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15.20 órakor 
gyülekező a József Attila Művelődési Ház udvarán

15.30 órakor 
Hagyományőrző énekes, zenés Szüreti felvonulás 

a Művelődési Háztól –a Falumúzeumig
16.00 órakor  Mustkóstoló és tánc a Falumúzeum udvarán.

M E G H Í V Ó
Zsámbok Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 

Tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját,Barátait, Ismerőseit a

2010. október 1-jén 15.30 órakor tartandó 
SZÜRETI FELVONULÁSRA
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Kedves Zsámbokiak ! 
 
Az elmúlt idıszakban a képvise-

lı-testület áttekintette az I. félévi 
gazdálkodásról készült beszámolót. 
Megállapította, hogy a feladatok 
ellátása a költségvetési rendeletben 
meghatározott elıirányzatok betar-
tásával valósult meg. A biztonságos 
intézményi mőködtetés   valamint a 
pályázati lehetıségek kihasználása 
is elıtérbe került. 

Az 1992. évi XXXVIII.tv.50/A.§.
(4) bekezdése alapján az önkor-
mányzat vagyoni és pénzügyi hely-
zetérıl és a képviselı-testület meg-
alakulását követıen keletkezett a 
késıbbi éveket terhelı pénzügyi 
kötelezettségekrıl készített jelentés-
rıl készült tájékoztatót, a 2010. júni-
us 30-i állapotnak megfelelıen  elfo-
gadta önkormányzatunk. 

 
Az egyszerősített mérleg alapján 

megállapítható, hogy az Eszközök 
és Források oldalának összege 

 992. 683 000 Ft. 
Értékpapír részesedés  
Állományunk: 13. 371 200 Ft. 
Pénzpiaci betét összege: 
 2. 525 453 Ft 
Kft-ben való részesedésünk: 
3. 385 000 Ft 
 
Fennálló hitelállományunk  
összege: 29. 898 000 Ft,  
melybıl 4.236 000 Ft összegő 

hitel lejárta csökkenti 2012-tıl 
hosszúlejáratú kötelezettségeinket. 

2010- I. félévében kifizetett hi-
teltörlesztés összege:  2.263 000 Ft 

2010. I. félévében kifizetett ka-
mat összege: 1.535 000 Ft 

A részletes pénzügyi beszámoló-
ról a település honlapján és a Polgár-
mesteri hivatalban tájékozódhatnak. 

Befejezésre kerültek a Falumeg-
újítási és Vidéki Örökség pályázaton 
elnyert támogatásból megvalósult 
beruházásaink. 

Megépült a temetıben a kerítés, 
urnasírhelyek, és növények telepítésére 
is lehetıségünk adódottt. 

Elkészült a térburkolatból kialakított 
járda a Szent István úti szakaszon, ahol 
a vízelvezetı árok helyreállítása, átere-
szek elhelyezése is megtörtént. 

A „Butik sor” elıtti tér új felületet 
kapott. Az akadálymentesített átjá-
róval, a vízelvezetés kialakításával, a 
térburkolattal, növények kihelyezé-
sével nem csak az esztétikus falukép 
megteremtésére törekedtünk, ha-
nem a biztonságosabb közlekedésre 
is. Az egyenetlen, összetöredezett 
járda baleset veszélyes volt. 

Az autóbuszvárók elhelyezése is 
befejezıdött. Az utasok barátságo-
sabb környezetben várakozhatnak. 
A József Attila és Szent Imre úti 
megállókhoz kerékpártárolót is ké-
szítettünk. 

Köszönjük a lelkiismeretes 
munkavégzést Kıvágó Csaba vál-
lalkozónak és munkatársainak, 
akik szorgalommal, hozzáértéssel 
és határidıre végezve teljesítették 
szerzıdésben vállalt kötelezettsé-
güket. Köszönjük Lévai Sándor 
vállalkozónak felajánlását, aki a 

téren virágládák és padok készíté-
sét ajánlotta fel valamint a Tóalmá-
son mőködı Maróti faiskolának, 
a k i k   d í s z n ö v é n y e k e t 
alyándékoztak településünknek. 

Július hónapban átadásra került 
az óvodában a megszépült konyha. A 
padló-csempe burkolat teljes felülete 
megújult. Köszönjük a Lakásfelújí-
tás 1 Kft-nek precíz és határidıre 
elkészült munkáját.   

Augusztusban befejezıdött az 
általános iskolában a számítástechnikai 
terem és a tornaterem világítás szerke-
zetének felújítása. 

Sikeres pályázatunknak köszön-
hetıen épült meg a „Mondák-dalok 
útja” címet viselı honismereti tanös-
vény, ahol láthatják a település törté-
netét, az adott állomásra jellemzı 
érdekességeket, archív fényképekkel 
is bemutatva. Köszönjük a kivitele-
zı Patkós stúdió hozzáértı, szak-
mai segítségét. 

2008-ban keresett meg települé-
sünk egyik lakója és Mészáros Csaba 
Plébános Úr, hogy a templom kert-
ben lévı Nepomuki Szent János szobor 
és a Kıkereszt esetleges felújításához 
próbáljam beszerezni az engedélye-
ket, megszervezni a restaurátori 
munkálatokat. 2009-tıl a restaurálá-
si munka megkezdıdött, 2010. au-
gusztus hónapra fejezıdött be. A 
csaknem 200 éves mőemlék szobrok 
településünk értékei, amelyek így 
hosszabb ideig fennmaradhatnak és 
utódaink is örömmel gondolhatnak 
azok megırzésére. 

A restaurálási és felújítási költsé-
get teljes egészében településünk 
egyik nemes lelkő adományozója 
finanszírozta, aki nem kívánja fel-

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 

A felújított kıkereszt Nepomuki Szt. János szobra  is megújult Elkészült úrnasírhelyek 
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fedni kilétét. Köszönet és elismerés 
jár azért, hogy mindennapjainkban 
valaki nem csak a saját boldogulá-
sára, hanem a közösség gazdagodá-
sára is gondol.   Köszönöm Bajnóczi 
Istvánnak együttmőködı segítségét, 
Dóman Zoltán dányi lakos daru géppel 
végzett munkáját és Császár Imrének, 
aki a vaskorlátot készítette el.  

Tovább folytatódott a vízelvezetı 
árkok kialakítása. Megépült a Petıfi 
utca végében az áteresz, a Deák Fe-
renc utcai kertekben a Nyárfa utcáig 
történı víz elvezetése. Befejezıdött a 
Szent István utca végében és az 
Arany János utca végében a járda 
felújítása. 

Köszönjük a Tóalmási út végén, 
Nagydiófa utcában lakóknak munkáját, 
akik az általunk biztosított építı-
anyaggal megépítették és felújították 
a hiányzó járdaszakaszokat. 

Hamarosan megkezdıdik a mel-
lékutcákban: Nefelejcs utca, Zöld 
utca, Galambos utca, Deák Ferenc 
utcában az utak kátyúzása. Tudom, 
hogy az utak állapota nem jó, de 
azok végleges felújítása a szennyvíz-
beruházás befejezésekor történhet 
meg. Amint arról már több alkalom-
mal tájékoztattuk Önöket a szenny-
víz-csatorna hálózat a mellékutcák-
ban az utak tengelyében kerül meg-
építésre, míg a fıbb útvonalakon: 
Tóalmási út, Turai út, Kossuth Lajos, 
József Attila utcában nem az út kö-
zepében, hanem az út- padkában, 
árok szélén, közterületen. 

