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Szilveszter éjjelén mindig 
egyfajta misztikus élményben 
lehet részünk. Az óév utolsó 
percében, a kezünkben meg-
töltött pezsgőspoharakkal, 
lázasan fi gyelve az óra má-
sodpercmutatójának járását, 
várjuk, hogy az elüsse az éjfélt. 
Szabadulnánk már az óévtől, 
ugyanakkor nem tudjuk mit 
hoz a holnap, az új esztendő.  
Az előttünk álló új esztendőt 
sokan egy tiszta, fehér laphoz 
szokták hasonlítani, amelyet 
nekünk kell majd teleírni az 
előttünk álló év minden egyes 
napján.

Azt azonban, hogy mi kerül 
erre a tiszta lapra, városunk 
szempontjából sok tekintetben 
meghatározzák az elmúlt év – 
polgárok számára sok esetben 
láthatatlan – történései. Az 
önkormányzat bizakodóan 
tekint a 2017-es év elé, amely 
reményeink szerint városunk-
ban az építkezés éve lehet. Jó 
okot ad a bizakodásra, hogy 
az elmúlt évek íróasztal mellett 
végzett munkájának gyümöl-
csei a 2017-es év folyamán az 
Önök számára is láthatóvá vál-
hatnak. 2016. novemberében 
végre sor került a tanuszoda 
alapkövének letételére, a vál-
lalkozási szerződésben foglal-
tak szerint ez év őszére fel kell 
épülnie a létesítménynek. Az 
elmúlt év folyamán – két ered-
ményes pályázat útján - sike-
rült biztosítani az új csónakház 
felépítéséhez szükséges teljes 
forrást, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően várható-
an tavasszal elindulhat az épít-
kezés. Az év folyamán szintén 
pályázaton elnyert forrásból 
valósul meg a Tompa Mihály 
utca Régi temető előtti szaka-

szának helyreállítása, illetve az 
önkormányzat konyhájának 
korszerűsítése, felújítása. Utol-
jára, de nem utolsó sorban 
említem meg, hogy a megyei 
katasztrófavédelmi igazgató-
sággal történő önkormányzati 
együttműködés keretében egy 
helyi katasztrófavédelmi őrs 

felállítása is megtörténik az év 
folyamán, amelynek indokolt-
ságához – ha csak az elmúlt 
hetek helyi történéseit nézzük 
– sajnálatos módon nem fér-
het kétség. E fenti beruházá-
sok száma még növekedhet is 
az önkormányzat által már be-
nyújtott és elbírálás alatt lévő 
pályázatok esetleges támo-
gatásban részesülése esetén. 
Ennek megfelelően kerülhet 
sor az idén a művelődési ház, 
az óvoda felújítására, valamint 
a kerékpárút Ipolydamásd 

irányába történő továbbépíté-
sére is, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsük. És ha még 
ehhez hozzávesszük az idén 
januárban, kül- és belterületi 
utak felújítására megnyíló pá-
lyázatokat, amelyeken az ön-
kormányzat támogatás elnye-
résének reményében indulni 

kíván, csak növeli a bizako-
dásra okot adó körülmények 
számát.

Reméljük, hogy a megva-
lósuló beruházások, hacsak 
egy kicsit is, de komfortosab-
bá, könnyebbé teszik az Önök 
életét, hiszen azok elsősorban 
Önökért, a város, mint kö-
zösség fejlődése érdekében 
valósulnak meg. A fejlődés 
ugyanakkor nyugalom és biz-
tonság nélkül elképzelhetetlen. 
Nyugalom a helyi közéletben, 
biztonság a pénzügyekben. 

Sikerekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánunk városunk 

valamennyi lakójának!

Az elmúlt években sikerült az 
önkormányzat kiadásai tekin-
tetében az „addig nyújtózkodj, 
amíg a takaród ér” alapelvet 
követve dolgozni, és a hitelfel-
vételt elkerülni. Bízunk abban, 
hogy a tervezett beruházások 
megvalósítása során sem lesz 
évtizedes adósságszolgálatot 
jelentő hitel felvételére szükség.

Az újévre vonatkozó terve-
ink azonban e néhány sorban, 
vázlatosan felsorolt fejlesztési 
elképzeléseinknél szélesebbek, 
hiszen nem csak  - a téglából és 
betonból épült - várost, hanem 
annak közösségét, kultúráját is 
tovább kell építenünk az előt-

tünk álló év folyamán, igaz ez 
utóbbi építkezés nem olyan 
látványos, de legalább olyan 
fontos – ha nem fontosabb -, 
mint az épített környezet szé-
pítése.

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevében 
minden Kedves Szobi Polgár-
nak, Olvasónak jó egészséget, 
sok örömet és boldogságot az új 
esztendőre!     

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Fotó: Mózes Bernadett
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2016. december 17-én és 18-án 
rendeztük városunk Karácso-
nyi Forgatagát.

Szombaton a manóváros 
mellett mézeskalács sütéssel 
kezdődött rendezvényünk, 
ahol hagyományos, magvakkal 
díszített mézeskalácsot gyúr-

tak, szaggattak, díszítettek és 
sütöttek a gyerkőcök. Eközben 
a művelődési ház előtt felállított 
mobilszínpadon karácsonyi 
hangulatú műsorral vártuk az 
érdeklődőket. Mindeközben 
volt kézműves vásár, forralt bo-
rozó, a nyugdíjas klub fi nom-
ságokkal várt mindenkit. A 

műsorok után megvendégeltük 
az ünneplőket egy halászlé va-
csorával.

Vasárnap szintén kézműves 
foglalkozással várt mindenkit a 
Kalendárium Hagyományőrző 
Műhely, ahol nyalókaorrú rén-
szarvast, mézeskalácsház aján-

dékdobozt, és 
ajándékkísérő 
kártyát készítet-
tünk. Mindkét 
napon a gye-
rekek között 
járt gyönyörű 
fehér angya-
lunk, aki átvette 
a gyerekektől 
a Jézuskának 
írt leveleket, és 
szaloncukor-

ral kedveskedett a levélírók-
nak. Miután mindenki kiélte 
alkotó vágyát, kisétáltunk a 
templomtéren felállított vá-
roskarácsonyfához, ahol az 
ünnepi beszédeket keretezve, 
csodás karácsonyi énekeket 
halhattunk és énekelhettünk 
közösen. Ezután következett 

Karácsonyi Forgatag

a rendezvény egyik új szín-
foltja, a Hópihe sütizés, ahol 
fehéren megterített asztalokon 
várt mindenkit a legalább 50 
féle gyönyörűbbnél-gyönyö-
rűbb, fi nomabbnál-fi nomabb 

süteménnyel a szobi egyház-
közösség, amit a jelenlévők 
kellemes beszélgetés közepette 
fogyaszthattak. Korábban már 
volt hasonló kezdeményezés 
az egyházközösség részéről, de 
igazán csak a forgatag kerete-
in belül érte el valódi célját, és 
ebből szeretnénk hagyományt 
teremteni.

18 órától kezdődött az 
Ajándék című műsor, ahol a 
város lakói a művelődési ház 

A Karácsony várása mindenkit 
nagy izgalommal töltött el, így 
a Szobi Napsugár Óvoda gyere-
keit és dolgozóit arra ösztönöz-
te, hogy méltóképpen ünnepel-
jék meg ezt az alkalmat.

Az intézmény dolgozói ad-
venti délután megszervezésével 
kedveskedtek a gyerekeknek és 
szüleiknek, melyen kézműves 
tevékenységek adtak lehetősé-
get arra, hogy kipróbálják kre-
atív képességeiket. Változatos 
alapanyagok felhasználásával  
angyalkát, csengettyűt, kará-
csonyfát, rénszarvast készítet-
tek.

A délután során apró rág-

csálnivalókat fogyasztottak a 
gyerekek, ezzel új erőt gyűjtve 

még több ötletes meglepetés el-
készítéséhez.

nagytermében a plafonig érő 
karácsonyfa mellett hangolód-
hattak a karácsonyra. A város 
70. életévet betöltött lakosai-
nak megajándékozásával zárult 
rendezvényünk, ahol vendégül 

is láttuk a megjelenteket teával 
és pogácsával.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, aki 
bármilyen módon segítette a 
rendezvény létrejöttét, külön 
felsorolásba nem bocsátkozunk, 
hiszen igen hosszú a lista, de 
reméljük, hogy a jövőben is hoz-
zájárulnak a városi programok 
létrejöttéhez, színesítéséhez.

Borcsi és Panita 
(fotók: Tóth László) 

Adventi készülődés az óvodában Az ünnepi hangulat megte-
remtése karácsonyi dalokkal és 
zenékkel történt.

A rendezvény rövid időn 
belül családias, beszélgetős dél-
utánná változott.

