgöző karneváli han-
gulatot teremtő Rajnai Produk-

ció a Börzsöny Nehézgyalogság
vezetőjének, Németh Balázsnak
baráti kapcsolata révén jutott el
hozzánk, Az előadásuk sikeré-
hez Balázsi Géza vállalkozó tá-
mogatása is hozzájárult.

A családi versenyek finom
tortáit a Látvány pékség tulajdo-
nosa, Huszti Heni ajánlotta fel.

A kutya bemutató megszer-
vezését, és anyagi szponzorálá-
sát Oravecz Szilárd vállalta fel.
A díjakat Huszti Petinek kö-
szönhetjük.

Komoly segítséget kaptunk
az Élő képek megvalósításához
a Hofa Bt-től, valamint általában
az önkormányzat központi mű-
helyének dolgozóitól, aki a ren-
dezvény során szinte éjjel-nap-
pal a szervezők rendelkezésére
álltak.

További köszönet illeti:
COLAS Északkő Kft. (200. 000
Ft), Ipoly Erdő Zrt. (100.000
Ft), OTP Bank Nyrt. (75.000

Ft), Szobi Italgyártó Kft., 105
Söröző, Bánkúti Ferenc, Barna
László Tamásné és lánya,
Bartókné Berki Marianna,
Bombajó Látványpékség, Bör-
zsöny Muzeális Kiállítóhely,
Börzsöny Múzeum Baráti Köre,
Burda Büfé, Csikós Balázs,
Csóka Bernadett, Csóka Zsófia,
Danubius Táncegyüttes, dr.
Káposztássy Béla, Dunakanyar
Fúvósegyüttes, Egri Gábor, Éva
Baker Kft., Fekete István Álta-
lános Iskola tanulói, Feleki-
Kliment Erika, File Ildikó,
Galanits Tamás, Gáspár
Jánosné, Határ ABC, Havasi

Gizella, Heil Attila, Heil Imréné
és unokája, Heil László, Helembai
Citarazenekar és asszonykórus,
Herfli Söröző, ifj. Schwéger Jó-
zsef, Járik László, Járikné Bakos
Klára, Kodály Zoltán Zeneiskola
növendékei, Laczkó Franciska,
Lavina Autó Kft., Lehoczky János,
Mácsai Veronika, Mádai
Mihályné, Márton Gyula,
Mazsorett Csoport, Napsugár
Óvoda óvodásai, Neti Söröző,
Nyugdíjas Klub, Orbán Ferenc,
Orbán József, Ozoli Zoltán, Pat-
rik József, Patrik Máté, Peat-R
Dance Team, Peti Bolt, Polgár-
őrség, Simonné Zsibrita Gizella,
Star Team, Szabó Dávid, Szobért-
Szobiakért Közalapítvány, Szobi
Öregfiúk Csapata, Szobi Rendőr-
őrs, Szőke Zoltán, Szutor Berna-
dett, Tóthné Nyirádi Anna, Véber
Anita, Véber Sándorné, Veligdán
Péter, Vígh Viktória, Virág Sán-
dor, Vígh Imre Tiborné, Vörös Ró-
bert, Ziman Lajos.

Amikor a képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2012-ben is meg-
rendezi a városnapok ünnepsé-
geit, akkor meghatározta az erre
felhasználható pénzügyi kere-
tet. Miután pályázati forrás sem-
milyen mértékben nem állt ren-
delkezésre ezért saját, illetve
szponzori forrásokra kellett tá-
maszkodni a tervezés során.

A képviselő-testület már a
döntéshozatal pillanatában is
500.000 forint szponzori támo-

gatással számolt, amit kiegészít-
ve saját pénzeszközzel, összesen
800.000 forint végösszeget foga-
dott el. Mivel a lengyel testvér-
település június 26-án e-mailben
jelezte, hogy a képviselő-testü-
let meghívásának az előzetes jel-
zéseknek megfelelően nem tud
eleget tenni, így a korábban meg-
határozott pénzügyi keretszámot
nem kellett megváltoztatni.

Az 500.000 Ft szponzori tá-
mogatás gyakorlatilag teljesült,
a kiadási oldalban az előzetesen
tervezetthez képest azonban
némi túllépés történt, ugyanis a
kifizetett számlák végösszege
840.000 Ft tett ki.

Az rendezvény zárását köve-

tően az adománygyűjtők egy
része azonnali felajánlást tett
bevételeiből a művelődési ház
színpadi függönyének teljes
cseréjére. Az adománybevéte-
lekből 73.600 forintot ajánlot-
tak fel az említet célra.

Az Élő képek című program
során az adománygyűjtők az
alábbi adományokat gyűjtötték
össze:

Fekete István Általános Isko-
la 5.300 Ft, Börzsöny Baráti

Kör 5.000 Ft, Napsugár Óvoda
9.300 Ft, Szobért-Szobiakért
Közalapítvány 10.600 Ft, Danu-
bius 11.000 Ft, Mazsorett
6.200 Ft.

A kávéház 11.000 Ft-os be-
vétele, a póló értékesítést felvál-
laló Bartókné Berki Mariann
41.000 Ft összegű adománya,
valamint a magányszemélyektől
származó 24.000 Ft szintén a
bevételek összegét növelte.

A városnapok pénzügyi mér-
lege láthatóan igen kedvező. Ha
ehhez hozzá gondoljuk azt a kö-
zösségépítő élményt, amit maga
a városnapok jelentett, akkor a
rendezvény minden tekintetben
rendkívül sikeresnek mondható.

Sikeres volt:
Szobi Városnapok

Városnapok mérlege

Lenyűgöző karneváli hangulatot teremtett a nehézgyalogság

A mazsorettesek levették a lábukról a közönséget
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Elmúltak a városnapok. Ponto-
san egy évünk van, hogy feldol-
gozzuk, felejtsünk vagy emlé-
kezzünk. Tanuljunk belőle. Én
már most tanultam. Megtanul-
tam, hogy érdemes magunkat
kívülről nézni. Képes az ember
játszani, a képzeletét megerő-
szakolni és más szemével látni
ezt az ünnepséget. Látni és nem
csak nézni. Járjuk végig a vá-
rosnapokat egy idegen szemé-
vel.

Kezdve a mazsorett felvonu-
lással: szebbnél szebb lányok,
mint az orgonasípok picitől a
kicsiig, kicsitől a nagyobbig,
majd hatvanan formaruhában
ügyesen, csinosan, mindig le-
vesznek a lábamról.

Majd felröppentek a galam-
bok és kívánhattunk-e keveseb-
bet, mint hogy ezek a galambok

végre tényleg a nyugalom és
"béke" galambjai legyenek.

A karnevál idő-, és térbeli
utazásra hívott. Elmélázhattunk
rajta, hogy hol vagyunk, és mi-
lyen dátumot írunk valójában.
Romantikusabb lelkületűek
(mint jómagam) képzelhették,
hogy ez most nem a XXI. szá-
zad és a vidék is lehet más. Egy
mediterrán ország… Aki hagy-
ta magát azt elsodorta, belevit-

te a játékba, engem lenyűgö-
zött!

