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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak! 
Zsámbok Község Önkormány-

zata a nyári hónapok után szep-
temberben kezdte meg munkáját a 
munkaterv szerinti napirendek tár-
gyalásával. 

Elfogadásra került a 2013. I. félévi 
pénzügyi teljesítésről készült beszá-
moló, amelyben megállapítottuk az 
időarányos teljesítést, a biztonsá-
gos gazdálkodást sikeres pályázati 
eredményekkel, melynek követ-
keztében jelentős megtakarítást 
érhettünk el. Az eredeti előirányzat-
hoz képest ( 162 489 000  Ft) a bevételi 
és kiadási oldal 208 014 000 Ft-ban 
teljesült. 

Az OTP banknál meglévő 
15 000 000 Ft pénzpiaci betétet 
9 000 000 Ft betét elhelyezésével 
növeltük. 

Áttekintettük önkormányzati ren-
deleteinket, és módosítottuk a szoci-
ális étkezés térítési díját, mely 635 
Ft-ra változott. Módosult az urnás 
temetkezés szabálya-, a részletekről 
a honlapon és a Polgármesteri Hi-
vatalban tájékozódhatnak. 

A hulladékról szóló törvény értel-
mében hulladékszállítást csak köz-
szolgáltatási engedéllyel, OHÜ ál-
tal kiállított minősítő okirattal ren-
delkező szerv végezhet. A Szelek-
tív Hulladékhasznosító és Környe-
zetvédelmi Kft  a társult önkor-
mányzatok által jött létre, így sze-
retnénk, ha a jövőben is működtet-
hetnénk a modell értékű szolgálta-
tást. 2013. július 1.-től a hulladék-
szállítási díj összege csökkent. 

Év elején a Belügyminisztérium-
hoz térfigyelő kamera elhelyezésére 
benyújtott pályázatunk nem nyert, 
ezúttal Pest megyei településeket 
nem támogatott a minisztérium. 

Ismételt benyújtásra került a 
LEADER vidékfejlesztési pályázat-
ra a Sport öltöző épületének felújí-
tása, immáron másodszor. Ebben 
az esztendőben az átalakításra már 
valószínűleg nem kerülhet sor. 
Nemrégiben a villanyhálózat ke-
rült megépítésre, de ismeretlen 
tettesek ellopták a reflektort, le-
tépték a kábeleket, összetörték a 
villanyóraszekrényt, a maradék 
nyílászárókat ellopták. A feljelen-
tést megtettük, és reméljük a tette-

sek elnyerik méltó büntetésüket. 
     Október hónaptól településünk 
körzeti megbízottja megválik a kör-
zettől. Köszönjük Erdős Zsolt 
Zsámbok községben végzett eddi-
gi segítő, együttműködő munká-
ját. 
     A Kossuth utcai szolgálati lakás 
felújítását végeztük nemrégiben, és 
talán sikerül újra a településre érke-
ző leendő  körzeti megbízott részé-
re átadnunk. A rendkívüli, gyors és 
szép munkát köszönjük a Makádi 
Ép-ker Kft dolgozóinak. 
     A Bajza Lenke Általános Iskola 
vízhálózatának átépítését köszönjük 
Ládi László egyéni vállalkozónak, 
aki a meghibásodást a tanév kez-
detére sikeresen elhárította. 
     A nyár folyamán önkormányzati 
kertünkben termesztett paradicsom 
az óvodás, iskolás gyermekek szü-
lei segítségével befőzésre került. A 
téli, tavaszi időszakban sokat jelent 
majd a vitamin. Köszönjük mun-
kájukat! 
      A következő hetekben megkez-
dődik az Akácfa utcában a járdaépí-
tés. A járdalapokat, építőanyagot 
biztosítjuk, várjuk az utca lakóinak 
segítő közreműködését is ! 
      Rossz állapotban van a Nefelejcs 
utcai járda, amelynek felújítását 
még október hónapban a lakók se-
gítségével elvégezhetjük. Az egyez-
tetés miatt értesítést küldünk! 
      Átdolgozásra, módosításra kerül a 
települési Általános Rendezési Terv. A 
Vt-2 övezetben lehetőség lesz önál-
ló családi házat építeni. 
      Ismét lesz Egészségnap a Bajza 
Lenke Általános Iskolában 2013. 
november 9.-én szombaton ! A 
szűrésről külön értesítést küldünk. 
Az alábbi vizsgálatokat szervez-
zük: rizikó állapotfelmérés, csont-
sűrűség mérés, láb állapotfelmérés, 
szemészet, kardiológia, fej-nyak, 
szájüreg , COPD, bőrgyógyászat, 
hallásvizsgálat, nőgyógyászat, 
proktológia. 
      A Zsámboki Római Katolikus 
Templom településünk jelképe. Az 
életveszélyessé vált templom felújí-
tását önkormányzatunk a pályáza-
tokon való részvétellel, jótékonysá-
gi ünnepek szervezésével is támo-
gatta. A tető és homlokzati felújítá-

si munkálatok sikeresen megkez-
dődtek. A beruházás teljes költsége 
50 000 000 Ft feletti, melyre nagy-
mértékű lakossági adomány is ér-
kezett. Zsámbok Község Önkor-
mányzata 2 500 000 Ft támogatás 
adományozásáról  döntött templo-
munk javára. 

A csatorna-hálózat próbaüzemé-
nek vége: 2013. november 30. Eb-
ben az időszakban nem kell a la-
kóknak csatorna használati díjat 
fizetni. December hónaptól már 
várható, hogy a szemledíjat is az 
üzemeltető részére a lakóknak kell 
fizetniük. Az építést végző vállal-
kozók jelenleg az aszfalt rétegű 
utak helyreállítását végzik. Október 
hónapban a lakóingatlanok előtt 
okozott károkat is helyre kell állíta-
niuk, valamint az utak felületét is. 
Kérjük a lakókat, hogy aki még 
nem jelentette be a Polgármesteri 
Hivatalban az ingatlana előtt ke-
letkezett kárt, mielőbb jelezze azt 
részünkre. 
Az aknák és az átemelők környéké-
ről gyakran kellemetlen illat érző-
dött. Ennek oka, hogy a tisztítóte-
lepre nem megfelelő mennyiségű 
szennyvíz érkezett be. Mára 200 
m3/nap feletti a beérkezett szenny-
víz mennyisége, így az október eleji 
héten beépíthető a biofilter, amely 
a bűzös szaghatások megszünteté-
sére szolgál. 

