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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak ! 
 

Megtisztelő bizalmuk alap ján az a  
felelősségteljes megt is zteltetés ért , 
hogy a következő 5 esztendőben pol-
gármesterként képviselhetem települé-
sünk lakóinak érdekét, melyért ezúton 
is köszönetemet fejezem ki. 

A 2014. október 12.-i önkormány-
zat i választáson településünk lakó i 
megválasztották a hely i képviselő -
testületet is, akikkel képviselői eskünk-
höz híven a falu közösségének szolgá-
latát tekintjük legfontosabb feladatunk-
nak. 

Olyan emberközeli önkormányzatot  
szeretnénk, ahol lakóink problémájuk-
ra, kérdéseikre választ kaphatnak. 

Szeretnénk egyúttal a megkezdett  
munkát fo lytatni, Zsámbok község 
fejlődését segíteni, a településen éle-
tünket biztonságosabbá tenni, életkö-
rülményeinket alakítan i, értékeinket  
megőrizni, környezetünket szebbé ten-
ni, a biztonságos gazdálkodást és szo-
ciális gondoskodást előtérbe helyezni, 
munkába kerü lés feltételeit bővíteni. 

Továbbra is élni szeretnénk a pályá-
zati lehetőségekkel, melyek igénybevé-
tele esetén valósulhatnak meg az alábbi 
tervek: 

∗ a falu mellékutcáinak további 
aszfaltozása, járdák építése 

∗ csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése 

∗  helyi termelői piac kialakítása 
∗ művelődési és közösségi színtér 

felújítása a meglévő tervek alap-
ján 

∗ polgármesteri hivatal és egész-
ségügyi intézmények felújítása 

∗ óvoda belső udvar rendezése 

∗ szabadidőpark további bővítése 
– erdei és történelmi - tanösvény 
megépítésével 

Munkánkat együttműködésre ala-
pozzuk, melyben számítunk települé-
sünk lakóinak közreműködésére, kö-
zösségeink támogatására. 

Szeretettel köszönöm a megválasz-
tott képviselőtestület nevében bizalmu-
kat, támogatásukat. 

Köszönjük azoknak a képviselő-
társainknak az évek fo lyamán végzett  
áldozatos munkáját, akik ezúttal nem 
kerültek megválasztásra, és a bizottsá-
gainkban is befejezték munkájukat. 

Az elmúlt időszakban településünk 
érdekeit képviselték, a  falu fejlődését 
segítették.  
Áldott ünnepeket és egészségben teli, 
sikeres Boldog Új esztendőt kívánok 
mindannyiuknak! 

Holló Ilona   
polgármester 

Karácsonyi adomány gyűjtés 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködésben 
Zsámbok község Önkormányzata lehetőséget kapott, hogy 
karácsonyi tartós élelmiszeradományt gyűjthessen a Hatva-
ni Tescó áruházban. 2014. november 28 -29.-én 15 önkén-
tes közreműködésével 1370 kg élelmiszert - közel 1,4 ton-
na -gyűjtöttünk az áruházat felkereső vásárlók nagylelkű 
adományának köszönhetően. Az adományok Zsámbokon 
rászoruló családok között kerülnek kiosztásra  
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében or-
szágszerte közel 140 városban, 257 helyszínen zajlott 
hétvégi tartósélelmiszer gyűjtés. A kétnapos akció során 
összesen mintegy 195 tonna tartós élelmiszert gyűjtött 
3500 önkéntes. 
Szeretettel köszönöm áldozatos, önkéntes, segítő munkáját:  
Bajnóczi Béla, Bajd ikné Bálint Mária, Halászi Ádám, Né-
meth Tiborné, Mezei Sándorné, Hegedűs Istvánné, Makádi 
Zsoltné,Németh Attila, Balázs Szilvia, Tóth Istvánné, 
Kollárné Dobák Mariann, Balogh Sándor, Deleg lise Jean 
Pierre, Kis Máriának, 

Zsámbok a Facebookon 
 

Az önkormányzat a közelmúltban elkészítette 
facebook oldalát. Az oldalon folyamatosan megjelen-
tetjük a települést érintő aktuális híreket, információ-
kat, az eseményekről készült képeket. 

 
Az oldal Zsámbok községként található meg a 

facebookon. Figyeljünk azonban, hogy két hasonló ne-
vű oldal üzemel, melyből az egyik nem az önkormány-
zat által került létrehozásra. Az önkormányzat oldalá-
nak ID száma: 1486515861614789 (ez jelenik meg a 
böngésző címsorának utolsó részében). Az oldal elér-
he tő a z önkor má nyzat  we bla pjár ól is 
(www.zsambok.hu), a lap alján található Facebook 
ikonra kattintva. 

