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Kedves Zsámbokiak! 
Az elmúlt időszakban a képviselő 

testület több alkalommal tartott ülést. A 
napirendek között szerepelt a gyermek-
védelem, a Gödöllői Többcélú Kistérségi 
Társulás működése, folyamatban lévő 
szennyvízberuházásunk, a hulladékszál-
lítási feladatok, és a Rendőrség munká-
járól készült tájékoztató áttekintése. 

Bozsó Zoltán dandártábornok Úr a Gö-
döllői Rendőrkapitányság vezetője megtisz-
telte jelenlétével a képviselő testületi 
ülést, ahol az együttműködési lehetősé-
gekről a település biztonságosabbá téte-
léről esett szó. Az utóbbi időkben ismé-
telten megjelentek a faluban a házaló 
bűnözők, a temető előtt parkoló autókat 
feltörők, zöldség, gyümölcs tolvajok. 

Kérjük a lakókat, hogy amint gyanús 
személyeket észlelnek értesítsék azonnal a 
rendőrséget! Parkolásnál ne hagyják az 
autóban, szem előtt a táskákat az okmá-
nyokkal. A szomszédok segítsenek egy-
máson, idegenekre hívják fel a figyel-
met! Értesíthetik a helyi Polgárőr egye-
sületet is, akiknek köszönjük elkötele-
zettségüket, a rendezvényeink biztosítá-
sában az éjszakai járőrözés megszerve-
zésében. 

Azok ellen a gyümölcs-tolvajok el-
len is indítani fogunk eljárást, akik más 
háza előtti gyümölcsfákról szedik a gyü-
mölcsöt mondván ez közterület. Az in-
gatlan előtti területet a tulajdonosok tart-
ják rendben, a fákat ők ültették, gondozták, 
csak őket illeti a gyümölcs leszedése ! 

Elfogadta Önkormányzatunk a 2010-
2014. év időszakra vonatkozó gazdasági 
programját, amely a település működte-
tésére, fejlesztésére vonatkozik és egy-
ben egy előre meghatározott rendszer 
szerinti gazdálkodást jelent. A célkitűzé-
sek a választási időszakban megfogal-
mazódott polgármesteri programon 
alapulnak. 

Folytatódik a szennyvízcsatorna beruhá-
zás kivitelezésének előkészítése. Elindultak 
a közbeszerzési eljárások. Folyamatban 
van a tisztítótelep kivitelezőjének, pro-
jektmenedzsment és a FIDIC mérnök- 
műszaki ellenőr kiválasztása. A csator-
na- hálózat kivitelezésére történő közbe-
szerzési kiírás hamarosan megjelenik. 
Az eljárások ütemét a közbeszerzési 
törvény változása és jogi eljárások ügy-
menete határozzák meg 

Szeretném felhívni a figyelmüket a 
Vízi-közmű társulat tájékoztató levelei-
re, a Lakás-takarékpénztári szerződé-
sekre. 

Azok, akik nem fizetik számlájukra a 
törlesztő-részleteket, elveszítik a kamattámo-
gatást.  Azok, akiknek nagy összegű hát-
ralékuk van, ők is csak időarányosan 
részesedhetnek a kamattámogatásból. 
Megtörténhet az is, hogy megszűnik a 
szerződésük és átkerülnek azok közé, 
akik 2012. december hónap végéig köte-

lesek teljesíteni a 291000 Ft érdekeltési 
hozzájárulás megfizetését. 

Ismételten kérem Önöket, hogy a 
vállalt havi 2900 Ft teljesítéséről ne 
feledkezzenek meg, és éljenek a vá-
lasztott kedvezménnyel!  

A KEOP Települési szilárdhulladék 
gazdálkodási rendszerek fejlesztésére 
irányult a Szelektív Kft géppark bővíté-
sére benyújtott pályázatunk, amely sike-
resen zárult. 

156 590 000 Ft támogatásban része-
sültünk, amely alapján megindult a gé-
pek beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás. 

A Kft- vel együttműködve szerveztük 
a veszélyes hulladékok gyűjtését és a 
lomtalanítást. Az országban nagyon 
kevés helyen működik szelektív hulla-
dékgyűjtés. Kérem a lakosságot, hogy ne 
égessék el a hasznosítható hulladékot- 
papírt, dobozokat, üvegeket…-, hanem 
helyezzék ki a szállítási napokon. 

A hulladékszállítási díj megfizetése 
mindenki számára kötelező! Az elmara-
dások adók módjára behajthatók. Figyel-
mesen őrizzék meg a kifizetési számlá-
kat ! Eredményes volt a Föld Napja al-
kalmából szervezett közutak melletti 
hulladékgyűjtés. Köszönjük a résztve-
vőknek, valamint a Cigány kisebbségi 
önkormányzat vezetőinek munkáját. 

A munkanélküliség enyhítésére kap-
csolódtunk be az Út a munkához prog-
ramba. Az elnyert pályázati támogatásnak- 
8 625 000 Ft-nak köszönhetően kezdtük 
meg 4 hónapi -4 óra/nap -időtartamban 
44 fő közmunkában történő foglalkozta-
tását és 4 fő egész évben tartó 8 óra/nap 

foglalkoztatását. Pályázatunknak kö-
szönhető, hogy 3 fő alkalmazásra került 
a Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat-
nál a Hajta patak rendezésére, 3 fő dol-
gozik a parlagfű mentesítési program-
ban a Gödöllői Többcélú Társulással 
együttműködve a településen, valamint 
18 fő a MÁV-kert vasúti töltések melletti 
rendezésére. Továbbra is együttműkö-
dési megállapodásunk keretében a Kon-
takt alapítvány munkatársa várja a mun-
kát keresőket a Művelődési házban, csü-
törtökön. 

Sikeresen pályáztunk a Magyar Élel-
miszerbank egyesülethez, amelyet a 
Syngenta Kft támogatott.  Zöldség-
vetőmagokból és zöldségtermesztéshez 
használható növényvédő szerekből álló 
támogatásban részesültünk. A kapott 
anyagok segítségével élelmiszerek 
előállítása történik, és a megtermelt 
élelmiszert rászorulókhoz is eljuttatjuk.  
Az óvodánk konyhája az általunk 
termelt zöldségekből részesedik. 

A parlagfűmentesítési programban 
két bozótvágó gép beszerzésére nyertünk 
támogatást. 

A Lecsót a keceléből fesztivál szervezésére 
a z  E u r ó p a i  M e z ő g a z d a s á g i 
V i d é k f e j le s z té s i  A la p b ó l  a z 
Együttműködő társszervező: Észak 
Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 
révén 800 000 Ft pályázati forráshoz 
jutottunk. A fesztiválra köszönjük a 
felajánlott támogatását: a Galga COOP 
Zrt, Zsámboki Termelőszövetkezet,  
Zsámboki Takarékszövetkezet, OTP 
Bank, HFC Network , Gödöllői 
T ö b b c é l ú  T á r s u l á s ,  K ó s z ó 
Mezőgazdasági Bolt, BOMIX Kft-nek. 

Sajnálatos módon a gyalogos forga-
lom biztonságának javítása érdekében 
benyújtott pályázatunk- gyalogos-
átkelőhely kialakítására nem nyert tá-
mogatást. Településünkön több szakasz 
van, ahol nincs minden oldalon járda. A 
gyalogosok a közút padkán közleked-
nek, de a biztonságos közlekedést, az ott 
parkoló bér-autóbuszok akadályozzák. 
Az autóbuszok parkolására a központi 
parkolóhelyen van mód, de a Termelő-
szövetkezet is felajánlotta a területén 
történő parkolást. Kérem az autóbusz-
ok használóit éljenek ezekkel a lehető-
ségekkel ! 

A Római Katolikus Templom felújítására 
benyújtott pályázat értékelése október hónap-
ra halasztódott. 

Nagyon nagy szükség lenne a mellék-
utcák javítására, de a szennyvízhálózat 
építése miatt, azok felújítására a beruhá-
zás befejezésekor kerülhet sor. A hálózat 
a mellékutcákban az út közepén kerül 
elhelyezésre, de a KÖZÚT utak nem 
kerülnek felbontásra. A vezeték az 
árokszélen, padka mentén halad. 

Néhány szakaszon: Deák F utca, Szent 
István utca, Nagydiófa utca járda javítása és 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Átereszek elhelyezése  
a Szent László utcai kertek végén 

Járdajavítás a Deák Ferenc utcában 



3 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

aszfaltozása történt meg. A Halász utca 
végén lévő átereszek lehelyezésével ezentúl 
megközelíthetők a  Szent László utca 
kertjei, valamint a földterületek. Kö-
szönjük a Termelőszövetkezet és 
Átyim Miklós lelkes közreműködését. 

Településünkön valamennyire csök-
kent a csapadékvíz, a talajvíz szintje. A 
temetőben azonban még mindig magas 
a talajvízszint, – 140 cm – ezért az 
ÁNTSZ továbbra sem  engedélyezi a 
koporsós temetkezést. Bízzunk a szára-
zabb időjárásban ! 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
kialakított urnasírhelyek megvásárol-
hatók, részletekben is lehet fizetéssel 
élni. Egy-egy urna sírhelyet csak egy 
család használhat, azokban 3 urna elhe-
lyezésére van mód.  

