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Október 10-én, a szobi polgármesteri hi-
vatal nagytermében, ünnepélyes keretek
között került sor a szobi járási hivatal-
hoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és in-
gatlan vagyonról szóló, a képviselő-tes-
tület által jóváhagyott átadás-átvételi
megállapodás aláírására. A szobi járási
hivatal kialakításáról szóló megállapo-

dást a Pest Megyei Kormányhivatal ré-
széről dr. Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott és dr. Mészáros Márta járási biz-
tos, míg Szob város nevében Remitzky
Zoltán polgármester és Tóthné Nyirádi
Anna aljegyző látták el kézjegyükkel. Az
ünnepélyes aláírást személyes jelenlété-
vel tisztelte meg Harrach Péter, Pest
megye I. számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője, a Keresztény-
demokrata Néppárt országgyűlési kép-
viselőcsoportjának frakcióvezetője.

A megállapodást aláírásakor jelen
voltak továbbá a szobi járáshoz tartozó
további 16 település (Szokolyától
Bernecebarátiig) önkormányzati veze-
tői is. A megállapodás aláírásának al-
kalmát Bogányi Gergely Kossuth- és
Liszt-díjas zongoraművész, zeneisko-
lánk igazgatójának játéka tette még ün-
nepélyesebbé.

Országszerte 175 járási és 23 kerüle-
ti hivatal kezdi meg működését a kor-
mányhivatalok kirendeltségeként 2013.
január 1-jétől. A járási hivatalok az ál-
lamigazgatási ügyek intézésében nyúj-
tanak majd segítséget az állampolgárok-
nak, és ezzel  jelentős terhet vesznek le
az önkormányzatok, a jegyzők válláról.

A járási hivatalhoz kerülnek az okmány-
irodák, egyes gyám- és gyermekvédel-
mi, szociális igazgatási, családtámoga-
tási ügyek, köznevelési feladatok, me-
nedékjog, egyes építésigazgatási felada-
tok, egyéni vállalkozói tevékenység en-
gedélyezése, egyes kommunális, állat-
egészségügyi, vízügyi hatáskörök, a he-
lyi védelmi bizottságok vezetése. A sza-
bálysértési feladatok már 2012. április
15-től a kormányhivatalokhoz kerültek.

A szobi járási hivatal 39 fővel kezdi
meg működését a jelenlegi szobi polgár-
mesteri hivatal régi (korábbi rendház épü-
lete) épületszárnyában, azonban járási
hivatali ügyintézés nem csak Szobon lesz.
A járási hivatal  kirendeltséget tart majd
fenn Nagymaroson, és a tervek szerint
települési ügysegédek fognak ügyfélfo-
gadást tartani Vámosmikolán és Verőcén.

folytatás a 2. oldalon

Köszönet érte!
Amint arról a Tisztelt Olvasó lapunk ko-
rábbi számaiban már olvashatott, a 2011/
2012-es év telén a zeneiskola ún. hosszú
épületében a teljes fűtési rendszer szétfa-
gyott. A keletkezett kár mértéke jelentős,
hiszen 27 radiátor és a két kazán is meg-
hibásodott.

A kár megszüntetése érdekében a tel-
jes fűtési rendszer átépítése vált szüksé-
gessé. A helyreállítási munka kivitelezé-
sére lefolytatott beszerzési eljárásban két
kivitelező adott be értékelhető ajánlatot.
Szob Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a zeneiskola fűtésrendszerének hely-
reállítása beérkezett ajánlatok közül az IL-
LA Bt (2626 Nagymaros, Diófa u. 16.)
bruttó 2.264.402 Ft összegű ajánlatát fo-
gadta el.

A kivitelezés költségét azonban nem az
önkormányzat, hanem a Zeneoktatásért
Non-profit Kft (2628 Szob, Árpád u. 54.)
viseli, tekintettel arra, hogy a kft képvise-
letében dr. Lőrincz Kálmán ügyvezető a
képviselő-testület 2012. szeptember 18-i
ülésén vállalta azt, hogy a zeneiskolában
a fagykár okozta fűtési rendszer meghibá-
sodások kijavításának, illetve üzembe he-
lyezésének költségeit az önkormányzattól
átvállalja. A kft képviselője a segítség el-
lentételezéseként mindössze annyit kért,
hogy az önkormányzat a zeneiskola hosszú
távú működtetéséért minden tőle telhetőt
tegyen meg.

Mondanunk sem kell, hogy az önkor-
mányzat jelenlegi anyagi helyzetében mi-
lyen nagy jelentőséggel bír a helyreállítás
költségeinek átvállalása, ezért Szob Vá-
ros Önkormányzata - és a zeneiskola ta-
nárainak, növendékeinek nevében is - sze-
retném megköszönni a Zeneoktatásért
Non-profit Kft-nek azt az önzetlen segít-
ségét, amelyet a zeneiskola fűtési rendsze-
rének kijavítása érdekében tett, illetve tesz.

Továbbá ehelyütt szeretnénk köszöne-
tet mondani Varga Árpád úrnak, aki a ze-
neiskola koncerttermében a fűtési rendszer
szétfagyását követően kifolyt víz okozta
parketta-felázást gondos, szakszerű mun-
kájával helyreállította. Munkáját olyan
gondossággal végezte, hogy az újonnan
lerakott, kb. 30 m2 parketta szinte észre-
vehetetlenül illeszkedik a terem sérülés-
sel nem érintett parkettafelületéhez.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Szob ismét járási székhely
Aláírták a járási hivatal felállításáról szóló megállapodást

Az érintett önkormányzatok vezetői írásban állapodtak meg a járási hivatal létrehozá-
sáról. A megjelenteket Remitzky Zoltán polgármester köszöntötte (fotó: Danubia Tv)



folytatás az 1. oldalról
A járási hivatal felállításá-

val egyidejűleg a szobi pol-
gármesteri hivatal munkavál-
lalóinak létszáma is megfele-
ződik, hiszen 13 fő 2013 ja-
nuárjától már a járási hivatal-
ban folytatja munkáját.

Az aláírt megállapodás tar-
talma szerint az állam ingye-
nesen használatba veszi az ön-
kormányzattól az átadott ingó-
és ingatlan vagyont, azaz a tu-
lajdonos az átadott vagyonele-
mek tekintetében továbbra is
az önkormányzat marad.

A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium közle-
ménye szerint járási hivatalok
megalakulását követően, a
következő lépés a kormány-
ablakok számának bővítése
lesz, a jelenlegi 29-ről 300-ra.

Szob ismét járási székhely
Aláírták a járási hivatal felállításáról szóló megállapodást

Szobon, mint járási székhely-
településen is lesz kormány-
ablak, ahol szinte valamennyi
államigazgatási jellegű ügyet
el lehet majd intézni hétköz-
napokon reggel 8 órától este
8 óráig. Az egész napos nyit-
va tartás elsősorban azt a célt
szolgálja majd, hogy a polgá-
roknak ne kelljen munkahely-
ükről azért egy nap szabadsá-
got kivenniük, hogy például
személyigazolványuk cseréjét
el tudják intézni.

Reméljük, hogy a járási hi-
vatalok és kormányablakok
2013 januárjától induló új
rendszere még a jelenleginél
is kényelmesebb és magasabb
színvonalú ügyintézést tesz-
nek majd lehetővé mind-
annyiunk megelégedésére.

dr. Holocsi Krisztián

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 56. évfordulóján,
október 23-án délelőtt 10 órától
a József Attila Művelődési Ház-
ban emlékünnepséget tartott a
város közössége. A jelenlévők
egy méltóságteli, emelkedett
hangulatú és történelmi hiteles-
ségnek minden részében megfe-
lelő ünnepi műsort láthattak.

A Fekete István Általános Is-

kola és a Szent László Gimnázi-
um diákjai életkorukat megha-
zudtoló alázattal és tisztelettel
adták elő emlékműsorukat. A
jelenlévők meggyőződhettek ar-

Együtt emlékezett a város
ról, hogy ifjainkban hiánytanul
megvan a nemzetünk és történel-
münk iránti tisztelet, valamint a
helyesen értelmezett szabadság,
mint legfontosabb, a közösség-
ben megélhető érték becsülete.

Minden elismerés és köszö-
net megilleti a diákokat és ta-
náraikat, akik Szob város pol-
gárainak közös megemlékezé-
sét az 1956-os forradalom és

szabadságharc történéseinek
felidézésével maradandóan em-
lékezetessé tették.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

Az ünnepi műsor. Minden elismerés és köszönet megilleti a di-
ákokat és tanáraikat

Ahol az állampolgárok egysze-
rűen és gyorsan már 61 féle
ügyet intézhetnek egy ablaknál.

