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Kedves Zsámbokiak ! 
 

Az elmúlt idıszakban a képviselıtestü-
let jóváhagyta a Településszerkezeti Terv 
módosítását, melynek végleges változata 
megtekinthetı a Polgármesteri Hivatalban. 
Javasoljuk az új lakásokat építıknek, hogy 
a tervek elkészülte elıtt tanulmányozzák át 
azokat. 

 A KEOP pályázaton elnyert támogatás-
ból kezdıdött meg a Tura és Térsége Hulla-
dékgazdálkodási rendszer fejlesztése pro-
jektünk. Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló 
településekkel közösen Önkormányzati 
Társulási Megállapodás készült, melyet az 
Alapító okirattal együtt elfogadott önkor-
mányzatunk. 

Készül a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány valamint megválasztottuk a 
Társulás elnökévé: Dr Basa Antalt 
Galgahévíz polgármesterét. A társulásban 
az elnökhelyettesi posztot jómagam töltöm 
be. 

Áttekintettük a KEOP pályázat szenny-
vízelvezetés és tisztítás projekt elırehaladá-
sát. Elfogadásra került a Környezetvédelmi 
Program, mely a település természeti adott-
ságait, tájvédelmet, települési környezet 
sajátosságait foglalja össze.  

2009. július 30-án megalakult az ingat-
lan tulajdonosok döntı többségének elhatá-
rozásából Vácszentlászló – Zsámbok – 
Valkó Települések Csatornamő Vízgazdál-
kodási Társulata 

A társulat elnöke: Juhász Tibor a 
Vízmő Kft vezetıje. 

A társulat megkezdte mőködését. Ha-
marosan írásban értesítenek minden lakót 
az érdekeltségi hozzájárulások fizetésének 
rendjérıl, a társulat ügyfélfogadási idıpont-
járól.. 

A törlesztırészletek fizetésének kezdete 
várhatóan november eleje lesz. 

Kérünk mindenkit, hogy az OTP LTP.-
tıl kapott ajánlat visszaigazolásokban fog-
laltakat ne vegyék figyelembe, azokat a 
pénzintézet tévesen küldte el településeink 
néhány lakójának. 

A projekt elıkészítési szakaszában 
jelenleg egyeztetés zajlik a vízjogi létesítési 
engedély, a környezetvédelmi hatástanul-
mány, a csatornahálózat végleges nyomvo-
nalvezetésére vonatkozóan. A kiviteli ter-
vek alapján a közút hálózatot a nyomvonal 
elkerüli. Itt a vezeték az útpadkába, árok-
szélére kerül elhelyezésre. Kivételt képez 
egy 100 m-es szakasz a Turai út-Ady Edre 
utca közötti területen. 

Az eddigiekben az elıkészítési költsé-
gekre önkormányzatunk 18 000 000 Ft-ot 
( számlanyitási díj, önkormányzati intézmé-
nyek érdekeltségi hozzájárulása, ÁFA, 
közbeszerzési eljárás, tervezıi, könyvvizs-
gálói, pénzügyi ellenıri, jogi feladatok 
ellátására) teljesített kifizetést. 

Módosította a képviselıtestület a Gö-
döllıi Többcélú Kistérségi Társulással kö-
tött megállapodását, amely szerint lehetıség 

nyílik belsı ellenırzési feladatok kistérségi 
szintő ellátására. 

 Elfogadásra került az I. féléves gaz-
dálkodásról készült beszámoló.  

Bevételeink 222 649 000 Ft-ban telje-
sültek.  

Kommunális adóból 2 456 000  Ft az  
Iparőzési adóból 8 499 000 Ft került 

befizetésre.  
A gépjármőadóból 7 274 000 Ft telje-

sült. 
I. félévi kiadásokra 207 143 000 Ft-ot 

költöttünk.  
Beruházásokra ( varroda épület vásárlá-

sa, csatornahálózat elıkészítés, gépek be-
szerzése..) 8 006 000 Ft   

Felújításokra (Általános iskola, járdák..) 
21 906 000 Ft-ot költöttünk. 

Házigondozásra, szociális étkeztetésre, 
munkanélküli ellátásokra, szociális és eseti 
pénzbeni ellátásokra 27 000 000 Ft-ot fordí-
tottunk. 

Megkezdıdött a mellékutakon az utcák 
kátyúinak helyreállítása. Elsı szakaszban a 
Szt László, Szt István és a Deák Ferenc, 
Nefelejcs utcákra került sor. Folytatjuk a 

járdák felújítását. A József Attila utcában a 
Takarékszövetkezet- Posta közötti szakasz 
valamint a Kossuth Lajos utcában a gyógy-
szertár elıtt készült el a járda. A Turai út 
végén is szeretnénk biztonságossá tenni a 
gyalogos közlekedést.  Feltöltésre került az 
árok melletti terület, amelyet csak megfele-
lı tömörítés után  a következı esztendıben 
folytathatunk. A lakók megértését kérjük. 

Európai Uniós forrásból a ROP támo-
gatás keretén belül Zsámbok és Kóka kö-
zötti 5,7 kilométer hosszúságú útszakaszon 
fel kell újítani az elhasználódott burkolatot, 
korrigálni kell az ideálistól eltérı útíveket. 
Az úttestre kerülı csapadékvíz elvezetésé-
rıl nyílt vízelvezetési rendszer gondoskodik 
majd. A Vácszentlászló–Jászfényszaru 
összekötı út (3106-os út) érintett szaka-
szán, 4,3 kilométer hosszon a nagyrészt 
makadámos pályaszerkezet miatt a burkolat 
felmarására nincs lehetıség. A kivitelezı itt 
újrahasznosításos (úgynevezett hideg 
REMIX) technológiát alkalmaz. Az útsza-
kaszon felújítják a buszmegálló melletti 
peront, továbbá megoldják a vizek elvezeté-
sét is.  

A munkálatok befejezı fázisa mindkét 
helyszínen a padkarendezés várhatóan no-
vember hónap.  

    Településünkön minden bekötıút 
új aszfalt burkolatot kapott. A Szt Erzsé-
bet tértıl a Kóka-Dányi út elágazásáig ter-
jedı szakasz felújítására is igéretet kaptunk, 
amely a KÖZÚT terveiben szerepel.  

   A szép településképet,  a falu egységes 
arculatának kialakítását, településünk fej-
lesztését tőzte ki célul feladatának képvise-
lıtestületünk. Az óvodában történt belsı 
udvarrendezés, az orvosi rendelı-szolgálati 
lakás udvarán történı vízvezeték rekonst-
rukció- járdaépítés, a temetıben lévı út 
aszfalttal történı ellátása mind ezt a célt 
szolgálták. 

A LEADER vidékfejlesztési, falumeg-
újításra benyújtott pályázatunk sikeres 
volt.  

Közel 20 000 000 Ft-ot nyertünk játszó-
tér építésére, park-szoborkert rendezésére, 
autóbuszvárók cseréjére, butiksor elıtt a 
Szent Imre utcában tér rendezésére, temetı-
ben urnafal-kerítés kialakítására. A pályá-
zatot januárban nyújtottuk be és az értesítés 
a napokban érkezett. A kivitelezés megkez-
dése az ıszi hónapokban már kétséges. 
Valószínő, hogy az elkövetkezendı évben 
kerül erre sor. 

Nincs még értesítés a Falumúzeum - 
Templom felújítására vonatkozó  benyújtott 
pályázatunkról. 

Megkezdıdtek a munkálatok a Máltai 
Szeretetszolgálat által nyert támogatás alap-
ján. Két házi gondozásban lévı család ré-
szére kerül lakásukban akadálymentes kör-
nyezet kialakításra. 

