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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak! 
 
      Az elmúlt időszakban Képvise-

lőtestületi üléseinken meglévő társulási 
megállapodásainkat egységes szerke-
zetbe foglaltuk. A rendőrség munkájá-
ról készült tájékoztatóban hallhattuk, 
hogy a Turán kialakított KMB alosz-
tály megkezdte működését, települé-
sünkön 2 körzeti megbízottal, és 4 jár-
őr segíti a szolgálat munkáját, akikkel 
folyamatosan találkozhatnak. A népha-
gyományok ápolása továbbra is telepü-
lésünk értékmegőrző feladata, melyben 
a fiatalok megnyerése elengedhetetlen, 
állapította meg a képviselőtestület.  

A temetői rendeletben az urnasírhe-
lyekre vonatkozóan módosítás történt, 
melyről a hivatalban és a honlapon is 
érdeklődhetnek. Szeretnénk kérni azo-
kat a hozzátartozókat, akik még nem 
váltották meg elhunyt szeretteik sírját, 
a Polgármesteri Hivatalban azt megte-
hetik.  

    Sikeres pályázatoknak köszön-
hetően több területen is jelentős 
anyagi támogatáshoz jutottunk. A 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai 
Intézet támogatta a Nyári Játszóház 
megvalósulását. A „Victória a gyerme-
kekért” Egészségvédelmi Alapítvány  
révén a Játszótéren Mászóvár és csúsz-
da elhelyezésére került sor. A „Magor 
Magyarjai” Kulturális és Közhasznú 
Egyesület pályázata a Lecsófesztiváli 
gyermek programokhoz történelmi és 
logikai játékokat biztosított.  

     A LEADER vidékfejlesztési 
pályázatra benyújtásra került a Sport-
pálya öltözőjének teljes felújítására 
készített terv, melyben köszönjük 
Pappné Kovács Tünde segítő mun-
káját. 

A Belügyminisztériumhoz települé-
si térfigyelő kamerák elhelyezésére 
ismételten pályáztunk, melyről a dön-
tés még nem született meg. 

    A Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület „Terülj, terülj asztalkám” gyer-
meknapi pályázati program keretén 
belül iskolás és óvodás gyermekeknek 
tudtunk adományt osztani, valamint 
egy alkalommal zöldség-gyümölcs és 
élelmiszer osztását is lehetővé tette a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az 
élelmiszerek szállításában szeretettel 
köszönjük: Lesták Sándor Zöld utca, 

Makádi László Zöld utca és Bajnóczi 
Béla Ady Endre utcai lakóknak segí-
tő közreműködését. 

     A Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjával együttműkö-
désben július hónapban a településen 8 
középiskolás tanuló diákmunkában 
történő alkalmazására nyílt lehetősé-
günk. Többnyire közterületi feladatok 
ellátásában dolgoznak. 

    B efe je ződö t t  a c sato r na-
tisztítótelep építése, és május 20.-tól 
megkezdődhetett a településeken a 
csatorna-hálózat próbaüzeme, amely 
2013. november 30.-ig tart. Ebben az 
időszakban nem kell a lakóknak csa-
torna használati díjat fizetni. 
Zsámbok községben a hálózati vezeték 
csak a Malom utcában nem készült 
még el. Az értesítő levelek alapján az 
ingatlanok 90%-a csatornahálózatra 
megkezdheti a rákötést. Július hónap 
közepéig a vízmű 250 lakóingatlanban 
végezte el a helyszíni szemlét, és a rá-
kötések is megtörténtek. Megkezdődött 
a csatornahálózat nyomvonalán a vég-
leges helyreállítás. Első ütemben az 
aszfalt burkolatban történő nyomvonal 
helyreállítások indulnak. Végleges 
befejezés  szeptember végéig várható. 
A vállalkozóknak az ingatlanok előtti 
helyreállítási munkákat is el kell vé-
gezni. Türelmüket szeretnénk kérni!  
Az esetleges vitás kérdésekben a hely-
reállításokra a készített videofelvételek 
áttekintése után kerülhet sor.  

     A legutóbbi esőzések alkalmával 
tapasztalható volt, hogy az ingatlanok 
előtti árkokban a lakó- ingatlanokhoz 
tartozó hidak nincsenek tisztítva, a víz 
nem folyik el. Kérjük szíveskedjenek a 
folyamatos tisztításról gondoskodni. 
Nagyon sok az elhanyagolt kert, az 
ingatlanok előtti terület. Kérjük a lakó-
kat, szíveskedjenek azokat rendezni, 
ellenkező esetben eljárást kezdeménye-
zünk. 

      „Az egészséges életmód, a kör-
nyezeti és kulturális értékek megőrzé-
sének és megismertetésének kiemelten 
fontos közlekedési eszközeként tekin-
tünk a kerékpárra, ezért csatlakozunk 
az 1. Csömöri Bringafesztivál Gödöllői 
kistérségi túra akciójához. Támogatjuk 
és lehetőségeinkhez mérten mindent 
megteszünk a települések közötti ke-
rékpáros közlekedés feltételeinek javí-

tásáért, a kerékpáros kultúra ilyen irá-
nyú fejlesztéséért. Meggyőződésünk, 
hogy a kerékpáros közlekedés minél 
szélesebb körű elterjedése jelentősen 
hozzájárul a térség településeinek, az 
itt élő polgároknak és közösségeknek a 
kapcsolatépítéséhez.” 2013. június 30.-
án került ez a nyilatkozat aláírásra, 
amikor a Zsámbokra érkező 50 csömö-
ri kerékpárost a 15 fős zsámboki ke-
ré kpá ros cs a pa t ta l  á tk ís értü k 
Vácszentlászlóra. 

      A Római Katolikus Templom 
felújítására az elmúlt hetekben sikerült 
18 millió Ft támogatást elnyerni. Az 
előző időszakban elnyert pályázati 
források, az Egyházmegye és a lakos-
sági adományok révén hamarosan 
megindulhat a templom tetőszerkezet-
ének és homlokzatának felújítása. 

      2013. szeptember 8.-án Mária 
Napi Jótékonysági ünnepség szervező-
dik a Művelődési Ház udvarán a temp-
lom javára. A programban résztvevő 
k ö z r e m ű k ö d ő  m ű v é s z e k : 
néptá nce gyü t tes, éne ke gyü t tes, 
kerámikus, írók… templomunk megse-
gítésére érkeznek hozzánk. Kérjük 
minél nagyobb számban vegyenek 
részt az ünnepségen. 

    A Galga-mente kulturális, turisz-
tikai értékeinek, hagyományőrző prog-
ramjainak bemutatása, népszerűsítése 
és közkinccsé tétele iránti elkötelezett-
ségének, továbbá a GKRTE szakmai 
rendezvényein több mint 17 éve folya-
matosan tanúsított önzetlen, aktív és 
eredményes közreműködésének elis-
meréséül a GKRTE Választmánya 
A „Gödöllői Régió Turizmusáért 
2013" díjat adományozta Kókai Zol-
tán önkormányzati képviselőnk, tele-
pülésünk volt polgármestere részére. 
Szeretettel gratulálunk ! 

 
       Tisztelt Lakóink ! 
Augusztusban szeretettel várjuk 

Önöket  hagyományőrző fesztiválunk-
ra. Hívják barátaikat, ismerőseiket! 
Érezzék jól magukat a programokon, 
feledkezzenek meg gondjaikról. Örül-
jenek a lehetőségeink alapján szerve-
zett programoknak, ahogyan azt mi is 
örömmel készítettük elő nagyon sok 
segítő, támogató közreműködésével. 

Holló Ilona 
polgármester 

A hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről 2013. 
január 01-én hatályba lépett törvény alapján változott a közszolgál-
tatás igénybevételéért ezen időpont után keletkezett az ingatlanhasz-
nálót terhelő díjhátralék és késedelmi kamat behajtása.  
Fenti időponttól a díjhátralék keletkezését követően 30 napon belül 
a közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési 
kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. 
Ennek eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének ese-

dékességét követő 45 nap elteltével a követelés jogosultja a díjhátra-
lék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
nál (NAV) kezdeményezi. A NAV a kezdeményezés kézhezvételé-
től számított 8 napon belül jogszabályban meghatározottak szerint 
intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek 
behajtása érdekében. A behajtott összegeket átutalja a követelés 
jogosultjának.  