Az óvodánk karácsonyi ün-
nepségére dalos, verses mű-
sorral készültek a csoportok. A 
gyerekek és a felnőttek is érdek-
lődve hallgatták az előadásokat. 
A pompásan feldíszített fenyő-
fát sok csillogó szemű kisgye-
rek állta körül. Az ünnep fényét 
emelték a fa alá „varázsolt” aján-
dékcsomagok. A gyerekek a 
csomagokban található játéko-
kat, fejlesztő,- és sporteszközö-
ket örömmel vették birtokukba.

Gálné Szabó Anna
Hornyák Csabáné
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PAVILONÉRTÉKESÍTÉS

Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a jelenleg a szobi 592 hrsz-ú in-
gatlanon (Rév utcai játszótér, a kompátkelő mellett) felál-
lított 18 m2 alapterületű mobil pavilon építményt, amely 
korábban fagyizóként üzemelt. 

Kikiáltási ár: 450.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 15.30 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Licit lépcső: 50.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után a pavilon megtekinthető. Az ér-
tékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz Gyön-
gyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon.
A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit 
során kialakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló címén 
egy összegben megfi zetnie, amely a vételárba beleszámít.
A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten 
belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésé-
re jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejű-
leg köteles vevő a teljes vételárat megfi zetni.

Szob Város Önkormányzata

Röviden
KLIK A 2016. december 14-
én megtartott képviselő-testüle-
ti ülésen született döntés arról, 
hogy az önkormányzat 2017. 
január 1-től határozatlan időre 
a Ceglédi Tankerületi Központ 
részére (2700 Cegléd, Malomtér 
3.) kizárólagos használatba adja 
a Szobi Polgármesteri Hivatal 
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.) 
épületének földszintjén találha-
tó 6 db helyiséget a pedagógiai 
szakszolgálat elhelyezése céljából. 

Tájékoztatók A képviselő-
testület decemberi ülésén ismer-
te meg és fogadta el Szob Város 
Polgárőr Egyesület, a Börzsöny 
Múzeum Baráti Köre, a Bör-
zsöny Nehézgyalogság és a Szobi 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről készült tájékoz-
tatót.

Bels ellenrzés A képvise-
lő-testület decemberben tárgyal-

ta és fogadta el az Önkormányzat 
2017. évre vonatkozó belső ellen-
őrzési tervét.

Temetkezés A képviselő-testü-
lete decemberi ülésén döntött ar-
ról, hogy Fésűs József (2628 Szob, 
Érdy János u. 34.) egyéni vállal-
kozóval köt szerződést a szobi 
Új Köztemetőben a ravatalozó 
üzemeltetésére és a temetkezési 
szolgáltatások ellátására.

Múzeum Szintén decemberi 
ülésükön döntöttek a képviselők 
a Börzsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény gyűjteményvezetői 
állás betöltésére közzétett felhí-
vására beérkezett pályamunká-
ról. A képviselők a pályamun-
kát elbíráló szakértői bizottság 
véleményét megismerve és azt 
fi gyelembe véve döntöttek úgy, 
hogy 5 év időtartamra Batizi 
Zoltán (lakcím: 2634 Nagybör-
zsöny, Széchenyi u. 41.) pályázót 
nevezik ki az intézmény gyűj-
teményvezetői munkakörének 
ellátására.

A 2016-os esztendő az önkor-
mányzat életében elsősorban a 
megnyíló, illetve már megnyílt 
pályázati lehetőségekre törté-
nő felkészülés (tervezés, pá-
lyázatírás stb.) jegyében telt el. 
Mindez azonban nem jelen-
tette azt, hogy kisebb-nagyobb 
fejlesztések ne történtek volna 
a településen önkormányzati 
beruházás keretében. 

Így – a teljesség igénye nél-
kül - vis-maior pályázaton 
elnyert támogatásból került 
helyreállításra a polgármesteri 
hivatal jégverés miatt káro-
sodott tetőhéjazata, valamint 
ugyanezen forrásból valósult 
meg az épület udvarán talál-
ható pergola károsodott po-
likarbonát tábláinak cseréje. 
Ugyanebből a vis-maior támo-
gatásból kerültek helyreállítás-
ra az önkormányzati lakóépü-
letek tetőhéjazatai, az óvoda 
beszakadt födéme, de a Dózsa 
György utcában történt útbe-
szakadás kijavítására is jutott 
a támogatásból. Szintén pá-
lyázati forrásból valósult meg 

az idősek otthonában egy a 
mozgáskorlátozottak épületbe 
történő bejutását segítő rámpa 
megépítése, illetve a terasz elő-
tetővel történő befedése.

A közfoglalkoztatási prog-
ram keretében új, viacolor 
burkolatot kapott a járda az 
Árpád utcában a plébánia és a 
zeneiskola épülete közötti sza-
kaszon. 

Teljes egészében önkor-
mányzati forrásból – pályáza-
ti támogatás nélkül - valósult 
meg az Arany János utca út-
burkolatának felújítása az Ár-
pád utca és a Szent Imre utcai 
kereszteződés közötti szaka-
szon. Szintén saját forrásból 
végeztette el az önkormányzat 
Ady Endre utcában találha-
tó lakóépületének felújítását, 
amelynek során megtörtént az 
ingatlan vezetékes gázhálózat-
ra való csatlakoztatása, a köz-
ponti fűtés kiépítése az eme-
leti lakásban, a nyílászárók 
felújítása, szigetelése, cseréje. 
Az épület lapos tetejének szi-
getelését teljes egészében újra 

kellett építeni.
Az elmúlt évben valósult 

meg a Kossuth utcában ta-
lálható játszótér felújítása, 
amelynek során a játszóté-
ren új, eu-s szabványoknak 
is megfelelő játékok kerültek 
beépítésre.

Úgyszintén a 2016-os év-
ben került sor az Új temető 
lélekharangjának újjáépíté-
sére, amely már életveszélyes 
volt. A lélekharang eredetivel 
megegyező újjáépítése során 
a tető belső lambéria burko-
latot, bádog csepegtetőt ka-
pott és csúcsdíszként kereszt 
került rá. A régi anyagokból 
– patinás jelleg megtartása 
érdekében – csupán a tetőhé-

jazat visszaépítésére került sor. 
Az Új temetőben az urnafal 
előtt viacolor burkolat került 
lerakásra, illetve új padok ki-
helyezése is megtörtént a régi 
padok festése mellett. A ke-
rítés vonalában kivágott fák 
pótlására tujasort ültetett az 
önkormányzat.

A fenti felújítások mellett az 
év során sok kisebb-nagyobb 
karbantartási munkát (csőve-
zeték javítás, beázás megszün-
tetés stb.) kellett elvégezni az 
önkormányzat intézménye-
iben, amely mind-mind az 
önkormányzat költségvetését 
terhelte.

dr. Holocsi Krisztián 
jegyz

VISSZATEKINTÉS A 2016OS ÉVRE  
az önkormányzati beruházások tekintetében

Kéményseprés
A BM Országos Kataszrtófavédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv érte-
síti a lakosságot, hogy a 2017. évi kéményseprőipari sor-
munka Szob településen történő elvégzésének tervezett 
ideje: 2017. június-július hónapok.
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Ebben a nevelési évben óvo-
dánkban gazdag progra-
mokat kínáltunk, melynek 
keretein belül nagyon sok 
lehetőség volt arra, hogy a 
szülők is részesei lehessenek 
gyermekük óvodai életének.

Az első ilyen alkalom a 
családias óvodai farsang 
megrendezése volt, melyet 
hosszú előkészület előzött 
meg. A farsangi hangulat 
megteremtésének (díszítés, 
jelmezek, kézműveskedés, 
zene) köszönhetően nagyon 
jól telt a hét.

A következő ünnep már-
cius 15-e volt, amelyre min-
den évben megemlékezünk 
az óvodában.

A gyerekek megismer-
kednek hazánk jelképeivel. 
Verset tanulnak, énekelnek, 
zászlót festenek és kokárdát 
készítenek.

A tavaszváró húsvéti prog-
ramunk négy héten keresztül 
nyújt lehetőséget a gyerekek-
nek a szülők közreműködé-
sével a hagyományok, nép-
szokások felelevenítésében. 
Barkácsoltunk, különféle 
technikával tojásokat díszí-
tettünk, verseket, dalokat 
tanultunk és kihagyhatat-
lan program minden évben 
a nyuszi tojás keresés. Ezen 
időszak alatt a szülőknek 
lehetőséget biztosítottunk 
arra, hogy nyílt napok kere-
tében bekapcsolódhassanak 
az óvodai életbe.

Április 22-i héten „Boly-
gónk a Föld” volt a témahe-
tünk. Kihasználtuk a helyi 
könyvtár nyújtotta lehető-
ségeket, ahol ismerkedtünk 
atlaszokkal, térképekkel és a 
földgömbbel.

