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Zsámbok Község Önkormányzata
szeretettel meghívja  Önt és kedves családját,

10. alkalommal megrendezendő

 hagyományőrző fesztiválra.

2012. augusztus 11-12-én 

 „Lecsót a keceléből”

Augusztus 11. Szombat
10.00 Fesztiválmegnyitó   (galambröptetés)

Köszöntőt mond: Dr. Nemes Andrea
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és 
Vendéglátóipari Főosztály vezetője 
Holló Ilona polgármester 

10.00-tól I. Lecsófesztiváli Nyílt Országos Sakkverseny  
A Bajza Lenke Általános Iskolában 

10.30-tól A Fesztivál zenekara zenél 
(Margetán Máté és barátai)

10.30 Lecsófőző verseny
10.30-11.30  Ügyességi játékos versenyek gyermekeknek: 

(lábtengó és bicikli)  
10.30 Zsámboki vezetéknevűek találkozója: a 

művelődési házban 300 éves a zsámboki általános 
iskola –nyitott program

10.45 Falusi Turizmus: Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület szakmai programja (Bajza 
Lenke Ált. Iskola Tornaterem)

11.50 Szellemi műhely: Beszélgetés a Biotermesztésről 
 Nyitott Kert

12.30 Szironta Csengettyűegyüttes Hangversenye  a 
Római katolikus templomban

13.50-14.20 Legízletesebb lecsó – eredményhirdetés
14.30 Zsámboki Kacó Napköziotthonos Óvoda: 

Népi játékok 
14.40 Turisztikai Hagyományőrző Nap:

Hagyományőrző és népi együttesek bemutatója
- Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskolások 
Néptánca

 - Zsámboki Asszonykórus
- Zsámboki Gyöngyösbokrétások
- Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa
- Kókai Néptáncegyüttes
- Tápószecső 
 

17.30 Zsámboki lakodalmas élő bemutatója, kísér a 
Fesztivál zenekara: Margetán Máté és barátai 

19.00 Nóti Károly bohózata: „A nyúl” a Zsámboki 
Teátrum előadásában

19.30-tól  Zenél a  Reflex Zenekar 

a    Alapítvány vezetőjével

  8.00 Zenés ébresztő:  
A zsámboki mazsorettcsoport felvonulása és térzene: 
Lionel Belluard tangóharmonika játéka

11.00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban
13.30 Kézműves foglalkozások gyermekeknek: Császár Tünde 

a csuhézás  rejtelmei 
14.00 Foci mérkőzés a Zsámboki Sportegyesület játékosaival
14.15 Potvoszki Anita musical dalokat énekel
14.40 Zumba táncbemutató a dányi csoport közreműködésével
15.00  Tihanyi Tóth Csaba és barátai: Most kezdődik a tánc! 
 – nóta és operett műsor
16.00 Csillaghúr Együttes  gyermek műsor előadása  
16.20-16.35Faluszépítő verseny eredményhirdetése
16.40 Rendőrségi kutyabemutató 
17.00 A zsámboki mazsorettcsoport táncbemutatója
17.20  Lionel Belluard francia tangóharmonikás műsora  
17.50 Nagykátai Fúvószenekar
18.50 Zenél az Inflagranti együttes
20.00 A Kaposvári Roxinház fellépése
21.15 Tűzijáték

A két nap kísérő programjaiból
Népi kismesterségek bemutatója (Tájház)

- lángossütés
- csigatészta készítés
- hímzés – fékető készítés
- agyagozás,  - szövés
- Népi kismesterségek vására

- „Régi Idők” mesterségek utcája: hentes, vályotégla-verő, kosárfonó, 
borbély, csipkeverő, kovács, kádár, mosó, vasaló, suszter, méhész, 
pék, asztalos, borász

- Falumúzeumi tárlatvezetés
- Római katolikus templom bemutatása, idegenvezetés
- Paprika kiállítás  (művelődési ház)
- 10 éves a Lecsófesztivál - visszatekintő kiállítás
- Zsámboki Sátor
- Hennafestés, arcfestés 
- Ugráló 
- Helyi művészek kiállítása 
- Helyi amatőr alkotók kiállítása
- Vadászati kiállítás az Idősek Otthona épületében
- Galambkiállítás
- „Mondák, dalok útja” falunéző kisvonat
- Svédmasszázs és reflexológia-masszázs
- Biokultúra termékkiállítás
- Tűzoltó bemutató (Vasárnap)

Őshonos szürkemarhagulya és lovasbemutató megtekintése (Boda-farm)
Csoportok az Információs sátornál gyülekeznek. 

Időpontok:   Szombat: 11.30            Vasárnap du:   15.10 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Augusztus 12. Vasárnap
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Tisztlet Zsámbokiak ! 
 
A legutóbbi Krónika megjelenése óta 

Képviselıtestületünk több fontos napi-
rendi pontot tárgyalt. Áttekintettük a 
Gyermekvédelmi feladatok ellátását, a 
Szociális szolgáltatásszervezési koncep-
ciót, mely a házi segítségnyújtás, a szoci-
ális étkeztetés és a családsegítés felada-
tait határozza meg. Döntés született a 
helyi civil szervezetek anyagi támogatá-
sáról, a Köztisztasági rendelet módosítá-
sáról.  2012. július 1-tıl a közszolgálta-
tási díj 19800 Ft-ra változott. 

A bérleti, térítési díjak módosítása 
alapján lehetıség van az urnasírhely 
megvásárlása esetén a részletfizetésre.  
Kérjük a lakosságot, hogy a temetıben 
elhunyt szeretteik lejárt sírhelyét szí-
veskedjenek a Polgármesteri Hivatal-
ban megváltani. A régebbi sírok beazo-
nosítása hosszadalmas, ezért kérjük, 
hogy a 25 év letelte után éljenek a lehe-
tıséggel, hogy Önkormányzatunk az 
újra megváltási díj költségét 50%-ra mér-
sékelte. Azok a sírok, amelyeket nem 
váltottak meg, lemondtak róla, a jogsza-
bály alapján elbontásra kerülhetnek. Az  
elsı ütemben a VI. parcelláig történt 
meg az ellenırzés. 

Több esetben tapasztaltuk hogy van-
nak a településen olyan ingatlanok, me-
lyeken nincs, vagy nem látható a ház-
szám. Kérjük szíveskedjenek a látható-
ságról gondoskodni. 

 
A vízi közmő szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. Törvény az önkormány-
zatok részére elıírta az ellátási kötele-
zettséget., amelyet az önkormányzatok 
tulajdonában lévı Vízmő társaságok a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-
be történı beolvadásával teljesítenek. 

 
2012. szeptember 1. után Zsámbok 

település vízi közmőveinek üzemelte-

tését a DAKÖV Kft-n belül a Bagi 
Üzemigazgatóság látja el. Az üzemigaz-
gatóságon belül Valkó, Vácszentlászló és 
Zsámbok a Valkói Üzemmérnökséghez 
tartozik, melynek vezetıje Juhász Tibor 
lesz. Zsámbokon üzemegységként mő-
ködik tovább a vízmő szolgáltatás, a 
dolgozók további alkalmazásával. 

Valkó, Vácszentlászló települések-
kel együttmőködve kezdıdik a csator-
na beruházás! A szennyvíztisztító telep 
megépítésére az UTB Envirotec Zrt-vel 
kötöttünk megállapodást. A Vízjogi léte-
sítési engedélyezési eljárás befejezıdött, 
elkészültek a kiviteli tervek, így augusz-
tus hónapban megkezdıdik a területi 
átemelık, szépítı tó építése. 

  A csatornahálózat építését az A-S-H 
csatornaépítı konzorcium végzi. A kivi-
telezı cég részére a munkaterület át-
adásra került. Folyamatban van a kivite-
li tervek ellenırzése, pénzügyi-mőszaki 
ütemterv készítése, környezeti menedzs-
ment terv készítése. Településeinken a 
tényleges kivitelezési munkálatok 
szeptember elején kezdıdnek. A mun-
ka menetérıl, az utcák terveirıl részle-
tes tájékoztatást tartunk és szeptember 
elején a kivitelezı cég részvételével 
lakossági fórumot szervezünk. 

A következı esztendıben az önkor-
mányzatok költs égvetése jelentıs en 
csökken. A saját források hiánya miatt 
nehéz a pályázatokon való részvétel, de 
2012-ben még az alábbi pályázati támo-
gatások segítették munkánkat: 

A LEADER Falumegújítási pályázat 
keretén belül szépült meg a Falumúze-
um. Három zsámboki vállalkozó nyúj-
totta be pályázatát. A Képviselıtestület 
a legkedvezıbb ajánlat alapján Kıvágó 
Csaba egyéni vállalkozót bízta meg a 
kivitelezéssel. Felújításra került az istál-
ló, a tornác, a tetı, kemence, járdák, szi-
getelés, festés… Az Örökségvédelmi 
Hivatal restaurátori  kutatásokat írt elı, 

amely ritka és eddig nem ismert korabeli 
díszítıfestést tárt fel.   

A Lapu Istvánné Tájház augusztus 
1-tıl ismét várja látogatóit. Köszönjük 
szépen az udvar dekorálásához, virágok 
adományozásában nyújtott segítségét  
tel epül és ünk la kói na k. K öszönjük 
Mezeiné Nagy Piroska és Tóth M 
Lászlóné lelkes munkáját. 

A Bel ügyminisztériumhoz S port  
pálya felújítására nyújtottuk be pályáza-
tunkat, valamint a közbiztonság javítása 
érdekében kamera rendszer kiépítésére. 
A pályázat értékelése folyamatban van. 
Folyamatban van a Kulturált Települési 
Környezet pályázatunk és a Templom 
Felújítására benyújtott pályázat is. A 
helyi civil szervezetekkel együttmő-
ködve az EMVA pályázatokon rendez-
vények, eszközbeszerzések támogatá-
sára 2 000 000 Ft-ot nyertünk. 

