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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak ! 
A nyári önkormányzati rendezvényeink 

sikeres lebonyolítása után a képviselőtestület 
is megkezdte munkaterv szerinti üléseit. 

Áttekintettük az I. félévi gazdálkodásról 
készült beszámolót, és megállapítottuk, hogy 
az, az előirányzatok betartásával valósult 
meg. A helyi bevételek és az állami normatí-
va késedelmes beérkezése ellenére, fizetőké-
pességünket megőriztük. Szociális területen 
jelentős támogatást biztosítunk a rendkívüli 
élethelyzetekbe került családoknak, az ápo-
lási díj, lakásfenntartási támogatás, közmun-
kaprogramok megvalósítására, finanszírozá-
sára. 

Intézményeinkben számítógépek vásárlá-
sára, parkfenntartásra - gépek beszerzésére, 
az óvodában gázzsámoly, mosogató beszer-
zésére, és a gyalogos - átkelőhelyek tervei-
nek elkészíttetésére volt lehetőségünk. A 
folyamatban lévő beruházásaink önkormány-
zati költségeit a csatorna beruházás és a 
Szelektív Kft részére történő géppark vásár-
lásához folyamatosan biztosítjuk. 

Folytatjuk az urnasírhelyek további kiala-
kítását, lehetőség van azok megvásárlására. 

2011. június 30-i állapotnak megfelelő-
en bevételeink: 198 968 000 Ft –ban telje-
sültek, kiadásaink: 199 111 000 Ft-ban 
teljesültek. Fennálló hitelállományunk 
összege: 26 445 000 Ft. 

Valkó, Vácszentlászló településekkel 
folytatódik a  szennyvíz- csatorna beruhá-
zás. A közbeszerzési eljárások során sikerült 
szerződést kötnünk a Projektmenedzseri 
feladatok ellátására. Folyamatban van a 
Tisztítótelep és a FIDIC mérnök közbeszer-
zési eljárás lezárása. Néhány napon belül 
hosszas közreműködői szervezet és minő-
ségbiztosítási előírásoknak megfelelően 
megjelenik a hálózat építésének közbeszer-
zési felhívása. A beruházás amint látják 
ütemszerűen halad. A közbeszerzési eljárá-
sok a tényleges megépítés előtt hosszú időt 
vesznek igénybe.  

Ismételten felhívjuk a 
lakástakarékpénztári szerződést kötők 
figyelmét – a részletfizetés elmaradásával 
elveszítik a kamattámogatást, és átkerül-
hetnek a 2012-es évben az egyösszegű befi-
zetők közé. Juhász Tibor a Viziközmű Tár-
sulat vezetője kiváló szakmai felkészültség-
gel és közgazdasái ismeretekkel rendelkezik. 
A megválasztott küldöttekkel, önkormány-
zatokkal együttműködve képviseli a lakos-
ság érdekét. Köszönjük munkáját. Azok, 
akikben kétségek merülnek fel, akik nem 
ismerik a társulati küldöttek névsorát, java-
solom gyakrabban informálódjanak a Vizi-
közmű Társulás honlapján, önkormányzati 
testületi üléseken elhangzott tájékoztatókról, 
a Krónika eddigi kiadásaiban megjelent 
tájékoztatókról, a beruházás költségeiről és 
az ÁFA visszaigénylés szabályairól. A beru-
házás ÁFA összegét kivéve a hálózat és a 
telep építése ( ott ÁFA nélküli a számlázás) 
esetén minden alkalommal meg kell előle-
gezni, azaz be kell fizetni az Adóhivatalnak. 
Ezt az összeget az önkormányzatok vissza-

igénylik, így  az ÁFÁ-ból bevétele az ön-
kormányzatnak nem származik. 

Részletesen olvashatnak a következő 
oldalakon a Szelektív KFT géppark bővíté-
sére vonatkozó önkormányzati társulásban 
zajló projektünkről. Az elnyert pályázati 
forrásból: 156 590 000 Ft és 49 000 000 Ft 
önrész biztosításával 2012- re fejeződik be a 
beruházás. Az immáron 12 éve működő KFT 
telephelye, működése Magyarországon kül-
földön is példaértékű követendő modell. A 
megvalósult, a lakosság közreműködésével 
történő szelektív hulladékgyűjtés egyedi. 
Ismerve a környékbeli települések által fize-
tendő hulladékszállítási díjat és annak tartal-
mát: 

Továbbra is keressük a pályázati lehető-
ségeket, amellyel településünk lakóit, intéz-
ményeinket, közszolgáltatások javítását 
elősegíthetjük. 

Az elnyert támogatásaink között szere-
pelt: 8625 000 Ft Az Út a munkához prog-
ram, Parlagfűmentesítési program- fűka-
szák, bozótvágógépek beszerzése 500 000 Ft, 
MVH Leader pályázat a Lecsót a keceléből 
fesztiválra: 800 000 Ft. 

Folyamatban van a Templom tető felújí-
tási  és a Népművészeti kollégiumhoz be-
nyújtott hagyományőrző programok támoga-
tására benyújtott pályázatok értékelése.  

Sajnálatosan elutasításra került a gyalo-
gosátkelő hely, bűnmegelőzési –polgárőrség 
eszközbeszerzésére irányuló pályázat. A 
gyalogosátkelő hely megépítése különösen 
az iskola előtti szakaszon elengedhetetlen. A 
KÖZÚT kezelőjéhez a megvalósításra vo-
natkozó terveket benyújtottuk hónapokkal 
ezelőtt. Várjuk az engedélyezést! 

Biztonságunk védelme érdekében kö-
szönjük a Polgárőrség munkáját. Jól látjuk 
azt, és fontosnak tartjuk a  kamerarendszer 
megépítését, melyet azonban pályázati rend-
szer keretében lehet megvalósítani. Jelenleg 
erre nincs önkormányzati forrás. A HFC 
Network Kft -vel térségi szinten történnek 
egyeztetések a megvalósítás kedvező lehető-
ségeiről. 

Veszélyes szakasz a temető és a Szt Lász-
ló utca közötti átkelő. Az autósok nem tart-
ják be a megengedett sebességhatárt. A rend-
őrség figyelmét felhívtuk,  még gyakoribb 
lesz ezen a részen  a trafipax ellenőrzés, 
valamint kezdeményezzük sebességkorláto-
zó tábla elhelyezését. 

Október folyamán ismételten megnyílik a 
LEADER vidékfejlesztési pályázat. Szep-
tember elején volt lehetőség arra, hogy a 
települések civil közösségei benyújtsák pro-
jekt adatlapjukat és csak ezek alapján lehet 
majd pályázni 3 célterületre. Rendezvény-
szervezés, képzés, és eszközbeszerzés, mely-
lyel elsősorban a helyi identitástudat és ha-
gyományőrzés támogatható. Településünkről 
önkormányzati együttműködéssel benyújtotta 
pályázatát: a Római Katolikus egyház, A 
Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért, 
Kacó Majoros István és a Makádi Margit 
Alapítvány, Postalalamb sport egyesület, 
Polgárőrség, Népi együttes egyesület. 

Az elmúlt években LEADER támogatá-
si forrást nyertünk el a Lapu Istvánné 
Tájház felújítására, melyet a képviselőtes-
tület a már eddigi ütemezése szerint 2012 
–évben valósít meg. Önkormányzati for-
rás csak az ÁFA megfizetése. A Szent 
Erzsébet park és a Szoborkert felújításá-
ra- ahol a Szoborkert Egyházi tulajdonban 
van, de az egyház hozzájárult a felújításhoz,  
-   nyerte el LEADER pályázati forrását a 
Zsámboki Általános Iskolás Gyermeke-
kért Alapítvány. A pályázati finanszírozás 
100 %. 

Az önkormányzat végezteti a kivitelezési 
munkák koordinálását, a pályázat bonyolítá-
sát. A gazdasági program alapján tervezett 
ütemezés szerint a munkálatok 2012-ben 
valósulnak meg.  