Pályázatot nyújtottunk be a Kulturált 
Települési Környezet díj elnyerésére, vala-
mint Pest Megye Környezetvédelméért díj-
ra. Örömmel vettük birtokba a Szabadidı-
egészségparkot, de sajnálattal vettük a hírt, 
hogy az akadályokat, információs táblákat 
megrongálták. Idıközben az elkövetıket a 
rendırség megtalálta. Bízom abban, hogy 
hasonló esetekre nem kerül sor. Feljelentést 
tettünk az önkormányzat erdeiben végzett 
falopásokról is. A falu lakói által végzett 
munka mindig nagyrabecsülendı. Óvjuk 
meg értékeinket, védjük környezetünket ! 

 
 Kedves Zsámbokiak ! 
Ebben az esztendıben hetedik alkalom-

mal rendeztük meg a  
„Lecsót a kecelébıl „ hagyományırzı 

fesztivált. A fesztivál az évek folyamán 
bebizonyította szükség van rá. Magyaror-
szágon is rangos helyet foglal el a fesztivá-
lok között. A hozzánk látogatók elismerés-
sel adóztak a programokról, remélem Önök 
is jól szórakoztak. 

Szeretettel köszönjük a sok-sok segítı 
munkáját, akik fáradtságot és idıt nem 
kímélve részt vettek a fesztivál elıkészíté-
sében, lebonyolításában. Köszönjük az  
anyagi, tárgyi eszközökkel való támogatá-
sukat is. 

 
Holló Ilona   

polgármester 

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 
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Zsámbok Község Önkormányzata 
– mint a Szent István úti 354 hrsz-ú 
temetı tulajdonosa – rendelettel sza-
bályozza a temetı mőködését, a te-
metkezés rendjét. 

A szabályozás célja, az elhunytak 
emlékének méltó megırzése, a ke-
gyeleti szolgáltatás kulturált színvo-
nalon történı ellátásának biztosítása, 
a halottak nyughelye elıtti tisztelet-
adás biztosítása. 

Ennek érdekében a temetıben 
mindenki köteles a hely jellegének 
megfelelı magatartást biztosítani, az 
etnikai, vallási temetkezési szokáso-
kat tiszteletben tartani, a kegyeleti 
érzést sértı tevékenységtıl, hangha-
tástól, magatartástól tartózkodni. 

Minden látogató kötelessége a 
temetı környezetének védelme, rend-
jének és tisztaságának megırzése. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a növényi 
hulladékot nem a kijelölt lerakó he-
lyekre viszik az emberek, hanem a 
sorok végére rakják, mondván volt 
ott eddig is szemét. Általában az 
ilyen helyeket szállítójármővel nem 
lehet megközelíteni, ezért a szemét 
elszállítása nagy gondot szokott 
okozni. Kérjük a látogatókat, hogy a 
szemetet csak a kijelölt lerakóhelyre 
rakják. 

A temetı a gyalogosforgalom 
számára korlátozás nélkül nyitva áll. 
Gépjármővel csak a síremlék felállí-
tását, helyreállítását végzık, valamint 
a mozgásukban korlátozott személye-

ket szállítók hajthatnak be a polgár-
mesteri hivatalba történı bejelentés 
alapján. 

A temetıben végzendı építési 
munka idıpontját be kell jelenteni a 
polgármesteri hivatalba. 

Vállalkozó által végzett építési 
munka után temetı fenntartási díjat 
számolunk fel, melynek jelenlegi 
összege 540,-Ft/óra + 25% ÁFA. 

Az építéskor keletkezett hulladé-
kot, törmeléket a keletkezéstıl számí-
tott 3 napon belül az építtetınek el 
kell szállítania. 

A temetıben elıre megváltani 
csak a kettıs sírhely második helyét 
lehet. A rendelkezési jogosultság a 
megváltás napjával kezdıdik, a hasz-
nálati idı sírhely esetén 25 év. 

A rendelet szabályozza a sírhe-
lyek méretezését is. Ennek értelmé-
ben a felnıtt egyes sírhely hosszúsá-
ga 2.1 m, szélessége 0.9 m; a felnıtt 
kettıs sírhely hosszúsága 2.1 m, szé-
lessége 1.9 m; a gyermek sírhely 
hosszúsága 1.3 m, szélessége 0.6 m. 

A temetési hely jelölésére sírjel 
(kopjafa, sírkı, emlékkı….) használ-
ható. A sírjel nem foglalhat el a teme-
tési helyeknél nagyobb méretet, ma-
gassága mőkı, terméskı esetén leg-
feljebb 1.5 m, kopjafa esetén 2.2 m. 

Egyedi formájú, egyedi anyagú 
sírjel létesítésére építési engedély 
kérelmet kell benyújtani, mellékelve 
a vázrajzot és az anyag jellemzését. 

Polgármesteri Hivatal 

A TEMETKEZÉS RENDJÉRİL 

Polgármester: 
Hétfı: 9.00 – 12.00 

Szerda:13.30 – 16.00 
Jegyzı: 

Hétfı: 8.00 – 16.00 
Szerda:  8.00 – 16.00 

Ügyintézık: 
Hétfı:  8.00 – 18.00 
Szerda:  8.00 – 16.00 

Pénztári fogadóóra idıpontja: 
Hétfı:  9.00 – 12.00 
Szerda:  9.00 – 12.00 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén  

az ügyfélfogadási idın kívül is  
állunk az ügyfelek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

Gyermekjóléti  
és családsegítı szolgálat: 

Zsámbok,  Bajza Lenke tér 15.  
(volt Teleház épülete) 

Családsegítı  
szolgálat fogadóórái: 

Kedd: 8-12 
Csüt.: 12-16 
Péntek: 13-15 

Családgondozó: 
Szigeti Ede - Tel.:06-30-693-5927 

Gyermekjóléti  
Szolgálat fogadóórái: 

Hétfı:   8-12 
Szerda: 12-16 
Péntek:   8-10 

Családgondozó: 
Maszlag Gábor - Tel.: 06-30-816-0447 

A Gödöllıi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás, Zsámbok Község Önkormányzata 
valamint Dr Erdélyi Tibor háziorvos 
együttmőködésével szervezzük az egész-
ségnapot. 

Az alábbi vizsgálatokra várjuk szere-
tettel a lakosságot és kérjük, hogy minél 
nagyobb létszámban vegyenek részt 
azokon. Egészségünk érték. Az idıben 
felfedezett betegségek gyógyíthatók, ne 
feledjék. 

A vizsgálatok nagyrészét a Gödöllıi 
Tormay Károly Egészségügyi Központ 
( Rendelıintézet) szakorvosai végzik. 

- kardiológiai szőrıvizsgálat 
- ortopédiai szőrıvizsgálat 
- onkológiai szőrıvizsgálat 
- szemészeti szőrıvizsgálat 

- csontsőrőség vizsgálat 
- poktológiai ( végbél, aranyér) 
   szőrıvizsgálat 
- nıgyógyászati rákszőrés 
- hallásvizsgálat 
- gégészeti szakvizsgálat 
- Koleszterin,vércukor, testzsír  
   szintmérés 
- láb állapotának számítógépes  
   vizsgálata 
- bio vitamin- anti oxídáns mérés 
- frissítı masszázs 
- alovera és bio tejtermék kiállítás 
Az Egészségnapról részletes tájékoz-

tatást küldünk minden lakó részére. 
Kérjük Önöket éljenek a lehetıséggel.  

 
Holló Ilona polgármester 

Körzeti orvosi rendelı 
Háziorvos: Dr.Erdélyi Tibor 

2116 Zsámbok, Szent Erzsébet tér 7. 
Telefon:06-28-592-007 

 
Rendelési idı: 

Munkanapokon: 8 óra 30-12 óráig 
Nyári idıszámítás idején:   

márc. 1-okt 31. csütörtök 17-19 óra 
Téli idıszámítás idején :    

nov. 1-feb. 28. hétfı 18-19 óra 
csütörtök este 18-19 óra 

 
A központi orvosi ügyelet székhelye: 
2194 Tura, Petıfi tér 2. Tel.: 466-038  

 
Fogorvosi rendelı 

Fogorvos: Dr.Gódor Mária 
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 15. 