Ennek a hangulatnak a fona-
lát vezette tovább Beny Peres
Cubai zenekara, a latin esttel.
Bátran mondhatjuk, hogy a
templomtér ezen az estén újra
megmutatta az igazi ünnepi ru-
háját!

A tikkasztó hőség ellenére
szombat reggel elindult az élet
a Duna-parton is. Ádáz küzde-
lem a "kocsma-kupáért", min-
den sportoló előtt le a kalappal,
aki ebben a melegben felvette
a kesztyűt, amit ledobtak elé!

Hasonlóan a főzőverseny
résztvevőinek, bográcsaikból
minden Gourmet és Gourman
jól lakhatott!

A családi versenyre kicsit
nehézkesen, de végül összejött
a 7 család, hogy újra megmé-

rettesse magát. Mindig remek
alkalom ez, hiszen összeková-
csolja a családot magát, vala-
mint kicsit nagyobb mosollyal
köszönnek egymásnak az utcán.
Ezt a mosolyt még az sem töri
meg, hogy a zsákba-futáshoz
használt zsákok egyik-másik
anyukának csípőtájékon kissé
szűknek bizonyult (köszi Ildi-
kó).

A nehézgyalogság 7 próbái

úgy vonzották a kisebb-na-
gyobb fiúkat, mint a mágnes a
tűt. Jó volt látni milyen türelem-
mel tanítgatják Őket és hozzák
elő belőlük azt, ami eredendő-
en bennük van: a fegyverek és
a harc iránti érdeklődést!

A kutyás bemutató során,
újra meggyőződhettünk róla,
hogy a kutya több is lehet, mint
az ember legjobb barátja.

Ha valaki megkockáztatta a
helyszínváltást, egy rendhagyó
kiállítást láthatott a művelődé-
si házban (Élő képek kiállítása),
majd a Börzsöny Múzeumban
Kubászova Tamara kiállítását
tekinthette meg.

Visszatérve a Duna-parti
helyszínünkre a délután folya-
mán helyi amatőr előadók mu-
tatkoztak be, beváltották a hoz-
zájuk fűzött reményeket. Biztos

vagyok benne, hogy pár év múl-
va találkozunk még velük itt is,
ott is és ugyan ilyen büszkék
lehetünk rájuk.

Estefelé a zene és tánc vette
át a szerepet. Hívhatjuk "bo-
lond" estének mert akaratlanul
is két "crazy" csapat szórakoz-
tatott. Előbb a Crazy Granat,
majd a Crazy Night, stílusban
nem voltak ennyire egyformák,
aki akarta megtalálta a kedvére

valót. A kellemes nyári este re-
mek hangulatát csak fokozta a
mazsorettek világítóbotos be-
mutatója, amit még a hold is
megbámult.

Vasárnap délelőtti ünnepi
szentmise után a városfák ülte-
tése már hagyomány, de mindig
jó rá gondolni, hogy az elmúlt
egy évben 20 aprósággal gya-
rapodtunk.

A záró akkordok helyszíne
vasárnap délután a  művelődési
ház volt, megbolondítva egy kis
kávéházi hangulattal. Ozoli Zol-
tán fotókiállítása alkalmat adott
látni városunkat régen és most,
bentről és kintről, fentről és
lentről.

Felemelő volt helembai ba-
rátaink asszony kórusának és
citera zenekarának szereplése.

Néptáncosaink a tőlük meg-
szokott dinamikus magyar tán-
caikkal általános és osztatlan
sikert arattak. (Engedjék meg,
hogy itt térjek ki arra, az együt-
tes idén ünnepli 25. születés-
napját, szeretnék átnyújtani
mindenkinek egy képzeletbeli
meghívót: jöjjenek ünnepelje-
nek velük, velünk augusztus 18-
19-én.)

A záróbeszéd után az ünnep-
ség koronáját nem is adhatta
volna más, mint a 40 éves Ko-
dály Zoltán Zeneiskola tanárai-
nak és növendékeinek koncert-
je. Ami külön öröm, hogy eh-
hez a koncerthez Bogányi Ger-
gely Liszt- és Kossuht-díjas ér-
demes művész is csatlakozott,
aki a leghitelesebben kalauzolt
végig a koncert vonalán, majd
játékával is megtisztelte a hall-
gatókat. Kultúr bon-bon a leg-
javából.

Idén is kizárólag helybeli
vendéglátósokkal találkoz-
hattunk a rendezvény alatt,
akik igazán kitettek magukért
és valljuk be, jól esik az étel
és ital az ismerős kezekből.
Csak remélem, hogy mi "fo-
gyasztók" is megtettünk min-
dent.

Üde színfoltot jelentett a lo-
vas kocsizás, az állatsimogató
és a póni lovaglás. Sok gyerek
és felnőtt nevében nagyon szé-
pen köszönjük ezt a lehetőséget
Veligdán Péternek és családjá-
nak.

Végigjárva ezt a 3 napot, ta-
lán elégedettek lehetünk, talán
nem. A legjobb, ha nem va-
gyunk azok, mert ez hajthat elő-
re jövőre egy újabb közös vá-
rosnapi ünneplésre.

GOLÁNNÉ BEKE ANITA

Városnapok - ahogy az
"kívülről" látszott

Reneszánsz karnevál a Szent László téren
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Gondjaink, bajaink ellenére sike-
res, jó hangulatú városnapokon
vagyunk túl.
     Pénteken a mazsorettek és fú-
vósegyesületünk felvonulása adta
meg az alaphangot. Öröm volt
látni a szép és tehetséges fiatalja-
inkat.

A programsorozatot Remitzky
Zoltán polgármester nyitotta meg.
Köszöntötte városunkat Harrach
Péter országgyűlési képviselőnk
és Somogyszob testvértelepülé-
sünk polgármestere Eller János
úr. Sajnos idén lengyel barátaink
nem tudtak jönni.

Este a fantasztikus reneszánsz
karnevál nagy sikert aratott, majd
a "Latin est" is jó hangulatot biz-
tosított.

Másnap, szombat délelőtt, vi-
dám szórakoztató ügyességi és
sportversenyeken vettünk részt. A
Duna-part fái alatt a főzőverseny
keretében több bográcsban főtt az
ízletes pörkölt és gulyás. Délután
kutya szépségverseny színesítet-
te a programot, ugyanakkor a mű-
velődési házban különleges  Élő
képek műsort csodálhattunk meg,
melynek hangulatát Szabó Dávid
zongoratanár zongorajátéka fo-
kozta.

Később a Börzsöny Múzeum-
ban furulya, gitár, klarinét zené-
vel nyílt meg Kubászova Tamara
szobrászművész gondolatébresz-
tő kiállítása.

Ezt követte a szabadtéri szín-
padon városunk fiataljainak vál-
tozatos kulturális műsora, ahol
volt zene, ének, tánc, versmon-
dás.

