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AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL  

Kedves Zsámbokiak ! 
 
Az eltelt hónapokban Önkormány-
zatunk több rendeletet is módosított. 
Változott a Hulladékgazdálkodási, a 
Szociális és a Költségvetési rendelet. 
Testületi üléseinken áttekintettük a 
folyamatban lévı beruházásainkkal 
kapcsolatos feladatokat, intézmé-
nyeink tevékenységét. 
   A decemberi hónapban megtartott 
közmeghallgatáson a Képviselıtes-
tület 2011.évi munkájáról hallhattak 
tájékoztatót, ahol a legfontosabb 
gazdálkodási szempontok alapján 
ismertettem a már megvalósult 
eredményeinket. 
   Év elején költségvetésünket nagy-
mértékben befolyásolta a gazdasági 
válság, a csökkenı állami támogatás 
aránya, az áremelkedések, a lakos-
ság életkörülményeinek nehezedése. 
Célunk a gazdálkodási egyensúly 
megteremtése volt, ahol alapvetıen 
az intézmények biztonságos mőköd-
tetésére és a kiadásoknál csak a leg-
szükségesebbek tervezésére töre-
kedtünk. 
   A település fejlesztésében nagy 
szerepet játszanak a helyi adók: 
iparőzési, kommunális, gépjármő 
adók –köztisztasági díj. Sajnálatos, 
hogy ezek nem megfelelı ütemben 
történı megfizetése a település üze-
meltetését nem segíti. Több hátra-
lékkal rendelkezı lakó esetében a 
letiltással kénytelenek voltunk él-
ni. Érthetı a  hátralék megléte azok 
esetében, akik minimális jövedelem-
mel rendelkeznek. Nagyszámban 
vannak munkaviszonnyal, jövede-
lemmel rendelkezı nem fizetık, kü-
lönösen akik gépjármővet használ-
nak, de kötelezettségeik teljesítését 
nem tartják fontosnak. 
    Az év folyamán nem kerültünk 
olyan helyzetbe, hogy számláinkat 
nem tudjuk fizetni. Hallhatunk a 
sajtóban több településrıl, akik he-
lyett az állam vállalja a költségek 
térítését. Településünk rendelkezik 
13 000 000 Ft értékpapír állomány-
nyal, 2 500 000 Ft pénzpiaci betéttel 
és 24 000 000 Ft a hitelállományunk, 
melynek éves törlesztése minimális. 
    Önkormányzati bevételeink kiegé-
szítése nagymértékben a pályázati 
forrásoknak is köszönhetı, mely 
több területen is jelentkezett. Összes 
elnyert támogatás: 15 500 000 Ft, 

valamint 156 000 000 Ft négy tele-
püléssel együttmőködve. 
    2011. évi munkánk során kiemelt 
figyelmet fordítottunk folyamatban 
lévı beruházásaink bonyolítására. 
Valkó, Vácszentlászló településekkel 
a közösen indított szennyvízberu-
házás ütemesen halad. Sajnálatos, 
hogy a szigorú közbeszerzési elıírá-
sok hátráltatják a munkálatokat, 
ezért nem kezdıdhetett meg még a 
tényleges kivitelezés. Megkötöttük a 
szerzıdéseket már a projektmene-
dzseri, fidic mérnöki  feladatokra. A 
tisztítótelep építésére hamarosan 
megtörténhet a közbeszerzési eljárás 
lezárása, és a hálózat építésének 
ajánlattételi felhívása is megjelent. A 
nagyszámú érdeklıdı kivitelezı 
cégek által feltett kérdések alapján, a 
kivitelezési ajánlattétel beadásának 
határideje: 2012. január 10. 
 
    Ezúton kérjük azokat, akik LTP 
szerzıdést kötöttek, hogy a havi 
törlesztı részletet- 2900 Ft-ot – szí-
veskedjenek rendezni, mert a ka-
mattámogatást elveszíthetik, azt 
csak idıarányosan a befizetés alap-
ján kaphatják meg. 
 
   Azok, akik LTP szerzıdést kötöt-
tek és még nem kezdték meg egyál-
talán a törlesztı részletek megfize-
tését, a csatorna társulat Intézı Bi-
zottsága kezdeményezte az OTP 
banknál számlájuk megszünteté-
sét. Sajnálatosan, részükre 2012 év 
végén a 291 000 Ft-érdekeltségi 
hozzájárulást szükséges megfizet-
niük. 
 
A hulladékszállítási projektben meg-
kötöttük a gépek beszerzésére szer-
zıdésünket a szállító cégekkel. 2012. 
március 25-e a teljesítési határidı. 
   A közmunkaprogramban rövid és 
hosszútávon 47 fıt foglalkoztattunk 
az elnyert pályázati forrás: 8921000 
Ft. 
Sikeres volt együttmőködésünk a 
MÁV-kert, Tápió Hajta Vízgazdál-
kodási Társulás és a Többcélú Társu-
lással, akikkel közös pályázat alap-
ján 26 fı helyezkedett el. 
    A Magyar Élelmiszerbank élelmi-
s z e r  a d omá ny áb ól  5 50  f ı 
rászorultsági alapon részesedhetett 
különbözı tartós élelmiszerbıl, ösz-
szességében több millió Ft értékő 

adományban. A zöldségtermesztési 
pályázatból elsıdlegesen közintéz-
ményeinkben használtuk fel a meg-
termelt zöldséget. 
    A csapadékvíz és a belvíz elveze-
tése érdekében elkészült a Halász 
utca, Szent László utcai kertek végén 
az árok és az átereszek. Kisebb jár-
dajavításokra, a településközpont-
ban kerékpártárolók elhelyezését 
meg tudtuk valósítani. Az Egészség-
nap, a Veszélyes hulladékszállítás, 
Lomtalanítás, Lecsófesztivál, a Sür-
gısségi betegellátás szolgáltatás, a 
Pedagógiai szolgálat üzemeltetése, 
mind jelentıs költséget jelent önkor-
mányzatunknak. 
   Támogattuk a helyi közösségeket 
700 000 Ft-al, míg a fiatalokat a 
Bursa, Arany János tehetséggondo-
zó pályázat keretében. 
Év végén az Idısek karácsonya ün-
nepségen a 70 év felettiek részesed-
hetnek 2000 Ft/fı vásárlási utal-
ványban. 
    Szeretettel köszönjük a helyi kö-
zösségek támogatását, segítségét. 
Örömmel tájékoztatom az olvasókat, 
hogy a Római Katolikus Egyház a 
templom tetı felújítására elnyert 
5000 000 Ft-ot, melynek pályázatát 
készítettük és a pályázati díjat fi-
nanszíroztuk. 
    A LEADER vidékfejlesztési prog-
ramban eszközbeszerzésre, képzé-
sekre és rendezvények szervezésé-
ben nyújtottunk be közel 5 000 000 
Ft értékben pályázatot a helyi civil 
közösségek részére. Ennek ered-
ményhirdetése tavasszal várható. 
      Az elkövetkezendı esztendı 
nagy változásokat hoz az önkor-
mányzatok a települések életében. 
2012-ben is arra törekedünk, hogy 
együtt gondolkodva végezzük az 
ésszerő falufejlesztési és üzemelteté-
si feladatainkat. Bízom abban, hogy 
a nehéznek tőnı feladatokat ismétel-
ten sikeresen teljesítjük. 
 
Tisztelt Zsámbokiak ! 
 
A képviselı-testület nevében is meg-
köszönöm bizalmukat, támogatásu-
kat. 
 
Örömteli Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres, bizakodó Új esztendıt kívá-
nok mindannyiuknak. 
 

Holló Ilona polgármester 
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A program keretén belül immár harmadszor került 

sor a fıutak mellett eldobált szemét összegyőjtésére 
roma önkéntesek által. 

Önkénteseink részt vettek -a Lecsó Fesztiváltra ké-
szülve- a szabadidıparkban levágott fő összegyőjtésé-
ben. 

A roma lakosság a jövıben is szívesen vállal efféle 
önkéntes munkát a község érdekében. 

Örömmel tájékoztatjuk a roma lakosságot, hogy köz-
ségünkben újra indul a roma klub. Alkalmaink minden 
szombaton 10-12 óra között lesznek a mővelıdési ház 
nagytermében. A klubbal párhuzamosan, a kisterem-
ben nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálásra 
lesz lehetıség. Alkalmaink december 3.-án kezdıdnek.  