Szeretettel köszönjük Makádi Lász-
ló Zöld utcai lakosnak, hogy a Magyar 
Élelmiszerbankból az élelmiszerado-
mányt településünkre szállítja. Kö-
szönjük Nógrádi Anett, Berényi Móni-
ka, Szombati József, Fülöp Lászlóné, 
Simon Va lé r ia , Na gy Kor né l 
Zoltánnénak, hogy önkéntes munkát  
vállalták az Élelmiszerbanknál, és ezért 
a településre érkezı adományt lehetı-
ségünk volt rövid határidın belül át-
venni. Köszönjük a BOMIX Kft-nek a 
dolgozók utazási költségének finanszí-
rozását. 

 
Kedves Zsámbokiak ! 
 
2012. augusztus 11-12-én elérkeztünk 

a Lecsót a kecelébıl fesztivál megrende-
zésének 10. évfordulójához. Változatos 
programjainkkal, kellemes nyáresti dal-
lamokkal, szeretettel várunk minden 
érdeklıdıt. 

 
Holló Ilona 

polgármester 

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL  

Gyászhír 
 

2012. június 5-én helyezték örök nyugalomra a 
zsámboki temetıben  

Mezei Józsefné Ilonka nénit,  
aki 87 éves korában hunyt el. Zsámbok Község 
Önkormányzata saját halottjaként búcsúztatta. 

Mezei Józsefné 1955-tıl,  25 éven keresztül a tele-
pülés vezetıjeként irányította Zsámbok Községet. 

 
Nyugodjon békében 
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A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) június  29-30-án im-
már kilencedik alkalommal rendezte 
meg a Magyar Polgármesterek Világ-
találkozóját a Gödöllıi Királyi Kas-
tély Lovardájában, - ahova közel 
félezer magyar polgármestert vártak 
az anyaországból, és határon túlról, 
lehetıséget teremtve a szakmai kon-
zultációra, valamint a kapcsolatok 
felvételére és azok ápolására.  

 
A világtalálkozót dr. Gémesi 

György, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke, Gödöllı város 
polgármestere nyitotta meg, majd dr. 
Sólyom László  korábbi köztársasági 
elnök, Pásztor István, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnöke, Vajdaság 
Autonóm Tartomány Képviselıháza 
elnöke és Kementz ey Fer enc , a 
Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-
helyettese mondott köszöntıt.  

A közigazgatási rendszer átalakí-
tásáról tartott elıadást dr. Szabó Eri-
ka. Tállai András, a Belügyminisztéri-
um önkormányzati ügyekért felelıs 
államtitkára az önkormányzati rend-
szer átalakítása, majd az átalakítás öt 
legfontosabb területérıl – az állami és 
önkormányzati feladatok újraszabá-
lyozásáról, a közös önkormányzati 
hivatalok létrehozásáról, az önkor-
mányzatok kötelez et tség-vállalási 
feltételeinek szigorításáról, az új tör-
vényességi felügyelet létrehozásáról 
és a feladatfinanszírozás bevezetésé-
rıl – beszélt. 

Az önkormányzatok pénzügyi  
ellenırzésének új formáit ismertette 
elıadásában Warvasovszky Tihamér, 
az Állami Számvevıszék alelnöke 

A találkozó legrangosabb kitünte-
tését, az Életmő-díjat Sólyom László 
kapta, aki 2005 és 2010 között volt 
hazánk köztársasági elnöke. 

A MÖSZ a Világtalálkozón két 
plenáris és három szekcióülést tartott, 
arra törekedve, hogy az ülések napi-
rendjén a legaktuálisabb, a polgár-
mesterek számára a legnagyobb ér-
deklıdésre számot tartó témák szere-
peljenek: a Településüzemeltetés, a Vi-
dékfejlesztés - településfejlesztés valamint 
a Nı, politika, hatalom címő szekcióülé-
sek. 

A Településüzemeltetési szekció ülé-
sen szó volt, az önkormányzati és álla-
mi feladatmegosztás terén elvégzendı 
kormányzati tennivalókról. E tenniva-
lók között van az állami és önkor-
mányzati feladatok világos lehatárolá-
sa, a differenciált feladattelepítés köte-
lezıvé tétele az ágazatok számára, 
továbbá a közszolgálati minimum és a 
közszolgálati optimum meghatározá-

sa az önkormányzatok részére. A fel-
adatelosztás alapelve az, hogy az ön-
kormányzatok – bár alapvetıen füg-
getlenek –  az egységes  államszervezet 
részét képezik.  A  településfejlesztés-
nek és  a településüzemeltetésnek „kéz 
a kézben” kell haladnia, kölcsönösen 
kiegészítve egymást. 

A Vidékfejlesztés - településfej-
lesztés  szekció ülésén szó volt arról, 
hogy Nemzeti Vidékfejlesztési Straté-
gia, a Darányi Ignác Terv fı céljai a 
minıségi mezıgazdaság kialakítása, a 
természeti értékek megırzése és a 
vidék hanyatlásának megállítása. A 
vidék gerince a mezıgazdaság, amely 
élelmiszert termel, óvja, ápolja a tájat, 
a vizet, a földet, a környezetet ,  a 
kultúrtájat, a benne élı embert. Nagy 
lehetıségek rejlenek az önkormány-
zatok és a helyi közösségek együtt-
mőködésében. Kívánatos, hogy a me-
zıgazdaság legyen sokrétőbb, több 
ember foglalkoztasson, a termıföld 
maradjon magyar tulajdonban  és 
mővelésben. 

„Nı, politika, hatalom szekció-
ülés szekcióvezetıje: Holló Ilona 
Zsámbok Község polgármestere volt.. 
A nık szerepe az országos és helyi 
politikában, különös tekintettel a Vi-
segrádi országokra” címő tanácskozás 
során. A résztvevık áttekintették a 
szlovákiai, a lengyelországi, a csehor-
szági és a magyar helyzetet.  A nıi 
városvezetık mellett a terület kutatói 
tartottak elıadásokat. A konferencia 
zárónyilatkozatában a résztvevık 
olyan határokon átívelı uniós progra-
mok indítását javasolták, amelyek 
elısegítik a jó példák bemutatását, és 
a nık politikai szerepvállalásának 
növelését. 

A szombati záró plenáris ülésen 
Regionális együttmőködés és nemzeti 
összetartozás címmel dr. Szili Katalin 
országgyőlési képviselı, a Nemzeti 
Összetartozás Bizottság alelnöke, az 
Autonómia Albizottság elnöke, Az 
állampolgársági törvény változásának 
hatása a magyarságtudatra címmel 
Péter Ferenc , Szováta város polgár-
mestere, Önkormányzati érdekvéde-
lem Európában és a világban címmel 
Avi Naim, Beit-Arye polgármestere, 
az Izraeli Önkormányzati Szövetség 
(IAM) képviselıje, Laszlo Palfi humán 
erıforrá s  i gazgató , S védorszá g, 
V et l a nd a ,  E r z s éb et  W ur s t , 
kultúrreferens, Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi 
Szövetsége valamint dr. G émesi  
György tartott elıadást. A rendez-
vény a Magyar Szabadság Napja 
ünnepi elıadásával zárult. 

MAGYAR POLGÁRMESTEREK VILÁGTALÁLKOZÓJA 

Polgármesteri Hivatal  
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 

Telefon és fax:  
06-28-462-107, 06-28-462-762,  

06-28-462-763 
E-mail: zsambokph@vnet.hu 

Ügyintézık: 
Hétfı: 08:00 - 18:00 

Szerda: 08.00 - 16:00 
Polgármester: 

Holló Ilona  polgármester 
ügyfélfogadása: 

Hétfı: 9.00 - 12.00 
Szerda: 13.30 - 16.00 

Jegyzı: 
Nagyné dr. Szabó Judit  

címzetes fıjegyzı 
Ügyfélfogadása:Hétfı: 08:00 - 16:00 

Szerda: 08:00 - 16:00 
Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 

ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadá-
si 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: 12-16, csütörtök: 8.00-12.00 

péntek: 13.00-15.00 
 

Családgondozó:  
Szigeti Ede tel: 06-30-693-5927 

 
Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórái: 
Hétfı: 12:00-16:00, Szerda: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-10:00 
 

Családgondozó:  
Maszlag Gábor tel :06-30-816-0447 

Védınıi Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

 Bajza Lenke tér 15.  
Telefon: 06-28-592-200 

Védını:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védınıi fogadóóra:  
naponta 8:00-9:00 óráig 
Védınıi tanácsadás: 
 csütörtök: 8:00-12:00 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

Gyermekorvosi tanácsadás:  
Minden hónap második keddje  

12:00-14:00 
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A Zsámboki Hagyományırzı Népiegyüttes Egyesülete 
keretében mőködı Asszonykórus  csoport tagjai ez év 
június 2-án  a KÓTA Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége  által meghirdetett és szervezett 16. Orszá-
gos Népzenei Minısítın: népdalkörök kategória má-
sik fordulóján vettek részt  Egerben  a Bartakovics Béla 
Mővelıdési Központban, a „Ködellik a Mátra” népze-
nei Fesztivál rendezvényén. A csoport az indított kate-
góriában, az elérhetı szakmai fokozatok közül: 1./ 

arany, 2./ ezüst, 3./ bronz minısítést pályázhatta meg. 
Az Asszonykórusunk  „Ezüst” fokozatot ért el, a szak-
mai zsőri értékelése alapján. Külön gratulálunk az Asz-
szonykórus tagjainak, és köszönjük nekik a fáradozást, 
a megmérettetés idejét megelızıen a késı estékbe nyú-
ló próbákat. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen a közsé-
günk hírnevét gazdagították! További hasonló sikereket 
kívánunk nekik! 