Legnépszerűbb ügytípusok:
- Gyermekvállalással kap-

csolatos ellátások ügyintézése
(anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási se-
gély, gyermeknevelési támoga-
tás, terhességi-gyermekágyi se-
gély, gyermekgondozási díj)

- TAJ kártya és Európai
Egészségbiztosítási kártya:
ügyindítási lehetőség.

- Ügyfélkapu létesítése és
elektronikus ügyintézéssel
összefüggő felvilágosítás, tájé-
koztatásadás, segítségnyújtás.

- Egyszerűsített honosítási
eljárás kezdeményezése.

- Nyugdíjbiztosítás: egyes
nyugdíjjal kapcsolatos ügyek-
ben ügyindítás és tájékoztatás.

- Gyógyszertámogatás: mél-
tányossági alapú segélyek irán-
ti kérelmek átvétele.

- Fogyasztóvédelem: pana-
szok felvétele és tájékoztatás a
fogyasztói jogokról.

- Fogyatékossági támogatás:
kérelem átvétele és tájékoztatás.

- Egyéni vállalkozói tevé-
kenység bejelentése, megszün-
tetése, szüneteltetése, adatválto-
zás bejelentése, tájékoztatás
egyéni vállalkozói igazolvány
igényléséről.

- Új Széchenyi Tervvel kap-
csolatosan tájékozódás a pályá-
zati lehetőségekről.

- Ingatlan-nyilvántartásból
az ingatlanok adatainak megis-
merése: nem hiteles és elektro-
nikusan hitelesített tulajdoni lap
másolat és térképmásolat lekér-
dezése.

- Építőipari kivitelezési tevé-
kenységgel kapcsolatos ügyin-
tézés.

- Céginformáció: gyors és
egyszerű hozzáférés cégadatok-
hoz.

- Parlagfű és növényvéde-
lem: fertőzött ingatlan helybeni
bejelentési lehetősége.

- Táboroztatás: bejelentéssel
kapcsolatos tájékoztatás és be-
jelentések átvétele.

- Őstermelői igazolvánnyal
kapcsolatos ügyintézés.

- Családi gazdaság nyilván-
tartásba vételével, nyilvántar-
tásból törlésével kapcsolatos
ügyintézés.

- Tájékoztatás Magyar iga-
zolványokkal kapcsolatos eljá-
rások ügymenetéről.

Teljes körű tájékoztatást
nyújtunk abban is, hogy hiva-
talos ügyeit mikor, hogyan és
hol intézheti legegyszerűbben.

Az Önhöz legközelebb eső
Kormányablak: 2600 Vác, Dr.
Csányi László krt. 16. (a Ma-
gyar Államkincstárral egy épü-
letben)

Ügyfélfogadási idő munka-
napokon: 8-tól 20 óráig.

VISZONTLÁTÁSRA A
KORMÁNYABLAKBAN!

www.kormanyablak.hu

Kormányablak

Mindenszentek ünnepe és halottak napja
A Római Katolikus Egyházban november 1-jén, Minden-
szentekkor azon szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs
külön emléknapjuk. A Mindenszentek (latinul: Festum
omnium sanctorum) nem csak a katolikus, hanem az orto-
dox keresztény egyház ünnepe is. Az ünnep fél évszázad
után 2000-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarorszá-
gon.  Mindenszentek ünnepét követi november 2-án a ha-
lottak napja, amely Mindenszentek ünnepéhez képest ké-
sőbb jelent meg a történelem folyamán. A katolikus egy-
házban a halottak napja a tisztítótűzben szenvedő lelkek
emléknapja. A katolikus tanítás szerint az élő hívek imája
segít a holt lelkeknek, hogy megtisztuljanak, és így meglát-
hassák Istent a mennyben. 
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Önkormányzati
hírek röviden

BESZÁMOLÓ. A képviselő-testület szeptember
10-én megtartott ülésén elfogadta az önkormány-
zat 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról készített
beszámolót.

ZENEISKOLA. A képviselő-testület a zeneisko-
la igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pá-
lyázati eljárást - benyújtott  pályázat hiányában  -
eredménytelennek  minősítette. Az igazgatói fel-
adatok ellátásával 2013. augusztus 15-ig Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész-
zongoratanárt bízta meg.

FŰTŐ-KARBANTARTÓ. A képviselők hozzájá-
rultak, hogy a zeneiskolához, illetve az általános
iskolához szeptember közepétől egy-egy fő fűtő-
karbantartó dolgozó kerüljön felvételre.

FORGALMI AKADÁLY. A Szob-Zebegény kö-
zötti kerékpárútnak a Luczenbacher-sétány és a
kerékpárútnál található torkolatában, mindkét
irányban, valamint az Arany János utca és a ke-
rékpárút nyugati irányában a hiányzó  személygép-
jármű közlekedést gátló vascsövek visszahelyezé-
séről döntöttek a képviselők

KÉMÉNYSEPRŐ. A képviselők szeptember 18-i
ülésükön elfogadták, hogy Pest megye és ezen be-
lül Szob közigazgatási területén is, mint kijelölt
szolgáltató, az Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által fenntartott társaság lássa el a ké-
ményseprői közszolgáltatást.

EREDMÉNYTELEN. A képviselő-testület ok-
tóber 2-án megtartott ülésén a Biztonságtechni-
kai kamerarendszer kiépítése Szob város terüle-
tén, valamint A szobi sporttelep fejlesztése
(sportöltöző felújítása) elnevezésű beruházások
beszerzési eljárásait eredménytelennek nyilvá-
nította, tekintettel arra, hogy egyik esetben sem
érkezett ajánlat. A képviselők a fenti beruházá-
sok kivitelezésére vonatkozóan új beszerzési el-
járás megindításáról, új ajánlatok bekéréséről
döntöttek.

SZABÁLYSÉRTÉSI IRODA. A képviselő-testü-
let döntött arról, hogy a Pest Megyei Kormányhi-
vatal szabálysértési kormánytisztviselője részére
2012. október 3. napjától 2012. december 31. nap-
jáig Szob Város Polgármesteri Hivatala új épület-
szárnyában egy irodahelyiséget biztosít.

FOLYÓSZÁMLA-HITEL. A képviselő-testület
október 2-i ülésén döntött arról, hogy az önkor-
mányzat lejáró 45.000.000 forint összegű folyó-
számla hitelére egy új folyószámla hitelszerző-
dést köt a 2012. október 27-től 2012. december
21-ig terjedő időszakra az OTP Bank Nyrt-nél,
azaz gyakorlatilag meghosszabbítja hitelszerző-
dését.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére
rendezett emlékünnepség
keretén belül került sor
Szob Város Közéletéért ki-
tüntető díj átadására.

A díjat 2003-ban alapí-
totta Szob Város Önkor-
mányzata azzal a céllal,
hogy a városban élők kö-
zül elismerje azon szemé-
lyek teljesítményét, akik
kiemelkedő és példaérté-
kű munkájukkal hozzájá-
rultak a település közélet-
ének előmozdításához.

A díj adományozásáról
szóló rendelet a sport, a
kultúra, illetve a települé-
si közélet bármely terüle-
tén mutatott teljesítményt
ismer el, amiben vagy a
rendkívül kiemelkedő
eredmény vagy pedig a
sok évtizedes, töretlen,
példaértékű teljesítmény
szolgálhat a díjazás alap-
jául.

Virág Sándor közel hat
évtizede erősíti Szob vá-
ros sakkéletét, először
mint iskolás, majd később
mint felnőtt sportoló. Fi-
gyelemre méltó teljesítmé-
nye az is, hogy játszhatott
olyan sakklegendákkal,
mint Verőci Zsuzsa, a Pol-
gár lányok, Ribli Zoltán,
Portisch Lajos nemzetkö-
zi sakknagymesterek, sőt a
világbajnok Karpovval is.

Mai napig vezéregyé-
nisége a szobi sakkcsapat-
nak. Mindez a sporttelje-
sítmény példaértékű lehet
valamennyiünk számára.
És ha még figyelembe
vesszük a labdarúgás, a te-
nisz és a sporton kívüli
egyéb, a településen tett
közéleti szolgálatát, segít-
ségét, akkor úgy gondo-
lom, a jelenben igen alkal-
mas embert talált Szob
Város Képviselő-testülete
a kitüntetésre, amit a díj-
átadáson jelen lévő közön-
ség szűnni nem akaró tap-
sa is alátámasztott.

Gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk a ki-
tüntetett Virág Sándor úr-
nak.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

(FOTÓ: DANUBIA TV)

Id. Virág Sándor

Születésnapi kesergő
"Hetven év", ha hallom, könny szökik a szemembe,
Ó, hűtlen ifjúság, itt hagytál örökre?
Hiába kereslek, sírodat nem lelem.
Gyötör a bú engem, kegyetlen, szüntelen.