A Jászfényszarusi út – László utca 
összekötı szakasztól az árok mélyíté-
sét a KÖZÚT szeptember hónapban 
elvégzi. 

A Szent Erzsébet parkban a közvi-
lágítás jobban érvényesül, a közleke-

dés biztonságosabbá vált a világító-
testekre hajló ágak levágásával. 

Elhelyezésre került a Vásár téren 2 
db közvilágítási lámpatest, mely a De-
ák Ferenc utcai keresztezıdést is 
megvilágítja. 

A Gödöllıi Többcélú Kistérségi 
Társulással együttmőködve szervez-
tük az Egészségnapot, ahol nagylét-
számban vettek részt az érdeklıdık, 
150 lakó jelent meg az orvosi vizsgá-
latokon. 

Október 2-án kerül sor a Szent 
Erzsébet téri telephelyünkön a Sze-
lektív Kft által szervezett veszélyes 
hulladékgyőjtési napra. 

Továbbra is éltünk a pályázatok 
adta lehetıségekkel, melyek elbírá-
lására még nem került sor. 

Vis-maior tartalékalapra a Belügy-
minisztériumhoz nyújtottuk be tá-
mogatási kérelmünket a közterülete-
ken keletkezett, csapadékvíz okozta 
károk megtérítésére. 

Környezetünk védelme érdeké-
ben, a közterületek rendbetételéhez 
gépek, eszközök beszerzésére Pest 
Megye Környezetvédelméért Díjra is 
pályáztunk. 

Az ÖKOTÁRS Alapítvány Zöld-
övezet Program keretén belül készítet-
tük el a Szabadidı-egészségpark 
további bıvítésére vonatkozó pályá-
zati anyagunkat. 

Az „év fája „ ÖKOTÁRS Alapít-
vány által meghirdetett pályázatra a 
Mővelıdési ház udvarán lévı 100 
éves fák történetével pályáztunk. 

Értékmegırzés- Értékgazdag Tele-
pülés Tájérték Kataszer pályázaton a 
„Mondák-dalok útja” honismereti 

tanösvénnyel veszünk részt. 
 
Kedves Zsámbokiak! 
 
Az immáron nyolcadik alkalom-

mal megrendezett Lecsót a kecelébıl 
hagyományırzı fesztiválunkra is-
mételten sok érdeklıdı látogatott el. 
.Mára a Magyarországi fesztiválok 
között rangos helyet foglal el a 
zsámboki. A hozzánk érkezık elis-
meréssel adóztak a programokról , 
remélem Önök is jól szórakoztak. 

Szeretettel köszönjük a sok-sok 
segítı munkáját, akik fáradtságot és 
idıt nem kímélve részt vettek a fesz-
tivál elıkészítésében, lebonyolításá-
ban. Köszönjük az anyagi, tárgyi 
eszközökkel való támogatásukat is. 

 
A választási ciklus befejezéseként 

a Képviselı-testület nevében szere-
tettel köszönöm négy évvel ezelıtti 
bizalmukat, biztató támogatásukat, 
véleményüket, javaslataikat, észre-
vételeiket, melyet munkánk során 
igyekeztünk figyelemmel kísérni. 

Köszönöm Jegyzı asszonynak, 
intézményeink vezetıinek, dolgozó-
inak, a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak, a település üzemelteté-
sében közremőködıknek, hogy se-
gítségemre voltak az elmúlt 4 esz-
tendıben. 

Köszönöm Lapu István alpolgár-
mester Úr támogató együttmőködé-
sét, a Bizottságok tagjainak, a Képvi-
selı-testület azon tagjainak együtt-
mőködı készségét, akik a település 
fejlesztése érdekében támogatták 
célkitőzéseinket, megvalósult beru-
házásainkat.  

Holló Ilona  

 polgármester 

„Mondák, dalok útja” Szent Imre úton lévı butiksor elıtti tér Áteresz és járda a temetı elıtt 
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TÁJÉKOZTATÓ  
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról 

A Köztársasági Elnök a helyi ön-
kormányzati képviselık és polgár-
mesterek választását 2010. október 
3-ára (vasárnap) tőzte ki. 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig 
tart. Szavazni csak személyesen le-
het. A választópolgárnak a szavazás 
alkalmával igazolnia kell személy-
azonosságát az alábbi iratok valame-
lyikével: 

• régi könyv alakú személyi igazol-
vány (amennyiben nem tartal-
mazza már a lakcímet akkor a 
lakcímet és személyazonosítót 
tartalmazó hatósági bizonyítvány 
– továbbiakban lakcímkártya) 

• új kártya alakú személyi igazol-
vány és lakcímkártya 

• kártya alakú vezetıi engedély 
(jogosítvány) és lakcímkártya 
útlevél és lakcímkártya 
Kérünk minden választópolgárt, 

hogy a szavazás elıtt gyızıdjön 
meg róla, hogy az okmányai érvé-
nyesek-e. Amennyiben a választó-
polgár lejárt okmánnyal, vagy ok-
mány nélkül jelenik meg szavazás 
céljából ıt a Szavazatszámláló Bi-
zottság visszautasítja és így nem 
szavazhat. Amennyiben a hiányos-
ságot pótolja és újra megjelenik ér-
vényes okmányokkal akkor élhet 
választójogával. 

A mozgásában korlátozott sze-
mély kérheti, hogy a szavazatszám-
láló bizottság két tagja mozgóurná-
val keress fel. Mozgóurnát igényelni 
csak írásban lehet. A kérelmet a sza-
vazás napja elıtt a Helyi Választási 
Irodába kell eljuttatni, a szavazás 

napján pedig a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökéhez kell megkülde-
ni. Fontos, hogy a kérelem tartal-
mazza a választópolgár személyes 
adatait és aláírását. Mozgóurna irán-
ti kérelem minta letölthetı lesz 
Zsámbok Község Önkormányzatá-
nak honlapjáról a 
www.zsambok.hu-ról. 

Az a választópolgár, aki a szava-
zás napján nem tartózkodik lakóhe-
lyén bejelentett tartózkodási helyén 
is szavazhat. Erre akkor van lehetı-
sége, ha a tartózkodási helyét 2010. 
június 16. elıtt jelentette be és az a 
választás napján is érvényes még ( a 
bejelentet tartózkodási hely a beje-
lentéstıl számított 5 évig érvényes). 
Ez esetben az állandó lakcíme sze-
rint illetékes jegyzıtıl kérhet igazo-
lást. Az igazolás iránti kérelem sze-
mélyesen október 1-én 16.00 óráig 
nyújtható be a jegyzıhöz, de ajánlott 
levélben is lehet kérni, úgy hogy a 
kérelem szeptember 28-ig megérkez-
zen a jegyzıhöz. Az ajánlott levél-
ben meg kell jelölni a választópolgár 
személyi adatait, személyazonosító 
számát és azt, hogy mely települé-
sen, Budapesten mely kerületben 
kíván szavazni. 

A jelöltek és a jelölı szervezete 
szeptember 17-én 16.00 óráig dele-
gálhatnak tagokat a Helyi Választási 
Bizottságba és a Szavazatszámláló 
Bizottságba. 