Bajdikné Bálint Mária 

A ZSÁMBOKI ASSZONYKÓRUS „KIVÁLÓ” MINİSÍTÉST KAPOTT EGERBEN 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS, LECSÓFİZİ VERSENYRE 
Feltételek:  - A jelentkezı csapatok-
nak minimum 5 kg paprikából kell 
lecsót készíteni. – A rendezık bizto-
sítják a kenyeret, tüzifát, asztalokat 
és padokat. – Szeretnénk megkérni a 
csapatokat, hogy ne csak saját rész-
re fızzék a lecsót, hanem annyit 
készítsenek, hogy a vendégeket is 
meg tudják kínálni belıle!! – A le-
csófızés kizárólag tőzifával történ-
het. – Az asztalok és helyek elfogla-
lása: augusztus 11-én, (szombaton) 
a lecsófızés napján, reggel 7 órakor 
SORSOLÁSSAL dıl el. Kérjük a 
csapatokat, hogy nevezzék meg a 
jelentkezési lapon azt a személyt a 
csapatból,  aki a sorsoláson képviseli 
a csapatot. Fontos! Minden csoport 
képviselıje reggel 7 órakor jelenjen 
meg a lecsófızés (Mővelıdési Ház 
udvara) helyszínén. A szervezık 
szükség esetén a csapatkapitánnyal 
tartják a kapcsolatot. A rendezık 
által biztosított asztalok, padok egy 

csapat részére 8-10 fınek nyújtanak 
kényelmes helyet. Több asztal, pad 
elhelyezésre helyhiány miatt nincs 
lehetıség. – Kérünk mindenkit, 
hogy elıre jelezzék a jelentkezési 
lapon a megadott rovatban, annak 
az autónak a rendszámát, amellyel a 
lecsós alapanyagokat és kellékeket 
szállítják a lecsófızés helyszínére. 
Azonban ezzel az autóval is legké-
sıbb ¼ 10 órára a lecsófızés hely-
színét el kell hagyni!!! 
–A szervezı bizottság, a résztvevı 
lecsófızı csapatoknak 2.000 Ft-os 
nevezési díjat állapított meg. A ne-
vezési díjat a jelentkezési lap leadá-
sakor fizethetik be a csapatok, a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárába. .
(Nem zsámboki résztvevık postai csek-
ken is fizethetnek, melynek másolatát 
hozzátőzik a jelentkezési laphoz.) 
 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-
os lecsójeggyel lehet hozzájutni, 
amelyet az információs sátorban 

árusítunk! – A szervezı bizottság 
kéri a lecsófızı csapatokat, hogy 
otthon elkészített lecsót ne használ-
janak a verseny során!! Továbbá fel-
hívjuk a figyelmet az esetleges félre-
értések elkerülése végett, hogy a 
lecsófızı verseny a megadott jellel, 
(két fedı összeütése) tőzgyújtással 
kezdıdik. – A kész lecsót a lecsófı-
zés kezdetekor kijelölt helyszínre 
kell leadni 12.15-ig. A késın leadott 
lecsót a zsőri nem tudja elfogadni 
értékelésre. A lecsófızı versenyre 
való jelentkezést 2012. augusztus 7-
ig a Polgármesteri Hivatalban  
Rádóczki Lászlónénál lehet leadni, a 
mellékelt Jelentkezési lappal. 
A jelentkezéssel egyidejőleg a csa-
patok a versenykiírás feltételeit 
elfogadják! 

 
Sikeres lecsófızést kívánunk min-

den jelentkezınek! 

A lecsófesztiválon a rendezvény 
környékét az elmúlt évekhez ha-
sonlóan szeretnénk díszíteni. Ké-
rünk mindenkit, hogy aki a díszítés 
céljából paprikát, hagymát, felfő-
zött paprikát, cserepes virágot, futó 
muskátlit, kis hordót, szakajtót, 
parasztköcsögöt, vagy más díszítı 
tárgyat tud felajánlani az jelezze 
elızetesen a Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy a Mővelıdési Házban. 
Valamennyi tárgyat a fesztivál vé-
gén visszaszolgáltatunk a tulajdo-
nos részére. Szükség esetén a tár-
gyak elszállításáról is gondosko-
dunk. Kérjük a felajánlásaikat au-
gusztus 7-ig jelezzék a Polgármes-
ter i  Hiv at alb a n  R ádó czk i  

Lászlónénál, (Tel: 462-107) Segítsé-
güket elıre is köszönjük! 
 
Többlet paprika, paradicsom felajánlás! 
 
Az elmúlt években az igények sze-
rint már a fesztivál második napján 
is fıztünk lecsót az Intézményeink 
dolgozói és egy-két önkéntes segít-
ségével. Ezt az idén is szeretnénk 
biztosítani a fesztiválra látogatók 
számára. Az alapanyag beszerzése 
azonban minden évben nehézsé-
gekbe ütközik.  Amennyiben a 
zsámboki termelıknek lehetıségük 
van alapanyag felajánlásra, a Pol-
gármesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál a 462-107-es telefon-

számon kérjük jelezzék ezt. 
Segítségüket elıre is köszönjük! 
 
Paprika Kiállítás! 
Az idén is megrendezésre kerül a 
Paprika Kiállítás. Kérjük a terme-
lıket, hogy minél többen vegyenek 
részt a kiállításban, amelyben kü-
lönféle fajtákat szeretnénk bemu-
tatni a közönségnek (pl. fehérhúsú, 
zöld-hegyes, főszer-, cseresznye,- 
paradicsompaprika stb.  
Kérjük jelezzék részvételi szándé-
kukat a szervezés segítése céljából: 
Lapu Istvánnál a Mezıgazdasági 
Boltban – telefon 462-664 – augusz-
tus 7-ig. 

Díszítsük közösen a lecsófesztivál helyszíneit! 
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Bizony, ez a nyár még a nyolcvan felettiek szerint 
sem emlékeztet a "boldog békeidıkre". Valóban,mintha 
a természet összes extremitásával ellenünk támadna: 2 
éve a belvíz-árvíz, második éve tartó aszály,az idén 
meg ez a hetek óta tartó irgalmatlan-szakadatlan hıség. 

Nem akarok abban a színben feltünni ,mint aki a régi 
vicc szerint minden probléma gyökerének a négy év-
szakot tartja, de valóban befolyásolják az idıjárási té-
nyezık/fıként a légnyomás, hımérsékletingadozás, 
páratartalom/vegetatív idegrendszerünk mőködé-
sét.Így egészen természetes, hogy például ezekben a 
napokban az egyébként magasvérnyomásban szenve-
dık is alacsonyabb,sıt túl alacsony nyomás miatt szé-
delegnek. A meleg,mint hıtágulási tényezı hat érrend-
szerünkre,a folyadékveszteség pedig az izzadás, légzési 
páravesztés felgyorsulása miatt veszélyes szintet érhet 
el.Létezı tényezı a hı-stressz,melyet a cukorbetegek 
vércukoreséséhez tudnék hasonlítani:remegés, pánikér-
zés, ésszerőtlen cselekvéssorozatra való hajlam-olykor 
zavartság-.Mivel nap mint nap közlekedünk, még a 
nem gépjármővel haladóknak is figyelembe kell ezt 
venniök, hisz a kerékpár klimatizálása még várat magá-
ra. Aki pedig nagy sebességgel akár napi ingázását vég-
zi és naponta kerül dugóba, annak ebben a helyzetben 
gyorsabban "szakad el a cérna"és cselekszik meggondo-
latlanul. Gondoskodjunk tehát akár gépjármővel indu-
lunk, akár csak a rendelıbe zarándokolunk jó pár órás 
várakozásra kis batyunkba való folyadékról. Nem aka-
rok spanyol viaszt feltalálni és reklámozni, a testünket 
70%-ban felépítı víz nagyon is megteszi. Mondjuk 80 
év körül vagy a felett napi másfél liter/szoktam mon-
dani levessel, gyümölccsel együtt/ .Ez egy fia-
tal,egészséges napon dolgozó felnıtt esetén 5-6 liter!!! is 
könnyen lehet.Természetes és józan ésszel felfogha-
tó,hogy kinti dolgainkat vagy kora hajnalban vagy nap-
lemente után érdemes intézni. Aki napallergiás, öltöz-
zön úgy ,mint az ausztrálok:könnyed bı hosszúujjú 
ing, széles karimájú kalap, UV-szőrıs napszemüveg. 
Nem baj, ha megkapjuk másnapra valamely amerikai 
filmsztár becenevét. A rovarok alig várják, hogy az esti 

órákban kimenjünk egy kicsit rövidnadrágban a kertet 
meglocsolni, garmadával csípik, szúrják fedetlen bı-
rünket olykor meglepıen heves reakciókat okozva. Ide 
sorolnám az ebben az idényben jellemzı méh, darázs és 
kullancs csípéseket is. Felhívnám a figyelmet, hogy egy 
méhcsípés 100 évvel ezelıtt is duzzanattal járt és 300 év 
múlva is azzal fog. Ez természetes lefolyás ,nem kell 
allergiára gondolni és komoly gyógyszereket felíratni. 
Borogatás és Természet İsanyánk igen jól gyógyítják. 
Ha azonban fej-nyak vagy szájüregi csípés/beleszállt az 
italba/ következik be, annak komoly következményei 
vannak. Motorozni sem ajánlott klottgatyában és izom-
pólóban.Több okból sem:egyrészt fent említett bogár-
kák a gatyaszárban igen érzékeny zónára találnak, más-
részt ha dörzsölnénk, mindjárt a bırünk érintkezik a 
murvával és utoljára de nem utolsó sorban igen nevet-
ségesen festünk így a nagyteljesítményő drága járgá-
nyon komoly motorosok méltó megvetését joggal ki-
váltva.Bár környékünkön nincs fürdızésre kijelölt ter-
mészetes víz, azért ilyenekhez elvetıdve még a leg-
hosszabb utazást követıen se kezdjünk a kocsiból indí-
tott nekifutású csukafejessel, egyrészt mert a nagy 
hıkülönbség hatására reflexesen megállhat a szivünk 
másrészt lehet, hogy 30cm mély a víz. A Duna partján 
nıttem fel, higgyék el, aligha van megrázóbb, mintha 
egy egészséges ember nem tér vissza a fürdızésbıl. 
Ételeinket kezeljük nagyvonalúbban, nem bírják a szok-
ványos idejő tárolást. Ne feledjük, a bomlás mindig 
fennáll, csak most fel is gyorsul. Ha lázas állapot követ-
kezne be, akár felnıtt, akár gyermekrıl lévén szó, külö-
nösen érvényes az egyébként is nagyon fontos fizikális 
hőtés/vizes lepedı, hővös zuhany vagy fokozatos hő-
tıfürdı/. 