 
Ha figyelemmel szeretné kísérni a települést, kérjük 

lájkolja az oldalunkat! 

A képviselő-testület  
megválasztott tagjai: 

 
Holló Ilona polgármester 

 
Bajdikné Bálint Mária  

Lapu István –alpolgármester 
Bajnóczi Béla 

Kókainé Soós Erika 
Szigetiné Simon Rozália 

Halászi Ádám 
 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
Bajnóczi Béla 

elnök  
Bajdikné Bálint Mária  

elnökhelyettes  
 

Kókainé Soós Erika  
Dr. Tóth G Zoltán  
Makádi Zsoltné  

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Szigetiné Simon Rozália 

elnök 
Kókainé Soós Erika 

elnökhelyettes 
 

Halászi Ádám 
Papp István 

Soós Tiborné 
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A települési önkormányzati képviselők választásán 8 
jelölt kérte a nyilvántartásba vételét. A szavazás során az 
érvénytelen szavazat száma 20 volt, amely 3,7 %-os arányt 
jelent. 

A községben a lakosságszám alapján 6 képviselő válasz-
tására volt lehetőség. 

Egy szavazólapon tehát 6, vagy annál kevesebb jelöltre 
lehetett érvényesen szavazni. Összesen a két szavazókörben 
2252 érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok. 

A választás eredménye: 
 
Név 1. sz.  2. sz.. Össz(fő) Sz-i arány (%) 
Bajnóczi Béla 191 160 351 15,6 
Bajdikné  
Bálint Mária 164 146 310 13,8 
Kókainé  
Soós Erika 160 140 300 13,3 
Lapu István 159 132 291 12,9 
Szigetiné  
Simon Rozália 158 120 278 12,3 
Halászi Ádám 129 123 252 11,2 
Az első hat legtöbb szavazatot kapott jelölt került megvá-

lasztásra képviselőként. 
További eredmények: 

Név 1. sz.  2. sz.. Össz(fő) Sz-i arány (%) 
Kókai  
Zoltán József 124 116 240 10,7 
Bajnóczi  
Mihályné  136 94 230 10,2 
 
A megyei közgyűlés tagjainak választására is ezen a na-

pon került  sor. A  választópolgárok 6 listára s zavazhattak. 
Összesen 17 érvénytelen szavazólap volt.  

524 érvényes szavazat került leadásra. 
Megyei önkormányzat i képviselők választásának eredmé-

nye: 
Név 1. sz.  2. sz.. Össz(fő) Sz-i arány (%) 
LMP 12 8 20 3,8 
MSZP 42 30 72 13,8 

JOBBIK 67 61 128 24,4 
EGYÜTT 4 6 10 1,9 
FIDESZ-KDNP 137 123 260 49,6 
DK 19 15 34 6,5 
A megyei közgyűlés tagjait a  megye összes településéről 

beérkező s zavazatok alapján választották meg. 
A településen roma nemzetiségi önkormányzat válasz-

tására is sor került. A választáson azok vehettek részt, akik 
roma nemzetiséghez tartozónak vallották magukat és előzete-
sen kérték a választói névjegyzékbe való felvételüket. Ez 
összesen 54 személy volt. A szavazáson csak ezek a szemé-
lyek vehettek részt, a választás napján új választópolgárok 
névjegyzékbe történő felvételére nem volt lehetőség. 

A roma nemzetiségi választás lebonyolítása érdekében új 
szavazókört kellett kialakítani. Erre a Kacó Napközi Ottho-
nos Óvodában került sor. 

A választáson 3 jelölt indult, akit az MCF jelölő szervezet 
bízott meg. Ebből összesen 3 jelöltet választhattak meg. 

A szavazás során 3 személyt utasított vissza a választási 
bizottság, 2 főt azért, mert nem szerepeltek a választói név-
jegyzéken, 1 főt pedig azért, mert személyi igazo lványa el-
járt. 

Összesen 7 választópolgár adta le a szavazatát, amely 
12,9 %-os részvételi arányt jelent. 