A váci és szobi öregfiúk fut-
ballmérkőzése szép játékot és
váci győzelmet hozott.

A mazsorettek késő esti vilá-
gítóbotos produkciója a Dunán -
ahol a sötétben csak a botok fény-
lettek és tükröződtek a vízen - le-
nyűgöző volt.

A vasárnap ünnepi szentmisé-
vel kezdődött a búcsúját tartó
Szent László templomban. Ké-
sőbb sok család részvételével
megtörtént a városfák ültetése.
Megható volt látni a sok kis új-
szülött nevét a facsemetéken.

Délután fotókiállítás nyílt meg
a régi és a mai Szobról a művelő-
dési házban, ahol a kiállítás kör-
nyezete a régi kávéházak hangu-
latát idézte. A műsorok alatt és
között a kedves vendéglátás - házi
süteményekkel - csak még barát-
ságosabbá tette a hangulatot. A
megnyitó után a művelődési ház
színpadán folytatódott a műsor.

Felemelően szép volt a helembai
vendégeink asszonykórusának,
citerazenekarának szereplése.
Büszkék lehettünk a helyi Danu-
bius táncegyüttesünk fergeteges
produkciójára is.

A városnapok méltó befejezé-

Szerényen, de gazdagodva

se volt a Kodály Zoltán Zeneis-
kola tehetséges diákjainak, taná-
rainak hangversenye, amelyet
Bogányi Gergely Liszt- és Kos-
suth-díjas érdemes művész cso-
dálatos zongorajátéka zárt. A
koncert igazi élmény volt,

hosszan tartó hálás taps volt a kö-
szönet.

Visszatekintve a három napra,
elmondhatjuk, hogy az idén nem
voltak sztárok és celebek, hanem
mi voltunk itt szobiak, és jól szó-
rakoztunk. Mi hoztuk az értéke-
inket, tehetségünket, dalainkat,
táncainkat, szerepléseinket, szer-
vezőkészségünket, lelkesedésün-
ket, anyagi támogatásunkat, házi-
lag készült süteményeinket, és az
összefogásból siker lett. Köszön-
jük azoknak, akik részt vállaltak
ebből.

Ilyen - sokak közreműködésé-
vel megrendezett - szerény, de
mégis gazdag, élménydús ünnep-
ségsorozat Szobon még nem volt.

"VÁROSLAKÓK"
(KLINYECZNÉ ERZSIKE -

BÁNKUTI FERENC)
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A Szobi XII. Városnapok ese-
ményei között nyílt meg Kubá-
szova Tamara szobrászművész
kiállítása a Börzsöny Múzeum-
ban. A művésznő ehhez a kiál-
lításához az "In Memoriam
Haász Etelka" ajánlást válasz-
totta.

A nagy hőségben a múzeum
udvara megtelt az érdeklődőkkel.
Az eseményen megjelent többek
között Remitzky Zoltán polgár-
mester, Laczus Géza (a múzeum-
alapító fia) feleségével, Ziman
Lajos és Szabó Imre szobi szob-
rászművész. Batizi Zoltán, a
PMMI Börzsöny Muzeális Kiál-
lítóhely vezetője köszöntője után
a Grand Trio Concertante klari-
nét trió gyönyörű muzsikája va-
rázsolta el a közönséget.

Fésű József György, a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Kör el-
nöke mutatta be a művészt és
alkotásait.

Kubászova Tamara, az orvos-
tudományok kandidátusa Oro-
szországból származik. Anya-
nyelvi szinten sajátította el a ma-
gyar nyelvet, és a magyar kultú-
rát is sajátjának tekinti. Orvos-
kutatói pályája csúcsán, 1980-ban
új, szintén teljes lelki, értelmi és
fizikai erőt igénylő alkotói mun-
kát sajátított el Janzer Frigyes és
Rétfalvi Sándor szobrászművé-
szek segítségével.

Embereket, gondolatokat,
érzéseket, a természetet önti
formába, jeleníti meg bronzban.
Gyönyörűen kidolgozott művei
átgondolt és jól megformált
kompozíciókban a tisztaság, az
igazi emberi humánum érzését
sugározzák. Tíz poszteren köz-
téri alkotásait láthatjuk. A ter-
mészet értékeinek féltése, a kör-
nyezet védelmének jelentősége
szuggesztív vizuális élmény-
ként jelennek meg kisplasztiká-
in, mellszobrain, portréin. Ezek
a művek az általános emberi
humánum fontosságát, a kultú-
ra hazai és európai értékeit mu-
tatják fel, mint például Assisi
Szent Ferenc, a József Attilát
idéző Mama című alkotások.

A családi kapcsolatok fontos-
sága, megtartó ereje is megjele-

nik a kiállított művek között.
"Férjem" c. mellszobor prof. dr.
Köteles György sugárbiológust
ábrázolja, aki  jelentős tudomá-
nyos munkássága mellett segíti,
támogatja a szobrász feleség
munkáját. Ezeken kívül 45 ér-
mét és plakettet láthatunk a tár-
lókban, köztük számos alkotás
a magyar történelem, kultúra, az
orvostudomány és művészet je-
les alakjait varázsolja elénk, be-
mutatva azt a széles gondolati és
esztétikai változatosságot, amely
Kubászova Tamara szobrászmű-
vészetére jellemző.

Kubászova Tamara 2002-
ben mutatta be először művé-
szetét a szobi Börzsöny Múze-
um közönségének.

Kiállítását a jó barát, a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Kör esz-

Kubászova Tamara kiállítása
a szobi múzeumban

mei megálmodója és egyik ala-
pítója Haász Etelka nyitotta
meg. Tíz évvel ezelőtt a követ-
kező szavakkal zárta megnyitó-
beszédét:

"Személyiségét és munkás-
ságát gondolatgazdagság, lelki
finomság és harmónia jellemzi.
Minden alkotásából az élet tisz-
telete, féltése árad, legyen témá-
ja akár a természet, akár maga
az ember."

Haász Etelka 2010. június
elején váratlanul hagyta itt
mindazt, amit szeretett. A szob-
rászművész megható szeretettel
szólt az eltávozott barátról, aki-
re szintén a gondolatgazdagság,
lelki finomság, harmónia volt
jellemző, Őt is áthatotta az em-
ber és a természet szeretete.
Szerette a Dunát, gyönyörű vi-
dékünket, az állatokat. Kereste
az emberi barátságokat. Tudá-
sát szívesen osztotta meg. Nagy
szerepet vállalt a BMBK létre-
hozásában, már a 2002. évet
megelőzően segítette Laczus
Gézáné Panni nénit a kiállítá-
sok rendezésében. Létrehozta
Szobon a foltvarró kört, amely
ma is működik, és számos kiál-
lítást rendez. Az emberek jobb
megismerése érdekében megta-
nulta a grafológiát, amelyet egy
időben a Grafológiai Társaság
keretei között gyakorolt.