 

Mindkét alkalom ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Ezzel kapcsolatban kérjük a szülıket, hogy 

rendszeresen látogassák az óvódai/iskolai szülıi 
értekezleteket valamint a fogadóórákat, ezzel is 
segítve a pedagógusok munkáját és ezáltal gyer-
mekeink elımenetelét. 

Szeretettel hívjuk a lakosságot december 25.-én 
15 órától a mővelıdési házba, a Zsámboki Evan-
géliumi Gyülekezettel közösen megtartandó kará-
csonyi alkalmunkra! 

Oláh Ferenc 
CKÖ elnöke 

ZSÁMBOKI ROMÁK ZSÁMBOKÉRT 

FİVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŐ 

Az elmúlt számban írtunk 
a Szelektív KFT pályázatáról, 
mely szerint a  második for-
dulós pályázat - KEOP-
1.1.1/2F/09-2010-0008 - sike-
rével a projekt keretében a 
jelenleg használatban lévı 
technológiai és hulladékgyőj-
tı jármővek kiváltását szeret-
nék megoldani, valamint a 
szállítandó zöld hulladék 
csökkentése érdekében a házi 
komposztálást bevezetni az érintett 
térségben.  

A megvalósítás elırehaladásáról 
intenzív pr-munka is folyik: szóró-
lapok, újság cikkek készülnek. Okta-
tásokkal, különféle tanulmányutak 
szervezésével (a 4 település bevoná-
sával különféle korosztályok, intéz-
ményi dolgozók, pedagógusok stb.) 
szeretnék erısíteni a még tudato-
sabb szelektív hulladékgyőjtést a 
térségben. 

Ennek kapcsán Zsámbokról is 
közel 50 fı (intézményi dolgozók, 
diákok, civil szervezetek tagjai,) egy 
tanulmányúton vettek részt, amelyet 
a budapesti Hulladékhasznosító 
Mőbe szerveztek meg számunkra. 
Ott a vezetınk megismertette ve-
lünk a hulladékkezelı hasznosságát, 
és mőködését. Elmondta hogy Ma-
gyarországon ez az egyetlen Hulla-
dékhasznosító Mő amelynek a pro-
filja abban különbözik a Hulladék-

égetıkétıl, hogy az égestés során 
egyrésze villamosenergia elıállításá-
ra, másik része távhıszolgáltatás 
formájában hasznosul. Ezt követve 
mindenki védıfelszerelést kapott és 
a csoportvezetı végig vezette a cso-
portunkat a hulladékhasznosító üze-
men. Végigjártuk a hulladék útjának 
fontos állomásait és közben folya-
matos magyarázatot kaptunk a 
Hullaldékhasznosító Mő mőködésé-
rıl: 

A hulladékbeszállító jármőveket a 
teherportán kialakított hídmérleggel 
mérlegelik és a beszállított hulladék-
mennyiség regisztrálásra kerül. A 
mérlegelést követıen a hulladék-
győjtı jármővek a hulladékot a zárt 
terő hulladékbunkerbe ürítik, ahol 2 
db 10 tonnás polipmarkolós híddaru 
homogenizálja a hulladékot és a ka-
zánok garatjába adagolja. A bunker-
tér a vezénylıbıl kamerás megfi-
gyelırendszeren keresztül ellenıriz-

hetı. A tőztérben a rostélyon a 
hulladék 1000-1100 ˚C hımér-
sékleten tökéletesen kiég, és az 
eredeti tömeg kb. 23%-át kitevı 
mennyiségő salak az utolsó hen-
gerrostélyról vízfürdıbe hullik, 
ahol lehől és granulálódik. A 
vízfürdıbıl a salakot egy hidra-
ulikus, dugattyús rendszerő 
kitoló berendezés a salakbun-
kerbe juttatja. A salakeltávolító 
berendezés zárt, szennyvíz nem 

távozik a berendezésbıl. Elektro-
mágnesek segítségével a hulladék 
vas leválasztásra és újrakohósítás 
céljából értékesítésre kerül. A hulla-
dék elégetése segítségével termelt 
gız turbinában expandáltatva 
villamosenergia-termelés, illetve 
távhıszolgáltatás formájában hasz-
nosul. 

Megtudtuk, hogy a  termelt 
villamosenergia-mennyiségbıl a 
Hulladékhasznosító Mő önfogyasz-
táson túli hányada az országos háló-
zatba jut. A gız pedig hıcserélı 
közbeiktatásával a káposztás-
megyeri lakótelep főtésére szolgál és 
hasznosul. 

A tanulmányi utunk alkalmával 
nagyon sok hasznos és új informáci-
óval gyarapodott az ismeretünk. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. 

 
 

Bajdikné Bálint Mária 
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Tisztelt Polgármester Asszony!  
Tisztelt Zsámboki Lakosok! 

 
Társaságunk nevében engedjék meg, hogy köszöne-

tet mondjunk, mindenkinek, akik aktívan részt vettek 
az általunk szervezett elektronikai hulladékgyőjtési 
akcióban! 

Polgármester Asszonynak és a hivatal dolgozóinak, 
hogy felkarolták a kezdeményezést és a győjtést sikere-
sen kommunikálták a lakosság felé! A lakosságnak, 
akik tettek azért, hogy a már használaton kívüli elektro-
mos berendezések az üzemeinkben, megfelelı techno-
lógia mellett, környezetkímélı módon kerüljenek hasz-
nosításra. 

Valamint köszönjük azon lakóknak a türelmét és 
megértését, akik közvetlen a győjtési pontok közelében 
laknak. Bízunk benne, hogy nem okoztunk jelentıs kel-
lemetlenséget! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a győjtés alkalmával 
2011-ben tavasszal 1070 kg, ısszel 1650 kg elektromos 

és elektronikai hulladék győlt össze. 
Akciónkat annak érdekében szerveztük, hogy a háztar-
tásokban keletkezı veszélyes hulladéknak számító 
elektronikai berendezések ne a szemétgyőjtıbe vagy 
éppen az erdıszélre, hanem szakszerő módon szét 

szerelésre és újrahasznosításra kerüljenek. 
Társaságunk a jövıben is szívesen és rendszeresen 

vállalja a település elektronikai hulladékának átvételét, 
kezelését. A település igényeit is figyelembe véve, akár 
évente kétszer is tudunk győjtést végezni. Ehhez to-
vábbra is számítunk a hivatal és a lakosság aktív közre-
mőködésére. A jövıben, a győjtés biztosítása érdekében 
szeretnénk kérni a helyi polgárırség segítségét is. 

 
FE-GROUP INVEST ZRT. 

FE-GROUP INVEST Vagyonkezelı, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt. 
1143 Budapest, Stefánia út 75. Telephely: 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4. 

Tel: 433-35-86; fax: 264-12-95; e-mail: elektronika@fegroup.hu; www.fegroup.hu 

Magyarország édesvízben rendkívül gazdag-
stratégiai jelentıségő-ország, ám 4/5-én az ivóvizek 
jódtartalma elégtelen. Bár a mély ártézi kutak vizének 
jódtartalma bıséges, a lakosság napjainkban teljesen 
átszokott a mesterségesen beállított iontartalmú és 
szénsavval többé-kevésbé felnyomatott pillepalackos 
"ásványvizek" fogyasztására. Egy nemrég közölt felmé-
rés szerint egy csepeli középiskolában a diákok még 
életükben nem ittak csapvizet!!! Az ország iskolásainak 
jód-ürítési vizsgálata alapján enyhe-közepes jódhiány 
állapítható meg, köztük a tapintható golyva-jóindulatú 
pajzsmirigy megnagyobbodás-- 5 és 20% közt észlelhe-
tı.  

Ez idısebbeknél országosan 40%, így érthetı a jód 
pótlásának országos szükségessége .A jódpótlás legegy-
szerőbb módja a konyhasó jóddal való dúsítása, mely 
az Országos Jódbizottság ajánlása szerint 15-20 milli-
gramm kálium jodát/1kg só. A serdülıkor és a terhes-
ség kükönösen nagy jódigényő életszakasz, ekkor jód 
tabletta is indokolt lehet struma fennállása esetén. Ná-
lunk a jódhiány nem oly nagymértékő, hogy pajzsmi-
rigy alulmőködést okozzon, de alpesi országok világtól 
elzárt falvaiban a kreténizmus nevő állapot halmozott 
volt. Ez már az újszülöttekben is súlyos formában jelen-
lévı pajzsmirigy elégtelenség igen szomorú szellemi és 
testi fogyatékossággal kísérve. 