A választás végeredménye: 
 
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 54 fő 
Név Szavazatok száma (fő) 
Horváth Miklós 7,  
Dér Péter  3 
Oláh Ferenc  3 
Ők lesznek tagjai a hely i roma nemzetiségi önkormány-

zatnak. 
Köszönöm a választási szervek munkáját! 
A Polgármester Asszonynak és a Képviselő-testület tagja-

inak jó munkát kívánok! 
Zsámbok, 2014. október 20. 

Kaján Jánosné  
HVB elnöke 

2014. október 12-én került sor településünkön is a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választására. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá-
sán jelenleg is két szavazókör működött a településen, az 1. szava-
zókör a Művelődési Házban, a 2. az Általános Iskolában.  

A választói névjegyzékben a szavazás megkezdésekor 1921 
választópolgár szerepelt.  

A választásnál mindkét szavazókörben 5 fős Szavazatszámláló 
Bizottság működött. A 1 sz. bizottságból 4 fő a képviselő-testület 
által választott tag és 1 főt jelölt delegált, illetve a 2. sz. bizottságból 
3 fő a képviselő-testület által választott tag és 1 főt a jelölt és 1 főt 
jelölő szervezet delegált. 

A Helyi Választási Bizottság 4 főből állt, melyből a 3 képviselő-
testület által választott tagon túl 1 főt a településen induló jelölt 
delegált. 

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1921 fő 
Megjelent választópolgárok: 

1. szavazókör  288 fő 
2. szavazókör  253 fő 
Összesen:  541 fő  

A részvételi arány: 28 % 
2010-ben Zsámbokon a részvételi arány 50,65 % volt, míg az 

országos részvételi arány 46,64 % volt. 
A visszautasítottak jegyzékén az 1. szavazókörben 1 fő, a 2. 

szavazókörben 4 személy szerepelt. 
Rontott szavazólap az 1. szavazókörben 1 db, míg a 2. szavazó-

körben nem volt. 
A választás során rendkívüli esemény nem történt, a szavazás 

rendben zajlott. Jogorvoslati kérelemmel, illetve kifogással válasz-
tópolgár nem fordult a Helyi Választási Bizottsághoz. 

A szavazóhelyiségek reggel 6-tól 19.00 óráig tartottak nyitva.  
A polgármester választáson 1 jelölt indult. A szavazás során az 

érvénytelen szavazólapok száma 55 volt, amely 10,2 %-os arányt 
jelent.  

Érvényes szavazatok száma: 483 
A polgármester választás eredménye: 

 
Név 1. sz. szk.  2. szk. Össz.  Sz-i arány ( 
Holló Ilona 256 fő 227 fő 483 fő 89,3% 

 
A megválasztott polgármester a Holló Ilona független jelölt. 

A Választási Bizottság tájékoztatója  
a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményéről 
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Zsámbok Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 17/2014 (XI.28.)
önkormányzati rendelete a talajterhelé-
si díjról 

Zsámbok község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény42. § 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a környezetterhelési díjról szóló 
2003 .  év i  LX XX I X.  tö rvény 
(továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdé-
sében és a 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket ren-
deli el: 

A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a kör-
nyezethasználóra, aki az engedélyhez 
kötött környezethasználata során a 
környezet terhelésével járó anyagot 
bocsát a környezetbe (a továbbiakban: 
kibocsátó). 

(2) A rendelet hatálya Zsámbok község 
közigazgatási területén azokra a kibo-
csátókra terjed ki, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem 
kötnek rá. 

A talajterhelési díj 
2. § 

(1) A ktd-ben meghatározott kibocsátó a 
talajterhelési díjfizetési kötelezettség-
ről a tárgyévet követő év március 31-ig 
bevallást tesz a Zsámboki Polgármes-
teri Hivatal számára. (1. számú mellék-
let) 

(2) 2015. évre vonatkozóan az (1) bekez-
dés szerinti bevallás határideje: 2016. 
március 31. 

(3) A talajterhelési díj bevallások ellenőr-
zéséhez a közműves ivóvíz-ellátást 
végző közszolgáltató (továbbiakban: 
közszolgáltató) a polgármesteri hivatal 
részére az alábbi adatokat szolgáltatja: 
a.) a tárgyévi adatokat: az érintett ingat-

lanok azonosító adatait, az ivóvíz díjfizető 
adatait, az ingatlanra számlázott ivóvíz 
éves mennyiségét, a számlázott locsolóvíz 
levonásával a rákötést követő év február 
20. napjáig, 

b.) a szennyvízcsatornára történt rákö-
tések pontos időpontját, az ezen időpontot 
megelőző töredék év vízfelhasználását a 
locsolóvíz levonásával az év során folya-
matosan, a rákötést követő hónap 20. nap-
jáig. 