Az anyák napi ünnepségre 
minden évben nagy szeretet-
tel készülünk, meglepetést 
készítünk. Valamennyi gyer-
mekünk, meghitt ünnepség 
keretein belül köszöntötte az 
édesanyját, nagymamáját a 
legnagyobb titokban tanult 
kedves kis énekkel, verssel.

A Szobért Szobiakért Köz-
alapítványnak köszönhetően 
gyermeknapi meglepetés-

ként a Gyadai tanösvényen 
az óvoda minden gyermeke 
részese lehetett egy izgalmas 
kirándulásnak. Hangya Dani 
segítségével ismerhették 
meg a rét és az erdő élővilá-
gát, bepillantást nyerhettek 
az erdészek munkájába. A 
legizgalmasabb a mocsáron 
való átkelés, valamint a füg-
gőhídon való menetelés volt 
a gyerekek számára. Ezután 
jóízűen elfogyasztották az 
óriások pihenőjén az otthon-
ról hozott elemózsiájukat. A 
következő évben szeretnénk 
újra elmenni, mert ebben az 
élményben az újonnan érke-
ző gyerekeknek is részesülni-
ük kell.

Májusban a búcsúzó 
nagycsoportosokat is elbal-
lagtattuk tarisznyával a vál-
lukon. A Pillangó és a Kati-
ca nagycsoport, valamint a 
Csiga-biga középső csoport, 
megható műsorral zárta az 
idei évet is.

A szeptembert szüreti 
mosolygós szombati mulat-
sággal kezdtük, amely a szo-
bi művelődési házban került 
megrendezésre, a rossz idő-
re való tekintettel. Minden 
csoport óvó nénije különfé-
le kézműves foglalkozással 
készült a gyerekek és szüleik 
számára. Élő zeneszóval telt 
a mulatság, két óvodás gyer-
mek anyukája biztosította a 
színvonalas zenei aláfestést, 
valamint a szőlőpréselés is 
jó hangulatú zeneszó mellett 
zajlott. A délelőtt lezárása-
ként jóízűen elfogyasztották 
a szülők által készített fi no-
mabbnál fi nomabb sütemé-
nyeket, amelyből a Szobi 
U19-es focicsapat is része-
sült. Az el nem fogyasztott 
zsíros kenyeret és teát az idő-
sek otthonának lakói számá-
ra ajánlottuk fel.

Az idén is megrendezésre 
került a „tök jó hét”, melynek 
során gyerekeinkkel közö-
sen készítettük el a töklám-
pásokat. Ezek néhány napig 
varázslatos hangulatot árasz-
tottak az óvodába lépők felé. 

Október első péntekén láb 

bábos előadáson vettek részt 
a gyerekek a Szobi Érdy János 
Könyvtárban. A bábos felült 
az asztalra és „csóré” lábaira 
felhúzva a bábokat, ízes ma-
gyarsággal csodaszép mesét 
hallhattunk, közben közösen 
mondókáztunk, énekeltünk. 

Október 11-én az idősek 
napján az óvoda Süni cso-
portjának gyermekei adtak 
elő egy kedves kis műsort, el-
nyerve a jelenlevők tetszését 
és elismerését.

A Márton napi felvonulás 
a szobi művelődési ház ud-
varán került megrendezésre. 
Röviden meséltünk a Már-
ton napról, lampionos felvo-
nulást szerveztünk a szülők-
kel. Ebben volt segítségünkre 
Csikós Balázs hangtechnikus, 
akire az ovi bármilyen ren-
dezvényén számíthatunk. A 
gyerekeknek feladatuk volt 
minél több libás kép ösz-
szegyűjtése, amit csokival 
és cukorral jutalmaztunk. A 
héliumos, világítós léggömb 
emelte az est hangulatát, 
amit a gyerekek kívánságai-
val engedtük fel a magasba. 
Mindenki ehetett a fi nom 
tepertős-hagymás zsíros ke-
nyérből és kortyolhatott a 
citromos teából.

A Mikulás érkezése, idén 
is nagy izgalommal töltötte el 
a gyerekeket, de ugyanilyen 
izgalmas volt a várakozás is, 
hiszen rajzokat, csodaszép 
fából készült házikót készí-
tettek, csizmáikat kirakták 
az ablakba és lélegzetvisz-
szafojtva fi gyelték, amint a 
nagyszakállú mindenki csiz-
májába egy-egy szaloncuk-
rot pottyant. Mikor pedig 
megérkezett a régóta várt 
kedves nagyszakállú, öröm-
mel mondták el verseiket, 
dalolták el énekeiket szüleik 
legnagyobb örömére is.

Az év utolsó varázslatos 
időszaka az adventi várako-
zásé volt. Az óvoda az idei 
évben is káprázatos dísz-
pompában csillogott. Min-
den nap gyertyát gyújtottak 
a csoportok, az adventi nap-
tár kis ajándékaival szám-
lálták a napokat. Mindenütt 
halk karácsonyi zene szólt, 
miközben beszélgettek az 

ünnepről a betlehemi Jézus 
születéséről. Az adventi nyílt 
délután az óvodai csoportok-
ban került megrendezésre. 
Valamennyi csoportban kü-
lönféle karácsonyfadíszeket 
készíthettek a gyerekek az 
óvónők és a szülők segítsé-
gével. 

A szikrázó csillogó ka-
rácsonyfa alatt gyerekeink 
körében hangulatos kis elő-
adásokat nézhettünk meg, 
melyre minden csoport 
nagy titokban készült, majd 
a Jézuska (Szob Város Ön-
kormányzata) által idevará-
zsolt ajándékokat vehették 
birtokba kicsinyeink, ami 
akkora élmény számukra, 
hogy évről-évre hatalmas 
érzés látni.  Mindezt össze-
foglalva elmondhatjuk, hogy 
a Szobi Napsugár oviban na-
gyon vidáman, élményekben 
gazdagon telt el az elmúlt év. 
Az idő múlását csak azon 
látjuk, hogy a korábban még 
szipogó kicsinyeinkből, egy-
re önállóbb, talpraesettebb 
gyerekek hagyják el az óvoda 
kapuit szeptemberben, aki-
ket ugyan könnyes szemmel, 
de mindig nagyon büszkén 
engedünk útjukra, és titkon, 
folyton arra várunk, hogy új 
élményekkel, tapasztalatok-
kal gazdagodva, nagy, okos 
iskolásként vissza-visszatér-
nek régi óvodájukba.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Szob Város Ön-
kormányzatának az egész 
éves támogatást, segítséget, 
és szerető odafi gyelést. Kü-
lön köszönjük segítő szán-
dékú szüleink támogatását, 
ötleteit, pozitív hozzáállását 
intézményünkhöz. Végül, de 
nem utolsósorban köszönjük 
rendezvényeink támogatását 
a Polónyi Évának, a Szikriszt 
Tüzépnek, Orbán Józsefnek, 
akik mindig csendben a hát-
térből segítenek, és támogat-
nak minket.

A Szobi Napsugár Óvoda 
nevében szeretnénk min-
denkinek nagyon boldog és 
vidám élményekben gazdag 
újesztendőt kívánni.

Feleki-Kliment Erika 
és Rollerné Buzás 

Karolina

Számvetés : közintézményeink beszámolói
Szobi Napsugár Óvoda
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A Börzsöny Múzeum, 2013-
ban nyert hivatalos nevén a 
Börzsöny Közérdekű Muzeá-
lis Gyűjtemény 2016 decem-
berében sikeres évet zárt. Ezt 
a munkatársak, a fenntartó 
önkormányzat és a Börzsöny 
Múzeum Baráti Kör Egyesü-
let mellett számos Szobon és 
messzebb lakó segítőnknek, 
támogatónknak köszönhetjük. 
Mióta 2013 elején egy jogsza-
bályi változás nyomán Szob 
városa lett a múzeum fenn-
tartója, évről évre növekszik 
a látogatottságunk és javul a 
múzeum állapota. A 2013 előtti 
időszakban a szentendrei köz-
pontú Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága volt az intézmény 
„gazdája”. Az akkori megyei 
múzeumigazgató a nyitva tar-
tást heti 12 órára csökkentette, 
így lényegében nem volt időnk 
vendéget fogadni. 2013 eleje 
óta hétfő kivételével minden 
nap látogathatóak vagyunk, 
összesen heti 44 órában. A szo-
biak számára ingyenes a belé-
pés, így szeretettel várunk min-
denkit, aki régen járt nálunk! 

Idén négy időszaki kiál-
lítás került megrendezésre, 
melyek 4-6 héten át tartottak 
nyitva. Koczuba József kiállítá-
sa gyönyörű természetfotókat 
tartalmazott, melyeket május 
6-tól lehetett megtekinteni. A 
városnapok műsorfolyamán 
belül június 24-én a Kossuth-
díjas Háger Ritta textilművész 
alkotásaiból nyílt kiállítás. Au-
gusztus 20-tól Hefl er Gábor 
plébános szobi témájú képeit 
mutattuk be. 2016. szeptember 
23-án az ipolysági művészeti 
iskolában tanító Czibulya Lívia 
sajátságos technikával készült 
színpompás képei váltak látha-
tóvá néhány hétre az érdeklő-
dők számára. Köszönjük a mű-
vészeknek, hogy megtiszteltek 
bizalmukkal! 