Eme kis orvosmeteorológiai összefoglalót követıen  
már csak avval tudom vigasztalni Önöket, hogy a meg-
figyelések szerint ilyen nyár után hasonló kemény tél 
várható, de ez legyen majd akkor a gondunk, sajnos az 
még drága is lesz.Vigyázzanak magukra! 

 
Dr.Erdélyi Tibor 

családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

Körzeti Orvosi rendelı  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok, Szent Erzsébet tér 7.  

Telefon :06-28-592-007 
Rendelési idı: 

Munkanapokon: 8:30-12:00  
Nyári idıszámítás idején:  

március 1-október 31. 
csütörtök 17:00-19:00 óra 
Téli idıszámítás idején:  
november 1-február 28. 

hétfı 18:00-19:00 óra 
csütörtök  18:00-19:00 óra 

 

A Központi Orvosi ügyelet székhelye: 
2194 Tura, Petıfi tér 2..  
Telefon: 06 1 301 69 69 

Tel: 28-466-038 
 

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: 13:00-18:00 

Szerda: délelıtt iskolafogászat 
Csütörtök: 13:00-18:00,  

Péntek: 08:00 - 12:00 
Hétvégi ügyelet: Rókus  kórház 

Gyógyszertár  
 

2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 
Telefon: 06-28-462-019 

Nyitva tartás:8:00-16:00    8:00-14:00  
Hét fı, k ed d , s zer d a, cs ü t.: 8: 00- 16: 00 

Péntek :8:00-14:00  
 
 

ÁLLATOR VOSI RENDELİ  
 

Dr. Dobos László állatorvos 
 

Tura, Thököly u 35. 
Tel: 06 20 9253 824 
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Szigetiné Simon Rozália  

Tisztelt Ünneplı Közönség! 
 
Sok szeretettel köszöntöm a 2012. évi 

ballagási ünneps égünkön meghívott 
vendégeinket:  

Holló Ilona polgármesterasszonyt 
Mészáros Csaba atyát 
Kedves Egybegyőltek! 
 
Azért találkoztunk ezen a szombati 

napon, hogy iskolánk végzıs tanulói-
nak ünnepélyes ballagását végigkísér-
jük. Megtiszteljük ıket azzal, hogy 
életük e fontos eseményének vigyázó 
szemtanúi legyünk.  

Bármennyire furcsa is ezt kimondani, 
a csoportnak nem ez az elsı ballagása, 
hiszen többségük a Kacó óvodából 
sétált át 8 évvel ezelıtt elsı évnyitójára. 
S azt is remélem, hogy többen lesznek 
közülük olyanok, akik négy év múlva 
egy újabb ballagási ünnepség kereté-
ben - sőrő izgalmak közepette a közele-
dı érettségi miatt – középiskolájuktól, s 
ottani kedves barátaiktól búcsúznak 
majd. De akkor sem örökre… 

Mert minden élmény, amit megél-
tünk, minden öröm, amit átkacagtunk, 
minden bánat, amit közösen elsírtunk a 
miénk marad. Az újszülött köldökzsi-
nórját átvágják ugyan, s ezzel fizikai 
összeköttetése megszőnik az édesany-
jával, de a lelki köteléküket nem vág-
hatjuk át soha, az életük végéig … vagy 
talán még tovább is tart.  Ezek a ked-
ves, mosolygós-szomorkás arcú fiata-
lok is mindig a volt diákjaink marad-
nak, akikre büszkék szeretnénk lenni. 
De bármilyenek is lesznek, a mieink 
maradnak. 

Tisztelt Szülık! 
Hosszú, nyolc éves idıszakot zárunk 

most le, de tudom, hogy Önöknek ez 
csak egy pillanat volt. Nem is tudjuk 
ilyenkor, hogy abból a pici, tipegı, édes 
kisdedbıl hogyan is lett ilyen rövid idı 
alatt kis felnıtt, akivel az élet fontos 
dolgairól is komolyan elbeszélgethe-
tünk. 

Örkény István írta egy barátja 50. 
születésnapjára a következıket: „Túl 
vagy a nehezén”, majd az üdvözlılapot 
megfordítva így folytatódott a mondat: 
„Most jön a neheze”. Ezt persze elsı-
sorban biztatásnak szánom az elkövet-
kezendı idıkre. Ezek a fiatalok életük 
egyik legnehezebb idıszaka elıtt áll-
nak. Igazi, felnıtt személyiségük most 
fog kialakulni, társas kapcsolataik se-
gítségével megtudják, hogy vajon kik is 
ık, s mi dolguk ebben a világban. Ne-
héz önmagunkat megfogalmazni. Gö-
röngyös az önmegismerés útja. S bi-
zony nehéz a szülıé is, aki tapasztala-
taival segíteni kívánja gyermekét, hogy 
ezen az úton kevesebb csalódás érje, 
mint ıt magát, s keserves  a tapasztalás, 
hogy mindenkinek saját magának kell 
megküzdenie ezért. Mindannyiuknak 
kitartást, bölcsességet, sok-sok megér-
tést kívánok ehhez az új feladathoz.  

Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok! 
Különösek az élet útjai. Ahelyett, 

hogy elsı tanító nénitek kísért volna el 
ballagásotokon Titeket, ti kísértétek ıt 
el utolsó útjára. De amint az elején 
mondtam végleg nem búcsúzunk. A 
frázisnak, mely szerint: „Emléke szí-
vünkben örökké él”- minden szava 
szent igaz. Az ember halandó, az élet 
azonban halhatatlan. A folytonosságot 
Magdika néni után Editke néni  képvi-
seli.  

Igazi Isten áldása volt, ahogy új taní-
tó nénitekkel  egymásra találtatok. 
Györgyike néni az egyetlen olyan neve-
lıje ennek az iskolának, akinek meg-
adatott, hogy hat éven keresztül legyen 
egy osztály vezetıje. Szerencsés csillag 
alatt született ez a kapcsolat az osztály 
és Györgyike néni között. İ vezetett át 
titeket kiskamaszkorból a nagykamasz-
korba családiasan bensıséges viszonyt 
kialakítva közöttetek. Az ı halk, nyu-
godt, kedves hangja –  nem is biztos, 
hogy észrevettétek – de átsugárzott 
rátok is. Elfogadó hozzáállása, maga-
tartása elfogadóvá, befogadóvá tett 

titeket is.  
Az emlékeink idıvel elhalványulnak, 

a tananyag nagy része – amit nem 
használunk nap mint nap – kihull a 
fejünkbıl, de azok a pillanatok, percek, 
amikor egy kiélezett helyzetben kellett 
tanár néniteknek reagálnia a jó vagy 
rossz viselkedésetekre, mindig villanó-
fényben látszanak majd. Szép és  súlyos 
útravalót kaptatok. Sáfárkodjatok jól 
vele! 

 
Kedves Ballagó Diákok! 
Tarisznyát kaptatok a vállatokra, 

karotokat nehéz csokrok húzzák, bú-
csúztok, indultok. Búcsúzom én is, és 
egy költıt hívtam segítıül, hogy ki-
mondja, amit útravalóul nektek adnék. 
S ez a költı: Petıfi Sándor. 

Bízom abban, hogy gondolatai vissz-
hangra találnak a ti lelketekben is: 

„Az álom ablak, melyen által  
Lelkünk szeme jövıbe néz.” 

Kívánom, hogy mindannyiótok lelke 
megtalálja álmainak valóra váltását, 
nyissátok hát szélesre ablakotokat! 

Bízzatok önmagatokban, higgyetek 
abban, hogy: 

„A világon semmiféle tehetség el nem 
vesz. Nem olyan bolond a természet, 
hogy hiába teremtsen erıket. Amit 
teremt, azért teremti, hogy hasznát 
vegye.” 

Hiszen minden embernek dolga van 
ezen a világon. Keressétek, kutassátok, 
és ha megleltétek, örüljetek! Nagy ado-
mány ez, s nem is lehetetlen. 

Fiatalok vagytok. Ebben az iskolában 
mégis az „öreg diákok”, tapasztaltak, 
és még tapasztaltabbak lesztek. 

Petıfi azt mondta: 
„Aki másokat nem szeretett, azt má-

sok sem szerethetik, legfölebb bámul-
hatják. A szeretet örök, a bámulat mu-
landó, mint a világ.” 

Vezéreljen benneteket is a szeretetet, 
vigyétek magatokkal, hogy mindig 
általa lássatok! 

Isten veletek! 

BALLAGÁS 2012 

Iskolánk két pályázatot nyújtott be a Tempus Közala-
pítványhoz a Comenius multilaterális iskolai együttmő-
ködések alprogramhoz. 

 
Június végén érkezett a hír, hogy az egyik pályáza-

tunk sikeres lett . Eddig három partnertıl kaptunk visz-
szajelzést, hogy sikeresen pályázott (Mondirez-
Balneario: Spanyolország, Glasgow- Egyesült Király-
ság, Katowice- Lengyelország). 

Három iskolától (Vartholomio: Görögország, Chieti: 
Olaszország, Isztambul: Törökország)  még várjuk az 
eredményt. 

A program két évig tart  majd, a megvalósítandó tar-
talma: környezeti és kulturális értékeink megbecsülése  
az oktatáson keresztül. 

 
A projekt címe: Education in Volues; Valuing 

ourselves, our environments our cultures. 