A struma vagy magyar nevén golyva lehet diffúz 
vagy göbös szerkezető, terjedhet a nyakon vagy le a 
szegycsont mögé elnyomva a lég és a nyelıcsövet. Szer-

kezetét és változásait idıszakos ultrahang vizsgálattal, 
vérbıl vett elıhormon-hormon vizsgálatokkal, indokolt 
esetben a göb vékonytős mintavételével ellenırizhet-
jük. 

Ha tehát serdülıinknél vagy 40 év felett feltünne a 
nyak vastagodása,esetleg egy-egy kisebb göb tapintha-
tó lenne, kérem mutassák azt meg nekem,az esetek 
döntı részében egy vérvizsgálattal tisztázzuk a pajzs-
mirigy mőködését. A zsámboki csapvizet pedig fo-
gyasszák bizalommal, higgyék el nekem, messze földön 
nincs finomabb ivóvíz. Én is azt teszem. 

Egészségükre váljék!         Dr.Erdélyi Tibor családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

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 
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Száz évvel ezelıtt a korabeli sajtó 
szenzációs hírként közölte, hogy 
eltőnt a „számgép” feltalálója dr. 
Ében –Káplár Mihály volt zsámboki, 
majd nagykırösi római kath. plébá-
nos. Különleges személye, mőködé-
se kiváltotta a kortársai elismerését –
és irigységét is. Életrajzi adatai sze-
rint 1842-ben született a pestmegyei 
Fóton ahol elemi iskolában tanult. A 
Középiskoláit Pesten, Nagyszombat-
ban, a teológiát Rómában végezte, 
ahol a filozófia és teológia doktorává 
avatták. Az 1880-as években több 
plébánián szolgált, majd 1886-tól 
Z s á m b ok  k öz s é g  e s p e r e s -
plébánosaként mőködött 1905-ig. 
Ezalatt a 10 év alatt igen sokat tett a 
község gazdasági, erkölcsi és kultu-
rális felemelkedése érdekében. Igaz-
sága tudatában konokul vállalta a 
küzdelmet a gáncsoskodókkal. Ko-
rát meghaladó reformtörekvéseit, 
szervezımunkáját a liberális értel-
miségiek lelkesen üdvözölték, má-
sok viszont gyanakvással fogadták. 
Sikerei csak növelték irigyei számát, 
kemény fellépése és teológiai jellegő 
elképzelései pedig fettesei rosszallá-
sát is kiváltották. A községben meg-
szervezte az olvasó egyletet, a kato-
likus kört, a hitelszövetkezetet, a 
gazdakört. Sokan nehezményezték, 
hogy pl. az eredményes szövetkezés 
eszméjét még a templomban is em-
legette és ajánlotta. 

-„Majd ha a Miatyánkból kimarad a 
mindennapi kenyerünket való ima, én 
sem beszélek róla a szószéken – vála-
szolta bírálatokra. 

Emellett rendbe hozta a rongyos 
állapotban lévı egyházi intézménye-
ket is. Az iskola is ezek közé tarto-
zott, amelynek három termében el-
használt kocsmai bútorzat volt. Sike-
rült megvásárolnia a közkedvelt 
községi kocsmát ahol új tantermeket 
alakított ki. Nevét országosan is is-
mertté tette az iskolások számára 
alkotott „számgépe”. Találmányát 
az 1886. évi millenniumi kiállításon 
is bemutatta, ahol egyúttal azt is 
kijelentette, hogy „a jövı évezred 
egyetlen számtanszere ez a számgép, 
mellyel kész vagyok Budapesten bár-
mely számgép ellen versenyelıadást 
tartani.” 

Gépét többek közt Miskolcon Sze-
geden, Lippán is bemutatta. Ez 
utóbbiról így emlékezett meg a 
Délmagyarországi Tanítóegyesület 
1899. évi jegyzıkönyve. 

„A számtantanításnak eme legfonto-
sabb új könnyen kezelhetı, s valamennyi 
hasonló számoló gépet túlszárnyaló esz-
közét maga az érdemes feltaláló mutatta 
be, kinek vonzó elıadását mindvégig 
nagy érdeklıdéssel hallgatta a nagygyő-
lés amely az orosz számológép helyett az 
Ében-félét javasolja az iskoláknak. 

A számológépet bemutatták az 
Országos Tanszermúzeumban 1904. 
júliusában. Errıl így számolt be a 
korabeli sajtó: 

„Zsámbok község tudós plébáno-
sa dr. Ében Mihály az általa feltalált 
számológépet bemutatta és azon 
gyakorlati elıadást tartott Budapes-
ten… A zsámboki iskolából két ta-
nuló leányka, Szádezcki Micike és 
Szalai Erzsike voltak a felelık akik 
mind az új számítógép kezelésével, 
mind a fejszámolással oly meglepı 
eredményeket mutattak be, amely 
ámulatba ejtette hallgatóságot… 
tapsvihar jutalmazta a zseniális plé-
bánost korszakalkotó mővének be-
mutatásáért.” 

A számtantanítás reformjaként 
méltatta az új „váltómódszert a pe-
dagógiai szaksajtó is. A szaklapok-
ban megjelentek a gép rajzával il-
lusztrált hirdetések is: Az Ében féle 
számtanrendszer győjtemény részei: 
- a helyrendszerő váltószámgép, a 
váltókerék által zárt láncon át for-
gatható óra, méterrúd színes olda-
lakkal, mértékbeosztásokkal, őr- és 
súlymértékek. A készlet ára 40 Ko-
rona. Az országos elismeréssel 
szemben az egyházi partnerek kez-
dettıl fogva ellenségesen fogadták a 
számítógépes plébánost. Idıközben 

meggyőlt a baja a plébánosnak a 
helyi iskolaszék tagjaival és annak 
világi elnökével, Beniczki Ádám 
földbirtokossal, akik az állami tan-
tervvel szemben tiltakoztak a kézi-
munka oktatását végzı nıi pedagó-
gus alkalmazása ellen és a plébános 
elhelyezését kérték. Máig tisztázat-
lan egyházi fınökével, a váci püs-
pökkel való konfliktusa is a 
„Remény Vallása” téziseinek publi-
kálása miatt (Ez máig „zárolt té-
ma”). Végül a püspök áthelyezte 
1905 nyarán a nagykırösi plébániá-
ra. A távozó pap több tucat könyvet 
ajándékozott a zsámboki egyház-
községnek. Az átadási leltárban 350 
könyvet jegyeztek, köztük több 
XVIII. Századi értékes kiadványt. 
Ezeken kívül itt hagyta a párizsi vi-
lágkiállításról hozott négy darab 
értékes faszobrot is. 

Nagykırösi éveirıl sajnos mind-
össze azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy: 

„… a jelek egyértelmően arra mutat-
nak, hogy dr. Ében Mihály monomániá-
san túlértékelte találmányát, a számító-
gépet, elméje megzavarodott és hitében 
is meghasonlott.” 

 Életének tragikus végével kap-
csolatban egyes források tudni vélik, 
hogy a plébános találmányát 10 ezer 
Koronáért eladta a svájci kormány-
nak. Emellé még összeszedte 
kintlévı adósságait és kb. 20-30 ezer 
Koronával utazott el a nagykırösi 
parochiáról. A lapok megírták, hogy 
holtestét 8 hónap múlva halászták ki 
a Dunából. Halálát egyesek öngyil-
kossággal, mások rablógyilkosság-
gal magyarázták. Sajnos tény, hogy 
ennek a nagyszerő embernek kiváló 
számítógépét ma már a pedagógiai 
eszközökkel foglalkozó szakembe-
rek sem ismerik. Hiába dicsérte a 
korabeli szakmai közvélemény, ta-
lálmánya mégsem vált általánossá, 
helyette évtizedekig továbbra is az 
egyszerő „orosz számológép” állt az 
osztálytermekben.  