Az építkezés csaknem befejező-
dött, a nagyobb kellemetlensége-
ken túljutottunk. Szeretettel köszö-
nöm megértő türelmüket. 
   
       Tisztelt Lakóink! 
   Az idei fesztivál megszervezése, 
sikeres lebonyolítása is komoly 
lakossági összefogással jöhetett 
létre. Köszönjük azoknak a munká-
ját, támogatását, akik fáradságot 
nem kímélve dolgoztak azon, hogy 
ez a rendezvény a lehető legjobban 
sikerüljön, és megvalósulhasson. 
Külön köszönjük a szponzoroknak, 
a tárgyi és anyagi támogatását, va-
lamint a biztonságot felügyelők-
nek, és fellépőknek a fáradságos és 
áldozatos munkát. 

 
Holló Ilona 

polgármester 
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Holló Ilona 
 polgármester 

A kerti hulladékok égetésének szabá-
lyait Zsámbok Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, a környezetvédelemről 
és az állattartásról szóló 14/2005.
(XI.30) sz. rendelete tartalmazza. 
E szerint az ingatlanok karbantartása, 
tisztítása során keletkezett száraz avar 
és kerti hulladék csak felügyelet mel-
lett, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett az ingat-
lan udvarán vagy kertjében égethető el. 
 
Közterületen égetetés nem végezhető. 
Az égetés során más nem kerti hulladék nem égethe-
tő el. 

Az égetést szélcsendes időben úgy 
kell végezni, hogy az a környezetben 
élőket legkevésbé zavarja. Közintéz-
mények 100 méteres körzetében ége-
tést csak akkor szabad végezni, ami-
kor az intézmény zárva van.  
 
Tilos az égetés vasárnap és ünnep-
napokon, illetve hatóságilag elren-

delt tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 
 

 
Kérjük a kerti hulladék égetése során tartsák be 

 a szabályokat. 

Kerti hulladék égetésének szabályai 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a teme-
tőkről és a temetkezésről szóló törvény és a helyi ön-
kormányzati rendelet alapján a Zsámboki temetőben a 
sírhely használat ideje a sírhely megváltásának idő-
pontjától számított 25 év, mely lejárat után meghosz-
szabbítható.  

A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az 
eltemettető, halála esetén, pedig a törvényes öröklés 
rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 
Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő sír-
emlékkel a lejárat után a temető tulajdonosa rendelke-
zik, ill. tulajdonába mennek át. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy temetőnkben az 1988-
ban, illetve korábban létesített sírhelyek megváltásá-
nak joga 2013. évben lejár(t). 

A lejárt sírhelyeket a Polgármesteri Hivatalban, elő-
zetes egyeztetés után, kérjük újra megváltani.  

 
Ügyintézés: Hétfő 8.00-tól 12.00-ig 
Szerda 8.00-tól 12.00-ig 
Telefonszám:06-28-462-107 

 
A sírhelyek parcellánként megállapított díjáról a Pol-

gármesteri Hivatalban, a Képújságban, valamint a 
www.zsambok.hu internetes oldalunkon tájékozód-
hatnak. 

Kérjük Önöket, hogy a hozzátartozóik sírhelyei tekin-
tetében a szükséges lépéseket tegyék meg. 

Zsámbok,2013. szeptember 24. 
Tisztelettel: 

Tisztelt Adózók! 
A helyi adók, köztük a magánszemélyek 2013. évi kom-
munális adójának befizetési határideje 2013. szeptem-
ber 16-án lejárt. A határidő letelte utáni megfizetés ese-
tén késedelmi pótlékot kell felszámítani.  Akinek az adó 
megfizetésére szolgáló csekkje elveszett, vagy nem ta-
lálja annak a polgármesteri hivatalban kérésére pótolni 
tudjuk. 
Kérjük azokat a lakókat, akik még adóbevallásukat – 
többszöri felszólítás ellenére – nem tették meg, miha-
marabb pótolják, mert elmaradása esetén a felszólítás-
ban foglalt szankciókat kell alkalmaznunk. 
A kommunális adót érintő változás (tulajdon keletke-
zés, megszűnés, tulajdonos változás) esetén a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell a helyi 
adóhatósághoz a bejelentést benyújtani. Bejelentési kö-
telezettség mind a vevőt, mind az eladót terheli. Aki a 
bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz ele-
get és késedelmét nem menti ki, mulasztási bírsággal 

sújtható. 
Gyakori probléma, hogy az örökölt ingatlan esetén az 
örökös a tulajdonjog szerzését nem jelenti be feltételez-
ve, hogy arról a polgármesteri hivatalnak tudomása 
van. A közjegyző előtt folyó hagyatéki eljárásról és az 
azt lezáró hagyatékátadó végzésről a polgármesteri 
hivatal nem kap tájékoztatást, információt, ezért a beje-
lentési kötelezettség az örökléssel szerzett tulajdonjogra 
is vonatkozik. Kérjük, ne mulasszák el! 
A helyi adók bevallásához, változás-bejelentéshez szük-
séges nyomtatványok a polgármesteri hivatalban be-
szerezhetők, illetve a honlapról (www.zsambok.hu) 
letölthető. 
 
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen 
problémájuk merül fel, úgy keressék fel Polgármesteri 
Hivatalunkat. 
 

Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztatás 

Tájékoztató a helyi adózásról 
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Kedves Zsámbokiak! 
 
Hogy milyen érzés a "párbajtőr" másik oldalán állni és 
hogy erről az érzésről mennyire nem mondanak sem-
mit a "Doktorúr, a maga szíve.".. és az "Akasztják a 
hóhért" szlogenek,nos ezt osztanám meg Önökkel a 
tikkasztó nyári uborkaszezont felejtendő. 
Velem szorosabb orvos-beteg kapcsolatba keveredett 
betegek tudják, hogy én a krónikus betegségeket úgy-
mond nem a véletlenek vak játékának, de buzgó szor-
galommal a kedves beteg által begyűjtött "számlának" 
tekintettem, mely buzgalomért a végén a 
"Főpincérnek" fizetnünk illik és kell. Talán e bűnöm 

miatt kaptam olyan életre szóló és maradandó leckét, 
mely után elismerem, jöhet derült égből villámcsapás! 
A Teremtő akaratából, aki eldönti, hogy porba sújt, 
megtart vagy felemel, valamint e kizsigerelt kis ország 
éppenhogy lézengő egészségügyének segítségével 
visszatérhettem hat hét után a megtartottak táborába. 
Igyekszem fentiekből tanulni, maradandó testi beteg-
ségem ellenére munkámat az Önök javára észrevétle-
nül folytatni. Hadd mondjam el, felépülésemben igen 
sokat segített az a sok kimondott, üzent és sugárzó 
jóakarat, melyet nem sokszor érez életében egy ember. 
Hálásan köszönöm:  

Erdélyi Dr. 