A talajterhelési díj mértékének  
meghatározása 

3. § 
(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) be-

kezdésben meghatározott talajterhelési 
díj alapja, a (4) bekezdésben meghatá-
rozott egységdíj, valamint a területér-
zékenységi szorzó szorzata határozza 
meg. 

(2) A szennyvizet kibocsátó a talajba jutta-

tott környezetterhelő szennyvíz min-
den köbmétere után talajterhelési díjat 
köteles fizetni. 

(3) A talajterhelési díj alapja a szolgálta-
tott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében 
átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége. 

(4) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasz-
nálása mérési lehetőség hiányában nem 
állapítható meg, a talajterhelési díj 
alapjaként 50 liter/fő/nap vízmennyisé-
get kötelesek figyelembe venni. A 
talajterhelési díj alapja csökkenthető a 
Ktd-ben leírtak szerint. 

(5) A talajterhelési díj alapja: 
a.) a szolgáltatott víz mennyisége, 
csökkentve az ivóvízvezeték meghibá-
sodása következtében igazoltan elszi-
várgott, illetve külön jogszabály sze-
rint locsolási célú felhasználásra figye-
lembe vett vízmennyiséggel, továbbá 
b.) mérési lehetőség hiányában, az 
átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jog-
szabály szerinti locsolási célú felhasz-
nálásra figyelembe vett víz mennyisé-
gével. 

(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthe-
tő azzal a számlákkal igazolt mennyi-
séggel, amelyet a kibocsátó szenny-
víztárolójából olyan arra feljogosító 
szervezettel szállíttat el, amely a fo-
lyékony hulladék jogszabályi előírá-
sok szerinti elhelyezését igazolja. 

(7) A talajterhelés díj egységdíjának mér-
tékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 
1.200,- Ft/m3-ben határozza meg. 

(8) Zsámbok község közigazgatási terüle-
tére vonatkozó területérzékenységi 
szorzó: 1.5. A szorzót „A felszín alatt 
víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolá-
sáról” szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet mellékelte és a Ktd. 3. számú 
melléklete állapította meg. 

(9) A jegyző a kibocsátót terhelő talajter-
helési díj mértékét határozatban álla-
pítja meg a Ktd. 12. §-ában meghatá-
rozottak szerint. 

(10) A polgármesteri hivatal a kibocsátók 
általi vízfogyasztásról leadott beval-
lást ellenőrzés céljából összeveti a 
szolgáltató által megküldött vízfo-
gyasztási listával. 

(11) A talajterhelési díjat a Zsámbok köz-
ségi Önkormányzat Környezetvédel-
mi Alap elnevezésű számlájára kell 
befizetni. 

Kedvezmények, mentességek 
4. § 

(1) A kibocsátó külön jogszabályban meg-
határozott esetben mentesül a talajter-
helési díj megfizetése alól. 

(2) A kibocsátó a Ktd-ben meghatározott 
esetben csökkentett talajterhelési díj 
megfizetésére köteles. 

(3) 70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt 

a magánszemély kibocsátót, akinek az 
ingatlanán a méréssel igazolt éves víz-
fogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. 
A díjkedvezmény igazolására a szol-
gáltató részéről az önkormányzati adó-
hatóság részére megküldött éves kimu-
tatás szolgál. 

(4) 50 %-os díjkedvezmény állapítható 
meg annak a magánszemélynek, aki 
megfelel az alábbi feltételeknek: 
a.) családban élők esetén a háztartás 
egy főre eső átlagos nettő havi jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
(nyugdíjminimum) 150 %-át, 
b.) egyedülálló esetén az egy főre eső 
átlagos nettő havi jövedelme nem ha-
ladja meg a nyugdíjminimum 200 %-
át. 

A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni 
kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 2. 
számú mellékletében szereplő nyilatkoza-
tot. 
(5) Nem terheli talajterhelési díj fizetésé-

nek kötelezettsége a kibocsátót a Ktd. 
11. § (2) bekezdésében meghatározot-
tak szerint. 