Telefon:06-28-462-194 
Rendelési idı: 

Hétfı: 08.00 - 12.00 
Kedd: 14.00 - 18.00 

Szerda: délelıtt iskolafogászat 
Csütörtök: 08.00 - 12.00  

Péntek: 14.00 

Térítésmentes  Egészségnap Zsámbokon 
2009. november 7. szombat délelıtt  9 órától  - 13 óráig  

Bajza Lenke Általános Iskola,  
Körzeti háziorvosi rendelı, védınıi rendelı 
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BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2116 ZSÁMBOK, BAJZA LENKE TÉR 17. 

 
TELEFON: 06-28-592-045, FAX: 06-28-592-046 

OM azonosító: 032388 
E-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.sulinet.hu  

 
2004-tıl OKAIM minıségbiztosítási védjeggyel ellátott nevelési-oktatási intézmény 

Tanítás nélküli munkanapok: 
1. április 9. (péntek) József Attila verseny 
Szünetek: 
İszi szünet:  október 23. (péntek) 
 november 1. (vasárnap) 
Téli szünet:  december 20. (vasárnap) 
 2010. január 3. (vasárnap) 
Tavaszi szünet:  április 1. (csütörtök) 
 április 6. (kedd) 
Szeptember 
2-4. (kedd- péntek) Szülıi értekezletek 
 A 8. osztályos tanulók és szüleik 
  tájékoztatása a felvételi eljárás  
 rendjérıl 
7. (hétfı) A Tóth Alapítvány kiírása 
15. (kedd) Elveszett diákigazolványok pótlási 
  kérelmének határideje 
18. (péntek) Az Arany János Tehetséggondozó 
  Program pályázati kiírása 
21. (hétfı) Szakköri jelentkezések 
 
Október 
1-2. (csütörtök-péntek) Comenius-találkozó Zsámbokon 
5. (hétfı) Munkaértekezlet, Fogadóórák 
 A szakkörök indítása 
6.(kedd) Megemlékezés a nagyszünetben  
 október 6-áról, az aradi vértanúk 
  napjáról 
7.-8. (szerda-csütörtök) Papírgyőjtés  
22.(csütörtök) Nemzeti ünnepünkre  
 emlékezünk 
22.(csütörtök) Az ıszi szünet elıtti  
 utolsó tanítási nap. 
23. (péntek)- 10.01. İszi szünet 
 
November 
2. (hétfı) Az ıszi szünet utáni elsı tanítási nap 
9.(hétfı) Fogadóóra, Munkaértekezlet 
13. (péntek) A tankönyvrendeléssel  
 Kapcsolatban a szülık és tanulók 
 tájékoztatása az ingyenesség  
 Feltételeirıl (igénylés az  
 igénylılap alapján) 
16. (hétfı) Honismereti vetélkedı 
20. (péntek) Az Oktatási Hivatal közzéteszi a  6  és 
8 évfolyamos gimnáziumi  
 felvételit szervezı gimnáziumok, 
 továbbá a nyolcadik  
 Évfolyamosok  számára írásbeli 
 felvételit szervezı 
 középfokú intézmények  
 jegyzékét. 
23. hétfı) Nevelési értekezlet 
24.-25. (kedd, szerda) Nyílt órák  

30. (hétfı) Tankönyvrendelés:  
 Az iskolai közösségek  
 tájékoztatása a felmérés  
 eredményérıl  
 Sulimagazin 
December 
4. (péntek) Mikulás kupa  
 Mikulás klubdélutánok  
7. (hétfı) Munkaértekezlet, Fogadóóra 
11. (péntek) A 8. osztályos tanulók  
 jelentkezése 
  a központilag, egységes  
 körülmények szerint szervezett 
  írásbelikre közvetlenül a vizsgát  
 szervezı intézménybe. 
 A Hátrányos Helyzető Tanulók  
 Arany János Tehetséggondozó 
  Programjára történı pályázatok 
  benyújtása. 
14.-18.(hétfı-péntek) Project-hét 
18. (péntek) Zenei vetélkedı 
 A tankönyvtámogatás módjának 
  meghatározása. A szülık és a  
 tanulók tájékoztatása a támogatás  
 módjáról. 
18. (péntek) Idısek karácsonya  
19. (szombat) Munkanap-áthelyezés miatt  
 pénteki tanítási nap.  
 (December 25. péntek  helyett) 
20.- 01.03. Téli szünet 
Január  
4. (hétfı) A téli szünet utáni  
 elsı tanítási nap 
11. (hétfı) Munkaértekezlet, fogadóóra 
 Tankönyvrendelés 
14. (csütörtök) A magántanulók osztályozó  
 vizsgája 
15. (péntek) Az elsı félév utolsó napja 
 Osztályozó értekezlet  
18. (hétfı) A második félév elsı napja 
22. (péntek) A félévi értesítık kiadása  
22. (péntek) 14.00: A 8. osztályos egységes  
 írásbeli felvételi idıpontja 
 az érintett 6 és 8 évfolyamos  
 gimnáziumokban. 
23. (szombat)10.00:  Egységes felvételi írásbeli  
 vizsgák a   
 kilencedik évfolyamos  
 általános  tantervő képzésre  
 az érintett középfokú  
 intézményekben. 
25. (hétfı) Félévi értekezlet 
28. (csütörtök) 14.00: A  pótló írásbeli felvételi 
  vizsgák ideje. 

A 2009-2010-ES TANÉV ÜTEMTERVE 
183 nap: 2009. szeptember 1. (kedd)- 2009. június 15.(kedd) 
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Február 
1.-5. (hétfı-péntek) Szülıi értekezletek:  
 A féléves munka értékelése  
18. (csütörtök) Farsangi bál az alsósoknak 
19. (péntek) Farsangi bál a felsısöknek 
19. (péntek) A 8. osztályosok felvételi  
 Lapjainak megküldési határideje 
22. (hétfı) A szóbeli felvételik kezdete 
29. (péntek) Zrínyi Ilona matematika verseny 
 Sulimagazin 
Március 
1. (hétfı) Munkaértekezlet, fogadóóra  
 A második integrációs értékelés elké-
szítése 
12. (péntek) A jegyzı értesítése az elsı  
 osztályosok beíratásának  
 idıpontjáról 
 A szóbeli felvételik záró napja 
15. (hétfı) Nemzeti ünnep   
16. (kedd) Ideiglenes felvételi jegyzék 
18.-19. (csüt.-péntek) A felvételi adatlapok módosítási 
  lehetısége 
22. (hétfı) A módosított adatlapok  
 megküldése  
 a Felvételi Központnak 
31. (szerda) A tavaszi szünet  
 elıtti utolsó tanítási nap  
Április 
1. (csütörtök)-6. (kedd) Tavaszi szünet 
7. (szerda) A tavaszi szünet utáni elsı tanítási nap 
9. (péntek) „Szépség koldusa” 
 József Attila verseny  
 „Ablak a világra”  
 versmondó verseny  
 Tanítás nélküli munkanap 

12. (hétfı) Munkaértekezlet, fogadóóra  
15. (csütörtök) Az elsı osztályosok beiratkozása 
19. (hétfı) Nevelési értekezlet, 
26. (hétfı) A középiskolák értesítése  
 a felvételrıl 
Május 
3. (hétfı) Munkaértekezlet, fogadóóra 
3. (hétfı) Anyák napi megemlékezések 
 osztálykeretben 
7. (péntek) Madarak, fák napja  
14. (péntek) Diákigazolvány igénylés  
 határideje 
24. (hétfı) Pünkösd: munkaszüneti nap 
26. (szerda) OKÉV-mérés a  
 4., 6., 8. osztályban  
 (olvasás-szövegértés,  
 matematika) 
28. (péntek) Gyermeknap 
28. (péntek) A tanulók fizikai állapotának 
  felmérése 
 Sulimagazin 
Június 
1. (kedd) A Tóth Alapítvány  
2.  pályamunkáinak elbírálása 
8.-9. (szerda-csüt.) A 8. osztályosok vizsgája 
10. (csütörtök) A magántanulók vizsgája 
14. (hétfı) Projectnap: számozott  
 tanítási nap 
15. (kedd) Bolond ballagás 
 Osztályozó értekezlet 
16.(szerda) Osztálykirándulások  
18. (péntek) 8.00  Tanévzáró értekezlet 
19. (szombat)10.00 :  Ballagás 
20. (vasárnap)10.00:  Tanévzáró 

Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy 
 

megnyílt  
2009. szeptember 7-én  

a Közép-magyarországi  
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Kistérségi  

Ügyfélszolgálati Irodája Gödöllın. 
 

 a Dózsa György út 13. I. emelet 110. szám alatt  
 

Ügyfélfogadási idı: 
  

Hétfı: 8-15 óráig, szerda: 8-15 óráig 
 

Az ügyfélszolgálati iroda megnyitásával  
az alábbi ügyek  

intézhetıek az ügyfélszolgálati irodán:   
 

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása, 
EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele, 

TAJ kártya kiadása, 
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak  

bejelentésének átvétele, 
tartozásról szóló hatósági igazolványok,  

(nullás igazolás) kiadása, 
jogviszonyrendezés, 

pénzbeli ellátási igények átvétele. 

Az eMagyarország Pont a Miniszterelnöki Hivatal 
által "A közösségi internet hozzáférési pontok támoga-

tása" címen meghirdetett,  
KIHOP-2008. kódjelő pályázaton nyert támogatással 

valósult meg. 
Címe:  József Attila Mővelıdési Ház - 2116 Zsámbok, 

József Attila u.4.  
Fenntartó: Zsámbok Község Önkormányzata  Tel./ 06-

28-462-145 
eTanácsaó neve: Bajdikné Bálint Mária 

az esélyegyenlıségért!  

Szolgáltatások:  
 

- Ingyenes segítségnyújtás szakképzett 
eTanácsadóval  

- Ingyenes Internet használat, - fénymásolás,  
nyomtatás, 

- szkennelés, - CD-DVD írás (hozott anyagra),  
- Fax-szolgáltatás, - terem bérbeadása, 

- egyéni és csoportos számítógépes oktatás, 
- hirdetésfelvétel –Zsámboki Krónika, Zsámboki kép-

újság, - skype igénybevétel, - könyvtárhasználat  
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Zsámbok új Szabadidő-Egészségparkja 

Az ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY a 
MOL-lal együttmőködve 2 fordu-
lós pályázatot hirdetett közösségi 
funkciójú zöld területek létesítésé-
re, fejlesztésére és rehabilitációjára. 

A pályázaton, Magyarországon 
bejegyzett civil szervezetek vehet-
tek részt, iskolákkal illetve iskolai 
csoportokkal együttmőködve az 
ország egész területérıl. 
A "Zsámboki Általános Iskolás 
Gyermekekért Alapítvány"  együtt-
mőködve a település önkormány-
zatával nyújtotta be a pályázatát a 
MOL és az Ökotárs Alapítvány 
Zöldövezet programjára: új sza-
badidı-egészségpark kialakításá-
hoz fák és cserjék ültetésére, bicik-
litároló és asztalok, padok készíté-
sére. 

Az elnyert sikeres pályázati ösz-
szeg (600.000.- Ft), valamint az Ön-
kormányzat támogatásával megva-
lósulhatott a  Szabadidı-Egészség-
park kialakítása a Mővelıdési Ház 
mögött található zöld övezetben. 
Ezenkívül a park kialakítása, a te-
rülten elhelyezett tárgyak (pl. pa-
dok, hulladékgyüjtık, stb) és a nö-
vények ültetése jelentıs társadalmi 
összefogással jött létre. Köszönjük 
mindenkinek a fáradozását a fel-
ajánlott társadalmi munkáját, vala-
mint egyéb támogatását.  

Az  elkészült  Szabadidı-
Egészségpark átadó ünnepségére 
2009. augusztus 7-én délután került 
sor. A programban a köszöntık és 
a pályázat ismertetése után szere-
pelt egy közös séta, ahol az érdek-
lıdık megnézhették a „8 állomás-
ból” álló kialakított ajánlott útvo-
nalat. A nyársalók környékén pe-
dig ünnepélyes dokumentum át-
adással megtörtént a park területén 
a fák örökbefogadása. Örökbefoga-
d ói n k :  a  Z s ám b ok i  K a c ó 
Napköziotthonos Óvoda óvodásai, 
a Bajza Lenke Általános iskolás 
gyerekek nevében a „Zsámboki 
Általános Iskolás Gyermekekért 
Alapítvány”, a Nyugdíjas Klub 
tagok, és Csirmaz Laura. 

Nagyon örülünk ennek a 
szép parknak ajánljuk min-
denkinek kikapcsolódásra. 
Egyben kérjük a lakosságot 
a kialakított eszközök és a 
terület rendeltetésnek meg-
felelı használatára, meg-
óvására! 
 

Bajdikné Bálint Mária 
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LEADER hírek 

Az Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület a 
2009. szeptember 17-én megjelent Leader rendelet két 
jogcíme esetében ötleteket vár a település lakóitól. 

Egyesületünk tagjai szándéka szerint néhány támo-
gatást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy az minden 
településünkön megjelenjen. 

Ennek érdekében azt kérjük a település lakóitól, 
hogy ötleteikkel, javaslataikkal, együttmőködési szán-
dékukat kimutatva, a lakóhelyükön megvalósuló ren-
dezvényekrıl és az azokon való Leader megjelenéssel 
kapcsolatban segítsék ezt a megvalósítást. 

Ötleteket, javaslatokat várunk még a Leader prog-
ram népszerősítésére, az abban való sikeres fejlesztések 
bemutatásával kapcsolatban is. 
 

Az ötleteket október 9-ig várjuk. 
Dr. Szabóné Müller Timea 

 
Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 
2170 Aszód, Pesti út 27. Tel: 06-28-402-033 

E-mail: leader@invitel.hu - 
Honlap: www.pestileader.hu 

Pályázati tájékoztató  
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy 

megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM 
rendelet az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté-
nek végrehajtásához nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirıl. 

A rendelet célja: a helyi igényekhez 
és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatá-
rozott LEADER fejlesztések megvalósí-
tásának elısegítése érdekében meghir-
detésre kerülı LEADER pályázati felté-
teleket és támogatási célokokat határoz-
za meg, amelyek hatékonyan hozzájá-

rulnak a vidéki területeken az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (a 
továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedés-
csoportja keretében megfogalmazott 
célok eléréséhez a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe-
vételével. 

A pályázat benyújtása 
E rendelet alapján meghirdetésre 

kerülı pályázati felhívás keretében be-
nyújtott pályázatokat 2009. október 1. 
és 2009. október 31. között, ezt köve-
tıen évente március 1. és 31., valamint 
október 1. és 31. között a Mezıgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH) által rendszeresített 

formanyomtatványon, postai úton kell 
benyújtani - a Törvény 16. §-a valamint 
21. §-a alapján az MVH és az illetékes 
LEADER HACS között létrejött delegá-
lási szerzıdés szerint - az illetékes 
LEADER HACS munkaszervezeti iro-
dájába. 

A rendeletek megtalálhatók az 
umvp.eu Dokumentumtárában, vagy az 
fvm.hu Jogszabályai között. 