Szeretettel köszönjük Bajnóczi István 
Zsámbokról elszármazott Gödöllői lakosnak, 
hogy szülei hagyatékában lévő darabokban 
lévő lőcsöskocsit a zsámboki Tájháznak 
adományozta. A kocsit a Lecsófesztiválon is 
megcsodálhattuk. Papp István a József 
Attila utcából nagy szakmai hozzáértéssel, 
barkácsoló technikák alkalmazásával keltette 
életre. Az összeszerelésben  Bense Mihály 
Szent László utcai lakos, valamint a festés-
ben Tóth M Lászlóné is segített. A munka-
szervezést Soós Józsefné Vera néni irányí-
totta. Örülünk annak, hogy községünkben 
kerülnek elő olyan régmúltban használt esz-
közök, melyeket még mindig szívesen fel-
ajánlanak a tájháznak. Nemrégiben sublótot 
adományozott Tájházunknak Herdovics 
Mihály Gödöllő lakos. A felújításokban, 
adományozásokban közreműködők 
Zsámbok község értékeinek megőrzésében 
vesznek részt. Munkájuk az utókornak is 
fennmarad, melyre településünk minden 
lakója büszkén tekinthet. Szeretettel kö-
szönjük elhivatottságukat, segítőkészségü-
ket! 

Az utókor, az egészség, az utánpótlás, 
közösségépítés főcímek egyre gyakrabban 
jelennek meg településünkön, országszerte. 
Örömmel értesültünk arról, hogy Nagy Atti-
la szervezőmunkájának köszönhetően 
hónapok óta szerveződik egy kis csoport, 
akik szeretnek focizni, szeretnék kipróbálni 
erejüket, tehetségüket. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő sport pálya rendezésében 
rendszeresen nagy segítséget nyújt Átyim 
Miklós és Dóczi Sándor, akiknek szeretet-
tel köszönjük munkáját. A pályát megpró-
báljuk folyamatosan karbantartani és talán 
lehetőségünk lesz megtalálni a módját az 
öltöző helyreállítására, egykoron majd egy 
foci csapatnak való szurkolásra. 

Önkormányzatunk saját lehetőségei kere-
tén belül biztosítja minden közösség, civil 
szervezet  számára az év elején meghirdetett 
pályázati keretből a sport, kultúra területére 
a támogatást.  Szervezünk táborokat, feszti-
vált, képzéseket…Sajnos már régen nem 
létezik külön csak ezekre a területekre 
felhasználható állami fejkvóta. 

Ebből az összegből részesednek a 
Zsámboki mazsorett csoport tagjai működé-
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A Kormány módosította a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeiről szóló szabályokat. 
Szerzési támogatásra való jogosultságot már nem a házior-
vos, vagy szakorvos igazolhatja. Az jogosult a támogatásra, 
aki: 
mozgásszervi betegségére tekintettel fogyatékossági támoga-

tásban részesül 
- 18. életévét be nem töltött személy mozgásszervi betegsé-

gére tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosult 
orvosi szakvélemény alapján a BNO kód XIII. főcsoportjába 

(csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó ve-
zető diagnózisra tekintettel legalább 40 %-os rokkant sze-
mély. 

A szerzési támogatás mértéke 900.000 Ft-ra emelkedett. A 
támogatás iránti igényt a Pest Megyei Kormányhivatal Szoci-
ális és Gyámhivatalához (1354 Budapest, Pf.270) kell be-

nyújtani minden év március 31. napjáig. 2011-ben a kérelmet 
2011. október 15-ig lehet benyújtani. Szerzési támogatás 
igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatalban. 
2013-tól megszűnik a közlekedési támogatás. 2012-ben a 
korábbi szabályok szerint lehet benyújtani a közlekedési tá-
mogatások iránti kérelmet április 30-i határidővel. Új orvosi 
szakvélemény azonban már nem állítható ki, így nem nyújt-
hat be kérelmet új igénylő, illetve az sem akinek az állapota 
nem volt végleges. 
 
Parkolási engedélyt csak az igényelhet a jövőben, aki a szer-
zési támogatásra való jogosultságban megjelölt feltételei 
fennállnak. 2011. december 31-ig a régi szakvéleménnyel is 
igényelhető még a parkolási engedély kiállítása bármely ok-
mányirodában. 

MEGVÁLTOZOTT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK  
TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE 

sükhöz, versenyeken való részvételükhöz, a 
Postagalambsport egyesület, Sakk szakosz-
tály működéséhez, iskolai sport szakkör 
működéséhez,.. Az elmúlt esztendőkben 
csaknem 2 éven keresztül a Pit Bull Team 
SE részére edzéseikhez biztosította önkor-
mányzatunk térítésmentesen az Idősek 
Napközi Otthonának épületét. Gratulálunk 
a településünkön működő sport egyesületek-
nek, kulturális közösségeknek tevékenysé-
gükhöz és elért eredményeikhez. 

A Magyar Élelmiszerbank és az Euró-
pai Unió által támogatott élelmiszersegély 
programra sikeresen pályázott önkor-
mányzatunk. A tartós élelmiszerekből több 
alkalommal 530 fő részesedhetett, a 
rászorultsági kategóriák figyelembevételé-
vel. Eddig kiosztásra került 6800 kg élelmi-
szer: liszt, tészta, csokoládé italpor, konzer-
vek, leves, joghurt, keksz, bébiital.. 

Szeretettel köszönöm a Szociális Bizott-
ság tagjainak és a Polgármesteri hivatal a 
Családsegítő szolgálat munkatársainak  az 
adományosztás szervezésében való közre-
működését. Szeretettel köszönjük Makádi 
László és Makádi Tamásnak, hogy mindig 
készségesen rendelkezésre állnak és az ado-
mányt a bank raktárából településünkre szál-
lítják. 

Zsámbok községben idén számos helyi 
szervezet összefogásával zöldséget termel-
tek helyi rászorulók. A munkához szüksé-

ges vetőmagot és növényvédő szert a 
Syngenta és a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület által indított Élelmiszerlavina 
program keretében kapta az önkormány-
zat. 

Az Élelmiszerlavina Önkormányzati Pá-
lyázatát idén először nyerte el Zsámbok 
községe. A település lakóinak növényter-
mesztésben szerzett tapasztalatának köszön-
hetően bőséges termést takaríthattak be a 
rászoruló családok. A program keretében 
négyféle zöldséget – burgonyát, cukkinit, 
fejeskáposztát és karfiolt – ültettek el mint-
egy 5000 m2 területen. A bevetett földet 
nyolc-tíz munkanélküli művelte, akiknek 
munkáját helyi szervezetek segítették: a 
Zsámboki Mg. TSZ és a Lamersz 97 Kft. a 
talaj előkészítésében (szántás, boronálás 
stb.) vett részt, a Szelektív Kft. a keletkezett 
zöldhulladékot szállította el.   

A kapott vetőmagokból összesen több 
mint 1700 kg zöldséget sikerült megtermel-
ni, amit a rászoruló családok, nagycsaládos-
ok és munkanélküliek kapnak, valamint a 
közétkeztetésben használnak fel. A burgonya 
rekordtermést hozott, erre különösen büsz-
kék a helyiek. 

Idézet az elhangzott sajtótájékoztatóból:  
„Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a 

Program sokakra ösztönzően hatott. Az elsa-
játított gazdálkodási tapasztalatoknak kö-
szönhetően több munkanélküli is zöldségter-

melésbe kezdett a 
saját földjén. Ki-
emelt köszönet illeti 
Bajnóczi Istvánt, 
Lapu Istvánt, Né-
meth Attilát és 
Jermi Istvánt, akik 
jó tanácsokkal látták 
el az újdonsült ter-
melőket, az ő érde-
mük is az, hogy az 
Élelmiszerlavina 
Programja ennyire 
gazdag termést 
hozott.”- nyilatkozta 
Holló Ilona polgár-
mester.  

„Örömmel tölt el bennünket, hogy a 
zsámbokiak ilyen szép eredményt értek el, s 
hogy ehhez a sikerhez mi is hozzájárulhat-
tunk. A munkanélküli emberek hozzáállásá-
nak változása jól tükrözi a program lényegét: 
a program célja nemcsak élelmiszert biztosí-
tani a rászorulóknak, hanem olyan ismerete-
ket, tudást átadni, amely hosszú távon segíti 
a résztvevők életét, megélhetését” – mondta 
el Czigány Tibor, a Syngenta ügyvezetője. 

Az Élelmiszerlavina Önkormányzati 
Programját idén második alkalommal hirdet-
te meg a Syngenta és a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület. A Syngenta az idei évben is 
vetőmagokat és növényvédő szert adott a 
résztvevőknek, amelyet helyben, a saját 
termőföld-területük megművelésére használ-
tak fel a pályázók. A Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület által meghirdetett pályázat 
iránt idén is nagy volt az érdeklődés, és a 
program bővítésének köszönhetően a tavalyi 
9 helyett 2011-ben 14 pályázó kapott támo-
gatást. 

Tisztelt Zsámbokiak ! 
 