A mai „internet-világ” persze 
messze meghaladja az egykori me-
chanikai eszközöket, de azért leg-
alább „kegyeletbıl” illı lenne meg-
építeni legalább a tanszermúzum 
részére egy Ében-féle „számgépet” 
is – és megırizni az alkotó dr. Ében 
Mihály emlékét… 

 
 

Dr. Tóth József 

EGY ELFELEJTETT ZSÁMBOKI SZÁMTANTUDÓS 
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PÁLYÁZATI SIKER 
Örömmel  

értesültünk 
róla,  
hogy  

Boda Ákos  
8. osztályos 

tanulónk  
a Kossuth Szö-

vetség által 
kiírt országos 

történelmi 
pályázaton 

szép  
sikert ért el.  

 
 

A 68 pályamő 
közül   

Ákosét  
az egyik  

legjobbnak 
ítélte  

a zsőri. 
 
 
A helytörténeti munkában nyolcadikos tanu-
lónk a különbözı szabadságharcok helyi, 
zsámboki emlékeit, katonasírjait kutatta fel, 
mutatta be. 
Iskolánk számára is nagyon fontos a hagyo-
mányápolás, s büszkék vagyunk végzıs tanu-
lónk sikerére. 
Boda Ákos Budapesten a Kossuth Szövetség 
székházában (Andor utca 25/a) az eredmény-
hirdetésen oklevelet és értékes könyvjutalmat 
vehetett át. 

Gratulálunk! 

A Comenius Iskolai 
Együttmőködések Projekt 
keretében szeptember 
végén négy nevelı és há-
rom tanuló Észtországba 
látogatott. 

A tanárok és tanulók 
tánccal mutatkoztak be az 
észt intézményben. Meg-
mutatták a zsámboki vi-
seletet, majd csángó tán-
cot jártak a partner intézmény 
tanulói és nevelıi elıtt, akik 
érdeklıdéssel nézték mőso-
runkat. Hudoba Márta, Józsa 
Vivien, Csabai Zsuzsanna ta-
nulók, Voloszné İszi Erika, 
Nagy Zsuzsa, Tóthné Kisju-
hász Judit és jómagam, 
Lázárné Both Mária képvisel-
tük iskolánkat. Számos prog-
ramon vettünk részt, ahol az 
észt partner országát ismer-
hettük meg: jártunk Tartuban, 
az egyetemi városban, 
Tallinban, a fıvárosban, a ten-
gerparton, ahol az ott élı fló-
rát és faunát (növény- és állat-
világot) tanulmányozhattuk, 
üzemben, ahol használt anya-
gok (pl.: biztonsági övek) újra-
feldolgozásával foglalkoznak. 
A tanulók örömére grilleztünk 
a tengerparton, mocsárt jár-

tunk a kolgai iskola természet-
védelmi övezetében. A búcsú-
estére magyar ételeket készí-
tettünk a partner iskola kony-
hájában. Az észt kollégák fe-
lejthetetlen zenés mősorral 
köszöntek el tılünk. 

Reméljük, nem most láttuk 
egymást utoljára. Az észt gye-
rekek már érdeklıdtek, ki lesz 
a következı utazó Magyaror-
szágra, s a kollégák is igen 
érdeklıdnek Budapest, 
Zsámbok és Magyarország 
szép tájai iránt amellett, hogy 
fontosnak tartják a pedagógiai 
és módszertani ismereteket is, 
melyekkel a magyar intéz-
mény révén találkozhatnak.  

Lázárné Both Mária 
Comenius coordinator,  

angol nyelvtanár 

ÉSZTORSZÁGI LÁTOGATÁS… 

Kistarcsán az Ön-
kormányzat be-
zárta a Flor Ferenc 
Szakközépiskolát 
és Gimnáziumot. 
Az újtanévet a 
diákok már a Bu-
dapesti Angol Fı-
iskola irányításá-

val kezdték el. Modern nyugati 
szemlélető diákközpontú oktatást 
tőzték ki célul, de nem gondolták, 
hogy ekkora sikere lesz munkájuk-
nak. Új diákok a tanév elején szok-
tak átiratkozni, de az Angol-Magyar 
Szakközépiskolába és Gimnáziumba 
még most is minden nap van új di-
ák, aki beiratkozik. 

Az Angol Fıiskola Angliában, 
Magyarországon és további hat or-
szágban végez angol fıiskolai kép-
zéseket, ebben az évben már 
Kistarcsán és hazánk több város-
ában középiskolai oktatásukat is 
elindították. Ez a bıvítés abba az 

elképzelésükbe illik, hogy óvodától 
az egyetemig angol mintára modern 
nyugati oktatást kívánnak megvaló-
sítani Magyarországon. 

A Kistarcsán megkezdett középis-
kolai oktatást a következı tanévben, 
1-8 osztállyal bıvítik minden évfo-
lyamon általános iskolai szinten. 

Egy szülıi vélemény: Ihász 
Istvánné, Gödöllı: 

„Szeretném beíratni a gyerekemet az 
angol általános iskola elsı osztályába, 
igaz még csak három éves, de már most 
biztosítani akarom a helyét Önöknél. 
Gödöllın legendát mesélnek a megújult 
Kistarcsai Gimnáziumról, a gyerekek 
minden nap örömmel jönnek ide iskolá-
ba és minden nap új dolgokról, beszél-
nek. Ilyet még nem láttunk. Végre van 
egy olyan iskola, ahova jókedvvel járnak 
a gyerekek.”  

Oktatásuk gyerekközpontú, Euró-
pai színvonalú és biztosítja a képzé-
sek egymásra épülését. A gyerek és 
a szülı tudja milyen oktatást, és ne-

velést kap gyermeke óvodától az 
egyetemig, egy oktatási intézmény-
ben. Így a gyerek életpályája felépí-
tett és biztosított, majd nemzetközi 
rendszerükben a náluk szerzett 
nemzetközi végzettséggel kinyílik 
elıtte a hazai lehetıségeken túl az 
egész világ által nyújtott lehetıség.   

A szakközépiskolában, a követke-
zı tanévben az egészségügyi képzés 
mellett idegenforgalmi és közgazda-
sági képzést indítanak 9-12 és 13-14 
évfolyamokon. Gimnáziumban álta-
lános tantervő képzés mellett két-
nyelvő angol-magyar gimnáziumú 
képzés is beindul.  A képzésekrıl 
többet a nyílt napokon november 9-
én és 10-én, január 11-én és 12-én 
lehet kapni 8-16 óra között, de eb-
ben az iskolában bármikor szívesen 
fogadják az érdeklıdıket. 

 
Galgóczi Ferenc 

www.ceasiskola.net, 
  www.ceasinst.co.uk  

CSODA A KISTARCSAI GIMNÁZIUMBAN  
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MILYEN A JÓ ANYA, JÓ SZÜLİ? 
Advent van, közeledik a karácsony. 

A lázas készülıdés része az ajándékok 
beszerzése, csomagolása, ünnepi fi-
nomságok elkészítése. A szülık sok 
idejüket áldozva járják a boltokat, 
hogy gyermekeik kívánságait teljesít-
sék, és ha mégsem sikerül az áhított, 
divatos játék, vagy egyéb beszerzése, 
akkor rémülten gondolják, talán nem 
is jó szülık. Fontos a meglepetés, az 
ajándék az ünnepeken, de legfonto-
sabb a gyerekek számára a minden-
napokban megélt szeretet. 

Mindannyian szeretnénk jó szülık 
lenni, de képesek vagyunk-e erre? 

Milyen a jó anya, jó szülı? Az elég 
jó anya, elég jó szülı…. 

A pszichológia szerint jó szülı 
nincs, viszont van "elég jó szülı". 

Mit is jelent ez valójában, miért is 
akar erre a kérdésre választ kapni egy 
anya vagy apa. 

Egyre bizonytalanabbak lettünk 
abban, hogy hogyan is kell gyereket 
nevelni? Vagy egyre inkább feladat-
nak, teljesítménynek éljük át azt a 
természetadta természetes folyamatot, 
hogy gyerekeinket felneveljük? A vá-
laszokat magunkban kell keresnünk. 