Településünk működése nagyrészt a 
helyi adóbevételeken is múlik. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy az Iparűzési adó 

hatálya alá a vállalkozóknak, gazdálko-
dóknak kell bejelentkezni. Az adóható-
ság a bejelentés elmulasztását ellenőriz-
heti. 

Azoknál, akik hosszabb idő óta a gép-
jármű adót nem fizették- az adóhatóság 
megkezdte a gépjárművek forgalomból 
való kivonását. Kérünk minden lakost, 
hogy kísérje figyelemmel a fennálló kö-
telezettségeit, őrizzék meg a befizetési 
csekkeket. 

Az általános iskolában valamint az óvo-
dában intézményvezetők kinevezésére került 
sor. A meghirdetett állásokra beérkezett 
pályázatok értékelése alapján döntött a 
képviselőtestület, figyelembe véve az 
intézmények dolgozóinak javaslatát. 

A Bajza Lenke Általános Iskola igazgatója 
2011. augusztus 1- 2016. július 31-ig : 
Szigetiné Simon Rozália, aki 29 év 
szakmai tapasztalattal rendelkezik. 2006. 
év óta az intézmény vezetője. 

A Kacó Napköziotthonos óvoda vezetője 
2011. augusztus 1-2016. július 31-ig : 
Molnárné Deák Erika, aki 37 év szak-
mai tapasztalattal rendelkezik. 1996-tól 
vezetője az óvodának. 

A kinevezett intézményvezetők mun-
kájához szeretnénk kérni a szülők és a 
település lakóinak együttműködését. 
Továbbra is forduljanak hozzájuk biza-
lommal, hiszen jól felkészült szakembe-
rek, akikre bármikor számíthatnak. 

 
Kedves Zsámbokiak ! 
Az elkövetkező fesztiválra szeretettel 

várunk minden érdeklődőt. Bízunk ab-
ban, hogy a programokban mindenki 
talál szórakoztatására valót. Kellemes 
pihenést kívánok  a nyárra településünk 
minden lakójának! 

Holló Ilona 
polgármester 

A polgármesteri hivatal falán már-
ványtábla őrzi az ország első helyi nép-
szavazásának emlékét, amellyel a 
zsámbokiak kivívták közigazgatási önál-
lóságuk visszaállítását. 

Ennek az eseménynek az előzménye-
ként érdemes felidézni a korabeli törté-
néseket. Az 1970-es évek gazdasági és 
közigazgatási összevonásainak kereté-
ben került sor 1974-ben a zsámboki Pe-
tőfi TSZ egy esítésér e a  valk ó-
vácszentlászlói Zöld Mező TSZ-szel, 
l975-től pedig Zsámboki  ta nács 
„csatlakozására” a Valkó Községi Közös 
Tanácshoz. Ennek első lépéseként 1974 
aug. 17-én a zsámboki pártvezetőség, 
népfrontelnökség és tanácsi vezetőség 
előtt a járási hivatal elnökhelyettese is-
mertette az egyesült nagyközségi rang 
előnyeit és javasolta, a TSZ és az ÁFÉSZ 
korábbi egyesülésének követését. A 
meglepett helyi vezetők megértették, 
hogy a „felső javaslat” lényegében már 
határozat, ami ellen nem igen lehet ug-
rálni, másrészt bíztak az igéretekben. 
Egyedül Tóth Flórián tanácstag ellenez-
te, mondván, hogy ilyen sorsdöntő kér-
désben népszavazással kellene kikérni a 
nép véleményét… 

A közös tanács székhelye Valkó lett, 
Zsámboko „szakigazgatási kirendeltség” 
–et szerveztek, amelynek vezetője Mezei 
Józsefné volt tanácselnök lett. 

A nagyközségi lehetőségek kihaszná-
lása céljából már 1975-ben elkészült az 
1980-ig terjedő időszak fejlesztési terve, 
amelynek lényege az un. „ szintrehozás” 
volt.. Ez azt jelentette, hogy két társköz-
ség elmaradottabb intézményhálózatát – 
ahol pl. sem óvoda, sem napközi nem 
volt – a zsámboki szintre hozzák. Így 
aztán évek során mindezek megépültek, 
míg a régi zsámboki épületeket mindig 
csak javítgatták. A fejlesztések elmara-
dása következtében községünk a halmo-
zottan hátrányos kategóriába csúszott le. 

Ezt felismerve a lakosság körében egyre 
erősebb lett a számunkra hátrányos 
„tanácsi házasság” felbontásának az 
igénye. Ezt a helyi érdekek fokozottabb 
figyelembevételére 1985-ben szervezett 
előljáróság sem tudta csillapítani. A he-
lyi szervek által összehívott Falugyűlé-

sen 1985 okt. 14-én elhatározták, hogy a 
tanácsi önállóság kérésével az illetékes 
felsőbb szervekhez fordulnak. Levelük-
ben felsorolták az indokokat is: - az ösz-
szefonás a lakosság megkérdezése nél-
kül történt, - az igéretek ellenére hátrá-
nyos helyzetbe került a község,  - igen 
nehézkes a székhelyközséggel való kap-
csolattartás, ügyintézés, - a község köz-
ponti fekvése, országosan elismert nép-

művészete, gazdasági eredményei, stb 
nem „társközségi rangot” érdemel… 

A levelet 842 lakos írta alá és nov. 12-
én küldték el az Elnöki Tanácsnak. 1985. 
december 17-én a nagyközségi tanács is 
napirendjére tűzte a zsámboki pártalap-
szervezet határozatát az önállóságról. A 
jelenlévő járási és megyei vezetők ekkor 
azzal hárították el a kérést, hogy az 
„nem időszerű” és arra kérték a 
zsámboki vezetőket, hogy erről győzzék 
meg a lakosságot is… Hónapokig tartó 
győzködés folyt a faluban. A kezdődő 
„reformszellők” erősödésének következ-
tében azonban 1986 nyarán mégis ki-
küldtek egy vizsgálóbizottságot, amely 
megállapította, hogy a zsámboki lakos-
ságnak igaza van, de a kiválás hátrányos 
gazdasági következményeire is felhívták 
a figyelmet. Pl. a nagyközségi 5000 Ft-os 
fejkvóta 3000 Ft-ra csökken, önállóan 
kell eltartani a helyi tanácsi apparátust, 
nem lesz lehetőség nagy beruházásra, 
stb.) Ezek alapján a bizottság sem java-
solta a kiválást, hanem újabb ismertető 
falugyűlés összehívását szorgalmazta. 
Erre 1986. aug. 29-én került sor a József 
Attila Műv. Házban, ahol a járási és me-
gyei vezetőkkel szemben kb. 400 lakos 
követelte a különválást. Ezt követte 
1986. szept. 21-én az országos médiaese-
ménynek számító Népszavazás, ahol a 
választópolgárok 95,7%-a közül 93,5% 
szavazott az önállóság mellett. 

Az Elnöki Tanács nov. 28-án hozzájá-
rult az önálló zsámboki tanács megala-
kulásához, amelyre 1987. jan. 26-án ke-
rült sor Holló Ilona tanácselnök vezeté-
sével. A tanácselnök helyettese Urbán 
László, a VB tagjai pedig Balogh Tibor, 
Balogh József és Kovács 

András, Dudás Józsefné lettek. A VB 
titkári teendőket 1987 szeptemberétől 
Nagyné Szabó Judit látta el. 

Dr. Tóth József 

HUSZONÖT ÉVE TÖRTÉNT… 

Alakuló tanácsülés 1987. január 

A Végrehajtó Bizottság tagjainak  
eskütétele 
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Díszítsük közösen a 
lecsófesztivál helyszíneit! 

A lecsófesztiválon a rendezvény környékét 
az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk 
díszíteni. Kérünk mindenkit, hogy aki a 
díszítés céljából paprikát, hagymát, felfűzött 
paprikát, cserepes virágot, futó muskátlit, kis 
hordót, szakajtót, parasztköcsögöt, vagy más 
díszítő tárgyat tud felajánlani az jelezze 
előzetesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 
Művelődési Házban. Valamennyi tárgyat a 
fesztivál végén visszaszolgáltatunk a 
tulajdonos részére. Szükség esetén a tárgyak 
elszállításáról is gondoskodunk. Kérjük a 
felajánlásaikat augusztus 10-ig jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál, (Tel: 462-107) hogy milyen 
tárgyakat tudnak felajánlani. Segítségüket 
előre is köszönjük! 

 
Többlet paprika, paradicsom 

felajánlás! 
Az elmúlt években az igények szerint már 

a fesztivál második napján is főztünk lecsót az 
Intézményeink dolgozói és egy-két önkéntes 
segítségével. Ezt az idén is szeretnénk 
biztosítani a fesztiválra látogatók számára. Az 
alapanyag beszerzése azonban minden évben 
nehézségekbe ütközik.  Amennyiben a 
zsámboki termelőknek lehetőségük van 

alapanyag felajánlásra, a Polgármesteri 
Hivatalban Rádóczki Lászlónénál a 462-107-
es telefonszámon kérjük jelezzék ezt. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 
Paprika Kiállítás! 

Az idén is megrendezésre kerül a Paprika 
Kiállítás. Kérjük a termelőket, hogy minél 
többen vegyenek részt a kiállításban, 
amelyben különféle fajtákat szeretnénk 
bemutatni a közönségnek (pl. fehérhúsú, zöld-
h e g y e s ,  f ű s z e r - ,  c s e r e s z n y e , - 
paradicsompaprika stb.  