Reméljük, hogy az  elmúlt Lecsót a 

keceléből fesztiválon jól szórakoztak, min-
denki talált érdeklődésének megfelelő prog-
ramot. Az elkövetkezendő esztendőben a 
fesztivál 10. évfordulójára  készülünk, vár-
juk ötleteiket, javaslataikat. 

Szeretettel köszönjük a rendezvény támo-
gatóinak felajánlásait, a rendezvény szerve-
zésében nyújtott segítséget. 

 
Holló Ilona 

polgármester 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. október 1. 
és 31. között kerül sor országosan a népszámlálásra, a pótösz-
szeírás pedig 2011. november 1. és 8. között történik. A nép-
számlálás során össze kell írni a Magyarország területén élő 
természetes személyeket, valamint az ország területén min-
den lakást, lakott üdülőt és közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézményt. Az adatfelvétel eszmei időpontja 2011. 
október 1. napja 0 óra, tehát az adatszolgáltatónak erre az 
időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kér-
dőív kérdéseit. 

A népszámlálás lebonyolításának első lépéseként 2011. 
szeptember 27. és 30. közötti időben a számlálóbiztosok 
minden egyes lakott épületbe (lakás, családi ház) eljuttatnak 
egye-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen szerepel-
ni fog a számlálóbiztos neve, azonosítója és telefonszáma. 

A kérdések megválaszolhatók interneten keresztül, 
ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol 
az adatfelvételi csomagban szereplő „Azonosító” és 
„Internetes belépési kód” megadásával lehetővé válik a nép-
számlálási kérdőívcsomag online felületen történő kitöltése. 
A kérdések interneten történő megválaszolására 2011. októ-
ber 1. és 16. között van lehetőség. Internetes kitöltés ese-
tén valamennyi adott háztartásban lakó személynek ezt a 
kitöltési módot kell választania. 

Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borí-
tékban található kérdőívek kitöltésével (papír alapú önkitöl-
tés). Ebben az esetben a kitöltött kérdőíveket a kapott borí-
tékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadni, amikor 

az ismét felkeresi az adott címet. A papír alapú önkitöltésre 
2011. október 1. és 16. között van lehetőség. 

Az adatszolgáltató megválaszolhatja a kérdéseket sze-
mélyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 
2011. október 1. és 31. között keresi fel, ehhez szükséges a 
borítékban található kérdőívek megőrzése. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a számláló-
biztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-
200-224 ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le! 

A számlálóbiztos magát a népszámlálási igazolvánnyal 
igazolja, amelyen szerepel a neve és aláírása, az azonosító-
száma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének 
az aláírása. 

A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos 
személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal 
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes. 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a népszámlá-
lás során az adatszolgáltatás kötelező, mivel azt törvény ren-
deli el. Aki az adatszolgáltatást megtagadja, azzal szemben a 
település jegyzőjének szabálysértési eljárást kell kezdemé-
nyeznie, melynek során a szabálysértés elkövetője 50 000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kö-
telezettség a szabálysértési eljárás lefolytatását követően is, 
annak teljesítéséig fennáll. 

Kérjük a népszámlálás lebonyolításában szíves együttmű-
ködésüket! 

Nagyné dr. Szabó Judit 
címzetes főjegyző 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 

Ez évben is helyben gyűjtjük a lakossági kertek, fóliák őszi zöldhulladékát. 
 A komposztálható zöldhulladékot  

2011. október 01-től november 05-ig 
lehet elhelyezni a már megszűnt zsámboki hulladéklerakó helyén a József Attila utca vége felőli bejáraton keresztül.  
A zöld hulladék átvétele az alábbi nyitvatartási idővel történik: 

Hétfő:   7-11 h-ig 14-18 h-ig | Kedd:   7-12 h-ig  

Szerda:   zárva    | Csütörtök:   7-11 h-ig 14-18 h-ig 
Péntek:  7-11 h-ig 14-18 h-ig     | Szombat:   7-12 h-ig 13-18 h-ig 

Vasárnap:   zárva 
A lerakóhelyre csak hulladékmentes, kötőzsineg nélküli komposztálható zöldhulladék, fanyesedék szállítható ki, illetve ke-
rülhet lerakásra. A telepen tilos a diófalevél és a fenyőfahulladék elhelyezése! A megfelelő lerakást, átvételt – a fentiek 
szerint – hulladékőr biztosítja. Kérjük a lerakás során az ő kéréseit betartani szíveskedjenek. A zöldhulladék lerakásáért a 
lakosságnak továbbra sem kell térítési díjat fizetnie. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kiszállítást a fenti nyilvántartási 
időben, az előírásoknak megfelelően végezze!        Polgármesteri Hivatal 

ISMÉT GYŰJTJÜK A LAKOSSÁGI KERTI ZÖLDHULLADÉKOT! 

2011. november 12-én szombaton  9. 00 – 13.00 óráig a 
Bajza Lenke Általános Iskolában, Körzeti háziorvosi ren-
delőben és a védőnői rendelőben. 
 
A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás, Zsámbok Község 
Önkormányzata Dr Erdélyi Tibor háziorvos együttműködésé-
vel szervezzük az egészségnapot.  
Az alábbi vizsgálatokra várjuk szeretettel a lakosságot, és 
kérjük minél nagyobb számban vegyenek majd részt azokon. 
-nőgyógyászati rákszűrés | -kardiológiai szűrővizsgálat 
-bőrgyógyászati, anyajegyszűrés 
-szemészeti szűrővizsgálat | -légzés funkció vizsgálat 

-proktológia szűrővizsgálat 
-fej,nyak,szájüregi daganatok szűrése 
-mentálhigéniai vizsgálat, 
-hallásvizsgálat | -csontritkulás mérés 
-rizikószűrés-koleszterin, vércukor szint mérés 
-testzsírarány, vérnyomásmérés | -reflex és frissítő masszázs 
-antioxináns –boirezonancia mérés 
-aurafotó készítés  
Az Egészségnapról részletes tájékoztatást küldünk minden 
lakó részére. Kérjük Önöket éljenek a lehetőséggel ! 

Holló Ilona 
polgármester 

TÉRÍTÉSMENTES EGÉSZSÉGNAP ZSÁMBOKON 
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Aktuális számunkban most az időskori bőrjelenségekről 
szólnék. A társadalom, így községünk öregedésével a bőrön 
számos olyan elváltozás jön létre, melyek70 év felett vala-
mely formában szinte mindenkin jelentkeznek, látványuk bár 
lehet ijesztő, sokszor mégis ártatlan jelenségek. Az évek mú-
lásával a bőrben is számos élettani változás zajlik le: a hám 
és a kötőszövet elvékonyodnak, sérülésükkor könnyen kelet-
kezik véraláfutás, hamarabb keletkezik seb. A faggyú és ve-
rejtékmirigyek megfogyatkozásával a bőr szárazzá, olykor 
hámlóvá válik. A bőr víztartalma határozottan csökken, a 
ráncosodás megindul. Körülírt területeken pigmenthiányos 
vagy túlpigmentált foltok alakulhatnak ki. A szőrzet és a haj 
megritkul vagy elvész. Az ilyen bőr leggyakoribb kellemetlen 
tünete a viszketés, mely nehezen befolyásolható. A szárító 
hatású fürdők és szappanfélék kerülése mellett az olajos test-
ápolók használata előnyös. A tartósan napfénynek kitett em-
ber bőre időskorban mély ráncokkal szabdalt, rajta gyakorib-
bak az érhálózatok és a bőrkeményedéses felrakódások. A 
törzsön nem ritkák az érdaganatok kis lilás csomócskák képé-
ben. Visszerességre hajlamos nőkön már fiatalon seprűvénák 
pókháló-szerű rajzolata jelenhet meg a lábszáron. Másokon 
családi halmozódást mutathat a testen elszórtan barnásfekete 
zsíros tapintatú lapos szemölcsök jelenléte. Ezek sem fajul-
nak el soha. 

A következőkben néhány szót ejtek a nem természetes 
bőrjelenségekről. Külön nem említem a belbetegségekhez 
társuló elváltozásokat. 

Legnagyobb jelentősége az un. rákmegelőző elváltozások-

nak van, melyek értelemszerűen kezelést igényelnek. Ezek 
létrejöhetnek UV, röntgen sugárzás vagy kémiai ingerek ha-
tására. Egész életüket napfénysugárzásnak kitett embereken, 
sárgásszürke szarvacska-szerűen növekvő bőrkeményedés 
jöhet létre. Rákmegelőző állapot, meg kell mutatni a doktor-
nak. Ha gyulladt, tartósan fennálló hámló, pörkös foltot talá-
lunk, említsük meg azt. Ritkán az emlőbimbó udvarán egyol-
dali ekzemához hasonló halványbarnás folt a mellrákok egy 
ritka formája lehet. A bőrön kívül a szájnyárkahártyán talált 
nem kidomborodó, lapos fehér folt főleg dohányosok esetén 
rákmegelőző állapot, ne halogassuk bemutatását! 