Polgármesteri Hivatal 

Változás a hulladék díjhátralék behajtásában 
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Köszöntő… 
 A köszöntő elhangzott 2013. július 25-én Zsámbok község Önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. 

Ilonka az Aszódi Petőfi Sándor Gimná-
ziumban megszerzett érettségi vizsga után 
három hónapot töltött a 21. sz Építőipari 
Vállalatnál. Ezt követően  1970-ben került 
a helyi Községi Tanácshoz, és Adóügyi 
előadóként kezdte meg közigazgatási tevé-
kenységét. Három év után áthelyezték a 
Pest Megyei Tanács Járási Hivatalába, és 
1976-ban egy év rövid kitérővel dolgozott 
a Hatvani gázátadó telepen. 

Az ügyfelekkel való foglalkozással 
egészen fiatalon ismerkedett meg. 

1977-től a Zsámboki óvodában élelme-
zésvezetőként továbbra is felelősségteljes 
munkakört látott el, majd az önálló tanácsi hivatal megala-
kulása után 1987-től gazdálkodási előadóként a pénzügyek-
kel, az önkormányzat gazdálkodásával foglalkozott. 

1989-ben képesített könyvelői szakképesítést , és 2000-
ben mérlegképes könyvelői szakképesítést szerzett, Köz-
igazgatási alapvizsgával is rendelkezik. 

Nagy szakmai gyakorlata, tudása, felkészültsége és ta-
pasztalata lehetővé tette, hogy a hivatalban főmunkatársként 
a pénzügyi feladatok mellett más területet is ellásson. Az 
évek folyamán az új kollégák számára történő ismeretek 
átadásán túl  szociális érzékenységének köszönhetően éve-
kig végezte a szociális előadói feladatkört. A folyamatos 
változásokban mindig az állandóságot az alkalmazkodást, 
elkötelezettséget, megújulást képviselte. Tudott ő dolgozni 

úgy, hogy csak egy csomag apolló géppa-
pír állt rendelkezésre a hivatalban és ak-
kor is, amikor Európai Uniós projektek 
teljeskörű elszámolását kellett végezni 
pár napos határidővel külön számítógépes 
programon készített kódok használatával. 
A napi ügyintézésben humánus köztiszt-
viselőként ügyelt arra, hogy megfelelő 
információkkal lássa el a hozzá forduló-
kat alkalmazva a mindenkor változó jog-
szabályokat. 
Határozott véleményével, meghatározó, 
jó humorú személyiségű kolléganő készül 
most nyugdíjba. Településünk lakóinak 

bizalmát, kollégái, vezetőinek elismerését mindig érezhette, 
és munkáját a lakosság megelégedésére látta el. 

Az eltöltött 43 évnyi szorgalmas munka után a települé-
sen végzett odaadó, szeretetteljes, magas színvonalú 36 évi 
elhivatottságát Zsámbok község Önkormányzata nevében is 
szeretettel köszönjük. 

Szeretettel várjuk mindig vissza a hivatalba és  jó egész-
séget kívánunk. 

Kívánjuk, hogy a családi örömök mellett legyen ideje 
összeírni azokat a munkahelyi anekdotákat, melyeken jókat 
derülhettünk. 
Zsámbok, 2013. június 25. 

Holló Ilona 
polgármester 

Bajnóczi Mihályné – gazdálkodási előadó- főmunkatárs tiszteletére 

Hegedűsné Mancika 1971 -ben az eszter-
gályos szakmunkásképző intézet elvégzé-
se után dolgozott a Ganz Műszer Művek-
ben, a Zöld Mező Mezőgazdasági Szövet-
kezetben Vácszentlászlón , a Gödöllői és 
a Galgavidéke ÁFÉSZ-nál,  majd 1988-
ban érkezett meg Zsámbokra a Haladás 
Kisszövezkezethez. 
1990-ben a Községi Tanács által üzemel-
tetett Idősek Gondozóházában gondozó-
nőként találta meg azt a munkát, amit 
mindig szívvel-lélekkel teljesített. 
Az idősek ellátása számára elhivatottságot 
jelentett, és szeretettel  látogatta gondo-
zottjait, megtalálva a kedves gondosko-
dást, amire az idős emberek vágytak. 
2000-ben elvégezte a szociális gondozó és ápolói tanfolya-
mot, így még felkészültebben vett részt a napi házi gondozói 
feladatok ellátásában. 
2006-ban rövid kitérővel a helyi óvodában dolgozott, majd 
2008-ban  visszatért , hogy az idősebb emberek testi, szelle-
mi, lelki egészségét amilyen jól és hosszan csak lehetséges 
megtartani vagy annak visszanyerésében segítkezni, egy 

felelősségteljes életvezetést lehetővé ten-
ni. Megnyugtató, figyelmes hangjával az 
idősek személyiségének megerősítésére 
személyes és szociális területen életsegély 
nyújtására mindig odafigyelt. 
A napi bevásárlások, személyes ügyek 
intézése, a családokkal való kapcsolattar-
tása és az ellátottakkal való beszélgetései 
révén élvezte gondozottjai bizalmát, akik 
szinte családtagként tekintenek rá. 
2013. július 1-től megérdemelt nyugdíjas 
éveit kezdi meg az eltöltött 42 év munka-
viszony után 23 év önkormányzati alkal-
mazás után. 
Szeretettel köszönjük Zsámbok község 
önkormányzata nevében is a gondoskodó, 

odaadó munkát, és további jó egészséget kívánunk, örömteli 
nyugdíjas napokat. 
Zsámbok, 2013. június 25.  

 Holló Ilona          
polgármester 

Hegedűs Istvánné – gondozónő tiszteletére 

Köszöntő… 
A köszöntő elhangzott 2013. július 25-én Zsámbok község Önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. 



4 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

„Osztani magad, hogy így sokasodjál, 
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, 
Rólunk beszélni, ha szólsz a világhoz! „ 

/Váci Mihály/ 
 

Györe Béláné- Guszti néni 1925. május l-én 
született Egyházasfalun, Győr-Moson-Sopron 
Megyében. 

Beleszületett a gyermekszeretetbe, hiszen ezt 
látta szüleitől, férjétől, akiket szerettek, tisztel-
tek és felnéztek rájuk az emberek. 

Apja kántortanítói állást kapott, így 4 éves 
korában 1929-ben került Zsámbokra. 

Az elemi iskolát még Zsámbokon végezte, majd 10 éves korá-
ban Budapesten a Veres Pálné léánygimnáziumban tanul tovább, és 
itt érettségizik. 15 éves, amikor a Szent Orsolyarendi Tanítóképző-
be felvételt nyer, és élete, elkötelezettsége Zsámbok község iránt 
1944-től, az okleveles tanítói diploma átvételével indul. 

19 évesen visszatért a községbe, ahol Györe Bélát, -aki csak 
1945-ben tért haza az angol hadifogságból- kántortanítóként he-
lyettesítette. A pedagógusi szakmát, hivatásának tekintő, életpálya-
ként választotta. 

Ambíciózus, fiatal nevelőként bekapcsolódik a falu kulturális 
életének szervezésébe, előadó a Szabad Föld- Téli esték programo-
kon. 

1947 februárjában házasságot köt Györe Bélával, 4 fiúgyermek-
ük születik. 

Szigorú szeretettel, következetességgel, erős hittel dolgozott, és 
nevelte fiatal özvegyként gyermekeit. 

Mindig kiállt az elvei mellett és vallotta, hogy „megértő leszek, 
de megalkuvó soha”. 

Határozottsága párosul egy határtalan szeretettel, türelemmel, 
céltudatossággal, melyben az ember, a természet, és a zene iránti 
szeretete egyben a harmónia jelenléte. 

 Kiválóan játszik zongorán és beszél németül. Kifinomult ízlésű, 
művelt, elegáns, és széles  látókörrel rendelkező  személyiség, aki 
minden fiatalt a tudás gyarapítására az idegen nyelvek elsajátítására 
ösztönöz. 

Az 1950-es években a helyi népszokások megtartása érdekében 
létrehoz egy kisebb csoportot, akikkel a zsámboki lakodalmas dala-
it, táncait tanulják, szakköröket vezet. Egy ideig a pedagógusi mun-
kája mellett, megbízzák a Művelődési Ház vezetői feladatok ellátá-
sával, majd 1962-től igazgatóvá nevezik ki, de a pedagógusi hiva-
tását sem adja fel. 