Kérjük jelezzék részvételi szándékukat a 
szervezés segítése céljából: Lapu Istvánnál a 
Mezőgazdasági Boltban – telefon 462-664 – 
augusztus 9-ig. 

 
“Kedvenc háziállat” bemutató 

Az elmúlt évek során a nagy sikerre való 
tekintettel az idén is megrendezzük 
a”Kedvenc Háziállat” bemutatót. Mindenki 
bemutathatja “kedvencét” a közönségnek, 
amiért díjazásban is részesülhetnek. Teret és 
lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek a 
személyes bemutatásra is. A humoros 
bemutatást az értékelésnél figyelembe 
vesszük! A bemutatóra jelentkezni lehet a 
jelentkezési lap leadással: Rádóczki 
Lászlónénál (Polg. Hiv. 462-107) augusztus 

10-ig. A jelentkezők a “kedvencekkel” a 
meghirdetett bemutató előtt fél órával az 
információs sátornál jelentkezzenek!  

 
“Érdekes Gyűjtemények 

Kiállítása” 
 
Várjuk azoknak a  jelentkezését, akiknek 

valamilyen érdekes gyűjteményük van otthon 
és szívesen megosztanák a fesztivál 
közönségével. Gondoltunk itt képeslapokra, 
szalvétákra, bélyegekre, telefonkártyákra, 
min iüvegekre,  régi b ankjegyekre, 
miniautókra, de bármilyen érdekes kollekciót 
szívesen fogadunk.  

Az  “ É r d e k e s  g y ű j t e mé n y e k  
Kiállításának”Időpontja a Lecsófesztivál alatt 
mindkét nap 14.00-17.00 óráig lenne nyitva, 
az érdeklődők számára.  

Kérjük továbbá, hogy a kiállítók a 
“kincseiket” ebben az időben őrizzék/
őriztessék, amelyhez természetesen mi is 
adunk teremőrt.   

 
Kérünk mindenkit, hogy a felajánlásokat 

legkésőbb augusztus 5-ig jelezzék Rádóczki 
Lászlónénál (Polgármesteri  Hivatal . 
Tel.:462-107), vagy Bajdikné Bálint Máriánál 
a Művelődési Házban: Tel.: 462-145) Előre is 
köszönjük a szervezők nevében! 

Az elmúlt években megrendezett „ Falu-
szépítő versenyt” Zsámbok Község Önkor-
mányzata ez évben is meghirdeti a Kószó 
Mezőgazdasági Bolt támogatásával. 

A falu szépítését, a kultúrált környezet, 
vendégváró településkép létrehozását, a tele-
pülés arculatának alakítását egyik  kiemelt 
feladatának tekinti Önkormányzatunk. Ez 
évben is Önökhöz fordulunk, készüljenek a 
versenyre, hogy a település tisztább, rendezet-
tebb, virágosabb legyen a magunk és mások 
örömére. 

A versenyben a település minden ingatlana 
részt vesz, nevezés nélkül. Az értékelés au-

gusztus elején várható.  
Az eredményhirdetést és díjazást a „Lecsót 

a keceléből” Hagyományőrző Fesztiválunk 
második napján tartjuk. 

 
Zsűrizési szempontok: 
A zsűri az utcafrontot a ház környékének 

rendezettségét, virágosítást veszi figyelembe 
az értékelés során (a növényzet ápoltságát és a 
belső udvarnak az utcáról is látható részét…). 

Díjazás: 
 
I. helyezés  
„Zsámbok legesztétikusabb virágos lakó-

háza” cím elnyerése és 
12.000 Ft értékű virág és mezőgazdasági 

boltba levásárolható vásárlási utalvány. 
 
II. helyezés  
8.000  Ft értékű virág és mezőgazdasági 

boltba levásárolható vásárlási utalvány 
 
III. helyezés 
5.000  Ft értékű virág és mezőgazdasági 

boltba levásárolható vásárlási utalvány 
 
További díjazottak: 10 db. 1500 Ft-os 

virág és mezőgazdasági boltba levásárolható 
vásárlási utalvány. 

FELHÍVÁS „FALUSZÉPÍTŐ VERSENYRE ! 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS, LECSÓFŐZŐ VERSENYRE 
Feltételek: - A jelentkező csapatoknak 

minimum 5 kg paprikából kell lecsót készí-
teni. – A rendezők biztosítják a kenyeret, 
tüzifát, asztalokat és padokat. – Szeretnénk 
megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját 
részre főzzék a lecsót, hanem annyit készít-
senek, hogy a vendégeket is meg tudják 
kínálni belőle!! – A lecsófőzés kizárólag 
tűzifával történhet. – Az asztalok és helyek 
elfoglalása: augusztus 13-án, (szombaton) a 
lecsófőzés napján, reggel 7 órakor SORSO-
LÁSSAL dől el. Kérjük a csapatokat, hogy 
nevezzék meg a jelentkezési lapon azt a sze-
mélyt a csapatból,  aki a sorsoláson képviseli 
a csapatot. Fontos! Minden csoport képvise-
lője reggel 7 órakor jelenjen meg a lecsófőzés 
(Művelődési Ház udvara) helyszínén. A szer-
vezők szükség esetén a csapatkapitánnyal 
tartják a kapcsolatot. A rendezők által biztosí-

tott asztalok, padok egy csapat részére 8-10 
főnek biztosít kényelmes helyet. Több asztal, 
pad elhelyezésre helyhiány miatt nincs lehető-
sége. – Kérünk mindenkit, hogy előre jelez-
zék a jelentkezési lapon a megadott rovatban, 
annak az autónak a rendszámát, amellyel a 
lecsós alapanyagokat és kellékeket szállítják a 
lecsófőzés helyszínére. Azonban ezzel az 
autóval is legkésőbb ¼ 10 órára a lecsófőzés 
helyszínét el kell hagyni!!! 

–A szervező bizottság, a résztvevő lecsó-
főző csapatoknak 2.000 Ft-os nevezési díjat 
állapított meg. A nevezési díjat a jelentkezési 
lap leadásakor fizethetik be a csapatok, a 
Polgármesteri Hivatal pénztárába. .(Nem 
zsámboki résztvevők postai csekken is fizethet-
nek, melynek másolatát hozzátűzik a jelentke-
zési laphoz.) 

 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-os 

lecsójeggyel lehet hozzájutni, amelyet az 
információs sátorban árusítunk! – A szervező 
bizottság kéri a lecsófőző csapatokat, hogy 
otthon elkészített lecsót ne használjanak a 
verseny során!! Továbbá felhívjuk a figyelmet 
az esetleges félreértések elkerülése végett, 
hogy a lecsófőző verseny a megadott jellel, 
(két fedő összeütése) tűzgyújtással kezdő-
dik. – A kész lecsót a lecsófőzés kezdetekor 
kijelölt helyszínre kell leadni 12.15-ig. A 
későn leadott lecsót a zsűri nem tudja elfogad-
ni értékelésre. A lecsófőző versenyre való 
jelentkezést 2011. augusztus 10-ig a Polgár-
mesteri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál 
lehet leadni, a mellékelt Jelentkezési lappal. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok 
a versenykiírás feltételeit elfogadják! 

Sikeres lecsófőzést kívánunk minden je-
lentkezőnek! 
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A következőkben egy fontos,mindenkire,minden évszak-
ban és történelmi korban jellemző,-megkerülhetetlen - jelen-
ségről,az alvásról szólok. 

Ha belegondolunk,életünk harmadát  20-25 évet!!! -
alvással töltjük. Az alvás-ébrenlét ciklikusan változó élettani 
jelenség, mely az élet szükségszerű velejárója. Szerepe össze-
tett,a pihenésen kívül a szervezet fizikai-kémiai regenerációja 
történik meg, mely felkészíti az egyént a nappali életvitelhez 
szükséges szellemi-fizikai készenlétre. Ha ebben a folyamat-
ban zavar támad, alvászavarról beszélünk.  

Következménye a napközbeni fáradtság, koncentrációhi-
ány, emlékezetzavar, reakciólassulás. Azaz az alvás zavara 
mindig együtt jár az ébrenlét zavarával és fordítva. Teljesen 
kimerült állapotban fokozódik a testi betegségek, balesetek és 
a gyors szellemi leépülés kockázata. Kísérletes körülmények 
között alvásmegvonással biztosan provokálható epilepsziás 
nagyroham. 

A felmérések szerint átmeneti alvászavar a felnőtt lakos-
ság 32-66%-ban tartós 7-18%-ban jelentkezik. Gyakoribb 

nőknél és időseknél. Az alvást szabályozó "biológiai óra" 
egyéb külső hatásokkal befolyásolt:világosság-sötétség ará-
nya(évszakok), bevésődött rossz szokások (a 3 műszakhoz 
való igazodás miatt), gyógy-élvezeti és ajzószerek ész nélküli 
használata, éjszakán át szörfözés a "Hálón",nappali szorongá-
sok," el nem varrt szálak"zaklató utóhatásai. 

Természetesen nemcsak az el és átalvás zavarai sorolhatók 
ide, de ide tartoznak a felszínes töredezett alvás, a lidérc-
álom, az alvajárás. Speciális forma a tüdőgyógyászatban gon-
dozandó alvási-átmeneti légzéskihagyás tünetegyüttes -főleg 
kövérekben-. 