ÚJ PROJEKT INDUL A BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
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182 tanítási nap:  
2012. szeptember 3. (hétfı)- 2013. június 14.(péntek) 

Tanítás nélküli munkanapok: 
1. április 11. (csütörtök) József Attila verseny 
2. május 31. (péntek) Gyereknap 
Szünetek: 
Az ıszi szünet 2012. október 29-tıl november 4-ig tart.  
A szünet elıtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat),  
a szünet utáni elsı tanítási nap november 5. (hétfı). 
A téli szünet 2012. december 27-tıl 2013. január 2-ig tart.  
A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek),  
a szünet utáni elsı tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök). 
A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart.  
A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda),  
a szünet utáni elsı tanítási nap április 3. (szerda). 
Munkanap áthelyezések miatti szombati tanítási napok: 

október 27. : hétfıi tanítási nap 
november 10.: pénteki tanítási nap 
december 15.: hétfıi tanítási nap 

 
Szeptember 

3.-7. ( hét fı- pén tek )  Szülıi értek ezle tek   
A 8. os ztályos tan ulók és s zül eik tájéko ztatás a a felv ételi elj árás rendj érıl 
10. (hétfı)  A Tó th Alapítv ány ki írás a 
14. (péntek)  Elves zett diákig azol ványok pót lási k érel m ének határi dej e. 
14. (péntek)  Szak köri jelen tkezések 

A mi nis ztéri u m pályázato t hird et a H átrán yos Hely zető 
Tanulók Ar any János Teh ets éggo ndo zó Progr amjáb a, a 
Hátr ányos Hely zető Tanulók Ar any János Kollég iu mi 
Programjáb a, val amin t a H almo zo ttan H átr ányos H ely ze-
tő T an ulók Aran y János Koll égi umi -Szakisko lai Program-
jába tör ténı jel en tkezésrıl. 

21. (péntek)  Oli mpi ai projektn ap 
 

Október 
1. (hétfı )  Munk aér tek ezlet 
  A szakkörök i ndí tás a 
5. (p éntek)  Megeml ékezés a n agys zü netben októb er 6-áról, az ar ad i 

vértanú k napjáról V askó né V as E dit (4. os ztály) 
9.-10. (k ed d-s zerd a)  Nyílt órák az iskolában 
10. -11. (s zer da-cs ütörtök )  Papírgyőjtés   
19. (p éntek)  Nem zeti ü nn ep ünkre eml ék ezünk (8. osztály: Szil ágyin é 
Márkus Mári a ) 
27. (szo mb at )  Az ıszi s zü net elıt ti utol só tanítási n ap. (H ét fıi m unk a-
nap) 
28. (vas árn ap )  A té li idıs zámí tás k ezd ete 
28. (vas árn ap )  Az ıszi s zü net elsı n apj a 
31. (s zerd a)  A közép fok ú iskolákn ak fel vételi tájéko ztatóban kell ny il-

vánoss ágr a ho zni uk a felv ételi eljár ás uk ren djét, és a felvé-
teli tájéko ztató t közzé kell t enn iük a közok tatás infor máci-
ós rends zeréb en. Az általános iskol a szób an tájékoztatja a 
nyolc adikos tanulók at a felvételi eljár ás ren djérıl. 

 
November 

4. (v asár nap)  Az ıszi s zü net utolsó n apja 
5. (hétfı )  Az ıszi s zü net utáni e lsı tanítási n ap 
10. (s zo mb at)  Pén teki tanítási ren d 
  A tankön yvrend eléss el k apcs olatban 
  a szülık és tanulók 
  tájéko ztatás a az ing yen ess ég felté tel eirıl 
  (igén ylés az ig ényl ılap al apj án ) 
12. (hétfı )  Fogadóóra, Mu nk aértekezl et 
13. (k edd)  Honism ereti vetélk edı 
16. (péntek)  A Hiv atal kö zzéteszi a 6 és 8 évfoly amos gi mn ázi u mi 

közpo nti ír ásbeli felv ételi vi zsg át s zerv ezı gi mn áziu mok, 
továb bá a nyolc adik év foly amoso k szám ár a közpon ti 
írásbel i felv ételi vi zsg át s zerv ezı közép fokú in tézmén yek 
jegyzékét.  

19. (hétfı)  Nev elési értek ezle t (d élu tán) 
  A tav alyi 4.os ztályos tan ulók OK ÉV mér ésen elér t  
  ered m ény ein ek   a kiérték elés e: Péter L ás zlón é 
30. (péntek)  Tankönyvr en del és:  
  Az iskolai közöss ég ek tájéko ztatása afel mér és ered mén yé-
rıl  

 
December 

3. (hétfı )   Munk aér tek ezlet 
6. (csü törtök )  Mik ul ás ku pa  
6. (csü törtök )-7. (p éntek)  Mik ul ás klub dél utánok 
10. (hétfı)  A tanu lók jelentk ezése a kö zpon ti írásb eli felv éte li vizs gár a 

közv etl enül a kö zpon ti írásb eli felv éte li vizs gát szervezı - a 
Hátr ányos Hely zető Tanulók Ar any János Tehetséggo ndo -
zó Progr amj ára tör ténı pályázat benyújtás a es etén a pályá-
zatb an m egjelöl t - intézm ényb e. 

12. (s zerd a)  A H átrányos H ely zető T an ulók Arany János T eh ets éggon -
dozó Programjár a történı p ály ázatok benyújtás a. 

14. (péntek)  A tankön yvtámogatás mó dján ak m egh atáro zása. A szülık 
és a tan ulók tájéko ztatás a a támogatás mó djáról. 

  Idıs ek kar ácso ny a (Dr abos S án dorné 5. osztály ) 
15. (s zo mb at)  Hét fıi tanítási rend 
21. (péntek)  A té li szün et elı tti u tolsó taní tási n ap 
 

Január  
3. (csü törtök )  A té li szün et u táni elsı taní tás i nap 
9. (hétfı )  Munk aér tek ezlet 
  Tankönyvr en del és 
11. (péntek)  Az elsı félév utolsó napja 
  Os ztályo zó értekezl et   
14. (hétfı)  A m áso dik félév elsı n apja 
18. (péntek)  A félévi értesítık ki ad ás a  
18. (péntek)  14. 00: A 8. osztályo s egys éges ír ásb eli fe lvételi i dıpo ntja az 

érintett 6 és 8 év foly amos gi mn áziu mokb an. 
19. (s zo mb at)  10. 00: Egys ég es fel vételi ír ásbel i vizsg ák a 
kilenc ed ik év foly amos által ános tan terv ő képzésre az 
érintett kö zépfo kú in tézmén yekb en. 

21. (hétfı)  Félév i értekezl et (dél után ) 
21. -25. (h étfı-p én tek ) Szülıi értekezl etek: A féléves mun ka érték el ése   
24. (csü törtök)  14. 00: A  pó tló írásb eli felv ételi vizs gák i dej e. 

Február 
7. (csü törtök )  A tanu lók értesítése az írásb eli er ed ményekrıl 
14. (csü törtök)  Fars angi b ál az als ósokn ak 
15. (péntek)  Fars angi b ál a felsısök nek 
15. (péntek)  A 8. os ztályosok felv ételi lapjai nak meg kül dési h atári deje 
18. (hétfı)  A szó beli felv ételik kezdete 

 
Március 

4. (hétfı )  Munk aér tek ezlet, fog adóóra 
8. (p éntek)  A szó beli felv ételik záró n apj a 
13. (s zerd a)  Id eiglenes felv ételi jegy zék 
15. (péntek)  Nem zeti ü nn ep: Ünn epi mősor t ad a h etedik os ztály: 

Lázárné Both Mári a 
18. -19. (h étfı-k ed d)  A felvételi ad at lapok mó dosítási l eh etıs ége 
20. (s zerd a)  A mó dosíto tt ad atl ap ok m egkül dése a Felv ételi Kö zpo nt-
nak 
27. (s zerd a)  A tav aszi s zü net elıt ti utolsó tanítási n ap 
28. (csü törtök)  A tav aszi s zü net elsı n apj a 

 
Április 

3. (szerd a)  A tav aszi s zü net utáni elsı tanítási n ap 
8. (hétfı )  Munk aér tek ezlet 
11. (csü törtök)  „Széps ég kol dus a”Jó zsef Attil a vers eny   
  „Ablak a vil ágr a” v ersmo ndó v erseny 
  Tanítás nél küli mun kanap 
  Mősort készí t: Péter L ás zlón é a 3. osztálly al 
15. (hétfı)  Bemu tató óra az elsı óráb an 
  Nev elési értek ezle t 
18. (csü törtök)  Az elsı os ztályosok b eiratko zás a 
22. -23. (h étfı-k ed d)  Papírgyőjtés 
25. (csü törtök)  A közép iskol ák értesítése a felvételrıl 
27. (s zo mb at)  Al apítványi g álaest 

 
Május 

1. (szerd a)  A m unk a ün nepe (m unk as zün eti n ap) 
6. (hétfı )  Munk aér tek ezlet, s zülıi értekezle tek 
6. (hétfı )  Any ák n apj a (os ztályk eretben ) 
17. (péntek)  A m áso dik félév es di ákig azolv ány ig ényl és h atárid eje 
20. (hétfı )  Pünkö sdh ét fı 
27. (hétfı)  A Tó th Alapítv ány pályamu nk áin ak elbír ál ás a 
29. (s zerd a)  OK ÉV -m érés a 6., 8. os ztályb an (ol vas ás -szö veg értés, 

matem atik a) 
31. (péntek)  Gyer mekn ap 

 
Június 

3.-4. (hétfı -kedd )  A 8. os ztályosok vi zsg ája 
10. (hétfı)  Os ztályo zó értekezl et 
12. (s zerd a)  Os ztályprogr amok 
13. (csü törtök)  Projectnap 
14. (péntek)  Bolon d ball ag ás (Utol só tanítási n ap ) 
15. (s zo mb at)  10. 00 óra:  Ball ag ás 
21. (péntek)  17. 00: T an évzáró 

A BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013-AS TANÉVÉNEK ÜTEMTERVE 
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Óvodánk hétköznapjait színesítik a 
különbözı rendezvények, melyeken a 
gyermekek és  felnıttek – óvodai dolgo-
zók, szülık- egyaránt aktívan vesznek 
részt. 
Kiemelten említeném a Szüreti felvo-
nulást, a regionálisan megrendezett 
„Komposzt bulit”,  Idısek karácsonyát, 
a Farsangot, Nemzeti ünnepünk közös 
ünneplését, Szavalóversenyt, 
Néptánctalálkozót, az ugyancsak regio-
nálisan megrendezet Föld napját, Évzá-
ró-Óvodai búcsút, és a Lecsó fesztivált. 
Ezek a rendezvények szeptembertıl 
augusztusig kiemelten szerepelnek 
óvodánk életében. Ebbıl csemegézhe-
tünk most. Mi is történt? 
Pest megyei óvodások XIX. 
Néptánctalálkozója: Veresegyház 
2012. 04. 14.  
Minden évben egy-egy Pest megyei 
település rendezi ezt a találkozót, ahol 
nagy csoportos óvodások szerepelnek. 
Óvodánk 1998- óta vesz részt ezeken a 
rendezvényeken. Ebben az évben a 
Hóvirág csoportból 14 gyermek képvi-
selte Zsámbok községet: Bagó Norman, 
Bajnóczi Szilárd, Bartos Lilla, Bujdos 
Vivien, Erdélyi Levente, Fülöp Noémi, 
Gacsályi Kitti, Gódor Zoltán, Gyenes 
Gerda, Gyıri Dorottya, Kis Kornél, 
Lakatos Evelin, Nemecskó Noel, Papp 
Tibor. 
A találkozó lényege, hogy a különbözı 
településekrıl érkezett gyermekek be-
mutassák helyi hagyományaikat, játé-
kaikat, dalaikat, táncaikat – 
„csakúgy”óvodás módon. 
Jelen találkozón több mint 16 település 
óvodái mutatkoztak be, igen színvona-
las produkciókkal. Kiemelten érdekes a 
nemzetiségi óvodák mősora, hiszen 
nem magyarul, hanem  pl. németül 
beszélnek, énekelnek, de a játékot, 
akármilyen nyelven íródott is, minde-
nütt megértik. 
Mi is erre törekedtünk: játékra! Mőso-
runk: Szüreti mulatság. Évszakhoz 
mérten nem szüreteltünk, de mulatni 
mindenki szeret. A közismert szılı 
lopós játékot, zsámboki módon mutat-
tuk be. „Lipim-lopom a szı-
lıt…”ahogyan még a nagyszülık is 
játszották. A körítés zsámboki szüreti 
nóták és mulatósok. Természetesen 
nagy sikere volt gyönyörő népvisele-
tünknek, de a két lépéses csárdás (6-7 
éves gyermekekrıl van szó), minden 
nézıt lenyőgözött. 
Köszönjük a részt vevı gyermekek 
szüleinek, hogy aktívan részt vettek 
abban, hogy erre a találkozóra elme-
hessünk. 
Föld Napja: Zsámbok, 2012. 04. 25.  
Ezen rendezvényen, melyet  a Galga- 

mente Népfıiskola szervez, (a 
„Komposztbulival”-ısszel- együtt),  
intézményünk, több, mint 10 éve vesz 
részt. 
Célja: a helyes életvitel, egészséges 
életmód, környezetvédelem megalapo-
zása. 
A programban 3 község óvodásai vesz-
nek részt: Galgahévíz Csemetekert 
Óvoda, Boldog Csicsergı Óvoda, és 
Zsámbok Kacó Óvoda. 
Minden évben más-más óvoda ad he-
lyet a program megrendezésének. Eb-
ben az évben mi voltunk a házigazdák. 
Ahogyan a hely is változik, így mindig 
más feladatokat is kell megoldanunk. 
Most a gyógynövények ismerete, fel-
használása, hasznossága volt az isme-
retszerzés célja. 
Kedves kis történet Herba anyóról  és 
Pitypang manóról – ez volt az elıkészí-
tés- mely történet szereplıit a gyere-
keknek ábrázolni is kellett. Feladat, a 
történetben szereplı gyógynövények-
rıl minél több ismeretet megszerezni, 
róluk gyakorlati tapasztalatot szerezni. 
Szülık segítségével rengeteg szárított 
és friss gyógynövényt tudtunk besze-
rezni. 
A rendezvényre az óvoda minden óvo-
dapedagógusa aktívan készült, hiszen 
három óvoda 70 nagycsoportosának 
kellett olyan játékos programot összeál-
lítani, ami a részt vevı gyermekeknek 
és felnıtteknek maradandó, tanulságos 
élményt jelent. A program lebonyolítá-
sára szabadidıparkunk adott otthont. 
Volt bábjáték, „kincskeresés”, gyógy-
növény válogatás, ügyességi játék, 
ajándék illatzacskó készítése. 
A rendezvény fı szervezıje Nagy And-
rea a Népfıiskola munkatársa minden 
résztvevı óvodának több fajta gyógy-
növény palántát ajándékozott, melye-
ket a késıbbiek folyamán el is ültet-
tünk. 
A játékban kifáradt gyermekeknek 
óvodánk konyháján csipkebogyó teát 
fıztek. A rendezvényen résztvevı szü-
lık: Bajnóczi Gáborné, Gódor Mónika, 
Fülöp Lászlóné, Szénási Edit, különbö-

zı, szülık által sütött, ropogtatni va-
lókkal kínálták a gyerekeket. 
Köszönjük! 
Óvodai évzáró és a nagycsoportosok 
búcsúzása: 2012. 06. 03. 
Vége az évnek, búcsúznak a Hóvirág – 
nagy csoportos- gyermekek. 
Ez a délután errıl is szólt, valamint a 
többi csoport évzáró mősoráról. A Süni 
csoportosok –minisek-, még elıtte az 
óvodában mondókáztak, énekeltek, 
saját kis „otthonukban”. A Mővelıdési 
Házban a Nyuszikák kedvenc meséjü-
ket a Vajaspánkót dramatizálták, a 
Gyöngyvirágok a Házikó énekes-dalos 
meséjét dolgozták fel. 
A Hóvirág (nagy csoportosok), Szüreti 
mulatság c. mősorukat adták elı. 
A búcsúzás kezdetét kellemes pán mu-
zsika indította, ezalatt a gyerekek meg-
kapták a ballagó tarisznyát, virágot. 
Kedves, szívhez szóló versekkel bú-
csúztak az óvodától, társaiktól, 
óvónéniktıl, dajkanéniktıl. 
A búcsúzás után azok a nagy csoportos 
gyermekek szülei, akik aktívan vettek 
részt négy év során az óvoda és a cso-
port életében, köszönı oklevelet kap-
tak: Bagó Anikó, Bajnóczi Gáborné, 
Berényi Mónika, Császár Tünde, Fülöp 
Lászlóné, Gódor Mónika, Gyenes Bri-
gitta, Gyenes Zoltán, Kıvágó Erika, 
Pappné Bibók Tünde, Párkányi Mari-
anna, Szénási Edit. 
És jött a váratlan meglepetés, a leg-
szebb ajándék! A Hóvirágok még egy-
szer elbúcsúztak.  
A Hóvirág csoportos gyermekek szülei 
meglepetést tartogattak nekünk, nekem 
és Rontóné Erika dajka néninek. 
Újabb búcsúzó mősor következett, 
melyre a szülık és gyerekek hónapo-
kon keresztül készültek, titokban. 
Minden gyermek egy-egy kedves, meg-
ható verssel köszönte meg az elmúlt 
éveket. 
Mindezt színesítette Pintér Béla: Mese-
világ c. zeneszáma. 
Szép és felejthetetlen volt!  Köszönjük. 

Fábiánné Réz Katalin 
óvodapedagógus 

EMLÉKEZETES PILLANATOK A ZSÁMBOKI KACÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉLETÉBİL 

Föld napja  az  oviban 
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Zsámbokot hagyományırzı község-
ként ismerik országszerte – sıt az idelá-
togató turisták jóvoltából külföldön is. 
Ennek a megérdemelt minısítésnek a 
g y ö k e r e i  v i s s z a n y ú l n a k  a  
Gyöngyösbokrétáig, az 1940-es évek 
elején – a környéken egyedüliként! – 
létrehozott gazdag falumúzeumunkig, 
és tovább éltek a háborús pusztítás után 
újjászületı „Zsámboki lakodalmas” dia-
dalmenetében, majd a falumúzeum újjá-
szervezésében… 

Hálával kell emlékeznünk azokra a 
nagyszerő személyekre, akik mindezt 
megszervezték: Radványi Béla esperes, 
Jencs Árpád, Cserjés Sándor, Janda Jó-
zsef tanár, a Györe házaspár , Kókai 
Margit néni és lelkes segítı-munkásaik 
érdemei e téren elévülhetetlenek! 

Méltán megcsodált népvis eletünk, 
gazdag dalkultúránk, jellegzetes palóc 
tájszólásunk egyre megbecsültebb érték-
ké, sıt  keresett  turisztikai árucikké válik 
az Európai Unióban is, amely a gazdasá-
gi -tud ományos  globali zál ódásá va l 
együtt fontosnak tartja az etnikai, kultu-
rális sokszínőség megırzését. 

A hagyományok ırzıi végül is az 
egyes emberek. Így van ez nálunk is, 
ahol fıleg az idısebbek ragaszkodnak 
jobban az évtizedes – évszázados szoká-
sokhoz. Az ı emlékezetükben élnek az 

átélt évtizedek viharos változásainak 
személyes, családi eseményei, amelyek-
nek egy részérıl talán szívesen el is fe-
lejtkeznének… Ezekrıl még a fiatalok 
noszogatásai ellenére is inkább hallgat-
nak. Így aztán helyi történelmünk egy 
része sajnos feltáratlan marad – „lyuk a 
község életrajzán”, hiszen sok fontos 
esemény – dokumentumok híján – csak 
az ı fejükben maradt meg! Ha ık ezeket  
nem mondják el, örökre magukkal vi-
szik a sírba történelmünk egy részét… 

Ezt megelızendıen hoztuk létre 1987-
ben Dudás Józsefné igazgatónıvel a 
Tóth Alapítványt, amelynek keretében 
azóta is folyamatosan győjtik az iskola 
tanulói, a helytörténeti jellegő feljegyzé-
seket. Ezúton is köszönet illeti azokat a 
lelkes pedagógusokat, szülıket és a ku-
tatómunkára vállalkozó nagyszerő gye-
rekeket, akik ebben a munkában részt 
vesznek, és az elmúlt 25év alatt nagy 
értékő szellemi kincset halmoztak fel a 
jövı történészei számára is! 

E szellemi kincsek mellett sokféle érté-
kes tárgyi emlék is található a családok-
nál: régi fényképek, igazolványok, ki-
tüntetések, stb. tanúskodnak a korábbi 
évtizedekrıl. Ezek is egykori életünk, 
akkori történelmünk szerves részét ké-
pezik – érdemesek tehát a megırzésre! 