(6) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az 
(5) bekezdésben felsorolt eseteken túl 
azt a lakossági kibocsátót: 
a.)akinek ingatlana csak kerti csappal 

rendelkezik 
b.)akinek az ingatlanán a méréssel iga-

zolt éves vízfogyasztása nem haladja meg 
a 10 m3-t. E m3 feletti fogyasztás esetén – 
a kedvezmények figyelembevétel – a tel-
jes fogyasztás után terheli a díjfizetési 
kötelezettség. 
(7) Az a.) pontban szereplő mentesség 

érvényesítéséhez a talajterhelési díj 
bevallásakor csatolni kell a rendelet 2. 
számú mellékletében szereplő nyilat-
kozatot. A b.) pontban szereplő men-
tesség igazolására a szolgáltató részé-
ről az önkormányzati adóhatóság szá-
mára megküldött éves kimutatás szol-
gál. 

Rendkívüli mentesség 
5. § 

(1) (1) 2015. évre vonatkozóan mentesül a 
talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
alól az az ingatlantulajdonos, aki 2015. 
szeptember 30. napjáig az 1. § (2) be-
kezdés szerinti közcsatornára ráköt. 

Záró rendelkezések 
6. § 
(1) Ez a rendelet a 2015. január 1. nap-

jától lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 
 
   Holló Ilona Nagyné dr. Szabó Judit 
polgármester         címzetes főjegyző 
A rendelet kihirdetve:  
2014. november 28. 

Nagyné dr. Szabó Judit 
címzetes főjegyző 

Tájékoztató a talajterhelési díjról 
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Iskolai hírek 

A pályázatról… 
Az elmúlt tanév második felében az 

Emberi Erőforrások Min is ztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő a Határtalanul! prog-
ram keretében pályázatot h irdetett  
„Tanulmányi kirándulás hetedikesek-
nek” címmel. A  program célja , hogy 
minél több magyarországi tanuló részt  
vehessen állami támogatással egy  
olyan osztálykiránduláson, mely a ha-
táron túli magyarlakta területek vala-
melyikére irányul. Mivel a  Határtala-
nul! a  nemzeti összetartozás operatív 
programja, az egyik fő célja az, hogy 
határon innen és túl élő magyarok kö-
zött személyes kapcsolatok épüljenek 
és mélyüljenek el, valamint hogy diák-
jaink közvetlen tapasztalatokat szerez-
zenek a külhoni magyarság életéről. 
Úgy döntöttünk, érdemes megpróbál-
kozn i a  pályázat adta lehetőséggel, és 
2014 áprilisában benyújtottuk a pályá-
zati anyagot. Június végén derült ki, 
hogy nyertünk, vagyis iskolánk hetedik 
osztályos tanulói a 2014/2015-ös tan-
évben  elu tazhatnak a romániai 
Kalotaszentkirály ra úgy, hogy az uta-
zási és a szállásköltséget a pályázaton 
nyert összegből tudjuk fedezni. 

Miért éppen Kalotaszentkirály? 
Ez a békés kis falu Bánffyhunyadtól 

6 km-re délnyugatra, az Erdély i Sziget-
hegység vonulatai és dombja által 
meghatározott Felszeg i-medencében  
terül el, a Vigyázó-hegység vagy 
Kalota-havas (Vlegyásza) hegytől dél-
kelet re. A  telepü lést kettészeli a  
Kalota-patak, a  jobb parton található 
Zentelke, a bal parton pedig Szentki-
rály, melyek 1968-ban egyesültek. Ma 
kb.1200 lélekszámú a főként magyarok 
lakta település, mely az Ady Endrérő l 
elnevezett magyar tanítási nyelvű álta-
lános iskolával büszkélkedhet. A tele-
pülés gazdag néphagyományából, kul-
turális értékei közü l is kiemelkedik a 
vidék néptánc kincse, színpompás nép-
viselete és jellegzetes építészeti emlé-
kei. A z Ady Endre Á ltalános Iskola és 
a mi iskolánk több éve testvériskolai 
kapcsolatot építettek ki, melyet azóta is 
intenzíven ápolnak közös táborozások, 
pályázatokon és rendezvényeken való 
részvétel, valamint barát i látogatások 
keretében.  Így a Határtalanul! pályázat  
határon túli kirándulásának úti céljáu l, 

a baráti kapcsolatok további építése 
színteréül Kalotaszentkirályt választot-
tuk. 

A kirándulás és az azt kísérő isko-
lai programok 

A pályázatunk címe: Közös kin-
csünk: a Kárpát-medence – termés zeti 
értékeink határon innen és túl. Célja, 
hogy tanulóinkat megis mertessük egy 
olyan magyarok lakta területtel, mely-
nek  természet i szépsége, nemzeti ösz-
szetartozása, a  magyarságtudatának 
őrzése példaértékű. Szeretnénk, ha 
barátságok alaku lnának ki az ott élő  
gyerekekkel,  emellett arra is törek-
szünk, hogy d iákjaink bővíthessék 
természettudományi is mereteiket , il-
letve a meglévőket a gyakorlatban ki-
próbálhassák.   