Orvoshoz fordulni több hete fennálló alvászavar esetén 
indokolt, ahol tisztázni próbáljuk az okokat és megelőzni a 
következményeket. Súlyos esetekben ún. alváscentrumok 
segíthetnek. 

Köszönöm figyelmüket-nappal- és jó álmokat kívánok -éjjel-! 
Dr.Erdélyi Tibor 

családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

Mindenkinek szüksége van a napfény örömet, jó kedvet, 
sőt a D-vitamin pótlás elősegítése révén egészséget biztosító 
hatására. Amennyire fontosak, annyira veszélyesek is szerve-
zetünk számára a napsugarak, ezért szükséges néhány óvin-
tézkedés, melyeket elsősorban a kisgyermekes családoknak 
ajánlok figyelmébe. 

Nyáron már 10-14 napos korú csecsemőket fokozatosan 
hozzászoktathatunk a levegőhöz. Kezdetben csak öt percre 
vigyük ki, majd folyamatosan emelve az időtartamot árnyék-
ban, a teraszon, udvaron is altathatjuk, így napi 4-5 órát tölt-
het a baba a szabadban: felügyelet mellett, rovaroktól, kutyá-
tól, macskától, leégéstől védve! Erre a  9 előtti és a 17 óra 
utáni idő a legalkalmasabb. 

 Egy éven aluli gyermeket nem szabad tűző napra kitenni, 
vagy sétálni vele! 

A bőrük napsugárzás elleni védelme még nem fejlődött ki 
megfelelően. A finom bababőr sokkal vékonyabb, védtele-
nebb a napfény káros UV sugaraival szemben. 

 A nagy hőségben az anyukák sétálni indulnak, sok eset-
ben érdemes átgondolni, hogy kinek az igénye szerint. 

A csecsemőnek elég, ha kivisszük egy csendes, lombos 
helyre, ahol a falevelek mozgása is nagy élményt jelent szá-
mára. 

A kúszó, mászó babának óriási élmény a kismedence, 
vagy a fürdőkád langyos vize. A fürdőzés előtt legalább 20 

perccel érdemes a bőrt magas, akár 50-es faktorszámú fény-
védő krémmel bekenni, fejére kiskalapot tenni, vagy haját 
bevizezni. A tűző napot kerüljük fürdőzéskor is, akár a stran-
don, akár otthon. 

Gondoskodjunk a folyadékpótlásról: gyakori szoptatással 
vagy már vegyes étrend esetén vízzel, frissen csavart gyü-
mölcslével, vagy gyümölcsteával. 

Érdemes a kutacsát figyelni, hogy ne süppedjen be! Ez a 
gyermek 18 hónapos koráig a feje búbján lévő puhaság. Fon-
tos, hogy fekve nézzük, és a gyermek előző állapotához mér-
ten, mert egyéni eltéréseket mutat, van, akinek mindig süp-
pedtebbnek tűnik, bár nem is szomjas. 

Az izzadság miatt rengeteg apró pötty keletkezhet a nya-
kán, hasán, ezeket a melegkiütéseket megelőzhetjük, ha nap-
közben többször áttöröljük a kicsi testét vagy többször lefür-
detjük. A hintőpor is jót tesz szárító hatása révén. 

 Nagyobb gyermekkel is a kora délelőtti órákban induljunk 
pl. bevásárolni, vagy ügyeket intézni, de a kiskalap és a fo-
lyadék ne maradjon otthon. 

Bőrünk nem felejt, az évek alatt elszenvedett leégések 
összeadódnak ezért már születéstől kezdve óvjuk épségét, így 
megelőzhetjük a bőrrák kialakulását. 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

A VÉDŐNŐ TANÁCSAI: ITT A NYÁR 

A Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Egyesülete 
keretében működő Asszonykórus  csoport tagjai ez év elején 
arra a döntésre jutottak, szeretnék „megmérettetni” magukat, 
a KÓTA Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége  által 
meghirdetett és szervezett 16. Országos Népzenei Minősí-
tőn: népdalkörök kategóriában. A minősítés  kétfordulós, 
melynek első fordulóját 2011. június 04-én Egerben tartottak 
meg  a Bartakovics Béla Művelődési Központban, a 
„Ködellik a Mátra” Népzenei Fesztivál rendezvényén. A cso-
port az indított kategóriában, az elérhető szakmai fokozatok 
közül: 1./ megfelelt, 2./ dicséretes, 3./ kiváló minősítést pá-
lyázhatta meg. 

Az Asszonykórusunk a legjobb,  „KIVÁLÓ” fokozatot 
érte el, a szakmai zsűri értékelése alapján. A területi minősí-
tés legalább dicséretes minősítés feltétele a második forduló-
nak az országos minősítésnek. 

A zsűri elnöke: Dr. Alföldy Boruss István a Magyar Rá-
dió Zenei Együttesseinek igazgatója foglalta össze a zsűri 
értékelését a csoport számára. 

A zsűri kiemelte, és őszintén csodálta, a népviseletünk 
egyediségét, ízlésességét, a hagyományok szigorú betartását 
az öltözködésben, a színpadi megjelenésben. A zenei anyag: 
dalcsokor összeállítást, minőségi kiválóságát, kiválasztását és 
az előadásmódot. A zsűri tagja volt még Méry Margit a Szlo-
vák Rádió Magyar Szerkesztőség munkatársa, és Szabó Viola 
Eszterházy Károly Főiskola tanára. 

Külön gratulálunk az Asszonykórus tagjainak, és köszön-
jük nekik a fáradozást, a megmérettetés idejét megelőzően a 
késő estékbe nyúló próbákat. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen 
a községünk hírnevét gazdagították! További hasonló sikere-
ket kívánunk nekik! 

Bajdikné Bálint Mária 

A ZSÁMBOK ASSZONYKÓRUS „KIVÁLÓ” MINŐSÍTÉST KAPOTT EGERBEN 



6 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Szeptember 
5.-9. ( hétfő- péntek) Szülői értekezletek 
   A 8. osztályos tanulók és szüleik tájékoztatása 
   a felvételi eljárás rendjéről 
5. (hétfő)  A Tóth Alapítvány kiírása 
15. (csütörtök)  Elveszett diákigazolványok pótlási kérelmének 
   határideje. 
19. (hétfő)  Szakköri jelentkezések 
30. (hétfő)  A tanmenetek leadási határideje 
   A népmese napja 

Október 
3. (hétfő)  Munkaértekezlet, Fogadóórák 
   A szakkörök indítása 
6.(csütörtök)  Megemlékezés a nagyszünetben október 
   6-áról, az aradi vértanúk napjáról Péter   
   Lászlóné (4. osztály) 
12.-13. (szerda-csütörtök)Papírgyűjtés 
21.(péntek)  Nemzeti ünnepünkre emlékezünk (8. osztály:  
   Drabos Sándorné ) 
28.(péntek)  Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 
30. (vasárnap)  A téli időszámítás kezdete 
31. (hétfő)  Országos pihenőnap 

November 
1. (kedd)  Mindenszentek 
2. (szerda)- 5.(szombat) Őszi szünet 
7. (hétfő)  Az őszi szünet utáni első tanítási nap 
11. (péntek)  A tankönyvrendeléssel kapcsolatban a szülők 
   és tanulók tájékoztatása az ingyenesség feltét
   eleiről (igénylés az igénylőlap alapján) 
14.(hétfő)  Fogadóóra, Munkaértekezlet 
15. (kedd)  Honismereti vetélkedő 
18. (péntek)  Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolya-
   mos gimnáziumi felvételit szervező gimnáziu-
   mok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok szá-
   mára írásbeli felvételit szervező középfokú 
   intézmények jegyzékét. 
21. (hétfő)  Nevelési értekezlet (délután) 
22.-23. (kedd, szerda) Nyílt órák  
28. (hétfő)  Tankönyvrendelés: Az iskolai közösségek 
   tájékoztatása a felmérés eredményéről 

December 
5. (hétfő)  Fogadóóra, munkaértekezlet 
6. (kedd)  Mikulás kupa  
6. (kedd)-9. (péntek) Mikulás klubdélutánok 
9. (péntek)  A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi-
   lag, egységes körülmények szerint szervezett 
   írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező 
   intézménybe. A Hátrányos Helyzetű Tanulók 
   Arany János Tehetséggondozó Programjára 
   történő pályázatok benyújtása. 
16. (péntek)  A tankönyvtámogatás módjának meghatározá-
   sa. A szülők és a tanulók tájékoztatása a támo-
   gatás módjáról. Idősek karácsonya  
   (Nagy Zsuzsa 5. osztály) 
   Ötletadó karácsonyi vásár 
22.- 01.02.  Téli szünet 

Január  
3. (kedd)  A téli szünet utáni első tanítási nap 
9. (hétfő)  Munkaértekezlet, fogadóóra,  
   Tankönyvrendelés 
13. (péntek)  Az első félév utolsó napja 
   Osztályozó értekezlet 

16. (hétfő)  A második félév első napja 
20. (péntek)  A félévi értesítők kiadása 
20. (péntek) 14.00:  A 8. osztályos egységes írásbeli felvételi  
   időpontja az érintett 6 és 8 évfolyamos  
   gimnáziumokban. 
21. (szombat) 10.00:  Egységes felvételi írásbeli vizsgák a ki 
   lencedik évfolyamos általános tantervű  
   képzésre az érintett középfokú intézményekben. 
23. (hétfő)  Félévi értekezlet (délután) 
26. (csütörtök)14.00:  A pótló írásbeli felvételi vizsgák ideje. 