Egy neves pszichoanalitikus 
D.W.Winnicott szerint eleve nem léte-
zik „jó anya”. Ez illúzió. Amire töre-
kedhetünk az az „elég jó anya”-ság 
elérése. Véleménye szerint, nem az 
okosságtól vagy a racionális felvilágo-
sultságtól függ, nevelésünk minısége, 
hanem a rajtunk kívüli másik személy 
iránti elkötelezıdéstıl. 

A gyermekre figyelés nem azt jelen-
ti, hogy önmagunkat háttérbe kell 
szorítani. Természetesen nem, már 
csak azért sem, mert ez nem is lehetsé-
ges. A mártírrá, a gyermeke szolgájá-
vá váló /önnön igényeit háttérbe szo-
rító/ szülı ugyanolyan nevelési hibát 
követ el, mint az a szülı, aki gyerme-
két önmaga „meghosszabbításaként”, 
önmaga egy részeként tekinti és éli át 
s ekképpen folyamatosan abban az 
illúzióban él, hogy automatikusan 
„tisztában van” gyermeke minden 
szükségletével, rezdülésével, érzésé-
vel, késztetésével. Ugyanilyen téves 
út, amikor valaki csak a szakkönyvek-
re és tanácsokra hagyatkozva igyek-
szik megoldani a gondozás, nevelés 
számos kisebb-nagyobb kérdését, ahe-
lyett, hogy a gyermekével való kap-
csolatában a csemetéjére figyelne. A 
gyermek nevelése során adódó problé-
mákra, bizonytalanságra, összeütkö-
zésekre /lásd kamaszok nevelése/ a 
megfelelı gyakorlati gondozási, neve-
lési „tanács” valójában maga az adott 
szülı, adott gyermeke és kettejük va-
lós kapcsolatának mibenlétében rejlik. 

Ez az, amit nem tudunk könyvekbıl 
kiolvasni. 

Miközben igyekszünk jól nevelni, 
számos hibát vétünk. Az alábbiak a 
legjellemzıbbek: 

1. Értelmi túltáplálásról akkor be-
szélünk ha a szülı nem a gyermeke 
életkorának megfelelı ingerkörnyeze-
tet biztosítja, hanem olyat, mellyel 
sürgetheti annak fejlıdését. A gyerek 
kisokosként viselkedik és elıbb-utóbb 
motiválatlanná válik, alulteljesít .A 
szülı a mennyiségre és a tempóra fi-
gyel, nem a gyerekére. 

2. Érzelmi túltáplálás esetén a szü-
lı túlvédı, túlzottan kényeztetı. A 
gyerek mindent megkap, nem örül 
semminek, tevékenységét a monotó-
nia fogja uralni, baráti kapcsolatai alig 
alakulnak ki. A szülık azt hiszik, hogy 
túlzásaikkal ık a legjobb anyák. 

3. Értelmi alultáplálás történik ha a 
szülı nem szán idıt gyermekére, nem 
játszik vele, nem mesél neki. A gyer-
mek magányossá válik a családban, a 
televízió, számítógép lesz a legkedvel-
tebb idıtöltése. Kevés idıt tölt a sza-
badlevegın, elveszíti nyitottságát a 
legfontosabb fejlesztı hatású tevé-
kenység, a játék iránt. Nem tanul meg 
játszani, nem fog rajzolni, késıbb ne-
hézségei lesznek az iskolában. 

4. Érzelmileg alultáplált az a gyer-
mek, akit a szülı nem szeretget, nem 
simogat, nem babusgat. Ha Türelmet-
lenek vele, nem dicsérik, csak a hibák-
ra figyelmeztetik, vagy arra sem,akkor 
a gyereknek hiányérzete alakul ki, 
feszültté, dacossá, nehezen nevelhetı-
vé válik, vagy olthatatlan szeretetvá-
gya miatt visszahúzódó, szorongó, 
félszeg lesz. 

5. Az erıs függés, dependencia 
súlyosan megakasztja a gyermekek 
fejlıdését. A pici gyermek azt várja 
környezetétıl, hogy óvja-védje, ölelje 
át, míg késıbb önállósodni szeretne, 
az a vágya, hogy engedjék egyedül 
tevékenykedni, tegyék le az anyaöl-
bıl. Az óvodás gyermek élete nagy 
fordulatot vesz, hiszen elsı önálló 
lépéseit teszi meg egy közösség tagja-
ként. Már képes kapcsolatokat építeni, 
egy csoport részeként létezni. Azt vár-
ja a szülıtıl, hogy engedje el, váljon 
el tıle naponta néhány órára. A követ-
kezı fejlıdési szakaszban a „hagyjál 
magamra” idıszakban pedig már a 
személyiség érettebbé válik. A gyer-
mek a szülıktıl függetlenül is képes 
döntéseket hozni, alkalmazni viselke-
désében a korábban kialakított normá-
kat. A folyamat az egészséges szülı – 
gyermek kapcsolatban nem reked meg 
egyik stációban sem. Az elszakadás 
dependencia esetén csak részben tör-

ténik csak meg. 
A szülı a gyereket kisbabának tart-

ja (azt sugallja felé), így az önállósodás 
nehezített. A kisgyermek még 6 éve-
sen sem tud beszokni az óvodába, 
barátja nincs, teljesítménye romlik, 
mert gondolatai tartósan a szülı felé 
irányulnak, állandóan várakozik. 

Mindez a kettejük kapcsolatát rom-
bolni fogja, hiszen a gyermeknek egy 
alapvetı szükséglete, a társas szükség-
lete nem tud kielégülni.  

Ha gyermekeinket, szeretetben sze-
retettel neveljük, kellı odafigyeléssel 
és türelemmel, akkor elkerülhetjük a 
fent említett nevelési hibákat. 

Jó neveltetésre utal az embernek az 
a képessége, hogy meg tud birkózni az 
életében adódó számtalan komoly 
akadállyal és súlyos nehézséggel, elsı-
sorban azért, mert bízik önmagában. 
Olykor kételkedhet is magában –ezt 
csak az arrogáns, öntelt emberek nem 
teszik-, de ha jól nevelték, alakuljanak 
bárhogyan is életkörülményei, lelki 
élete gazdag és tartalmas lesz, és ez 
elégedettséggel tölti el. Végül, de sem-
miképpen sem utoljára, ha valaki 
olyan családban nı fel, ahol mindig 
meghitt és jó kapcsolat van a szülık 
között, valamint a szülık és a gyere-
kek között, akkor ı maga is képes lesz 
tartós, szoros, kielégítı kapcsolatokat 
létrehozni másokkal, és ezáltal értel-
messé teszi majd a saját és mások éle-
tét is. Értelmet és örömet fog lelni 
munkájában, ami megéri számára a 
fáradságot is, hiszen olyan munkával 
lesz csak elégedett, melynek értelme 
van.” 

A szélsıséges álláspontok, mint az 
élet egyéb vonatkozásaiban is, általá-
ban problémát jeleznek. Az önmagát 
tökéletes anyának tartó anya legalább 
annyira lélektani problémát sejtet, 
mint a magát rossznak tartó anya /ne 
feledjük, hogy a valójában „rossz 
anya” fel sem teszi magának a kér-
dést, hogy ı jó-e vagy rossz. 

Ha valaki túlságosan gyakran vala-
kihez, valakikhez képest méri össze 
anyaságának –apaságának- milyensé-
gét, ott nagy valószínőséggel jelentıs 
szorongásról van szó, amely az esetek 
nagy részében nem pusztán a gyerek-
neveléssel, hanem az adott anya, apa 
általános önértékelési szorongásaival 
van összefüggésben. 

Ugyanis: a hiteles választ erre a 
kérdésre gyermekünktıl kapjuk meg. 
De türelem, mert bizonyos vonatko-
zásban a válaszra kb. 2o évet várni 
kell. 

 
Tamásné Homoki Andrea 
fejlesztı óvodapedagógus 
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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. 

A Polgármesteri Hivatal  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

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 

Az édesanyák a lehetı legjobb 
táplálékkal szeretnék gyermeküket 
táplálni, ezt gondoltam idáig. Sajnos 
napjainkban is elıfordul ennek az 
ellenkezıje! A csecsemı egészséges 
fejlıdésének az alapja a korának 
megfelelı táplálás. 