A sokoldalú tanítónő a Zsámboki Ifjúsági Mezőgazdasági Szö-
vetkezet Elnökeként a fiatalokkal hagymát, kukoricát, és borsót 

termel, azt értékesítik. Támogatta, hogy a fiata-
lok a településen találják meg boldogulásukat, 
ezért szorgalmazta, hogy a Váci Mezőgazdasági 
szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozatot 
létesítsen a községben. 
Guszti néni olyan egyéniség, aki erőt és hitet 
sugároz, aki a nép művelését is szolgálatként 
választotta. 
1970-ben az iskolában  helytörténeti munkák 
gyűjtésébe kezd, és Lapu Istvánné Margit nénit 
támogatva kezdeményezi a helyi falumúzeum 
létrejöttét, aki az ő biztatására kezdi el gyűjteni a 
jelenlegi Tájház kiállítási tárgyait. 
Még ebben az esztendőben létrehozza a 

Zsámboki Asszonykórust és átveszi a Népi együttes vezetését. 
Egyik legmeghatározóbb jellemvonása: hűség községünkhöz, és 

a közösségünket megtartó értékekhez. A zsámboki hagyományok, 
a népviselet ország világ előtti megismertetője, aki a Zsámboki 
lakodalmast közel 1000 alkalommal rendezte, és szervezte turisták 
részére történő bemutatását. 

Megértő kedvessége, diplomáciai, és közösségteremtő készsége 
eredménye is, hogy a Népi együttes 1976-ban Nívó Díjban része-
sült, számos fesztiválon, minősítésen ért el szép sikereket. 1988-
ban Zsámbok község Önkormányzata közösségi munkájáért, a 
hagyományok ápolásáért Zsámbokért kitüntetésben részesítette. 

1990-ben, 46 év szolgálati idő letöltése után kérte az általános 
iskolában nyugdíjazását. 

Vasdiplomáját 2009. szeptember 18-án vette át Vácott, melyet 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola állított ki. A kulturális munka 
elismeréseként rangos állami kitüntetésekkel büszkélkedhet. 

Egész életében a gyermekekért, a fiatalokért a hagyományok 
megőrzéséért dolgozott. 

Szigorú bírálója, dícsérője még ma is egykori tanítványainak, az 
asszonykórusnak, a néptáncosoknak. 

Embersége, mások szüntelen, és mindenre kiterjedő személyes 
tisztelete. Megtanulhattuk tőle, hogy miért is érezheti jól magát az 
ember a saját környezetében, hogy mit jelent a virágok, a gyerme-
kek szeretete, mit jelent a szakmai igényesség, amely példaként 
szolgálhat egész településünk előtt. 

Értékteremtő, hagyományőrző, példamutató életútja előtt, falu 
iránti elkötelezettsége előtt Zsámbok község tisztelettel adózik 
amelyért díszpolgári elismerésben részesíti. 
 
További jó egészséget kívánunk ! 

Holló Ilona 
polgármester 

Laudáció  Györe Béláné nyugalmazott pedagógus tiszteletére 
 A köszöntő elhangzott 2013. április 20-án Zsámbok község Önkormányzata által szervezett   

Díszpolgári kitüntetés átadó ünnepségén. 

Kaján Jánosné – Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás 
Gyermekekért Kuratórium Elnöke 
1994-ben Zsámbok község Önkormányzata a Bajza Lenke 

Általános Iskola tevékenységének segítése érdekében meg-
alapította az Általános Iskolás Gyermekekért alapítványt. 
Főbb céljai között szerepelt: 
∗ az iskola nevelő-oktató munkájának fejlesztése, képzési 

színvonalának emelése 
∗ a számítástechnikai eszközök folyamatos korszerűsítése 

∗ a számítástechnika tanulása órakeretben, oktatási szín-
vonalának folyamatos növelése 

∗ az idegen nyelv oktatásának korszerűsítése 
∗ a furulya, zongora tanulás korszerűsítése 
∗ háziversenyeken, szaktárgyi versenyeken, sportverse-

nyeken résztvevő tanulóink támogatása (utaztatás, neve-
zési díjak) 

∗ a kimagasló eredményeket elért tanulóink jutalmazása 
∗ pedagógusaink továbbképzésének támogatása 

Köszöntő  Kaján Jánosné – Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért Kuratórium Elnöke tiszteletére 

Köszöntő… 
 A köszöntő elhangzott 2013. július 25-én Zsámbok község Önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. 
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Különleges családi összejövetelre 
került sor községünkben  május 25-
én: 
Ekkor talál kozta k is mét  a 

Zsámbokról elszármazott Beniczky, 
Schell és Jencs családok mai leszár-
mazottai. Az érdekes találkozót dr. 
Gracza Lajosné, Morvai Edit –a 
Jencs-család tagja szervezte. 
(Sajnálatos módon neves művészet-
történész férje a talákozó előtti na-
pon súlyos betegen került kórház-
ba.) 
Edit asszony meghívására több mint 

30 családtag jött el a találkozóra, 
ahol a megemlékezés a temetőben 
lévő Bíró-Jencs kápolnában kezdő-
dött, amelyet erre az alkalomra sze-
rény, de méltó módon feldíszítettek. 
Az itt tartandó istentiszteletre a kis 
harang adta meg a jelet, amelyet a 
három Jencs: Árpád, Bálint és Balázs 
unoka együtt szólaltattak meg. ( A 
lelkesebb „harangozó” a kis unoka 
volt, aki otthon is nagy érdeklődéssel 
szokta hal lgatni a dél i TV-
harangszót.) 
A beharangozás után a család régi 

barátja, dr. Szabó Ferenc jezsuita 
atya tartotta meg az emlékező szent-
misét, ahol ismételten hangsúlyozta 
az örökérvényű keresztény-nemzeti 
alapértékek fontosságát. A szentmise 
után a résztvevők átmentek a temp-
lomkertbe, ahol a Beniczky-
síremlékek mellett dr. Tóth József 
tanár ismertette az egykori földesúri 
család zsámboki történetét, majd a 
templomban folytatta az egyházköz-
ség tevékenységének és a műemlék jellegű templom látniva-
lóinak művészettörténeti bemutatását. Itt ismertette a vendé-
geknek Holló Ilona polgármester a lakosság áldozatvállalását 
a templom felújítása érdekében, amelyre a közeljövőben 

kerül majd sor. 
A látogatás befejező állomása a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház – az egy-
kori Jencs-kúria- volt, ahol népvise-
letbe öltözött zsámboki asszonyok 
igazi zsámboki házipálinkával fogad-
ták a vendégeket, majd pedig népdal-
okkal köszöntötték őket. 
Ezt követte a nagyteremben kialakí-
tott fehérasztalos vendégfogadás és a 

kölcsönös beszélgetés. Ennek kere-
tében hangzott el a Bíró-Jencs és 

Schell-családokról egy részletesebb 
ismertetés több érdekes történek, 
levéltári dokumentumok, „szóbeli 
visszaemlékezések felidézésével, 
amelyet élénk érdeklődés kísért. 
Részt vett a találkozón Györe 
Béláné, Guszti néni is, aki a pedagó-
gus Bankó-család helyi művelődés-
történeti tevékenységét ismertette, 
amelyet férje, és annak halála után ő 
maga folytatott elismerten sikeres 
kuturház-igazgatóként ebben az épü-
letben. 
A találkozó tiszteletére a Ház nép-
művelője Bajdikné Bálint Mária és 
segítői közreműködésével egy igen 
tartalmas kiállítás szerveződött a 
három család egykori életéről kora-
beli fotók, és dokumentumok, bemu-
tatásával, amelyet a résztvevők igen 
élénk érdeklődéssel tanulmányoztak, 
fotóztak. 
 
A vendégek egyöntetű elismerésüket 
és köszönetüket fejezték ki a szerve-
zőknek, a kedves zsámboki vendég-
fogadóknak ezért az élménydús ta-

lálkozóért, amelynek egyes mozzanatait többen képen és 
videón is megörökítették – tovább gazdagítva ezzel Zsámbok 
jóhírnevét. 