A kirándulást megelőzi 3 tanítási 
óra, melyen a hetedik osztály vesz 
rés zt. Ezek tartalma a követke-
ző: Kalotaszeg története, jelene, a tole-
ráns és együttműködő viselkedés sza-
bályainak elsaját ítása, a kirándulás 
részletes programjának, termés zetvéde-
lemmel kapcsolatos feladatainak meg-
ismerése, tánclépések, népdalok megis-
merése. Ezután az előkészítő órákon  
hallottak alapján a hetedikesek egy 
vetélkedőn adhatnak számot arról, mi-
lyen info rmációkat sikerült  megjegyez-
niük az úti céllal kapcsolatosan. Vállal-
juk azt is, hogy az osztályból 2-2 tanu-
ló kisdolgozatot készít a  testvérisko-
lánk és a Holocén Egyesület által kiírt  
Föld-napi pályázat kiírásának megfele-
lően, melyet Kalotaszentkirályon fog-
nak kiselőadás formájában bemutatni. 

A kirándulásra 2015. április 23-26-
ig kerül sor. A z első napon Nagyvára-
don teszünk egy rövid látogatást, majd  
tovább indulunk Vársonkolyosra, ahol 
találkozunk a kalotaszentkirályi hetedi-
kesekkel. Megnézzük a Sebes-Körös 
szurdokvölgyét, a vállalkozó kedvűek 
pedig túrázhatnak a Szelek barlangjá-
ban. A második nap programja az Ady 
Endre Á ltalános Iskola Föld-napi prog-
ramjain való részvételből, a  falu neve-
zetességeinek megtekintéséből, vala-
mint a Székelyjó-v ízeséshez tett kirán-
dulásból áll. Estére a helyi tánccsoport-
tal közös táncházat terveztünk.   

A harmadik napra kolozsvári kirán-
dulást terveztünk, melyen megnézzük 
Mátyás király emlékművét, a Szent 
Mihály templomot, valamint a Babes-

Bolyai Tudományegyetemhez tartozó  
b o t an ikus  ke rt et .  A z u to ls ó 
kalotaszentkirály i esténken - felhőmen-
tes égbolt esetén -  egy csillagászati 
foglalkozással búcsúzunk el a  hangula-
tos kis falutól. A negyedik napon, va-
gyis a hazautazás napján sétálunk még  
egyet Kalotaszentkirály utcáin, majd  
Körösfőn teszünk egy kis kitérőt. 
Csucsán is megállunk, hogy megnéz-
zük az Ady Endre Emlékházat, majd  
hazafelé indulunk.  

 
A hazaérkezés után nem érnek véget 

a Határtalanul! pályázattal kapcsolatos 
programok az iskolában. Szándékunk-
ban áll a leendő hetedikesek számára 
egy előadást tartani az összegyűjtött 
élményekből, tapasztalatokból fényké-
pek segítségével, hogy a következő 
tanévben ők is hasonló lelkesedéssel 
induljanak útnak. Ezen kívül 2015. 
június 4-én, a nemzeti összetartozás 
napján témanapot rendezünk a hetedik 
osztályosok aktív közreműködésével, 
melynek célja az, hogy az isko la vala-
mennyi tanulójával megosszuk élmé-
nyeinket megis mertetve őket egy tő-
lünk térben viszonylag távol eső táj-
egység, de egy közeli ku ltúra értékei-
vel, sajátosságaival, melynek négy 
napig mi is részesei lehettünk. A be-
mutatni  tervezett tematikus egységek: 
1. Kolozsvári barangolás 2. Hogyan 
lesz a forrásból fo lyó? 3. Máshol 
élünk, de a szívünk egyformán dobban 
- gyerekek Kalotaszentkirályon 4. Ter-
mészetvédelem a Kárpát-medencében 
5. A termés zet vizsgálata a gyakorlat-
ban - megfigyelési módszerek megis-
mertetése és kipróbálása 6. Néprajz, 
zene, tánc - közös gyökereink felfede-
zése 7. A Kárpát-medence élőhelyei, 
élővilága.  