Ezt nem lehet eleget hangsúlyoz-
ni. Az anyatej teljesen a gyermek 
igényeinek felel meg és jó néhány 
pontban felülmúlja a tehéntejet. 
∗ Kevesebb benne az ásványi anyag, 

így jobban megfelel a gyermeki 
vese feldolgozó  képességének. A 
túl sok ásványi anyag egyéb hátrá-
nyokkal is jár: a fölösleges kalcium 
például túl kemény székletet okoz. 

∗ Több benne az A- és C-vitamin. 
Több telítetlen zsírsavat tartalmaz, 
ezeket a szervezet maga nem tudja 
elıállítani. 

∗ A csecsemı az anyatej fehérjéjét 
könnyebben emészti meg, mint a 
tehéntejben lévıt. 

∗ Összetett cukrot tartalmaz, amely 
az erjesztı bélflóra tenyésztését 
segíti elı, így a széklet puha, a bél-
tevékenység kiegyensúlyozott lesz. 

∗ Bizonyos emésztıenzimeket tartal-
maz, amelyek a baba belében akti-
válódnak. 

∗ Az anyatejnek nagyobb a vastartal-
ma. Az anyatej összetétele a kez-
dettıl más: az elsı 4-6 napban az 
úgynevezett elıtej (kolosztrum) 
képzıdik. Ellenanyagokat tartal-
maz, amelyek a baba gyomor- és 
bélfán át közvetlenül a vérébe ke-
rülnek és megerısítik védekezıb 
rendszerét. Ezt nevezhetjük az elsı 
„védıoltásnak” 

∗ Kisebb a zsírtartalma, ami meg-
könnyíti az emésztést. 

∗ Több fehérje és ásványi anyag van 
benne, így az újszülött által elfo-
gyasztott csekélyebb mennyiség is 

elegendı tápanyagot tartalmaz. A 
baba az elsı 1-2 napon 10-20 ml 
tejet iszik, tehát kb. 2-3 evıkanál-
nyit. Mégis ez a parányi mennyi-
ség döntı a jó indulásban. A rend-
szeres mellretételre  azért is szük-
ség van, hogy ne lépjen fel tejpan-
gás, serkenti a tejelválasztást is. 
Olcsó, mindig kéznél van, hımér-

séklete megfelelı, steril. 
A kórházban általában nincs baj a 

szoptatással, az elsı nehézségek ott-
hon kezdıdnek. A második kritikus 
idıszak a hatodik hét, amikor a 
gyermek étvágya ugrásszerően 
megnı. Ilyenkor nagyon fontos, 
hogy az édesanya ne idegeskedjen. 
Amennyire csak lehet, bízza a ház-
tartást másra. Ha úgy érzi, nem elég 
a teje, ne vegye elı rögtön a tápszert, 
mert akkor automatikusan még ke-
vesebb lesz. A "termelés" ugyanis a 
kereslethez igazodik; minél többet 
szopik a baba, annál több tej képzı-
dik. Szoptassa babát mindkét mell-
bıl egymás után. Annyiszor szop-
tasson, ahányszor csak a gyerek 
éhes . 

A legtöbb szoptatott gyermek 
hamarabb lesz éhes, mint a tápsze-
res, sıt éjszaka is szopik, nem alusz-
sza át az éjszakát. Ennek oka az, 
hogy az anyatej könnyebben és 
gyorsabban emésztıdik. Tévedés azt 
hinni, hogy a szinte áttetszı anyatej 
kevésbé értékes és tápláló. Az anya-
tej összetétele mindig a csecsemı 
igénye szerint alakul, egy napon, 
egy szoptatáson belül is változik. 
Elıször egy hígabb (ez a szomjoltó) 
majd sőrőbb, kalóriadúsabb ürül. 

 Amennyiben felmerül, hogy hoz-
zátáplálásra van szükség, minden 
esetben meg kell beszélni a védını-
vel és a háziorvossal .Az anyatej 
pótlására a tápszert ajánljuk. A táp-

szerek tehéntejbıl készült italok, 
melyek gyártása során megváltoz-
tatják a tehéntej babák számára nem 
m e g f e l e l ı  ös s z e t é t e l é t ,  és 
prebiotikus rosttal egészítik ki. Az 
utóbbi évek kutatási eredményei 
igazolják, hogy az anyatej olyan ros-
tokat is tartalmaz, mely a vastagbél-
ben fejtik ki jótékony hatásukat, az 
immunrendszert támogatva, csök-
kentik a fertızések kialakulását. 
Ezeket hívják prebiotikumoknak. Az 
anyatej mesterséges elıállítására 
nincs lehetıség. 

Tehéntejmentes tápszer ma az 
egyetlen lehetıség, ha a gyermek 
túlérzékeny a tehéntejre. 

A túl korán elkezdett tehéntejes 
táplálás a csecsemınél emésztıszer-
vi, légúti tüneteket, ekcémát , cukor-
betegséget okozhat. Az ajánlások 
ellenére a szülık 1 éves kor alatt 
már elkezdik a tejes desszertek adá-
sát, sıt a tehéntej, kecsketej beveze-
tését is. A felesen hígított tej korsza-
ka már régen lejárt!A fajidegen tej 
nem a csecsemıknek való, megter-
heli az emésztırendszerét, veséjét! 
Kíváncsiságból nézzék meg egy tejes 
desszert összetételét! 

Bízom benne, hogy akik soraimat 
olvassák, megerısítik azt a tényt, 
hogy az anyatej a legegészségesebb 
táplálék, mely fél éves korig min-
denféle tápanyagot biztosít hozzá-
táplálás nélkül. A szoptatás a legcso-
dálatosabb érzelmi kapcsolat anya 
és gyermeke között. 

Az anyatej világnapját 1992 óta 
ünneplik a WHO javaslatára. Ebbıl 
az alkalomból tartottunk Baba-
Mama Találkozót 2011. augusztus 
utolsó hétfıjén itt a Védınıi Tanács-
adóban. 

Kollárné Dobák Mariann védını  

A VÉDİNİ TANÁCSAI: AZ ANYATEJ A LEGJOBB! 
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Az Ön Körzeti Megbízottja ismételten felhívja az 
idıs, egyedül, valamint fogyatékkal élı személyek fi-
gyelmét, hogy az általuk megnyerınek, kedvesnek hitt 
személyek olykor megtévesztı magatartást tanúsítva 
figyelem eltereléssel lopják meg Önöket, így áldozatai-
vá válnak bőncselekménynek. 

Módszereik közé tartozik például valamilyen mő-
vek, vagy intézmény dolgozóinak adják ki magukat, 
majd egy kitalált életszerő történettel kérnek bejutást az 
udvarra, házba. 

Nem riadnak vissza a nyitott ajtón, ablakon való be-
mászástól, besurranástól, de a kapuban felejtett vagy 
eddig megszokásból benne hagyott kulcs használata is 
ösztönzi a bőnözıt arra, hogy az udvarra, majd a házba 
bejusson. Továbbá az Önök által szinte minden esetben 
ismeretlen személy valamilyen szervezetre hivatkozva 
információt kér majd valamilyen további mesével ké-
réssel megpróbál bejutni az Ön házába, ahol társa meg-
tévesztéssel, vagy a házba jól látható helyen hagyott 
értékeket ellopja, ékszereit megtakarított pénzét felku-
tatja. 

Ezúton kérjük Önt és az idıs emberek rokonait, is-
merıseit, szomszédjait legyenek egymásra nagyobb 

figyelemmel, kérdezzék meg az idıs emberek kapujá-
ban álló ismeretleneket látogatásuk célja felıl. 

Amennyiben közelben parkoló idegen jármő rend-
számát fel tudják jegyezni, tegyék meg, az információt 
juttassák el a 24 órában hívható 06-20-496-2138 telefon-
számon dolgozó járırszolgálathoz, vagy az Ön Körzeti 
Megbízottjához. 

Gödöllı Rendırkapitányság száma 28- 524-600, vagy 
a 107 mely szintén 24 órában áll az Ön rendelkezésére, 
ide is tehet bejelentést. Telefon tanú 06-80-555-111, ez 
utóbbi szám hasonlóan a 107 es hívószámhoz ingyene-
sen hívható. 

Továbbá felhívjuk figyelmüket a gépkocsik utasteré-
ben látványos helyen hátrahagyott értékekre, melyek 
eltulajdonítása pár másodpercet vesz igénybe a bőnözı 
számára. 