Üdvözlettel: 
Medve Erzsébet -  
HVI Vezetı Gödöllı  
Tel: 05 20 2828 333 
e-mail:erzsebetmedve@gmail.com 
godolloi@vkszi.hu  

Postagalamb Sport Egyesület 2009 évi eredményeirıl 
Az egyesület 22 tagja közül 17-en neveztek a 2009 évi 

versenyekre. A zsámboki Postagalamb Egyesület mindig 
arra törekedett, hogy a tagjai részére biztosítsa az egyenlı 
esélyt a bajnokságban. Az elıre nevezett 15 galamb az elsı 
csapatban hozza a pontokat a 3-as befutóban. (Egy csapat 
10 db galambból áll) 12 úton. Azért, hogy minél többen 
jussanak sikerélményhez három kategóriában osztunk díja-
kat az elsı öt csapat részére. 

 
Rövidtáv:  100-400 km-ig 
Középtáv:  300-600 km-ig 
Hosszútáv:  500-800 km-ig 
A három kategória csapatbajnokságában elért legkisebb 

számú csapat az egyesület általános bajnoka. Ezenkívül 
minden évben megrendezzük a Czeglédi Károly Emlékver-
senyt, amely a leghosszabb úton (Aurach) a legtöbb pontot 
hozó hármas befutó. A nevezések, oltási igazolások, vala-
mint a versenyköltségek leadása után, április 12-én elkezdı-
dött a formába hozó tréning, amely négy útból állt.. A ne-
gyedik úton már mindenki izgatottan várta az elı versenyt
(május 3.) amikor a galambok már pontokért szálltak. 12 
úton (kb. 5000 km) csak a jól felkészített galamb tud teljesí-
teni ezért nagy jelentısége van az egészség fenntartásának a 

betegség megelızésének, a többfajta magból álló takarmány 
biztosításának. A 12 út után a kategóriánként a következı 
eredmények születtek: 

Rövidtáv.:  1.Bajnóczi István 
  2. Ács Ferenc 
  3. Kıvágó Gábor 
  4. Bajnóczi Béla 
  5. Szota Zoltán 
Középtáv.: 1. Bajnóczi Istáván 

 2. Ács Ferenc 
  3. Kıvágó Gábor 
  4. Bajnóczi Béla 
  5. Kovács Józse 
 
Hosszú táv: 1. Bajnóczi Istáván 

 2. Ács Ferenc 
 3. Pap István 
  4.Kovács József 
  5. Bajnóczi Béla 
Az A-50 zsámboki postagalamb sport egyesület általá-

nos bajnoka: Bajnóczi István 
A Czeglédi Károly emlékverseny gyıztese: Bajnóczi 

István 
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Emlékezı:  

Hetven éves óvodánk elsı évtizede 
Az iskola mellett a legfontosabb 

nevelıintézmény az óvoda. Elterje-
dése mégis csak a XIX. Században 
k e z d ıd öt t  Ma gy a r or s z ág on 
Brunszwick Teréz kezdeményezésé-
re. A kezdeti „angyarkert” elnevezés 
a  nye lvúj ítás  ny omán  l ett 
„gyermekóvó” majd a mai „óvoda”. 

A falvakban csak a XX. Sz. elején 
vetıdött fel az igény, hogy a szegény 
kisgyerekek részére is biztosítva le-
gyen az ellátásuk, gondozásuk. Mi-
vel Zsámbokon is jelentıs volt a 
„pestrejárók” és napszámos asszo-
nyok száma, ahol a családban nem 
voltak nagyszülık, így már az I. Vi-
lágháború elıtt felvetıdött egy helyi 
napköziotthonos óvoda igénye. Ezt a 
tervet azonban a következı válságos 
évek gazdasági nehézségei miatt a 
község nem tudta megvalósítani. 
1919. okt. 27-én a zsámboki képvise-
lıtestület közölte a megyével, hogy 
„az anyagbeszerzések lehetetlensége 
miatt a községi óvodát fel nem épít-
heti”. 

1920 novemberében újabb nemle-
ges határozatot volt kénytelen hozni 
a testület ebben a témában. Az 1927. 
évi költségvetés tervezésénél is 
kénytelenek voltak megállapítani, 
hogy: „az óvoda felállítására végsı 
határidıül 1928 július hava engedé-
lyeztetett, de nincs rá pénz.” Az új 
középületekre ( iskola, jegyzı-
kántorlak, posta) ugyanis a község 
szinte minden pénzét ráköltötte. 

1928-ban a község vezetése úgy 
számította, hogy az iskola bıvítésé-
vel megüresedik egy terem a Chikán 
féle kántorlakban és oda elhelyezhe-
tı lenne az óvoda – bár tudták, hogy 
„ez a terem alacsony, köves és ezért 
osztályteremnek sem megfelelı.” 

Új óvodát csak államsegélybıl 
tudtak volna építeni, de a következı 
évek gazdasági világválsága ezeket a 
reményeket is meghiúsította. Így kb 
250 óvodáskorú gyermek elhelyezé-
sét továbbra is az egykori kántorház-
ban tervezték, amelyrıl hivatalosan 
is megállapították, hogy: „rozoga és 
dohos helyiségbıl álló összedőlı 
tákolmány”. 

A helyzet végül a Miasszonyunk-
ról nevezett szegény iskolanıvérek 
szerzetesrendje oldotta meg: 1936 
november 16-án a község és a rend 
között létrejött egy megállapodás az 
óvodaalapításról. Ehhez a község 
egyházi adókból 1500 Pengıt, iskolai 
adókból pedig 400 Pengıt tervezett a 
költségvetésébe. Szerzetesnık 
Zsámboki meghívása már más 
szempontból is  f elvet ıdött . 
Szombaty László plébános – iskola-
széki elnökként – azt kérte a váci 
püspöktıl, hogy a nıi tanítói állá-
sokra szerzetes nıvéreket nevezzen 
ki, mivel: „községünkben a leányif-
júság viselkedése sokszor megbot-
ránkoztató. Csak akkor várható igazi 
eredmény, ha az iskola elvégzése 
után is ott fog ırködni szívük ártat-
lansága fölött a szerzetesnıvérek 
tiszta lelke. A megállapodás értelmé-
ben 1936 decemberében érkeztek a 
nıvérek Zsámbokra. Ideiglenes szál-
lást Jencs Árpádné (Bíró Zsigmond 
unokahúga és örököse) házában 
k ap ta k ,  am e l y n ek  b é r l e t é t 
gr.Pejacsovics Márkné fizette. Az 
óvodát pedig a már említett kántor-
házban nyitották meg. Eben a régi 7 
méter hosszú teremben egy nıvér 
vezetésével gyakran 100-120 kisgye-
rek szorongott. – „a mostani istálló-
szerő helyiség helyett új, kifogásta-
lan, célnak megfelelı épületrıl kell 
gondoskodnia  az  óvoda  és 
napköziotthon részére” – sürgette a 
képviselıtestületet. A templommal 
szemben már 1937-ben lehetıség 
nyílt a mai óvoda helyén lévı épület 
megvásárlására. Erre a célra a 
zsámboki képviselıtestület 1937 ok-
tóberében 1500 P. segélyt kért a püs-
pöktıl – eredménytelenül. Ezt köve-
tıen 1939májusában a Belügyminisz-
tériumhoz fordult: azt kérte, hogy 
5000 Pengıt utaljanak át a szerzetes-
rend számlájára. A Szent Erzsébet 4 
sz. alatti telken az 1910-es években 
épült az a ház, amelyet már 1937-tıl 
kezdtek átalakítani zárda (3 szoba, 
elıszoba, konyha, 2 kamra, folyaosó, 
WC) és óvoda (2 terem, zárt folyosó) 
céljára Ezt vásárolta meg a rend 8000 

Pengıért. „ - …a községben 1939 
május 1-tıl új mintaóvoda és ezzel 
kapcsolatos állandó napköziotthon 
mőködik, ahol a szegénysorsú szü-
lık 60-70 gyeremeke kap ingyenes 
reggelit és ebédet. Ezt a község fize-
ti” – olvasható a községi pénztári 
jelentésben. Ebbıl az is kiderült, 
hogy a község fizette a főtés, világí-
tás és egy dajka évi 250 P. fizetését. 