Mohón tapogatok emlékeim között,
De visszahozni már azt a régi időt, -
Hisz felidézni is - csak nehezen lehet.
Az emlékek pora egyre jobban befed.

Azért be-be villan, igaz csak álmomban,
Benne élek újból a régi szép napokban.
De jajj, milyen szörnyű reggel az ébredés!
Ajkamra reá fagy a vidám nevetés.

Nem így képzeltem el, mit tagadjam régen,
Nem láttam az eget akkor még csak kéken.
Tudtam, hogy lesz felhő, tudtam azt, hogy takar,
De egy gyenge szellő tova űzi hamar.

Kiesik a tollam, vagy tán csak leteszem?!
Ételem egyhangúan, unottan megeszem.
Mozgásom gépies, simára faragott,
Érzem, hogy az élet mindjobban becsapott!

Miért szalad az idő? Senki sem kergeti.
Miért nem lehet mindig gondtalan, gyermeki?!
Miért lesz langyosabb a nyári melegség?!
Miért jön el a megtűrt, szomorú öregség?!

Miért, miért, miért, ki ad erre választ?
E gondolat engem egyre jobban fáraszt.
Gyűlik az évgyűrű bőröm kérge alatt.
Tehetetlen vagyok! Az idő meg csak szalad!

Szob, 2012. augusztus 28.

Virág Sándor Szob Város
Közéletéért díj kitüntetettje
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Egész nyáron munkagépektől
volt hangos  a Szent László
Gimnázium és Diákotthon kör-
nyéke. Aki a dunaparti épület
közelében járt, saját szemével
követhette a változásokat, ho-
gyan szépül és modernizálódik
az iskola. Szeptemberben még

zajlottak az utolsó munkafolya-
matok, de mára a felújítás első
szakasza lezárult, és 2012. no-
vember 16-án Beer Miklós váci
püspök fogja felszentelni az
épületet.

Kívülről is látható a hónapo-
kig tartó munka eredménye: új
a teljes tetőszerkezet,  új a kül-
ső homlokzat és a főbejárat, va-
lamint külső szigetelést is ka-
pott az épület. A felújítás azon-
ban ennél sokkal alaposabb
volt. A belső változások leglát-
ványosabb része az alagsor át-
építése. Létrejött három új cso-
portterem, melyek a kis csopor-
tokban oktatott nyelvóráknak
adnak majd otthont. Az  új tor-
naszoba, a hozzá tartozó új öl-
tözőkkel, zuhanyzókkal, bizto-
sítja a mindennapos testnevelés
igényes megvalósulását. Az ok-
tatás helyszíneinek kialakításán
kívül a modern közintézmények

minden egyéb követelménye is
biztosított: az egész épület aka-
dálymentesített és modern tűz-
védelmi rendszerrel is ellátták.

Nem csak az épület vált mo-
dernebbé, az oktatás és a neve-
lés tárgyi feltételei is egyre kor-
szerűbbek. Az új tantermek és

a tanári szoba is új bútorokat ka-
pott, és mostantól az iskola min-
den tantermében laptop és
projektor segíti a tanórákon a
minél hatékonyabb munkát. Ja-
nuártól új sporteszközöket is
használhatnak a diákok. A kol-
légiumban is minden régi bútort
lecseréltek, a szobák és az ebéd-
lő is komplett új bútorzatot ka-
pott.

Az iskolát fenntartó Misszi-
óstársaság (Lazaristák) tovább-
ra is fontosnak tartja, hogy a ka-
tolikus szellemű oktatás és ne-
velés jelen legyen Szob városá-
ban, egyre színvonalasabb kö-
rülmények között, ezért is segí-
ti és támogatja a felújítást és fej-
lesztést. A megszépült épület-
ben továbbra is családias han-
gulatban, a gyerekek egyéni fel-
tételeit, tudását figyelembe
véve, személyre szabottan fo-
lyik a tanítás.

Felújítás és fejlesztés
fejeződött be a

Lazarista Gimnáziumban
Januártól új sporteszközöket is használhatnak a diákok

A felújítás első szakasza lezárult, és 2012. november 16-án Beer
Miklós váci püspök fogja felszentelni az épületet

Az élet gazdagabb lesz, / ünne-
pibb és emberibb / ha megtöl-
töd a hétköznapok néhány per-
cét / a rendkívülivel, az embe-
rivel, / a jóindulatúval és az ud-
variassal / tehát az ünneppel
(Márai Sándor)

Hétvégén a szobi művelődé-
si házban tisztelettel és szere-
tettel köszöntöttük a 70 éven fe-
lüli szobi lakosokat az Idősek
Napja alkalmából. Városunk-
ban már sok éves hagyomány,
hogy az ősz folyamán az önkor-
mányzat vendégségbe hívja a
település idős embereit. A mű-
velődési ház mindig megtelik
ezen az ünnepen. Ebben az év-
ben is sokan elfogadták a szí-
ves meghívást.

Az óvodások kedves műso-
ra, majd a Danubius Táncegyüt-
tes vidám, dinamikus néptánca
után Krebszné Ágika előadásá-
ban elhangzott Túróczi Erzsé-
bet Lefelé tartunk című verse.
Ezt követően Remitzky Zoltán
polgármester köszöntötte a ven-
dégeket ,és átadta a város leg-
idősebb női és férfi lakosának,
Szakolczai Sándorné, Vilmi né-

Az idősek köszöntése
ninek, Zsibrita  Jánosnak  az
önkormányzat ajándékát.

Végezetül Dedinszky Gyula
evangélikus lelkész gondolata-
it hallhattuk.

A színvonalas műsor után
kötetlen beszélgetések közben,
a konyhások által készített íz-
letes uzsonna, és a szobi asszo-
nyok finomabbnál finomabb sü-
teményeinek elfogyasztása kö-
vetkezett. A  jó hangulatot Tóth
Tibor zenész biztosította remek
régi és újabb slágerekkel.

A nap végén mosolyogva, vi-
dáman váltunk el vendégeink-
től. Úgy búcsúztunk, hogy jö-
vőre is szeretnék ha vendégül
látnánk őket!

Kellemes szép délután volt.
Ennek létrejöttéért köszönet

illeti: Szob Város Önkormány-
zatát, az ÖNO és a Központi
Konyha dolgozóit, a Napsugár
Óvoda Csigabiga csoport óvo-
dásait, óvónőit, szülőket, a Da-
nubius Táncegyüttest. A finom
süteményeket Gáspárné Blan-
ka, Havasi Gizike, Heilné
Valika, Simonné Gizike, Poló-
nyi Éva és Véberné  Rózsika sü-
tötte. Köszönet érte!

Zsibrita Jánosnak Remitzky Zoltán adta át az ajándékot
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Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik lehetővé tet-
ték, hogy az Apák napja jól si-
kerüljön! A megnyitóban sze-
replő gyermekek - Mádai

Ádám, Golán Panna, Patrik
Zsófi és Legény Bogi - család-
jának, valamint Frievaldné Il-
dikónak!

Azoknak, akik a tevékenysé-
gekben közreműködtek: Aradi
Anita, Bartók István, Bartókné
Mariann, Buzás Szilvi, Feleki-

Kliment Erika, File Ildi, Járik
László, Kutasi Péter, Mártonné
Kati néni, Mészáros István,
Molnárné Ildi néni, Nagyné
Borika, Paluch Attila, Szabó
Márkó, Szölgyén Szilvi,
Völgyesi Ibolya, Zih Ágnes,

Augusztus hónapban a váci
kórházban elhunyt ked-
ves klubtársunk, Balogh
Sándor. Földi maradvá-
nyait korábbi lakóhelyén
temették el. Sándor bácsi

víg kedélyű, segítő szándékú kedves tár-
sunk volt. Szerette a magyar nótákat,
melyből összejöveteleinken néhányat el
is éneket kellemes hangján. Tisztelettel
és szeretettel emlékezünk rá. A Minden-
ható Isten fogadja be Örökébe.
A klub tagsága nevében a vezetőség

Számomra a legkedvesebb
évszak az ősz, mert még nem
tűnt el, még bízhatunk ben-
ne, a gesztenye-, bíbor-, és
aranyszínében, az avar és
gyümölcsillatában, abban,
hogy reggel már csíp, de dél-
ben még melegít. Estére pe-
dig arra késztet, hogy vala-
hol magunk is megkeressük
a melegséget, kicsit közelebb
húzódjunk egymáshoz.