Az idei szobi retro majális-
hoz kapcsolódva 1945 előtti 
bőröndök, úti- és katonaládák 
bemutatására került sor. Május 
21-22-én Budapesten a Nemze-
ti Múzeum kertjében megren-
dezett Múzeumok Majálisán 
számos szobi és távolabbi se-
gítőnk részvételével jelent meg 
múzeumunk. Büszkék lehetünk 
rá, hogy a két napos program-
sorban Budapest mellett Szob 

(!) volt az a település, ahonnan 
a legtöbb fellépő, illetve „mű-
sorszám” érkezett. A Danubius 
Táncegyüttes fi ataljai a szóra-
koztatást szolgáló színpadon 
léptek fel nagyszámú érdeklődő 
előtt, a tudományos előadások 
sátrában pedig Árpási Imre és 
Fésű József kőbányászati, vala-
mint Batizi Zoltán ércbányásza-
ti előadása hangzott el. Paluch 
Gyula kőzúzó makettjét szám-
talan fi atal és felnőtt csodálta 
meg, próbálta ki, szobi hölgye-
ink kézműves programjainak 
pedig számtalan gyermek és 
felnőtt örülhetett. Augusztus 
25-én dr. Rusvay Tibor emlék-
táblájának avatásához kapcso-
lódott múzeumunk. Augusztus 
27-én a múzeumi mozi soro-
zatunk részeként Nagy László 
fotóművész alkotását vetítettük. 
Szeptember 24-én a múzeum 
udvarán Dinnyés József zenés 
beszélgetésre várta a muzsikát 
kedvelőket. 

Az utóbbi hetekben egy ál-
lami hátterű pályázatot meg-
nyerve, ennek keretén belül 
megtörtént a kitömött állataink 
és fa tárgyaink anyagvédelme, 
azaz a szú és más károkozók 
gázosítás általi elpusztítása. 
2017 folyamán e pályázatból 
a régészeti kiállítás felújítására 
is megtörténik majd. Több éve 
még a szentendrei vezetés vitet-
te el a honfoglalás kori legszebb 
leleteinket egy néhány hóna-
posra tervezett vándorkiállí-
tásra. Az akkori megyei igaz-
gató leváltása után utóda idén 
visszaadta nekünk e tárgyakat, 
melyek a felújított kiállításban 
jelennek majd meg 2017-ben.       

Árpási Imrének, Bezeczki 
Jánosnak, Buzás Istvánnak, 
Czibulya Zoltánnak, Kóczián 
Sándornak, Paluch Gyulának, 
Petróczi Lászlónak és Szűcs 
Balázsnak a múzeum számára 
tett 2016. évi tárgyi adományo-
kért kell köszönetet mondani. 
Köszönjük minden más segí-
tőnk, támogatónk munkáját, 
önzetlenségét is! Köszönjük a 
szobi oktatási intézmények, a 
könyvtár és a művelődési ház 
munkatársainak tevékenysé-
gét, akik segítenek abban, hogy 
gyermekeink megismerjék a 
múzeum falai közti értékeket!

Batizi Zoltán 
gyjteményvezet

Az idei év legfontosabb célki-
tűzése volt számunkra, hogy 
több gyermeket vonzunk be 
könyvtárunkba. Ezért nyi-
tottuk meg a gyerekrészleget 
egy új bejárattal, ami jó öt-
letnek bizonyult, hisz azóta 
is igen népszerű, és így fel-
lendült a forgalom. A felnőtt 
olvasót új polcrendszerrel 
korszerűsítettük. 

Folytattuk a tavaly elkez-
dett kézműves szombatokat, 
ügyes kezű gyerekeknek. 
Márciusban Csernik Szen-
de székely lábbábos tartott 
mese délelőttöt, melyet a 
nagy sikerre való tekintettel, 
újra megismételtünk a mese 
világnapján szeptemberben. 
Idén is képviseltük városun-
kat Budapesten, a Nemzeti 
Múzeum kertjében megren-
dezett Múzeumok Majálisán 
közösen a Börzsöny Múze-
ummal. Tematikánk ebben 
az évben a kő volt. A szobi 
kőbánya a riceripar bölcsője. 
Ehhez kapcsolódott a nép-
rajzi totó, a kézműves fog-
lalkozások a szobi kőbánya 
működő makettje, és ter-
mészetesen az előadások is. 
Meghirdettünk egy négy for-
dulós helyismereti versenyt 
felső tagozatos általános is-
kolások számára, melynek 
díjkiosztójára a Városnapok 
keretében került sor, amihez 
köszönjük az Önkormányzat 
50000 forintos támogatását. 

Természetesen idén sem 
maradhatott el a Könyvtáros 
Tábor, ahol közel 80 gyer-
mekkel táboroztunk másfél 
hétig a kincskeresés jegyé-
ben. 

Előadások színesítették 
palettánkat Bánkúti Ferenc, 
Füzesi Böske néni, Batits 
Margit néni és Lakatos Jó-
zsef személyével, ahol öt 
órai tea és süti mellett jókat 
beszélgetve idéztük fel régi 
fotókkal városunk múltját 
és történetét. Rendezvé-
nyeinkhez jó hangulatához 
nagymértékben hozzájárult 
Éva Baker Pékség által ado-
mányozott fi nom pogácsa. 
Köszönjük szépen! 

Az idei év könyvbemu-
tatói: Koczó József helytör-
ténész, Csáky Károly költő, 
író, helytörténész, a mun-

kásságukról, és L. Nagy 
Lajos a Máni vallásról a 
manicenizmusról szóltak. 

Egész évben helyt adunk 
a patchwork foltvarróinak. 
Megrendeztük a nagy ha-
gyományokra visszatekintő 
„Iciri – piciri” mesemon-
dóversenyt, amelyre a kör-
nyező településekről öt is-
kola diákjai neveztek. A kis 
mesemondók élményekkel, 
ajándékokkal és könyvjutal-
makkal gazdagon távoztak. 
Természetesen tevékenyen 
részt veszünk a városi ren-
dezvények szervezésében és 
lebonyolításában úgymint: 
a farsangi bál, a Húsvéti Ké-
szülődés, a Retro Majális, a 
Gyereknap, a Városnapok, 
az olimpiai szurkolások, 
Molnár Péter olimpikon 
ünneplése, a Kalendárium 
Hagyományőrző Műhely 
rendezvényei, a színházi elő-
adások, az Idősek napja, a 
Karácsonyi Forgatag. 

Az óvodával szoros kap-
csolatot ápolunk, rendszere-
sen látogatják könyvtárun-
kat, ahol foglalkozásokon 
vesznek részt, melyhez az 
idén vásárolt Smart okos Tv- 
t használjuk (természetfi lm  
megtekintése). A mindenna-
pos tevékenységünket foly-
tatva, igyekeztünk új köny-
vekkel ellátni 500 körüli 
olvasói táborunkat, amihez 
nagy segítséget jelentett Or-
bán József képviselő úr közel 
100 ezer forintos felajánlása, 
amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Könyvtá-
runkban továbbá lehetősé-
get biztosítunk fénymásolás-
ra, faxolásra, nyomtatásra, 
laminálásra, spirálozásra, 
és ingyenes internethaszná-
latra. Könyvtárunk gyara-
podásához hozzájárulnak a 
lakosság által ajándékozott 
könyvek, melyek egy részé-
ből karácsonyi könyvvásárt 
tartottunk a forgatag kereté-
ben. Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várunk.

Békés, boldog újesztendőt 
kívánva búcsúzunk az évtől, 
melyben úgy érezzük, hogy 
elképzeléseinket sikerült meg-
valósítanunk!

Kunya Sándorné
igazgató

Börzsöny Múzeum Szobi Érdy János Könyvtár
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A Szob Város Szakorvosi Ren-
delőintézet 50 éve látja el az 
Ipoly mente és felső Dunaka-
nyar településeinek szakor-
vosi ellátását. Nehézségeink 
ismertek. Ennek lényege, hogy 
viszonylag kis lakosságszámú 
térség egészségügyi ellátását 
kell biztosítanunk, s gazdasá-
gi szervezés tekintetében nem 
tartozunk közvetlenül ellátó 
központhoz, korházhoz.

Pénzügyi nehézségeink át-
hidalásában csak a fenntartó 
önkormányzatra számíthatunk.

Ez évben is megtapasztal-
hattuk a segítő szándékot. 

A szerkezetileg hibás tető-
szerkezet okozta beázásokat a 
lehetőségekhez képest kijaví-
tották, s a napi műszaki problé-
mák megoldásában a központi 
műhely dolgozói segítségünkre 
voltak.