Kubászova Tamara kiállítá-
sát Haász Etelka emlékének
ajánlotta. A megható, kedves
megnyitó-emlékező ünnepséget
Tóth Tímea gitár-művész, Tóth
Edit fuvola-művész koronázta
meg, akik a tíz évvel ezelőtti
megnyitót is gazdagították gyö-
nyörű zenéjükkel.

PRINCZ LENKE
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Témánk aktualitását az adja,
hogy hírek szerint a kormány a
közeli napokban hozza/hozta
meg döntését a 2013. január 1-
jével ismét megszervezendő já-
rások határának és székhely-
ének  végleges kialakításáról.

Tekintsük át a Börzsöny-vi-
dék, a Dunakanyar és az Alsó-
Ipoly mente régió történetének
területi, ön- és közigazgatási sa-
játosságait!

Hont vármegye történelmi
sorsa. Szent István kori alapí-
tású várispánság és vármegye,
mely Kristó Gyula kutatása
szerint eredetileg magába fog-
lalta a zólyomi erdőispánság
nagy részét és azt a vidéket,
amelyet Nógrád vármegye a
XII. század második felében
elfoglalt. Emiatt kettős, Hont és
Kishont vármegyeként létezett.
Ez a kettősség 1802-ig állt fenn.
A XIII. század végétől nemesi
vármegye. Területének jelentős
részei a XVI-XVII. században
török uralom alá kerültek. A II.
József-féle rendezés idején a II.
Besztercebányai Kerület része.
1752/54 és 1806 között a vár-
megye székhelye Kemence.
1851 - 60 között, a Bach-rend-
szer idején a IV. Pozsonyi Ke-
rülethez tartozott, székhelye
Ipolyság.

A trianoni békeszerződés
után Hont megye nagyobbik
része Csehszlovákiához került,
kisebbik része pedig az
1923:35. törvénycikk alapján
Nógrád és Hont közigazgatási-
lag egyelőre egyesített várme-
gye része lett, Balassagyarmat
székhellyel. 1920 és 1923 kö-
zött Hont vármegye Magyaror-
szágon maradt részének székhe-
lye  Nagymaros.

Hont tehát azon egykori vár-
megyék közé tartozik, melyeket
a trianoni, illetve a párizsi bé-
kediktátum kettészelt, s nevét
ma már sem Szlovákiában, sem
Magyarországon nem őrzi me-
gye, járás vagy kerület, csupán
településnevekben maradt fenn
a határ mindkét oldalán. Az
1910. évi népszámlálás szerint
a 2545 km2 területű, 117.256
57,1 %-ban magyar, 36,8 %-ban
szlovák, míg 5,1 %-ban német

anyanyelvű lakost számláló
megye közigazgatásilag a báti,
ipolynyéki, ipolysági, korponai,
szobi és vámosmikolai járások-
ra tagolódott. A trianoni döntés
következtében a honti területből
2086 km2 (82%) került Cseh-
Szlovákországhoz, 459 km2

(18%) maradt Magyarországon.
A határvonal a két ország honti
szakaszán jórészt az Ipoly fo-
lyása, de politikai-gazdasági
érdekből a Párkány-Csata-
Ipolyság közti vasútvonal teljes,
így Ipoly bal parti szakasza is

az új cseh-szlovák államhoz
került. Ennek következtében a
szobi, vámosmikolai, ipolysági
és egy települést érintően az
ipolynyéki járás területét is
megosztotta a monarchia szét-
hullását sajátos módon legiti-
máló nagyhatalmi döntés.

Az első bécsi döntés ered-
ményeként visszakerült terüle-
tekből Bars és Hont közigazga-
tásilag egyelőre egyesített vár-
megyét szervezték meg Léva
székhellyel. 1945 után ismét
Nógrád-Hont vármegye az el-
nevezés, székhelye Balassa-
gyarmat. A 151.300/1946. BM
számú rendelettel ugyanis 1946.
január 1-jével Nógrád és Bars-
Hont vármegye Magyarorszá-

gon maradt területét Nógrád-
Hont vármegye elnevezéssel
egyesítették. Ennek megfelelő-
en lett a szobi járás is e várme-
gye része. 1950. február 1-jével
az 5.201/4/II-1/1950. (I. 29.)
BM számú rendelettel a megye
elnevezését Nógrád megyére
változtatták, egyidejűleg a szo-
bi járást a Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegyéről Pest megyére
keresztelt megyéhez csatolták.
Így  1950-ben az egykori honti
részek többsége Pest megyéhez
került, kisebb része Nógrád

megyénél maradt.

Az Ipolyi járás hányattatá-
sainak áttekintése. Vidékünk
településeit már a török adó-
összeírások is - elsősorban az
adózás, gazdálkodás szempont-
jából létrehozott - közigazgatá-
si területi egységekbe sorolták.
A budai szandzsák pesti
náhijébe (járás) sorolták
Damásdot, a visegrádi náhijé-
hez tartozott Kósparlak és To-
ronyalja (mindkettő puszta-
ként, utóbbi a török hódoltság
után már nem népesült újra),
míg a váci náhijéhez tartozóan
említik Nosztrát (monostor, ill.
puszta) és Szobot.

Járási besorolás nélkül, kü-

lönböző időben az esztergomi
és a nógrádi szandzsákhoz is
tartozott: Baráti, Bernece, Ke-
mence, Perőcsény és Tésa
(puszta), míg az esztergomi
szandzsáknál szerepelt Bör-
zsöny, Letkés, Tölgyes és Vá-
mos Nikola. Az újvári ejálet
(tartomány) hondi/honti
náhijénél említik Börzsönyt,
Letkést, Perőcsényt, Tölgyest és
Vámos Mikolát.

Az 1715. évi országos össze-
írás járási besorolásban is  fel-
tünteti a Börzsöny-vidék telepü-
léseit. Hont vármegye Báthi já-
rásához tartozott: Mikola,
Perőcsény mezőváros, Bör-
zsöny mezőváros, Tölgyes,
Letkés, Damásd, Nosztra,
Szokolya, /Nagy-/Maros és
Szob. (A később telepített
Kóspallag és Zebegény még
nem szerepelt az 1715. évi
összeírásban.) A Selmeczi járás-
ban találjuk Bernecét, Barátit és
Kemencét. (Tésát sem vették fel
az összeírásba.)

Borovszkynál a Hont várme-
gye története részben - ifj.
Reiszig Ede munkája - azt ol-
vashatjuk, hogy közigazgatási-
lag a comitatus a XVIII. század-
ban négy járásra oszlott:
selmeczbányai, bozóki, báthi és
kishonti járásra. Ez a beosztás
egészen 1802-ig, Kis-Hont le-
válásáig fennmaradt. Mint
alább látni fogjuk, ennek ellent-
mond Vályi András munkájá-
ban található felosztás és Pus-
kás Péter felsorolása.