Dr. Tóth József 

Jencs Márta, Szabó Ferenc atya  
és Morvai Edit 

Emlékezők… 

Dr. Tóth József köszöntője 

Jencs család 

∗ tehetséges gyermekeink táborozta-
tása, erdei iskolák szervezésének 
segítése 

∗ pályázatok segítségével az anyagi 
lehetőségek körének bővítése 

Ebben a munkában vállalt kiemelkedő 
szerepet Kaján Jánosné Incike, aki 
2004-től az alapítvány kuratóriumának 
elnökeként végezte azt a feladatot, 
mint egész életében melyet a közössé-
gek érdekében tett. 
A hatvani konzervgyár átvevőjeként, 

a Sasadi kertészet és a Tüzér utcai lak-
tanyai vasaló munka után 1971-től 
óvodapedagógusként dolgozik közben 
végezve a kecskeméti Óvónőképző 
főiskolát. 1977-től  21 éven keresztül a zsámboki óvoda 
vezetőjeként bekapcsolódik a település életébe, a közösségi 
munkák szervezésébe. Képviselőként, szociális bizottsági 
tagként, vezetőként, alapítványi elnökként kiváló együttmű-
ködésével, közvetlenségével empátia teremtő kedves egyéni-
ségével több sikeres projekt megvalósításában közreműkö-
dött. Pedagógusi elhivatottsága révén az értékek szem előtt 
tartásával az iskola vezetőivel 9 éven keresztül végezte ered-

ményes munkáját, melyről július hó-
naptól leköszön. Különösen nagy fi-
gyelmet fordított az iskolai  számító-
géppark fejlesztésére, továbbképzések 
finanszírozására, tantermek felújításá-
ra, iskolai kirándulások szervezésére 
és a települési Önkormányzati célok 
megvalósítására. 
Segítő közreműködésével az önkor-
mányzattal együttműködve jött létre a 
József Attila vetélkedő, az Európai 
Uniós pályázatokból megvalósuló  
Szent Erzsébet park átalakítása, Sza-
badidőpark kialakítása és folyamatban 
a Sport pálya öltöző felújítása. A meg-
szerzett 20 millió Ft pályázati forrás 

felelős elszámolójaként mindig készséggel vállalta az új 
településfejlesztési célok megvalósítását. 
Az elmúlt  9 évben végzett kiemelkedő, odaadó, együttmű-

ködő Alapítványi Elnökként végzett közösségi munkáját 
Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel köszöni, és a 
későbbiekben is számít szervező és segítő munkájára. 
További jó egészséget kívánunk: 

Zsámbok, 2013. június 25. 

Kaján Jánosné és Hudoba Márta 
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS,  
LECSÓFŐZŐ VERSENYRE  

Díszítsük közösen  
a lecsófesztivál helyszíneit! 

 
A lecsófesztiválon a rendezvény kör-
nyékét az elmúlt évekhez hasonlóan 
szeretnénk díszíteni. Kérünk minden-
kit, hogy aki a díszítés céljából papri-
kát, hagymát, felfűzött paprikát, cse-
repes virágot, futó muskátlit, kis hor-
dót, szakajtót, parasztköcsögöt, vagy 
más díszítő tárgyat tud felajánlani az 
jelezze előzetesen a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Művelődési Ház-
ban. Valamennyi tárgyat a fesztivál 
végén visszaszolgáltatunk a tulajdo-
nos részére. Szükség esetén a tárgyak 
elszállításáról is gondoskodunk.  
Kérjük a felajánlásaikat augusztus 7-
ig jelezzék a Polgármesteri Hivatal-
ban Rádóczki Lászlónénál, (Tel: 462-
107) hogy milyen tárgyakat tudnak 
felajánlani.  
 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Feltételek:  - A jelentkező csapatoknak minimum 5 kg 
paprikából kell lecsót készíteni. – A rendezők bizto-
sítják a kenyeret, tüzifát, asztalokat és padokat. – Sze-
retnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját 
részre főzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, 
hogy a vendégeket is meg tudják kínálni belőle!! – 
A lecsófőzés kizárólag tűzifával történhet. – Az aszta-
lok és helyek elfoglalása: augusztus 10-én, 
(szombaton) a lecsófőzés napján, reggel 7 órakor 
SORSOLÁSSAL dől el. Kérjük a csapatokat, hogy 
nevezzék meg a jelentkezési lapon azt a személyt a 
csapatból,  aki a sorsoláson képviseli a csapatot. Fon-
tos! Minden csoport képviselője reggel 7 órakor jelen-
jen meg a lecsófőzés (Művelődési Ház udvara) hely-
színén. A szervezők szükség esetén a csapatkapitány-
nyal tartják a kapcsolatot. A rendezők által biztosított 
asztalok, padok egy csapat részére 8-10 főnek biztosít 
kényelmes helyet. Több asztal, pad elhelyezésre hely-
hiány miatt nincs lehetősége. – Kérünk mindenkit, 
hogy előre jelezzék a jelentkezési lapon a megadott 
rovatban, annak az autónak a rendszámát, amellyel 
a lecsós alapanyagokat és kellékeket szállítják a lecsó-
főzés helyszínére. Azonban ezzel az autóval is legké-
sőbb ¼ 10 órára a lecsófőzés helyszínét el kell hagy-
ni!!! 

–A szervező bizottság, a résztvevő lecsófőző csapa-
toknak 2.000 Ft-os nevezési díjat állapított meg. A 
nevezési díjat a jelentkezési lap leadásakor fizethetik 
be a csapatok, a Polgármesteri Hivatal pénztárába. .
(Nem zsámboki résztvevők postai csekken is fizethet-
nek, melynek másolatát hozzátűzik a jelentkezési lap-
hoz.) 
 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-os lecsójeggyel 
lehet hozzájutni, amelyet az információs sátorban áru-
sítunk! – A szervező bizottság kéri a lecsófőző csapa-
tokat, hogy otthon elkészített lecsót ne használjanak a 
verseny során!! Továbbá felhívjuk a figyelmet az eset-
leges félreértések elkerülése végett, hogy a lecsófőző 
verseny a megadott jellel, (két fedő összeütése) tűz-
gyújtással kezdődik. – A kész lecsót a lecsófőzés kez-
detekor kijelölt helyszínre kell leadni 12.15-ig. A ké-
sőn leadott lecsót a zsűri nem tudja elfogadni értéke-
lésre. A lecsófőző versenyre való jelentkezést 2013. 
augusztus 7-ig a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál lehet leadni, a mellékelt Jelentkezési lap-
pal. 
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok a versenyki-
írás feltételeit elfogadják! 
Sikeres lecsófőzést kívánunk minden jelentkezőnek! 

Többlet paprika,  
paradicsom felajánlás! 

 
Az elmúlt években az igények 
szerint már a fesztivál második 
napján is főztünk lecsót az In-
tézményeink dolgozói és egy-
két önkéntes segítségével. Ezt 
az idén is szeretnénk biztosíta-
ni a fesztiválra látogatók szá-
mára. Az alapanyag beszerzése 
azonban minden évben nehéz-
ségekbe ütközik.   
Amennyiben a zsámboki ter-
melőknek lehetőségük van 
alapanyag felajánlásra,  
a Polgármesteri Hivatalban 
Rádóczki Lászlónénál a 462-
107-es telefonszámon kérjük 
jelezzék ezt. 
 
 
Segítségüket előre is köszönjük 

Paprika Kiállítás! 
 

 
Az idén is megrendezésre kerül a 
Paprika Kiállítás. Kérjük a terme-
lőket, hogy minél többen vegyenek 
részt a kiállításban, amelyben kü-
lönféle fajtákat szeretnénk bemutat-
ni a közönségnek (pl. fehérhúsú, 
zöld-hegyes, fűszer-, cseresznye,- 
paradicsompaprika stb.  
 