Igen jelentős fejlődést jelen-
tett, hogy térségi összefogással 
korszerű, minden igényt ki-

elégítő ultrahang készüléket 
sikerült a betegek szolgálatába 
állítanunk. 

A Szerencsejáték Zrt ado-
mányából fi zikóterápiás készü-
léket vásároltunk, javítva ezzel 
az ellátás színvonalát.

Természetesen ezek csak 
részben oldották meg problé-
máinkat. A nagy értékű készü-
lékeink (röntgen, EKG) 30-40 
évesek.   Röntgen készülék 
cseréjére csak központi támo-
gatással lenne lehetőségünk, 
de az EKG készülék beszerzé-
séhez térségi összefogás elégsé-
ges lenne.

Bízunk az önkormányzat és 
a kistérség eddig is tapasztalt 
megértő támogatásában, mert 
a rendelőintézet további fenn-
maradása kiemelkedően fontos 
közérdek, s e nélkül további mű-
ködésünk nem képzelhető el.

Dr. Gosztonyi Jen
intézményvezet 

figazgató

A művház, ahogy sokan hívják 
2016-ban is rengeteg program 
és rendezvény helyszíne volt, 
nem telt el hét kisebb-nagyobb 
események nélkül. A teljesség 
igénye nélkül: Vörös és Feke-
te Jótékonysági Maszkabál, 
Retro Majális, Gyereknap, 
Városnapok, PresszóSzínház, 
Olimpia vetítés, Karácsonyi 
Forgatag.

Az év kicsit nehezen indult 
ugyan az intézményben egy 
csőtörtes miatt, de a probléma 
elhárítását követően zökkenő-
mentesen folyhatott a munka.

Kapcsolatainkat az intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, 
csoportokkal igyekeztünk még 
szorosabbra fűzni és sikerült 
néhány új partnerre is szert 
tennünk.

A művelődési házat rend-
szeresen próbákra, foglalko-

zásokra használó csoportok 
száma is növekedett a korábbi 
évekhez képest.

Reméljük a tavalyi évben is 
mindenki talált programjaink 
között kedvére valót és idén is 
találkozunk a művelődési ház-
ban.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden támogatónk-
nak, önkéntes segítőnknek, in-
tézménynek, civil szervezetnek 
és együttműködő partnereink-
nek az év folyamán nyújtott se-
gítséget, mellyel hozzájárultak 
a rendezvényeink megszer-
vezéséhez, lebonyolításához 
és sikeréhez. Reméljük, hogy 
2017-ben is számíthatunk rá-
juk és töretlen lendülettel dol-
gozhatunk tovább a város pol-
gáraiért és közösségeiért.

Paluch Anita
igazgató

Szobi József Attila 
Művelődési Ház

Szakorvosi Rendelőintézet 

VÁRJUK SEGÍTSÉGÜKET!
A tavaly december végén házát – és abban minden 
ingóságát – tűzesetben elvesztő négy gyermekes Sági 
család segítésére hihetetlen megmozdulás vette kez-
detét! Szinte pillanatok alatt olyan létszámú csoport 
alakult, amely mindeddig példa nélküli volt telepü-
lésünkön, környékünkön, de mondhatjuk bátran: or-
szágosan is.  Ruhák, kabátok, cipők a gyerekeknek, 
bútorok, edények és íróasztalok. Sorra érkező ígéretek, 
és mérhetetlen nagy szeretet! Mindent átható együtt-
érzés, segítőkészség és önzetlenség!

A leégett ház teljes újjáépítése – az új tető, szigetelés, 
nyílászárók beszerzése, víz-, villany-, gáz-, és csatorna-
rendszer cseréje - a tavasszal már bizonyára kezdetét is 
veszi, amely nem kevés kiadás lesz a családnak.

Bízunk abban, hogy további adományok is ér-
keznek a felújításhoz az alábbi bankszámlaszámra: 
OTP Bank 11773425-04255563-00000000. (IBAN: 
HU911773425042555630000000. SWIFTCODE: 

OTPVHUHB.) Sági Tamás részére.

Eddigi segítőinknek, támogatóinknak – ennek az 
elképesztő és fantasztikus csapatnak, rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, régi tanítványoknak, kol-
légáknak, utca bélieknek, határon belüli és túli együtt 
érző embereknek, és mindenkinek, aki bármiben 
igyekezett kicsit enyhíteni a család bánatát - itt is kö-
szönetet mondunk!

Minden segítő jobbot 
nyújtó embernek!

A mindennapok szürkesége miatt hajlamosak va-
gyunk azt gondolni, hogy a világ csak önmagával 
foglalkozik és ha nem is mindenki, de a többség a 
saját javát keresi. A bennünket ért jelentős anyagi 
kár után mindenek előtt hálát adva a mindenható 
Istennek, hogy élünk és mindannyian egészsége-
sek vagyunk olyan méretű önzetlen segíteni aka-
rással és olyan együttérző szeretettel találkoztunk, 
amilyet elképzelni sem mertünk. 

A törődés és a segítség minden fajtáját hálásan 
megköszönve kívánjuk, hogy bár nem ilyen áron, 
de mindenki megtapasztalhassa azt a szeretetet, 
amit nekünk állt módunkban megismerni. Legta-
lálóbban ezt Barsi Balázs fogalmazta meg eképpen: 
"Mindig jót tenni nem tudunk, mindig imákat mon-
dani, igét hirdetni nem tudunk. Szeretni viszont 
megszakítás nélkül tudunk, és valójában ez az az 
állandó, a szüntelen folyó imádság, melyről Jézus 
beszélt, és amelyre példát mutatott: egész lényünk-
kel Isten felé fordulunk, és őt közvetítjük embertár-
sainknak, személyünkön át „transzformálva” az ő 
szeretetét."

Hálás köszönet minden segítségért!
Sági család
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Január 21-én közel száz nyolca-
dikos fogja a központi felvételit 
írni a Lazarista Gimnáziumban. 
Az írásbeli napján évről-évre 
megtelik általános iskolásokkal 
az épület. Mindig akad közü-
lük, aki nálunk folytatja tanul-
mányait, négy vagy öt évig itt 
készül az érettségire és a tovább-
tanulásra.

Egy éve írták a felvételit a 
9.A diákjai is. Osztályfőnökként 
lassan fél éve dolgozom közö-
sen velük azon, hogy a céljaikat 
elérjék. Az első lépés mindenki-
nek ugyanaz: érettségit szerezni. 
Hogy utána mi lesz, még sokan 
nem tudják, többen ezért is vá-
lasztották a gimnáziumot, itt 
még van idő eldönteni, milyen 
irányba induljanak. Van, aki már 
tudja, mit szeretne: pszichológia 
szakra bejutni a Pázmányra, de 
ez a ritkább. Van, aki csak annyit 
tud, hogy tovább szeretne majd 
tanulni, van, aki érettségi után 
majd valamilyen szakmát tanul, 
de addig a cél közös. 

A nyelvvizsga megszerzése 
is fontos mindnyájuk számára, 
hiszen a továbbtanuláshoz el-

engedhetetlenül szükséges, de 
bizonyos szakmáknál is előny, 
ha az ember beszél idegen nyel-
veket. Hogy megvalósítható 
célok-e ezek? Beszélgetéseink 
során úgy értékelték a legtöb-
ben, hogy az érettségiig eljutni 
teljesíthető feladat annak, aki 
odafi gyel és tanul. A jó érettsé-
gihez és egy magas pontszámú 
egyetemi szakhoz sokkal több 
tanulás és komoly munka kell, 
mint minden gimnáziumban. 
A nyelvvizsga nyitva áll az előtt, 
aki komolyan veszi a nyelvta-
nulást, az elkötelezettebbekkel 
külön is foglalkoznak a nyelv-
tanárok. 

Minden nyolcadikos, aki 
gimnáziumban folytatja tanul-
mányait, ezekhez hasonló cé-
lokkal, elvárásokkal vág neki a 
középiskolás éveknek. Hogy a 
mostani kilencedikeseink miért 
pont hozzánk jelentkeztek, az 
mindenkinél egyéni történet. 
Ami közös: a kis létszám, a csa-
ládias hangulat sokak számára 
vonzó szempont volt. Volt, aki 
Váctól távolabb szeretett volna 
iskolába járni, más ezt úgy fo-

galmazta, hogy „helyi” iskolát 
keresett, megint másnak a szü-
lők, rokonok javasolták a szobi 
Szent László Gimnáziumot. 
Volt, aki másik gimnázium 
nyelvi osztályából érkezett, ahol 
nem találta meg a helyét és sok 
iskolát megnéztek, amíg kivá-
lasztották a miénket. Közös volt 
az első benyomás is: aki nem 
ismerte korábban a helyszínt, 
azt elbűvölte a Duna közelsége, 
a nyugalom, a szép környezet. 
Van, akinek az iskola épülete 
tetszett meg, amikor először ná-
lunk járt. 