A 21. század embere számára talán már feledésbe me-
rült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon 
változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a gyer-
mekhalandóságot és növelte a születéskor várható 
élettartamot. Magyarországon a több évtizede műkö-
dő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási rend-
szernek köszönhetően számos, korábban halálos be-
tegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlő) el-
tűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, 
stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacso-
nyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert 
alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját 
sikereik áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, 
mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az 
adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek 
helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos 
alaptalan félelmek veszik át. 
 
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadá-
suk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenség-
gel jár, mint magának a betegségnek az átvészelése. 
Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran 
több tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosítá-
sáért pedig a gyártóktól független hatóságok felelnek, 
a követelmények rendkívül szigorúak. Hazánkban az 
aktuális védőoltási rendetszakmai bizottság állítja 
össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizs-
gálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi 
helyzet figyelembe vételével.Egy-egy kutatás ered-
ményéből nem szabad messzemenő következtetéseket 
levonni, az eredmények összehasonlítása, szintézise 
elengedhetetlen. 

Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető be-
tegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik 
leggyakrabban támadott, úgynevezettEngerix-
Bvédőoltása Hepatitis B vírus fertőzésmegelőzésére 
szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb be-
tegség.  A világon 350 millióra becsülik a fertőzöttek 
számát és évente egymillió ember hal meg a fertőzés 
következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzés-
től - az esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulla-
dáson át a májrákig  terjed. A tünetmentes fertőzés és 
a heveny májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az 
esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában krónikussá 
válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig 
tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba tor-
kollik, amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a 
vér és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesz-
tik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel küzdő-
sportok során szerzett sérülések, közös borotva, fog-
kefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, 
testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyil-
vánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyezte-
tettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógy-
szer nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy a vé-
dőoltással 95-100%-os védettség szerezhető. 
 
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedé-
sek előfordulásának emelkedésével járhat együtt, 
mely egyaránt káros az egyén és a társadalom számá-
ra is. A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biz-
tatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles források-
ból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és 
megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával 
olvassanak minden védőoltással kapcsolatos inter-
netes bejegyzést. 
 
Összeállította: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Járványügyi Osztály 
 
Felhasznált irodalom:  
Dr. Kaló Z. ésmtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték” prog-
ram Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010. 
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája 
és kezelési lehetősége. Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005. Ferenci 
T.: Védőoltásokról a tények alapján. 
http://vedooltas.blog.hu/ 

A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről 

Baba-mama klub a Védőnői tanácsadóban  
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Immáron második alkalommal - így idén is - a Kistérségi 
Gondozási Központ, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmé-
nyek számára kiírt pályázatát elnyerte, ezáltal lehetőség adó-
dott 19 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását 
megszerveznünk. 
 
A gyermekek a Kistérség településeiről kerültek kiválasztás-
ra, annak alapján, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat alapellá-
tásban, vagy védelembe vétel keretében gondozza a családot 
(a 10 településről 2-2 fő). Az alábbi településről vettek részt 
gyermekek: Verseg, Kartal, Aszód, Iklad, Bag, Hévizgyörk, 
Galgahéviz, Tura, Zsámbok, Vácszentlászló. Zsámbok tele-
pülést Gódor Erik Krisztofer és Kiss Márk  képviselték.  
 
 A tábor 2013. július 29. - augusztus 03 - ig került megren-
dezésre, a fonyódligeti Erzsébet tábor területén. A gyerekek 
felügyeletét két fő kísérő látta el. 
Kísérők: 

Kocsis Katalin - Gyermekjóléti Szolgálat családgondo-
zója (Bag és Hévízgyörk településről) 

Berdó Lívia - Családsegítő Szolgálat családgondozója 
(Bag településről) 

 
Az Erzsébet táborban különböző programokkal (pl. Város-
nézés, focibajnokság, kézműves foglalkozások, tábortűz, 
strandolás…) tették felejthetetlenné a gyermekek minden-
napjait. 
 
Július 29-én, hétfő reggel 8 órakor, hosszas szervezés után 
végre felszálltunk a Balatoni-járatra, az aszódi vasútállomá-
son. Az egymás számára ismeretlen gyermekek negyedórás 
ismeretség után barátkozni kezdtek, egymást néven szólítot-
ták. Kb. 11 órakor értük el a „Magyar Tenger” keleti csücs-
két, Balatonaligát, amikor Pisti – Tura településről - megpil-
lantotta a gyönyörű kékséget. „Balaton, Balaton!”- kiálltotta 
el magát, és ezzel a lendülettel minden gyerekünk a vonatab-
lakban csüngött, és áhítattal, csillogó szemekkel tekintettek 
a távolba. 
 Délután értünk Fonyódligetre, ahol a regisztrációt követő-
en elfoglalhattuk a szállást. A tábor 3 km hosszasan húzódik 
a Balaton partján, 1200 fő befogadására alkalmas. Mi a 23-
as faházat kaptuk, ahol 4 ágyas szobákban helyeztük el a 
gyerekeket. Nagyon finom ebéd következett, majd végre 
csobbanhattunk a hűsítő vízben. Legtöbben most érezhették 
először talpuk alatt a selymes, homokos tavat, csodálhatták a 
kagylók, a hattyúk és a sirályok seregét. A tábori zászló fel-
vonását követően, mely már az 1980 – as évektől hagyo-
mány, élményekkel feltöltődve tértünk éjjel nyugovóra, iz-
gatottan várva a folytatást. 
 