Bizonyára nem véletlenül
ezt az évszakot jelölték ki
arra, hogy a világon minde-
nütt köszöntsük az időseket!
Régebben, míg több generá-
ció együtt élt és együtt is tu-
dott élni, megbecsült helyük
volt a családban, tisztelték
mondanivalójukat, kérték vé-
leményüket, megfogadták ta-
nácsaikat. Manapság kevés
időt töltünk velük (tisztelet a
kivételeknek), talán ráfog-
hatjuk a rohanó világra vagy
az iszonyú tempóra, amit
sokszor magunk diktálunk.
Érdemes lenne egyszer-egy-
szer lelassítani és megkér-
dezni tőlük:- Hogy vagy?

Megkérdezni, hogy éltek
régen, mit éltek meg abból,
amit mi már a történelem
könyvből tanulunk? Hogyan
készítik el az ételeket, mert
mi így soha nem tanulunk

meg főzni! Hogy lehet az,
hogy a veteményesük mindig
olyan, mint egy szépen meg-
szőtt szőnyeg? Mi mindent
tudnak az időjárásról, amire
a "köpönyeg" nem taníthat
meg? Jártak-e régen is szóra-
kozni, voltak-e csalódásaik?

Aztán egyszerre csak rá
kell jönnünk, hogy erre egy
"világnap" nem elég, de elin-
díthat egy úton. Ha okosak
vagyunk, erre az útra vigyük
el a gyerekeinket, tanítsuk
meg őket lassítani, odafigyel-
ni, tanulni a bölcsektől, hi-
szen egyszer mi is várjuk
majd a kérdést: Hogy vagy?

Én két dologra emlék-
szem, amit a Mamámtól hal-
lottam. Az egyik, hogy aho-
va paradicsom megy, oda
mindig megy egy pici cukor
is. A másik, hogy a lányok
"r"betűs hónapokban ne ülje-
nek a földre! Továbbadom,
hátha használhatok vele!

Végezetül még annyit,
hogy mondhatnak a bankok
bármit a befektetésről és
megtakarításról, de úgy vi-
gyázni a nehezen megkeresett
pénzre, ahogy az idősek te-
szik, úgy egy bank sem tud!
Már-már művészet!

 Köszöntsük fel őket!
GOLÁNNÉ BEKE ANITA

művelődési ház és a könyvtár
dolgozói.

A tortákat sütő asszonyok-
nak, a díjakat megvásároló szer-
vezőknek, a sporteszközöket

biztosító igazgató asszonynak,
a résztvevő családoknak és a
családfőknek, akiknek az egész
rendezvény szólt.

Remélem jól mulattatok, kel-
lemes emlékeitek maradnak a
délutánról és jövőre is ilyen ak-
tívak lesztek. Kicsit átalakítom a

feladatokat, például a váltó ele-
jén öltözködnötök kell... és talán
a végén meg kell inni azt a sört.
Majd átgondolom. Jövére min-
den kiderül. Remélem, akkor is
megrendezzük és el is jöttök.

GONDÁNÉ KIPILLA MÁRIA

Apák napjáról képekben Egy őszi világnap
(és ami több ennél)
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A Börzsöny Múzeum Baráti
Köre Letkés Község Önkor-
mányzatával közösen rendezett
népzenei találkozót 2012. októ-
ber 6-án az Árpád Fejedelem
Általános Iskola szabadtéri szín-
padán, Letkésen. Nem sikerült
pályázati támogatást elnyernünk
ehhez, ugyanakkor centenáriumi
jellege miatt nem halaszthattuk
egy évvel későbbre. Az általános
anyagi nehézségeket ismerve
úgy sikerült támogatókat meg-
nyernünk, hogy szerény (3-5
ezer forintos) támogatásokat kér-
tünk, ennél nagyobb (10 ezer fo-
rintot meghaladó) mértékű tá-
mogatást az Ipoly 2000 Fruct
Kft, és két citerazenekar szállí-
tását vállaló OTP Bank NyRt
nyújtott hozzá.

Az időpont egyeztetése már

az év elején megkezdődött, mert
Szinek Sándor citerakészítő em-
lékét megidézni úgy tartottuk
méltónak, ha a térség citeraze-
nekarai jelen vannak, és a mű-
sor színesebbé és gazdagabbá
tétele érdekében fellépnek kö-
zöttük a térség népzenei öröksé-
gét reprezentáló szólisták is.
Mindenki számára alkalmas idő-
pont október 6. volt, ezért a ren-
dezvény elején Kuháné Tóth
Edit műsorvezető arra kérte a
résztvevőket, hogy egy perces
néma felállással adózzunk az
aradi vértanúk emlékének.

Ezt követően Kovács István
polgármester köszöntötte a kö-
zönséget, a fellépő csoportokat,
és a szólistákat. Elsőként a 2010-
ben alakult Ipolyvecei Hagyo-
mányőrző Együttes Citerazene-
kara lépett fel, vezetője Molnár
János, Ipolyvece Község polgár-
mestere (és vele együtt muzsi-
kál a csoportban a volt polgár-
mester is!). Programjukat a
letkési Pattantyú Hagyományőr-
ző Tánccsoport és a szalkai Bo-
torkáló Hagyományőrző Nép-

tánccsoport (Salka/SK) előadá-
sa követte, mindkét gyermek-
csoport műsora nagy tetszést
aratott. Barna Sára Esztergom-
ból érkezett, aki Szinek Sándor
ükunokájaként Szinek Sándor
által készített citerán adott elő
népdalcsokrot.

Gyenes Tamás furulya- és
ácsolt ládakészítő népi iparmű-
vész, feleségével, Nagy Ágnes-
sel együtt ízelítőt adtak a
bernecebaráti furulya- és nép-
dalgyűjtéseikből. Borsi Ferenc
népzene-oktatási szakértő elő-
adásában a magyar citerakultú-
ra országos szakértőjeként be-
szélt a Felvidék és ezen belül az
Ipoly mente citerahasználatának
és -készítésének jelentőségéről.

Elismeréssel szólt Szinek
Sándor által készített citerákról,

melyek közül 13 a rendezvé-
nyen kiállításra került. Értékük-
ről elmondta, hogy hamarosan
felméri ezeket a hangszereket,
mert az országos "citera-katasz-
terben" a helyük, sőt, szerinte
egy önálló kiadványt is megér-
demelne Szinek Sándor mun-
kássága. A Helembai Citeraze-
nekar (alakulás éve 2011) Tisza
parti népdalcsokorral köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd
Istvánfi Balázs dudazene össze-
állításában felidézte a palásti
Szikora János (Plást'ovce/SK)
dudás muzsikáját is.

A találkozó meglepetés ven-
dégeként kapcsolódott hozzá
Hangya Mihály Szalkáról, aki
kanász viseletben beszélt a ka-
nászság múltbéli értékéről, és
persze énekelt is hozzá. Letkési
népdalok nélkül nem lehetett
teljes ez a program, erről a
Letkési Hagyományőrző Nép-
dalkör gondoskodott. Idén szep-
temberben ünnepelte fennállá-
sának 40. évfordulóját a Százdi
Citerazenekar (Sazdice/SK),
nem véletlenül ők zárták a prog-

ramot. Végére is kaptunk meg-
lepetést, a szalkai Szinek-rokon
küldött egy citera-tortát, amely
felszeletelve a fellépők között
került szétosztásra.

Jelenlévő Danubia Televízi-
ónak elmondtuk, hogy a rendez-
vényt "feladott labdának" is
szánjuk. Azaz felhívjuk a figyel-
met arra, hogy az alsó Ipoly men-
te népzenei öröksége van olyan
gazdag, hogy a találkozó foly-
tatható határon innen és túl. A
térség népzenei előadói (zené-
szek, énekesek) és a térség nép-
zenei örökségét kutatók több al-
kalommal is tudják reprezentál-
ni múltbéli és jelenben tovább-
élő hagyományát. Köszönjük
Letkés Község Önkormányzatá-

nak az együttműködést, a
Szalkai Tájháznak, hogy kemen-
cés lepényről gondoskodtak
ebédre.