A már kimondottan daganatos állapotok közül idős kori 
bőrön a bazalióma, a spinalióma és a melanóma említendők 
meg. Mindhárom összefügg a napfény expozícióval, első 
kettő főként az arcon, orron, a melanoma nem kimondottan 
öregkori daganat, de kezelés nélkül biztosan halálos. 

Ha tehát a kedves Olvasó magán vagy idős rokonán, 
szomszédján csak úgy meglát egy "oda nem illő bigyót", fő-
leg, ha az gyulladásra netán kifekélyesedésre hajlamos, ne 
intézzük el egy kis kézlegyintéssel, miszerint az illetőt már 
úgysem fogják a szépségéért elrabolni, mutassuk meg a csa-
ládorvosnak vagy a bőrgyógyásznak, mert ezeket a daganato-
kat igen jó eredménnyel lehet kezelni. 

 
Jó és eredménytelen vizsgálódást kívánok! 

 
Dr.Erdélyi Tibor 

családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

2012. január 1-től változnak a lakcímbejelentés szabályai. 
Korábban csak az új lakcím szerinti jegyzőnél lehetett lakcí-
met létesíteni, azonban a változást követően a lakcímbejelen-
tés az ország bármely Polgármesteri Hivatalában teljesíthető. 
Ez alól kivétel az új lakás, ahol korábban még senki nem 
rendelkezett bejelentett lakóhellyel, azt továbbra is csak a 
lakcím szerint illetékes jegyzőnél lehet bejelenteni. 

Lehetősége lesz a szállásadónak arra, hogy a lakcímbeje-
lentéshez úgy járuljon hozzá, hogy megjelenjen a lakcímbeje-
lentővel együtt személyesen, vagy hozzájáruljon az ügyfélka-

pun keresztül a lakcímbejelentéshez. Ezen nyilatkozatát bár-
mely jegyzőnél, illetve az ügyfélkapun keresztül teheti majd 
meg. Ha erről nem nyilatkozik akkor a lakcímbejelentő lap 
aláírásával járulhat hozzá a lakcímbejelentéshez. Nyilatkoz-
hat arról is a szállásadó, hogy az adott címre történő bejelen-
tésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér. Ez az értesítés 
történhet levélben, telefaxon, e-mail vagy szöveges üzenet 
útján. 

A módosításokkal együtt megváltozik a lakcímjelentő lap 
is, a régi bejelentő lapok december 31-ig használhatók fel. 

VÁLTOZÁS A LAKCÍMBEJELENTÉS SZABÁLYAIBAN 

Késő tavaszon egy mindenkit megdöbbentő épületomlás tör-
tént községünkben. A lehullott téli csapadékmennyiség követ-
keztében a Kossuth Lajos utcában lakó Eperjesy Jánosné házát 
egy hirtelen roskadás érte. Otthona, mint sokunké, alap nélküli 
döngölt vályogépület. Az elmúlt évek esőzései jelentősen alááz-
tatták az ilyen típusú, hozzávetőlegesen 70-100 év korú, már 
előbb említett építési technológiájú épületeket. 

Sajnos a helyreállítási munkálatokhoz sem az állam, sem az 
alacsony nyugdíjakból élők nem tudnak a korszerűsítési munká-
latokhoz érdemben hozzájárulni anyagilag. A komolyabb felújí-
tások pedig szinte lehetetlenek. 

Vagy talán van megoldás a bajok enyhítésére? 
Igen. Igaz, hogy a kivitelezési költségek jelentős terheket 

jelentenek manapság, de azonnal összefogott több mint tíz em-
ber a romok eltakarítására, a falak újjáépítésére. A helyi Bolbás- 
fatelep és a veresegyházi Huszai Tüzép kedvezményével és fel-
ajánlásával segítségére sietett a rászorultnak. 

Talán nem is az anyagi segítség, hanem az a több mint tíz 
ember az elgondolkodtató… Vagy nem?            Szigeti Ede 

PÉLDAMUTATÓ KÖZÖS ÖSSZEFOGÁS 



6 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Örömmel tájékoztathatjuk az érdeklődőket és támogatókat arról, hogy az Alapítvány a zsámboki általános iskolás gyermeke-
kért közhasznú alapítvány számlája az 1 %-os felajánlásból 2009-ben 276 773 forinttal gyarapodott. Ebből a bevételből az 
iskola pedagógus továbbtanulást támogatott, valamint elkészült az ebédlő előtti folyosórész lelambériázása. A munkálatok-
ban nagy segítségünkre volt a Bajnóczi István vezette brigád, amelynek tagjai: Farkas Péter, Kuhn Walter és Gregor József 
voltak. Köszönjük munkájukat. Az Alapítvány lehetőséget nyújt számunkra ahhoz, hogy az egyre szűkülő normatív támoga-
tást kiegészítsük, s a működtetésen kívül nagyobb karbantartási munkára, felújításra, eszközbeszerzésre is sor kerülhessen. 
Külön köszönetet mondunk a támogató magánszemélyeknek, az 1%-ot nekünk felajánlóknak. Már megkaptuk a NAV-tól a 

2010-es év 1%-os felajánlásaiból várható összeget, ami 300 572 forint lesz. Felhasználásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt 
majd. Kérjük Önöket, hogy amikor a jövedelemadó 1%-áról kell dönteniük, gondoljanak a zsámboki általános iskolás gyer-

mekekre, s rendelkezzenek az ő javukra. 
 

A kedvezményezett adószáma: 18667826-1-13 
A kedvezményezett neve: 

Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért 
Köszönjük gyermekeink nevében is! 

ALAPÍTVÁNY A ZSÁMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT 

Gyakran felejtünk el méltatlanul arra 
érdemes embereket… Közéjük tartozik 
a 190 évvel ezelőtt született Molnár 
József is, akinek szülőhelyét az egyes 
„alapmunkák” következetesen Zsám-
békra teszik. Így pl. Lyka Károly: Ma-
gyar mesterek, Pallas Nagy Lexikon, 
Révai Nagy Lexikon, Magyar Életrajzi 
Lexikon, stb. 

A zsámboki születési anyakönyvből 
viszont egyértelműen dokumentálható, 
hogy: 1821. március 21-én a nemes 
Molnár Antal jegyző és felesége Bitskey 
Abigél fiaként született József nevű 
gyermekük. Az apa közszeretetnek ör-
vendő, kulturált családfő volt. (József 
öccseként 1825-ben született Antal nevű 
testvére.) A kis Józsi itt, nálunk kezdett 
ismerkedni a világgal, itt voltak játszó-
társai, itt kezdett beszélni a mi palóc 
tájszólásunkkal – életének meghatározó 
első évtizedét Zsámbokon töltötte. Ele-
mi ismeretekre a szülei oktatták 
(feltételezhető, hogy az apa a jegyzőség 
mellett községi tanító is volt.) 

A család 1832-ben költözött át 
Tápióbicskére, az anya ősi családi birto-
kára. Innen került fiuk a pesti piaristák 
gimnáziumába azzal a céllal, hogy val-
lásos szüleinek reménye szerint pap 
legyen belőle. Az iskolában mindvégig 
kiváló, „eminens” tanuló volt, akit egyre 
inkább érdekelni kezdett a zene és a 
festészet. A IV. gimn. Elvégzése után 
elhatározta, hogy nem pap lesz, hanem 
festő lesz, és 16 éves korában a bécsi 
képzőművészeti akadémiára ment tanul-
ni, ahol festészettel kereste meg a ke-
nyerét. Mecénás hiányában visszajött 
Pestre, ahol 1840-től évenként sikeresen 
szerepelt képeivel a kiállításokon – 
1842-től mára a Pesti Műegylet tagja-
ként. 

Pestről Erdélybe ment, ahol annyi 
portré-megrendelést kapott, amelynek 
tiszteletdíjaiból 1844-ben öccsével 
együtt – beiratkozhattak a velencei aka-
démiára, ahol „dicsérő oklevelet” ka-
pott. Itt ismerkedett meg Ürményi Fe-
renc fejérmegyei földbirtokossal, aki évi 
200 Ft ösztöndíjat adott neki. Ugyan-
csak itt került kapcsolatba a velencei 
akadémia igazgatójával Beniczki Lajos-
sal, aki zsámboki földijét üdvözölhette 
benne. 