Másnap kisvonattal kirándulást tettünk Fonyódra, a hajóki-
kötőbe. Itt egy városismereti totó kitöltése után dodzseme-
zésre is volt lehetőségük a gyerekeknek, amit nagyon élvez-
tek. Délutánra elromlott az idő, ezért úgy döntöttünk, hogy a 
strandolás helyett kirándulunk egyet Balatonlellére, ahol 
megtekintjük a Gömbkilátót. A Lellei-Kalandpark is útba 
esett, így a gyermekek kipróbálhatták a bob-pályát is. Egy-
től-egyig a „Húúú de jóóó volt, menjünk mégegyszer!” – 
felkiáltással érkeztek vissza a starthoz, megindító volt szá-
munkra az örömük. Este egy nagyszerű koncerten vehettünk 
részt, a Kolompos zenekar húzta a talpalávalót. 
Szerdán több helyszínen is zajlottak a programok: Hatalmas 
méretű sakk, kártya, ötödölő, társasjátákok kipróbálására 
volt lehetőségük a gyerekeknek. Emellett mászó-kalandpark 
és furfangos népi játszóudvar is várta őket. Közben már fel-
fújták a szervezők a vízi-játékokat is, valamint kézműves-
programok (gipszfestés, só-liszt gyurmázás) is szerepeltek a 
repertoárban. Este 21 órakor kezdődött a tini-diszkó, amit 

nagy-nagy készülődés előzött meg … persze a kislányok 
részéről. A mai, modern diszkó zenék nagy sikert arattak a 
gyermekek körében. Éjjel 11-től éjfélig pedig elemlámpás-
akadályversenyen vettünk részt, ún. „bátorságpróbán”. 
 
Csütörtökön délelőtt tábori-olimpia volt a program, ahol 
Orosz László Hévízgyörkről a 100 m-es síkfutás döntőjébe 
jutott! Délután ismét strandolhattunk, este pedig táncházon 
vettünk részt. 
 
Péteken „Üzentünk a jövőnek!”, vagyis kézműves technikák 
segítségével megörökítettük a legszebb élményeinket, az így 
elkészült műveket az ebédlő falán függesztik ki a következő 
heti táborozó fiatalok számára. Ezután egy gyors fürdés a 
Balatonban, majd a „Ki mit tud” következett, melyre már a 
hét elejétől fogva várták a jelentkezőket az ebédlő előtti fali-
újságon. A Bobák ikreknek - Galgahévízről - felcsillant a 
szemük, hiszen ők vonós hangszeren tanulnak a helyi általá-
nos iskola zenetanárától. Megörülve a lelkesedésének, 
„kézen fogtuk” Attilát és Tibort, majd megkerestük a zené-
szeket. A képzett művészek meghallgatták a két gyerkőc 
zenetudását. Mivel Atilla már két éve tanul hegedűn, Tibor 
pedig még csak kezdő, két hónapja kezdte meg tanulmányait 
brácsán, így Attila felkészítését elvállalták a képzett zenekar 
tagjai. A kisfiú minden nap, lelkesen járt a megbeszélt idő-
ben gyakorolni, a fellépésen pedig hatalmas sikert aratott. 
 Este a táborzáró gála következett, ahol kiosztották a jól 
megérdemelt okleveleket: Bobák Attila (Galgahévíz)  3. 
helyezést ért el, Jónás Tamás Bagról pedig a célbarúgó 
versenyért álhatott a dobogó második fokára. Mi pedig, 
kísérők, látva az örömüket, úgy döntöttünk, hogy szintén 
oklevéllel jutalmazzuk a példás magatartású gyerekeket. 8-
an kaptak tőlünk példás (ötös), 5-en pedig kiváló (5*-ös) 
magaviseletükért dicséretet. Legnagyobb meglepésünkre, az 
oklevélátadást követően, Orosz László (Hévízgyörkről) 
elénk állt, és átadta a csoport által gyártott oklevelet szá-
munkra, kísérők számára. „Kati néni/Lívi néni nagyon jó és 
ügyes, ezért 5***-öt érdemelnek!” szövegezéssel. Könnye-
inkkel küszködve köszöntük meg ezeknek a nagyszerű gyer-
kőcöknek a figyelmességüket, és megelégedve nyugtáztuk 
magunkban: Ezért érdemes ezt a hivatást választani, és szív-
vel-lélekkel csinálni! 
Este szintén tini-diszkó következett, majd másnap 9 órakor, 
fájdalmas búcsút vettünk a tábortól, és kb. 16 órára érkez-
tünk Aszódra, ahonnan hat nappal ezelőtt utunkat megkezd-
tük a 19 gyermekkel. 
 
Minden önkormányzattól 15.000 Ft /2 gyermek önrész/
támogatást kaptunk, ami fedezte a gyermekek útiköltségét, 
gyógyszerköltségét, a maradék összeget városnézésre, kilátó 
megmászására, bobozásra, valamint fagylaltvásárlásra köl-
töttük. 
 
Ezúton szeretnénk az érintett Önkormányzatoknak köszöne-
tünket kifejezni a gyermekek nevében, hogy segítségükkel 
idén is megvalósulhatott az Erzsébet tábor. Ezek a többség-
ben hátrányos helyzetű gyermekek felejthetetlen élményhez 
jutottak, önfeledten kikapcsolódhattak. Barátságok szövőd-
tek, készségeik fejlődhettek, megtanulhatták a társas érintke-
zés legfőbb szabályait, a helyes viselkedés alapjait. Nekünk 
pedig, szakembereknek, lehetőség nyílt a gondozott gyerme-
kekkel egy szorosabb, őszintébb kapcsolat kialakítására, 
amely a prevenció, valamint a korrekció elengedhetetlen 
feltétele is egyben! A 20 gyermek nevében tisztelettel meg-
köszönjük támogatásukat! 

 
Kocsis Katalin és Berdó Lívia 

kísérő családgondozók 

BESZÁMOLÓ AZ ERZSÉBET TÁBORRÓL 
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Évnyitó 2013 
Kedves gyerekek, tisztelt szülők és kollégák! 
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2013-2014-es 

tanév megnyitóján. 
Elszaladt  ez a nyár is, úgy mint a többi. Remélem, 

sokan vártátok már az iskolakezdést, a szülők bizo-
nyosan. A nyár nem el tétlenséggel. Júniusban, au-
gusztusban játszóház, júliusban nyári tábor színesítette 
a nyaratokat. Köszönöm a táboroztató nevelők, Langer 
Márta, Szilágyiné Márkus Mária és Nagy Zsuzsa mun-
káját. Ezen kívül testvériskolánknál, Kalotaszent-
királyon járt igazi sátras táborban Szilágyiné Marika 
néni két tanulónkkal. 

Augusztusban a hagyományosan megrendezésre ke-
rülő Lecsófesztiválon szorgoskodtak kicsik és nagyok. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy fel is tudtunk lépni 
népi játékok bemutatásával Seresné Velkei Bernadett 
osztályfőnök segítségével.  