Az 1773. évi helységnévtár
/Kis-/Marost és Verőcét Nógrád
vármegye Kékkői járásához so-
rolja, s említi már Kóspallagot,
Zebegényt és Tésát is Hont vár-
megye Báthi járásánál. A terü-
leti besorolásban egyéb eltérés
nem mutatkozik 1715-höz ké-
pest.

Vályi András professzor úr
1796 és 1799 között hazánkról
megjelent első alapos ország-
leíró művében Nagy-Hont vár-
megyének négy járását említi:
báti, selmeci, palásti és bozóki
járást, míg ekkor a vármegyé-
hez tartozó Kis-Hont egy járás-
ként a vármegye ötödik járását
képezte. Művében ugyanakkor
nem tünteti fel az egyes járások-
hoz tartozó helységeket, illetve
a települések járáshoz tartozá-
sát. Kemence helytörténeti ku-
tatója, Puskás Péter viszont
közli az egyes járásokhoz tar-
tozó községeket. A XVIII. szá-
zad végén a Palásti járáshoz
tartozott: Baráti,  Bernece,

Adalékok az "Ipolyi" járás
történetéhez
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Kóspallag, Letkés, Maros,
Mikola, Nosztra, Perőcsény,
Szob, Szokolya, Tésa,
Zebegény, vagyis a honti ré-
szek később Pest megyéhez
került valamennyi települése!

A XIX. század elejétől a
vármegye közigazgatásilag
négy járásra oszlott, ennek
megfelelően Fényes Elek
1847-ben a Bozóki járást, Ipo-
lyi járást, Selmeczi járást és a
Báthi járást sorolja fel a honti
comitatus részeként. Települé-
seink kivétel nélkül az Ipolyi
járáshoz tartoztak. Kis-Maros
és Verőce továbbra is Nógrád
vármegye Kékkői járásához
tartozik.

Ifj. Palugyay Imrének , a
Magyar Tudós Társaság leve-
lező tagjának 1855-ben meg-
jelent,  Hont megyét leíró
munkája szintén megerősíti,
hogy Hont vármegye a kis-
hont i  kerü le t  1802-ben
Gömör vármegyéhez történt
átkebelezésétől a forradalmi
korszakig négy főbírói járás-
ra: Báthi járásra, Bozóki já-
rásra,  Ipolyi já rásra és
Selmeczi járásra tagolódott.
Helységeink továbbra is az
Ipolyi járáshoz tar toztak:
Börzsöny és /Nagy-/Maros
mezővárosok;    Barát i ,
Bernece,  /Ipoly-/Damásd,
Kemence, Kóspallag, Letkés,
Mária Nosztra ,  /Vámos-/
Mikola,  Perőcsény,  Szob,
Szokolya, Tésa és Zebegény
községek.

Művében a "legújabban
eszközlött végleges szerve-
zés"-ként emlegetett, az ön-
kényuralmi rendszer politikai
felosztása szerint Hont megye
a következő közigazgatási já-
rásokra oszlik: I. Ipoly-Ságh,
II. Vámos-Mikola, III. Báth,
IV. Bozók, V. Selmecz.  Járási
székhelyek sorrendben: Ipoly-
ság, Vámos-Mikola, Báth,
Korpona és Selmeczbá-
nya.Településeink most a Vá-
mos-Mikola járáshoz tartoz-
nak: Baráti, Bernece, Börzsöny
mezőváros /Ganád- és
Bányapusztával/, Ipoly-Da-
másd, Kemence, Kóspallag,
Letkés, Nagy-maros mezővá-
ros, Vámos-Mikola, Mária
nosztra, Perőcsény /Királyhá-
za- és Harasztpusztával/, Szob,
Szokolya /Huta prédiummal/,
Tölgyes és Zebegény.

1877-ben a járások felosz-
tásában változás történt, mely
az 1880. évi népszámlálás  já-
rási besorolásában ekként je-

lentkezett: I. Ipolysági járás
(Baráti, Bernece, Kemence,
Tésa); II. Szalkai járás, szék-
helye: Szob (többi települé-
sünk ehhez tartozott, vagyis:
Perőcsény, Vámosmikola, Bör-
zsöny, Tölgyes, Letkés,
Ipolydamásd, Szob, Mária-
nosztra, Kóspallag, Szokolya,
Zebegény, Nagymaros); III.
Balogi járás; IV. Bozóki járás;
V. Némethi járás; VI. Báthi já-
rás.

1883-tól a vármegye köz-
igazgatásában ismét változá-
sok történtek, a járási beosztás
is megváltozott: 1. Ipolysági já-
rás (37 község); 2. Szobi járás
(31 község); 3. Nagycsalomjai
járás (38 község); 4. Korponai
járás (42 község); 5. Báthi já-
rás (36 község).

1907-ben ismét átszervez-
ték Hont vármegye járásait: 1.
Báti járás, 2. Ipolynyéki járás,
3. Ipolysági járás, 4. Korponai
járás, 5. Szobi járás, 6. Vámos-
mikolai járás.

Községeinket akkor az aláb-
biak szerint osztották be az
egyes járásokhoz. Az Ipolysá-
gi járáshoz tartozott: Baráti,
Bernece, Kemence és Tésa. A
Vámosmikolai járáshoz sorol-
ták Perőcsényt, Nagybör-
zsönyt, Ipolytölgyest és az is-
mét járási székhellyé előlépett
Vámosmikolát. A Szobi járás-
hoz tartozott: Letkés, Ipoly-
damásd, Márianosztra, Kóspal-
lag. Szokolya, Nagymaros,
Zebegény és Szob járási szék-
hely. Nógrád vármegye Nógrá-
di járásában találjuk ekkor Kis-
marost és Nógrádverőcét.

Az 1920. évi népszámlálás
besorolásában - még Hont vár-
megye elnevezéssel - a Szobi
járáshoz tartozott: Ipoly-
damásd, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Nagymaros,
Szob, Szokolya és Zebegény. A
Vámosmikolai járás községei:
Baráti, Bernece, Ipolytölgyes,
Kemence, Nagybörzsöny, Pe-
rőcsény, Tésa és Vámosmikola.

Az 1930-as népszámlálás
már Nógrád és Hont közigaz-
gatásilag egyelőre egyesített
vármegyékhez tartozóan tart-
ja számon a településeket. A
Szobi járás községei: Berne-
cebaráti (1928-ban egyesített
település),  Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kis-
maros, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Nagybörzsöny,
Nagymaros, Nógrádverőce,
Perőcsény, Szob, Szokolya,
Tésa, Vámosmikola, Zebe-

gény, összesen 17 település.
Ugyanakkor az igazgatás-

történeti helységnévlexikon
szerint a Vámosmikolai járás
csak 1932. július 15-én szűnt
meg, viszont a településen
szolgabírói kirendeltség ma-
radt. Községeit ekkor sorolták
át az egyidejűleg szervezett
Szobi járásba, illetve az 1939.
február 27-én ugyancsak meg-
szűnt szobi szolgabírói kiren-
deltségbe. A Felvidék nyelvha-
tárig történő visszacsatolását
követően, néhány hetes katonai
közigazgatás után Ipolyság lett
a járási székhely.