Február 
30.-3. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek: A féléves munka értékelése 
16. (csütörtök)  Farsangi bál az alsósoknak 
17. (péntek)  Farsangi bál a felsősöknek 
17. (péntek)  A 8. osztályosok felvételi lapjainak meg 
   küldési határideje 
20. (hétfő)  A szóbeli felvételik kezdete 

Március 
5. (hétfő)  Munkaértekezlet, fogadóóra 
9. (péntek)  A szóbeli felvételik záró napja 
13. (kedd)  Ideiglenes felvételi jegyzék 
15. (csütörtök)  Nemzeti ünnep  
   Ünnepi műsort ad a hetedik osztály:  
   Szilágyiné Márkus Mária 
14.-19. (kedd-hétfő) A felvételi adatlapok módosítási lehetősége 
20. (kedd)  A módosított adatlapok megküldése a  
   Felvételi Központnak 
25. (vasárnap)  A nyári időszámítás kezdete 

Április 
2. (hétfő)  Munkaértekezlet, fogadóóra  
5.- 9. (csütörtök-hétfő) Tavaszi szünet 
11. (szerda)  „Szépség koldusa”József Attila verseny 
   „Ablak a világra” versmondó verseny 
   Tanítás nélküli munkanap 
   Műsort készít: Vaskóné Vas Edit a 3. osztállyal 
16.-17. (hétfő-kedd) Papírgyűjtés 
19. (csütörtök)  Az első osztályosok beiratkozása 
23. (hétfő)  Bemutató óra az első órában 
   Nevelési értekezlet 
25. (szerda)  A középiskolák értesítése a felvételről 
28. (szombat)  Alapítványi gálaest 

Május 
1. (kedd)  A munka ünnepe (munkaszüneti nap) 
7. (hétfő)  Munkaértekezlet, fogadóóra 
7. (hétfő)  Anyák napja (osztálykeretben) 
10. (csütörtök)  Madarak, fák napja- megemlékezés a  
   nagyszünetben 
11. (péntek)  A második féléves diákigazolvány  
   igénylés határideje 
14.-18. (hétfő-péntek) Comenius projekttalálkozó Zsámbokon 
25. (péntek)  Gyermeknap 
29. (kedd)  A Tóth Alapítvány pályamunkáinak elbírálása 
30. (szerda)  OKÉV-mérés a 4., 6., 8. osztályban  
   (olvasás-szövegértés, matematika) 

Június 
4.-5. (hétfő-kedd) A 8. osztályosok vizsgája 
8. (péntek)   Osztályozó értekezlet 
11. (hétfő)  Projectnap- a víz 
12. (kedd)  Bolond ballagás 
16. (szombat)10.00 óra:  Ballagás 
17. (vasárnap)  17.00: Tanévzáró 

ÜTEMTERV 
183 nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök)- 2012. június 15.(péntek) 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK: 
1. április 11. (szerda) József Attila verseny 

2. május 25. (péntek) Gyereknap 
SZÜNETEK: 

Őszi szünet: 2011. november 2. (szerda)- november 5. (szombat)  
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). 

Téli szünet: 2011. december 22. (csütörtök)- 2012. január 2. (hétfő)  
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). 

Tavaszi szünet: 2012. április 5. (csütörtök)- április 9. (hétfő)  
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd). 
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Iskolánk 2009. május óta ápol testvér-
iskolai barátságot a kalotaszentkirályi 
Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolával. A kapcsolat kereté-
ben néhányszor ellátogattak a pedagó-
gusok egymás iskolájába, településére. 
Tavaly erdélyi gyerekeket is vendégül 
láttunk Zsámbokon, és megcsodálhattuk 
a méltán híres kalotaszegi néptáncukat 
az augusztusi Lecsó-fesztiválon. 

A zsámboki gyerekek idén már máso-
dik alakalommal vehettek részt a szent-
királyi iskolában megrendezett Föld-
napi ünnepen. A rendezvény egyik jeles 
eseménye a Föld napjának tiszteletére 
meghirdetett pályamunkák ismertetése 
és díjazása. Ebben az évben 7 tanulónk 3 
pályamunka elkészítésében vett részt. 

A „Bölcsőnk a Föld” – Településünk 
erős és gyenge pontjait „zöld” szemmel, 
címmel kiírt pályázatra a zsámboki gye-
rekek a következő dolgozatokkal nevez-
tek: 

Hudoba Katalin 8. o. és Hudoba Márta 
6. o. tanulók: 

Zsámbok zöld területei, parkjai, 
 

Balogh Enikő és Boda Ákos 7. o., 
Boda Barna 6. o. tanulók: 

Példaértékű terület: a mi gazdasá-
gunk, 

 
Józsa Vivien és Lénárt Máté  

6. o. tanulók: 
A szelektív hulladékgyűjtés a mi 

településünkön, Zsámbokon címmel.  
Kirándulásunk 2011.április 28-án, 

csütörtökön kezdődött, hiszen az út 
hosszú. Estére érkezett meg a kis csapa-
tunk Kalotaszentkirályra, amely egy 
1500 lelkes, ottani viszonylatban nagy-
nak számító békés, erdélyi magyarok 
lakta falu. Gyönyörű természeti környe-
zetben fekszik az Erdélyi-szigethegység 
ölelésében, a Kalota-patak szeli át.  

Az ottani emberek főként földműve-
léssel foglalkoznak, összhangban élnek a 
természettel.  

Megfigyelhettük, hogy sokkal, na-
gyobb alázattal viseltetnek a természet 
iránt, mint mi, de ugyanakkor kiaknáz-
zák az általa nyújtott lehetőségeket. Fi-
gyelnek arra, hogy az iskola, a falu utcái 

tiszták és gondozottak legyenek, a szán-
tóföldeket, legelőket gondosan karban-
tartják. Nem bevásárlóközpontban vásá-
rolnak, nem termelnek rengeteg szeme-
tet az állandó fogyasztási kényszer mi-
att, mert szinte mindent megtermelnek a 
családok maguknak, így jobban is meg-
becsülik értékeiket, mint sok körülöttük 
élő ember. Életszemléletük nem csak 
ránk, felnőttekre, de a gyerekekre is 
nagy hatással volt. 

A Föld-napi programok másnap, áp-
rilis 29-én kezdődtek. Az iskolában gyü-
lekeztünk, ahol a megnyitó után Stoll 
László, a miskolci Holocén Egyesület 
egykori tagjának, jelenleg a magyar ál-
lamigazgatásban dolgozó környezetvé-
delmi szakértőnek izgalmas előadását 
hallgattuk meg az iskola tanulóival 
együtt a globális felmelegedésről és az 
ökológiai lábnyom mibenlétéről. Ezután 
az iskola tanulói részére meghirdetett 
rajz-, és fotópályázatra készített munká-
kat tekinthettük meg, illetve szavazhat-
tunk is az általunk legjobbnak ítélt 5 
alkotásra.  

Majd a 10 éves hagyományt követve 
tujákat és egy fát ültettünk. A nyírfát mi 
vittük Zsámbokról, és azt is elültettük az 
iskola udvarán. Végül az eredményhir-
detés és a nyertes pályamunkák Power-
Point-bemutatója következett. Több 
mint 30 dolgozatot készítettek a kalota-
szegi tanulók, és persze a zsámboki gye-
rekek. A bemutatóból megismerhettük a 
környező magyar ajkú települések (pl.: 
Sárvásár, Körösfő, Kalotadámos, 
Bánffyhunyad) állat- és növényvilágát, 
jellegzetes tájait.  

Az erdélyi gyerekek dolgozatainak 
igen értékes eleme az volt, hogy a kör-
nyezeti jellemzőkön, pozitív és negatív 
dolgokon túl arra is próbáltak választ 
keresni, hogyan lehetne környezetvédel-
mi szempontból segíteni lakóhelyüknek, 
kiküszöbölni vagy tompítani azokat a 
hátrányos tényezőket, amelyek anyagi 
okokból vagy az emberek hozzáállása 
miatt károsítják a természetet, rombolják 
a körülöttünk található természeti érté-
keket.  

 
 

Volt olyan diák, aki figyelemfelhívó 
táblákkal buzdította az arra járókat a 
természeti értékek megóvására, s volt, 
aki kitakarította a szemetes folyómedre-
ket vagy fát ültetett. A dolgozatokat a 12 
díjnyertes pályázó mutatta be, aki 1 he-
tes táborozást nyert a Kalotaszentkirály 
közelében rendezendő öko-táborba. A 
mi pályázóink munkáját különdíjjal is-
merték el.  

Délután egy „hajmeresztő” kirándu-
láson vettünk részt az ottani iskola test-
nevelő tanárával, aki másodállásban 
túravezető.  

Célunk a nem messze található 
Havasrekettyei-vízesés volt, egy sebes 
patak 45 méter magasból aláhulló zuha-
taga. A tanár bácsi útközben sokat me-
sélt a Székely ó-patakról, a növényekről, 
a kőzetekről, a környék állatvilágáról. A 
látvány gyönyörű volt, a patak vize ha-
talmas robajjal zúdult le a meredek szik-
lafalak között. Ezután hegymászás kö-
vetkezett, ami nekünk, felnőtteknek már 
az elején is fárasztó volt, de a java csak 
később kezdődött.  