A korábbiakhoz hasonlóan a tele-
pülésen két szavazókör mőködik a 
polgármester, a települési képvise-
lık és a megyei közgyőlés tagjainak 

megválasztására. Az 1. szavazókör a 
Mővelıdési Házban, a 2. az Általá-
nos Iskolában. Változás viszont, 
hogy a Mővelıdési Házban a nagy 
teremben került kijelölésre a szava-
zóhelyiség. 

A településen cigány kisebbségi 
önkormányzati választásra is sor 
kerül ezen a napon. A kijelölt szava-
zóhelyiség a Kacó Napközi Ottho-
nos Óvoda. A kisebbségi önkor-
mányzati választáson csak azok ve-
hetnek részt akik elızıleg cigány 
kisebbséghez tartozónak vallották 
magukat és kérték a cigány kisebb-
ségi választói névjegyzékbe való 
felvételüket. Ez 55 személy, akik 
errıl külön értesítést kaptak. Az 
óvodában csak İk adhatják le sza-
vazatukat. A szavazás szabályai ese-
tükben megegyezik az önkormány-
zati képviselık és polgármesterek 
választásának szabályaival. 

Amennyiben bármilyen kérdés 
merül fel a választással kapcsolat-
ban a Polgármesteri Hivatalban mő-
ködı Helyi Választási Iroda nyújt 
felvilágosítást. 

A választási Iroda telefonszáma: 
06-28-462-107, 06-28-462-762 

A választással kapcsolatban fo-
lyamatosan olvashatók információk 
Zsámbok Község Önkormányzatá-
nak honlapján (www.zsambok.hu) 
illetve az Országos Választási Iroda 
honlapján (www.valasztas.hu). 

 
Nagyné dr.Szabó Judit 

címzetes fıjegyzı 
Helyi Választási Iroda vezetıje 

Polgármester jelöltek 
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Évnyitó 2010 
Elszaladt  ez a nyár is, úgy mint a 

többi. Remélem, sokan vártátok már 
az iskolakezdést, a szülık bizonyo-
san. A nyár nem telt el tétlenséggel. 
Az alapítvány támogatásával felújí-
tottuk a 12-es tantermet, a számítás-
technika termet, a garanciális javítá-
sok keretében sor került sok kisebb 
javításra. Végre a tornaterem világí-
tását is korszerősíteni tudtuk. Pályá-
zati pénzbıl sikerült a tornatermi 
öltözık bútorzatát kicserélni. Arra 
kérlek benneteket, hogy vigyázzatok 
a környezetetekre, óvjátok azt, hi-
szen az iskola második otthonotok,  
s elsısorban rajtatok múlik, hogy 
ilyen szép maradjon. 

Júniusban, augusztusban játszó-
ház, júliusban nyári tábor színesítet-
te a nyaratokat.  

Köszönöm a Gyulán táboroztató 
nevelık, Turányikné Mészáros Má-
ria, Szilágyiné Márkus Mária és 
Nagy Zsuzsa munkáját. 

Augusztusban a hagyományosan 
megrendezésre kerülı Lecsófeszti-
válon szorgoskodtak kicsik és na-
gyok. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy fel is tudtunk lépni népi játé-
kok bemutatásával Fias Dóra és 
Vaskóné Vas Edit osztályfınökök 
segítségével, s hogy ellátogatott hoz-
zánk a kalotaszentkirályi Ady Endre 
Általános Iskola 12 tanulója három 
felnıtt kíséretében. Szívet-lelket 
gyönyörködtetı mősort mutattak 
be. Köszönöm a zsámboki vendéglá-
tó családoknak: Baloghné Sós Évá-
nak, Bodáné Majoros Henriettának, 
Józsáné Csóré Mártának, Lapu Már-
tának, Lénárt Tímeának, Tamásné 
Homoki Andreának és a felnıtteket 
elszállásoló Szilágyiné Márkus Mári-
ának, hogy vállalták ezt a feladatot, 
s hogy vendégeink felejthetetlen 
élményekkel távoztak haza. 

Ennyit a nyárról, tekintsünk most 

már az új tanév felé. Ebben az évben 
új társakkal gyarapodik iskolánk, új 
elsıseinkkel. 

Ezennel ünnepélyesen a 
zsámboki Bajza Lenke Általános 
Iskola tanulóivá avatunk bennete-
ket. Tanuljatok úgy, viselkedjetek 
úgy, hogy munkátokkal, magatartá-
sotokkal öregbíthessétek iskolánk 
hírnevét. 

Most pedig szeretnék az új tan-
évünkrıl néhány szót szólni: 

Intézményünk ismét sikeresen 
pályázott a Tempus Közalapítvány 
multilaterális nemzetközi együttmő-
ködések pályázatán. Az új projekt-
társak: a spanyolországi Gran 
Canaria és Észtország, Portugália 
még várólistán van. A projekt a zöld 
gondolat jegyében fog együttmő-
ködni, a közös munka koordinátorai 
mi leszünk, így az elsı félév folya-
mán  nálunk lesz találkozó. Remé-
lem, ugyanúgy mint a tavalyi esz-
tendıben sikeres találkozót szerve-
zünk. 

A közoktatási törvény módosulá-
sa miatt lehetıségük nyílik arra, 
hogy felülvizsgáljuk pedagógiai 
programunkat, és a szülıi szervezet 
valamint az iskolaszék hozzájárulá-
sával módosítsuk. A törvény meg-
szüntette az alsósok buktatásának 
tilalmát, s harmadik osztálytól beve-
zethetıvé teszi az érdemjeggyel, 
osztályzattal való értékelést. Amire 
azonban – a módosítások megtétele 
után – csak a második félévtıl nyíl-
na lehetıség. 

Tájékoztatásul ismertetem a ta-
nulócsoportok osztály fınökeit: 

Turányikné Mészáros Mária, 
Vaskóné Vas Edit isk.otthon 

Fias Dóra 
Péter Lászlóné 
Tóthné Kisjuhász Judit 
Lázárné Both Mária 

Szilágyiné Márkus Mária 
Drabos Sándorné 
Lapu Márta 

A napközi vezetıje: Langer Már-
ta 

A tanulószoba vezetıje: Nagy 
Zsuzsa 

A GYES-en lévı Turiné Palócz 
Henrietta tanárnınk helyettesítıje: 
Lukács Dániel tanár úr, aki biológia-
testnevelés szakos, s egyetlen férfi-
ként erısíti nevelıtestületünket. Kí-
vánok neki szép sikereket, jó mun-
kát. 

Tavalyi néptáncoktatónk, Bárczi 
Ágnes egy másik településen osz-
tálytanító lesz, így nem tudta vállal-
ni tovább a zsámboki 
néptáncoktatást. Új oktatónk Fejér 
Erika lesz Szadáról. 

A zeneiskolával kapcsolatos kér-
déseikkel forduljanak bizalommal 
Voloszné İszi Erika igazgatóhelyet-
teshez, akinek ebben a szők körben 
is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy 
25 éve dolgozik eredményesen a 
pedagóguspályán. 

 
Felhívom a figyelmet arra, hogy 

az elveszett diákigazolványok pótlá-
sára évente kétszer nyílik lehetıség. 
Most szeptember 15-ig és májusban. 
Más idıpontban nem áll módunk-
ban új igazolványt kiállítani. Kérlek 
benneteket, nagyon vigyázzatok rá. 