1938-ban ugyanis az I. bécsi
döntés visszajuttatta a Felvidék
egy részét, mely a környék köz-
igazgatásának újabb változását
eredeményezte. Az Ipoly alsó
folyásvidéke Bars és Hont köz-
igazgatásilag egyelőre egyesí-
tett vármegyékhez került, mely-
nek székhelye Léva lett. Az
1941. évi népszámlálás szerint
az Ipolysági járáshoz sorolták
Bernecebaráti, Kemence, Tésa,
Perőcsény és Vámosmikola
községeket. A Szobi járáshoz
tartozott Nagybörzsöny, Ipoly-
tölgyes, Letkés, Ipolydamásd,
Szob, Márianosztra, Kóspallag,
Szokolya, Zebegény, Nagyma-
ros.

A II. világháború után újabb
közigazgatási átszervezés kö-
vetkezett. 1945 októberében
Vámosmikolán a Nagymarosi
járáshoz tartozóan ismét felál-
lítják a járási szolgabírói hiva-
tal kirendeltségét - dr. Mariányi
Jenő szolgabíró vezetésével -
Kemence, Baráti, Bernece,
Letkés, Ipolydamásd, Ipolytöl-
gyes, Nagybörzsöny, Tésa
(Perőcsényt nem említi a lexi-
kon!) községekkel. A szolgabí-
rói hivatallal egy időben köl-
tözött vissza Vámosmikolára
az adóhivatal, s 1945-től dr.
Papp István járásbíró vezeté-
sével működött a járásbíróság.
A szolgabírói kirendeltség
1948. november 1-jétől mint a
Nagymarosi járás kirendeltsé-
gének székhelye megszűnik,
illetve járási főjegyzői hivatallá
alakult át.

A járási hivatalokat (szolga-
bírói hivatal kirendeltsége,
közjegyzői hivatal, adóhivatal,
telekkönyv) ezután költöztetik
el a településről Szobra, illet-
ve a járásbíróság 1949 tava-
szán a Váci Járásbíróságba ol-
vadt be.

1946. január 1-jétől a Szobi
járás ismét Nógrád-Hont vár-

megyéhez került. Székhelye
1945-től Nagymaros, 1948.
május 8-tól Szob község.
Nógrádverőcét és Kismarost
ugyancsak 1946. I. 1-jén sorol-
ták át a Nógrádi járásból a Szo-
bi járásba.

A Szobi járás 1950. február
1-jével Pest megyéhez került.
A 144/1950. (V. 20.) Minisz-
tertanácsi számú rendelet alap-
ján 1950. június 1-jétől a járás
közigazgatási szerkezete:
nagyközségek - Bernecebaráti,
Nagybörzsöny, Nagymaros,
Perőcsény, Szokolya, Vámos-
mikola; körjegyzőségei: ke-
mencei (Kemence, Tésa),
letkési (Ipolytölgyes, Letkés),
márianosztrai (Kóspallag,
Márianosztra), nógrádverőcei
(Kismaros, Nógrádverőce),
szobi (Ipolydamásd, Szob,
Zebegény). Ez a 17 település
alkotta Pest megye Szobi járá-
sát. 1965-től Nógrádverőce
község nevét Verőce helynév-
re változtatták. A Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának 17/
1970. számú határozatával
1970. június 30-án a Szobi já-
rást megszüntették, községeit a
Váci járáshoz sorolták. Az egy-
kori Ipolyi járás története ak-
kor így ért véget.

Néhány adalék a dolgozat
történetéhez. 2011 kora tava-
szán a Börzsöny Múzeum Ba-
ráti Körében négyen - Árpási
Imrével, Bánkúti Ferenccel és
Varga Imrével - vállaltunk  az
egykori Szobi járás történetéről
adatgyűjtést, feldolgozást. Áp-
rilis elejére összeállt és Szobi
járás mint a térségi megújulás
lehetősége címmel a baráti kör
honlapjára (http://
www.bmbkke.hu/tajtorteneti/
szj/index.htm) is felkerült az az
írás, mely  az önálló Szobi já-
rás létjogosultságára hozott fel
érveket.  Én a régebbi idők ku-
tatását vállaltam, melynek
összegzése ugyancsak ebben az
időben a közölt írás formájában
elkészült.

Publikálására a felhasznált
források, irodalom megadásá-
val a Börzsönyi Helikon
internetes folyóirat (http://
retsag.net/helikon/index.html)
2011 novemberi számában ke-
rült sor. A téma iránti érdeklő-
dést jelzi, hogy két államigaz-
gatási főiskolai hallgató is meg-
keresett a szobi járástörténethez
felhasználható adatok elérhető-
sége végett.

DR. KOCZÓ JÓZSEF

www.bmbkke.hu/tajtorteneti/
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A rendkívüli meleg napok a poli-
tikai életre is jellemzővé váltak.
Tovább folytatódnak a mocskoló-
dások.  Napirenden van Nyírő Jó-
zsef író, Wass Albert író és költő,
Prohászka Ottokár egyházi író,
székesfehérvári püspök, és sorol-
hatnánk.

Mindehhez szorosan kapcso-
lódva, a magyar országgyűlés el-
nökét persona non gratának nyil-
vánították Izraelben állítólag
azért, mert nem tagadta meg ha-
zánk fiát, Nyírő Józsefet. A ke-
resztény magyar emberre jellem-
ző, hogy tiszteli elődeit. Ennek
megváltoztatására  senkinek sem
joga, sem erkölcsi  alapja nincsen.
Kövér Lászlót, a magyar ország-
gyűlés elnökét a Raoul Wallen-
berg svéd diplomata  emlékére
rendezett ünnepségre  hívták meg,
azonban a meghívást visszavon-

ták. Wallenberg számtalan zsidót
mentett meg a deportálástól. Ez a
tevékenysége  Magyarországon
történt, bizonyára magyar segít-
séggel, és az akkori államfő be-
leegyezésével.

Meg kellene végre értenünk, az
emberi szenvedések nem részek-
ben, hanem összességében köte-
leznek minket megemlékezésre.
Katyn, a gulágok, a koncentrációs
táborok és sorolhatnánk a helyszí-
neket, sok-sok ember kegyetlen
megsemmisítése. Számolás nélkül
sok keresztény ember, papok, szer-
zetesek, szerzetesnők, ők is mind
bele tartoznak  a szörnyű tettek el-
követőinek  bűnlajstromába. Nem
kérünk senkitől kioktatást, mert a
keresztény  és magyar embernek
megvan élete alapját biztosító er-
kölcsi normája.

SIMON JÓZSEF

Július közepén könyvtáros tábor-
ban voltunk. Hétfőn reggel kis
ismerkedés után egyből ecetfa
hajót készítettünk, amit vízre is

tettünk, de mivel nem úsztak el,
ezért elsüllyesztettük őket.
(Kincskeresők figyelmébe ajánl-
juk!!) Délután kavicsot festettünk
és ragasztottunk.