Ennyit a nyárról, tekintsünk most már az új tanév 
felé. Ebben az évben új társakkal gyarapodik iskolánk, 
új elsőseinkkel. 

Tekintsük meg közösen bemutatkozó műsorukat! 
Ezennel ünnepélyesen a zsámboki Bajza Lenke Álta-

lános Iskola tanulóivá avatunk benneteket. Tanuljatok 
úgy, viselkedjetek úgy, hogy munkátokkal, magatartá-
sotokkal öregbíthessétek iskolánk hírnevét. 

Most pedig szeretnék az új tanévünkről néhány szót 
szólni. 

Az új Köznevelési törvény bevezetéséből adódó vál-
tozásaink a következők: 

Felmenő rendszerben, első és ötödik évfolyamon kö-
telező lesz a hittan vagy erkölcstan oktatása A hittan 
oktatását a  katolikus egyház szervezi, az erkölcstan 
elsőben az osztályfőnök, felsőben a 7. évfolyamon eti-
kát is tanító Nagy Zsuzsa tanárnő fogja tanítani.  

Az idei tanévtől felmenő rendszerben lesz napi öt 
testnevelés óra, ami nálunk elsőben és másodikban 4 
testnevelés és egy néptánc, ötödikben, hatodikban pe-
dig heti öt órarendi testnevelés órát jelent. 

Változás továbbá az is, hogy az iskola délután 4 óráig 
szervez foglalkozásokat a tanulóknak. 

Az első osztályosok mindannyian ingyen vehették át 
a tankönyveket. Várhatóan ez a következő tanévben 
már az első és a második évfolyamra is kiterjed. 

Intézményünk tovább folytatja a munkát a Comenius 

projekt keretében. Mivel az előző tanévben nálunk volt 
találkozó, idén mi fogunk más országokba, iskolákba 
eljutni, októberben Görögországba, decemberben 
Olaszországba, januárban Törökországba, májusban 
pedig a koordinátor Spanyolországba. Az olasz és a 
török útra diákokat is tudunk magunkkal vinni. 
A köznevelési törvény módosulása miatt az előző tan-
évben módosítottuk pedagógiai programunkat, szer-
vezeti és működési szabályzatunkat, házirendünket. A 
házirend szabályozásaira az osztályfőnökök az első 
szülői értekezleten és az osztályfőnöki órákon kitér-
nek. Az érdeklődők megtekinthetik az iskola honlap-
ján az alapdokumentumokat. 
Tájékoztatásul ismertetem a tanulócsoportok osztály 
főnökeit: 

Vaskóné Vas Edit  
Seresné Velkei Bernadett 
Tóthné Kisjuhász Judit 
Péter Lászlóné 
Turiné Palócz Henrietta 
Drabos Sándorné 
Nagy Zsuzsa 
Lázárné Both Mária 

A napközi vezetője: Langer Márta és Kaján Marietta 
A tanulószoba vezetője: Nagy Zsuzsa 
GYES-ről visszatért Horváth Melinda tanárnő, aki 
részmunkaidőben, heti 6 órában fogja erősíteni csapa-
tunkat. Kívánok neki szép sikereket, jó munkát. 
A zeneiskolával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak 
bizalommal Voloszné Őszi Erika igazgatóhelyetteshez. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az elveszett diákiga-
zolványok pótlására évente kétszer nyílik lehetőség. 
Most szeptember 15-ig és májusban. Más időpontban 
nem áll módunkban új igazolványt kiállítani. Kérlek 
benneteket, nagyon vigyázzatok rá. 
Pásztor Rebeka verssel köszönti az új tanévet és az 
elsősöket. 
És most már tényleg nincs más hátra, mint a remélhe-
tőleg nagyon sikeres közös munka. 
Ezzel a 2013-2014-es tanévet megnyitom. 
 
 

    Szigetiné Simon Rozália 
     intézményvezető 

Tisztelt Szülők! 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2013. 09. 01-jétől 
életbe lépett a Nemzeti Köznevelési Törvény. 
Két fontos változásra hívom fel a figyelmüket. 
1. Megváltozott a tankötelezettség. 
A törvény kimondja, hogy a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 
válik. 
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizott-
ság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és azt követően válik tankötelessé. 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-
get korábban eléri, a kormányhivatal a szülőkérelmére 
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, 
hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje a tankö-
telezettségének teljesítését. 
A tankötelezettség kezdetéről 
• az óvoda vezetője, 

ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság, 
az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeménye-
zésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 
bizottság dönt. 

Óvodai hírek 
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2. Megváltozott a kötelező óvodába járás korhatára. 
A törvény kimondja, hogy a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt ven-
ni. 
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, vala-
mint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
A törvény értelmében a 2011. 01. 01-je és 2011. 08. 31-e 
között született gyermekeknek 2014. 09. 01-jétől óvo-
dába kell járniuk. 
Ne felejtkezzenek meg az óvodai beiratkozásról sem. 
 

Molnárné Deák Erika 
óvodavezető 

„Nem ismerni eléggé hazánkat szégyen, 
De nem ismerni azt a környéket, 
ahol mindennapjainkban élünk, az bűn!” 

 
Ez a mottó fémjelezte  nyári tábora-

ink programjait. A tábor a nyári szü-
net ideje alatt két turnusban került 
megrendezésre: 

 
I. turnus: 2013. június 24-től július 28-ig 
II. turnus:  2013. augusztus 21-től augusztus 26-ig 

 
Mindkét turnus létszáma 30-30 főből állt. 
Ezek a gyerekek zömmel a helyi Bajza Lenke általá-

nos iskola diákjai voltak, de voltak gyermekek a kör-
nyező településekről is. 

A tábor alkalmával a honismereti téma keretében a 
táborozók a településünk és környék hagyományaival, 
történetével, a környezet feltérképezésével, régmúlt 
helyszíneinek felkereséseivel is ismerkedtek. Ennek 
érdekében helytörténeti kutatásokkal, gyűjtésekkel is 
foglalkoztak és a helyi motívumokat alkalmaztál új, 
modern tárgyak esetében. Találkoztak a községben 
fennmaradt régmúltat felidéző régi épületek, faorom-
zatok építkezési formák sokszínűségével. A „Mondák 
dalok útján” egy-egy tábla felkutatásával a gyerekek 
játékosan ismerkedtek meg a település nevezetességei-
vel, történeteivel, érdekességeivel. A zsámboki népha-
gyományból a díszítőelemek alkalmazását segítségül 
hívták egy-egy kézműves foglalkozás alkalmával. 