Támogatóink voltak: Bedéné
dr. Balogh Róza Szob, Börzsöny-
Duna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület, Börzsönyvidék Ala-
pítvány, dr. Gosztonyi Jenő

Alsó-Ipoly Menti Népzenei Találkozó
Száz éve Szalkán született letkési citerakészítő Szinek Sándor emlékezetére

Ipolydamásd, Gyuricza Csaba
és Kiss Csaba Letkés, Herfli Sö-
röző Szob, Ipoly Fabrik
Ipolytölgyes, Ipoly 2000 Fruct
Kft Szob, Ipolytölgyes Önkor-
mányzata, Kakas Húsbolt Szob,
Kemper Frucht Kft Kemence,
Kenyeres Oszkár Vác, Kodály
Zoltán Körzeti Zeneiskola Szob,
KoFa Bt Letkés, Logos Alapít-
vány Perőcsény, Dr. Lőrincz
Kálmán Szob, Marmorstein és
Szinek Kft Budapest, Pion István
Letkés, Polónyi Éva és Juhász
László Szob, Pongrácz János
Kemence, Sági Dénes Kemence,
Dr. Sántha József Zebegény,
Szent László Gimnázium Szob,
Szobi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása, Szob

Város Önkormányzata, Szőke
Istvánné Szob, dr. Téglás Leven-
te Szob, Tésa Barátainak Társa-
sága.

A fotókat Fidler Józsefné és
Korsós János készítette.

Fésű József György,
Börzsöny Múzeum

Baráti Köre
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A Százdi citerazenekar nagy sikerrel lépett fel

Borsi Ferenc a citerák használatáról tartott előadást



Az előző népszámlálás alakal-
mával Szobon mintegy 250
ember vallotta magát reformá-
tusnak. Ezen kívül evangélikus
kötődésű testvéreink is élnek itt,
szám szerinti adatom nincs, de
ők valamivel kevesebben van-
nak. Kicsiny csapat vagyunk,
ám most mégis néhány gondo-
latot szeretnék írni arról, mit is
ünneplünk mi reformátusok-
evangélikusok október 31-én, a
reformáció ünnepén.

A reformáció történelmi ese-
ményét Luther Márton ágos-
tonrendi szerzetes indította út-
jára azzal, hogy 1517. október
31-én  kitűzte a wittenbergi vár-
templom kapujára 95 tételét,
amelyben az egyház megrefor-
málását követelte. Ez volt a kez-
dete annak a történelmi ese-
ménysorozatnak, amelynek
eredményeként kialakultak a
protestáns egyházak. A refor-
máció szintén hatalmas alakja
a francia származású Kálvin
János. Kálvin követői a refor-
mátusok (kálvinisták), Luther

követői pedig az evangélikusok
(lutheránusok) lettek.

A reformáció szellemi áram-
lata először Európát, majd az
egész világot átjárta. A történel-
mi Magyarország területére is
eljutott a reformáció szent igaz-
sága: "Az igaz ember hitből él".
(Pál apostol Rómabeliekhez írt
levele 1,17). Kiváló magyar re-
formátorok álltak ki a bibliai

igazság, a Krisztusi szeretet, az
evangélium mellett: Kálmán-
csehi Sánta Márton, Lévai Bíró

Mátyás, Károli Gáspár, Szenczi
Molnár Albert, Méliusz Juhász
Péter és sokan mások.

A reformátorok Isten elé ál-
lították az egyházat, és az
egyes embert is, hirdetvén,
hogy "egy az Isten, egy a köz-
benjáró is Isten és emberek
között, az ember Krisztus Jé-
zus..."  (Pál 1. levele Timóte-
ushoz 2,5). Hogy egészen
Krisztuséi lehessünk, kell,
hogy személyesen megismer-
hessük Őt, tanítását a Bibliá-
ból. Bibliát tehát az emberek
kezébe!

Luther az egész szentírást
német nyelvre fordította le,
Károli Gáspár gönci esperes
pedig 1590-ben Vizsolyban ki-
nyomtatta a teljes Szentírást
magyar nyelven. (Azóta már
több mint 2000 nyelvre lefor-
dítva olvashatjuk a Bibliát.)

E vázlatos történelmi átte-
kintés után röviden szólnék a
reformáció néhány hitbeli téte-
léről. Kettőt már fentebb emlí-
tettem (Róm. 1,17 és 1Tim 2,5).

Tudnunk kell, hogy Luther,
még mint szerzetes, önmagát
ostorozva cellájában, attól ret-
tegve, hogy Isten nem találván
őt bűn nélkül valónak,  és elve-
ti őt, számtalanszor tette fel a
gyötrő kérdést: "Hogyan talá-
lok kegyelmes Istent?" A választ
végül a Szentírás alapján, a kö-
nyörülő Isten Szentlelke veze-
tésével találta meg: "egyedül
Krisztusban, egyedül hit által,
egyedül kegyelemből".

Így szól ma nekünk Isten
üzenete: az Ő szeretetét, bűn-
bocsánatát hol találhatom meg?
Egyedül Krisztus - Solus
Christus - a letéteményese a mi

A reformációról

Istentiszteleteink: minden vasárnap 8.30 órakor az általános iskola föld-
szinti tantermében.
Ünnepi, úrvacsorával egybekötött Istentiszteletek a Római Katolikus
Templomban:

December   2.  Advent 1. vasárnap:  15 óra
December 25.  Karácsony 1. ünnep: 15 óra

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!

A reformáció történelmi esemé-
nyét Luther Márton ágostonren-
di szerzetes indította útjára

üdvösségünknek, a mi Istenhez
való visszatalálásunknak, "aki
adta önmagát váltságul minde-
nekért" (Pál Timóteushoz írt 1.
levél, 2,6)

Hogyan lehet enyém is mind-
az a jó, amit az Isten az embe-
reknek Krisztusban kínál? Egye-
dül hit által - Sola Fide - úgy,
hogy hiszek Istenben és az Ő
Fiában, a Jézus Krisztusban. Mit
jelent ez a hit? Nem csak annyit,
hogy elhiszem mindazt, amit a
szentírás állít erről, hanem hogy
Isten kezébe helyezem az éle-
tem, belé vetem bizalmamat. Az
ember rögtön felteszi magának

a kérdést: mit kell nekem ten-
nem? Mivel érdemelhetem ki,
hogy Isten szeretete, bűnbocsá-
nata az enyém is lehessen?

A jó hír az, hogy nem kell
ezt cselekedetekkel, esetleg ve-
zekléssel (ld. Luther) "kiérde-
melnem", hanem egyedül ke-
gyelemből - Sola Gratia - Isten
nekem ajándékozza azt. Nem az
én érdemeimért, hanem mert  Ő
kegyelmes Isten.

Ezért kell feltétlenül kézbe
vennünk a Bibliát, forgatnunk,
tanulmányoznunk és szívükhöz
közel engedni azt, mert abból
tudhatjuk meg, hogy Isten sze-
ret bennünket, könyörül raj-
tunk, ha ezt mi hittel kérjük és
elfogadjuk.

Szépen összefoglalja ezt az
Ige Pál apostolnak az Efezus-
iakhoz írt levelében: (Ef 2,8-9) -
amelyet szeretnénk mindannyi-
unk szívére helyezni: "Mert ke-
gyelemből tartattatok meg, hit ál-
tal; és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez; nem cselekedetek-
ből, hogy senki se kérkedjék."

MÁRKUSNÉ LÁNG ILONA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

A reformáció szintén hatalmas
alakja a francia származású
Kálvin János
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Koszorúk, virágcsokrok bo-
rítják Vámosmikolán a fővá-
rosi idősek otthona főépület-
ének falán található emlék-
táblát. Így szokott ez lenni
1989 őszétől szeptember vé-
gén, október elején. Idén
szeptember 22-én emlékeztek
a lengyel menekültekre.

Történelmi tanulmánya-
inkból ismeretes, hogy a má-
sodik világháború 1939. szep-
tember 1-jén kezdődött, ami-
kor a náci Németország meg-
támadta Lengyelországot.
Ugyanakkor az csak az elmúlt
évtizedekben vált tananyag-
gá, hogy szeptember 17-én a
sztálini Szovjetunió Vörös
Hadserege is - a néhány hét-
tel korábban kötött, és évtize-
deken át eltitkolt - német-
szovjet megnemtámadási
szerződés titkos záradéka
alapján megtámadta a szövet-

ségesei által is magára ha-
gyott lengyeleket. A túlerővel
szemben kilátástalan küzde-
lem alatt, majd az összeom-
lás után lengyel katonák és ci-
vilek tízezrei érkeztek Ma-
gyarországra. Teleki Pál kor-
mánya ugyanis befogadta, s a
nemzetközi egyezmények
alapján internálta a menekül-
teket.

Az alsó Ipoly völgyében
az üresen álló határőrlakta-
nyákban létesítettek táboro-
kat. Katonai tábor működött
Szobon, Letkésen, Drégely-
palánkon, Ipolyszalkán,
Ipolypásztón, Ipolybélen,
Ipolyságon, Tesmagon,
Ipolyhídvégen. A vámosmi-
kolai megnyitására szeptem-
ber utolsó hetében került sor.
Polgári menekülteket foga-
dott be Szob, Helemba, Leléd
és Ipolyság.