Sajnálatos tapasztalat, hogy egy-egy 

családtag halála után ezeket a féltve 
ırzött tárgyakat „ócska kacatként” dob-
ják ki a szemétbe… Szerencsére akadnak 
pozitív ellenpéldák is. 

Ezeknek a tárgyi emlékeknek a fel-
használásával sikerült összeállítani a 
tájházunk gazdag anyagát, több kiállítás 
fotó-dokumentumait, a helytörténeti  
tanösvény ismertetı tábláit, és most ter-
vezzük a Zsámboki Képes Krónika elkészí-
tését, ahol reprodukált fényképeket sze-
retnénk bemutatni községünk XIX.-XX. 
századi képes emlékeit, egykori szemé-
lyiségeit, foglalkozási formákat, építmé-
nyeket, használati eszközöket, doku-
mentumokat, stb. 

Ezúton is kérjük, hogy akinek a birto-
kában ilyen tárgyak, fotók vannak, jelez-
ze ezt az iskola igazgatójának, vagy a 
kultúrház vezetıjének, hogy minél gaz-
dagabb, teljesebb képet hagyhassunk 
utódainknak. Az így összeállítandó ki-
adványban megörökítjük mindazok 
nevét is, akik segítették a győjtemény 
„kollektív szerkesztését”. 

A beadott anyagokat lefotózás után 
természetesen visszaadjuk a tulajdono-
suknak. 

Segítı közremőködésüket elıre is kö-
szönjük! 

/Dr. Tóth József/ 

EMLÉKİRZÉS = ÉRTÉKMENTÉS 

Támogatást kérı felhívás  
 
Egyházközségünk híveihez, Zsámbok községet támogató 

minden jóakaratú emberhez! 
Tisztelt Leendı Támogatónk! 
1752-ben rakták le a Zsámboki Szent Erzsébet Római Kato-

likus Templom alapkövét, de jelenlegi helyén már 1673-ban 
állt templom. Építéséhez a köveket a szlovák jobbágyok 
hordták kocsikon. A barokk és rokokó stílusban épült temp-
lom, mőemlék. Fı látványossága az oltárkép, amely Szent 
Erzsébetet Mária Terézia arcával ábrázolja, és látható a képen 
az egyik kegyúri építtetı, Beniczky Tamás is koldusként. 
Templomunkon 1980-ban történt jelentıs mérető felújítás. 
Az elmúlt idıszak folyamán az épület állaga nagymértékben 
leromlott, a tetıszerkezet veszélyessé vált, beázik, a palák 
összetörtek a homlokzat megrepedt. Ezért halaszthatatlanná 
vált egy nagymértékő komoly templom felújítás! 

Zsámbok Község Önkormányzatának támogató közremő-
ködésével, a helyreállítási munkák elvégzéséhez, anyagi for-
rás elıteremtéséhez, pályázatokat nyújtottunk be. Elkészít-
tettük a tetıszerkezet felújítási terveit, faanyagvédelmi szak-
vizsgálatot, és a homlokzat-felújításra, épületszerkezet meg-
erısítésére vonatkozó terveket. 

 
A tetıszerkezet cseréjének költségvetése: 16 000 000.- Ft, 
A homlokzat felújítás és a szerkezeti megerısítés: 17 000 000.- 
Ft. 

Az NKA Mőemléki és Régészeti szakmai kollégium pá-
lyázatán 2011-ben  5. 000. 000.- Ft támogatást nyertünk. A 
Váci Egyházmegye támogatása: 5. 000. 000. Ft. 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások címen a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázati dönté-
se még folyamatban van. 

Várépítı pályázat is beadásra került mőemlék-cserép támo-
gatására, de a pályázati döntés még folyamatban van. 

Szeretnénk ebben az esztendıben a felújítási munkákat 
megkezdeni, és azokat a pályázatban elıírt határidıre 2013. 
szeptemberéig befejezni, azonban sajnos a felújítási összeg 
nem áll teljes mértékben rendelkezésünkre. 

Tisztelettel kérjük, hogy lehetıségeihez mérten vállaljon 
szerepet adományával a TEMPLOM felújításában! A támo-
gatás önkéntes, összege tetszıleges, minden segítséget  szíve-
sen fogadunk. 

Adományaikat a következı módon tudják eljuttatni hoz-
zánk: 

Banki átutalással a következı számra:  
65900114-13006594 

A mellékelt sárga csekken 
Készpénzes befizetés a Takarékszövetkezetben Egyház-

községünk bankszámlájára 
Személyesen a sekrestyében 

Bízva a feladat megvalósulásában támogatását elıre is kö-
szönettel fogadjuk.  

Mészáros Csaba    plébános 

ZSÁMBOKI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PLÉBÁNIA HIVATAL 
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Tájékoztatjuk a Zsámboki lakosságot, hogy a polgárırsé-
gek így a Zsámboki polgárırség életében is nagy változások 
történtek. Egy új korszak köszöntött be. 

Hat éve mőködı polgárırségünk, új alapszabályzattal, 
sokkal több joggal és lehetıséggel lett felruházva, aminek 
részben örülünk hiszen 2012-tıl egyetlen egy hivatalos civil 
szervezetet fogadnak el hazánkban az Országos Polgárır Szö-
vetséget. Új rendırségi megállapodást kötöttünk, mellyel 
sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni, a rendırség munkáját és  
nagyobb ellenırzési jogokat kaptunk mi is. Sajnos ezekkel a  
változássokkal a papírmunka és rengeteg más ügyintézés is  
megnövekedett. 

Az OPSZ tisztújítást tartott ahol új Pest megyei elnököt  
választottunk részben új, részben régi alelnökök lettek meg-
választva. Hazánkat 19 megyei és Pest megyén belül 13 régió-
ra osztották fel. A szomszéd településsekkel megállapodást 
kötöttünk egymás segítése érdekében. Közös járırözést és 
közös ellenırzést is fogunk tartani. Nálunk is meg történt a  
tisztújítás, öt év után újra választottuk a vezetıséget: 

A Zsámboki polgárırség létszáma 64 fı. Az Elnök:Ládi 
László, Alelnök:Pál Mihály, Elnökség titkára Kovács Tibor, 
Elnökség két tagja Molnár Krisztián és Pásztor Bertold lett. A 
felügyelı bizottság Elnöke Molek József, tagok Kovács Gábor 
és Bıgér Csaba. Hozzáteszem hogy a polgárırség több éves  
munkája nem csak az  ı érdemük, hanem azé a közel 60 em-
beré, akik ebben évek óta részt vesznek. Köszönjük nekik!  
2012 év végéig át kell alakulnunk közhasznútársaság-
gá, amely azért lenne fontos, mert több támogatást tudnánk 
győjteni pályázatok révén. 

Felhívnám a vállalkozók figyelmét, hogy a közhasznútár-
saságoknak nyújtott támogatást 300.000 Ft-ig le lehetett írni az 
adóból. Ezekhez, a papír munkákhoz szeretnénk a  települé-
sen olyan polgárır társat találni, akinek van kedve, egy ilyen 

csapattal együtt dolgozni, kijárnia nem kell, elég ha a papír-
munkájával segítené szervezetünket. 

Kezdıdik a Lecsófesztivál a polgárırség most is aktívan ki 
szeretné venni  a részét a biztosításban, az ırzésben mint min-
den évben. Aki részvételével hozzájárul a biztosításához kér-
jük jelentkezzen Ládi László vagy Erdıs Zsoltnál. 

1 éve már, hogy polgárırségünk fıszakácsa és egyben a  
legjobb barátunk eltávozott tılünk ( TÓTH ANDRÁS). 

Az ı tiszteletére fızünk a lecsófesztiválon, ahol a polgár-
ırök és hozzátartozójuk látogatását szeretettel várjuk. 

A fesztiválra meghívtuk az OPSZ Pest megyei Elnökét: 
Körömi Lajost és az Alelnököt:  Urbán Pált is, akik meghívá-
sunkat örömmel fogadták. 

Polgárırnap 2012. hatodik havában Jászberényben meg-
tartották a Polgárır napot. 

A megnyitót Pintér  Sándor  Belügyminiszter tartotta és a 
vezetık révén rengeteg tájékoztatást kaptunk az elkövetkezı 
idık törvényeirıl, jogairól és lehetıségeinkrıl. Külön öröm-
mel töltött el, hogy a zsámboki polgárırök kimagasló figyel-
met kaptak  a  Pest  megyei  elnöktıl. Köszönöm Kovács Tibor-
nak, Pál Mihálynak és Molek Józsefnek a Polgárırnapon tett 
munkájukat. 

Mindent összevetve a szervezetünk jó irányba halad asze-
rint,hogy minél többet tehessen az itt élı emberekért. 
Akik  nekünk ebben segítettek: 

Zsámboki Önkormányzat, Turai Takarék Szövetkezett, 
Zsámboki TSZ,  Galga COOP Zrt, Boda István Bomix Kft., 
Vér János, Szabó László és családja.  

Támogatásukat tisztelettel köszönjük . 
Rendırségi mobil 06-20-496-21-38. 
polgárırség mobil-06-20-364-55-84 

Ládi László elnök  

POLGÁRİRSÉGI HÍREK 

Zsámbok Roma Nemzetiségő Önkormányzat a Föld 
napja keretében, szemét szedést hirdetett meg. 
Szomorú tapasztalatként megállapítható, hogy 
Zsámbok bekötı útjai rendszeresen meg vannak telve 
az eldobott hulladékkal. 
Sajnos az emberek képtelenek megérteni, hogyha mi 
nem vigyázunk saját környezetünk tisztaságára, mások-
tól sem várhatjuk el, hogy másképp álljanak hozzá! 
A Zsámbok Roma Nemzetiségő Önkormányzat az el-
múlt két évben rendszeresen, immár ötödik alkalommal 
szedte össze az eldobott szemetet a bekötı utakon. 
Nagy örömmel várunk minden zsámboki lakost a kö-
vetkezı szemét szedésre, amelynek a pontos idıpontját 
hirdetni fogjuk. 
És hálás szívvel szeretném megköszönni azoknak, akik 
rendszeresen részt vettek az elmúlt szemét szedésen. 
Kiemelve példaként Szigeti Edét és Szabó Tibort, akik 
az elmúlt alkalommal  is részt vállaltak ebben a munká-
ban. 
És nem szeretnék elfeledkezni azokról a roma lakosok-
ról sem, akik minden alkalommal ott voltak. Isten áld-
jon meg benneteket példamutató hozzáállásotokért! 