Tájékoztatom továbbá önöket, 
hogy amennyiben étkezési fizetési 
elmaradásuk keletkezett valamilyen 
okból, mihamarabb rendezzék azt. 

És most már tényleg nincs más 
hátra, mint a remélhetıleg nagyon 
sikeres közös munka. 

Ezzel a 2010-2011-es tanévet 
megnyitom. 

 
Szigetiné Simon Rozália 

igazgató 

2010. szeptember 4-én az Új Gyöngyösbokrétás cso-
port és a Zsámboki Asszonykórus  Kartalon a Népzenei 
Találkozó és Syssy emléknapon szerepelt igen nagy 
sikerrrel. 

2010. szeptember 5-én szintén mindkét csoport Bu-
dapesten a nagyszabású Szeptember-feszt rendezvé-
nyen mutatkozhatott be. A zsámboki asszonyok és lá-
nyok már szép népviseletükkel, megjelenésükkel is 
nagy sikert értek el. Amerre jártak, egyfolytában kat-

togtak a fényképezı gépek a „nagyérdemő” látogatók 
kezében. Kiváncsian kérdezték, hogy milyen népvisele-
tet hordanak, honnan jöttek? „Lányaink” méltán büsz-
kélkedtek zsámboki „mivoltukkal”. A népviseleti lát-
ványt  a  sikeres fellépésükkel koronázták meg. 

A csoportoknak további jó felkészüléseket és sikeres 
szereplést kívánunk, hiszen Zsámbok értékeit képvise-
lik és mutatják be! 

Bajdikné Bálint Mária 

A Zsámboki Hagyományırzı Népiegyüttes Egyesület Hírei 
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HONISMERETI TANÖSVÉNY „A MONDÁK ÉS DALOK ÚTJÁN” 
Ismét egyedülálló kulturális léte-

sítménnyel gazdagodott községünk: 
Pályázati támogatással sikerült meg-
építeni azt a „tanösvényt”, amely 13 
táblán bemutatja Zsámbok nevezetes-
ségeit a hozzájuk főzıdı történetek-
kel, dalokkal, és fellelhetı képekkel, 
rajzokkal. 

Legısibb látnivaló a szentlászlói 
út mentén magasodó bronzkori föld-
vár dombja, amelyet néhány éve már 
fák ültetésével és emlékkıvel is meg-
jelöltünk. Az országút másik oldalán 
a Hajta-patak lapályáról, a terület 
vízszabályozásáról, az egykori vízi-
malomról szól az ismertetés. A turai 
és szentlászlói út szegletében állt az a 
„felsı kastély”, ahol 1849-ben 
Paszkievics cári fıparancsnok is meg-
szállt, és ahol a ház úrnıje, korának 
neves írónıje Benizckyné Bajza Lenke 
fogadta a Zsámbokra látogató rangos 
irodalmárokat. A másik „úrilak”, 
Bíró Zsiga kastélya a mai mővelıdési 
ház, a lecsófesztiválok és sok egyéb 
rendezvény színhelye. Legjelentı-
sebb mőemlékünk, a XVIII. Századi 
Szent Erzsébet templom, a mellette 
lévı Hısök kertje, az iskola, óvoda, a 
tájház, községháza, a temetı mind-
egyik ismertetı táblával ellátva. Ér-
demes megállni egy-egy táblánál és 
elolvasni az ismertetéseket. Remélhe-
tıleg az óvodásoktól a nyugdíjasokig 
sokan megnézegetik majd ezt a képes 
helytörténeti tablósorozatot. Köszö-

net illeti az önkormányzat vezetıit és 
mindazokat, akik segítettek megvaló-
sítani ezt a nagyszerő ötletet. Remél-
jük, hogy ez a zsámboki példa, köve-
tésre buzdít másokat is, hiszen min-
den településen szükség lenne az ott 
élık alapos helytörténeti ismeretére, 
mert e nélkül nem lehet igazi kötıdés 
a lakóhelyhez, a szülıföldhöz, a Ha-
zához. Ismerjük hát meg és mutassuk 
meg büszkén ezeket a táblákat a hoz-
zánk látogató vendégeknek is és ıriz-
zük meg a rongálásoktól! 

 
Dr. Tóth József  

1988 óta minden évben jutalmazzuk 
azokat a tanulóinkat, akik – az alapító 
okirat szerint- „jeleskedtek Zsámbok 
község jó hírnevének öregbítésében, 
fıként a helytörténeti munkában, a helyi 
hagyományok ápolásában, a község 
kulturális értékeinek megırzésében, 
gyarapításában.” Ennek megfelelıen 
2010-ben az alábbi pályázók munkái 
kerültek jutalmazásra: 

II. osztály  
Majzik Bence:  

Horgászélmányeim  
+ fotók a kifogott halakról 

 
Hrágyel Krisztina:  

Gyermekjátékok 
 

Pásztor Sarolta:  
Népi öltözékünk + rajzok, népi minták 

III. osztály  
Boda Réka:  

A vízimalom története 
Urbán Petra:  

Apácák az Óvodában 
 

IV. osztály  
Fekete Vivien:  

Disznóölés  
(szakszerő részletes szóbeli beszámoló) 

 
Makádi Renáta:  

Zsámboki népviselet + fotók 
 

V. osztály  
Hudoba Márti:  

Deszkaoromzatos házak + rajzok, fotók 
 

VI osztály  
Boda Ákod, Boda Barna, Sápi Bence: 

Állatartás, növényvilág részletes 
Ismertetése (A három fiú érdekes beszá-

molója a gazdaságukban végzett 
munkájukról)  

 
Soós Évi:  

nagyszerő szóbeli beszámoló a TSZ-
szervezés  nehézségeirıl és az ott vég-
zett eredményes munkafolyamatokról. 

 
VII. osztály  
Hudoba Kati:  

A temetıi honvédsírok újrafestése + 
fotó a megújított emlékmőrıl 

 
VIII. osztály 

Kolozs Noémi:  
A zsámboki egészségügy – fogászat. 

 
Dr. Tóth József 

A TÓTH ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI PÁLYADÍJASAI 
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Anyatejes Táplálás Világnapja Zsámbokon 
 Mint minden évben az idén is ösz-
szejöttünk a baba-mama klub kere-
tein belül az Anyatejes Táplálás Vi-
lágnapja  alkalmából, augusztus 30-
án a Védınıi Tanácsadóban. 
  Bánovics Dorottya gyönyörő vers-
sel kedveskedett a vendégeknek, a 
11 anyukának és 14 anyatejes gyer-
meknek. 
Majd Lapu István alpolgármester úr 
köszöntıje után a gyerekek ismer-
kedtek egymással, játszottak, fala-
toztak. 
Védınınk Mariann hangsúlyozta: A 
csecsemı életében, egészségében 
mind fizikai mind lelki értelemben 
mekkora szerepet tölt be az igény-

szerinti anyatejes táplálás. 
Az anyatej mindazon tápanyagokat 
tartalmazza, amelyre a csecsemınek 
szüksége van hat hónapos koráig. 
Olyan természetes immunanyagokat 
tartalmaz, melyek növelik a fertı-
zéssel szembeni ellenálló képessé-
get. 
A szoptatás kényelmes, egyszerő 
nem igényel különösebb eszközöket 
nem csak a babát, hanem az édes-
anyát is védi egyes betegségek kiala-
kulásától. 
Mindig rendelkezésre áll, megfelelı 
hımérséklető és steril. 
Az anyukák megosztották szoptatá-
si tapasztalataikat és én is meleg 

szívvel gondoltam vissza azokra az 
idıszakokra, amikor mindezt átél-
hettem. 
Kedves Anyukák! 
Ha néha akadályokba is ütközünk 
gyermekünk szoptatásával kapcso-
latban, ne adjuk fel! 
Ne szégyelljünk segítséget kérni 
védınınktıl, családorvosunktól, 
gyermekorvosunktól! 
Köszönjük az Önkormányzatnak, a 
Védınınek és minden támogatónak, 
hogy segítségükkel ismét sikeres 
rendezvény résztvevıi lehettünk. 
Bízunk abban, hogy jövıre is talál-
kozunk! 