Ismerkedjünk meg kicsit
bővebben a Mikolára került
lengyelek sorsával! Az ese-
mények részese, a szemtanú
Jan Stolarski (akit 1941-ben
Szobra helyeztek), a tábor
egykori tolmácsának jóvoltá-
ból tudjuk, hogy 1939. szep-
tember 25-én közel ötszáz
lengyel katona érkezett
Vámosmikolára. Szállásukat
a laktanyában és a közeli tor-
nateremben alakították ki. A
tábor lakóinak élelmezésébe
a helyi lakosok is besegítet-
tek, majd a kialakult rend sze-
rint a tisztek a községben ét-
keztek, a sorállomány számá-
ra a tábori konyha biztosított
ellátást.

A lengyelekkel tábori pap
is érkezett, vasárnaponként a

helyi római katolikus temp-
lomban 9 órakor került sor
lengyel misére, melyeket a
helyi lakosok is látogattak.

Néhány alegység elkerült
Vámosmikoláról, a kezdeti
magas létszám így csökkent.

Az Ipoly-völgyi lengyel
menekülttáborok emlékezete

A tisztek, tiszthelyettesek csa-
ládtagjaikkal együtt kiköltöz-
hettek a faluban kiadott szo-
bákba, a sorállományhoz tar-
tozók pedig a helybeli gaz-
dáknál vállaltak munkát. A
mikolai házigazdákhoz került
menekült családok meghitt
fogadtatásban, jó ellátásban
részesültek. Egy gyermekál-
dásról is tudunk: Radek, akit
Mulik György András néven
anyakönyveztek a római ka-
tolikus plébánián, 1940. feb-
ruár 27-i születéssel. Édesap-
ja fél évvel fia világra jöve-
tele után Jugoszlávián keresz-
tül a Franciaországban szer-
vezett lengyel légióba igyeke-
zett. Családját többé nem lát-
ta, sorsában a mikolai tábor
több tisztje osztozott.

1941 augusztusában a tisz-
ti tábort feloszlatták, lakóit

Egy lengyel tiszt dr. Veszelák
János ügyvéddel

Jan Stolarski 96 évesen (2009)
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különböző táborokba irányí-
tották. A tábor egy hét alatt
szinte elnéptelenedett. Elter-
jedt a hír, hogy az új lakók
zsidó származású lengyelek,
tisztek, sorkatonák és család-
tagjaik, akik addig Magyaror-
szág különböző katonai és ci-
vil táboraiban éltek. A hely-
ben maradt lakók attól tartot-
tak, hogy gettóvá változtatják
az internáló tábort. Szeren-
csére ez nem következett be,
de a megérkezett internáltak
személyes holmijának átkuta-
tása, a térképek, távcsövek,
fényképezőgépek elkobzása
nyugtalansággal töltötte el a
tábor régi és új lakóit. Az élet
egyelőre a régi mederben
folyt: a tisztek kíséret nélkül
mehettek ki a faluba, a sorka-
tonák munkát vállalhattak.
Több mint tíz fő a falusi gaz-
daságokban dolgozott, néhá-
nyan a helyi pékeknél, egy fő
a cipészszövetkezetben.
Ludwik Weisbain fogtechni-
kus fogászati rendelőt nyitott,
a helyi lakosoknak csak az
anyagköltséget kellett megté-
ríteniük. Szombatonként a tá-
bor lakói átvonultak a község
zsinagógájába. 1942-ben né-
hány tiszt Budapestre távo-
zott, de jöttek is néhányan. A
létszám így változatlan ma-
radt: 96 tiszt (ebből 30 or-
vos!), 6 zászlós, 116 sorkato-
na és 8 családtag. 1943-ban és
1944-ben önként vonult be a
táborba néhány zsidó szárma-
zású lengyel civil menekült.
Hárman végleg Vámosmiko-
lán maradtak: Rósenbaum
Izsák főhadnagy, dr. Kaltman
Henrik  orvos hadnagy és
Kostenbaúm Susman Meilach
törzsőrmester a helyi zsidó te-
metőben nyugszanak.

Magyarország német meg-
szállását követően szigorúan
korlátozták a táborlakók kijá-
rását. A nyilas hatalomátvétel
után, amikor már nyilvánva-
lóvá vált a tábor felszámolá-
sa, Steinchorn Lajos helyi pék
segítségével   a korábban nála
dolgozó Werner Sándor és két
társa megszökött a táborból.
Shlomo Werner a '90-es évek-
ben Ausztráliában élt.
Herczberg Leopold, a cipész
Vámosmikolán telepedett
meg.

1989. szeptember 17-én a
Bem József Lengyel Kulturá-
lis Egyesület emléktáblát he-
lyezett el Vámosmikolán az

egykori menekülttábor épüle-
tének falán.

Az emléktábla-állítás után
kezdődött el a tábor történe-
tének feldolgozása, ismerteté-
se főleg az iskolás korosztály-
ok körében. A helyi hagyo-
mányápolást az idősek ottho-
nának vezetése Kovács Péter
igazgatóval, a községi önkor-
mányzat valamint az általá-
nos iskola teremtette meg. A
lengyelek és a mikolaiak
együttélésének feldolgozását
leginkább egy helyi kamasz-
lány emlékeinek az esemé-
nyek után mintegy fél évszá-
zaddal történő papírra veté-
se segítette elő. Varjú Ilona:
Polski obóz w Vámosmikola
(1939 - 1944); Warszawa,
1997, majd magyar nyelven:
Menekülttábor a laktanyá-
ban. Emlékezések a
vámosmikolai lengyel tábor
életéről 1939 - 1944; Balas-
sagyarmat, 1998.

Jan Stolarskinak köszön-
hető - aki még 1944-ben fe-
leségül vette a mikolai Vajsz
Máriát -, hogy 1997 és 2005
között egy lengyelországi lí-
ceummal kapcsolatot, csere-
táborozást tartott a helyi isko-
la.

Kedves, meghitt ünnep-
ségre, megemlékezésre ta-
vasszal is sor került Vámos-
mikolán. A lengyel menekül-
tek emlékének ápolásában ki-
fejtett tevékenységéért május
28-án Simon József (Szob),
Vígh Andrásné Vajsz Ildikó
(Szob - Vámosmikola) és
Hellner Sándorné André-
kovics Ilona (Vámosmikola)
a Pamięć - Emlékezés című al-
bumot kapta Grzegorz
Łubczyk úrtól, a Lengyel Köz-
társaság egykori budapesti
nagykövetétől.

A menekültek viszontagsá-
gos sorsa tovább él az alsó
Ipoly völgyi települések idős
lakóinak emlékezetében. Az
önkormányzatok, iskolák, ci-
vil szervezetek a hagyomány-
ápolás, az átörökítés részesei.
Közös felelősségük, hogy a
felnövekvő nemzedékek, a fi-
atalok, a diákok ismerjék, és
helyi tartalommal, tapasztala-
tokkal is megtölthessék a régi
közmondást: Polak, Węgier,
dwa bratanki, i do szabli, i do
szklanki - Lengyel, magyar -
két jó barát, együtt harcol, s
issza borát.

dr. Koczó József

Szinte hihetetlennek tűnhet, de
igaz, hogy településünkön még
2012-ben is volt olyan igen régi
beépítésű utca, amelyben nem
volt kiépített vezetékes ivóvíz-
hálózat.

A Somogyi Béla, a Bártfa és

Szabad Ifjúság utcák azon ré-
sze a településnek, ahol jelen-
tős megkésettséggel épültek ki
a közművek. Ennek volt utolsó
mozzanata a Bártfa utcai ivóvíz-
hálózat építés. A Bártfa utcában
a DMRV Zrt-vel közös kivite-
lezésben valósult meg az önkor-

mányzati beruházás. Az építke-
zéshez a vízmű adta a szakmun-
kát és a szükséges vezetéket,
szerelvényeket, az önkormány-
zat pedig végezte a teljes föld-
munkát, valamint az út helyre-
állítását.

Elmondható mára, hogy a
fent említett utcákban minden
közmű kiépült, ami a földbe ke-
rülhetett, szeretnénk azonban
ezen utcák szilárd burkolatának
kiépítésében is előrehaladást el-
érni. Reméljük, a közeljövőben
erre is sor kerül.

Településen utolsóként
Kiépült a vezetékes ivóvíz a Bártfa utcában

A képviselő-testület október 2-
i ülésén döntött a József Attila
Művelődési Ház és Szabadidő
Központ helyiségei október 3.
napjától történő bérbeadásának
lehetőségeiről.

Eszerint a nem szobi bejegy-
zésű rendező(k) által szervezett
rendezvény esetén fűtési sze-
zonban  a nagyteremért alkal-
manként 50.000 forint, míg az
előtérért 15.000 forint bérleti
díjat kell fizetni.