Egyszer csak meredek hegyoldalon 
kezdtünk el felfelé kapaszkodni, majd 
egy magaslaton találtuk magunkat, me-
redek, sziklás hegy tetején. A látvány 
ijesztő, de egyben csodálatos is volt. 
Fentről láttuk a korábban megcsodált 
vízesést és az óriási fenyőket.  

Visszafelé már könnyebben sétáltunk 
az 1240 méter magas hegytetőről. A ki-
ránduláson azok az erdélyi gyerekek is 
velünk tartottak, akik vendégül látták a 
zsámbokiakat. Nekik este 8 órától még 
táncpróbájuk volt, ahova a vendég gye-
rekek is elkísérték őket, és késő estig 
ropták a táncot. 

Másnap reggel elbúcsúztunk vendég-
látóinktól, és sok kedves emlékkel a szí-
vünkben, élményekkel gazdagon indul-
tunk hazafelé a kb. 7 órás útra. Remél-
jük, hogy sikerül életben tartani ezt a 
testvériskolai kapcsolatot, és hamarosan 
újra találkozunk a 
kalotaszentkirályiakkal.  

 
 

Drabos Sándorné 

KALOTASZENTKIRÁLY 2011. ÁPRILIS 

Világharmónia Futás  6 földrész 140 országában megrende-
zésre kerülő váltófutás, melynek célja, hogy fejlessze a nemze-
tek közötti barátságot. 2011-ben megrendezésre kerülő euró-
pai rendezvénysorozat váltófutása 13 országot kapcsol össze 
3 ezer kilométeren. 

A futás március elején Máltáról indult és július 24-én Izlan-
don ér vétet. 

A Világharmónia Futásba ZSÁMBOK is bekapcsolódott. A 
váltó 2011. május 19-én délelőtt 10.35-kor érkezett Tóalmás 
felől Zsámbokra, ahol a zsámboki Bajza Lenke Általános diák-
jai várták a futókat. A zsámboki gyerekek a váltó futóitól át-
vették a fáklyát és több ország zászlóját lengetve futottak 

együtt az iskola udvaráig.  Itt a diákok a világharmóniára 
emlékezve kis műsorral kedveskedtek a Világharmónia Futók 
magyarországi főszervező csapatának és a váltófutóknak. 

A gyerekek több tucat saját készítésű zsámboki zászlót 
lengetve búcsúztak a Világharmónia futóitól és együttfutva 
kísérték őket a Vácszentlászló felé vezető úton a falutábláig. 
Ezzel Zsámbok is kifejezte a világharmónia iránti elkötelezett-
ségét. Az ilyen esemény az egység és harmónia üzenetét hor-
dozza, amely túlszárnyalja az emberek közötti nemzeti és 
politikai, faji, vallási hovatartozásból fakadó határokat. 

 
Bajdikné Bálint Mária 

VILÁGHARMÓNIA FUTÁS 
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Ez a gondolat lebegett szemünk előtt május 20-án este, 
amikor a Comenius-project következő találkozójára indul-
tunk. De hol is van ez a hely? Milyen tájkép fogadja az oda-
utazókat? Gran Canaria 6 másik szigettel együtt alkotja a Ka-
nári-szigetek nevű szigetcsoportot, mely Spanyolországhoz 
tartozik. Tőlünk csaknem 4000 km távolságra, Afrika partjai-
tól nem messze található. A 7 sziget közül Gran Canaria azért 
is érdekes, mert egyetlen szigeten nagyon sokféle földrajzi 
forma megtalálható, ezért „mini kontinensnek” is nevezik. 
Természetesen van tengerpart, hiszen a szigetet az Atlanti-
óceán öleli körül. De még ez a tengerpart sem egyforma min-
denütt! A sziget déli részén strandolásra, napozásra alkalmas 
homokos partokat, északon pedig holdbéli tájra emlékeztető, 
fekete színű, vulkáni kaviccsal és kövekkel, itt-ott meredek 
sziklafallal övezett vízpartot láthattunk. Mivel a szigetcsoport 
vulkáni működés eredményeként jött létre, ma is érdekes 
kőzeteket, hegyeket, egykori krátereket csodálhatnak meg a 
kíváncsi turisták. A hegyek között meredek szakadékok szé-
lén, több mint 1000 méter felett kanyarog az út. Ebben a ma-
gasságban nem egyszer fordult elő, hogy egy alacsonyabban 
tanyázó felhő belsejét szeltük át. Hegyi túránk alkalmából 
vendéglátóink, a spanyol gyerekek és Roberto tanár bácsi 
vezetésével felmásztunk az 1813 méter magas Roque Nublo 
szikla lábához, ahonnan félelmetes és ugyanakkor gyönyörű 
kilátás nyílt a környező völgyekre, szakadékokra, a mélyben 
kanyargó utakra és kis hegyi falvakra. 

Gran Canaria-t azonban nem csak a földrajzi környezet, 
hanem a növényvilág sokszínűsége is jellemzi. Elámultunk az 
út szélén „gyomként” sorakozó pálmák, leanderek, kaktuszok 
és más (nálunk sok pénzért, kertészetekben kapható) csoda-
szép virágos növényeken, de azon is, hogy a hegyoldalak 
milyen kopárak. Erdőket szinte nem is láttunk, csak a maga-
sabb hegyoldalakon néhány megkímélt vagy újratelepített 
kanári-fenyő telepet. Lenyűgözőnek találtuk a banánültetvé-

nyeket is, amelyeket sajnos csak a buszról bámulhattunk. 
(Talán tudták a vendéglátóink, hogy oda minket nagy hiba 
lenne beszabadítani!) 

Szerencsére a narancs-és citromfákkal egyik délután sike-
rült közelebbről is megismerkedni. A gyümölcsük igazán 
finom volt! Kirándulásaink során a sziget lakosainak történel-
mével is ismerkedtünk, hallottunk a spanyol hódítókról és a 
későbbi fejlődésről. Érdekes kirándulást tettünk egy megújuló 
energiaforrások felhasználási lehetőségeit kutató és kiaknázó 
intézetben, mely egyben a Comenius-project jelenlegi témájá-
hoz (Children’s green belt) is szorosan kapcsolódott. Idegen-
vezetőnk elmondta, hogy a Kanári-szigetek mindegyikén 
nagyon fontosnak tartják a nap-, szél-és vízenergia hasznosí-
tását, hiszen egyéb energiahordozók nem találhatók itt, az 
ideszállításuk  nagyon drága. Az említett 3 energiaforrás vi-
szont bőségesen akad a szigeteken, ezért épül egyre több nap-
és szélenergiát hasznosító telep. Hasznos és elgondolkodtató 
információkat tudtunk meg erről a Magyarországon még gye-
rekcipőben járó energia előállítási módról. Láttuk, hogy az 
emberek gondolkodásmódja ebben is eltér az itthoniakétól. 
Azt tapasztaltuk, hogy a Gran Canaria-n élő emberek sokkal 
ráérősebbek, nem rohannak sehová, , és az sem zavarja őket, 
ha 1 órát kell várni valamire. A gyerekek nagyon elevenek, 
mindig viccelődnek, bolondoznak egymással, de egyáltalán 
nem rosszindulatúak, és ha segítségre szorul valaki, szívesen 
segítenek kérés nélkül is. A vendéglátó gyerekek, akik mindig 
velünk tartottak a kirándulásokon. Vendégszeretetüket és 
kedvességüket a spanyol családoknál elszállásolt nyolcadikos 
lányok élvezhették igazán: Csabai Mónika, Kovács Beatrix, 
Rácz Katalin. 

És a felnőttek, akik részesei lehettek ennek a mediterrán 
utazásnak: Bodáné Majoros Henrietta, Szilágyiné Márkus 
Mária és: 

Drabos Sándorné 

„IRÁNY GRAN CANARIA!” 

BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2116 ZSÁMBOK, BAJZA LENKE TÉR 17. TELEFON: 06-28-592-045, FAX: 06-28-592-046  

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

NYÁRI ÜGYELETI NYITVATARTÁS 
JÚNIUS 29. (SZERDA): 9.00-12.00 
JÚLIUS 13. (SZERDA): 9.00-12.00   JÚLIUS 27. (SZERDA): 9.00-12.00 
AUGUSZTUS11. (CSÜTÖRTÖK): 9.00-12.00 AUGSUZTUS 24. (SZERDA): 9.00-12.00 

 
A TANKÖNYVÁRUSÍTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA 

AUGUSZTUS 29. (HÉTFŐ) 8.00-12.00 13.00-15.00  30. (KEDD) 8.00-12.00 13.00-15.00 

 
NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE 

A TANKÖNYVÁRUSÍTÁS IDEJE ALATT 
AUGUSZTUS 29. (HÉTFŐ) 8.00-12.00 13.00-15.00  30. (KEDD) 8.00-12.00 13.00-15.00 

 
PÓTVIZSGÁK:  AUGUSZTUS 26. (PÉNTEK) 8.00-12.00 

TANÉVNYITÓ (ELSŐ TANÍTÁSI NAP):  2011. SZEPTEMBER 1. (CSÜTÖRTÖK) 8.10 
Tisztelettel: 

Szigetiné Simon Rozália 
Igazgató 

2004-től OKAIM minőségbiztosítási védjeggyel ellátott nevelési-oktatási intézmény 
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Pásztor Sarolta 3.o. és Pásztor Rebeka1. o.:  
Májusfa állítás  

Hrágyel Kitti 3.o. és Hrágyel Dóri 1.o.:  
Hagyományos ételek  

Fülöp Barbara 2.o.: A zsámboki templom  
Majzik Bence:  

Mezőgazdasági gépek régen és ma  
Gódor Fanni 3.o.:  

Kecele, kacó, zsámboki matyó 
(népviseletek Zsámbokon)  

Boda  Réka és Urbán Petra 4.o.:  
Mezítlábas zenekar 

Makádi Renáta 5.o. : Palántázás  
Fekete Vivien és Harnos Szilvia 5.o.:  

Fóliázás régen és ma  
Hudoba Márta 6.o. és Hodoba Katalin 8.o.:  

Zöldterületek Zsámbokon  
Boda Ákos 7.o., Boda Barna 6.o. és Balogh Enikő 7.o.: 

Példaértékű terület, a gazdaságunk  
Balogh Enikő 7.o. : 

Karácsony szentesti emlék,  
ami megtörtént 1939-ben.  