Török Krisztina 

Kedves Olvasóim! 
 

Aktuális írásom ezúton nem a 
tejes közösséget,annak csupán egy 
korosztályát érinti közvetlenül, a 
téma viszont érdekes,viszonylag 
újszerő megoldást kínálva. 

Tárgyunk a Human Papillóma 
Vírus/HPV/ és az általa okozott 
betegségek, jelesül a ritka ,de annál 
keservesebb méhnyakrák, valamint 
a megelızés korszerő lehetıségei. 

A közelmúlt kutatásai sorra bizo-
nyították,hogy a rosszindulatú da-
ganatok 20%-áért vírusok felelısek. 
Ezen belül is kiemelkedı arány-
ban,99.7%-ban oka a méhnyak 
rosszindulatú elváltozásainak cik-
künk tárgya a HPV,mely a herpesz 
vírusok családjába tartozik. Felméré-
sek szerint ez a leggyakoribb szexu-
ális úton terjedı kórokozó,férfiak és 
nık közt "pingpongozik"és tudtán 
kívül szinte mindenki megfertızıd-
het, aki szexuálisan aktív. A fertı-
zöttek 90%-a immunrendszere segít-
ségével tünetek nélkül meggyógyul 
illetve tünetmentesen többször is 
visszafertızıdhet, míg a fennmara-
dó 10%-ban betegségek alakulhat-
nak ki. Enyhébb esetben herpesz-
szerő elváltozások majd szemölcsök 
a nemi szerveken és környékükön, 
súlyosabb formában méhnyak, hü-
vely és férfiaknál száj-garatüregi 
rákok kóroka lehet. A vírus akár 10-
20 évig is képes rejtızködni sejtje-
inkben tünetek nélkül és a természe-

tes fertızés után nem alakul ki tartós 
védettség, azaz a visszafertızıdés 
esélye ugyanakkora. Világszerte a 
szexuálisan aktív korú nık 50%-a 
legalább egyszer átesik valamelyik 
HPV törzs fertızésén,az új fertızé-
sek 2/3-a  a 15-24 évesek között ész-
lelhetı. 

A méh nyakrákról eddig is tud-
tuk a fenti ok-okozati összefüggése-
ket,de a közelmúltig megelızésében 
csak a rendszeres évenkénti ráksző-
rést tudtuk ajánlani,mely az un. rák-
megelızı sejt-állapotokat tudja sejt-
tani/citológiai/ vizsgálómódszerek-
kel kiemelni és idıben felismerve 
gyógyítani. Sajnos,még napjainkban 
is elıfordul két szőrés közti  elkésett 
eset és fél év alatt keserves körülmé-
n y e k  k ö z t  t á v o z ó  f i a t a l 
nı:anya,testvér vagy barátnı. Ha-
zánkban 2004-ben regisztrált 1188 
estbıl 493 fıt vesztettünk el. 

Mi lehet a megoldás?- tehetik fel 
joggal a kérdést,hisz a "virágnak 
megtiltani nem lehet,..a költı szavai-
val élve, másrészt a napjainkban 
"felgyorsult" élet a nemiség frekven-
ciájára is éppúgy érvényes,mint 
mondjuk az utazási szokásokra: sok-
szor,sokfelé... 

Napjainkban elérhetı már az a 
nem kötelezı védıoltás, mely a ve-
szélyeztetett csoportnak,azon belül 
is elsısorban a nemiség elıtt álló 
kis-nagylányoknak lett kifejlesztve. 
A vakcina,mely 3 oltásból áll, a 2 
legveszélyesebb rákkeltı HPV-törzs 
ellen véd hatásosan és hosszú távon. 

Beadását 6 hónap alatt javasolják 3 
részletben 10 éves kortól. Vivıanya-
gának köszönhetıen tartós védett-
ség alakul ki. Természetesen adható 
már aktív hölgyeknek is, itt a feltétel 
az egy éve bizonyított negatív cito-
lógiai lelet. Sıt HPV-pozitív egyé-
nek is felvehetik így a visszafertızı-
dés veszélye csökken. És végül,de 
nem utolsó sorban serdülı fiúk, fér-
fiak is kaphatják,hiszen ık "állnak a 
pingpon ga sztal  t úls ó ol da-
lán".évenkénti méhnyak szőréssel 
együtt az eredmények óriási javulást 
mutatnak és ez az oltás nem az, 
amely megosztja az orvostársadal-
mat és ezt nem levitézlett politiku-
sok propagálják... 

És egy pár szót az árnyoldalakról 
is kell szólnom:a termék társada-
lombiztosítási támogatásban egyen-
lıre nem részesül, azaz igen drága. 
A három oltóanyag ára megközelíti 
a 90 ezer forintot. Ezt bizony a mai 
Magyarországon kevesen engedhe-
tik meg maguknak. Ha mégis Önök 
közül felkeltette érdeklıdését egye-
seknek e téma,két dolgot tehet:i igé-
nyével jelentkezik rendelımben és 
néhány jelentkezı csoportba állva 
megkísérelhet kedvezményt kérni 
illetve bıvebb, széles körő és szak-
mailag naprakész információkért 
rákattint a www.HPVinfo.hu 
webszájtra. 

Szíves figyelmüket megköszö-
nöm: 

Dr.Erdélyi Tibor családorvos 



9 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Polgárırség beszámoló 
Tisztelt lakosság! Pár mondatban 

szeretnék beszámolni önöknek a pol-
gárırség 2010. háromnegyed éves 
munkájáról. 

2010-ben polgárırségünk 64 fıt 
számlál és folyamatosan növekszik. 
Örömmel tölthet el minket, hogy az 
éjszakai bőncselekmények száma csök-
kent a napközbeniekkel szemben, ami-
ben nem tudunk annyit segíteni mint 
az éjszakai bőncselekményekkel kap-
csolatosan. Felhívnánk a lakosság   
figyelmét  hogy ez évben négy alka-
lommal sikerült betöréses lopást illetve 
lopás bőncselekményt megakadályozni 
és tetten érni. Természetesen a rendır-
séggel összehangolva közösen. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani az ösz-
szes polgárır társunknak, aki a Lecsó-
fesztivál biztosításában és elıkészítésé-
ben részt vállalt.! 