Fűtési szezonon kívül a
nagyteremért 25.000 forintot,
míg az előtér bérletéért 15.000
forintot kell fizetni alkalman-
ként. Az előtér esetében ked-
vezményes árról is döntöttek
a képviselők, amennyiben a
bérlet időtartama a 2 óra
hosszát (5000 forint), illetve a
4 óra hosszát (10.000 forint)

Igényekhez igazították
a szolgáltatást

nem haladja meg.
Más díjszabást határoztak

meg a képviselők a helyi közös-
ségek részére. E szerint a helyi
közösségek által szervezett be-
lépődíjas rendezvény esetén a
nagyterem bérleti díja 25.000
forint, az előtéré pedig 10.000
forint alkalmanként.

Külön díjszabása lett az elő-
térben történő árusításnak is,
amely ha 4 óránál nem
hosszabb időtartamban történik,
akkor 5.000 Ft alkalmanként,
azonban, ha már a 4 óra hosszát
meghaladja, akkor 8.000 Ft al-
kalmanként.

Kisebb csoportoknak (ma-
ximum 25 fő) szóló tanfolyam
esetében a kis tárgyalótermet
vagy a vendégszobát óránként
1000 forintért lehet bérbe
adni.
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Nemzetközi konfe-
rencián emlékeztek
meg Mindszenty
József bíboros her-
cegprímásról a Ter-
ror Háza múzeum-
ban, ahol kiállítást
is bemutattak  a so-
kat szenvedett és
megvert, megalá-
zott főpapról.

Mindkét  meg-
szál ló hatalom
(náci és a szovjet)
meghurcolta  és
börtönbe vetette. E
hatalmak minden
áron a keresztény-
ség háttérbe szorí-
tásán munkálkod-
tak.  Mindszenty
bíborost koncepci-
ós pere után börtönbe vetet-
ték,  majd Püspökszent -
lászlón, később Felsőpe-
tényben tartották fogva. Az
1956-os szabadságharc ide-
jén a rétsági páncélosok ka-
tonái Pálinkás-Pallavicini
Antal őrnagy vezetésével
Felsőpetényből Budapestre
szállították. A szabadság-
harc leverése után az ameri-
kai nagykövetségen kapott
menedéket.  It t  él t  1971.
szeptember 18-ig. Ekkor  az
Amerikai Egyesült Államok
elnökének közbenjárása kö-
vetkeztében hagyta el az or-
szágot. Haláláig Bécsben
élt, ahonnan a külföldön élő
magyarokat többször felke-
reste.

A pápához, nemzetéhez
mindvégig hű maradt. Halá-
la után testét Máriazellben a
templomban levő kriptába
temették. Végakarata sze-
rint, az utolsó megszálló
katona távozása után kérte
földi maradványait hazájába
szállítani. Húsz esztendeje
történt meg újratemetése,
amikor búcsúztatásán Sinko-
vics Imre a szózat szavala-
tával köszönt el a hazatért
bíborostól.

Meg kell emlékeznünk
Pálinkás-Pallavicini Antal-
ról,  akit tettéért kivégeztek.
Akik az 1940-es években él-
tek, emlékeznek arra, hogy
Mindszenty József herceg-

prímást az ország népe sze-
rette, tisztelte, becsülte. Bár-
hol jelent meg szeretettel fo-
gadták és nem csak a kato-
likus hívek. Felsőpetényben
a nemrég elhunyt, volt ben-
cés osztálytársam volt a
község evangélikus lelké-
sze. Idézem visszaemléke-
zését:

"Tanúja lehettem Mind-
szenty József hercegprímás
kiszabadulásának. 1956. ok-
tóber 30-án találkozhattam
vele az Almássy-kastélyban.
Erről  könyvében is megem-
lékezik. Lelkész vezetésével
jönnek nagy boldogan az
evangélikusok és a baptis-
ták, legények, lányok, öre-
gek... De régen nem láttam
ennyi örömöt magyar arco-
kon.. . Megáldom őket és
végre el tudunk indulni. Azt
kérdezte Tőle valaki: mégis
csak itt hagy bennünket?
Mire a válasz:  melyik ma-
dár ne repülne ki boldogan,
amikor kinyílik a kalitka aj-
taja?"

Véssük jól emlékezetünk-
be Mindszenty József bíbo-
ros hercegprímást, szemé-
lyét, szenvedéseit  és az eu-
rópai kereszténységért tett
munkáját.

Várjuk szeretettel szentté
avatását imádságunkkal, le-
gyünk az egymillió imádko-
zók közösségében.

SIMON JÓZSEF

Őszintén bevallom, én nem hi-
szek kicsi zöld vagy szürke űr-
béli emberkékben, akik földi
embereket rabolnak el. Ettől
függetlenül még létezhetnek.
Ha hinnék az ufókban, a hitem
nem bizonyítaná a földönkívü-
liek létezését.

Így vagyok a sumér-hun-
magyar genetikai és nyelvi ro-
konság divatos elméletével is.
Ugyanis ezt az elméletet tük-
rözi vegytisztán Árpád fejede-
lem emlékműje a város köz-
pontjában, a Szent Lászlóról
elnevezett római katolikus
templom közvetlen szomszéd-
ságában. ("Emlékmű az iskola
mellett" - az újság augusztus-
szeptemberi számában ismer-
tetve). A teológiában és hitvé-
delemben (is) jártas és képzett
írótársam részletesen ismerteti
a látható jelképeket (jelkép:
valamit jelent, megszemélye-
sít, megtestesít, például a ró-
mai katolikus templomokban
a galamb a Szentlélek jelké-
pe), valamint a látható jeleket.
(jel: a beszédhang írott, vagy
nyomtatott képe a betű.)

Akkor vegyük sorjában! A
napon "…áll az Isten jele, a
kettős kereszt." A sumér nyelv-
ben vezetőt, világ urát - tehát
Istent jelent, még számnévi
formában is. A szobron tehát
egy felnagyított, kifaragott
sumér betű (szótagjel!) ne-
künk - katolikusoknak - a ke-
resztény egyházak jelképét
(szimbólumát!) mutatja, a
köztudat így ismeri. (Nem hi-
ába van a szobi templom csú-
csán is kereszt!) Jézus Krisz-
tus kínhalálának jelképe. És ki
a keresztény? Aki Jézus taní-
tásait ismeri, azokat elfogad-
ja, a tanítások szerint él.
Ennyi! A sumérok magyarul
(vagy a magyarok sumérul)
beszéltek az egész világon,
már az ősember is így beszélt,
írt és olvasott!

Varga Csaba szerint ("Az
ősi írás könyve", Fríg kiadó,
Budapest 2002.)  a francia
Grotte Cosqer barlangban egy
(ős)ló hasára karcolva látható
ez az Isten jele, 29-15 ezer év-
vel ezelőtt készülhetett. Ma-
gyarázatot nem ad, hogy a sö-
tét barlangban ki és miért kú-

szott-csúszott az ősló képéhez,
és miért "írta" rá ezt a sumér
szótagjelet. De ezen ne akad-
junk meg, folytassuk tovább
az elemzést! "A kereszten áll
a mondabeli Turul madár, mint
az Isten és az emberek között
közvetítő" - állítja a cikkíró.
Varga Géza kutató ("Így irtok
ti magyar őstörténetet",  Írás-
történeti Kutatóintézet, Buda-
pest, 2010.) kimondja, hogy az
Emesét teherbe ejtő turul a
magyar ősvallás istenét jelké-
pezi. Tehát a sumér istenjelen
egy magyar isten. "…Istenhez
indulva közvetíteni az üzene-
tet" - hangzik a folytatás. Kér-
dem halkan: milyen istenhez
közvetít a magyar főisten? Ki
ő? És mit közvetít?

Nem akarok belebonyolód-
ni, de ez az egész nekem, aki
azon kisebbséghez tartozik,
akik nem tudnak sumérul, za-
varos, eszmeileg átláthatatlan.
Ez az emlékmű rossz helyen áll!

Lenne egy javaslatom.
Bakay Kornél  az 1960-as
években Szobon nagyon sok
honfoglalás kori sírt feltárt
(Szob-Kiserdő). A mi eleink
csontjai a Nemzeti Múzeum
raktárában (vagy más intéz-
ményben?) papírdobozokban
porladoznak, hányódnak. Te-
messük el őket tisztességgel
Szobon egy kis emlékpark-
ban. Ziman Lajos alkotása
pedig hirdesse emléküket ott.
Honszerzők emlékműve le-
hetne közös sírral Szobon. Ki-
egészítené a zebegényi Tria-
non emlékművet, amely a
megszerzett hon elvesztését
jelképezi.