A napközi otthonos óvoda életét 
a Filmhíradó is megörökítette, amit 
nagy érdeklıdéssel nézett a falu né-
pe a Bajdik-moziban… 

A háborús események az óvodát 
is megviselték: lóistálónak használ-
ták, a berendezése is tönkretették. A 
községi vezetık 1945 tavaszán elha-
tározták, hogy „ az óvoda és 
napköziotthonos 2 terme  és a folyo-
só sürgısen rendbehozható!” de a 
munkát a nyersanyaghiány erısen 
hátráltatta. A helyreállítás szaka-
szonként sikerült. Végül a többféle 
társadalmi támogatás mellett az 1947 
nyarán kapott 3000 Ft. – állapi se-
gélynek köszönhetıen augusztusban 
a jegyzı bejelenthette, hogy az óvo-
da ujjáépítését befejezték. 

 1948 elején 70-80 gyerek járt az 
óvodába. Májusi adat szerint 20 fı 
részére biztosították az étkezést a 60 
rászorulóval szemben. Az étrend 
elég szegényes volt: tízórai és uzson-
na – 2 dl tej, ebéd – egytál étel és ke-
nyérre… Júliusban már ezt is csak 14 
gyereknek tudták biztosítani, ezért a 
lakosságtól „bármilyen zöldségfélét, 
borsót, tököt,” kértek adományként. 
Augusztusban ennek köszönhetıen 
80 gyerekbıl 25 fı étkezhetetett. 

1948 júniusában az iskolák és ne-
velıintézmények államosítása után 
az óvodában és az iskolában dolgozó 
nıvérek kénytelenek voltak abba-
hagyni a munkájukat, 1950 nyarán a 
szerzetesrend feloszlatása után pe-
dig az egykori zárdaépületet is el 
kellett hagyniok. Ezzel lezárult egy 
korszak – és kezdıdtek az ötvenes 

évek… 
 

Dr. Tóth József 
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A Zsámboki Népiegyüttes csoportjainak és a Nyugdíjas Klub Hírei 
2009 májusában a Nyugdíjas Klub tagjainak két fel-

lépése volt a környéken, az egyik Tápiószecsın a Pün-
kösdölın, másik  a Bagi Nyugdíjas Találkozón. Nyug-
díjasaink hetente kétszer is találkoznak csigatésztát 
készítenek és közben  vidáman beszélgetnek, nótázgat-
nak. Továbbra is várják azokat a nyugdíjasokat, akik 
szívesen részt vennének a klub életében, a közösségi 
életben. 

A Zsámboki Asszonykórus Május 17-én Abasáron 
vett részt az Országos Bor és Katonadal Fesztiválon. 

Június 27-én pedig az Új Gyöngyösbokrétás Csoporttal 
együtt Tóalmáson a Tápiómenti Fesztiválon szerepel-
tek. Fellépésükkel valamint a szép népviseletünkkel 
biztos sikert arattak. A közeljövıben két alkalomra is 
meghívást kapott mindkét csoport: szeptember19-én 
Váckisújfalura, valamint szeptember 26-án Csömörre a 
„Csömöri İszi napokra”. A csoportoknak jó felkészü-
lést és sikeres szereplést kívánunk, hiszen Zsámbok 
értékeit képviselik és mutatják be! 

Bajdikné Bálint Mária 

A Zsámboki Önkormányzat és a Kontakt 
Alapítvány programjáról már értesült a 
lakosság, ezen cikk keretében összegezni 
szeretnénk az eddig elért eredményeket és 
a hátralévı feladatokat. A program kereté-
ben majd száz emberrel sikerült 
Zsámbokon felvenni a kapcsolatot, akik-
nek egyéni igényük alapján igyekeztünk 
adekvát segítséget, szolgáltatást nyújtani, 
ahhoz, hogy a munka világához közelebb 
kerüljenek. Miért ez az óvatos megfogal-
mazás? A program indulása után kialakult 
gazdasági válság rányomta a bélyegét a 
mi munkánkra is. A térségben olyan mér-
tékő elbocsátások és munkanélküliség 
lépett fel, amit nemhogy alapítványunk, 
de a hivatalos szervek sem voltak képesek 
kezelni. 
Mit tudtunk mégis ennek ellenére tenni? 
A megszokott tanácsadásokon és irodai 
szolgáltatások keretében elıkészültünk 
ügyfeleinkkel, hogy mik azok a lépések, 
amiket a sikeres elhelyezkedés érdekében 
tenni kell: önéletrajzot írtunk, megfogal-
maztuk, hogy mi lenne az egyéni igények 
szerinti megfelelı célállás, milyen esetle-
ges továbbtanulásra, vagy átképzésre van 
ehhez szükség. Két alkalommal tartottunk 
egy-egy hetes számítástechnikai alapkép-
zést, ami kifejezetten az ügyfeleink állás-
keresési lehetıségeinek szélesítését tőzte 
ki célul. A képzés alatt az irodai program-
csomagokkal ismerkedtek meg, illetve a 
mai világban elınyös ismeretnek számító 
internetezésben szereztek gyakorlatot. 
Mindemellett feltérképeztük azt a jelenleg 
sajnos nagyon csekély álláslehetıséget, 
ami a környezı településeken a munkálta-
tók részérıl felmerül. Ügyfeleink többsé-

génél ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a 
közlekedés nehézségei miatt, vagy családi 
okokból kifolyólag csak a környéken tud-
nak elhelyezkedni, Gödöllı a legtávolabbi 
település ahol még munkát tudnak vállal-
ni. A sok nehézség ellenére sikerekrıl is 
beszámolhatunk, hiszen a program során 
tizennégy ügyfél helyezkedett el 
Zsámbokon, illetve Jászfényszaru és Gö-
döllı körzetében.  
Elengedhetetlennek tekintjük az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezık felzár-
kóztató képzését, amelyben a helyi általá-
nos iskola igazgatója és tanárai nyújtanak 
segítséget a programban és felkészítést a 
vizsgákra. Az eddigi megszokott rend-
szerhez képest különösen nagy eredmény-
nek tekintjük, hogy nemcsak a 7-8. osz-
tály befejezésében tudtunk segítséget 
nyújtani, hanem már 5-6. osztálytól indul-
hatott a felzárkózás. Jelenleg is van még 
lehetıség csatlakozni a képzéshez, 
mindazoknak, akiknek mindössze a 8. 
osztály hiányzik. Heti három alkalommal 
zajlik majd a felkészítés és decemberre 
tervezzük az osztályozó vizsgát. Azért is 
ajánljuk mindenkinek, hogy fejezze be az 
általános iskolai tanulmányait, mert azt 
tapasztaljuk, hogy 8 osztály nélkül, beje-
lentett állásban elhelyezkedni szinte esély-
telen. 
Az elhelyezkedés sikeressége a megfelelı 
pályaválasztással alapozható meg, amely 
során a gyerekek érdeklıdésének és ké-
pességeinek figyelembe vételével történik 
a szakképzı iskola kiválasztása. Fontos-
nak tartjuk, hogy már idejében informáci-
óhoz jussanak, ezért tavasszal a Bajza 
Lenke Általános Iskola 7. osztályában 

pályaorientációs foglalkozást indítottunk, 
amelynek most következı szakaszában 
formalizálódik igazán az egyéni igények-
nek megfelelı pálya kiválasztása. A janu-
árig terjedı idıszakban -amikor a beirat-
kozások történnek majd- több alkalommal 
fogunk találkozni a diákokkal és dolgo-
zunk azon, hogy mindegyikük megtalálja 
a számára ideális pályát. 
Egy másik célcsoportot képeznek azok, 
akik a szakmájukban nehezen, vagy egy-
általán nem tudtak elhelyezkedni és ezért 
pályakorrekciót tőztek ki célul. A környék 
munkáltatói lehetıségekre alapozva és az 
egyéni igényeket feltérképezve került 
kiválasztásra a szakképzés. A munkaügyi 
kirendeltség által támogatott hivatásos 
gépjármővezetıi engedély megszerzésé-
ben nyújtunk támogatást ügyfeleinknek. A 
nyári toborzás eredményeként húsz fı 
kezdheti el a szakképzést most október 
elején. Alapítványunk folyamatosan támo-
gatást nyújt ahhoz, hogy a képzést sikere-
sen el tudják majd végezni, illetve felké-
szültek legyenek az utána következı elhe-
lyezkedésre, amelyben a képzés során 
megszerzett belföldi és külföldi árufuva-
rozói engedély is segítségükre lesz. 
Továbbra is várjuk mindazon érdeklıdı-
ket, akiknek támogatást nyújthatunk a 
konkrét álláskeresésben illetve segítségre 
van szükségük pályájuk módosításában.  