Kérjük jelezzék részvételi szándé-
kukat a szervezés segítése céljából:  
Lapu Istvánnál a Mezőgazdasági 
Boltban – telefon 462-664 – au-
gusztus 7-ig. 
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Szigetiné Simon Rozália  

Tisztelt Szülők! Tisztelt Vendégeink! 
Kedves ballagó nyolcadikosok! 
Minden évben kirepül a zsámboki Bajza Lenke Általános 
Iskolából egy-egy osztály, s persze nincs két egyforma, kü-
lön-külön karakterrel rendelkeznek, mindegyikre másképp-
másképp emlékezünk. S ráadásul nem is egységesen, mert 
minden nevelőnek mást-mást jelentettetek. Én úgy fogok 
rátok emlékezni, mint akik egy jó kis társaság voltak, akiket 
jó volt tanítani, mert alapvetően mindent megértettek, és 
szerették is egymást, még akkor is, ha ezt nem mindig tudták 
kimutatni.  
Legyetek azon, hogy minél tudatosabban éljétek meg élete-
tek szép perceit, tud-
játok, hogy mekkora 
ajándékot kaptatok, 
aminek folyton foly-
vást örülnötök kell. 
Legyetek olyanok, 
akik nemcsak akkor 
tudják már pontosan, 
hogy milyen jó dol-
guk is volt, amikor 
az már elmúlt, hanem 
akkor is, amikor ép-
pen megélik. Legyen 
erre mindig egy-egy 
fontos percetek az 
életben. 
Ahogyan múlik az 
idő – s ezt szüleitek 
is megerősíthetik – 
már csak a szépre 
emlékezünk. Én már 
most is. Emlékszem 
arra, hogy Bánfi Dó-
rinak milyen jó az 
irodalmi érzéke, hogy Barnában mekkora a segítőkészség, 
hogy Zsuzsi milyen okosan csacsog, hogy kis informális 
rendszergazdánk, Krisztián nehezen lesz pótolható, hogy 
Tamás, aki hű famulusa volt hogyan mosolyog serkenő baj-
sza alatt, Erika szerény okossága hogyan villan meg óráról 
órára, Emlékszem a kis Norbira, aki elsőben naponta fúrta 
fejét kedvesen a hasamba, Mártikára, aki csöndesen, hival-
kodástól mentesen volt kiváló tanuló, Vivienre, aki mindig 
mindent meg akart érteni, s ezért csak kérdezett és kérdezett, 
Máté fanyar humorára, Dóri  szívós, kitartó szorgalmára, 
Klaudiára, aki mosolyalbum maradt nyolcadik végéig, Lívi-
ára, aki bár nagylány, mégis kislányként barát, Adorjánra, 
aki emlékezetesen beszélt nekünk Móricz Árvácskájáról, 
Anikóra, aki céltudatosan éli már most az életét, Klaura, 
akinek nagy szíve van és Cyntiára, aki belül nagyon érzé-
keny lélek. 
Így vagytok együtt másságotokban is erősek. 
Nagy örömünkre – nemzetközi kapcsolatainknak köszönhe-
tően – sokan jártak közületek külföldön. 
Kalotaszentkirályon, az erdélyi testvériskolánkban Boda 
Barna, Hudoba Márti, Józsa Vivien és Lénárt Máté. Észtor-
szágban Csabai Zsuzsi, Hudoba Márti és Józsa Vivien. Len-
gyelországban Lukes Dóri és Pajlovics Anikó. 
Néha ugyan hosszúnak tűnt ez a nyolc év, de ha most vissza-

tekintünk, látjuk, milyen hamar elröppent. Szüleitek tudná-
nak erről sokat mesélni. Mintha most kísértek volna benne-
teket először iskolába, izgalommal telve, hogy milyen is lesz 
az első iskolai perc, óra, nap, hónap, év. Az első volt a leg-
hosszabb, a többi már röpült. Azt vették csak észre, hogy új 
iskolát kell választanotok, mert régi fészketeket kinőttétek.  
Köszönöm a szülőknek a nyolc év alatti aktív támogatását. 
A szülői szervezet osztályképviselői Kókai Erika és Józsáné 
Csóré Márta voltak. Köszönöm nekik, hogy oly sok iskolai 
rendezvényen segédkeztek nekünk, hogy örömmel láttak 
vendégül külföldi vagy erdélyi diákokat, hogy Józsa apuka 
rögtön jött, ha az elektromos rendszerünkkel valami baj tör-

tént. De nem 
kevésbé köszö-
nöm a állhatatos 
munkát Bodáné 
Majoros Henri-
ettának, aki a 
többszörös ven-
déglátói felada-
tok ellátása 
mellett fuvaro-
zott is bennete-
ket hol Erdély-
be, hol sport-
versenyekre, 
mikor hová 
kellett , s szinte 
minden iskolai 
rendezvényen 
ott állt a finom-
ságokkal meg-
pakolt büféasz-
tal mögött. Kö-
szönöm 
Lénártné Holló 

Erzsikének is vendéglátói munkáját, s azt a sok ötletet, sőt 
annak megvalósítását is, amellyel iskolai munkánkat gazda-
gította, színesítette. A szülők segítsége nélkül bizonyosan 
nehezebb lett volna a munkánk. Hálás köszönettel tartozunk 
érte. Akiknek már van középiskolás gyermeke, azok már 
tudják, hogy további nehéz feladatok várnak rájuk mindad-
dig, amíg végleg szárnyukra nem eresztik csemetéiket. Eh-
hez a nehéz, de felemelő munkához kívánok 
mindannyiuknak kitartást, türelmet, s rá az ég áldását. 
Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök! Ezek a kedves arcú 
fiatalok most kirepülnek az iskolai fészekből, ebből a kis 
faluból, s egy másik – persze jóval nagyobb – település jóval 
nagyobb iskolájába járnak majd. Eddig vigyázó tekintetün-
ket a nap szinte valamennyi percében rajtuk tudtuk tartani – 
ami lehet, hogy nekik nem is tetszett annyira, legalábbis én 
így emlékszem a gyermekkoromból-, de most már nem. El 
kell, hogy engedjük őket, s reméljük, hogy nagy szélben is 
talpon maradnak majd.  Azonban ők is tudják, hogy tőlük, 
vagy szüleiktől minden egyes – még ha ritkább – találkozás 
esetén érdeklődni fogunk további sorsukról. 
Judit néni, Ilike néni, Melinda néni és Marika néni is meg-
különböztetett figyelemmel tekint majd további pályafutáso-
tokra, mely – szívből reméljük – sikeres lesz. 
Egy Kornis Mihály idézettel búcsúzom tőletek: 

BALLAGÁS 2013 

„A szeretetnek nincs oka. Van. Támad. És ha valóban feltámad, kifogyhatatlan. Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz. Van 

ereje felülemelkedni bármi veszteségen. A szerénység növeli az önbizalmát. Akinek van önbizalma, nyugodt. Egyre többet képes belátni, 

átlátni a helyzeteket, felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát mind könnyebb szeretnie: megengedi magának 

a mindent-megbocsátás őrült luxusát.”(Kornis Mihály) 
 

Legyetek sikeresek és boldogok! Isten veletek!  
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Szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket, a szülőket, kollégá-
imat és titeket gyerekek ezen a várva várt eseményen, a 2012/13-as 
tanévet lezáró ünnepségünkön! 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos 
lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A tanévzáró ünnepség 
biztos, hogy ezek közé tartozik. 

Különös élmény tanévet zárni, hiszen alig aludtunk néhányat a 
szeptemberi első csengőszó óta, és máris itt tolong a sok diák, akik 
azt várják, kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. És ez 
mindjárt így is lesz, csak végezzünk egy rövid számvetést az előt-
tünk álló hosszú vakáció előtt. 

Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen 
számvetést is végzünk. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen 
alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. 

Diákjaink térítésmentes szakkörökben vehettek részt, aki pedig 
úgy érezte elakadt valamelyik tárgy rejtelmeiben, felzárkóztatáson 
segítették. A tanév során múzeumba, színházba vittük tanítványain-
kat, kirándulásokat, háziversenyeket, rendezvényeket és sportverse-
nyeket is szerveztünk. 

Éves munkája alapján 13 diák ért el kitűnő eredményt, több tan-
tárgyból külön dicséretben is részesülve. Ezek a tanulók: 

Első osztályból:  Kis Kornél, Gódor Zoltán, Papp Tibor 
Második osztályból: Majzik Nikoletta 
Harmadik osztályból: Lesták Fanni, Pásztor Rebeka, Tóth 

Bibiána Hanna, Urbán Laura 
Ötödik osztályból: Hrágyel Kitti, Pásztor Sarolta 
Hatodik osztályból: Szécsi Liliána, Vasas Fanni 
Nyolcadik osztályból: Hudoba Márta 
A tanulók eredményeihez saját dicsérendő erőfeszítésükön túl 

nagyban hozzájárult a pedagógusok  következetes munkája, a szü-
lők segítő odafigyelése, melyet ezúton is köszönök a tanulók nevé-
ben. Köszönöm pedagógusi elhivatottságból, szülői szeretetből, 
kötelességtudatból fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó 
önzetlen tevékenységüket! Bizony, szép eredmények csak közös 
munkával érhetők el. 