FERENCZY EMIL

A meghurcolt bíboros Tanuljunk sumérul?
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A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága értesí-
ti az erdőgazdálkodókat, hogy  a Nagymarosi Erdőtervezési Kör-
zetben lévő erdőterületekre erdőrészlet szintű tárgyalást tart
egyeztetés céljával. Az erdőrészlet szintű tárgyalások helye és
ideje a következő:

A nem az Ipoly Erdő Zrt által kezelt területekre
vonatkozóan (az erdő fekvése szerint):

Vámosmikola és Nagybörzsöny - 2012.október 30. 9 óra -
2600 Vác, Rádi út 4.

Kismaros, Kóspallag, Nagymaros, Márianosztra - 2012. no-
vember 6. 9 óra - 2600 Vác, Rádi út 4.

Ipolytölgyes, Letkés, Ipolydamásd, Szob, Zebegény - 2012.
november 7. 9 óra - 2600 Vác, Rádi út 4.

Az Ipoly Erdő Zrt által kezelt területek esetében:
Fenti listában szereplő összes településhatár - 2012. novem-

ber 13. 9 óra - 2600 Vác, Rádi út 4.

A szobi városnapok alkal-
mával a nyugdíjas klub tag-
sága vendégül látta a
helembai asszonykórust és a
citera zenekart.

A klub vezetősége köszö-
netét fejezi ki  mindazoknak,
akik e tevékenységben részt
vettek. Ezzel is bemutatták
a tagság összetartását és ven-
dégszeretetét. A sütemények
készítésével és a szükséges
anyagok biztosításával.

Ebben részt vettek Bar-
na Tamásné, Csintalan
Sándor-né, Szőke  Istvánné,
Véber Sándorné, Völgyesi

Lászlóné és többen segéd-
kezők.

Ugyancsak köszönetün-
ket fejezzük ki az augusztus
20-i rendezvényünk munká-
jában résztvevőknek. Kris-
tofek Istvánnak és segítőjé-
nek, Kiss Józsefnek a finom
étel elkészítéséért, valamint
Berendi Magdolna, Balogh
Józsefné, Kiss Józsefné,
Klagyivik Józsefné, Simon-
né Zsibrita  Gizella, Smo-
long Józsefné és Véber Sán-
dorné  (palacsinta készítésé-
ért).

A KLUB VEZETŐSÉGE

Micsei László
Katona sírok

Az eső szitál, komor, sötét az ódon ég,
De megtelik gyertya fénnyel a lég.
Millió gyertya színezi az ég kárpitját,
és ontja, halott sárga sugarát.

De csendes és sötét a temető egyik sarka,
Halott katonák temetve arra.
Sírjukon gyertya nem ég, nem is gondol rájuk senki.
De én oda is el szoktam menni.

Szegény katonák, sírjuk gazos és elhagyott.
Sírjukra gyertyát senki se rakott.
Senki se gondol az elesett katonákra,
Itt az idegen földbe zárva.

És várva otthon, az árva gyermek sír talán,
Az elmaradt, drága apja után.
Ne várd jó apád, idegen földben nyugszik Ő,
Sírhantja egy bús, magyar temető.

Özvegy feleség, ó talán még most is várod,
Azt, akit legjobban szerettél - párod.
Ne várd haza őt, hordjad a fekete fátyolt,
Jó férjed szent emlékét így ápold.

Megtört, bús asszony mindig váró Édesanya,
Nem jön vissza többé a jó kisfia.
Ne várd vissza őt, a háborúban szörnyű tettek,
véres eszmék áldozata lettek.

Erdőrészlet szintű
tárgyalás

Meghívó
2012. november 16-án (pénteken)
17 órai kezdettel dr. Koczó József

helytörténész  tart előadást
a Szobi Érdy János Könyvtárban:

Kisiskolák a Dél-Hontban
a XVII-XIX. században címmel.

Szeretettel várjuk a téma
iránt érdeklődőket!

Gurul a gombolyag
Aki szeretne megtanulni kötni,

 horgolni, hímezni, makramézni, vagy
már tud, csak ötletet,

tanácsot szeretne kérni,
jöjjön el szerda délutánonként

a "Gombolyag"-ba.

Gurul a gombolyag szerda
 délutánonként 17 órától

a könyvtárban.

Köszönet a segítőknek
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A József Attila Mûvelõdési
Ház novemberi programjai:

November  6. (kedd) Vegyes vásár 9-12-ig
November 11. (vasárnap) Sakk szakkör bajnoki mérkőzései 9-15-ig
November 12. (hétfő) Véradás 13-17-ig
November 15. (csütörtök) Vegyes vásár 9-12-ig
November 17. (szombat) Deák Bill Gyula koncertje 21 órától.
Előzenekar: Rock and Dog 20 órától. Jegyek kaphatók a művelődési
házban és az Édenkert Sörözőben. A jegyek ára elővételben 2000 Ft, a
helyszínen 2500 Ft. Büfé (étel-ital) szolgáltatás az Édenkert Söröző
jóvoltából
November 21. (szerda) Vegyes vásár 9-12-ig
November 22. (csütörtök) Almafesztivál (a Fekete István Általános
Iskola országos konferenciája)
November 23. (péntek) Használt gyermekruha árusítás 9-12-ig
November 27. (kedd) Vegyes vásár 9-12-ig
November 30. (péntek) Vegyes vásár 9-13-ig

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.

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

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: DunaPress Multimédia Bt

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
Kút a sivatagban

Hosszú vándorlás után a sivatagban szomjazó ember végre
meglát egy kutat és utolsó erejével felkiált:
- Víz!
Mire egy hang a kútból:
- Hol?

Vízkő
Az indián ül a tóparton és nézi, ahogy a felesége mossa a ruhá-
kat a vízesésnél.
Egyszer csak egy nagy kő esik rá az asszonyra és agyonüti.
- A fenébe! - mondja az indián. - A vízkő már megint tönkre-
tette a mosógépemet!

2011 októberétől együttesünk nagy terven dolgozott. Pályázati
lehetőséget fedeztünk fel egy franciaországi nemzetközi feszti-
válra, ahová a világ számos országából keresték a kapcsolat-fel-
vételi lehetőséget. Magyarországról több mint húsz pályázó volt,
s nagy szerencsénkre a Danubius Táncegyüttest érte a megtisz-
teltetés, hogy hazánkat képviselhettük Dijonban.

2012. augusztus 27-i indulásunkkor még nem is sejtettük, hogy
milyen színes, látványos, nagy tömegeket megmozgató rendez-
vénysorozat résztvevői leszünk.

A közreműködő csoportok a világ összes tájáról érkeztek, így
láthattuk és megismerkedhettünk olyan táncosokkal, zenészek-
kel – akik Európa, Afrika, Ázsia, Amerika országainak népha-
gyományait mutatták be. A kinn töltött egy hét alatt napjában
többször léphettünk színpadra, hol szabadtéren, hol színházban
– s büszkén elmondhatjuk, hogy mindenütt nagy sikerrel zárul-
tak bemutatóink. A zárónap frenetikus élménye pedig – a közel
15.000 néző – életre-szóló élmény, felejthetetlen és örök emlék
lesz mindannyiunk számára.

Az utazás költségeinek nagy részét - mint ahogy a szállást és
az étkeztetést is - a francia meghívó finanszírozta. Az autóbusz
díjának fennmaradó részét a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
miniszteri támogatásból és Huszti Péter vállalkozótól kapott
összegből egyenlítettük ki.

Kuti Andrea együttesvezető
A Danubius bemutatkozó filmje: http://www.youtube.com/
watch?v=iTiPVy1VEd8&feature=share. Fotók a fesztiválról: http://
www.bienpublic.com/actualite/2012/08/29/le-foklore-hongrois-est-a-l-
honneur?image=F828BAC7-12D3-431B-9827-56136045E5E2. Filmek a fesz-
tiválról: http://www.youtube.com/watch?v=0NIWcRU6aOM&feature=share. A
fesztivál honlapja: http://www.fetesdelavigne.fr/

FETES DE LA VIGNE DE
DIJON 2012

A zebegényi Mészkõ KFT felvételt hirdet 1 fõ
nehézgépkezelõi munkakör betöltésére.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:
Tel.: 06 27/ 370-203. Mobil: 06 70/ 367-4385

“Öt órai tea“ a könyvtárban
Madagaszkár című előadás,

előadó: Kis Pista
Helyszín:

Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ
Időpont: 2012. november 7. szerda, 18 óra

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai
http://www.youtube.com/
www.bienpublic.com/actualite/2012/08/29/le-foklore-hongrois-est-a-l-
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