Megtalálhatnak minket CSÜTÖRTÖ-
KÖNKÉNT 10 és 14 óra között  

a József Attila  
Mővelıdési Házban,  

illetve elızetes egyeztetés után  
egyéb idıpontban is  

(20) 263-5534. 

 

Zsámbokon 

„MINDENKI FELJEBB LÉP” 
Munka a környéken 

A program megvalósulását ZSÁMBOKON az  támogatja  
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Ez igaz. Mind ismerjük ezt a mondást. Valamennyi-
en szerepek tömegét játsszuk el életünk során. Mikor 
beülnek a színházba, azt gondolhatják, hogy hiszen 
ezek a színészek csak játszanak, szórakoznak, ezt Én is 
meg tudnám csinálni. 

Pedig a színésznek nem csak tehetségre van szüksé-
ge. Éveken keresztül tanítják ıket mővészettörténetre, 
kultúrtörténetre,  egyéb szakmai tárgyakról nem is be-
szélve. 

Egy színházi produkciónak hitelesnek kell lennie. A 
színésznek is. 

Jó tizenöt éve volt szerencsém eljátszani Mágnás  
Miska szerepét. Képzeljék el, ha akkor 

azt az instrukciót kapom, hogy a vásárban vegyek 
Marcsának egy féketıt.- Valószínőleg 

vettem volna neki két bicikliféket. Vagy ha Marcsá-
nak fıznie kell Miskának jó nagy adag 

lecsót a kecelébıl, lehet, kelepcébe ejtette volna a 
lecsót. 

Zsámbokra kellett jönnöm, hogy ezeket a kifejezése-
ket megismerjem. 

Önöknek nem dolga, hogy megtanulják a kultúrtör-
ténet teljes anyagát. Az a színház, a színész 

feladata. İk a postások, kézbesítık, akik átadják 
Önöknek a hiteles történetet, méghozzá úgy, 

hogy közben jól szórakozzanak. Érdemes tehát szín-
házba járni, pláne, ha a végén tényleg azt 

érzik, hogy ez İnöknek is menne, mert akkor való-
ban szórakoztató és hiteles elıadást láttak. 
 

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG  

Nyári táboroztatások  
a zsámboki Mővelıdési házban 

Ebben az évben két Honismere-
ti kézmőves nyári tábort szervez-
tünk elsısorban a helyi általános 
iskolás gyermekek részére. Mind-
két tábor programjának szellemisé-
gét a helyi környezet megismeré-
sén túl, a kreativitásfejlesztés, fel-
adatmegoldó képesség, a közössé-
gi együttmőködés erısítése, jelle-
mezte.    

A tábor a szünidı alatt kettı 
turnusban zajlott le, több mint öt-
ven gyerek részvételével. 

1. turnus:      
    2009. június 29-tıl július 04-ig 
2.  turnus:  
2009. augusztus 24-tıl aug. 28-

ig 
 
A táborban a gyerekeknek ma-

nuális, kreatív, alkotó készségeit is 
fejlesztettük: kézmőves foglalkozá-
sok sokaságán keresztül: képkere-
tek, tányér, pohár festés népi motí-
vumok, minták segítségével, 
strukturozás, szalvéta technika, 
rajzolás agyagozás,  batikolás, stb. 
Nem maradhatott el a mozgás örö-
me sem, népi játékok megismerte-
tésével valamint a foci, számhábo-
rúzás, vetélkedık keretében. A 
tágabb honismeret keretében a 

gyerekek kirándulásokon vettek 
részt. Táboraink kirándulásai al-
kalmával megismerkedtünk Viseg-
rádon a Fellegvárral, a Salamon 
toronnyal és a Királyi várral. Fog-
lalkozások keretében népi játékok-
kal és mesterségekkel ismerked-
hettek meg a gyerekek, részt vet-
tek lovagi bemutatón, és igen ízes 
népmesét hallgattak. A következı 
tábor alkalmával Ópusztaszeren 
megnézhették a híres „A magya-
rok bejövetele” c. monumentális 
körkép-festmény "Feszty- körké-
pet. A Panoptikumban a magyar 
történelmi személyek, uralkodók, 
királyaink viaszfigurái "keltik élet-
re" a múltat. Séta keretében vissza-
csöppenhettek a múlt század eleji 
paraszti kultúra világába pl. tanya-
si életbe „ tanyasi oskolába”, de 
próbáltak a malomba prézlit ıröl-
ni, megnézhették a régi iparosok 
mőhelyeit stb.  a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum (skanzen) utcáin 
barangolva. Bemutató keretében a 
nagy Tiszai árvíz lefolyását láthat-
ták a gyerekek. Ezenkívüla Nomád 
parkban lovasbemutatón is részt 
vettek. 

Az ebédeltetést helyi „Kacó 
Napközis Óvodába zajlott, ( me-

lyet itt szeretnék megköszönni az 
óvoda vezetıjének Molnárné Deák 
Erikának és dolgozóinak). 

Összeségében nagyon jól sike-
rült, értékekben gazdag progra-
mok és alkotások születtek a tábo-
rok alatt. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. 

Mindezt a nagyon gazdag prog-
ram megvalósulását elsısorban 
köszönhetjük a Nemzeti Kulturális 
Alapprogramhoz benyújtott és 
elnyert pályázati pénznek, vala-
mint a helyi Képviselı Testület 
támogatásának. Másodsorban pe-
dig segítıimnek:  Bajdik Juditnak, 
Orth Mihálynak és a helyi iskola-
pedagógusoknak. 

A gyerekek sok új információ-
val gyarapodtak mind a község, a 
környezetünk és országunk értéke-
inek, megismerése alatt, mindezzel 
nagy örömet és szép élményeket 
adva nekik! 

A sikeres szervezés, rendezés, 
megvalósulás a jövıben új felada-
tok megvalósítására inspirál ben-
nünket! Köszönjük a támogatáso-
kat, igyekeztünk méltóak lenni 
hozzá! 
 

Bajdikné Bálint Mária 
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A nyári uborkaszezon elmúltával 
kedves médiánk ismét huhog, misze-
rint a tyúkok, kacsák után a malacinf-
luenza fogja a világot megtizedelni. /
H1N1/ -Ha jól számolok, már csak a 
halak nem voltak influenzásak. - Nos, 
ha a dolog igaz lesz, de egyébként is 
indokolt áttekintenünk a tudomány 
friss, naprakész álláspontját a lázról és 
a lázcsillapításról. A cikk,melyet Önök 
elé tárok ez évi álláspontot tükröz, 
nagy szakmán belüli vitákat eredmé-
nyez, talán nyájas olvasóim között is 
okoz némi meghökkenést. Elsısorban 
gyermekgyógyászati vonatkozású 
téma, de természetesen mi felnıttek is 
okulhatunk belıle. 

A normális emberi testhımérséklet 
36.8 C fok körül van, mely egészsége-
sekben is kb 0.4 C fok napi ingadozást 
mutat. 38 C fokig hıemelkedésrıl, 
efölött lázról, 40 fok fölött magas láz-
ról beszélünk. A végbélben mért ún. 
maghımérséklet 0.5-0.8 C fokkal ma-
gasabb,mint a hónaljban mért ún. kö-
penyhımérséklet. 