Persze nemcsak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kell 
vetnünk. 4 tanulónknak évet kell ismételnie, 14 tanulónak pedig a 
nyári szünidőben kell megpróbálni pótolni a hiányosságait, és majd 
az augusztusi javító vizsgán lesz lehetőségük arra, hogy kiköszö-
rüljék a csorbát. 

Bizonyos, hogy ebben az eredménytelenségben is benne van 
mindannyiunk munkája, mindannyiunk felelőssége, de felhívnám 
tanulóink figyelmét arra, hogy a tanító vagy a tanár néni nem tudja 
megtanulni helyettetek azt, amit meg kell, s nem anyu meg apu jár 
iskolába, hanem ti, tehát a házit is nektek kell megcsinálni és nem 
másnak, és a tananyagot is nektek kell megtanulni, nem másnak. 
Erőfeszítés, munka nélkül nincsen eredmény. Az kevés, hogy bejá-

runk a munkahelyünkre: ott szorgalmasan dolgoznunk is kell. Mi 
minden lehetőséget biztosítunk és minden segítséget megadunk a 
diákjainknak, de a lehetőségekkel, a segítséggel nekik kell élniük. 

Új Comenius projekt indult ebben az évben, s márciusban egy 
hétre vendégek érkeztek hozzánk a skóciai Glasgow-ból, a törökor-
szági Isztambulból, a lengyelországi Katowicéből, a olaszországi 
Chieti-ből, a görögországi Bartholómióból, a spanyolországi Vigo-
ból. 

Összesen 26-an voltak, a diákok elszállásolásában segített ne-
künk Kókai Erika, Homoki Andrea és Bodáné Majoros Henrietta, 
köszönet nekik érte. Az iskolai nap megvalósításában is sok szülő 
segédkezett, a vendégek szép emlékekkel távoztak tőlünk. Remé-
lem, a gyerekek között barátságok is szövődtek, s a mai internetes 
világban a kapcsolattartás sem jelent számukra nagy gondot. Má-
jusban már mi voltunk a lengyelországi Katowicében, ahová két 
nyolcadikos tanulónkat is elvihettük: Pajlovics Anikót és Lukes 
Dórát. A következő tanévben terveink szerint az olaszországi és az 
isztambuli találkozóra fogunk elvinni két-két tanulónkat. 

Köszönöm a kollégáknak és helyettesemnek a színvonalas szak-
mai munkát, mellyel eredményessé tették az elmúlt tanévet! Azon 
munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő 
értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk elszínre. 
Tantestületünk továbbra is szeretné megőrizni a ránk annyira jel-
lemző: otthonosságot, a családias légkört. Valamennyien arra tö-
rekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól bol-
doguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk. 

A technikai dolgozóknak is szeretném megköszönni a pontos, 
precíz, szorgalmas munkát. Köszönjük a szülők és a Szülői Szerve-
zet áldozatos munkáját! A különböző programok lebonyolításában 
sok segítséget nyújtottak nekünk, s támogatták iskolánkat a külön-
böző rendezvények megvalósításában.  

Tudom, hogy a nyári szünet a gyerekeknek öröm, de a szülőknek 
sokszor probléma. Az lenne az ideális, ha a család együtt tölthetné 
a nyarat, de ennek megvalósítása az esetek nagy többségében lehe-
tetlen. A szerencsések meg tudják oldani a családon belül, nagy-
szülőkkel, nagynénikkel-bácsikkal felváltva, de a többségre ko-
moly szervezési feladatot ró a szünidei gyermekfelügyelet megol-
dása. 

Talán enyhülést jelent a problémára az a néhány nyári tábor, 
amelyben alkalma lesz tanítványainknak részt venni.  

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék nyári 
szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben 
mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet!   

Útravalóul pedig adok egy bölcs gondolat: 
„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az 

élet.” (John Dewey-amerikai filozófus) 

TANÉVZÁRÓ A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2013 

A Tóth alapítvány 2013-as díjazottai és pályamunkáik címei 
1  

1. Keresztnevek alakulása Zsámbokon 7. osztályos névsorok alap-
ján 

Hudoba Márta 8. osztály 
Ismerkedés, leánykérés, eljegyzés, esküvő, lakodalom régen és a 
szüleim idején 

Fekete Vivien 7. osztály 
Roma konyha, roma ételek 

Vidák Natália 7. osztály 
Dédmamám gyermek- és fiatalkora 

Vasas Fanni 6. osztály 
Régi mozis emlékeink 

Boda Réka 6. osztály 
Urbán Petra 6. osztály 

Dédszüleink, nagyszüleink bálozási szokásai Zsámbokon 
Gódor Fanni 5. osztály 

Ismerkedési szokások Zsámbokon 
Kókai Dóra 5. osztály 

Házilag készített sütemények 
Fehér Evelin 5. osztály 

Fülöp Barbara 4. osztály 
Lakóházak és berendezéseik régen 

Hrágyel Kitti 5. osztály 
Hrágyel Dóra 3. osztály 

Nagypapánk mezőőr volt 
Majzik Bence 5. osztály 
Majzik Nikoletta 2. osztály 

Dédszüleim élete 
Marton Veronika 5. osztály 

A Bajza Lenke Általános Iskola  története 
Hangya Lili 4. osztály 

Lecsót a keceléből 
Soós Mária Julianna 3. osztály 

Óvodai élet a 80’-asévekben 
Tóth Bibiána Hanna 3. osztály 

Zsámbok római katolikus templom 
Fülöp Noémi 1. osztály 

Zsámbok- nekem a világ közepe 
Gódor Zoltán 1. osztály 

Zsámbok hagyományai, emlékei 
Kis Kornél 1. osztály 
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Tanítás nélküli munkanapok: 
1. április 11. (péntek) József Attila verseny 
2. május 30. (péntek) Gyereknap 
3. június 13. (péntek) Év végi osztályprogramok 
Szünetek: 
Őszi szünet: 2013. október 28. (hétfő)- október 31. 
(csütörtök) A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. 
(hétfő). 
Téli szünet: 2013. december 23. (hétfő)- 2014. január 3. 
(péntek) A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. 
(szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). 
Tavaszi szünet: 2014. április 17. (csütörtök)- április 22. 

(kedd) A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). 
Fontosabb időpontok: 
Az első félév vége:  
2013. január 17. (péntek) 
A központi felvételi írásbeli időpontja: 
2013. január 18. (szombat) 14.00 
Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon: 
2013. május 28. (szerda) 
Ballagás: 
2013. június 14. (szombat) 
Évzáró: 
2013. június 20. (péntek) 

A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA  
2013/2014-ES TANÉVÉNEK FONTOSABB DÁTUMAI 

A szorgalmi év időtartama 
180 tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő)- 2014. június 13.(péntek) 

BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2116 ZSÁMBOK, BAJZA LENKE TÉR 17. 
TELEFON: 06-28-592-045, FAX: 06-28-592-
046 
OM azonosító: 032388 

E-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.sulinet.hu  
NYÁRI ÜGYELETI NYITVATARTÁS 
 
JÚLIUS 
• 3. (SZERDA):  9.00-15.00 
•10. (SZERDA):  9.00-15.00 
•17. (SZERDA):  9.00-15.00 
•24. (SZERDA):  9.00-15.00 
•31. (SZERDA):  9.00-15.00 
AUGUSZTUS 
• 7. (SZERDA):  9.00-15.00 
•14. (SZERDA):  9.00-15.00 
•21. (SZERDA):  9.00-15.00 
A TANKÖNYVÁTVÉTEL VÁRHATÓ IDŐPONTJA 
 