Kedden biciklizni voltunk
Nagymaroson, ahol Anita tesó-
jától szerelést is tanultunk. Szer-
dán kézműveskedtünk. Csütörtö-
kön strandon tomboltunk.

Pénteken kisvonattal Mária-
nosztrára mentünk. Szombaton pe-
dig nagy bulit tartottunk. Volt még
számháború, élő társas, vízi bom-
ba csata, versenyek és sok hülyés-
kedés meg rengeteg nevetés. Vasár-
nap reggel szomorúan gondoltunk
rá, hogy a tábornak vége.

Erzsi, Anita, Hajni, Zita, Manó

és Szilvi nagyon szépen köszönjük
ezt a tök jó hetet! Jövünk jövőre is!!!

NAGY DÁNIEL SÁMÁN
2012. JÚLIUS 22.

… és persze mi szülők is na-
gyon hálásak vagyunk nektek, a
fantasztikus kitartásért, ahogy
évről-évre vállaljátok, hogy egy
kupac rakoncátlan csemetét a
nyakatokba varrjunk egy hétre, és
ti mosolyogva, jókedvűen, szere-
tettel és megértéssel vagytok irán-
tuk. Ó! és azt is, hogy nálatok
nincs rossz gyerek! Nagyon szé-

pen, szívből köszönjük!!
NAGYNÉ BORI

A 2011-es városnapon, az arc-
festésből gyűjtött 13.000 Ft-ot a
4.b osztály osztálykirándulására
fordítottuk. A Csodák Palotájá-
ban voltunk.

NAGYNÉ BORI

Az emberi szenvedések nem részekben,
hanem összességében köteleznek

minket megemlékezésre
A "Könyvtáros tábor"

Időszerű témát boncolgat Simon
József írótársam. Talán tisztázni kel-
lett volna a történelemhamisítás fo-
galmát és okait. Aki csalás szándé-
kával változtat a tényeken, elhall-
gat szándékosan tényeket, akkor
beszélhetünk csak csalásról. Ha hi-
ányzik a csalás szándéka, akkor is-
merethiányban szenved az illető. Az
utóbbi esettel naponta találkozha-
tunk.

Néhány hónapja történt, hogy
betértem egy kávé erejéig a közeli
büfébe. Egy 30-35 éves fiatalember
"előadást" tartott 1956-ról, a szobi
eseményekről. Amíg kavargattam a
kávémat, megtudtam, hogy Szob
példát mutatott az országnak,
ugyanis a szobi nemzetőrök feltar-
tóztatták a (Cseh)Szlovákiából be-
tört T34-es tankokat. Az Ipoly vize
vörös volt a vértől, égtek a tankok,
szanaszét hevertek a halottak. Szob
példát mutatott! Ekkor már nem bír-
tam tovább a cérnával, megkérdez-
tem csendesen: "Fiatalember, hon-
nan vette ezt a sok badarságot?"
Azonnal kioktatott: "Ezek tények,
a nagyapám szobi, ő mesélte el ne-
kem! A nagyapám pedig nem szo-
kott hazudni..!" Mit mondhattam
volna erre? A hallgatóság hallgatott,
nem vitatkozott senki. Én sem. A
nagyapa és unokája ismerethiány-
ban szenvedtek.

Ismerethiányos volt az a szlovák
idegenvezető is, aki nekünk

könnyes szemmel magyarázta, hogy
Báthory Erzsébet szlovák jobbágy-
lányok - természetes szűz lányok -
vérében fürdött rendszeresen. Itt
sem bírtam tartani a számat: "Tes-
sék mondani a szlovák szűzlányok
vére miben különbözik a magyar
szűzlányok vérétől?" Még a kérdést
is visszautasította: "A korabeli per-
iratok tanúsítják azt, amit én mond-
tam Önöknek."  Ez már csalás volt,
mert Báthory Erzsébetet soha nem
fogták perbe! De ő hitte amit mon-
dott… Így lesz aztán Munkácsy
Mihály ukrán festő, Jókai Mór szlo-
vák író, Petőfi Sándor szerb költő.

Hiányos történelmi ismeretek
alapján mondják sóhajtozva: "ami-
kor Magyarország határait négy ten-
ger mosta…" Pedig csak egy törté-
nelmi atlaszt kellene elővennie a
nosztalgiázónak! Szegény Görgei
Artúrból - ismeretek hiányában -
árulót fabrikálnak, és még a nevét
is y-nal írják.

Móra Ferenc egyik novellájában
szeretettel ír öreg tanítójáról, aki így
tanította a felfedezéseket: Kolom-
busz Kristóf amikor kiszállt a csó-
nakból, a parton díszbe öltözött in-
diánok fogadták. Jó napot! - mond-
ta Kolombusz. Maguk indiánok?
Igen, azok vagyunk! És Ön Kolom-
busz Kristóf? Igen, az vagyok. Hur-
rá! - kiáltották az indiánok. Fel va-
gyunk fedezve!

FERENCZY EMIL

Történelemhamisítás
vagy ismerethiány?

Irány Zebegény és Nagymaros!

Az elkészült tutajok a vízre bocsájtás előtt

A fiúk sem tétlenkedtek, robotokat készítettek
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id. Virág Sándor

A természet ébredése
Csalogány szólít, fütyül, zenél.

Vége a télnek, itt a kikelet.
Új életről dalol, mesél,

örömmel tölti meg a szíveket.

Bújjatok hát elő emberek
szürke homályos házak mélyéről!

Oszoljanak el a fellegek
borús homlokotok mély redőnyéről.

Hisz néktek hevül a napsugár,
bársony palástban tündököl a rét.

Megjelent az első fecskepár,
s a természet is ruhát cserélt.

Temessétek el a zimankót,
könny ne mossa orcátok esengve,

hiszen már olyan sokszor meghalt,
mégis feltámad újra nevetve.

Feledjétek el a múlt baját,
éljetek hát végre a jelenbe!

Zengjétek egy szebb élet dalát,
és kiáltsatok fel a fellegekbe!

A vers az előző számban nyomtatási hiba miatt
pontatlanul jelent meg, ezért közöljük még egyszer

Június 30-án a márianosztrai
pálos szerzetesek, a Szob-
Márianosztrai út mellett lévő
Mária kútnál szabadtéri Szent-
misével ünnepelték az oda za-
rándokló hívekkel Sarlós Bol-
dogasszony ünnepét.

Mária, Erzsébethez tett láto-
gatásának emlékére ezt az ün-
nepet Szent Bonaventúra kez-
deményezésére 1263-ban hoz-
ták be a ferencesek, VIII. Boni-
fác Pápa 1389-ben az egész
egyházra elrendelte.

A szentmisére mindkét tele-
pülés felől az erdei kisvasúttal
érkezett a résztvevők egy része,

de voltak akik a közúton köze-
lítették meg a helyszínt. A
Szentmisét Borsos József ház-
főnök és az újmisés Vizi Gábor
András testvér mutatta be.