Velencéből Firenzébe, Rómába, Ná-
polyba, majd Genovába, Milánóba 
ment, mindenhol szorgalmasan járta a 
képtárakat, másolta a klasszikus meste-
rek alkotásait. 1846-ban érkezett Mün-
chenben, ahol beiratkozott a Képzőmű-
vészeti Akadémiára. Közben hazajött 
Pestre, majd Triesztbe. 1849-ben már 
Stuttgartban dolgozott, ahol egy év alatt 
120 arcképet festett! (Egyik képét a 
würtembergi király vásárolta meg). 

1851-52-ben Münchenben, Párizs-

ban, Brüsszelben dolgozott, majd 1852 
őszén hazatelepült Pestre. Ekkor festette 
meg a váli templom oltárképét („Mária 
mennybemenetele”), amelyet támogató-
ja, Vál község földbirtokosa Ürményi 
Ferenc 400 Ft-tal jutalmazott. 

Az 1850-es években a Bach-rendszer 
elleni tiltakozásus elsőként idézte fel a 
magyar középkori történelem hősi epi-
zódjait. („Dezső vitéz önfeláldozása” 
„ K e m é ny Si m o n  ha l á l a ” , „ A 
Frangepánok hőstette”, stb) Emellett 
bibliai tárgyú képeit is nagy érdeklődés 
kísérte. Így pl. „Ábrahám költözködé-
se,” „A keresztények üldözése”. Több 
templom oltárképét festették meg vele, 
de változatlanul termékeny volt a csend-
életek, zsánerképek, tájképek terén is. 
Sőt az állatok festésében is azt írták róla 
a korabeli lapok, hogy „a festészet ezen 
ágában nem haladja őt felül művészeink 
közül senki!” 

Munkásságának elismerését jelezték 
díjnyertes művei, a művészeti társasá-
gokban való tagságok a gyakori képvá-
sárlások, kiállítások, a róla szóló mélta-
tó írások. 1895-ben országosan megün-
nepelték 50. éves alkotó jubileumát, és a 
következő évben a millenniumi kiállítá-
son is érmet nyert képeivel, amelyekből 
a királyi pár is többet megvásárolt. Idős 
korát megkeserítette súlyos szembeteg-
sége, s már vakon csak a Telefon Hír-
mondót tudta hallgatni. Így halt meg 
1899. feb.9-én a Hungária körút 53. sz. 
alatti villájában. 

 
Kár hogy a 2001-ben megjelent Ma-

gyar Nagylexikonból a szerkesztők 
„kifelejtették” a XIX. sz. egyik legjelen-
tősebb festőművészét! De mi ne felejt-
sük el! 

ZSÁMBOK SZÜLÖTTE: MOLNÁR JÓZSEF FESTŐMŰVÉSZ 

Molnár József önarcképe 
Budapest, Magyar Történelmi  

Arcképcsarnok 
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NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. SZEPTEMBER 21. GALGAHÉVÍZEN 

Elkezdődött az iskola a gyerekeknek, 
de azért nagyon jó visszatekinteni a 
közös nyári kézműves táborok hangula-
tára. 

„ Ki hol töltötte a nyarat?” hangzik el 
a tanító nénik szájából ilyenkor évkez-
déskor ez a mondat. Ebben az évben 
közel 60 gyerek mondhatta, hogy „Én 
kézműves táborban vettem részt” 
Zsámbokon a Művelődési Ház szervezé-
sében. 

A gyerekek számára a táborozások 
alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk a 
manuális, kreatív, alkotó készségek fej-
lesztésére a kézműves foglalkozások 
sokaságán keresztül. Festettek és deko-
ráltak különféle technikákkal képkerete-
ket, tányérokat, poharakat, vázát, külön-
féle dísztárgyakat stb. felhasználva népi 
és sajátos motívumokat. Az alkotó mun-
ka mellett nem maradt el a mozgás örö-
me sem:  népi  játékok játszása 
(gólylábazás, tandem, óriásmalom stb.) 
a foci, a számháborúzás, és sorverse-
nyek, vetélkedők. Mindkét táborunk 
alkalmával a gyerekek kirándultak egy-
egy nap. 

„Országjáró programunk” keretében 
egyik alkalommal Tatán és Tatabányán 

voltunk a gyerekekkel. Tatabányán a 
Kő-hegyen álló óriási emlékművet a 
Turul madarat néztük meg. Az emlék-
műtől gyönyörű panoráma nyílt az 
egész városra. Ezt követve az emlékmű 
és a Szelim-barlangot összekötő tanös-
vényt barangoltuk végig, ahol a Vértes 
és Gerecse természet- és geológiai föld-
rajzával ismerkedhettünk. A Szelim-
barlangot elérve elámultunk annak  mé-
retén: 45 méter hosszú 25 méter széles 
és 12 méter magas a 40.000 éves mész-
kőképződmény. A teteje pár éve besza-
kadt. A 7 méter széles kürtőt körbejárva 
„ leereszkedtünk” a barlang „gyomrába” 
is, a gyerekek nem kis örömére. Utunkat 
folytatva Tatára mentünk a „vizek vá-
rosába”.  Itt a Tatai várat néztük meg és 
városnéző kisvonatra ülve végig jártuk a 
város nevezetességeit. A kisvonatról a 
csodálatos Cseke tó partján fekvő 25 
hektáros Angolkertben sétáltuk körül a 
tavat. 

Augusztusi táborozásunk alkalmával 
kiránduló napunk Szilvásváradra veze-
tett. Kicsit izgultunk az út miatt, mivel 
ebben az időszakban volt országszerte 
hőségriadó. Nagyon jó volt a választás, 
hiszen túránk alatt a Szalajka-patak hűs 

vize és az erdő fái „kirekesztették a hő-
séget”.  Az erdei kisvasúttal felmentünk 
a Fátyol-vízesésig, majd a sétaúton visz-
szafelé haladva a természet valóságos 
kincsestára kísérte túránkat. Megcsodál-
tuk a karsztforrásokból eredő patakok 
vizéből lezúduló Fátyolvízesést. Utun-
kat végigkísérte a Szalajka-patak a ha-
lastavak, a pisztrángtenyészet (ahol a 
szivárványos és sebes pisztrángokat 
tenyésztik), a Sziklaforrás, de láthattunk 
muflont, és őzikéket is. Kicsit elfáradva, 
de nagyon sok élménnyel térhettünk 
haza mindkét kirándulás alkalmával. 

Jól sikerült, értékekben gazdag prog-
ramok és alkotások születtek a mindket-
tő tábor alatt. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. 

Köszönetet kell mondanom azoknak, 
akik segítettek ebben. Köszönöm a szü-
lők és gyermekek nevében is, az Önkor-
mányzat Képviselő Testületének a tá-
mogatását. Másodsorban segítőimnek az 
önzetlen munkáját, támogatását: szülők, 
nagyszülők, konyhai dolgozók,  iskola-
pedagógusok, intézményi dolgozók, 
akik hozzájárultak a táborozások sikeres 
kimeneteléhez. 

Bajdikné Bálint Mária 

E l ő z m é n ye k r ő l :  1 9 9 6 - b a n 
Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és 
Zsámbok települések önkormányzatai 
regionális hulladéklerakó és hasznosító 
telep építésébe kezdtek, ez a beruházás 
2000-ben valósult meg. A négy telepü-
lésen 2001-ben bevezették a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést, mely-
nek során a hulladékot 3 frakcióra válo-
gatva – nedves és intim (nem hasznosít-
ható), száraz (hasznosítható) és szerves 
(komposztálható) gyűjtik be. Melynek 
eredményeként a hasznosítható hulladé-
kok visszagyűjtési aránya mára elérte a 
keletkező újrahasznosítható hulladékok 
60%-át, és csupán 40% került ártalmat-
lanításra. A rendszer fejlesztése szüksé-
gessé vált, ugyanis az eltelt évek során a 
korábban beszerzett technológiai és 
hulladékgyűjtő járművek folyamatosan 
jelentős igénybevételnek vannak kitéve. 
Az elmúlt időszakban erősen igénybe 
vett gyűjtő járművek és hulladék-
feldolgozó gépek sajnos elkoptak, egyre 
több a meghibásodás, sok pénzbe kerül 
a javíttatás, esedékessé vált a cseréjük. 
A 100 %-os Önkormányzati tulajdonú 
üzemeltetésben sajnos nincs mód arra, 
hogy a hulladékgyűjtő és feldolgozó 