Külön kiemelném: Fazekas Zsolt, 
Gyıri László, Urbán László, Sárközi 
Csaba, Tóth Zoltán, Molnár Krisztián, 
Tóth András, Romhányi Ferencz, Sápi 
László, polgárır társaimat, akik hozzá-
állásukkal és munkájukkal hozzájárul-
tak a Lecsófesztivál lebonyolításához. 
2010-es támogatásokat szeretnénk meg-
köszönni a Turai ÁFÉSZ-nek, 
Zsámboki Önkormányzatnak, Az or-
szágos Polgárırszövetségnek, Gyıri 
László vállalkozónak, Lapu Sándor 
vállalkozónak, Szabó László vállalko-
zónak, Vér János vállalkozónak, 
Kaszabné Erzsikének TSZ, részérıl és 

az összes olyan vállalkozónak, aki szer-
vezetünknek egy biztonságosabb falu 
érdekében anyagi támogatást nyújtott. 

Sajnos a pénzügyi lehetıségeink 
elég szőkösek ez évben 650e. forintot 
tudtunk összegyőjteni, aminek a 85% 
minden éjszakás járırözésre megy el. 
Tehát üzemanyagra fordítjuk. 

Bármilyen összegő felajánlást szíve-
sen várunk azoktól az emberektıl, akik 
bizalmat szavaznak nekünk és lehetı-
séget látnak rá, hogy támogassanak. 
Ezt a felajánlást a Zsámboki Takarék-
szövetkezetbe a Polgárırség részére 
megtehetik. 

Ezen felül tájékoztatom önöket, 
hogy részt vettünk a 2010-es drogmen-
tes programban, a negyedéves Rendır-
ségi razziákban 16 fıvel és természete-
sen novemberben a temetı ırzésében is 
részt fogunk venni. 

S minden olyan dologban, ami a 
falu életét érinti, természetesen részt 
szeretnénk vállalni, bármilyen problé-
májuk van, forduljanak bizalommal 
hozzánk, mert polgárıreink a települé-
sünk szinte minden utcájában laknak és 
szívesen segítenek önöknek, ha bármi 
problémájuk adódna. 

 
Kívánok önöknek nyugalmat és 

békességet jómagam és a polgárır tár-
saim nevében és egy szebb jövı remé-
nyében! 

LÁDI LÁSZLÓ.    
Elnök ! 

Falugazdászi tájékoztató 
1./ Idıjárás miatti Viszmajor oka lehet: 
- Belvíz, Fagykár, aszály 
- Az jelentheti be, aki területalapú támoga-
tást igényelt 
- akkor kell bejelenteni, ha a tervezett nö-
vényt nem tudta elvetni, vagy a gyomirtás 
nem volt elvégezhetı .  
Ha a termelı ezt szabályosan bejelenti 

akkor megkapja a a területalapú támoga-
tást. 
2./ Egyéb kártérítést akkor kaphat: 
a./ Ha biztosító társasággal biztosítást köt 
b./ Belép a nemzeti kárenyhítési rendszer-
be 
Bıvebb információ a település falugaz-
dásznál.     

Juhász László falugazdász 

A TERMELİSZÖVETKEZET  HIRDETMÉNYE 
Felhívjuk a mezıgazdasági gazdálkodók figyelmét, hogy Szövetkezetünk az 
aratási idıszak alatt a következı termények szárítását vállalja: 

búza  kukorica 
1.,A szárítás költsége: 
a.,Alapdíj ( magában foglalja a ki-betárolást, tisztítást) melynek összege 

2,40 Ft/kg+ ÁFA 
b.,A szárítandó termény nedvesség tartalmának csökkentése, melynek díja 

0,70 Ft/kg/1% víztartalom csökkentése+ÁFA. 

napraforgó 
2., A szárítás költsége: 
a., Alapdíj ( magában foglalja  a ki-betárolást, tisztítást) melynek összege 

3,60 Ft/kg+ÁFA 
b., az 1., -es pontban foglaltak szerint. 
3., Tárolás:a szárítás megtörténte után a szövetkezet tárolási díjat  2 hétig 

nem számol fel. Ezen idıszak után 15 Ft/t/nap tárolási díjat számláz a 
szövetkezet. 

Várjuk a gazdálkodók jelentkezését! 

A Polgármesteri Hivatal  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 
Polgármester: 

Hétfı: 9.00 – 12.00 
Szerda:13.30 – 16.00 

Jegyzı: 
Hétfı és szerda: 8.00 – 16.00 

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

Pénztári fogadóóra idıpontja: 
Hétfı és szerda:  9.00 – 12.00 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén az ügyfélfogadási 

idın kívül is állunk  
az ügyfelek rendelkezésére. 

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 

Körzeti orvosi rendelı 
Háziorvos:  

Dr.Erdélyi Tibor 
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: 
Tura, Petıfi tér 2. Tel.: (1) 301-6969 

 
Fogorvosi rendelı 

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

Telefon:06-28-462-194 
 

Rendelési idı: 
Hétfı: 08.00 - 12.00, Kedd: 13.00 - 18.00 

Szerda: délelıtt iskolafogászat 
Csütörtök: 13.00 - 18.00 

Péntek: 08.00 - 14.00 
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Beköszönt az ısz és az iskolakezdési  
zsongással egyidejőleg sokan a gyerekek 
közül szívesen emlékeznek vissza a nyári 
szünidıben 3 alkalommal megrendezett 
egy-egy hetes  játszóházi, kézmőves fog-
lalkozásokra a zsámboki József Attila 
Mővelıdési Házban. 

2010-ben is két és fél hónap nyári 
szünetet biztosított az állami oktatás az 
iskoláskorú gyermekeknek. Elırelátó 
szülık már elıre „bejelentkeztek” a 
nagymamákhoz, egyeztették munka-
helyükön a szabadságukat, s elkezdték 
keresni a nyári tábori lehetıségeket az  
iskolás gyermekeik számára. A Mővelı-
dési Ház is ebben nyújtott alternatívát 
szülık és gyermekek számára, amikor 
meghirdette egy-egy hétre a kézmőves 
játszóházas táborokat. A szülık éltek a 
lehetıséggel és több éves tapasztalat, 
hogy szívesen választják gyermekeiknek 
ezt a szünidei elfoglaltságot. Mutatja az 
is, hogy 65 gyermek vett részt ezekben a 
táborokban. 

Az elsı „prevenciós és kézmőves 
tábor” az Aszódi Kistérségi Gondozási 
Központ munkatársa: Szigeti Ede család-
segítı családgondozó, valamint a Mőve-
lıdési Házunk szervezésével és közre-
mőködésével valósult meg a hátrányos 
helyzető gyerekek bevonásával, amelyen 
10 fı vett részt. 

A másik kettı táborban 55 gyermek 
vett részt, ahol a kézmőves és játszóházi 
elfoglaltságok,  mellett a kirándulások 
keretében honismerettel ismerkedtek a 
gyerekek. 

A gyerekek számára a táborozások 
alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk a  
manuális, kreatív, alkotó készségek  fej-
lesztésére a kézmőves foglalkozások so-
kaságán keresztül. Festettek és dekorál-
tak különféle technikákkal képkereteket, 
tányérokat, poharakat felhasználva népi 
és  s a játos motívumokat.  Volt 
strukturozás, szalvéta technika, rajzolás 
agyagozás,  batikolás, bırözés, gyöngyö-
zés stb. Az egyik tábor alkalmával lehetı-
ség nyílt a fazekas mesterség korongozási 
technikáival való ismerkedésre és próbál-
kozásra, a gyerekek nem kis örömére. De 
nem maradhatott el a mozgás öröme 
sem, népi játékok megismertetésével va-

lamint a foci, számháborúzás, vetélkedık 
keretében. „Országjáró programunk” 
keretében a gyerekek kirándulásokon 
vettek részt a táborok zárónapjain. Meg-
ismerkedtünk pl. Gyöngyös történetével 
az Orczyak által épített kastélyban beren-
dezett Mátra Múzeumban, amely 2009-
ben elnyerte az év múzeuma címet. Itt 
található a Természettudományi Pavilon, 
ahol 3 szinten szemléltetik az állat és 
növényvilágot. A pálmaházban pedig, az 
akváriumokban és terráriumokban élı 
állatokat láthat az odalátogató közönség. 
A Gyöngyösi Szórako-ZOO-ban, az álla-
tok bemutatóján kívül az állatsimogatót, 
játszóparkot, ugrálóvárat is birtokba ve-
hették a gyerekek. 