Sós Józsefné, Kis Vera néni  
elbeszélése alapján 

TÓTH ALAPÍTVÁNY 2011 ÉVI PÁLYAMUNKÁK 

Véget ért a 2010-2011-es nevelési év, 
és a sokéves hagyománynak megfelelő-
en évzáró ünnepséggel búcsúztattuk. 
Óvodásaink lelkesen készülődtek erre az 
eseményre, és ügyesen adták elő műso-
raikat, melyeket az óvodapedagógusok 
az év során tanult gyermekdalokból, 
mondókákból, versikékből állítottak 
össze. 

Örömmel figyeltem gyermekeink 
milyen lelkesedéssel játszanak az emel-
vényen, és közben eszembe jutott, amit a 
közelmúltban, Budapesten, egy tovább-
képzésen, mely a szabad játék fontossá-
gáról szólt hallottam egykori tanárom-
tól. Dr. Pálffy Sándor szerint: a mai 
gyermekek nem játszanak eleget és ezért 
nem is képesek a mindennapokban meg-
élt eseményeket, őket ért ingereket fel-
dolgozni. A játék felszabadító, feszült-
ségoldó hatása nem tud érvényesülni 
személyiségfejlődésükben, melynek 
hosszú távú, rendkívül káros következ-
ménye gyermekeink fokozott félelme, 
szorongása, esetleg agresszív viselkedé-
se. 

Itt a nyári szünet, a sok szabadidő, de 
hogyan is töltik gyermekink a vakációt? 

Napjaik rendszeres programja a tévé-
zés, számítógépezés. 

A számítógép és a TV hipnotikus 
gyermekfelügyelő lehet. Sok gyermeket 
eláraszt a hatalmas adatmennyiség. 
Bombázzák őket a világháló különleges 
villogó hatásai, és következtében ellus-
títják a társasjátékokat, képességfejlesztő 
feladatokat, mert ezek egy feladatra 
összpontosító jellege fárasztó, unalmas 
számukra. 

A gyermekműsorok 60%-a tartalmaz 
erőszakot. 211-ben vandalizmus, kínzás, 
gyilkosság és tömegpusztítás is megje-
lent, mutatják a számadatok. 

Miért fontos, hogy ezt tudjuk, szülő-
ként, nevelőként? Miért veszélyesek a 
gyermekekre? 

Azért, mert a 3 évesek fizikai valóság-
ként élik meg a képernyőn látottakat, a 4 
évesek már kezdik érteni, hogy ezek 

csak képek, de 9 éves kor előtt sem képe-
sek a komplex cselekményvonalat kö-
vetni, nem értik a cselekmények és a 
következmények közötti összefüggése-
ket, tehát 9 éves kor alatt a gyerekek 
gyakran nem képesek egész történetként 
megérteni a filmet, nem értik az össze-
függéseket. Az erőszakos cselekmények 
ilyenkor direkt hatnak, mint követendő 
példa épülnek be a cselekedeteikbe. 

9-10 éves korban érik el a 
„tévéérettséget”, ekkor a látottakat már 
összevetik a valósággal. Többnyire kü-
lönbséget tudnak tenni fikció és valóság 
között. De ebben az életkorban sem sze-
rencsés az egyedüli, felnőtt társaság 
nélküli TV nézés, mert számos bennük 
felmerülő kérdést nincs kivel megvitat-
niuk. Az agresszió megértése is érdeke-
sen alakul a különböző életkorokban. 

A 3-7 évesek csak az agresszív cselek-
ményre emlékeznek egy-egy film után. 
A 10-14 évesek már az erőszak motiváci-
ójára, annak rövid és hosszú távú hatá-
sait is képesek felfogni. 

Az óvodásoknak képlékeny a norma-
rendszerük, meggyőződésük, hogy amit 
a felnőttektől, főként szüleiktől látnak, 
az csakis jó lehet. Minél mélyebb az ér-
zelmi kötődés az adott felnőtthöz, annál 
erősebb az azonosulás igény a gyermek-
ben, annál fokozottabb a modellkövetés, 
a viselkedésminta elsajátítása. A modell 
puszta megfigyelése elegendő ahhoz, 
hogy a gyermek akarva-akaratlanul a 
cselekvéseit elsajátítsa. 

Az erőszakos műsorok agresszív vi-
selkedésmintákkal látják el a gyermeke-
ket. 

A vizualitás, a látott kép jóval erőseb-
ben hat a gyermekre, mint a szülők szó-
beli utasítása. 

Ha a filmben az erőszak sikerre visz, 
és negatív következmény nélkül marad, 
akkor a gyermek pozitívnak ítéli ezt a 
viselkedésformát, és az életben is alkal-
mazza. 

Ha a jófiúk „rosszalkodnak” és a 
filmben nem bűnhődnek, utánzásra 

késztetik a gyermeket. 
Amennyiben a környezet visszaiga-

zolja az erőszak helyességét, és a film azt 
mutatja, hogy az áldozat a megérdemelt 
büntetését kapta, akkor az erőszak iga-
zolása növeli az agresszív hatást. 

Szomorúan tapasztalom, hogy a ma-
gyar alkotások helyett olcsó, silány képi 
ábrázolású és erkölcsi tartalmú akció-
rajzfilmek tömkelegével találkoznak 
gyermekink. 

A japán – animeben (lélek), 
mangákban (megfilmesített képregé-
nyek) a szereplők: szörnyek, zombik, 
ördögszerű sárkányok, ijesztő figurák. 
Nincs határvonal a pozitív és a negatív 
hősök között. Állandó tartalom az átok, 
mágia, támadás, kínzás, gyilkosság. 

Az akció-rajzfilmek veszélyesek a 
fejlődő gyermeki személyiségre. Ismé-
telgetett klisék, szándékosan érthetetlen 
kifejezések, intenzív fény-
hangeffektusok jellemzik, melyek miatt 
folyamatos a gyermekek izgalmi szintje. 

A gyermekben felgyülemlett érzel-
mek, pl. a halálfélelem, nem oldódik a 
happy end-del. Az állandósult izgalmi 
szint következtében kialakulhatnak szer-
vi panaszok, csökkenhet a koncentráció-
képesség, fokozódhat a szorongás. 

A tévében látott erőszak és a követ-
keztében kialakuló esetleges agresszív 
viselkedés mértéke függ George 
Gerbner szerint: a gyermek társadalmi 
helyzetétől, intelligenciájától, szülői pél-
dától. 

A fent leírtak ismeretében minden 
szülőt arra kérek pedagógusként és 
anyaként is, hogy a nyári szünetben is 
fordítsanak gondot arra, hogy a gyere-
kek felügyelet nélkül ne nézzenek tévét, 
még meséket sem, továbbá tartózkodja-
nak az ártó számítógépes játékoktól! 
Mindenkor fokozottan figyeljenek arra, 
hogy csak az életkoruknak megfelelő 
műsorokat láthassák gyermekeik! 

 
Tamásné Homoki Andrea 
fejlesztő óvodapedagógus 

A TELEVÍZIÓZÁS HATÁSA AZ ÓVODÁS GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉRE 
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Polgármester: 
Hétfő: 9.00 – 12.00 

Szerda:13.30 – 16.00 
Jegyző: 

Hétfő és szerda: 8.00 – 16.00 
Ügyintézők: 

Hétfő:  8.00 – 18.00 
Szerda:  8.00 – 16.00 

Pénztári fogadóóra időpontja: 
Hétfő és szerda:  9.00 – 12.00 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén  

az ügyfélfogadási időn kívül is  
állunk az ügyfelek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

Gyermekjóléti  
és családsegítő szolgálat: 

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

Családsegítő  
szolgálat fogadóórái: 

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

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

Gyermekjóléti  
Szolgálat fogadóórái: 

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

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

Körzeti orvosi rendelő 
Háziorvos: Dr.Erdélyi Tibor 

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

 
Rendelési idő: 

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

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

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

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

 
Fogorvosi rendelő 

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

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

Hétfő: 08.00 - 12.00 
Kedd: 14.00 - 18.00 

Szerda: délelőtt iskolafogászat 
Csütörtök: 08.00 - 12.00  

Péntek: 14.00 

Ez év május 26. napján hatodik al-
kalommal került sor a regionális óvo-
dai sakktalálkozó megrendezésére. A 
kezdeti időktől közös örömnapként 
tarthatjuk számon a Galga környéki 
óvodás sakkozóink közös versenyének 
napját, amikor is a legfiatalabb sakk-
nemzedék legügyesebb, legtürelme-
sebb, legszemfülesebb versenyzője 
nyerheti el a soros ovikupát.  