Már egy üresen hagyott táska is a haszonszerzés re-
ményét csillantja meg az elkövetı elıtt. 

 
Figyeljenek egymásra, ne váljanak áldozattá. 
 

Molnár Miklós  
rendır. fıhadnagy 

Mb Alosztályvezetı 

R E N D İ R S É G I   F E L H Í V Á S 

Kérdezhetik ezt önma-
guktól a zsámbokiak?! A 
válasz IGEN! Minden lehet-
séges!  

November 27-én vasár-
nap délután barátságos 
mérk ız ést já tsz ha tott 
zsámboki csapatunk a  
Dány KSK csapata ellen. A 
meccs nagyon szép döntet-
lennel végzıdött. 
ZSÁMBOK - DÁNY KSK   

1 : 1 
Ez a mostani mérkızés 

nagyon fontos volt szá-
munkra, mivel hazai pályán tudtunk 
bizonyítani. A dányi csapat ellen több 
ízben volt szerencsénk játszani, legtöbb 
esetben azonban kudarccal tértünk ha-
za. Számunkra a dányi csapat elég erıs, 
mivel egy összeszokott csapatról beszé-
lünk, akik Megye 2. Osztályban játsza-
nak. A mostani eredmény éppen ezért 
igen szépnek könyvelhetı el, annak 
ellenére, hogy még nem igazán szerve-
zett sem a csapatunk sem a játékunk 
(ezeken még nagyon sokat kell dolgoz-
ni a focistáinknak). Mentségünkre szol-
gáljon azonban, hogy kis csapatunk fél 
éve szervezıdött és próbál helytállni, 
bizonyítani. Nagyon sok tanulni valónk 
van. Türelmet, megértést, de leginkább 
biztatást kérünk minden kedves szur-
kolótól. 

Zsámbok focis múltja sajnos rég fele-
désbe merült. Ezen szeretnénk most 

változtatni, hogy lehessen ismét a mi 
falunknak is egy sikeres, „ütıs” futball-
csapata. 

A megfakult emlékeket szeretnénk 
újra színesekké varázsolni, reményeink 
szerint már jövıre! 

Én ,mint a csapat edzıje bízom a téli 
felkészülésben, amit már el is kezdtünk, 
illetve a játékosaim türelmében, kitartá-
sában irántam. Kérünk mindenkit, hogy 
támogassa a csapatunkat ebben a nemes 
szándékban! 

Ezúton szeretnék ismét gratulálni a 
CSAPAT-nak, akik saját maguknak 
bizonyítottak, valamint megmutatták, 
hogy van mit keresni a Megyei Futball-
ban is. 

Szeretnénk még sok örömet, büszke-
séget okozni a szurkolóknak és tovább 
öregbíteni  Zsámbok hírnevét. 

 

Játékosaink: Atlasz András, 
Burján Milán, Halmai István, 
Horváth Lajos, Horváth Ro-
land, Gacsályi Roland, 
Ifj.Kristály Imre, Jankovics 
Bence, Marosi Róbert, Oláh 
Ferenc, Ifj.Oláh Ferenc, Oláh 
Adorján, Oláh Zoltán, ifj.Oláh 
Zoltán, Papp Attila, Rehák 
Dániel, Rontó Márió, Rab 
Zsolt, Serbán Árpád, Schaffer 
Rudolf, Szabó Roland, Veréb 
Gergı. 
 
Köszönöm a támogatók ön-

zetlen segítségét, akik megkötések nél-
kül, tettek ennek a Sportnak az elıre 
mozdításáért kis falunkban. 

Támogatóink a következık: 
Dechatlon, Tim Sport, Grafit papír-

írószer, Zsámboki Tsz. és dolgozói, 
Zsámboki Vízmő KFT. és dolgozói  a  
Dányi csapat Elnöke: Kımőves Kálmán, 
Kovács Tibor vállalkozó, Berényi Sándor, 
Gyenge László,  Mezeiné Nagy Piroska, 
Tóth István, Szabó Krisztián, Varga István, 
Bugyi Sándor, 

És nem utolsó sorban köszönjük pol-
gármesterünk, Holló Ilona bizalmát, 
segítıkészségét, aki a sportpályát, a 
tornatermet biztosítja számunkra. 

A sok támogatást szeretnénk meghá-
lálni izgalmas meccsekkel, megannyi 
góllal. 

A zsámboki futball csapat vezetıje és 
edzıje:                                    Nagy Attila  

TALÁN ÚJRA LESZ FUTBALL ZSÁMBOKON!? 



10 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

S ze r et né nk  b emu tatk oz n i 
Zsámboknak, és szeretnénk a jövı-
beli terveinkrıl is mondani pár 
szót. 

Különféle életutat bejárt három 
barát vagyunk, azzal a közös céllal, 
hogy itt, Zsámbokon ökológiai 
födmővelési csoportot fejlesszünk 
ki. 

Mi hárman, Matthew Hayes, 
James Atkins és Sárközi Zsuzsanna 
azzal a közös céllal jöttünk 
Zsámbokra, hogy itt egy közösségi 
gazdaságot hozzunk létre. Matthew 
piacra termelı biogazda, környezet-
biológus és gyakorlati tanár Angliá-
ból, 1995-ben költözött Magyaror-
szágra, és attól kezdve a gödöllıi 
Szent István Egyetemen dolgozik. 
1998-ban, munkatársaival együtt 
ökológiai zöldségkertet  hozott létre 
az  egyetem Környezet-  és 
Tajgazdalkodási Intézetének kereté-
ben.  Alapító tagja volt a Nyitott 
Kert Alapítványnak, s annak az ala-
pítás óta vezetıje is. Zsuzsanna al-
földi születéső, 1989 óta él Gödöl-
lın, az akkori GATÉ-n 1994-ben 
szerzett agrármérnöki diplomát. 
James Atkins, csakúgy mint 
Matthew, szintén Angliából szár-
mazik és 1995 óta él Magyarorszá-
gon. 

Egy kis földmővelı vállalkozást 
hozunk létre Zsámbokon a közössé-
gi farmgazdaság modellje alapján. 
Közösségen emberek olyan csoport-
ját értjük, akik közös célért dolgoz-
nak együtt. Ez a közös cél ebben az 
esetben  az, hogy ökológiai földmő-
veléssel jó minıségő élelmet termel-
jünk. Nem csupán az üzlet érdeké-
ben; azért is, hogy hasznos megél-
hetést teremtsünk a benne részt 
vevı embereknek, és kedvezıen 
hassunk a környezetre. 

Közösségen olyan emberek cso-
portját értjük, akik elkötelezik ma-
gukat az iránt, hogy a közjóért és a 
körülöttük levı helyi közösségért 
együtt tesznek valamit. Reméljük, 
hogy kapcsolatokat tudunk kiépíte-
ni annak érdekében, hogy családok 
csoportot alkotnak majd egymás 

s e g í t é s é r e ,  h og y  m ő k öd ı 
ökogazdasági közösséget hozzanak 
létre.  

A faluból többen megkérdezték, 
hogy mi t  é rtünk ök ogaz-
dálkodáson.  

Az ökogazdálkodásról egyre töb-
bet lehet hallani és látni a médiá-
ban, a tévében, a rádióban és újság-
cikkekben, de sokan borúlátóak a 
biót illetıen, mondván, az csupán  
valami divatos név, hogy ezáltal a 
biónak címkézett élelemért több 
pénzt kérjenek a fogyasztóktól.  

Számunkra az organikus elneve-
zés nem csupán azt jelenti, hogy 
nem használunk  vegyipari 
növényvédıszereket és permetsze-
reket.  Számunkra az organikus azt 
jelenti, hogy az életnek, az életért 
gazdálkodunk. A gazdálkodásban a 
legfontosabb erıforrás a föld, úgy-
hogy sok erıfeszítést tettünk a föld 
életrekeltése érdekében. Ez azt je-
lenti, hogy vetésforgóban ültetünk, 
állati trágya, növénymaradékok, 
komposzt és zöldtrágya formájában 
juttatunk élı anyagot a talajba. 
Semmi új nincs ebben – egyszerően 
jó gazdálkodási eljárásokról van 
szó. Ahogy kezdünk néhány em-
bert megismerni a Szent László utca 
környékén, láthatjuk, hogy ezek a 
módszerek nem merültek feledésbe, 
hanem hatalmas tudás és képesség 
birtokában vannak a zsámboki ter-
melık és gazdálkodók, s ebbıl mi is 
tanulhatunk. 