gépeket saját forrásból újra cseréljék. 
Ezért az érintett települések Önkor-
mányzatai a pályázati forrással szeret-
nék végrehajtani a fejlesztést. Bízva 
abban, hogy a projekt megvalósításával 
növelhetik a hasznosítható hulladékok 
visszagyűjtési arányát. A biztonságos 
üzemeltetés, valamint a visszagyűjtött 
hulladékok fokozatos növekedése szük-
ségessé teszi a fejlesztést. A társult ön-
kormányzatok által Környezet és Ener-
gia Operatív Program KEOP-7.1.1.1-
2008. „Települési szilárdhulladékok 
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
című kiírásra benyújtott és elnyert pá-
lyázatának keretében az előkészítő mun-
kák megkezdésére 2009 tavaszán került 
sor, melynek költsége nettó 4,9 millió 
Ft. Ennek 84,9 %-át az Európai Unió és 
a magyar kormány biztosítja, míg az 
önrészt a társult önkormányzatok finan-
szírozzák. A második fordulós pályázat 
- KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0008 - sike-
rével a projekt keretében a jelenleg 
használatban lévő technológiai és hulla-
dékgyűjtő járművek kiváltását szeretnék 
megoldani, valamint a szállítandó zöld 
hulladék csökkentése érdekében a házi 
komposztálást bevezetni az érintett tér-

ségben. A projekt megvalósítása során 
vállalták az esélyegyenlőség és fenntart-
hatósági szempontok alkalmazását. 
Jelenleg az eszközbeszerzések közbe-
szerzési eljárása zajlik, melyben döntés 
várható ebben az évben.; a közbeszerzés 
lebonyolítása után 200 db komposztke-
ret, 1 db mobil aprítógép, 3 db hulladék-
gyűjtő gép, 1 db árokásó rakodógép 
beszerzésére, valamint a válogatógép 
garatjának átalakítására kerül sor.  
A teljes beruházás nettó összköltsége 
215.590.603 Ft, melyhez az Európai 
Unió és a Magyar Állam 156.590.603 
Ft-ot biztosít, a projekt várhatóan 2012. 
április 25-én zárul - közölte a Vanó 
András a Társulás elnöke. Benke Sándor 
a   Szelektív KFT ügyvezető igazgatója 
tájékoztatójában elmondta, hogy a meg-
valósítás előrehaladásáról intenzív pr-
munka folyik: szórólapok, újság cikkek 
készülnek. Oktatásokkal, különféle ta-
nulmányutak szervezésével (a 4 telepü-
lés bevonásával különféle korosztályok, 
intézményi dolgozók, pedagógusok stb.) 
szeretnék erősíteni a még tudatosabb 
szelektív hulladékgyűjtést a térségben. 
F e l h í v t a  a  f i g y e l m e t  a 
www.hullonktar.hu című internetes por-
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A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ PROBLÉMÁK 

A társadalmi változások következté-
ben a családok szerkezete, élete is folya-
matosan változik. Napjainkban gyakran 
halljuk, hogy a család, mint intézmény 
válságban van. Látjuk, hogy a házasság-
kötések jelentős része válással végző-
dik. Számos gyermek egyszülős család-
ban cseperedik fel, ami szükségszerűen 
nem jelenti azt, hogy a gyermekek fejlő-
désére ez hátrányosan hat. Azonban 
minden szülőnek tudnia kell, hogy saját 
derűje, békéje éppúgy befolyásolja 
gyermeke személyiségfejlődését, mint 
búskomorsága, indulatossága. A család-
szerkezet kapcsán el lehet mondani, 
hogy a történelem során nagyon sok 
egyszülős család volt (az anyák elhalá-
lozása szülés közben, az apáké a hábo-
rúkban). Így a teljes és az egyszülős 
család éles szembeállítása sokszor nem 
megalapozott. 
A HÁZASTÁRSAK EGYMÁS KÖ-

ZÖTTI KAPCSOLATÁNAK HATÁ-
SA A GYERMEKEKRE  

Egy családon belüli kapcsolatokat 
kutató vizsgálat azt találta, hogy ott je-
lentkezik több gyermeknevelési problé-
ma, ahol a házastársak egymás iránti 
kapcsolata nem megfelelő (Hansen, 
1981). Ha egymás iránt kizárólagos 
figyelmet, eltúlzott ragaszkodást mutat-
nak a házaspárok, akkor hozzáférhetősé-
gük a gyermek számára elégtelen lesz. 
Ez az elégtelen hozzáférés azt jelenti, 
hogy a gyermek hiányt szenved szülői 
szeretetben, gondoskodásban vagy akár 
az egyik szülő figyelmét kell nélkülöz-
nie, mert a másik féltékeny a gyermek-
kel töltött időre. Ha konfliktus adódik 
ilyen esetekben a szülők között, akkor a 
gyermek figyelme túlzottan a szülők 
felé fordul és elvonódik saját fejlődésé-
ről. Előfordulhat az is, hogy a szülők 
ridegek egymással kapcsolatban. Ekkor 
a gyermekek számára túlságosan hozzá-
férhetővé válnak, ami azt jelenti, hogy a 

társtól hiányolt szeretetet is a gyerme-
kektől kívánják megkapni. 

A szülők oldaláról lehet objektivitás-
ra törekedni a testvérek megítélésébe és 
a velük való bánásmódban, azonban 
alapvető tényként kell kezelni, hogy 
minden gyermek egyedi személyiség, 
egyedi karakterrel, és egyedi viszonyu-
lást vált ki szülőjéből, kapcsolatuk így 
egyedi módon alakul. Ezeket a tendenci-
ákat fontos tudatosítanunk és azután 
ellenőriznünk magunkban (Komlósi, 
1997). 

A TESTVÉREK SZEREPE 
A gyermekek szocializációjában a 

testvérek is fontos feladatot töltenek be, 
játszótársak és beszélgetőtársak, hogy a 
sok közül csak két fontos területet említ-
sünk. 

A család érzelmi légköre hatással van 
a testvérkapcsolatok természetére. A 
testvérek is többet veszekednek, ha a 
szülők nem értik meg egymást, ugyan-
akkor ezekben a feszültséggel terhelt 
helyzetben támaszt is jelentenek egy-
másnak. 

Ha sikerül feldolgozniuk a szülők 
figyelemmegosztásából fakadó keserű-
séget, időnként féltékenykedést, akkor 
egymás szövetségesei, és egymásra szá-
mítható társai lesznek. Számos vizsgálat 
kimutatta, hogy minél többször avatkoz-
nak be a szülők a testvérek vitájába, 
annál gyakoribbak lesznek a veszekedé-
sek. A szülő figyelméért küzdenek sok-
szor, és a szülői közbelépés miatt nem 
tudják megtanulni, hogyan rendezhetnék 
konfliktusaikat építő módon (Cole, 
1997). 

A VÁLÁS 
A válás gyakran stresszt, ideges álla-

pot idéz elő a gyermekben. Önértékelé-
se, önbizalma megrendülhet, lappangó 
személyiségzavarok is felszínre kerül-
hetnek. A szülők megértő támogatása 
sokat jelenthet, a kudarcélmény csökke-

nésével a krízis megoldásához vezethet. 
A gyermek helyzete számos ponton 

bizonytalanná válik. Gyakori a lojalitás-
konfliktus, ami azt jelenti, hogy a szü-
lőkkel való jó kapcsolatban úgy érezhe-
tik, hogy az egyik szülővel való jó kap-
csolat a másiktól való elhatárolódást 
jelenti és a másik megbántását. Emiatt 
következményként megjelenik a bűntu-
dat, ami áthatja ezen kapcsolatok háló-
ját. Többször megjelenhet, hogy azt 
gondolják, talán ők tehetnek a válásról 
(lehet, hogy a rosszaságaim miatt ment 
el, váltak el). A rendszertelenebb életrit-
mus is veszélyes következménye lehet a 
válásnak és az önazonosság-zavar is, az 
önértékelés megrendülésével (nem va-
gyok olyan fontos, hogy itt maradjon 
miattam). Az intézményes segítségnyúj-
tás gyakran már csak a nagyon ellent-
mondásos érzelmi és viselkedésbeli 
reakciók megjelenése és jellemzővé 
válása után lép a képbe. A gyermek lelki 
egészségének támogatását a válás köz-
ben fontos feladatunknak kell tekinte-
nünk. Korábban a nagycsaládoknak 
nagyon erős mintaadó szerepük volt. 
Biztonsággal hagyatkozhattak és vá-
laszthattak a körülöttük élő személyek 
közül példaképet a gyerekek. Ezek a 
referenciaszemélyek ekkor sem mindig 
a szülők voltak (lehetett ez rokon, szom-
széd stb.), de nem értékelődött le köz-
ben a szülői tekintély és szeretetkapcso-
lat sem. A generációk együtt éltek, sok-
kal zártabb közösségben, erős norma-
rendszert alkotva. 