Lelkes csapatunk járt Parádon az 
1880-ban gróf Károlyi György,Ybl Miklós 
tervei alapján épített Cifra Istálló - 
Kocsimúzeumban. Az istállóban a gyö-
nyörő lovak mellett öt teremben mutat-
ják be a lótartást és használati eszközeit, 
illetve a látogató  megcsodálhatja a  ko-
csigyártás történetének bemutatóját, a 
kész kocsik és hintók sokféleségét. 

Következı táborunk alkalmával jár-
tunk Nógrád megye északi szögletében 
az Ipolytarnóci İsmaradványok Termé-
szetvédelmi Területén. Itt található a vi-
lág legnagyobb ismert megkövesedett 
fenyıféléje 100 méter hosszúságú és 8 
méter kerülető. Itt egy idıutazáson vet-
tünk részt a gyerekekkel a geológiai tan-
ösvényen. Végig sétáltunk a 4 hektáros 
területen elterülı „Miocénerdı” arboré-
tumon, ahol a 20 millió évvel ezelıtti 

miocén kor flórájának jelenkori leszárma-
zottjai és ısállatreprodukciók található-
ak. A „Lombsétány” alatti ösvényt is 
felfedeztük, ahol állati lakhelyekre akad-
hattak, a gyerekek. Ezek méretükhöz 
igazított, mesterséges madárfészkek, 
rókalyuk, és denevérbarlang volt. Nagy 
sikernek örvendett a gyermek drótkötél- 
és akadálypálya, melyet nagy lelkesedés-
sel próbáltak ki. Jártunk még Hollókın 
amely 1987-ben megkapta a világöröksé-
gi címet az UNESCO által. Itt  a csapa-
tunkkal „bevettük a várat”. Ezt követve 
egy kis erdei sétával eljutottunk Hollókı 
„Ófalujába” ahol az utcákban a XVII szá-
zadi népi építészet tárult elénk, amelyek 
bár 1909 után épültek, de megırizték 
eredeti formájukat. 

Nagyon jól sikerült, értékekben gaz-
dag programok és alkotások születtek a 
táborok alatt. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. 

Köszönetet kell mondanom azoknak, 
akik segítettek abban, hogy a települé-
sünk gyerekeinek minél több ismeretet és 
szép élményeket adhattunk. Elsısorban 
köszönöm a szülık és gyermekek nevé-
ben is, az Önkormányzat Képviselı Tes-
tületének a támogatását. Másodsorban 
köszönöm minden segítımnek az önzet-
len munkáját, támogatását: legyen az 
szülı, nagyszülı, konyhai dolgozó, vagy 
iskolapedagógus, fiatal nagydiák, intéz-
ményi dolgozó, akik hozzájárultak a tá-
borozások sikeres kimeneteléhez. 

   
Bajdikné Bálint Mária 

Nyári Kézmőves tábori visszatekintı… 

 Ismét indítjuk a  
„SZÖVİ SZAKKÖRT”  

az ıszi és téli hónapokban a Mővelıdési Házban. Várjuk 
azokat az érdeklıdıket, aki akár az alapokkal szeretnének 
megismerkedni, akár már haladó szinten vannak. A szövı 
szakkörben való részvételkor az anyagszükséglet fizetıs 

(felvetıfonal, és szövıfonal).  
 

A Tanfolyamot Lapu Márta tartja. 
Szeretettel várjuk a régi és új tagokat! 

 
Jelentkezni lehet személyesen:  

Bajdikné Bálint Máriánál a Mővelıdési Házban,  
illetve  

Tel: 06-28-462-145, vagy 06/202040914 

 ”ISMERKEDÉS A ROVÁSÍRÁSSAL”   
címmel tanfolyamot indítunk a helyi Mővelıdési Házban kor-
osztálytól függetlenül, ıseink írásáról. A tanfolyamot Tolnai 
László a „rovásírás ırzıje tartja”, aki a nyári kézmőves tábo-
rok és játszóházak alatt a gyermekek részére már tartott egy-
egy órás érdekes bemutatót, ismeretterjesztı órát. A Tanfo-

lyam INGYENES! 
A rovásírásról dióhéjban: Az ásatások által bizonyított tény, 
hogy 40 ezer éves a rovásírás. Ez az írás még 1896-ban is mő-
ködı írás volt… és még nagyon sok érdekes dolgot tudhat és 
tanulhat meg az, akinek ezzel is felkeltettük az érdeklıdését! 

Jelentkezni lehet a tanfolyamra:  
személyesen Mővelıdési Házban 

Bajdikné Bálint Máriánál, vagy  
Tel: 06-28-462-145, 06/202040914 
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„SZEREPJÁTÉ-
KOK, SZÍNHÁZI 

ALAPOK”   
 

címmel indítjuk azt a szak-
kört általános iskolás gyere-
keknek, amelyben a szerep-
játék tanulással foglalkoz-

hatnak. Célunk, hogy a kará-
csonyi ünnepekre a gyere-

kek egy karácsonyi darabbal 
már be tudjanak mutatkozni 

a község lakóinak. 2010. 
szeptember 10-én 16.00 óra-
kor pénteken van megbeszé-
lés, de a gyerekekkel történı 
egyeztetéskor az İ igényeik-

hez igazodunk az ideális 
idıpont kiválasztásában.  

A foglalkozások   
INGYENESEK!  

A tanfolyamot a gyerekek 
által ismert  

MISI BÁCSI tartja! 
Szeretettel várunk minden 

érdeklıdıt!  
 

Jelentkezni lehet személyesen:  
Bajdikné Bálint Máriánál a 
Mővelıdési Házban illetve  
Tel: 06-28-462-145, vagy 

06/202040914 

A Környezet és Energia Operatív Prog-
ram, szennyvízelvezetés és tisztítás két-
fordulós pályázati konstrukciós pályázat 
elsı fordulóján 133.620.000.-Ft EU-s és 
hazai támogatást nyert a három telepü-
lés /23.580.000.- Ft. önerı mellett/  a 
második forduló pályázati anyagának 
elkészítésére. 
 
Ahhoz, hogy a második fordulóra szük-
séges dokumentációk elkészüljenek eb-
bıl a pénzbıl 
az alábbi feladatokat kellett elvégezni, 
illetve kerültek elvégzésre 
 
- vízjogi létesítési engedélyes tervek 
- tendertervek 
- környezeti hatástanulmányok 
- részletes megvalósíthatósági tanul-
mány 
- költség-haszon elemzés 
- talajmechanikai szakvélemény 
- viziközmő társulat megalakítása 
- önkormányzati társulás megalakítása 
- projekt menedzsment felállítása, külsı 
szakértık bevonásával 

- a második forduló pályázati anyagá-
nak összeállítása 
A feladatok ellátására az önkormányzat-
ok szakértı cégeket bíztak meg, melye-
ket közbeszerzési eljárások keretében 
választottak ki. 
 