Ismerkedtek a Hajta patak környékével, élővilágának 
felkutatásával, a különféle növények bogarak, gyíkok 
ismeretével. A gyerekek kíváncsisága, a kutatás öröme 
igen eredményes munkákhoz vezetett a tábor alatt, 
amely a kreativitásukban is hangsúlyt kapott. A tábor-

ban a gyerekeknek manuális, krea-
tív, alkotó készségeit is fejlesztet-
tük. A különféle kézműves foglal-
kozások alkalmával az vezetők 
törekedtek arra, hogy a gyerekek 
beleépítsék a tapasztalatokat, a 
hagyományokat a mai modern 

anyagok díszítésében de teret engedtek saját fantáziá-
juknak is. 

Nem maradhatott el a mozgás öröme sem a foci, a 
tánc, játék, és vetélkedő sem. 

A tágabb honismeret keretében a gyerekek nagyon 
értékes kirándulásokon vehettek részt és nagy Nemze-
ti Parkjaink egy-egy szeletével ismerkedhettek. A ki-
rándulások alkalmával is az értékőrzés, a természetvé-
delem: a növény, és állatvilág megismertetése volt a fő 
cél. Jártunk a Hortobágyi Nemzeti Park területén Po-
roszlón és Tiszafüreden, ahol az ártéri erdők élővilágá-
val, a Tisza-tó madár és állatvilágával ismerkedhettek. 

Másik kirándulásunk alkalmával az Aggteleki Nem-
zeti Parkban jártunk, ahol a kőzetek, cseppkövek fejlő-
désével kerültek testközelben a gyerekek. Jósvafő gaz-
dag természeti környezete a Tengerszem tó környéke 
igazi izgalmas felfedező túrára csábított bennünket. A 
program a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával 
és Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködé-
sével valósulhatott meg. 

Nagyon jól sikerült, értékekben gazdag programok 
és alkotások születtek mindkét tábor alatt. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat. 

A sikeres szervezés, rendezés, megvalósulás új fel-
adatok megvalósítása felé inspirál bennünket! 

 
Bajdikné Bálint Mária 

Táborvezető 

Honismereti és Kézműves Tábor  
Zsámbok 2013 

Aggteleki Nemzeti Park Tisza-tó 
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ÉRTESÍTÉS 

A 2012. évi XC törvény a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatásról, vala-
mint a 63/2012. (XII.11.) BM rende-
let és 347/2012. (XII.11) Kormány-
rendelet értelmében előírt kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat – a tele-
pülési Önkormányzat közigazgatási 
határain belül –a Magyar Kémény 
Kft. alkalmazottjai látják el 

2013. október 03.  
és 2013. november 01. 

közötti időszakban. A társaság alkal-
mazásában álló dolgozók fényképes 
igazolvánnyal, illetve névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek. 

Magyar Kémény Kft. 

Az ide vetődő turisták és a néprajztudósok mindig ámul-
va csodálják a színes zsámboki népviseletet és az „ízes” 
palócos beszédünket. Ilyenkor illik elmondanunk, hogy köz-
ségünk a terjedelmes palóc-vidék legdélibb csücske. Jogos a 
kérdés, hogy tulajdonképpen kik is azok a „palócok”? Ez az 
elnevezés a polovec szláv szóból ered, és egyes magyaráza-
tok szerint a honfoglaló magyarok közé keveredett kunokat 
nevezték így. (A keleti eredetre utal pl. a nógrádmegyei 
„Kazár” község neve is.) Ezek a polovecek a Kárpát-
mendence északi felén telepedtek le, a mai Szlovákia déli 
részén. A későbbi évszázadokban jórészt összeolvadtak az 
itt élő szlovák őslakossággal, és békésen éltek együtt a „tót 
atyafiakkal.” Földesuraik főként magyar nemesek voltak, de 
a szlovákok közül is többen emelkedtek ki vitézségük révén, 
és váltak urakká. Így lettek Benice falu urai az északi Turóc 
megyében élő Beniczkyek. További vitézkedésük jutalma-
ként a zólyomi alsó és felsó Micsinye (ma Micina) falvakat 
is megkapták, és erre való utalással használták nemesi elő-
nevükként ezeknek a nevét. A család szlovák eredetét az is 
bizonyítja, hogy még a XVI-XVII. Században is gyakran 
ezen a nyelven leveleztek egymással. Benciczky Ferenc váci 
főkapitány a XVII. Sz. elején kapta meg jutalmul a terjedel-
mes cinkotai határt, ahová a Felvidékről szlovák parasztokat 
telepített. A néptelen „Zsámbok-puszta” 1623-ban került a 
család birtokába és területét sokáig a szomszéd falvak pa-
rasztjai bérelték. Amikor 1655-ben Beniczky Tamás zólyomi 
alispán a mai helyén megalapította községünket, akkor a 
kornyező falvak és pestmegyei települések (Kóka, Makád) 
mellett az általa jól ismert északi megyékből hozott dolgos 
munkásokat, akiknek a leszármazottai ma is itt ének. Ebben 
a magyar nyelvi környezetben évszázadok során ők is 
„elmagyarosodtak”, és a szláv eredtükre csak a máig hasz-
nált családneveik utalnak. Így pl. a Maliik /=kicsi), Urban 
(=pupos), Hebeny, Hrágyel, Hudoba, Bajdik, Kakucska, 
Lénárt, Récsány, amelyek jelentését is érdemes lenne felku-
tatni… 

Az ide hívott jobbágyok eredeti településük nevét őrzi pl. 
a „Bajnóczi” családnév, mivel az őseik a felvidéki Bajmóc- 
Bojnice környékéről jöhettek. Szántóról jöttek ide a 
„Szántai” család ősei, a „szomszédból” pedig a Kókaiak, és 
a Makádiak. Az ide telepített emberek magukkal hozták – és 
máig megtartották – több fogalom, használati tárgy, stb 
szláv nevét. Igy pl. pampuska, gölődin, szurgyik, paskom, 
rocska, stb. Ezeket a szavakat a magyar-szlovák együttélés 
évszázadai alatt vették át egymástól, és közösen használták. 
Ide sorolhatók a palűc nyelvterületen ismert kacó, kecele, 
pruszlik, stb szavak, amelyek a felvidéki falvakban ma is 
pompázó népviselet darabjainak nevei –és amelyek még a 
Magyar Értelmező Kéziszótárban sem találhatók! Ez az 
együttélés alakította ki a palóc-nyelvjárást is, amelynek ma-
gánhangzó használata a szlovák hangzástannal azonos (a és 
e hangok) 