Felgyorsult, hajszolt világunkban 
sem szabad soha elfelejtenünk, hogy a 
gyermek jövőnk záloga, és rajtunk, szü-
lőkön, nevelőkön múlik, milyen lesz a 
jövő generációja. Csemetéink egészsé-
ges személyiségfejlődése alapja a szere-
tet, melyet elsősorban szüleiktől kapnak. 

 
Tamásné Homoki Andrea 

Fejlesztő óvodapedagógus 

tál használatára, ahol szintén lesz lehe-
tősége az érdeklődőknek és a lakosság-
nak a tájékozódásra. A megkezdett és 
működtetett szelektív hulladékgyűjtés 
tehát tovább is biztonságosan működhe-
tővé válhat.  Benke Sándor a Szelektív 
KFT ügyvezető igazgatója a sajtótájé-

koztatón ismételten felhívta a figyelmet 
a minél intenzívebb szelektívhulladék 
gyűjtésre. Kéri a lakosságot, hogy a 
száraz (hasznosítható) hulladékot ne 
tegyék a nedves intim (nem hasznosít-
ható) hulladékok közé még akkor sem, 
ha nem fér bele a hasznosítható edény-

be. Ugyanis a száraz hulladékos kuka 
mellé, a zsákban kihelyezett száraz hul-
ladékot mennyiségtől függetlenül elszál-
lítják. A szelektív hulladékgyűjtés lehe-
tőségével is élve védjük a környezetet! 

Bajdikné B. Mária 
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A fejtetű nincs tekintettel korra, nem-
re, beosztásra: bárki fertőződhet, pisz-
kos és tiszta hajban egyaránt előfordul-
hat az élősködő. Megkapni nem szé-
gyen, de eltitkolni, nem kezelni, tovább-
adni és ezzel a közösséget veszélyeztet-
ni felelőtlenség! A fejtetvesség évről-
évre visszatérő jelenség a gyermekkö-
zösségekben, elsősorban az általános 
iskolákban és az óvodákban. Bár a fejte-
tű jelen ismereteink szerint nem terjeszt 
fertőző betegséget, vérszívó élősködő-
ként jelenléte rendkívül kellemetlen és a 
vakaródzás következtében kialakuló 
sebek felülfertőződhetnek. A fejlett hi-
giénés körülmények ellenére előfordulá-
si aránya évek óta változatlan, bizonyít-
va, hogy a fejtetvesség nem elsősorban 
a szociális körülmények függvénye. 
Fennmaradásában szerepet játszik a 
felismerés, a személyes tapasztalat hiá-
nya és a betegség eltitkolása. Nem kell 
szégyellni csak kezelni! Ezért célul tűz-
tük ki (ÁNTSZ,) hogy a kezdődő tanév-
ben fokozza a fejtetvesség elleni küzdel-
met, valamint csökkentsük a visszafer-
tőződés lehetőségét.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
országos kampánynyitó tájékoztatójának 
legfőbb célja, hogy a tanév kezdetén, 
amikor a gyermekek a szünidőt követő-
en ismét közösségbe kerülnek, felhívjuk 
a szülők, nevelők figyelmét a fejtetves-
ség megjelenésének lehetőségére. Sze-
retnénk hangsúlyozni, hogy a fejtetves-
ség nem szégyen illetve, hogy a fejtet-
ves gyermekek kezelése elsődlegesen a 
szülő feladata és kötelessége. Terjedése: 
A fejtetű közvetlen érintkezés útján ter-
jed, leggyakrabban úgy, hogy a gyere-
kek feje játék közben egymáshoz ér. 
Közös használati tárgyakkal átmegy 
egyik emberről a másikra (pl. sapkacse-
re, fésű, fotel, széktámla). Otthon pedig 
az ágyneműn, közös fésűn, törölközőn, 
a bútorokon vagy a földön is előfordul-
hat, és onnan kerül át az emberre. A 
gyermekektől így fertőződhetnek a szü-
lők, a testvérek és egyéb családtagok, 
akik a fejtetűt még tovább viszik, mun-
kahelyre, baráti körbe. Az az általános 
felfogás, amely szerint csak piszkos 

embereknek lehet fejtetűje, nem igaz, 
mert a fejtetű a piszkos és tiszta hajban 
egyaránt megtelepszik. A fejtetű nincs 
tekintettel korra, nemre, rangra - egy-
szerűen táplálékot: vért keres. Nem az a 
szégyen, ha valaki hajában tetveket 
vagy serkéket találnak, hanem az, ha azt 
az észlelés után nem kezdik el azonnal 
irtani. Ugyanis e felelőtlen magatartás-
sal (titkolni, nem kezelni) veszélyeztet-
jük a közösséget - amelyben élünk. Fel-
derítése: Akinek gyermeke közösségbe 
jár, célszerű legalább heti egy alkalom-
mal átvizsgálni a gyermek fejbőrét. El-
lenőrzéskor, illetve fejtetvességre utaló 
gyanú esetén a hajat lazán szét kell vá-
lasztani. Elsősorban a fülek melletti, 
illetve mögötti területet kell gondosan 
átvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől 
gyorsan menekülnek, ezért főleg a ser-
kéket keressük. A serke és az élő tetű a 
barna és a fekete hajban szabad szem-
mel is könnyen észrevehető, de a vilá-
gos hajúaknál már fokozottabb figyelem 
szükséges. A kézi nagyító használata 
megkönnyíti a fejtetvesség vizsgálatát. 
A korpától való elkülönítés sok esetben 
elég nehéz lehet; azonban a serkét kéz-
zel nem lehet leseperni, míg a korpát 
igen.  

A serke a két köröm között össze-
nyomva pattanó hangot ad, míg az el-
pusztultaknál vagy a kikelteknél ez már 
nem tapasztalható.  Irtása: A hívatlan 
vendég észlelésekor nem kell kétségbe-
esni, hiszen viszonylag könnyedén el-
pusztíthatók. Venni kell egy tetűirtó 
hajszeszt, és a használati utasítást ponto-
san betartva alaposan be kell dörzsölni 
vele a hajas fejbőrt és a hajat. A gyógy-
szertárakban beszerezhető tetűirtó sze-
rek a tetveket és a serkéket rövid időn 
belül elpusztítják, azaz a fejtetvesség 
azonnali megszüntetésére, sőt a megelő-
zésére is alkalmasak. Ügyelni kell arra, 
hogy a tetűirtó szer ne kerüljön szembe, 
mert kötőhártya-gyulladást okozhat. A 
gyermek csukott pedig szemét ajánlatos 
vattával is védeni. A hajszeszt kisebese-
dett bőrfelületre nem szabad alkalmazni. 
A szerrel való átnedvesítés után várjuk 
meg, míg a hajszesz a hajra rászárad (ez 
az idő a felvitt mennyiségtől függően 5-
15 perc). A serkék a tetűirtó hatására 

elpusztulnak, de ott maradnak a fejen. A 
serkék eltávolítására a hajat ecetes víz-
zel öblítjük, az ecet ugyanis oldja a ser-
kék ragasztóanyagát. Ezután jó világos 
helyre kell leülni, és két ujjunkkal lehú-
zogatni a hajról az elhalt serkéket, vagy 
sűrű fogú fésűvel, melynek fogai közé 
ecetes vattát húztunk, alaposan át kell 
fésülgetni a hajszálakat.  