 
Reméljük, hogy jól tudunk majd éln i 

a pályázat adta lehetőséggel, és minden 
hetedikes diák maradandó élmények-
kel, élet re szóló emlékekkel tér majd  
haza. A rra törekszünk, hogy tapaszta-
latainkból annyit közvetítsünk isko lánk 
többi tanulója felé, amennyit  csak tu-
dunk, hogy általunk ők is részesei le-
hessenek a nemzeti összetartozás érzé-
sének. 

Drabos Sándorné 
a pályázat koordinátora 

„HATÁRTALANUL!” PROGRAM  
A BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
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Zsámbokon 2010 óta működik 
Matthew Hayes [ejtsd: mettyu: héjsz] 
ökozöldségtermesztésre szakosodott 
mezőgazdasági vállalkozása, a Zsámboki 
Biokert. Matthew 20 éve él Magyaror-
szágon, a gazdálkodás mellett tanít a 
Gödöllői Egyetemen. Biogazdálkodóként 
számára nagyon fontos az ökológiai 
szemlélet megismertetése mind a fo-
gyasztók körében, mind abban a szűkebb 
közösségben, amelyben él. Azért, hogy a 
gyakorlatban is tegyen a zsámboki gyer-
mekek és fiatalok környezettudatosságra 
való neveléséért, felajánlotta, hogy birto-
kán területet biztosít az iskolakert újrain-
dításához. Kezdeményezését nyitott szív-
vel fogadta a falu- és az iskola vezetése. 
Én és férjem, Selmeczi Géza vállaltuk az 
iskolakert felügyeletét, gondozását; 
mindketten egy éve dolgozunk önkéntes-
ként Matthew-nál. 

 Az iskolakert tervezésekor a 
hosszú távú előnyként vettük figyelem-
be, hogy egyfelől az iskolakert jól illesz-
kedik a Bajza Lenke Általános Iskola 
környezeti nevelési- és egészségnevelési 
programjába, és másfelől a tanulók egy 
eleven, működő biogazdaságban ökoló-
giai szemletű kertészeti tapasztalatokat 
szereznek. Meggyőződésünk, hogy a 
természet szemlélése és az iskolakertben 
végzett munka tudást közvetít; az iskolá-
ban tanultak az iskolakertben jól szem-
léltethetők; a gyermekek szabadlevegőn 
dolgoznak közösen, egymást is segítve; a 
munka során felszínre kerülnek a tanulók 
egyéb képességei (pl. kézügyesség, csa-
patmunka-készség). 

 A tanulók az őszi időszakban 
kezdték látogatni az iskolakertet tanóra 
keretében: hétfőnként és szerdánként jött 
egy-egy osztály, ha az időjárás megen-
gedte. Ezt a félévet – mintegy előkészí-
tésként – arra szántuk, hogy a gyermekek 
megismerkedjenek a kerttel, és megta-
pasztaljuk, milyen a foglalkozások fo-
gadtatása a gyermekek, pedagógusok és 
szülők körében. Az első foglalkozás min-
den osztály esetében – korosztályuknak 
megfelelően – közel azonosan zajlott: 
Egy rövid bevezető beszélgetés, ismerke-
dés után bemutattuk a Biokert üzemi 
területét, hogy a gyerekek lássák, milyen 
növények betakarítása és termesztése 
folyik ősszel, mik az őszi feladatok a 
szabadföldi területen, és milyen vetemé-
nyek, palánták kerülhetnek a fűtetlen 
fóliákba téli termesztésre. 

 Sokat beszélgettünk arról, hogy 
miben tér el a biozöldség a tömegterme-
lésből származótól. A tanulók meglepően 
jól tájékozottak. Tudják, hogy a biogaz-
dálkodásban talán az a legfontosabb, 
hogy nem használnak vegyszereket és 

műtrágyát. Sokat beszéltünk arról, hogy 
mi a komposztálás, mi a humusz, és arról 
hogy ezek jelentik a biogazdálkodás 
alapját: az életerős, humuszban gazdag 
talajban erős növények fejlődnek, me-
lyek lényegesen ellenállóbbak „modern” 
társaiknál, így a szelíd növényvédelmi 
eszközök (pl. gyógynövényes permet) is 
segítenek betegségek esetén. Sok tanuló 
ismeri a vetésforgó alkalmazásának elő-
nyeit, hiszen ez ma is elő hagyomány a 
nagymamák kertjében. A különböző 
tápanyag igényű növények 
„forgatásával” a kertben elejét lehet ven-
ni a talaj végzetes kizsigerelésének. A 
kártevők ellen pedig védekezhetünk 
olyan növények egymás mellé ültetésé-
vel, amelyek riasztják egymás kártevőit. 
Az alsó tagozatos gyermekekkel inkább 
játékos formában szemlélődtünk a kert-
ben: mondtunk mesét, verset közösen. 
Olyan játék is volt, hogy egy hatalmas 
vederből mindannyian húztunk egy-egy 
zöldség levelet és elindultunk a hatalmas 
kertbe. Az volt a gyerekek feladata, hogy 
ha séta közben rábukkannak arra a nö-
vényre, amelyhez tartozó levél a kezük-
ben van, kiabáljanak. Ilyenkor kihúztunk 
egy-egy növényt, megnéztük és megne-
veztük a részeit, és megbeszéltük, mely 
részét fogyasztjuk. 