A nyelvészek szerint kb. 400 szláv eredetű szó van a mai 
magyar szókincsünkben, amelyek évszázadok során keve-
redtek más etnikumok jövevényszavaival és amelyeket ter-
mészetesen használunk a köznapi beszédben. Ez is része a 
Kárpát-medence multikulturájának! A rádió és TV a 
„pesties” beszédet terjeszti az országban, ami együtt jár az 
egykor markáns tájszólások visszaszorulásával. Ezt segíti az 
a téves és sajnálatos közvélemény, amely lenézi sőt 
szégyelnivalónak tartja a „buta parasztok” által évszázad-
okon át megőrzött nemzeti  kulturkincsünk: a palóc tájszó-
lással beszélt anyanyelvünk használatát. Az Európai Unió 
nyugati országaiban ugyanakkor felértékelődnek a népha-
gyományok, a népszokások, népviseletek, nemzeti nyelvek, 
stb. Örvendetes tény, hogy Zsámbokon is megbecsülik mú-
zeumban is őrzik, népi kuturánk értékeit és ezeket pl. a 
Comenius-program keretében az iskolás gyerekeink Európa-
szerte propagálják. Valószínű, hogy ők mindig büszkén vall-
ják majd magukat zsámboki palócoknak!  

 
Dr. Tóth József 

PALÓC GYÖKEREINK… 

Nyugdíjas klub hírek 
 
2013. május 10-én szervezték meg Dányon a szomszédos községek nyugdí-
jasainak találkozóját. Vácszentlászló, Valkó községek nyugdíjasai mellett a 
Zsámboki Nyugdíjas klub is képviseltette magát a találkozón, ahol a nyug-
díjas csoportok saját összeállított műsorral szórakoztatták egymást. 
2013. augusztus 31-én a Kókai Nyugdíjas Klub fennállásának 40. évfordu-
lójára 12 település nyugdíjasait hívták meg. Minden település kis műsorral 
kedveskedett a vendéglátóknak, ünnepelt csoportnak. Az egésznapos ren-
dezvény során vendéglátással és neves művészek fellépésével szórakoztat-
ta a vendéglátó település a rendezvényen résztvevőket. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. 
 
Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Egyesület Hírei 
 
2013. július 13-án az Új Gyöngyösbokrétás csoport és a Zsámboki Asszony-
kórus  a Galghévízi Falunapon szerepelt igen nagy sikerrel. 2013. augusz-
tus 3-én szintén mindkét csoport Jászfényszarura kapott felkérést a Tarló-
fesztiválra, ahol a zsámboki asszonyok és lányok már szép népviseletük-
kel, megjelenésükkel is nagy sikert értek el. Amerre jártak, egyfolytában 
fényképezték Őket. A népviseleti látványt pedig  sikeres fellépésükkel ko-
ronázták meg. 
A csoportoknak további sikeres szereplést kívánunk, minél több helyen 
mutathassák be a Zsámbok  hagyományait értékeit! 
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Köszönetnyilvánítás 
  
  

„Az élet olyan mint a viharos tenger, 
Melyben csak dolgozik az ember 

S ha egyszer céljára talál,  
Csónakját felborítja a halál” 

  
 
 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy  
Szabó László 59 éves korában, csendben megpihent.  

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,  
barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek,  

akik felejthetetlen halottunk temetésén megjelentek,  
ravatalára koszorút, virágot helyeztek,  

és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. 
   

Felesége Szabó Lászlóné  
és gyermekei László és Bendek 

 Megkezdődött a Zsámboki Római 
Katolikus templom felújítása.  
A Közbeszerzési eljárásban a leg-
alacsonyabb árajánlatot tevő cég, a 
Galga Bau Kft végzi a kivitelezést. 
  
A beruházás befejezésének határ-
ideje 2013. november 30. 
 
2013. szeptember 8.-án  a Mária 
napi jótékonysági ünnepen Főtisz-
telendő Dr. Varga Lajos segédpüs-
pök úr szentmisét mutatott be, me-
lyen a Budapesti VII. kerület Szent 
Erzsébet plébánia Rózsák terei gitá-
ros énekkar fiataljai adtak zenei 
kíséretet. 
Petrás Mária és Sadeczky Katalin 
iparművész keramikusok kisplasz-
tikáit,  a helyszínen meg lehetett 
vásárolni. A bevételt teljes egészé-
ben a templom felújítására ajánlot-
ták fel. 
A vásár alatt a Bem Folklór Egyesü-
let és az Eszterházy Énekegyüttes 
tartottak bemutató előadást 
Az ünnep befejezéseként  Török 
Máté a MISTRÁL együttes gitárosa 
lépett fel megzenésített versekkel.! 
Köszönjük mindazoknak, akik ado-

mányaikkal elősegítették a temp-
lom felújítási munkálatainak meg-
kezdését! 
 A Jótékonysági ünnepünkön jelen-
tős adomány: 686 000 Ft támogatás 
érkezett a felújításra 
 A felújítási munkálatok során az 
épület veszélyes állaga miatt jelent-
kezett többletkiadás,melyre még 
szükséges anyagi forrás előteremté-
se. 
  
Tisztelettel kérjük, hogy lehetősé-
geihez mérten  vállaljon szerepet 
adományával a TEMPLOM felújítá-
sában! A támogatás  önkéntes, ösz-

szege tetszőleges, minden segítsé-
get szívesen fogadunk . 
Adományaikat a következő módon 
tuják eljuttatni hozzánk: 