FIGYELEM!!! CSAK TANKÖNYVBEFIZETÉSI 
CSEKK FELMUTATÁSA ELLENÉBEN TUDUNK 
KÖNYVET BIZTOSÍTANI!!! 
AUGUSZTUS 29. (CSÜTÖRTÖK) 8.00-12.00  
 13.00-15.00 
 30. (PÉNTEK) 8.00-12.00 
 13.00-15.00 
NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE 
A TANKÖNYVÁTVÉTEL IDEJE ALATT 
AUGUSZTUS 29. (CSÜTÖRTÖK) 8.00-12.00  
 13.00-15.00 
 30. (PÉNTEK) 8.00-12.00 
 13.00-15.00 
PÓTVIZSGÁK 

AUGUSZTUS 27. (KEDD) 8.00-12.00 
TANÉVNYITÓ (ELSŐ TANÍTÁSI NAP) 

2012. SZEPTEMBER 2. (HÉTFŐ) 8.10 
 
Tisztelettel: 

Szigetiné Simon Rozália 
 igazgató 

Körzeti Orvosi rendelő  
Háziorvos:  

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

Telefon : 06 28-592-007 
Rendelési idő: 

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

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

hétfő 18:00-19:00 óra 

csütörtök  18:00-19:00 óra 
 

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

 
Fogorvosi rendelő  

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

Telefon : 06 28-462-194  
Rendelési idő:  

Hétfő: 08:00 - 12:00, Kedd: 13:00-18:00 
Szerda: délelőtt iskolafogászat 

Csütörtök: 13:00-18:00,  
Péntek: 08:00 - 12:00 

Hétvégi ügyelet: Rókus kórház 

Védőnői Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védőnő:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védőnői tanácsadás: csütörtök 8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

 
Gyermekorvosi tanácsadás:  

Minden hónap második keddje  
12:00-14:00 

Gyermekjóléti és  
Családsegítő Szolgálat 
Zsámbok, Bajza Lenke tér 15.   

(Volt Teleház épülete) 
Családsegítő 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: 
Hétfő: 12:00-16:00, Szerda: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-10:00 
Családgondozó:  

Maszlag Gábor tel :06-30-816-0447 

Gyógyszertár  
2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 

Telefon: 06 28-462-019 
Nyitva tartás: 8:00-16:00    8:00-14:00  

Hétfő, kedd , szerda, csüt.: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-14:00  

ÁLLATORVOSI RENDELŐ  
Dr. Dobos László állatorvos 

Tura, Thököly u 35. 
Tel: 06 20 9253 824 
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A verseny célja: 
versenyzési lehetőség biztosítása, sportba-
ráti kapcsolatok elmélyítése, a sakkjáték 
népszerűsítése, a Lecsót a keceléből hagyo-
mányőrző fesztivál programjának színesíté-
se. 
A verseny rendezője: 
Zsámbok Község Önkormányzata 2116 
Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete 
2194 Tura, Iskola u.66. 
Sednüt Bt.2116 Zsámbok, Fenyőfa u.1. 
www.sednut.hu 
Verseny helyszíne és időpontja:  
Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17. 
(Figyelem! Zsámbok és nem Zsámbék!!!!) 
2013. augusztus 10. szombat 10.00 óra 
Helyszíni regisztráció 9.00-9.45-ig. Meg-
nyitó 9.50-től. 9.50 után érkező versenyzők 
a 2. fordulóra kerülnek sorsolásra. 
A versenyre előzetes nevezés szükséges. 
Nevezni a verseny időpontja előtti pénteki 
napon 2012. augusztus 10-én 20.00 óráig 
beérkezően lehet: 
e-mailen: gvse@x3.hu 

telefonon, vagy sms-ben: 
06-20-45-77-020 

versenyszervező honlapján keresztül: 
www.gvse.x3.hu/
lecsonevezes.html 

 Az internetes nevezést a versenyző által 
megadott elérhetőségen visszaigazoljuk. 
Helyszíni nevezésre csak pótdíj felszámítá-
sa mellett van lehetőség. 
 
 

A nevezésnél kérjük megadni: 
a versenyző nevét, értékszámát 
korcsoportját, vagy születési idejét 
egyesületének, vagy iskolájának nevét 

Korcsoportok:  
I. korcsoport: 2004-ben és azután 

született gyermekek 
II. korcsoport: 2002-2003-ban szüle-

tett gyermekek 
III. korcsoport: 2000-2001-ben szüle-

tett gyermekek 
IV. korcsoport: 1998-1999-ban szüle-

tett gyermekek 
V. korcsoport: 1996-1997-ban szüle-

tettek 
felnőtt: 18 éven felüliek 

Fiúk és lányok külön kerülnek értékelésre, 
ha bármely korcsoportban a lányok létszá-
ma eléri az 5 főt. 
A verseny lebonyolítása: 
7 fordulós svájci rendszer, 2 x 15 perc 
gondolkozási idővel, órahasználattal, 
FIDE rapid szabályai szerint, párosítás 
Swiss Master számítógépes programmal 
I-II. korcsoport együtt játszik, külön érté-
kelve. Ha mindkét korcsoportban a neve-
zők létszáma eléri a 20 főt a korcsoportok 
bontásra kerülnek. 
III-V. korcsoport együtt játszik, külön 
értékelve. Ha bármely korcsoportban a 
nevezők létszáma eléri a 20 főt a korcso-
portok bontásra kerülnek. 
Felnőttek külön játszanak. 
Felversenyzés lehetséges! 

 
A helyezések eldöntése:  

1. szerzett pont, 

2. Buchholz 

3. Sonneborn Berger 

4. progressive 
sorsolás 
Díjazás:  
I-IV. korcsoportig:  

1. helyezettjei serleget kapnak 
1-3. helyezettek korcsoportonként 

éremben, illetve a fesztivál terü-
letén felhasználható ajándékok-
ban részesülnek (pl.községnéző 
kisvonaton utazási lehetőség, egy 
tányér lecsó a fesztivál területén) 

minden résztvevő ajándékot kap 
Felnőtteknél: 

1. hely: 10.000 Ft 
2. hely: 7.000 Ft 
3. hely: 5.000 Ft 
4. hely: 3.000 Ft 

Első 10 helyezettet a fesztivál területén 
vendégül látjuk egy tányér lecsóra. 
Ezen túl egyéb tárgyjutalmak, különdíjak is 
kiosztásra kerülnek. 
Információ: Kapitz Tibor 06-20-45-77-020, 

gvse@x3.hu 
A verseny és a rendező honlapja: 

www.gvse.x3.hu 
A verseny a Lecsót a keceléből hagyo-
mányőrző fesztivál keretén belül kerül 
megrendezésre. A verseny ideje alatt a 
kísérők részére a fesztivál területén tar-
talmas szórakozásra van lehetőség.  
A fesztiválról bővebb információ és a fesz-
tivál programja: www.zsambok.hu 
A rendezőség, a változtatás jogát, minden 
kérdésben fenntartja magának. 

2. LECSÓFESZTIVÁLI NYÍLT IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT EGYÉNI RAPID SAKKVERSENY 

Sikeresen zárult Turán az a sakkverseny sorozat, amely a 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületének szervezésében 
zajlott, összesen három helyszínen. Minden alkalommal hét-
fordulós rapidtornán (2x15 perc) bizonyíthatták felkészültsé-
güket a fiatal versenyzők.  
Sikeresen zárult Turán az a sakkverseny sorozat, amely a 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületének szervezésében 
zajlott, összesen három helyszínen. Minden alkalommal hét-
fordulós rapidtornán (2x15 perc) bizonyíthatták felkészültsé-
güket a fiatal versenyzők.  Leginkább régiónk iskoláit céloz-
tuk meg a versenyek helyszínét illetően, és örömmel tapasz-
taltuk, hogy a környező megyékből is akadtak szép számmal 
nevezők, különös tekintettel az alsóbb korosztályok küzdel-
meire. Minthogy négy korcsoportban mérhették össze játék-
erejüket az iskoláskorú versenyzők, inkább az alsó tagozatos 
(10 év alatti) korosztályokban neveztek nagyobb létszámban 
a sakkozó lányok és fiúk egyaránt. Mindez  mutatja, hogy az 
utánpótlás nevelés kérdése nemcsak sportegyesületünk esté-
ben kap fontos szerepet (lásd a Galga folyó menti települések 
iskoláinak és óvodáinak rendszeres sakkfoglalkozásait!), de 
odafigyelnek minderre a tőlünk távolabb eső városok, falvak 
oktatási és nevelési intézményeiben is. 
A versenysorozat második fordulója a zsámboki általános 
iskolában került megrendezésre. A díjakat Holló Ilona pol-