Az osztály nagy része első-
sorban a jó közösséget emelte 
ki, amikor arról beszéltünk, mi 
tetszik nekik az iskolában. So-
kan találtak barátokat, az osz-
tálytársaikat általában elfoga-
dónak és segítőkésznek tartják, 
mindenkivel lehet beszélgetni. A 
kis létszám miatt könnyebb volt 
beilleszkedni. Kiemelték a taná-
rok pozitív és segítőkész viszo-
nyulását is a diákokhoz és azt, 
hogy valóban otthonos a légkör, 
mindenki ismer mindenkit, ba-
rátságosak az emberek.

Gasztrostaféta
Gyarmati Péterné receptje

Sörkifl i
50 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 3 teáskanál só, 
3 dl langyos tej, 2 dl olaj. 

A hozzávalókat összegyúrjuk, 5 cipót formázunk belőle. 
Kinyújtjuk a cipókat kerekre, majd 8 cikkre vágjuk. Felte-
kerjük kifl inek. Tetejét megkenjük tojással, sajtot vagy sze-
zámmagot szórunk rá. Sütőpapírral bélelt tepsibe még kb. 
fél órát pihentetjük. 180 fokon sütjük.

A stafétát Borbélyné Csák Ildikónak adom tovább.

Aranyjelvényes lett 
Nagy Sándor

2016. december 17–én dr. Türmer Gyula, a Magyar Mun-
káspárt elnöke a második legmagasabb munkáspárti ki-
tüntetést adományozta városunk lakójának.

Nagy Sándort, aki a Munkáspárt Pest megyei Szerveze-
tének elnöke, kitűnő szervezőképessége, emberi magatar-
tása tette alkalmassá arra, hogy a kitüntetést kiérdemelje. 

Felvételi után egy évvel A diákok véleménye szerint 
annak a nyolcadikosnak érde-
mes hozzánk jönni, aki szeretne 
egyetemre menni, de nem akar 
versenyistállóba járni, hanem a 
saját tempójában szeretne azok-
ra a tárgyakra jól felkészülni, 
amik számára fontosak lesznek. 
Javasolják olyan diákoknak is, 
akik nehezebben illeszkednek 
be, vagy más miatt segítségre 
szorulnak, mert itt fi gyelnek rá-
juk. Ajánlják annak is, aki szere-
ti az otthonos hangulatú iskolát, 
vagy aki egyházi iskolában sze-
retne tanulni.

Még csak fél év telt el, tanu-
lással, játékkal, ismerkedéssel, 
problémákkal, megoldásokkal. 
Lassan megismerjük egymást, 
egyre több közös élményünk 
van. Minden esélyünk megvan 
rá, hogy egymást segítő közös-
séggé váljunk. Összekovácsol-
nak a tanévkezdő közösségi na-
pok, a kenuzás testnevelésórán, 
a Dunán (persze csak meleg-
ben), a kirándulások, vetélke-
dők, a közös karácsonyozás és 
a mindennapok, amikor együtt 
dolgozunk a céljainkért. 

Köszönöm a segítséget a 9.a 
osztály lelkes válaszadóinak.          

Sajgó Emese

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a szobi 1038/9 hrsz. alatti, a 
Dózsa György utca és a Radnóti utca kereszteződésé-
ben található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
270 m2 alapterületi ingatlanát. 

Kikiáltási ár: bruttó 945.000 Ft
Licit időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 15 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
Licit lépcső: 50.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, elő-
zetes időpont egyeztetés után az ingatlan megtekint-
hető. Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet 
Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es te-
lefonszámon.
A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a 
licit során kialakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló 
címén egy összegben megfi zetnie, amely a vételárba 
beleszámít.
A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten 
belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkö-
tésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egy-
idejűleg köteles vevő a teljes vételárat megfi zetni.

Szob Város Önkormányzata
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Szobi olvasói 2016. október 17-
én az Érdy János Városi Könyv-
tár és Információs Központ, 
valamint a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre szervezésében 
tartott Találkozás Ipoly menti 
kutatókkal, szerzőkkel rendez-
vényen találkozhattak az Ipoly-
ságon élő, immár nyugdíjas 
helytörténésszel, néprajzkuta-
tóval, költővel. A könyvbemu-
tatóval is egybekötött fórum, 
beszélgetés az elmúlt 4-5 esz-
tendő terméséről folyt. A Szobi 
Hírnök hasábjain 2013 augusz-
tusában szemezgettünk alkotói 
műhelyéből, mostani írásunk-
ban mi is alkotótevékenységé-
nek utóbbi négy esztendejéről, 
nyugdíjas éveinek alkotásairól 
– főleg az Alsó-Ipoly mentét is 
érintő műveiről – kívánunk át-
tekintést adni. 

Alkotóerejét az elnyert sza-
badság inkább megsokszorozta, 
mintsem visszavetette. Noha 
családi életében másfajta vál-
tozások, megpróbáltatások is 
bekövetkeztek: „Azóta sajnos el-
veszítettem fi amat és feleségemet, 
akivel 43 évig éltem házasságban. 
Maradt hát a további harc és 
küzdelem, az általam begyűjtött 
ismeretek továbbadása. No meg 
természetesen a közben megszü-
letett három unokámmal való 
foglalatosság. Mert az élet másik 
s talán legnagyobb értelme a ben-
nük bontakozó folytonosság és 
örökség továbbélésének lehetősé-
ge.” (Munkásságom repertóriu-
ma II. Ipolyság, 2016. 6. o.) 

Tematikusan a helytörté-
nethez és vallási néprajzhoz 
sorolhatjuk a szerző legfrissebb 
Temetőjárás I. című kötetét. 
(Temetőjárás I. Pozsony, 2016. 

96 o.) A cím induló sorozatot 
sejtet, de mielőtt rövid ismerte-
tésébe kezdenénk, nézzük hol 
tartanak Csáky Károly korábbi 
könyvfüzérei. A kérdést Szobon 
is feltették a szerzőnek. Csáky 
Károly elmondta, hogy a Szak-
rális emlékeink nyomában soro-
zat első öt kötetének – mely 55 
települést mutat be – megjelené-
se óta összeállt a hatodik anyaga 
is, továbbá a Falumúzeumok, 
tájházak, néprajzi gyűjtemények 
az Ipoly és a Garam mentén kez-
dő kötetének (23 gyűjtemény 
leírása) kiadása sem zárta le a 
sorozatot. Ugyanakkor a kiadó-
val a nyomdai megjelentetésben 
véleménykülönbségek merül-
tek fel, s kiadásával leálltak. Az 
elektronikus sajtóban (Börzsö-
nyi Helikon, Felvidék.ma) már 
eddig is közölt a megjelent köte-
teken túlmutató anyagokat. Így 
Ipolydamásd szakrális emlékei 
is a Börzsönyi Helikon (http://
retsag.net/helikon/) 2013. április 
számában jelent meg (72 – 87. 
o.).

Visszatérve az új sorozathoz, 

leghitelesebb ha a kiadvány Be-
vezetőjéből idézem auktorunk 
törekvését, szándékait:

„Ma már igen gazdag szakiro-
dalma van a végtisztesség helyé-
nek, ám mindig akad feltárnivaló 
e téren is. Ilyen szándékkal vil-
lantunk fel egyet s mást mind-
abból, amit e helyeken láttunk, 
tapasztaltunk. Persze közel sem 
törekedhettünk a teljességre, nem 
egy szakmai tanulmányt kíván-
tunk letenni asztalunkra. Nem 
néprajzi leírásokat készítettünk 
a legtöbb esetben, nem is a teme-
tők regiszterét akartuk az olvasó 
elé tárni. Csupán a fi gyelemfel-
keltést tartottuk fontosnak. Azt, 
amit az adott helyeken érdemes 
szemügyre venni, s amiről jó tud-
ni. Tehát a szembetűnő és kevés-
bé látható, a már-már rejtekező 
dolgokra szándékoztuk felhívni 
a fi gyelmet. Huszonöt temetőt, 
temetkezési helyet jártunk be. A 
települések közt vannak magyar 
és szlovák, illetve vegyes lakos-
ságúak, katolikus, református és 
evangélikus vallásfelekezetűek 
is. Remélem, eme kötetünk is jó 
szolgálatot tesz közösségünknek.” 
(3. o.) 

A kiadvány jórészt az Ipoly 
alsó és középső, valamint a 

Fénylánc Magyarországért
Karácsony a fény újjászületésének ideje bennünk és a termé-
szetben. 2016 december 21-én este a Szent-Mihály hegyen, a 
Börzsönyben kigyullad egy máglya, amelynek fénye messzire 
világít az éjszakában. A szomszédos hegycsúcsokon is várják a 
fényt, hogy meggyújtsák saját tüzeiket. Az ő tüzeikre is válasz-
tüzek gyúlnak szerteszét. A közös ima és a Fénylánc végigfo-
lyik a hegyeken, hogy közelebb hozza az embereket, és hogy az 
esőcseppek végre elindulhassanak a tenger felé. Szobon 2016 
december 21-én 18 órakor a Duna-parton - a Szabadidő Köz-
pont alatti szakaszon -  a Börzsöny Nehézgyalogság gyújtotta 
meg máglyánkat. A hideg idő ellenére is szép számmal gyűl-
tünk össze és csodáltuk a tűz játékát, ami mellett forralt borral 
és zsíros kenyérrel beszélgetve töltöttünk egy közös estét. 