  
Banki átutalással a következő 

számra:  
65900114-13006594 

Készpénzes befizetés  
a Takarékszövetkezetben  

Egyházközségünk bankszálájára 
Személyesen a sekrestyében 

 
Zsámboki Római Katolikus  

Egyházközség 

Templomunk felújítása 

Mária napi jótékonysági ünnep, a Római Katolikus Templom javára 
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Idén második alkalommal mérhették 
össze tudásukat a sakkozók a Lecsó-
fesztiváli sakkversenyen. Ezúttal a 
tornaterem volt a helyszíne az önkor-
mányzat és a Galgavidéki Sakkbarátok 
Sportegyesülete által szervezett ver-
senynek. Az iskola dolgozói nagyszerű 
körülményeket teremtettek a játékhoz. 
Ez évben is nagy volt az érdeklődés a 
versenyre. Gyerekek és felnőttek külön 
korcsoportban játszottak. A felnőtt 
játékosok között köszönthettünk két 
nemzetközi mestert, két FIDE mestert, 
egy női FIDE mestert, valamint kétsze-
res olimpiai ezüstérmes női nagymes-
terünket is. Most is az ország számos 

részéről érkeztek a játékosok (pl. Mis-
kolc, Nyergesújfalu), de határon túli 
versenyzők is neveztek Németország-
ból. 
A versenyt iskolánk igazgatója 
Szigetiné Simon Rozália nyitotta meg, 
mely végig jó hangulatban, sportszerű-
en zajlott. A versenyzők, a gyerekek és 
a kísérők is jól érezték magukat. A 
verseny megszervezését és lebonyolítá-
sát az egyesület elnöke és titkára, hiva-
talos versenybírók, Tóth Máté József 
és Kapitz Tibor látta el.  Támogatóink-
nak köszönhetően a díjazottak értékes 
ajándékokat, pénzdíjakat vehettek át. A 
díjakat Kapitz Tünde adta át, aki a ver-

seny során nagyszerű fotókat készített. 
A rendezvény támogatói voltak: Sza-
bó Lászlóné Vegyeskereskedés és Ital-
bolt Szent István utca, Vér János Ve-
gyesbolt és Italbolt Kossuth L.u, Happy 
Sweet Life Bt Sz.László u., Zsámboki 
Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő 
Szövetkezet, Dóczi Sándor vállalkozó 
Dány. 
A legeredményesebb helyi versenyző 
Győri Filip Martin lett. A verseny 
eredményei és a versenyen készült 
fotók megtekinthetők az egyesület 
honlapján: www.gvse.x3.hu 

2. LECSÓFESZTIVÁLI NYÍLT IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT EGYÉNI RAPID SAKKVERSENY 

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 

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje 
 
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: hivatal@zsambok.hu 

Ügyintézők: 
Hétfő: 08:00 - 18:00 
Szerda: 08.00 - 16:00 
Polgármester: 
Holló Ilona polgármester 
ügyfélfogadása: 
Hétfı: 9.00 - 12.00 
Szerda: 13.30 - 16.00 
 

 

Jegyző: 
Nagyné dr. Szabó Judit 
címzetes főjegyző 
Ügyfélfogadása:Hétfı: 08:00 - 16:00 
Szerda: 08:00 - 16:00 
Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadási 
időn kívül is állunk az ügyfelek rendelkezé-
sére. 
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Tisztelt Sportbarátok 
 
Örömmel tájékoztatom a község lakos-
ságát, hogy felnőtt labdarúgó csapa-
tunk sikeresen kezdte el az új szezont. 
A Pest Megyei Kupában először 
Vácszentlászlót, majd Pécelt győztük 
le. A harmadik fordulóban nagy erő-
próba várt ránk, a megye másodosztály 
egyik éllovasa, a bagi csapat utazott 
hozzánk. Nagyiramú, izgalmas mérkő-
zésen az utolsó pillanatban veszítet-
tünk 3:2-re, a vereség ellenére a szép-

számú közönség percekig tapsolta csa-
patunkat. 
A bajnokságot a tavalyihoz képest 
sikeresen kezdtük, 4 mérkőzésből ket-
tőt megnyertünk, egy döntetlent ját-
szottunk és egy alkalommal szenved-
tünk vereséget, jelenleg a csoport ne-
gyedik helyén állunk. 
Az első hazai mérkőzés szünetében 
nagy sikerrel lépett fel a helyi lányok-
ból álló mazsorett csoport, akik immá-
ron az egyesület kötelékébe tartoznak. 

Sajnos a pálya körüli korlát és a labda-
fogó háló még nem készült el, anyagi 
nehézségeink okán, de terveink szerint 
a következő hazai mérkőzésig megint 
sikerül valamennyit megépítenünk 
belőle. Támogatóinknak köszönjük a 
segítséget, igyekszünk megszolgálni.  
Köszönjük azoknak a szurkolóknak is, 
akik munkájukkal járulnak hozzá az 
egyesület előrelépéséhez, valamint 
köszönjük a polgárőrség tagjainak, 
hogy részt vesznek a mérkőzések ren-
dezésében, biztosításában. Várjuk 

mindazokat, akik eztán kívánnak akár 
anyagi, akár egyéb segítséget nyújtani 
egyesületünknek. 
Az U-21-es korosztály bajnoki nevezé-
sét kénytelenek voltunk visszavonni, 
mert nem tudtuk feltölteni a 
játékoskeretet. Az a néhány fiatal, aki 
kitartott mellettünk, a jövőben is láto-
gatja edzéseinket, őket be kívánjuk 
építeni a felnőtt csapatba. 
Az óvodások és iskolások továbbra is 
egyesületünk keretein belül tanulják a 
labdarúgást, remélhetőleg sokan csat-
lakozni fognak hozzájuk. Minden fia-
talt, gyermeket szeretettel várunk. 
A felnőtt csapat bajnoki mérkőzésein 
továbbra is számítunk lelkes szurkoló-
táborunk minden tagjára, bízunk ab-
ban, hogy számuk csak gyarapodni 
fog. 
A csapat életéről, a mérkőzésekről, a 
játékosokról a www.zsambokise.hu 
weboldalon találnak információt, illet-
ve a falu több pontján elhelyezett pla-
kátokon. 
Találkozzunk a mérkőzéseken, hajrá 
Zsámbok! 

Kovács Tibor 

A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI!  

Számítástechnika 
 

Vállaljuk számítógépek javítását, kar-

bantartását, felújítását. 

Új és használt számítógépek, alkatré-

szek kereskedelme. 

Honlap készítés és üzemeltetés. 

Telefon: 06-20-45-77-020 

E-mail: sednut@sednut.hu 

honlap: www.sednut.hu 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 
kiírásra kerültek a Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati ösztön-
díj pályázatok. 
 

Pályázat benyújtási határidő: 2013. 
november 15.  
 A részletekről az önkormányzati 
honlapon, és a Polgármesteri Hiva-
talban érdeklődhetnek. 

Zsámboki Krónika– Zsámbok Község Önkormányzatának negyedéves értesítője 
Példányszám: 1000 

Felelős kiadó: Holló Ilona polgármester, főszerkesztő: Bajdikné Bálint Mária 
Megjelenik a Patkós Stúdió gondozásában, www.patkosstudio.hu 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
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Hátsó borító 