A Galga környéki négy helység 
(Hévízgyörk, Iklad, Tura, Zsámbok) 
óvodájában heti rendszerességgel tart 
foglalkozásokat a Galgavidéki Sakkba-
rátok Sport-
egyesülete. Az 
október havi 
kezdés után, a 
tél folyamán 
tartó kurzust 
követően, min-
dig a követke-
ző év májusá-
ban érik el azt 
a tudásszintet 
kis óvodás 
s a k k oz ói nk , 
hogy bátran 
összemérhes-
sék egymással 
játékerejüket (természetesen még sok 
hibával) ezen a versenyen. Immár ha-
g y omá ny osa n a  Hévíz g y ör k i 
Napköziotthonos Óvoda ad otthont 
ennek a regionális sakktalálkozónak.  

A korszerű (és jól felszerelt) óvoda 
épületében hatalmas izgalmak köze-
pette zajlott az idei verseny, ahol 36 
„versenyzőpalánta” ült sakkasztalhoz. 
Hat fordulós tornán kellet eldönteni-
ük, kik a legjobbak óvodánként, és 
természetesen abszolút értelemben is. 
Hat sakkjátszmát váltani különböző 
ellenfelekkel ebben a korban… nem 
egyszerű dolog! Az öt-hatéves gyere-
kek hatalmas mozgásigénye nem teszi 
magától érthetővé, hogy a kis ovis 
versenyzők végig ott üljenek nyugod-
tan a sakkasztaloknál, eközben kon-
centráljanak a játékra, minthogy ver-
senyről van szó.  

Hál’ Istennek, de leginkább a helyi 
óvoda dolgozóinak: kis sakkozóink 
oldani tudták a versenyzés feszültsé-
geit az óvoda tornatermében, szaka-
emberek irányításával. A fordulók 
szünetében a „fáradt” versenyzők – 
köszönhetően a figyelmes házigazdák-
nak – gyümölcsöt, édességet, teát, fris-
sítő italokat fogyaszthattak a szomszé-
dos teremben. 

A hatfordulós versenyt a nemzetkö-
zi versenyeken is szokásos svájci szisz-
témában bonyolítottuk, a számítógé-
pen futó Swiss Master program segít-
ségével. A verseny vezényletét Kapitz 
Tibor (egyesületünk titkára) oldotta 
meg gördülékenyen és zökkenőmente-
sen, az óvodás versenyzőkkel szembe-

ni türelemmel és kedvességgel. A ver-
senyt követő összesítések után követ-
keztek az öröm pillanatai, amikor is a 
„kis harcosok” átvették a díjakat 
Nanni nénitől, a helyi óvoda vezetőjé-
től.  

És hagyománnyá vált már ebben az 
óvodában az is, hogy valamennyi ver-
senyző emlék-oklevelet kap élete első 
sakkversenyének alkalmából, s min-
denki választhat kis emléktárgyat az 
ajándékasztalról. Elmondhatjuk, hogy 
a résztvevők, beleértve felnőtt kísérői-
ket is, remekül érezték magukat ezen a 

d é l e l ő t t ö n . 
Hiszen ezen a 
napon bizo-
nyosodott be, 
amit lemérhet-
tünk a gyere-
kek örömén 
k e r e s z t ü l , 
hogy ennek az 
évezredes gon-
d o l k o d t a t ó 
(tehát gondol-
kodást fejlesz-
tő) szabály-
játéknak helye 
van már az 

óvodák falai között is. Erről győződ-
hettünk meg közösen a szervező 
hévízgyörki óvoda, és a résztvevő 
Ikladi, Turai, Zsámboki óvoda kollégá-
ival együtt, s Önök, olvasók is meg-
győződhetnek erről, rákattintva honla-
punkra (www.gvse.fw.hu), ahol hely-
színi fotókat láthatnak a verseny és 
díjátadás eseményeiről. 

 
A zsámbokiak hat ovis versenyzője 

közül az alábbi sorrend alakult ki: 
Gódor Zoltán (középsős) – 4,5 pont; 

Győri Filip – 4 pont; Kis Kornél – 4 
pont; Becsjánszki Dorka – 3 pont; 
Szűcs Kata – 2 pont; Bajnóczi Levente 
– 1 pont. 

 
 Zolikának, a legfiatalabb verseny-

zőnek ezúttal nagyon kijött a lépés, így 
övé lett az aranyérem. A foglalkozások 
alkalmával is figyelmesen játszik. Filip 
és Kornél harcos sakkot játszik, végig 
ott küzdöttek az élbolyban. A két kis-
lány, Dorka és Kata is ügyesen játszot-
tak, csupán 1 pont kellett volna még 
Dorkának, hogy megcsípje a dobogót 
abszolút értelemben, vagyis kis híján ő 
lett a verseny harmadik legjobb 
„hölgyversenyzője”. Leventéről tudni 
kell, hogy jó versenyző válhat belőle, 
most talán kissé megilletődött volt a 
játéka. Úgy gondolom, összességében 
gratulálhatunk a zsámboki ovisoknak, 
szem előtt tartva a versenyen nyújtott 
sportszerű küzdelmüket. 

 
Tóth Máté  

(edző) 

A HATODIK ÓVODAI SAKKTALÁLKOZÓ 
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Hazánkban egyre több ember szenved 
allergiás megbetegedésben. Egyik legveszé-
lyesebb allergén növény a parlagfű. 

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes, ágas 
egyéves gyom. Rendkívül igénytelen és 
agresszíven terjedő növény, részint ebből is 
fakad, hogy az irtása évről-évre jelentős 
gondot okoz. Virágpora okoz súlyos allergi-
át. A légutakba kerülve a nyálkahártyát in-
gerli, szemgyulladást okoz. A parlagfűből a 
nyári virágzás idején a levegőbe jutó virág-
porszemek hatalmas utat képesek a szél 
szárnyán megtenni, akár 100 km távolságra 
is eljutnak 

A terjedés hatékony megakadályozásához 
fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet 
gyakorta összetévesztik a fekete vagy fehér 
ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek 
ellenére, szinte akadálytalanul terjed. A ta-
lajban évtizedekig csíraképes mag, nagy 
számban képes várakozni a csírázásra, ami 
nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. 
Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejező-
dik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a 
megtisztított területet. A parlagfű okozta 
problémák ellen a szervezett fellépés szüksé-
ges. Magyarországon elsősorban parlagfű 
irtó kampányokkal és széles körű társadalmi 
felvilágosítással próbálnak a parlagfű ellen 
küzdeni. 

A parlagfű irtását folyamatosan kell vé-
gezni. A növényt a virágzása előtt kell el-
pusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és 
ne érlelhessen termést. 

A parlagfű irtásának módszerei: 
 

•Gyomlálás: A parlagfű irtását ne bízzuk 
gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció 
a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát. 
Kerülni kell a növény közvetlen érintését, 
mert az is allergiás reakciót válthat ki. A 
kézi irtást kesztyűben kell végezni. 
•Kaszálás: A környezetet és a költségeket is 
leginkább kímélő eljárás. A fiatal növénye-
ket tömeges megjelenésük után, minél előbb 
tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökér-
nyaki résznél kell a növény szárát elvágni. 
Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növé-
nyek nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkés-
tünk, az egyszeri kaszálás már nem eredmé-
nyezi a parlagfű kiirtását, mert a növény az 
alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 
oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra 
virágba borul. Általában három kaszálás 
biztosít megfelelő eredményt. Ha a három-
szori kaszálás nem valósítható meg, úgy az 
egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül 
megelőző időszakban a leghatékonyabb. 
•Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése 
gyomirtó szerek használata nélkül nem állít-

ható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket 
csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol 
ez embereket és főként gyermekeket semmi-
lyen módon nem veszélyeztet. Az irtás a 
korai növekedési fázisban a hatleveles álla-
potáig hatásos. 
•Életlehetőségeinek csökkentése: Mivel a 
parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fej-
lődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet 
telepítésével, és fűmagvetéssel, gyep telepí-
tésével. A dús vegetáció mellett a parlagfű ki 
fog szorulni. 

Kérünk mindenkit, hogy az ingatlanán és 
annak környékén gondoskodjon a parlagfű 
irtásáról. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy 
bárhol parlagfűvel fertőzött területet észlel 
azt jelezze a Polgármesteri Hivatal felé. 

Zsámbok Község Önkormányzata a tele-
pülés közterületeinek parlagfű mentesítése 
és a lakosság felvilágosítása érdekében pá-
lyázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által „Parlagfű mentes település” 
témában kiírt pályázatra. A pályázat keretén 
belül két motoros fűkaszát szerez be az ön-
kormányzat, mellyel a parlagfű-mentesítést 
végezzük el a községben. A munkát egyrészt 
az önkormányzat dolgozói végzik el, azon-
ban számítunk a településen működő civil 
szervezetekre, cégekre, magánszemélyekre 
is.  

 
Kérjük azokat akik szeretnének ebben a 

munkában részt venni jelentkezzenek a Pol-
gármesteri Hivatalban. A mentesítéssel kap-
csolatos feladatok várhatóan július végéig 
tartanak. 

PARLAGFŰ 