Azt tervezzük, hogy kezdetben 
ökozöldségeket termelünk, többek 
között salátaféléket.  Azt tervezzük, 
hogy fokozatosan kiterjesztjük nö-
vény- és termékskálánkat úgy, hogy 
vegyes gazdaságunk legyen. Lénye-
gesnek tartjuk, hogy a gazdálkodás-
ban a növénytermesztés és az állat-
tartás egységet alkosson, mivel ez a 
fenntartható, zárt élelmezési ciklus 
forrása.  

Ami a terményeink eladását ille-
ti, tudjuk, hogy sok a kihívás. 
Zsámboki lakosokkal beszélgetve 
megértjük, hogy a piacok egyre ke-
ményebbek lettek. Ami 20 éve mő-

ködött, az ma már egyszerően nem 
gazdaságos. A globalizáció és a 
nagy bevásárlóközpont-láncok ural-
ma egyre nehezebbé teszi a kis és a 
közepes mérető termelı gazdasá-
gok életét. Egyre többen érzik úgy, 
hogy  fel kell adniuk a gazdálko-
dást.  

Mi helyi piacokat szeretnénk el-
látni, és nem törekszünk exportra. 
Ez friss termelıi piacokat jelenthet a 
városokban és a falvakban, de eddi-
gi és új hálózatokra (például éle-
lemvásárló közösségekre) alapuló 
közvetlen, helyi eladásokra alapuló 
új marketingmódszereket is magá-
ban foglalhat.  

Most négyen vagyunk 4 hektár 
földdel a Szent László utcában. Né-
hányan mások is érdeklıdnek és 
bekapcsolódnának, mind a helyiek-
nek, mind a távolabb lakó emberek-
nek van mivel hozzájárulniuk a 
faluhoz. 

Nincsenek nagy terveink. Nem 
akarunk túl nagyra, vagy túl gyor-
san felfutni. Sok kis lépéssel növe-
kedünk majd. Ennek kifejlıdéséhez 
idıre van szükség. Nem tervezünk 
semmilyen masszív beruházást, és 
lényeges változásokat sem. Türe-
lemmel és kitartással, tiszta elkép-
zelésekkel és sok kis lépéssel lehet-
séges nagy, a távoli jövıbe is elérı 
dolgokat kifejleszteni. Remélhetı-
leg idıvel a zöldség- és a gyümölcs-
termesztéssel, valamint ezek kiváló 
minıségő termékekké való feldol-
gozásával képesek leszünk néhány 
munkahelyet létrehozni a faluban, 
és elınyt tudunk kovácsolni majd 
Zsámbok természeti és társadalmi 
kincseibıl. 

 
Ha bárki érdeklıdik a közösségi 

ökogazdasági kezdeményezésrıl, 
akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot 
Matthew-val az alábbi elektronikus 
címen 
matthew.hayes@kti.szie.hu,  
vagy a 70/369 4873-as telefonszá-
mon. 

 
Matthew Hayes 

BIOMOZGÁSOK A SZENT LÁSZLÓ UTCÁBAN  
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2011. november 05.-én 
Nyugdíjas találkozó volt 
községünkben négy tele-
pülés részvételével, ahol 
D á n y ,  V a l k ó , 
V á c sz e n t lá sz l ó ,  é s 
Zsámbok nyugdíjas klub 
tagjai vettek részt. A 
nyugdíjas klubtagokat, 
minden résztvevı telepü-
lés polgármestere elkísérte a ren-
dezvényre. A rendezvény gördülé-
keny lebonyolítását nagyon sok 
segítı segítette, amelyért köszönetet 
szeretnék mondani a magam és a 
zsámboki nyugdíjas klub nevében 
is.  

Elsısorban Zsámbok Község Ön-
kormányzat Testületi tagjainak, 
Polgármester asszonynak, Bajdikné 
Bálint Máriának, Bajnóczi Istvánnak 

és segítıinek, Tóth M. Lászlóné 
Ilonkának, Németh Tiborné Mari-
kának. Megköszönöm Szigetiné 
Simon Rozáliának iskolánk igazga-
tónıjének, hogy biztosította ré-
szünkre a sportcsarnokot, mivel 160 
fı vett részt a rendezvényen így 
más épületben nem tudtuk volna 
megrendezni ezt a nagyszabású 
rendezvényt. A délután folyamán 
minden nyugdíjasklub színes mő-

sorral kedveskedett egy-
másnak. A talpalávaló-
ról, a jó hangulatról a 
Bagi Nyugdíjasklub ze-
nekara gondoskodott 
Balázs János klubvezetı 
vezetésével, melyet kü-
lön megköszönök neki. 
Ezenkívül köszönetet 
szeretnék mondani a 

támogatóknak is: a Zsámboki Va-
dásztársaságnak, a zsámboki Mezı-
gazdasági Termelı Szövetkezetnek, 
Vér János vállalkozónak, Józsa Béla 
vállalkozónak Gödöllı, Darnyik 
Dénes vállalkozonak Galgahévíz, és 
a  f inom vacsorafızésért  a 
Galgahévízi Gálya vendéglı sza-
kácsnıjének Manci néninek. 

 
Mezeiné Nagy Piroska 

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ ZSÁMBOKON 

A zsámboki galambá-
szok 1975-ben alapították 
meg az egyesületet helyi 
galambászokból. Idıköz-
ben a szomszédos telepü-
lésekrıl is kérték a te-
nyésztık felvételüket az 
egyesületbe. A közelmúlt-
ban négy tagot vettünk fel, 
sajnos két sporttársunk 
Mészáros József és 
Makádi Béla meghalt. Így 
a jelenlegi létszámunk 22 
fı. Az elhunyt sporttársa-
ink emlékére emlékversenyeket rendezünk. 

Az elmúlt idıszakban tenyésztıink kimagasló ered-
ményeket értek el különbözı bajnokságokban 
(Nemzeti, Tagszövetségi) és volt már zsámboki ga-
lamb, Postagalamb Olimpián is. Az Egyesületi Bajnok-
ságot igyekszünk úgy kiírni, hogy a kevesebb galamb-
létszámmal rendelkezı tenyésztık is sikerélményhez 

jussanak. Ily módon már több tagnak sikerült Egyesü-
leti Bajnokságot nyerni. 

A 2011-es díjkiosztónkat a helyi Mővelıdési Házban 
tartottuk november 12-én 15.00 órai kezdettel, ahol 
szép díjak találtak gazdára. A serlegeket, okleveleket 

Holló Ilona polgármester-
asszony, a versenybizott-
ság részérıl Makádi Zol-
tán adta át a nyertesek-
nek. 
Általános bajnok:   
Ács Ferenc 
Emlékversenyek:  
Régensburgból    
(Makádi Béla) 
Bajnóczi István 
Schwabachból  
(CeglédiKároly) 
Ács Ferenc 

Neumarktból (Mészáros József)         Bajnóczi István  
Jubileumi kupa nyertese:  Bajnóczi István 
 
Legjobb hím, tojó kategória díj: Kıvágó Gáboré 
Fiatalok Bajnoksága: 
Kıvágó Gábor, Boda Ákos ,Papp István  
Legjobb fiatal:  Boda Ákosé  
A díjak átadása után a közösen elkészített csülök-

pörköltet fogyasztottuk el, amit minden résztvevı 
megdicsért. Az étel elfogyasztása után megbeszéltük 
az elmúlt év élményeit, eredményeit és taglaltuk a jö-
vı lehetıségeit. A jó hangulatot fokozta sporttársunk 
Kókai András szintetizátorral való zenélése. Észre sem 
vettük, úgy elszaladt az idı, így éjféltájban mindenki 
megelégedve, jókedvően búcsúzott egymástól. 

Bajnóczi István  
elnök 

A POSTAGALAMB EGYESÜLET HÍREI 

Rövid táv: 
Kıvágó Gábor 
Ács Ferenc 
Bajnóczi István 

Közép táv: 
Ács Ferenc 
Bajnóczi István 
Kıvágó Gábor 

Hosszú táv.: 
Ács Ferenc 
Bajnóczi István 
Kıvágó Gábor 

 