 Oláh Ferenc 
Zsámbok  

Roma  nemzetiségő Önkormányzat Elnöke 

ZSÁMBOK ROMA NEMZETISÉGŐ  
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Örömmel tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy megalakult a 
Zsámboki Sportegyesület,  

- 2012. június 2-án.  
Egyesület Elnöke: Nagy Attila.  

Elnökhelyettes: Papolczi Zoltán. 
Elnökségi tagok: Kovács Tibor, Bense Zoltán, Lapu István,  

Pál Mihály, és Rádóczki László. 
Ellenırzı Bizottsági tagok: Elnök: Lapu Sándor,  

tagok: Gugó Andrásné és Makádi Zsolt. 
Felügyelı Bizottsági tagok: Elnök: Holló László,  

tagok: Papp Zoltán és Molnár Mihály 
 
Az újjáéledı sportegyesület fı támogatója több helyi vállalkozó, 

magánszemély, szervezet és Zsámbok Község Önkormányzata, aki 
az induló mérkızésekhez biztosította az iskolai öltözıket, és a sport-
pálya felújítására is pályázott. A Zsámbok SE az MLSZ –nél regiszt-
rált a Megye III. osztályban indulók közé. Edzı meccseket kötöttünk 
le a szomszédos településeken: Tóalmás – Zsámbok  Július 15.  
18:00; Sülysáp -  Zsámbok   Július  21.  18:00; Tápióbicske  -  
Zsámbok  Július  29.  18:00; Úri  -  Zsámbok  Augusztus  4-5; Dány 
– Zsámbok  Augusztus.  Minden mérkızést idegenben játszunk! Kö-
szönünk minden támogatás! 

 
A Sportegyesületrıl bıvebben a zsámboki honlapon olvashatnak! 

A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI!  
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A verseny célja: 
versenyzési lehetıség biztosítása, 
sportbaráti kapcsolatok elmélyítése, a 
sakkjáték népszerősítése, a Lecsót a 
kecelébıl hagyományırzı fesztivál 
programjának színesítése. 
A verseny rendezıje: 
Zsámbok Község Önkormányzata 2116 
Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesü-
lete 2194 Tura, Iskola u.66. 
Sednüt Bt.2192 Hévízgyörk, Ady Endre 
u.89. www.sednut.atw.hu 
Verseny helyszíne és idıpontja:  
Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17. 
(Figyelem! Zsámbok és nem Zsámbék!!!!) 
2012. augusztus 11. szombat 10.00 óra 
Helyszíni regisztráció 9.00-9.45-ig. 
Megnyitó 9.50-tıl. 9.50 után érkezı 
versenyzık a 2. fordulóra kerülnek 
sorsolásra. 
A versenyre elızetes nevezés szüksé-
ges. Nevezni a verseny idıpontja elıtti 
pénteki napon 2012. augusztus 10-én 
20.00 óráig beérkezıen lehet: 
e-mailen: gvse@x3.hu 
telefonon, vagy sms-ben: 06-20-283-
6282 
versenyszervezı honlapján keresztül: 
www.gvse.x3.hu . Az internetes neve-
zést a versenyzı által megadott elérhe-
tıségen visszaigazoljuk. 
Helyszíni nevezésre csak pótdíj felszá-
mítása mellett van lehetıség. 
A nevezésnél kérjük megadni: 

a versenyzı nevét, értékszámát 
korcsoportját, vagy születési idejét 
egyesületének, vagy iskolájának nevét 
Korcsoportok:  
I. korcsoport: 2003-ban és azután szüle-
tett gyermekek 
II. korcsoport: 2001-2002-ben született 
gyermekek 
III. korcsoport: 1999-2000-ben született 
gyermekek 
IV. korcsoport: 1997-1998-ban született 
gyermekek 
V. korcsoport: 1993-1996-ban születet-
tek 
felnıtt: 1993 után születettek maximum 
2.100 FIDE élıpontig 
Fiúk és lányok nem kerülnek külön értéke-
lésre, de a legeredményesebb lányversenyzı 
serleget kap. 
A verseny lebonyolítása: 
7 fordulós svájci rendszer, 2 x 15 perc 
gondolkozási idıvel, órahasználattal, 
FIDE rapid szabályai szerint, párosítás 
Swiss Master számítógépes program-
mal 
A helyezések eldöntése:  
1.szerzett pont, 
2.Buchholz 
3.Sonnebonn Berger 
4.Progressive sorsolás 
Díjazás:  
I-V. korcsoportig:  
I., II. korcsoport 1. helyezettjei, illetve a 
legjobb felsı tagozatos versenyzı és a 
legeredményesebb lányversenyzı ser-
leget kap 

1-3. helyezettek korcsoportonként 
éremben, illetve a fesztivál területén 
felhasználható ajándékokban részesül-
nek 
minden résztvevı ajándékot kap 
Összesítésben: 
1. hely: 15.000 Ft 
2. hely: 8.000 Ft 
3. hely: 5.000 Ft 
4. hely: 3.000 Ft 
5. hely: 2.000 Ft 
Elsı 10 helyezettet a fesztivál területén 
vendégül látjuk egy tányér lecsóra. 
Ezen túl egyéb tárgyjutalmak, különdí-
jak is kiosztásra kerülnek. 
Nevezési díj:  
elızetes nevezés esetén 1.500 Ft 
Helyszíni nevezés esetén 500 Ft pótdíj 
kerül felszámításra. 
Információ: Kapitz Tibor 06-20-283-
6282, gvse@x3.hu 
Averseny és a rendezı honlapja: 
www.gvse.x3.hu 
 
A verseny a Lecsót a kecelébıl hagyo-
mányırzı fesztivál keretén belül kerül 
megrendezésre. A verseny ideje alatt a 
kísérık részére a fesztivál területén 
tartalmas szórakozásra van lehetıség.  
A fesztiválról bıvebb információ és a 
fesztivál programja: www.zsambok.hu 
A rendezıség, a változtatás jogát, min-
den kérdésben fenntartja magának. 
 
Zsámbok, 2012. július 3.. 

1.LECSÓFESZTIVÁLI NYÍLT IFJÚSÁGI ÉS FELNİTT EGYÉNI RAPID SAKKVERSENY 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk,  
hogy  

Petruska Natália  
42 éves korában, csendben megpihent. 

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és ismerısöknek, akik felejthetetlen halottunk 
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot, helyeztek, 

és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. 
 

Tisztelettel Kolozs József  

Köszönetnyilvánítás 
 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeret-
tünk, Lévai Antalné (született Holló Erzsébet) temetésén megje-
lentek, sírjára virágokat, koszorúkat helyeztek, fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönjük dr. Erdélyi Tibor háziorvosnak és asszisztensé-
nek Lénárt Tímeának, Kókainé Soós Erikának, Kıvágóné Mari-
ka szociális gondozónınek és a zsámboki Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak önzetlen emberséges munkáját. 

A gyászoló család 

A Lecsót  a Kecel ébıl Fesztivál keretén belül elsı alkalommal kerül megrendezésre a Lecsófesztiváli országos sakkverseny.  

Zsámbokon nagy hagyománya volt a sakkozásnak korábban mőködött a településen önálló sakkegyesület. 2010 ıszétıl a 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete tart foglalkozásokat az iskolában és az óvodában. Szeretnénk községünk sakkéle-
tét fellendíteni, és ezért rendezzük meg a gyerekek és a felnıttek részére 2012.augusztus 11-én 10 órától az általános iskolá-
ban ezt az országos sakkversenyt. Kérjük a lakosságot, hogy aki kedvet érez a játékhoz vagy szeretné kipróbálni tudását  
bátran induljon el a versenyen. A verseny részletes kiírása a www.gvse.x3.hu honlapon olvasható. 

SAKKVERSENY ZSÁMBOKON 



Óvodai ballagás

Sakkverseny Épül az új kemence a Falumúzeum udvarán

Az elmúlt években megrendezett A versenyben a település minden Díjazás:
„ Faluszépítő versenyt” Zsámbok ingatlana részt vesz, nevezés I. helyezés 
Község Önkormányzata ez nélkül. „Zsámbok legesztét ikusabb 
évben is meghirdeti a Kószó Az értékelés augusztus elején virágos lakóháza” cím elnyerése és 
Mezőgazdasági Bolt támoga- várható. 1 2 . 0 0 0  F t  é r t é k ű  v i r á g  é s   
tásával. Az eredményhirdetést és díjazást mezőgazdasági boltban levásá-
 A falu szépítését, a kultúrált a  „ L e c s ó t  a  k e c e l é b ő l ”  rolható vásárlási utalvány.
környezet, vendégváró tele- Hagyományőrző Fesztiválunk II. helyezés 
p ü l é s k é p  l é t r e h o z á s á t ,  a  második napján tartjuk. 8 . 0 0 0  F t  é r t é k ű  v i r á g  é s  
település arculatának alakítását mezőgazdasági boltban levásá-
egyik  kiemelt feladatának Zsűrizési szempontok: rolható vásárlási utalvány
tekinti Önkormányzatunk. A zsűri az utcafrontot a ház III. helyezés

környékének rendezettségét, 5 . 0 0 0  F t  é r t é k ű  v i r á g  é s   
Ez évben is Önökhöz fordulunk, virágosítást veszi figyelembe az mezőgazdasági boltban levásá-
készüljenek a versenyre, hogy a értékelés során (a növényzet rolható vásárlási utalvány
település tisztább, rendezettebb, ápoltságát és a belső udvarnak az További díjazottak: 10 db. 1500 Ft-
virágosabb legyen a magunk és utcáról is látható részét…). os virág és mezőgazdasági boltban 
mások örömére. levásárolható vásárlási utalvány.

FELHÍVÁS „FALUSZÉPÍTŐ VERSENYRE !