Borcsi és Panita

Csáky Károly nyugdíjas éveinek terméséből I. Garam alsó folyásvidékének 
sírkertjeit mutatja be az alábbi 
községekből: Nagycsalomja (4 
temetkezési hely), Felsőtúr, Bori, 
Apátújfalu, Ipolykeszi, Helemba, 
Kőhídgyarmat, Kóvár, Gyerk, 
Bajta, Leszenye, Dacsókeszi, 
Kőkeszi (2 temető), Leléd, 
Ipolynagyfalu, Kéménd, Százd, 
Garamkövesd, Óvár, Csalár, 
Pribél, Ebeck és Szklabonya.

A temetőjárás szerzőnknek 
megadja a lehetőséget, hogy 
a sírkertekben nyugvó, vidé-
künkhöz kötődő jeles közéleti 
emberekről, lelkipásztorokról, 
tudósokról, írókról, költőkről, 
pedagógusokról, orvosokról, 
mérnökökről az olvasó számá-
ra újabb és újabb ismeretekkel 
szolgáljon. E sorok írója öröm-
mel hallgatta még tavaly ősszel 
az írótól származó hírt, hogy a 
Felvidék.ma elektronikus lapban 
megjelent írásaiból nyomtatás-
ban is megjelenik a Temető-
járás I. kötete. Ennél nagyobb 
örömet az jelentette számára, 
hogy a 2016. december 15-i 
könyvbemutatóra Ipolyságon a 
Pongrácz Lajos Házban került 
sor. Remélhetjük, hogy helyi 
könyvbemutatóinak, olvasóival 
való ipolysági  találkozásának 
további folytatása is lesz.

dr. Koczó József
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II. János Pál pápa imája:
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtize-
deket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megör-
vendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra fi gyel-
meztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik 
mellettem állnak és szeret-nek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit 
rosszul tettem, és amit elmulasztottam. 

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: 
több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigy-
ségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás 
látszatá-tól és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanú-
tól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a 
házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, 
a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság 
nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, 
humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, ér-
zékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, 
és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még 
elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek 
magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább 
másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való be-
szélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lás-
sak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig 
tudjak befogadni és adj szere-tetet, hogy ne csak panaszkodjak 
mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édes-
atyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne 
engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne 
engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg 
és növeld a hitemet.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Éppen csak kihevertük a ka-
rácsonyi és szilveszteri lako-
mázás, ünneplés fáradalmait, 
máris itt van a vízkereszt, kez-
dődik a báli szezon. A hagyo-
mányok szerint a mulatságok 
végén a telet is elűzzük, majd 
virágvasárnapon már a tavasz 

közeledtét ünnepeljük.
A vízkereszt keresztény ün-

nep, amelyet általában január 
6-án ünnepelnek, ám a római 
katolikus egyházban sok he-
lyen a legközelebbi vasárnapra 
teszik át az egyházi ünneplé-
sét. A magyar név a víz meg-
szentelésének szertartásából 
származik. 

Vízkereszt ünnepe egyben 
a „karácsonyi tizenketted” (ti-
zenkét napos ünneplés) utolsó 
napja és a farsang kezdete is.

A nyugati kereszténység 
minden évben ekkor emléke-
zik meg a napkeleti bölcsek-
ről, Gáspárról, Menyhértről 
és Boldizsárról. Illetve a keleti 
keresztény egyházak Jézusnak 
a Jordán folyóban Keresztelő 
Szent János által való megke-
resztelkedését ünneplik ezen 
a napon.  Ezen a napon Jézus 
megkeresztelkedésének emlé-
kére a katolikus templomok-
ban vizet szentelnek, s ebből a 
hívek hazavihetnek valameny-
nyit.

A régi népszokások szerint 
ezen a napon a szenteltvízzel 
itatták meg a háztáji állatokat, 
hogy ne legyenek az év folya-
mán betegek, vagy az emberek 
magukra locsolták, betegségek 
vagy rontás ellen. Egyes helye-
ken a ház földjét is meglocsol-

ták, hogy áldás legyen a há-
zon. Megszentelték a vízzel a 
házakat, az ólakat. A bölcsőre 
is szent vizet hintettek. Házak 
megszentelésénél alakult ki 
már a 15. században az a szo-
kás, hogy a házakra a három 
napkeleti bölcs kezdőbetűjét 
vésték fel, így: G + M + B. 

Magyarországon a vízke-
reszti népszokásokból mára 
leginkább csak annyi maradt, 
hogy ekkor szokás leszedni a 
karácsonyfát.

A katolikus egyházi ka-
lendárium szerint a farsang 
ünnepe vízkereszt és hamva-
zószerda közé esik, melyhez 
számtalan népi hagyomány 
kapcsolódik. A párválasztás 
mellett a farsang lényege a sza-
bályok felrúgása és kigúnyolá-
sa. Az álarcok és a maszkok vi-
selése is erre vezethető vissza: 
a névtelenség, az „arctalanság” 
biztosítja mindenki számára a 
féktelen mulatozást.

Danubius 
Táncegyüttes

Vízkereszt és farsang

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A 
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT

műemlék védelme, felújítása /környezet és egészségvédelmi 
tevékenységek/ gyermekek, fi atalok tehetséggondozása, mű-

vészeti, sport, tudományos tevékenységek területén/kulturális, 
közbiztonsági és szociális szempontú életkörülmények javítása

ADÓSZÁM: 18679418-1-13

A 2016-os év is mozgalmas 
volt a szobi Nyugdíjas Klub 
életében, melyet a Szilveszteri 
bállal zártunk. Élőzene, virsli, 
pezsgő, tombola, jó társaság. 
Elengedhetetlen kellékei az év 
utolsó mulatságának. 

Ezúton szeretném megkö-
szönni azoknak, akik hozzá-
járultak az év búcsúztató ren-
dezvényünkhöz:

Tóth Lajos alpolgármester 
(anyagi támogatás)

Polólnyi Éva
Krasznai Zoltán
Orbánné Ilonka

Bartókné Mariann
Ruhabánya Használtruha

Zentainé Eti

Bogi kozmetika
Kriszta fodrász
Maca fodrász
Lehoczki Ottó

Pásztorné Marika
Kavalkád

Hentes üzlet
Bedéné Róza

Szabóné Renge Annamária 
(tortát ajánlotta fel)

Szeretném megköszönni a 
tagoknak és mindenkinek, aki 
közreműködött abban, hogy 
vidáman teljen az év vége.

Boldok Új Évet Kívánok a 
Nyugdíjas Klub tagsága nevé-
ben.

Gimesi Mihályné
klubvezet

Nyugdíjas Klub: 
szilveszteri mulatság

www.szob.hu
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A 2016. évi versenyszezon le-
zárását követően a Váci Kajak 
Kenu Baráti Kör (VKKBK) ér-
tékelte a szobi és nőtincsi tagozat 
éves teljesítményét. Az első teljes 
működési évében a Baráti Kör 
kajakosai az országos bajnoki 
pontversenyben a résztvevő 88 
egyesületből az 51. helyet érte el. 
Mindkét szakosztályban induló 
gyerekek töretlen lelkesedése és 
kitartó erőfeszítése vezetett eh-

hez az eredményhez. Még van 
hova fejlődni a csapattudat és az 
összetartozás terén is, de a felme-
rülő akadályokat folyamatosan 
leküzdve szépen terebélyesedik a 
szobi egyesület.

 2016. november 2-án a kaja-
kos tradíciókhoz híven, a Nagy-
hideg-hegyi futáson vettek részt a 
közösen a kajakosok, erősítve ez-
zel az álló- és a teljesítő képessé-
güket. A téli edzések egyhangú-
ságát megtörve, szombatonként 
úszóedzésekre járnak a gyerekek. 
A szobi tanuszoda alapkő leté-
telével felébredt a remény, hogy 
az idei év végén már nem Vácon 
kell a gyerekeknek biztosítani az 
úszóedzéseket, hanem már Szo-
bon, néhány lépésre az újonnan 
épülő csónakház szomszédságá-
ban úszhatnak majd a sportoló 
gyerekek.