Hıszabályozó központunk-a ter-
mosztát-agyunkban található, mely 
oda-vissza összeköttetésben van bı-
rünk és izomzatunk hıérzékelı sejtjei-
vel. Ezért vagyunk a láz kezdetén li-
babırösek, izomzatunk remeg-hıt 
termel-majd ha felment a testhı bı-
rünk kipirul és verejtékezik. 

A láz okozója legtöbbször a szer-
vezetet megtámadó baktériumok, ví-
rusok szétesésébıl származó toxikus 
anyagok, mely gyulladásos választ 
indít be a védekezés elsı vonalaként, 
azaz a láz az egészséges immunrend-
szerő ember egyik leghatásosabb vé-
dekezı reakciója. Lázat persze okoz-
hatnak daganatos és immunrendszeri 

betegségek, sıt ritkán gyógyszerek is. 
Mindezekbıl következıen az orvosi 
iskolák egyik része a lázat,mint hasz-
nos védekezı reakciót csak válogatott 
esetekben tekinti kezelendınek. 

Mi azonban a napi gyakorlat kis-
hazánkban illetve a nagyvilágban? A 
szülıi igény a láz csillapítására általá-
ban nagyon kifejezett. Sokan vélik 
úgy,hogy az egy-két napja tartó lázas 
állapot hibás kezelés vagy hatástalan 
gyógyszer miatt áll fenn. Egyes orszá-
gokban-pl. Hollandiában- toleránsab-
bak a szülık a gyermeki lázzal szem-
ben,máshol-az USA-ban és Magyaror-
szágon-sokszor már a hıemelkedést 
észlelve is gyógyszert adnak szemük 
fényének. A félelem elsısorban a láz-
görcsre és a keringés megterheltségére 
irányul és érdekességként e felméré-
sekbıl kiderül,hogy minél iskolázot-
tabb a szülı, annál jobban tart a lázas 
állapottól. Az aggódó szülı az esetek 
felében túladagolja a lázcsillapítókat, 
másrészt nem fordít gondot a fizikális 
hőtésre. Mert kérem szépen, ha lázat 
kell csillapítanunk,csillapítsunk lázat! 
Azaz nem elég a gyógyszert tömni, 
ezzel párhuzamosan állottvizes töröl-
közıbe/lepedıbe  ke l l  dider-
gı,síró,nyőgös gyermekünket csavar-
ni,vagy a kád langyos vízbe ültetve a 
vizet fokozatosan hőtve 15-20 percig 
alkalmazzunk hőtıfürdıt. Hasonló ez 
egy túlfőtött szobához: nem elég a 
te rmosztátot  le jjebb csavarni/
gyógyszeradás/,de az ablak kinyitá-
sával gyorsabban érünk célt/Hőtés/. 

Lázcsillapító gyógyszereink nagy-
részt vény nélkül, ízesített formában 
szirupként, tablettaként, másrészt 
orvosi rendelvényre kúp, tabletta és 
injekció formájában állnak rendelke-

zésre. Mindegyik egyben enyhe-
közepes erısségő nem kábító jellegő 
fájdalomcsillapító is. 

Legelterjedtebb, legrégebbi képvi-
selıjük az acetilszalicilsav /As-pirin, 
Kalmopyrin/, mely gyermekek részé-
re nem ajánlott!!!  

Emellett gyakori és elterjedtek az 
aminofenazon /Amidazofen, anal-
getikus lázkúp, Algopyrin/, a para-
cetamol /Rubofen, Mexalen, Pana-
dol, Coldrex/ és az Ibuprofen/Nu-
rofen, Algoflex, Diclofenac/Cata-flam 
csepp,drazsé  család/is. 

Alapelvként a vitaindító cikk vé-
gül leszögezi, hogy amúgy egészsé-
ges, krónikus szív, tüdı vagy dagana-
tos betegségtıl mentes, epilepsziában 
nem szenvedı gyermekeknél a 39-
NEM ELÍRÁS-, tehát harminckilenc 
fok alatti láz nem indokol azonnali 
gyógyszeres kezelést. Bár a láz és fáj-
dalomcsillapítók is egyben,jelentıs 
közérzet javulást hoznak a gyermek-
nek és megnyugvást a szülınek, ma-
gát a fertızés lefolyását nem siettetik 
sıt inkább megnyújtják. mellékhatá-
suk ezeknek a gyógyszereknek is van, 
vigyázzunk túladagolásukra! Jóma-
gam 38.5 C fok esetén javasolok láz-
csillapítást, ekkor azonban mindig 
hőtéssel együtt. Ne kezeljük a hı-
emelkedést és ne rángassuk el este 
ügyeletre gyermekünket, ha az aznap 
délelıtti rendelésen bevezetett kezelés 
ellenére még láza van. S mivel nem 
szoktam vizet papolni s közben bort 
inni, óvodás és kisiskolás fiaim beteg-
sége esetén is így járok el. 

  
Megtisztelı érdeklıdésüket meg-

köszönve,üdvözlettel:   
 

Dr.Erdélyi Tibor családorvos 

Kedves Olvasóim! 

Természetesen anyatejjel! 
 
Az Egészségügyi Világszervezet 

1993-ban nyilvánította augusztus elsejét 
az Anyatej Világnapjává, augusztus 
elsı hetét pedig a Szoptatás Világheté-
vé, hangsúlyozva ezzel világszerte az 
anyatejes táplálás jelentıségét. 

 Ebbıl az alkalomból győltünk ösz-
sze mi is a Baba-Mama-Klub keretén 
belül itt Zsámbokon. 

Hővös reggel után, szikrázó napsü-
tés csalogatta az anyukákat a Védınıi 
Tanácsadóba augusztus utolsó napján. 

 Kolozs Nóra, Weörös Sándor ver-
sével köszöntötte a 14 anyukát és 16 
gyermeket, majd Holló Ilona polgár-
mester kedves megnyitójával folytató-
dott a rendezvény. Csifó Erzsébet anyu-

ka vállalta, hogy elmondja az anyatejes 
táplálás elınyeit, a szoptatás során fel-
merülı problémákat, tapasztalatait. E 
közben üdítıt és ropogtatni valót cse-
megézhettünk. 

Az anyatej kiemelkedı immunerısí-
tı hatása a szakemberek által bizonyí-
tott, de fontos tudni, hogy elengedhetet-
len az idegrendszer tökéletes fejlıdésé-
hez, emésztése nem jelent megterhelést, 
kedvezıen alakítja a gyermek fogazatát, 
mindig steril, kéznél van és ingyenes. 
Egy szóval ideális táplálék. Kevesen 
tudják, hogy az emlırák megelızésében 
is szerepet játszik. 

 Ez a legközvetlenebb kapcsolat 
anya és gyermeke között, meghatározó 
a nyugodt és biztonságos környezet 
mellett, mely semmivel ki nem váltha-
tó. 

Ezt a jelenlevık is megerısítették, a 
statisztikai adatok is ezt bizonyítják, 
ugyanis a tavaly elsı életévet betöltöt-
tekrıl készített adatgyőjtés után el-
mondhatom, hogy Zsámbokon három 
hónapos korig 73 %-a, hat hónapos 
korig 42%-a  kizárólag szopott, egy 
éves korban pedig 38% kapott még 
anyatejet. 

 A délelıttöt tombolahúzással zártuk 
 A találkozó  sikerét  segítet -

te:Zsámbok Község Önkormányza-
ta,Liberó Gólyahír Klub, Dörmögı Dö-
mötör és Batiz Zsuzsa, Szent Erzsébet 
Gyógyszertár, Dr. Gódor Mária, DR. 
Mágory Klára, Török Krisztina, TENA, 
TEVA. 

 
Kollárné Dobák Marianna  

védını 
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