A résztvevők a Szűzanya
iránti tiszteletük megélésével és
elődeink iránti megbecsüléssel
- akik évszázadokon át élték
meg kereszténységüket, zarán-
doklataikkal a márianosztrai
búcsú hely látogatásával - hall-
gatták végig a Szentmisét.

Köszönet a Pálos szerzete-
seknek az immár hagyománnyá
váló máriakúti Szentmiséért.

 SIMON JÓZSEF

Sarlós Boldogasszony
ünnepe a Mária kútnál

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal és a hozzátartozók fájdalmában osz-
tozva kísértük nyugvó helyére június 10-én Kalász Józsefné
településük szeretett " Pipi Nénijét ".

Földi maradványait férje sírjába helyezték.  Ez a fájó szer-
tartás arról az emberről szólt, aki ahhoz a korosztályhoz tar-
tozott, akik még a településünkön működő  Irgalmas nővé-
rek iskolájában tanulták meg a keresztény élet alapjait. Ta-
nításukért hálás volt.

Évtizedekig gondozta egykori osztálytársaival a kedves
nővérek sírjait. A Szobon élt nővéreket a feloszlatás után is
látogatta. Kapcsolatuk a még utolsó élő nővérig  megmaradt.
Tagja volt a helyi  nyugdíjas klubnak, kedves, vidám termé-
szetű ember volt. Vallását gyakorló és imádságos lelkülettel
rendelkezett.

E megemlékező sorokat igazolja, hogy temetésén nagyon
sokan vettek részt, akik szerették  és
tisztelték.

A minket szerető Isten fogadja be országába!
SIMON JÓZSEF

Változott az egészségügyi
alapellátás a váci kórházban
Mivel az állam átvette a Jávorszky
Ödön Kórházat, ezért változtak az
alapszintű ellátások, melyeket a kórház
nyújt. A gyemszi.hu honlapon az aláb-
bi listát tették közzé, mely a szobi la-
kosok ellátására is vonatkozik.

Addiktológia - Nyírő Gyula Kórház
(Budapest), Allergológia és klinikai im-
munológia - Honvédkórház (Budapest),
Angiológia, phlebológia, lymphológia -
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
(Kistarcsa), Arc-, állcsont- szájsebészet -
Honvédkórház (Budapest).

Belgyógyászat - Jávorszky Ödön
Kórház (Vác), Bőr- és nemibeteg ellátás
- Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
(Kistarcsa).

Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gé-
gegyógyászat - Jávorszky Ödön Kórház
(Vác), Csecsemő- és gyermekgyógyászat
- Jávorszky Ödön Kórház (Vác), Csecse-
mő- és gyermekgyógyászati intenzív te-
rápia - Bethesda Gyermekkórház (Buda-
pest), Csecsemő- és gyermekkardiológia
- Bethesda Gyermekkórház (Budapest),
Csecsemő- és gyermekszívsebészet -
Gottsegen György Országos Kard.Int
(Budapest).

Égéssebészet - Honvédkórház (Buda-
pest), Endokrinológia, anyagcsere és
diabetológia - Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház (Kistarcsa), Érsebészet - Pest Me-
gyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa).

Fül-orr-gégegyógyászat - Jávorszky
Ödön Kórház (Vác).

Gasztroenterológia - Jávorszky Ödön
(Vác), Geriátria - Szent Imre Kórház (Bu-
dapest).

Gyermek- és ifjúságpszichiátria -
Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Buda-
pest), Gyermek plasztikai-, helyreállító-
és égéssebészet - Bethesda Gyermekkór-

ház (Budapest), Gyermek-gasztro-
enterológia - Heim Pál Gyermekkórház
és Ri. (Budapest), Gyermekneurológia -
Dr. Kenessey Városi Kórház (Balassa-
gyarmat), Gyermeksebészet - Bethesda
Gyermekkórház (Budapest), Gyermek-
szemészet -Semmelweis Egyetem (Buda-
pest), Gyermek-tüdőgyógyászat - Pest
Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa).

Haematológia - Honvédkórház (Bu-
dapest), Idegsebészet - OITI (Budapest).

Infektológia - Dr. Kenessey Városi
Kórház (Balassagyarmat),

Kardiológia - Jávorszky Ödön Kór-
ház (Vác), Klinikai onkológia - Pest Me-
gyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa).

Nefrológia - Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház (Kistarcsa), Neurológia -
Jávorszky Ödön Kórház (Vác), Nőgyógy-
ászat - Jávorszky Ödön Kórház (Vác), Or-
topédia - Uzsoki u. Kórház (Budapest),
PIC - Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Bu-
dapest).

Plasztikai helyreállító és esztétikai
sebészet - Uzsoki u. Kórház (Budapest),
Pszichiátria -  Jávorszky Ödön Kórház
(Vác). Reumatológia - Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház (Kistarcsa).

Sebészet - Jávorszky Ödön Kórház
(Vác), Stroke ellátás - Jávorszky Ödön
Kórház (Vác), Sugárterápia - Uzsoki u.
Kórház (Budapest), Szemészet - Pest Me-
gyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa).

Szívsebészet - Honvédkórház (Buda-
pest), Szülészet - Jávorszky Ödön Kór-
ház (Vác).

Traumatológia - Jávorszky Ödön
Kórház (Vác), Tüdő- és mellkassebészet
- OKTPI (Budapest), Tüdőgyógyászat -
Dr. Kenessey Városi Kórház (Balassa-
gyarmat).

Urológia - Uzsoki u. Kórház (Bu-
dapest).
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Humorsarok
Egy ember nagyon fél a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn
keresztül kell átmennie a faluba. Óvatosan lépked, amikor
egyszercsak kopácsolást hall. Észreveszi, hogy az egyik sírnál
egy fickó a sírkövet vési.
- A francba, a szívbajt hozta rám... mit csinál itt maga az éjszaka
közepén?
- Elírták a nevemet, azt javítom.

Skót karácsony. A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

Két részeg megy a vasúti sínek között.
- Te, hogy ez a lépcső milyen hosszú!
- Ja! És a korlát is milyen alacsony!
- Nem baj, hallom már, hogy jön a lift!

Felhívás
A Kodály Zoltán Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
Szob

pályázatot hirdet
Szob székhely, Verőce

feladatellátási hely
heti 11 órában

gitártanár
munkakör betöltésére.   

A pályázat benyújtásának
határideje:

2012. augusztus 21.
Jelentkezni lehet:

levélben Kodály Zoltán AMI
2628 Szob, Árpád u. 54.

vagy:
e-mailben

szobizene@vipmail.hu
Információ:

Fehérné Szabó Marianna
30/560-13-74

Kedves Szobi Polgárok, Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent István napi (au-
gusztus 20.) Szentmisét követően  a kerül sor az új kenyér meg-
áldására, majd a megszegést követő közös elfogyasztására.

SZERK.

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai
mailto:szobizene@vipmail.huInform�ci�:

