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Kedves Zsámbokiak ! 
 
Önkormányzatunk a legutóbbi 

testületi üléseken több rendeletet is 
alkotott. Ezek összefoglalóit a Króni-
ka következı oldalain láthatják. 
Kérem, hogy figyelmesen olvassák 
azokat! 

Áttekintettük a Bajza Lenke Általá-
nos Iskola Pedagógiai Programját, 
mely magában foglalja a Szervezeti 
Mőködési Szabályzatot, a Minıség-
irányítási Programot. 

Továbbra is támogattuk a KEOP 
pályázat ismételt benyújtását, amely a 
Települési szilárdhulladék gazdál-
kodási rendszerek fejlesztésére irá-
nyul, és a Szelektív Kft géppark 
bıvítését eredményezheti. 

A közfoglalkoztatás átalakításra 
került. A sikeresen benyújtott pá-
lyázat alapján 8 625 000 Ft támoga-
tást nyertünk el.  Ez lehetıvé teszi, 
hogy közmunkavégzésre a segélye-
zettek körébıl  4 órás foglalkozta-
tással 44 fıt alkalmazzunk 2-4 hó-
nap idıtartamban.. Hosszútávú 
foglalkoztatásban az év végéig 3 fıt 
alkalmazhatunk 8 órában. 

2011. évi költségvetésünk 
226 840 000 Ft, mely az elmúlt esz-
tendıhöz viszonyítva csökkent. 

Csökkent  adóbevételünk, de a 
mőködési bevételek és kiadások 
egyensúlya biztosított, 

ugyanakkor az egyensúly fenn-
tartását nagymértékben befolyásol-
ják az esetleges jogszabályváltozá-
sok, az energiaárak emelkedése, a 
pénzügyi válság hatása illetve elıre 
nem tervezhetı váratlan esemé-
nyek. 

A jogszabályi elıírások értelmé-
ben a hivatal és az intézmények 
jelenlegi költségvetésében a gazda-
sági , hatékonysági és eredményes-
ségi követelményeknek kell telje-
sülni. 

A mőködési kiadások elıirány-
zatai változatlanok. 

A dologi kiadásokat továbbra is 
csak az elızı évi szinten tudjuk 
biztosítani, az elıirányzat szigorú 

betartása és figyelemmel kisérése 
mellett. 2011 évben a költségvetés a 
hagyományırzı „Lecsót a kecelébıl” 
fesztivál megszervezésére 1.000 000 
Ft-ot biztosít saját költségvetésbıl. 

Egészségügyi ellátásnál a sür-
gısségi betegellátásra 1000 000   Ft-
ot , Kistérségi pedagógiai szakszolgálat 
üzemeltetésére  1066 000 Ft-ot  ter-
vezhetünk. 

Köztisztaságnál a hulladékszál-
lítás költségeihez önkormányza-
tunk csak az egyszemélyes háztar-
táshoz tudja továbbra is biztosítani 
a támogatást. /220 lakás x 1.200.- 
Ft/. 

Szociális feladatokra 12.735 000 Ft-
ot terveztünk, amely biztosítja a 
normatív lakásfenntartási támoga-
tás, rendszeres szociális segély 
90%-át, bérpótló juttatás (bpj) fo-
lyósítására fizetett összeg 80 %-át 
az állami költségvetés – igénylés 
útján – biztosítja. Az ápolási díj 75 
%-át támogatja a központi költség-
vetés 2011.évben. 

A tervezett összeg fedezetet biz-
tosít az eseti felnıtt támogatásra, a 
rendkívüli élethelyzetbe került csa-
ládok részére /átmeneti segély, 
temetési segély, közgyógyellátás/. 

Településünkön a Civilszerveze-
tek jelenléte a közösségépítı munka 
eredménye.  Önkormányzatunk 
támogatja mőködésüket. 2011-ben 
tervezett támogatási összeg: 600 000 
Ft. 

Terveztük a benyújtott pályáza-
tokhoz a saját forrás összegét: 
400 000 Ft-ot. Közlekedésbiztonsági 
pályázatunkban az Iskola és a butik-
sor közötti szakaszra, gyalogátkelı-
hely megépítésére nyújtottunk be pá-
lyázatot. A Zsámboki Polgárır 
egyesülettel együttmőködve készí-
tettük el a településbiztonsági pályá-
zatunkat, amelyet ezúttal a kiíró 
szervezet nem támogatott. A Zsámboki 
Római Katolikus Templom tetıszerke-
zete nagyon rossz állapotban van. 
Felújítási pályázatát is elkészítettük és 
a nevezési díjat önkormányzatunk 
átvállalta. Eredményhirdetésre 

még nem került sor. A település 
civil közösségei számára, hagyo-
mányırzı programokra, közmőve-
lıdési feladatokra, szociális körül-
mények javítására készített pályá-
zataink elbírálásra várnak. 

Eredményesen zárult az Élel-
miszerbank Egyesülethez benyúj-
tott pályázatunk, mely az év folya-
mán nehéz helyzetbe került, mini-
mális jövedelembıl élı családokat 
segítheti élelmiszeradománnyal. 

Beruházásra, felújításra ebben 
az esztendıben nagyon kevés pén-
zünk maradt. A csapadékos idıjá-
rás következtében a megtelt víztá-
rozó és a Szent László, Halász utca 
mögötti kertek végén lévı árok 
mélyítését, tisztítását végeztük el. 
A talajvíz szintje  a település 
egyrészén  jelentıs mértékben 
csökkent. 

A képviselıtestület kereste a 
lehetıséget az Arany János utca vé-
gén, Turai út környékén lakók vízel-
vezetési gondjainak enyhítésére. A 
magántulajdonban lévı földterüle-
teken egyenlıre csak a felszíni vizek 
elvezetése történhet meg. 

Szeretném ismételten felhívni az 
ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy a házuk elıtti árkokat, átere-
szeket a víz szabadon folyása érde-
kében legyenek szívesek tisztítani. 

A tartalék alapban 8 045 000 Ft 
került elhelyezésre, melyet beruházásra 
tervezünk felhasználni. 

Megkezdıdött a szennyvízcsa-
torna beruházás, melyet önkor-
mányzatunk Valkó, Vácszentlászló 
településekkel közösen indított. A 
régészeti feltárásokat  folyamato-
san végzi a Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága.  A közbeszerzé-
si eljárások ajánlattételi dokumen-
tációja is készül.  A hálózatra és a 
tisztítótelep építésére vonatkozó 
közbeszerzési kiírás hamarosan 
közzétételre kerül. 

A víziközmő társulat minden 
tulajdonosnak az érdekeltségi hozzájá-
rulás fizetésének módjáról, összegérıl 
értesítést küldött. Akinek kérdése van, 

Az elmúlt idıszak eseményeirıl  
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Az önkormányzat 2011.évre tervezett költségvetésének pénzügyi mérlege  

elvesztette a csekket.. bátran keresse a 
társulat munkatársait. 

 
A Lakástakarékpénztári szerzı-

dést kötık figyelmét szeretnénk 
felhívni az alábbiakra: 

 
 - Ügyeljenek, hogy ne nagyon 

legyen lemaradásuk, mert az OTP 
megszünteti szerzıdésüket és el-
veszítik  a kamattámogatást. 

-    Akinek nagy összegő elma-
radása van, jövedelmébıl letiltás-
ra is kerülhet. 

 
Kedves Zsámbokiak ! 
Tisztelettel megköszönöm a te-

lepülés iránt érzett elkötelezettsé-
güket. Köszönöm megértı támoga-
tásukat. Zsámbok község Önkor-
mányzata az Önök szolgálatában 
tevékenykedik. Szeretnénk, hogy  a 

nehezebb körülmények megváltoz-
zanak, hogy községünk továbbra is 
fejlıdjön.  Ezen a nehéz idıszakon 
csak együtt, közös összefogással 
tudunk túljutni. 

Figyeljünk együtt a településre 
és tegyünk együtt településünkért. 

 
Köszönettel 

Holló Ilona 
polgármester 
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Tájékoztató önkormányzati rendeletekrıl 

Növény Épület-
tıl 

Kerítés-
tıl 

Virág 0,5 m 0,5 m 
Cserje, bokor, 
sövény 2 m 
magasságig 

1,5 m 1 m 

Cserje, bokor, 
sövény 2 m 
magasság fe-
lett 

2,5 m 2 m 

Gyümölcs- és 
díszfa 5 m 
alatt 

3 m 2 m 

Fa 5 méter 
felett 

4 m 3 m 

A tavasz közeledtével ismételten tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzat 14/2005. sz. rendeletével 
szabályozott növénytelepítési távolságokról. 

Ingatlanon belül: Közterületen: 

Növény Épülettıl Kerítéstıl Járda Út 

Virág 0,5 m 0,5 m 0,2 m 0,5 m 

Cserje, bokor, sövény 2 
m magasságig 

1,5 m 1 m 1 m 1,5 m 

Cserje, bokor, sövény 2 
m magasság felett 

2,5 m 2 m 1 m 2 m 

Gyümölcs- és díszfa 5 
m alatt 

2 m 2 m 1 m 2 m 

Fa 5 méter felett 3 m 3 m 1 m 3 m 

Közterületen a növénytelepítést úgy kell megoldani, hogy az: 
a forgalmat a járdán, az úton ne akadályozza, és az út, járda felett leg-
alább 2,5 méter magasságig a növényzet nem lóghat be, ne lógjon be a 
szomszédos ingatlanokra, ne lógjon rá környezı épületekre, a közmő-
vezetékekhez történı hozzáférést ne akadályozza, a villany, kábelt tv, 
telefon és egyéb légvezetékekhez ne érjen, az útkeresztezıdéstıl számí-
tott 10 méteren belül 50 cm-nél magasabb növény nem telepíthetı, kivé-
ve az olyan fát, amely a keresztezıdésben a kilátást nem akadályozza. 
Közterületre konyhakerti növények nem telepíthetık. 
Aki a növénytelepítést nem ennek megfelelıen végzi 30.000 Ft-ig terje-
dı szabálysértési bírsággal sújtható. 

Súlyos  
mozgáskorlátozottak  

figyelmébe 
 
Tájékoztatjuk a súlyos mozgás-
korlátozott személyeket, hogy a 
közlekedési támogatás iránti 
igényeket 2011. április 30-ig kell 
benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalhoz. 
A kérelemhez mellékelni kell az 
elızı évi (2010-es) egész éves 
jövedelemrıl szóló igazolást. 
Nyugdíjasoknál a januárban 
megkapott zöld színő iratot. 
Nem lehet megállapítani olyan 
személynek támogatást, akinek 
a családjában az egy fıre jutó 
jövedelem a tavalyi év során 
meghaladta a 71.250,-Ft-ot. 
A kérelem benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatalban szerezhe-
tı be, vagy letölthetı az önkor-
m á n y z a t  h o n l a p j á r ó l : 
www.zsambok.hu – ügyintézés 
– letölthetı dokumentumok. 
A kérelmet annak is be kell 
nyújtani, akinek állapota az or-
vosi szakvélemény szerint vég-
leges, de újabb orvosi vizsgálat-
ra nem kell elmennie. 

E rendelet szerint az önkormány-
zat jelképeit a Polgármesteri Hivatal 
és az önkormányzati intézmények 
külön engedély nélkül használhat-
ják. 

A magánszemélyek és a nem ön-
kormányzati szervek által történı 
önkormányzati jelképek használata 
minden esetben engedélyhez kötött, 
melyet a képviselı-testület engedé-
lyez. 

A kérelmet a Polgármesterhez 
kell benyújtani. 

A gazdasági, társadalmi szerve-
zetek, intézmények, jogi személyek 
és jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok részére elnevezésükhöz, 
tevékenységük gyakorlásához vagy 
mőködésük folytatásához Zsámbok 
község nevét, a név ragozott, vagy 
toldalékos formáját csak elızetes 
engedély alapján veheti fel, illetve 
használhatják. A név felvételét és 
használatát csak azok kérhetik, akik-
nek székhelye Zsámbokon van. 

A rendelkezések  nem vonatkoz-
nak: 

Zsámbok község Önkormányzata 
által, valamint önkormányzati rész-
vétellel alapított gazdasági társasá-
gokra és önkormányzati intézmé-
nyekre. 

Zsámbok község Önkormányzata 
részvételével alapított önkormányza-
ti társulásokra, illetve azok munka-
szervezetére. 

 
Szabálysértést követ el, és 30 000, 

Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, 
aki az önkormányzat jelképeit 

meggyalázza, jogtalanul vagy enge-
délytıl eltérıen, vagy közösséget 
sértı módon használja, 

a községi címer és a községi zász-
ló használatát szabályozó rendelke-
zéseket egyéb módon megszegi, 

aki a nevet az e rendeletben fog-
lalt rendelkezésektıl eltérıen hasz-
nálja, vagy veszi fel. 

A Képviselı-testület rendeletet alkotott  
Zsámbok község címerérıl, zászlajáról  

(önkormányzati jelképek) és annak használatáról 
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Tájékoztató az idei tüdıszőrésrıl 
2011. májusában is megszervezésre kerül a tüdıszőrés. 
A tüdıszőrı vizsgálat az 51/1997 (XII.18) NM. sz. rendelet szerint csak a 40 év feletti-
eknek  ajánlott. Ezért vizsgálatról is csak ez a korosztály kap értesítést. A 40 év alattiak 
szőrésére háziorvosi, illetve üzemorvosi beutalóval Gödöllın van lehetıség. Ebben az 
esetben a Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdıbeteg gondozó intézettıl (2100 
Gödöllı, Ady Endre sétány 62.) kapott tájékoztatás szerint jelenleg 860 Ft térítési díj 
ellenében végzik el a szőrést. 

A képviselı-testület módosította 
a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolása esetén járó ápolási 
díjra való jogosultság feltételeit. 

Ápolási díjra jogosult az a 
Zsámbokon állandó bejelentett lakó-
hellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezı és életvitelszerően 
Zsámbokon élı hozzátartozó - a je-
gyes kivételével – aki 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy ápo-
lását, gondozását végzi az alábbi 
feltételek együttes teljesülése esetén: 

Az ápoló rendelkezik olyan házi-
orvosi igazolással, mely szerint a 
szükséges ápolási tevékenység ellá-
tására egészségügyileg és mentálisan 
alkalmas. 

Az ápolt tartását, gondozását, 
ellátását szerzıdésben nem vállalták. 

Nincs a beteggel együtt élı ápo-
lásra alkalmas közeli hozzátartozó. 

Az ápolt nem folytat keresı tevé-
kenységet, vállalkozási tevékenysé-
get. 

Az ápolást végzı családjában az 
egy fıre jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét, egyedülálló esetén 150 
%-át nem haladja meg. 

Kérelmezı munkaviszonyát 
szüntette meg, vagy fizetés nélküli 
szabadságot kapott annak érdeké-
ben, hogy az ápolási feladatoknak 
eleget tudjon tenni és ezt a tényt a 
munkaviszony megszüntetésére, 
illetve a fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére vonatkozó munkál-
tatói igazolással igazolja. 

Ápolási díjra jogosult az is aki 
tartósan beteg, fekvı személyt ápol, 
és megfelel a fentieknek az utolsó 
bekezdés kivételével. 

Amennyiben az ápolást nyújtó 
személy ápolási kötelezettségét nem 
teljesíti az ápolási díj megszüntetésre 
kerül, a megszüntetésre az okot adó 

körülményrıl való hivatalos tudo-
másszerzés hónapjának utolsó nap-
ján kerül sor. 

Az új szabályok szerinti jogosult-
sági feltételeket a már ápolási díjban 
részesülık esetén a Polgármesteri 
Hivatal 2011. május 31-ig felülvizs-
gálja. Amennyiben az ápolási díjban 
részesülı a fenti jogosultsági feltéte-
leknek nem felel meg, az ápolási dí-
jat 2011. június 30. napjával meg kell 
szüntetni. 

Az Országgyőlés módosította a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényt. A módosítás érintette 
többek között a rendelkezésre állási 
támogatást (RÁT), melynek új elne-
vezése bérpótló juttatás lett (BPJ). Az 
önkormányzat a törvény felhatalma-
zása alapján a BPJ megállapításának 
feltételéül írta elı az alábbiakat: 

Bérpótló juttatásra az a kérelme-
zı jogosult, akinek életvitelszerően 
lakott házának udvara, a hozzá tar-
tozó kert gyommentes, az épületen 
kívül tárolt eszközöket, ingóságokat, 
főtıanyagokat szabályosan, rende-
zetten tárolja. Az ingatlan elıtti árok 
úttest felöli széléig terjedı közterület 
gyommentesítésérıl, tisztántartásá-
ról, téli idıszakban síkosság mentesí-
tésérıl gondoskodik. 

Az (1) bekezdésben foglaltaknak 
az ellátás folyósításának teljes idıtar-
tama alatt teljesülnie kell. 

A bérpótló juttatásra való jogo-
sultságot meg kell szüntetni, ha a 
jogosult a (1) pontban foglalt kötele-
zettségét nem teljesíti. A megszünte-
tés idıpontja a megszüntetésre okot 
adó körülményrıl való hivatalos 
tudomásszerzés hónapjának utolsó 
napja. 

Ennek ellenırzését a polgármes-
teri hivatal az ellátás megállapítása 
elıtt, ill. a folyósítás idıtartama alatt 
szúrópróbaszerően ellenırzi. 

Gépjármőadó 
 
2011. január 1-tıl mentes az adó 

alól a gépjármőadóról szóló 1991.évi 
LXXXII. törvény  5. § f. pontja alap-
ján : 

„a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély, a súlyos mozgáskorlátozott kisko-
rú, a cselekvıképességet korlátozó 
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személyt 
rendszeresen szállító, vele közös háztar-
tásban élı szülı - ideértve a nevelı-, 
mostoha- vagy örökbefogadó szülıt is - 
(a továbbiakban együtt: mentességre 
jogosult adóalany) egy darab, 100 kW 
teljesítményt el nem érı, nem személy 
taxiként üzemelı személygépkocsija 
után legfeljebb 13 000 forint erejéig.  

Tehát abban az esetben, ha a sú-
lyosan mozgáskorlátozott adóalany 
gépjármővének adója a 13.000,- Ft-
ot meghaladja a 13.000 Ft feletti ösz-
szeget az adóhatóság kiveti, meg 
kell fizetni. 

 
Iparőzési adó 

 
A helyi iparőzési adó bevallásá-

nak határideje 2011. május 31. A 
bevallás formátumát és tartalmát a 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM 
rendelet) 1. §-a, illetve egyes mellék-
letei szabályozzák. Az iparőzési adó 
bevallására, bejelentésére alkalmas 
nyomtatványok az önkormányzat 
honlapjáról letölthetıek. 

Az 2011. I. félévi iparőzési adó-
elıleg megfizetésének határideje 
2011. március 15. Az adóelıleget az 
adóalany a 2010. évi bevallásában /
melyben a 2009. évrıl elszámolt/ 
állapította meg, ennek megfelelıen 
kell fizetési kötelezettségét teljesíte-
ni minden külön értesítés nélkül. 

Változások az adózásban 

VÍZDÍJ és  
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ  

VÁLTOZÁS  
Lakossági vízdíj összege 2011-ben:  

226 Ft m3 + Áfa = 282,50 F/ m3 
 

Közületi vízdíj összege 2011-ben:  
258 Ft m3 + Áfa = 322,50 Ft/ m3 

 
 

Hulladékszállítási, közszolgáltatási díj 
összege 2011-ben:  

14880 Ft + Áfa = 18 600 Ft 

A szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról  szóló 3/2011.(I.28.) sz.  

önkormányzati rendelet 
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A házasságkötés szabályainak változásáról 
Az anyakönyvekrıl a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 
az alábbi módosításokat léptette hatályba 2011. január 
01-tıl: 
-       Nem köthetı házasság, ill. nem létesíthetı bejegy-

zett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napon, tehát vasár-
nap és ünnepnapon. 

-     A házasság hivatali helységen kívüli megkötését a 
jegyzınek engedélyeznie kell, az eljárás megindítá-
sakor 2.200,- Ft illetéket kell leróni. 

-     Hivatali helységen (a Polgármesteri Hivatal) kívüli 
házasságkötés esetén az anyakönyvvezetı csak ak-
kor mőködik közre, ha a házasulandók az alábbia-
kat biztosítják: 
a)t anuk, – és ha szükséges – tolmács jelenlétét 
b) gondoskodnak a házasságkötés létesítésének 
 méltó keretérıl, 
c)  gondoskodnak az anyakönyvvezetı helyszín-

re és a hivatali helységbe való utazásáról, 
d) gondoskodnak az anyakönyvvezetı ırizeté-

ben lévı anyakönyvnek a házasságkötés léte-
sítésének helyszínére való szállításáról és a 
hivatali helységbe való biztonságos vissza-
szállításáról, valamint az anyakönyv helyszí-
nen való biztonságos kezelésének feltételeirıl. 

-     a házasság hivatali helységen kívüli megkötése, to-
vábbá a munkaidın kívüli házasságkötés esetén a 
települési önkormányzat rendeletében meghatáro-
zott mértékő díjat kell fizetni. 
 
Ezért a Képviselı-testület 7/2011 (II.25.) rendeleté-
ben az alábbi díjakat állapított meg: 
-     Házasságkötésnek a hivatali helységen kívüli 

megkötése esetén 15.000,-Ft szolgáltatási díjat 
kell fizetni. 

-     A házasság Polgármesteri Hivatalban munka-
idın túl történı létesítése esetén 10.000,-Ft szol-
gáltatási díjat kell fizetni. 

 
A fenti szabályok vonatkoznak a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésére is. 

Dr. Tóth József helytörténész a Budapesti Honisme-
reti Társaság elnökségi tagja, Zsámbok község elismert 
kutatója egy kevésbé kutatott és publikált témából, a 
második világháborút közvetlenül követı idıszakban 
történtekrıl jelentetett meg egy tanulmányt több mecé-
nás összefogásával, anyagi hozzájárulásával. A máso-
dik világháború magyarországi eseményeirıl, terüle-
tek, városok, falvak elfoglalásáról sok átfogó monográ-
fia, esemény- és helytörténet látott napvilágot, de ma-
gáról a bevonuló katonák magatartásáról, a polgári la-
kosságot ért atrocitásokról kevesen írtak. Egyrészrıl 
nem volt ajánlatos a téma, másrészrıl szegényes levél-
tári anyag áll rendelkezésre. A szerzı nagy érdeme e 
hálátlan téma feldolgozásában, hogy Zsámbok község 
és pestmegyei hadi események összefüggéseit tárgyila-
gosan elemzi. Eddig publikálatlan, orosz forrásból szár-
mazó haditérképen mutatja be a Vörös Hadsereg 2. gé-
pesített gárdahadtestének harci tevékenységét 1944 no-
vemberében Hatvan város irányában. A fıvárost védı 
„Atilla-vonal” kiépítésén a Bag-Isaszeg közti erdıség-
ben dolgozó kb. 28 ezer fınyi magyar, német, szlovák 
mőszaki alakulatok, leventék, munkaszolgálatosok tö-
megének munkája is indokolja a terület hadtörténeti 
jelentıségének bemutatását. 

A terület elfoglalása után a Vörös Hadsereg tagjainak 
katonai viselkedése a lakosság szenvedései évtizedekig 
tabu-témát jelentettek… 

A szerzı nagy érdeme az a komoly levéltári kutató-
munka, amelynek eredményeként a helyi dokumentu-
mok mellett elemzi a korabeli politikusok, fıtisztek te-
vékenységét is. Ez a tanulmánykötet megkerülhetetlen 
forrásmő, amely indulatmentesen, torzítás nélkül, törté-
nelmi távlatból írja le a háborús idık szörnyőségeit, a 
hadi eseményeket, a hadsereg ellátása körüli anomáliá-

kat, az országos közbiztonság hiányát, a népi önvéde-
lem ösztönös formáit, az általános anyagi és morális 
romlást… 

A gazdasági nehézségek mellett dokumentumok 
alapján mutatja be az oktatásügy, az egészségügy kilá-
tástalan helyzetét és a nehéz helyzetekbıl való kilábalás 
nemes példáit is. 

Megkülönböztetett figyelmet kap a hadifoglyok 
ügye, megszállókat kiszolgáló kollaboránsok kártevé-
sei, a meghiúsult nemzeti remények… 

 
(Részletek Bihari József ny. múzeumigazgató könyv-

ismertetésébıl, amely a Honismeret 
2008/5. számában jelent meg.) 

Író-Olvasó találkozó  
a zsámboki  

Mővelıdési Házban! 
 

2011. Március 13-án, délután 15.30 órakor 
 író-olvasó találkozó lesz a zsámboki  

Mővelıdési Házban.  
Ahol a  szerzı Dr. Tóth József:   

„Davaj, davaj” címő könyvét mutatja be,  
dedikálással egybekötve. 

A szerzı mőve, a találkozóig (és annak napján 
is) AKCIÓS áron (800 Ft/db) vásárolható meg  

a Polgármesteri Hivatalban,  
és Mővelıdési Házban. 

A talákozóra mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Davaj, Davaj! 
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Hat fıs „delegáció” képvisel-
te a Bajza Lenke Általános Isko-
lát az Észtországban, Kolgában 
megrendezett találkozón. 

A vendéglátók jól átgondolt, 
tökéletesen megszervezett, iz-
galmas programmal várták az 
iskolatársulás spanyol és ma-
gyar küldöttségét. Az iskolai 
mősorban felcsendültek az észt 
népi dallamok hangszeres kísé-
rettel, megcsodáltuk a népvise-
letbe öltözött gyerekek táncait. 
A vendéglátók örömére a magyar 
gyerekek az igazgatónı irányításával 
szintén dalokkal, táncokkal mutat-
koztak be. A mősor végén spanyol, 
magyar, észt közösen ropta a gran 
canariai népi táncot. 

Ellátogattunk a helyi múzeumba, 
óvodába, ismerkedtünk észt baráta-
ink tágabb környezetének nevezetes-

ségeivel, megtekinthettünk egy üze-
met, ahol a fenyıtörzsekbıl vékony 
lemezeket készítenek. A komoly hi-
degben megnéztük a birkafarmot, 
ahol a párás melegben lehetıségünk 
volt a kedves kis barik megsimogatá-
sára. Nyomolvasást gyakoroltunk a 
varázslatosan szép hóval borított 
fenyves erdıben. Felnıttek és gyer-

mekek nem kis örömére lehetı-
ségünk nyílt kipróbálni a téli 
sportokat: síelést, korcsolyá-
zást, havas lejtın egy speciális 
gumitömlın való lesiklást. A 
hógolyózás, hóban hempergés 
mindennapi élvezetet nyújtott a 
hét alatt. Hogy a fagyoskodást 
ellensúlyozzuk, Rakvere aqua-
parkjában szaunáztunk. -29oC-
os hidegben jártuk be a fıváros, 
Tallinn óvárosát. 
A projekttevékenységeket ille-

tıen megelégedéssel nyugtáztuk, 
hogy a 2011. februárig tervezett tevé-
kenységeket elvégeztük, a termékeket 
elkészítettük. Újra átnéztük és meg-
beszéltük az elıttünk álló feladatokat, 
melyeket május végéig tervezünk 
megvalósítani. 

Számos szép élménnyel gazdagod-
va tértünk haza mindannyian. 

Comenius találkozó Észtországban 

Ovi Farsang 2011 
Február hó elköszönıben, 

Télidı lassan elmenıben.  
Farsangi bált hirdet a plakát, 
álarcosokat vár a Maszka-
bál…  

Maszkabál maszkabál, oly 
régen vártak már. Jelmezbe 
öltöznek felnıttek, gyerekek, 
hogy így ijesztgessék el a telet. 
Felveszik ruháját hercegnek, 
királynak, grófnak, vagy épp a 
nagy orrú bohócnak… 

 
Vidám farsangi hangulat 

költözött a Zsámboki Mővelı-
dési Házba, ahol a gyerekek és 
az óvó nénik is színes jelme-
zekbe bújtak. Mese- és szuperhısök, színes tündérek, 
királykisasszonyok és lovagok, pillangók lepték el, 
2011. március 4-én a Mővelıdési Ház nagytermét, ami 
nem meglepı, hiszen itt szerveztük meg a hagyomá-
nyos óvodás farsangi mulatságot. A Mővelıdési Ház 
már kora délután benépesült jelmezbe öltözött, vidám 
gyerekekkel, akik büszkén mutatták egymásnak ötletes 
jelmezeiket. Volt ott tündér, királylány, krokodil, bohóc 
és szamuráj, de természetesen Batman, Zorró és Pók-
ember is, aki együtt mulatta az idıt, a farsangi mulato-
zás napján. A kicsik nagy izgalommal készültek a nagy 
napra. Több gyereknek szorgos anyukák, apukák, 
nagyszülık segítettek a jelmez, és álarckészítésben. Az 
óvodások nemcsak saját maguk, de a szülık és nagy-
szülık örömére, egész nagyközönség elıtt mutathatták 

be a szebbnél szebb jelmezeiket. 
Csoportok szerint a terembe vo-
nultak, ahol parádézhattak, be-
mutathatták az ügyes maskará-
kat. Az ügyes, ötletes óvodapeda-
gógusok és dolgozók a hagyomá-
nyokhoz híven ebben az évben a 
„Medvetáncoltató mesejátékkal” 
kedveskedtek a gyerekeknek, 
mely nagyon nagy sikert aratott a 
kicsik körében is. 
A felvonulást követıen pedig 
mindenki „felhıtlenül” szórakoz-
hatott és táncolhatott a farsangi 
mulatság végéig. Közben a bál 
alatt volt tombolahúzás, amit a 
gyerekek türelmetlenül és nagy 

izgalommal várnak miden évben. Természetesen az 
alkalomhoz illı farsangi fánk és finomabbnál-finomabb 
sütemény is elıkerült a Büfében, melyeket a nagyma-
mák és az anyukák készítettek külön erre az alkalomra.  
Ebben az évben így búcsúztatták el a zsámboki óvodás 
gyerekek a 2011. évi „Farsangot”! 

„…Elröppen az  éjszaka sötétje, besurrant a hajnal-
fény mögéje 

Halkulóban van farsangi bál, hajnalra váltl, ásítás-
ra áll.  

A búcsúdalt éneklik huncutul, lábuk ritmust ver, be-
szorul.  

Szemhéjuk gyufaszállal tartják,  Jövıre mi ugyan 
itt! Harsogják!” 

(Bajdikné Bálint Mária) 
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Évezredes játék 
A Galgavidéki Sakkbarátok Sport-

egyesülete 2010. év októberével kez-
dıdıen Zsámbokon is rendszeres 
foglalkozásokat tart a helyi óvodá-
ban és iskolában. Többéves tapaszta-
lataink mutatják, hogy ezt az idesto-
va kétezer éve ismert játékot célsze-
rő bevinni a nevelési és oktatási in-
tézmények falai közé, hogy méltó 
helyre kerüljön a gondolkodtató 
(tehát gondolkodást fejlesztı) játék 
gyakorlásának lehetısége. Miután 
az érintett intézmények vezetıi nyi-
tottnak mutatkoztak ennek a szemé-
lyiséget fejlesztı játéknak a befoga-
dására, így Zsámbokon  pénteken-
ként kerül sor a foglalkozások meg-
tartására az óvodában csakúgy, mint 
az iskolában. 

Sportegyesületünk elsıdleges cél-
ja természetesen, hogy a tehetségku-
tatás és gondozás, valamint az után-
pótlás nevelés keretein belül megta-
láljuk azokat a gyerekeket, akik rö-
vid idın belül bekapcsolhatók a me-

gyei, késıbb országos (esetleg nem-
zetközi) ifjúsági versenyzés rendsze-
rébe. Ám tudvalévı, hogy ha nem is 
lesz valakibıl professzionista sakko-
zó, ez a játék kedvezıen befolyásol-
hatja a tanulási folyamatok optimá-
lis megvalósulását is. Ma már tud-
juk, hogy a rendszeres sakkozás 
rendkívüli módon edzi a figyelmet, 
a koncentrációt, és hathatósan segít 
olyan belsı fegyelem és nem kevés 
pozitív személyiségjegy kialakulásá-
ban, mely az élet egyéb területén is 
hasznosítható. 

Az óvodában pillanatnyilag hat 
növendékkel dolgozunk. A nagycso-
portból Bajnóczi Levente, Becsjánszki 
Dorka, Gyıri Filip, Kis Kornél és Szőcs 
Kata, a középsıs Gódor Zoltán társa-
ságában látogatja rendszeres foglal-
kozásainkat. Mindannyian rendkí-
vüli érdeklıdést mutatnak a sakk-
táblán játszható, egyelıre kevésfigu-
rás, logikai játékok iránt. Minden 
reményünk megvan arra, hogy a 

2011. májusában szokásos regionális 
óvodai sakktalálkozón már mind a 
hat „versenyzı palánta” összemér-
he t i  j á té ker e j é t  a z  ik la d i , 
hévízgyörki, turai óvodás növendé-
keink játéktudásával. 

Az iskolában öten vesznek részt 
foglalkozásainkon. Erdélyi Vitéz, 
Hangya Lili, Makádi Dániel, Tóth-Götz 
Kristóf és Tóth-Götz Máté, mindany-
nyian alsó tagozatos növendékek, s 
az ı esetükben is arra törekszünk, 
hogy a jól szervezett Pest megyei 
ifjúsági versenyek résztvevıivé vál-
hassanak minél elıbb. Talán egy év 
alatt sikerül elérnünk odáig, hogy a 
versenyszerő sakkozás alapvetı kö-
vetelményeinek meg tudjanak felel-
ni iskolásaink is, de addig még ke-
ményen dolgoznunk kell. 

Az egyesületrıl bıvebben honla-
punkon, a www.gvse.fw.hu oldalon 
olvashatnak. 

Tóth Máté József 
a GVSE elnöke 

Köszönet nyilvánítás 
2010. december 27-én megalakult a zsámboki FIDESZ csoport. Köszönetet mondok mindazoknak,  

akik ebben segítettek.     /Tisztelettel: Makádi László/ 

EBOLTÁS 
2011. évben az ebek veszettség elleni kötelezı védıoltására településünkön - az elızı évekhez hason-
lóan - összevezetéses formában biztosítunk lehetıséget. 
A védıoltással egyidejőleg bélféregtelenítés is történik, melynek díját az eb méretétıl függetlenül az 
oltás díja tartalmazza. 
Az ebtulajdonos köteles: minden három hónaposnál idısebb ebet veszettség ellen beoltatni. 
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 17. § (3) alapján: 

A rendelet szerint veszettség elleni védıoltásban nem részesült ebet veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, 14 
napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, a tulajdonos költségére mikrochippel meg kell jelölni, és ezután el kell rendelni 
az eb beoltását. 

 
Az oltás helyszíne: Zsámbok, a Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló 
2011. április 15. (péntek) 8.00 - 10.00-ig, 16.00 – 17.00-ig 
2011. április 16. (szombat) 8.00 – 10.00-ig 
2011. április 29. (péntek) 8.00 – 10.00-ig 

 
Az oltás végzı orvos:  

Dr. Dobos László állatorvos /tel: 20 9253 824/ 
Az oltás és féregtelenítés díja összevezetett ebeknél: 3.000,-Ft egyedenként, amit a helyszínen kell fizetni. 

Az eb oltási bizonyítványát szíveskedjenek magukkal hozni. 
Háznál történı oltásnál 500,-Ft a kiszállási díj udvaronként. 

Lehetıség van az ebek oltására Turán a Thököly u 35. szám alatti rendelıben (körforgalomnál) rendelési idıben is 
 Hétfıtıl – szombat 8.00 – 9.00 óra között. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2011. április 29-i oltást követıen az Állategészségügyi Hatóság ellenırzi, hogy a tulajdonos teljesítet-
te-e az ebek veszettség elleni védıoltását. Elıreláthatólag 2011. májusában a településen ebösszeírásra kerül sor.  

Dr. Dobos László állatorvos 
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A környezeti tényezık és  
saját lelkünk, mint  

rizikófaktorok 

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 

Gyermekjóléti  
és családsegítı szolgálat: 

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

Családsegítı  
szolgálat fogadóórái: 

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

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

Gyermekjóléti  
Szolgálat fogadóórái: 

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

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

Körzeti orvosi rendelı 
Háziorvos: Dr.Erdélyi Tibor 

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 

Kedves Zsámboki kisgyerekes Anyukák! 
Régóta gondolkodom ezen, hogy miért is nem 
használják ki az emberek az adott lehetısége-
ket sokszor? És fıleg azokat a lehetıségeket, 
amik ingyen vannak és még a gyerekeink és a 
saját szórakoztatásunkért jöttek (jönnének) 
létre. Bevallom nem sikerült megfejtenem 
még. 
A Baba –Mama klubról van szó. Évekkel ez-
elıtt, amikor hallottam róla, hogy itt ilyen 
lehetıség van akkor nagyon örültem neki, 
pedig még nem is volt gyerekem. De már 
akkor elhatároztam, hogyha lesz, akkor biztos 
el fogunk menni. Így is van, hőségesen és 
szívesen megyünk minden hónap utolsó hét-
fıjén de. 10 órától a védınıi tanácsadóba, 
ahol sajnos csak 2-2 anyuka és kislány, és 
persze a védını ,,tartja a frontot” és remény-
kedik, várja a többi anyukát és gyereket, hogy 
találkozhassanak és eltölthessenek együtt 1-2 
hasznos és játékos órát. De hiába ….. 
Mi mindenesetre nagyon hálásak vagyunk a 
védınınek, de nagyon örülnénk neki ha nem 
csak akkor lennénk többen amikor valamilyen 
rendezvény van és van lehetıség ,,nyerni” 
vagy ajándékot kapni és kóstolgatni a  szpon-
zorok által felajánlott finomságokból…. 
A védını ezt saját önszorgalmából teszi, min-
dig készül valamilyen témával, ami éppen 
érdekelheti az anyukákat, vagy meghív vala-
kit, aki hasznos információkkal szolgál a gye-
reknevelés szép, de sokszor nehéz útján eliga-
zodni. Ezért azt hiszem, hogy İ is nagyon 
boldog lenne, ha kihasználnánk ezt a lehetısé-
get minél többen, ha már itt a faluban nincs 
bölcsıde ahol a gyerekek megismerhetnék 
egymást az ovi elıtt. Természetesen remek 
alkalom lenne az Anyukáknak is a találkozás-
ra!Rengeteg téma, dolog van, amit meg lehet-
ne beszélni, ötleteket adni egymásnak, recep-
teket, információkat cserélni vagy csak simán 
kötetlenül elbeszélgetni a játszadozó gyerekek 
társaságában. Nagyon sok olyanról lehet hal-
lani -olvasni, hogy közösségek, emberek vala-
mit létrehoznak, felépítenek együtt, közös 
erıvel. Itt nekünk már megadatott valami ,ne 
hagyjuk elveszni! Sok –sok szeretettel várunk 
minden kedves Anyukát és gyereket a Baba-
Mama klubban! 

Egy reménykedı Anyuka 

Az idei tanévben február 24-én és 
25-én délután tartottuk a farsangi 
mulatságot az iskola aulájában. A 
rendezvény az utóbbi évek legsikere-
sebb bálja volt, bevétele meghaladta 
a 100 ezer forintot, mely a felnıtt és 
gyermek belépıdíjakból valamint a 
tombolajegyek árából folyt be. Ter-
mészetesen ez nem jöhetett volna 
létre, ha a szülık nem támogatták 
volna ilyen nagy lelkesedéssel a 
gyermekek vidám idıtöltését. Szám-
talan ajándékot ajánlottak fel a jel-
mezverseny díjazottjainak, a szeren-
csés tombolanyerteseknek. A jó zené-
rıl mindkét nap Schneider János és 
Marosi Róbert gondoskodott . A bü-
fét a Szülıi Szervezet oszlopos tagjai 
mőködtették, rengeteg süteményt és 
szendvicset, valamint szörpöt kínál-
va az éhes-szomjas farsangolóknak. 
Ezúton is köszönjük mindnyájuknak 
támogatásukat. Külön köszönet 
Bodáné Majoros Henrietta vezetı-
nek a lelkes szervezımunkájáért. 

Sok-sok leleménnyel készítették a 
maszkokat, a különféle érdekes jel-
mezeket a szülık, tanították be a 
tanulókat a szórakoztató jelenetekre. 
A kicsik több mint hetvenen, a na-
gyok pedig közel negyvenen öltöttek 
maskarát ezen a délutánon. Az alsó-
sok körében inkább az egyéni jelmez 
volt a népszerőbb, a felsıben pedig a 
csoportos jelmez, a közös produkció. 

Az iskolavezetés és a Diákönkor-
mányzat nagyon örül a rendezvény 
sikerének, és a jövıben is hasonlóan 
szeretné megrendezni a télbúcsúzta-
tó bált. A befolyt összeget pedig a 
diákélet fejlesztésére – versenyek, 
benevezési díjak, jutalmazások - kí-
vánja felhasználni. 

Turányikné Mészáros Mária 
DÖNK elnök 

Farsang  
az iskolában 

Kedves Szülık! Tisztelt Zsámboki Lakosok! 
 

Lassan közeledik az adóbevallás határideje. Kérjük, amennyiben teheti, támo-
gassa Alapítványunkat adója 1%-ával: a zsámboki általános iskolás gyermeke-
kért! 
A tavalyi tanévben pedagógus továbbtanulást támogatott a Kuratórium, vala-
mint az iskola tornatermének öltözıjét sikerült lejárólapozni. (Pályázati pénzbıl 
az öltözıszekrényeket is lecseréltük.)  
Az alapítvány hivatalos megnevezése:  
„ALAPÍTVÁNY A ZSÁMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT” 

ADÓSZÁMA: 18667826-1-13  
Elıre is köszönjük minden segíteni szándékozó támogatását!  

Az Alapítvány Kuratóriuma  
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AUTÓSOK, AUTÓSZERELİK  
FIGYELEM!!! 

Szakszerő, gyors karosszéria-javítás! 
Teljes körő biztosítói, banki ügyintézés! 

 
CASCO-s szélvédı javítás esetén önrész elengedése és 

pénzvisszatérítés készpénzben: 5000 Ft, 100e felett 10e Ft. 
CASCO-s törés esetén önrész elengedése. Kötelezıs kár 

esetén a teljes nettó összeg 3%-át adjuk vissza készpénzben. 
Hitelre történı javítás, amennyiben van fedezet. 

További szolgáltatásaink: 
- szélvédık repedéseinek, kavicsfelverıdéseinek javítása 

- klímatöltés már 5000,- Ft–tól 
- hozom-viszem szolgáltatás, - alumínium-hegesztés 

- mőanyag-hegesztés, - szélvédı csere akciók: 
 
Opel Astra F 17.000,- Ft        Opel Astra G 18.000,- Ft 
Opel Astra H 26.000,- Ft        Opel Corsa B 15.000,- Ft 
Suzuki Swift 06-ig 16.500,- Ft Suzuki Swift 06- 17.000,- Ft 
Citroen C3 18.000,- Ft 

 

További akciós szélvédıinkrıl  
érdeklıdjön elérhetıségeinken 

HIVJON FEL ÉS SEGÍTÜNK!!!! 
2252 Tóalmás, Kossuth L. u. 131. 

Tel:  06-20-3293570  0.00-24.00-ig 
          06-20-5742256  8.00-16.00-ig  

Fontos mérföldkıhöz érkezett 
január elején a Befogadó Mun-
kahely Program, amikor az elsı 
5 projektrésztvevı elhelyezke-
dett a Mővészetek Háza Gödöl-
lı intézményében. A három fı 
recepciós, egy fı irodai asszisz-
tens és egy fı fénytechnikus 

már a felújított épületben kezdte meg munkáját. 
„A munkába állás indulásakor nagy rugalmasságra 
volt szükség mind a projektrésztvevık, mind a me-
nedzsment részérıl” - mondta el Czompó Anita pro-
jektvezetı. „A Mővészetek Háza Gödöllı Európai 
Uniós elnökséggel kapcsolatos feladatai miatt az ere-
deti ütemezéshez képest korábbi idıpontban indult a 
foglalkoztatás, így januárban a munka mellett még 
nyelvtanfolyamot végeznek a résztvevık. Ebben a 
helyzetben is beigazolódott az az általános tapaszta-
latunk, hogy a mai munkaadói elvárások közül ki-
emelkedik a rugalmasság és az önálló feladatmegol-
dás képessége.” 
A munka világára történı felkészítést, munkahelyi 
beilleszkedést és hosszú távú foglalkoztatást biztosí-
tó programba 2010 szeptemberében 22 fı hátrányos 
helyzető álláskeresı került be. A felkészítés elsı há-

rom hónapjában ECDL képzésen és kompetencia-
fejlesztı tréningen vettek részt, jelenleg pedig a leen-
dı munkakörökhöz igazított speciális képzések zaj-
lanak. A képzéseken túl egyéni tanácsadások és to-
vábbi tréningek segítik a sikeres munkavállalást. A 
komplex felkészítı programot követıen három fog-
lalkoztató partner várja a projektrésztvevıket. A Mő-
vészetek Háza Gödöllı mellett a Prompt Számítás-
technikai Kft. és a VÜSZI Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. vállalta, hogy befogadó munkahelyi 
kultúrát hoz létre szervezetében.  
A Befogadó Munkahely Program gazdája a GAK 
Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás 
Programja, amely 2006. óta valósít meg munkaerı-
piaci reintegrációs projekteket Gödöllın és környé-
kén. 
A „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlıségért - 
befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllıi 
kistérségben” címő projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam által nyújtott támogatás összege 62.439.040,- Ft. 
 
(Mővészetek Háza Gödöllı Nonprofit Közhasznú 
KFT) 

Elkezdıdött a foglalkoztatás a Befogadó Munkahely Programban 

Akarsz-e játszani? 
 

 

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, 

akarsz-e mindig, mindig játszani,”  

(Kosztolányi Dezsı) 

 
 
Kedves régi és új teátristák, játszani kívánók! 
 
A Zsámboki Teátrum az idei Lecsófesztiválra 
Mikszáth Kálmán: A zöld légy és a sárga mó-
kus címő novellájának színpadi átiratát adja 
elı. 
 
Akik szeretnének játszani, kipróbálni magu-
kat a „világot jelentı deszkákon”, vagy is-
mernek olyanokat, akiket szívesen látnának 
ott, jelentkezzenek a következı telefonszá-
mon: 0630 6642856. 
 

Szigetiné Simon Rozália 

játszótárs 
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A Szent István Egyetem UMVP Képzı Központ 
Fnysz. 13-0335-04, ALF-028 

100 %-ban támogatott tanfolyamot indít 
Jelentkezés: Dr. Tóth Krisztina egyetemi docensnél 

Telefon: 06-70-324 9348 
Fax: 06-28-522 022 

E-mail: toth.krisztina@gtk.szie.hu 

Tanfolyami leírásokkal kibıvített ismertetıje: 
A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelete alapján a mezıgazdasági termelık és erdıgazdálkodók az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként vissza nem térítendı képzési támogatást vehetnek igénybe. 
Az érintett vállalkozók egy naptári évben 4 képzésre nyújthatnak be támogatási és kifizetési kérelmet legfel-
jebb 275 000 Ft értékben.  
A képzési programok elıfinanszírozással valósulnak meg. Induló tanfolyamok: 

Plusz  egy tanfolyam, ami a zöldkönyv kötelezı meghosszabbításával egybekötve ad szakmai ismereteket. 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 15 fı jelentkezı esetén ezt a tanfolyamot (de a fentiek közül is)  

helyben - Zsámbokon - a MŐVELİDÉSI HÁZBAN is elindítja szervezı intézet.  
Aktuális növényvédelmi ismeretek tanfolyam (zöldkönyv meghosszabbítással) 

Elmélet:15 óra, gyakorlat: 7 óra, Ár:30 600 Ft A képzés tartalma:  
Elméleti képzés: új növényvédı szerek ismertetése;  új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; a 

használatból kivont növényvédı szerek és helyettesítési lehetıségeik; a növényvédelem ökonómiája; 
növényvédelmi elırejelzési információk, és azok felhasználása; a növényvédelem környezetvédelmi 

vonatkozásai; az agrárszakigazgatás rendszere.  
Gyakorlati képzés: fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; permetezıgépek beállítá-

sa; permetlé készítési, kijuttatási számítások. 

„Zöldkönyves”  
2. forgalmi kategóriájú növényvédıszer felhasználó, 

Szervezése a Magyar Növényvédı Mérnöki és Növény-
orvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) 
bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar 
Növényvédı Mérnöki és Növény-orvosi Kamarával 
együttmőködésben történhet. 

Ár:79 000 Ft. 80 órás tanfolyam 

Traktorvezetı 
„T” kategóriás jogosítvány nehéz póttal 

A képzés a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben megha-
tározott követelmények szerint történik A képzés célja: 
„T” kategóriás jogosítvány megszerzése . 

Ár:245 000 Ft. 
Elmélet: 60 óra, gyakorlat: 40 óra 

Méhész  
OKJ 33 621 05 0000 00 00 

A képzés célja: A méhészettel foglalkozók szakmai 
továbbképzése és a megszerzett ismeretekrıl- a sikeres 
vizsgát követıen országosan elismert szakmai végzett-
séget igazoló bizonyítvány kibocsátása. 

Ár: 275 000 Ft  
Elmélet: 280óra, gyakorlat: 450óra 

Növényvédı és méregraktár-kezelı  
OKJ 54 621 04 0100 31 02 

A képzés célja: A vonatkozó 8/2008 (I.23.) FVM rendelet-
nek megfelelı végzettségő szakemberek képzése.  

Ár: 256 000 Ft  
Elmélet: 160 óra, gyakorlat: 240 óra  

Követelménymodulok: Vállalkozási és kereskedelmi is-
meretek,Kertészeti alapismeretek, Munkavállalói ismere-
tek,Növényvédelem 

Aranykalászos gazda  
OKJ 33 621 02 0100 31 01 

A képzés célja: 
A mezıgazdasági magángazdálkodást folytató, mezıgaz-
dasági alapképesítéssel nem rendelkezık részére olyan 
átfogó, korszerő alapismeretek nyújtása, mely alapján el-
igazodnak a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, 
gépészet tudományában, a piac igényének felmérésében és 
felkészülhetnek az Európai Uniós csatlakozással kapcsola-
tos várható kihívásokra.  

Ár:171 800 Ft  
Elmélet.:78 óra, gyakorlat: 162 óra 

Követelménymodulok: -2201-06Kereskedelem, vállalkozás 
és ügyvitel,- 2222-06 Növénytermesztés I,- 2206-06 Környe-
zet-, tőz- és munkavédelem - 2717-06 Állattartás II 
- 2205-06 Gépüzemeltetés és karbantartás - 2716-06 Nö-
vénytermesztés II. -- 2211-06 Állattartás I.,- 2718-06 Kerté-
szet  