Utána meleg vízzel, samponnal ala-
posan mossuk meg a hajat. A szempillá-
kon esetlegesen elhelyezkedő serkéket 
egyenként, csipesszel kell eltávolítani. 
Az újrafertőződés veszélye miatt 
(ugyanazon közösség), a tetűirtó szerrel 
való ismételt lekenés következik, amit 
már nem mosunk le. A készítmények a 
hajat nem károsítják, tetűirtó hatásukat a 
következő hajmosásig őrzik meg és a 
hajra rákerülő fejtetveket még azok 
megtelepedése, elszaporodása előtt biz-
tosan elpusztítják. Fontos, hogy nem-
csak a fertőzött személy kezelése indo-
kolt, hanem közvetlen környezetéé, így 
családtagjaié is, hiszen lényeges, hogy 
ne maradjon fertőző góc, mert akkor 
elölről kezdődik az egész. A fésűn, ke-
fén található fejtetvek az eszközök né-
hány perces forró vízbe mártásával, a 
sapkában lévők pedig mosással pusztít-
hatók el. Minden törülközőt, ruhát, ágy-
neműt, stb. meleg, mosószeres vízzel ki 
kell mosni, és a ruhákat, ágyneműt átva-
salni!  Megelőzése: A leghatékonyabb 
tényező a szülői gondoskodás! Folya-
matosan, legalább hetente vizsgáljuk át 
a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű 
vagy serke. Ha gyermekünk vagy maga 
a felnőtt ember olyan közösségbe járna, 
ahol fejtetvességről hallunk, a tetűirtó 
hajszeszek fejmosás utáni alkalmazása 
biztosan meggátolja a hívatlan vendégek 
megjelenését, és a következő hajmosá-
sig (akár 2-3 hétig!) biztosítják a tetű-
mentességet. Amíg fennáll a tetvesedés 
veszélye, a hajszeszes kezelés minden 
hajmosás után megismételhető. Ezenkí-
vül természetesen kerülni kell a fésűk, 
kefék, hajjal kapcsolatos tárgyak és sap-
kák, kalapok közös használatát! 

 
Vasziné Kovács Mária;  

Nógrád Megyei Kormányhiv. Népeg. 
Szakig. Szerve ÁNTSZ 

A VÉDŐNŐ TANÁCSAI 

KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
2192 Zsámbok, Bajza tér 16. | Intézményvezető: Varga Jánosné |  

Gyjsz. családg. : Maszlag Gábor Tel.: 06-30-816-0447 | Csssz. családgondozó: Szigeti Ede | Tel.: 06-30-693-5927 
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Étesítjük a lakosságot, hogy Szeptember hónaptól nem csak 
éjszakai járőrözés lesz településünkön, hanem nappali őrzési. 
A nappali rajtaütéseket, bűnmegelőzéseket a Rendőrséggel 
együtt tervezzük, de lesznek külön akcióink is. A külterületek 
nem igazán férnek bele a Polgárőrség munkájába, de a renge-
teg takarmánylopás ellen fel kell lépni. A Rendőrség ebben 
nagy segítségünkre van. Nem beszélve azokról a támogató-
inkról, akik évek óta támogatnak minket, hogy a településen 
dolgozhassunk. 
A támogatások 90%-a üzemanyagra és gépjárművünk javítá-
sára megy el, sajnost nem tudunk eszközt és ruházatot venni. 
Több vállalkozót és céget is megkerestünk, de sajnos elzár-
kóznak a támogatás gondolatától is. 
Akiket viszont érdekel a közbiztonság és a település sorsa: 
♦Zsámbok Község Önkormányzata, ♦Zsámbok Tsz, ♦Dóczi 
Sándor, ♦Lapu Sándor, ♦Szabó László, ♦Vér János, 

♦Zsámboki Takarékszövetkezet, ♦Galga Coop, ♦Soós László 
Köszönjük nekik! 
Azonkívül köszönöm a polgárőr társainknak is az önzetlen 
segítséget, amit társadalmi munkában végeznek. Az egyesü-
let hivatalos létszáma 46 fő, + 4 gyakorló polgárőr és 6 em-
ber vár belépésre, de az irásbeli kérelmet még nem kaptam 
meg tőlük. 
Mindenkinek jó közbiztonságot és jó egészséget kívánok. 
 

GYÁSZHÍR 
A polgárőrség mély fájdalommal búcsúzik Tóth And-
rás polgárőr társától, aki az egyesület oszlopos tagja és 
egyben főszakács is volt. Nagyon szerettük Őt és a szí-
vünkben őrizzük. Nyugodj békében Bandi bácsi. 

Ládi Lászó (06/20-3645584) 
Elnök 

POLGÁRŐRSÉG! 

Lapunk munkatársa a napokban felkereste Szabadi Atti-
lát, a Régió Plusz Televízió – eddig Kartal Televízió felelős 
szerkesztőjét, hogy ismertesse kibővült szolgáltatásukat fa-
lunk lakosságával. 

 
Riporter: Kérem, mutassa be a Régió Plusz Televíziót! 
Sz. A.: A Régió Plusz Televízió – Kartal televízió néven – 

2009 elején kezdte meg működését. Kezdetben 1, majd 4 
településen sugározta műsorait, 2011. július 1-jétől pedig új 
elnevezéssel, immár a térség legnagyobb lefedettségű közös-
ségi televíziójaként az alábbi 13 településen, több, mint 6000 
háztartásban fogható, a helyi közszolgáltatók hálózatain: 
Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, 
Kartal, Kóka, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok. 

Riporter.: Milyen műsorokkal várják a nézőket? 
Sz. A.: Amire igazán szeretnénk építeni, az a heti rendsze-

rességgel jelentkező Porta című térségi közéleti magazin. 
Ebben a műsorban több meghívott vendéggel beszélgetünk az 
aktuális közéleti hírekről, ünnepi-, vallási-, kulturális-, sport- 
és egyéb közéleti eseményekről, melyek a 13 települést érin-
tik. Ezt a műsort még helyszíni riportokkal, tudósításokkal is 
színesítjük. 

Riporter.: Van-e még más állandó műsoruk? 
Sz. A.: Igen, a már néhány település által megszokott 

„Ismeretlen ismerős” című műsorunk. Ez a műsor tovább 
folytatódik, októberben már a 15. számot láthatják a nézők, 
melynek vendége Barthos Gergely hévízgyörki lelkész úr 
lesz. Ebbe a műsorba a továbbiakban is számos közéleti sze-
repben feltűnt vendéget hívunk meg, hogy életüket, munkás-
ságukat, gondolataikat megismertessük a térség lakóival, és 
ezzel közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Ezt a két 
műsort mi készítjük saját magunk, de vannak átvett műsora-
ink is. ilyenek pl.: a Váci egyházmegye katolikus televíziójá-
nak műsora és a Pest megye életét bemutató „187 magazin” 

című műsor. Természetesen vannak egyéb, nem rendszeresen 
jelentkező műsoraink is történelmi és egyéb ismeretterjesztő 
témákról. Mozgóképes műsorainkon túl 24 órás információs 
képújságunkon találhatnak híreket, felhívásokat, közérdekű 
információkat. itt a különböző vállalkozásoknak is lehetősé-
gük nyílik hirdetéseik megjelenítésére. 

Riporter.: Milyen szerepet szeretnének a továbbiakban a 
térség életében betölteni? 

Sz. A.: Folyamatosan keressük fel a térség önkormányza-
tainak vezetőit és a kulturális intézmények irányítóit, hogy 
együttműködésünket ajánljunk fel. Természetesen ezt az 
együttműködést az egyházak és a civil szervezetek számára is 
felkínáljuk. Például a  Bagi katolikus egyházközösséggel már 
tavaly óta megvan ez a kapcsolat, ezért láthatták nézőink az 
Augusztus 20-ai ünnepi szentmisét is. 

Riporter.: Milyen elvek alapján kívánják a későbbiekben 
a műsoraikat összeállítani? 

Sz. A.: Közösségi médiaszolgáltatók vagyunk, ezért ennek 
szellemében szeretnénk a továbbiakban kialakítani műsorkí-
nálatunkat, és ebben kérjük Zsámbok és más települések la-
kóinak véleményét, ötleteit, észrevételeit a 
www.regioplusztv.hu honlapunkon található elérhetőségein-
ken. Várjuk telefonhívásukat is a 06-28-789-775-ös számun-
kon, amelyen üzenetet is hagyhatnak részünkre. Bízunk ben-
ne, hogy a zsámboki lakosságot is egyre növekvő számban 
üdvözölhetjük a napi rendszeres nézőink között. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy az idei 9. alkalommal megrendezésre 
került „Lecsót a Keceléből hagyományőrző fesztiválról” 2 
részben, több, mint 4 órás összefoglaló körképet sugározhat-
tunk, valamint, hogy Porta című közéleti magazinunkban 
vendégül láthattuk Holló Ilona polgármesterasszonyt, 
Bajdikné Bálint Mária művelődés szervezőt és Mezei 
Lászlóné Nagy Piroskát a Szeressük Egymást Nyugdíjas klub 
vezetőjét. 

RÉGIÓ PLUSZ TELEVÍZIÓ, A TÉRSÉG ELSŐ KÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓJA 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy Szabó Sándor 69 éves korában,  
csendben megpihent. Köszönetet mondunk mindazoknak, a rokonoknak, barátoknak,  

szomszédoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk temetésén megjelentek,  
ravatalára koszorút, virágot, helyeztek,  

és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. 
Gyászoló család 
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