 2016. december 5-én Mi-
kulás toppant a szobi iskola 
tornatermébe, ahol az edzésen 
résztvevő kajakosok igen csak 

meglepődtek. A Mikulás ruhába 
bújt edző, Glózer Gergely, Mi-
kulás csomaggal örvendeztette 
meg a jelenlévőket. Az édességek 
kiosztását követően - kötődve az 
iskolai szokásokhoz – a gyerekek 
kihúzták egymás neveit, hogy 
karácsonykor kis ajándékkal ör-
vendeztessék meg társukat. 

2016. december 23-án került 
sor a VKKBK szervezésében az 
immáron hagyománnyá lett év 

végi záró és egyben karácsonyi 
ünnepségre a Szobi József Attila 
Művelődési Házban. Két évvel 
ezelőtt még csak az előtérben 
foglaltak helyet a kajakos gyere-
kek és szüleik, mostanra már las-
san a művelődési ház nagyterme 
is kevésnek bizonyul. Az ünnep-
lést megelőzően, a szobi szakosz-
tály kajakos gyermekei megaján-
dékozták egymást a karácsony 
szellemében. Glózer Gergely 
edzőt közösen ajándékozta meg 
a szobi szakosztály egy hosszú 
pihenéssel, megköszönve erőfe-
szítéseit és fáradozásait ebben az 
évben.

A nőtincsi szakosztály igen 
nagy létszámban jelent meg a 
VKKBK titkárával és az est fő 
szervezőjével, Hidvégi Vincével, 
továbbá emelte az est fényét a 
baráti kör elnöke, Kammerer Zol-
tán, Török László elnökségi tag, 
Ferencz Gyöngyi polgármester 
asszony, továbbá egy kicsit ké-
sőbb érkező Wichmann Tamás 

tiszteletbeli elnök és Molnár Pé-
ter elnökségi tag, kajakosunk.

Az estet Kammerer Zoltán 
nyitotta meg elnöki ünnepi be-
szédével, melyet Ferencz Gyön-
gyi beszéde követett. A koráb-
bi évekhez képest a gyerekek 
meglepték egymást egy kis saját 
műsorral is. A nőtincsi fi úk és 
lányok hófehér ruhában, kezük-
ben fehér karikákkal, melyek 
hópihéket szimbolizáltak járták 

el a "hópihe táncot". A szobiak 
részéről Aradi Alexandra vará-
zsolta el a közönséget csodálatos 
énekével. A két szakosztályt ösz-
szekötő kapocsként ifj . Hidvégi 

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Szobi Kajak-
Kenu Szakosztály: téli kajakos hírei

Vince harsonázott.
A kis előadásokat először a 

nőtincsi, majd a szobi kajakos 
gyerekek egyesületi ajándékozá-
sa követte. Ferencz Gyöngyit és 
néhány kiemelt szülőt is meg-
ajándékozott a baráti kör. Az est 
zárásaként egy videó összeállítást 
vetítettek a 2016. évi kajakos év-
ről, Szob-Nőtincs tekintetében. 
A műsort követően, az előtérben 
fogyaszthatták el a vendégek a 
süteményeket, szendvicseket, 
illetve beszélgethettek egymás-
sal a nőtincsi és szobi szülők-
gyerekek. Az est színvonalas és 
szép volt. A kultúrház díszítése 
is magával ragadó volt, de a sok 
ember áldozata és segítsége nél-
kül mindez nem valósulhatott 
volna meg.

Szob város részéről sokan tá-
mogatták az eseményt: Ferencz 
Gyöngyi polgármester asszony, 
a művelődési ház több munka-
társa, kiváltképp Paluch Anita és 
Csikós Balázs. Támogatta az estet 
továbbá, a Z & H Határ Kft ., a 
Peti Bolt, az Alsószobi Vegyesbolt, 
a Kavalkád GRY Bt., a Herfl i Sö-
röző & Pizzéria, a Polónyi Pékség 
a Szobi Szörp, de Hidvégi Vince 
és a nőtincsi szülők támogatá-
sa nélkül a kajakos évvége nem 
jöhetett volna létre A szobi és 
nőtincsi kajakos szülők összefo-
gásának köszönhetően fi nom és 
igen ízletes sütemények és szend-
vicsek várták a gyerekeket. Szobi 
kajakos szülők tevékenyen vettek 
részt a rendezésben is. De a hála 
nem maradhat el a kajakos gye-
rekek és az edző éves munkájá-
nak köszönhetően sem.

Bezeczky Anikó

Tisztelt horgásztársak!
Az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület ezúton értesíti tagjait, 
hogy közeleg a 2016. évi fogási naplók leadásának határideje!

A 2016. évi fogási napló
 leadásának végső határideje: 

2017. február 28.
A naplók kitöltve, összesítve, lezárva fenti határidőig az 

alábbiak szerint adhatók le:
- 2017. február 1-től a horgásztanyán péntekenként 17-19 

óráig személyesen;
- Szobon a Sarokház sörözőben személyesen;
- postai úton egyesületünk címére (2628 Szob, Kossuth 

L. u. 6.), azonban a postázást igazolni kell annak érdekében, 
hogy amennyiben nem érkezik meg részünkre a fogási napló 
úgy lehetőség legyen a postán érdeklődni.

A fogási naplóval egységes szerkezetbe foglalt állami hor-
gászjegy átvételéről igazolást adunk ki horgásztársaink ré-
szére. A személyes leadás ezért elengedhetetlen.
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Az idén december 20-án ren-
deztük otthonunkban a kará-
csonyi ünnepséget.

Lakóink nagyon várták 
azt, hogy vendégeket fogad-
junk, együtt legyünk, dalol-
junk és meghitten beszélges-
sünk.

Már hetekkel előbb ké-

szítették a díszeket papírból. 
Hópelyheket fűztek, a ven-
dégváró süteményhez diót 
törtek, és daráltak.

Elérkezett az ünnepség 
napja. Megérkeztek vendége-
ink: Kempfné dr. Dudás Hil-
da, a Járási Hivatal vezetője, 
polgármesterünk, Ferencz 
Gyöngyi, valamint intézmé-

nyünk vezetője: Menyhárt 
Ottóné, kiket nagy szeretettel 
vártunk, és fogadtunk.

Egy pillanat alatt igazi 
karácsony varázsolódott az 
óvoda „Süni” csoportjának 
műsorától, akik nagy lelke-
sedéssel adták elő gyönyörű 
dalaikat, verseiket. Majd kö-

vetkeztek a kis mazsorette-
sek, akik apró hópelyhekként 
táncolva aranyozták be az 
ünnepet.

A gyerekek műsora után 
következett az ajándékozás, 
majd lakóink kedvenc da-
lainak közös éneklésével, és 
meghitt beszélgetéssel foly-
tatódott az ünnep. Felejthe-

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre Vámos-
mikolán a Fridmann Tibor 
emlékére szervezett terem-
torna 2016. november 26-
án.

A torna megálmodói így 
akartak emléket állítani el-
hunyt sporttársuknak. Tibi 
nyughelyénél koszorúval 
emlékeztek néhai játékos-
társukra, jó barátjukra.  

Sztankovics Gábor kö-
szöntőjével kezdődtek el a 
mérkőzések, ezen az alábbi 
csapatok vettek részt: Mári-
anosztra, Nagymaros, Szob, 
Vámosmikola.

A vándorkupát idén a 
Nagymaros csapata nyerte. 
Gratulálunk nekik.

Az ünnepélyes kupa át-
adás-átvétel után a babgu-
lyás elfogyasztása közbeni 
beszélgetések már körvona-
lazták a következő évi terve-
ket, hogy a későbbiekben is 

sikeres legyen az emlékezés 
sporttársukra, barátjukra, 
ismerősükre.

A szervezők nevében ez-

úton is szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni a közremű-
ködőknek, a támogatóknak, 
az adományozóknak. Név 

A mi karácsonyunk

tetlen élmény volt lakóink, és 
mindannyiunk számára.

Köszönetet szeretnék 
mondani adományozóink-
nak, hogy hozzájárultak ün-
nepségünk sikeréhez, ezzel 
is örömet okozva az otthon 
lakóinak és klubosainak: csa-
ládsegítő szolgálat vezetője: 

Újlaki Zoltán, Orbán József, 
Határ ABC, Gondviselés Pa-
tika.

Köszönjük Kunyáné Erzsi-
kének, és Pósáné Kati néni-
nek a gyerekek felkészítését 
a kedves, csodás műsor elő-
adására!

Majer Orsolya

Harmadik Fridmann Tibor Emléktorna szerinti felsorolás nélkül is 
tudják, hogy nélkülük nem 
lehetett volna ennyire a célt 
megtestesítő rendezvény.

Holler Károly
(a szervezk 

nevében)
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester

2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
Tel.: 27/570-690

Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, e-mail: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán

kÖnyvvÁsÁr

A Szobi Érdy János A Szobi Érdy János 
Könyvtárban használt Könyvtárban használt 
könyvvásárt tartunk, könyvvásárt tartunk, 

január 20-21-én,január 20-21-én,
50-200  Ft-os darabáron.50-200  Ft-os darabáron.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