gármester adta át. 
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásá-
ból az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-SV-12 kód-
számú pályázati támogatásból került megvalósításra. 
A versenysorozat minden felvonását követően könyv és 
tárgyjutalmazásban részesült  minden  egyes résztvevő, s a 
legjobbak természetesen korcsoportonként vehették át a ne-
kik járó érmeket és serlegeket. 
Összetett eredmények:  
1-es korcsoportban a lányoknál 1. Nyers Lili 
(Jászfényszaru)  2. Baranyi Nikoletta (Jászberény)  3. Ródler 
Kinga (Veresegyház) – fiúknál 1. Kovács Patrik Zsolt 
(Pécel)  2. Mikus Máté (Nagykáta)  3. Friedháber Kristóf 
(Gödöllő) 
2-es korcsoportban a lányoknál  1. Darabont Eszter 
(Hévízgyörk)  2. Kovács Lilla (Jászfényszaru)  3. Berkei Dóra 
(Veresegyház) – a fiúknál 1. Rajkó Márton 
(Hévízgyörk)           2. Baranyi Róbert (Jászberény) 3. Nyers 
Dániel (Jászfényszaru) 
3-as korcsoportban 1. Kapitz Dominik (Hévízgyörk)  2. 
Gödöllei Zsombor (Nagykáta)  3. Torda Dávid (Hévízgyörk)
4-es korcsoportban 1. Téglás Mátyás (Tura)  2. Szabó Zol-
tán (Iklad)  3. Steyer Ferenc (Aszód Evangélikus Gimn.)    

GALGAVIDÉKI SAKKVERSENYSOROZAT  
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Egy kisgyermekkel való utazás mindig sok izgalommal jár. A jól összeállí-
tott útipatika viszont segíthet abban, hogy legalább valamelyest felkészüljünk 
az előttünk álló, váratlan egészségügyi problémákra. 

Az, hogy mit készítsünk össze az útipatikába, nagymértékben függ attól, 
hogy a gyermek milyen egészségi állapotban indul neki az útnak, hogy hová 
utazunk, mennyi időt fogunk ott tölteni és hogy milyen időjárásra számítha-
tunk. 

Alapvető szerek, eszközök, amelyekkel érdemes felszerelni az útipatikát: 
Lázmérő, Láz- és fájdalomcsillapító 
A legtöbb lázcsillapító készítmény recept nélkül kapható, a kúp formula 

hűtőben való tárolást igényel. 
Rehidrációs por, széntabletta A hányás, hasmenés „alapgyógyszerei” a diéta 

és a megfelelő folyadékpótlás, de hasmenés elleni porok  alkalmazásával a 
legtöbb esetben ezek a problémák gyorsabban oldódnak meg.. 

Kullancs-, szúnyogriasztó spray vagy kenőcs. 
 Rovarcsípések illetve napégés okozta bőrpír kezelésére szolgáló kenőcs.: 
Csipesz Sajnos ma már nagyon nagy a kullanccsal fertőzött területek aránya, 

ezért érdemes magunkkal vinnünk egy olyan csipeszt is, amivel el tudjuk távo-
lítani a kullancsot, ez gyógyszertárban kapható. 

Sebellátáshoz szükséges kellékek  Akik gépkocsival utaznak, kötelező kel-
lékként a kocsiban megtalálható elsősegély dobozban ezek megtalálhatók. 
Sebek ellátása előtt minden alkalommal mossunk kezet, és/vagy használjunk 
kéztisztításhoz fertőtlenítő hatású kéztörlő kendőt!Különböző méretű sebta-
pasz bármelyik drogériában, benzinkútnál vagy patikában kapható. 

Papír WC-ülőke, papírbili, fertőtlenítő szappan, fertőtlenítő hatású gél hasz-
nos útitárs lehet, különösen, ha olyan helyre utazunk, ahol a higiéniai előírá-
sok nem annyira szigorúak, mint itthon. 

Sapka, kendő, napernyő Ezek segítségével – no meg a haj vizesen tartásával 
– megelőzhető a napszúrás. Amennyiben mégis a napszúrás tünetei (fejfájás, 
hányinger, hányás, láz) jelentkeznének, fektesse le a gyermeket egy besötétí-
tett helyen, és alkalmazzon vizes borogatást a fején, itassa hideg folyadékkal, 
illetve szükség esetén adjon neki hányás- vagy lázcsillapítót. Ha mindez ke-
vésnek bizonyul, forduljon orvoshoz! 

Naptej, napozás utáni krém A megfelelően magas fényvédő faktorú naptej 
vagy napkrém védi a kicsik – a felnőttekénél jóval vékonyabb, ezért sérüléke-
nyebb bőrét – az erős napsugárzástól. Az erős UV sugárzás miatt 11-15 óra 
között nem célszerű a napon tartózkodni. Igyekezzünk elkerülni a leégést, 
mert a bőr nem felejt. Az évek alatt kapott UV sugárzás adagok összeadódnak, 
és a bőr betegségéhez, daganatképződéshez is vezethetnek. 

Mindazon gyógyszerek, melyeket a gyermek rendszeresen szed. 
Amennyiben a gyermek esetleg valamilyen krónikus betegségben szenved, a 
rendszeresen szedett gyógyszerekből érdemes az utazás időtartamára kiszá-
molt mennyiségnél egy kicsit többet vinni, hogy legyen egy kis tartalék, hátha 
valamilyen előre nem látható ok miatt mégis tovább maradnának. 

Nyaralóhelyünk orvosi rendelésének, orvosi ügyeletének helyét, időpontját, 
a gyógyszertár nyitvatartási idejét mindenképp érdeklődjük meg! 

Balesetmentes, élménydús nyaralást kíván: a Védőnő 

A VÉDŐNŐ TANÁCSAI: 

Tisztelt Sportbarátok 
Az elmúlt időszakban nagy változások 
történtek a Zsámboki Sportegyesület 
életében. Az egyesület alapító elnöke, 
Nagy Attila lemondott tisztségéről, tá-
vozott vele az alelnök, Papolczy Zoltán 
is. A májusi közgyűlésen elnökké Ko-
vács Tibort, alelnökké Rádóczki Lászlót 
választotta a tagság, az elnökségbe is új 
tagok kerültek. Az új elnökség megvált 
Balaskó Iván vezetőedzőtől, a bajnok-
ság befejezéséig Tóth Balázs megbízott 
edzőként irányította a felnőtt csapatot, 
amely a tavaszi szezont az őszinél sike-
resebben zárta, 4 hazai mérkőzés meg-
nyerésével. A győzelmekhez hozzájárult 
nagyszámú, lelkes szurkolótáborunk is, 
mely a jövőben remélhetőleg még na-
gyobb létszámban buzdítja majd a csa-
patot itthon és idegenben. Az új szezont 
új, tapasztalt vezetőedzővel kezdjük, 
Németh Lászlóval, aki Tóalmásról jött 
közénk. Több játékost igazoltunk, mert 
a terveinkhez erősebb, bővebb keretre 
van szükség. Az óvodások, iskolások 
gyerekfocija mellett U-21 korosztályú 
utánpótláscsapatot is neveztünk a baj-
nokságra, tárt karokkal várjuk a futbal-
lozni szerető fiatalokat.  Az alapozás 
már elkezdődött, a bajnoki rajtig min-
den hétvégére edzőmérkőzéseket kötöt-
tünk le környékbeli csapatokkal. A pá-
lyán még rengeteg tennivaló akad, első-
sorban az öltöző felújítása, amit pályá-
zati pénzből szeretnénk megoldani, de 
korlátot és labdafogót is építenünk kell. 
Ezekhez a munkákhoz várjuk minden, a 
falu sportéletét szívén viselő ember se-
gítségét. 

Találkozzunk a mérkőzéseken,  
hajrá Zsámbok! 

A ZSÁMBOKI  
SPORTEGYESÜLET HÍREI!  

Ingatlan eladó 
Zsámbokon ! 

 
Szép barátságos paraszt-

ház, nagy kerttel,  
kedvező áron eladó, 

Zsámbokon az  
Arany János utcában.  
(Felújítás szükséges)   

 
Ár: 3,9 millió 

Érdeklődni lehet:  
 

06/704561145 vagy 
06/12578596 
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