A második forduló pályázati anyaga 
2010 január 29.-én beadásra került, ezzel 
sikeresen lezárult az elsı szakasz. A 
benyújtott pályázatunkat a bíráló bi-
zottság, hiánypótlás nélkül támogatha-
tónak ítélte meg. 
 
Az irányító hatóság 2010. április 30.-i 
levelében értesítette a társulást a pályá-
zat támogatásáról. A projekt megvalósí-
tásához nettó 2.787.676.560 forintot a 
Kohéziós Alap és a Magyar Köztársa-
ság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja.  
 
Ezek alapján a támogatási szerzıdés 
aláírásra került, így az abban megfogal-
mazott ütemezésnek megfelelıen meg-
kezdıdött a projekt megvalósítási szaka-

sza. Minden a megvalósításban részt 
vevıt közbeszerzési eljárás keretében 
kell kiválasztani, ezért legelıször a köz-
beszerzési tanácsadó került kiválasztás-
ra.  
Jelenleg az alábbi közbeszerzési eljárá-
sok elıkészítése folyik: 
 
• csatornahálózat kivitelezése 
• tisztítótelep kivitelezése 
• régészeti munkák végzése 
• projekt menedzsment kiválasztá-

sa 
• FIDIC mérnök /mőszaki ellenır/ 

kiválasztása 
• PR tájékoztatási tevékenységek 

ellátása 
• eszközbeszerzés 
• könyvvizsgáló kiválasztása 
 
Az eredményes közbeszerzések zárása 
után mindhárom településen megkez-
dıdhetnek a kivitelezési munkálatok. 
 
VZSV Csatorna Beruházási és Üzemel-
tetési Önkormányzati Társulás 

T Á J É K O Z T A T Ó 
a szennyvízelvezetés és tisztítás beruházásról KEOP 1.2.0./2F 

„Lecsóról”… 
 
Nehéz lenne Magyarországon olyan családot találni, amelynek nyáron ne kerülne 

lecsó az asztalára. Bár az összetevık nagy része tengerentúlról érkezett Európába, a 
világ több pontján találkozhatunk hasonló étellel, mégis magunkénak „hungarikum-
nak” valljuk a lecsót. Igazi hamisítatlan „magyar étek” amelyet nemcsak tájegységen-
ként másként készítenek el, de még családonként is különbözı. Az alapanyagokban 
azonban általában mindenki megegyezik: hagyma, paradicsom, paprika. Mi kerülhet 
még bele? Hát annak már csak a szakács fantáziája szabhat határt! 

Így történt ez az idén is községünkben immár nyolcadik alkalommal megrende-
zett Lecsót a Kecelébıl Hagyományırzı Fesztiválunkon. 

Rendezvényünk egyik fıszereplıje az idén is a lecsófızı verseny volt, ahol elıke-
rültek a régi receptek, szülıktıl, nagyszülıktıl, esetleg barátoktól ellesett fortélyok, 
saját kreativitással főszerezve. Az idei lecsófızı versenyen is sok szokatlan 
ízkombinációt kóstolhatott a vendég. 

A hagyományokhoz ragaszkodva a másik fıszereplı több kísérıprogram mellett 
ebben az évben is a hagyományaink értékeink, hagyományırzésünk bemutatása volt 
a cél. Természetesen teret engedett fesztiválunk a szórakozni vágyóknak is a második 
napon. A szórakozás mellett fontos megemlíteni azt, hogy a település lakóinak és 
minden résztvevınek a fesztivál alkalmat kínál a találkozásra, a beszélgetésre. 

Az idei fesztivál megszervezése, sikeres lebonyolítása az elmúlt évekhez hasonló-
an komoly lakossági összefogással jöhetett létre. A falu segíteni akaró közössége is-
mét megmutatta, mire képes az összefogás a közös cél érdekében! Természetesen 
mindig lehet hibákat találni, (akár még egy családi rendezvény szervezésében is!)  
egy,  ilyen összetett rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Minden évben 
győjtjük az észrevételeket és próbálunk rajta javítani. Várjuk a lakossági javaslatokat, 
ötleteket hogy az elkövetkezendıkben „kamatoztatni” tudjuk azokat. 

Köszönjük azoknak a munkáját, támogatását, akik fáradságot nem kímélve dol-
goztak azon, hogy ez a rendezvény a lehetı legjobban sikerüljön, és megvalósulhas-
son. Külön köszönjük az anyagi támogatóknak a támogatását, a biztonságot felügye-
lıknek, és a fellépık fáradságos áldozatos munkáját. 

„Gyakran annak van a legnagyobb ára, amiért semmit sem kapunk”  
Ezzel a (Seneca) idézettel szeretném kifejezni a segítıtársaknak,  mit adtak a  fesz-

tivál résztvevıinek, hogy minél jobban érezhessék magukat. Köszönet érte! 
 

Bajdikné Bálint Mária 



“Lecsót a keceléből” hagyományőrző fesztivál - 2010.

Zsámbokért emlékérem

Sós Józsefné (Vera néni)  1931. dec. 13-án  Luca napján 
született

Népviselet készítéssel 50 éve foglalkozik. Már 
gyermekkorában is nagyon szeretette  a babákat  öltöztetni 
(népi nyelven „fattyazott”). Ezt a „mesterséget” fiatalon sem 
tanulta, hanem megfigyelte, majd elsajátította a régi 
öregektől.   A babák iránti szeretete megmaradt a 
későbbiekben is. A népviselet-készítés minden „csínját-
bínját” megtanulta. Mindig precizitásra törekedett és 
törekszik a mai napig. 

Az általa készített kacót, hímzett kötényt, a szoknyákat a 
zsámboki fiatalok ma is büszkén viselik. Nagy szeretettel 
adja át tudását, munkáját messze földön is megbecsülik. 

A népviselet készítésben nem merül  ki a paraszti élethez 
2010. augusztus 5-én kelt határozatában Zsámbok 

kultúrához való vonzalma. Kézügyessége mellett nagyon 
Község Önkormányzata Sós Józsefné Vera néni részére  

szeret énekelni is. A Népi Együttesnek és  Asszonykórusnak 
Zsámbokért Emlékérmet adományozott, a község 

hosszú időn keresztül tagja volt. Nyugdíjas éveiben a 
közéletében hosszú éveken át végzett eredményes 

Nyugdíjas Klub tagja lett. 
tevékenysége, a hagyományőrzés területén végzett 

2004. Népi  Iparművész Művészeti Emlékérmet és 
értékteremtő munkája  kimagasló érdemei elismeréséül. 

oklevelet kapott az éves munkájáért a Galga menti 
Népművészek körében

Vera néni a kitüntetést a Lecsót a keceléből fesztiválon 
2005 Galgamente Népi Iparművészeti pályázaton I. 

vette át. Ezúton is  kívánunk további jó egészséget alkotó 
helyezést ért el, melyért oklevélben és Serlegben részesült.

munkájához!
2006 Népművész  éves munkájáért Galga Nívódíjban 

Holló Ilona polgármester részesült (Oklevél és serleg)