 A legnagyobb sikere azonban a 
minden osztálynál a kertben dolgozó két 
igáslónak –  Sárának és Kényesnek – 

volt: a karám előtt óriási volt a tolongás, 
hogy mindenki megsimogathassa őket. 
Szerencsére öreg, tapasztalt lovak, és jól 
neveltek, így türelemmel elfogadták a 
gyermekek simogatását. Nagyon izgal-
mas volt a baromfiudvar megtekintése is, 
ahol mintegy 500 tyúkot és kakast lehe-
tett biogyomnövényekkel etetni. 

Arra is volt lehetőségünk, hogy bele-
kóstoljunk az őszi munkákban is: szep-
temberben és októberben gyomláltunk, 
mert augusztusban másodvetésként – 
zöldtrágyának – vetettem zöldborsót s 
fehér mustármagot. Ezeket és a töknö-
vénnyel benőtt területet is megkapáltuk, 
kigyomláltuk. Gyerekekkel közösen szét-
szedtük a dupla komposztláda tartalmát, 
majd összeraktuk újra az egyik ládába, 
hogy tavaszra legyen megfelelő humu-
szunk az ültetéshez. Október közepén 
ültettünk ribizli dugványokat, az lesz 
majd a „kerítés”. 

November elején pedig mindent ki-
szedtünk a földből, és az utolsóként érke-
ző nyolcadik osztályosok komposztot 
vittek e területre és elkezdték felásni. 
Ahol nem tudtunk ásni, ott gyomláltunk, 
hogy előkészítsük a területet a szántásra, 
ami napokon belül meg is történt. 

Így alussza téli álmát a jövendő isko-
lakert, és várja, hogy a tavaszi napsuga-
rak ismét odacsalogassák a zsámboki 
iskolásokat.  

Vincze Zsuzsanna 

A JÖVENDŐ ISKOLAKERT 

Az emberiség fordulóponthoz érkezett az 
élelmiszertermelés és -ellátás terén is. Az 
ötvenes évektől kialakuló modern ipari 
mezőgazdaságnak nagy az erőforrásigénye, 
függ a fosszilis üzemanyagtól, műtrágyát 
használ és a tömegtermelésen alapul. Az 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszer-
vezet (FAO) 2014. szeptemberi konferenciá-
ján elhangzott, hogy ez fenntarthatatlan, 
ennek meg kell változnia, helyét egy ésszerű 
gazdálkodásnak kell elfoglalnia. 
Ilyen az ökológiai mezőgazdálkodás, amely 
egy hagyományos földművelési mód, ami 
sokkal kevesebb fosszilis erőforrást igényel, 
mint a ma általánossá vált intenzív, mono-

kultúrás gazdálkodás, és ráadásul az ember 
szociális igényeivel is összhangban van. Az 
öko növénytermesztés a hagyományos tu-
dást használja, és alkalmazásával óvjuk a 
környezetünket és az embereket. 
 
A konferencián szakértők felhívták a figyel-
met, hogy hatalmas problémákat okozhat 
az, hogy az emberek egyre inkább a város-
okba költöznek. A mostani trendek szerint 
2050-re az emberek 75%-a városokban fog 
élni. E növekedés mérséklésének egyik mód-
ja lehet, ha valódi ösztönzést kapnak a kis 
gazdálkodók, főleg a fiatalok, hogy marad-
janak vidéken. 

Iskolakert – miért is? 

3. osztályosok ismerkednek az iskolakerttel Iskolakerti munkálatok – 8. osztály 
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BETLEHEMI LÁNG fogadása:    
 ZSÁMBOKON  
a Szent Erzsébet  

TEMPLOMBAN,  
2014. december 14-én,  

17:45-kor 
 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge – a korábbi évek hagyományait fo ly-
tatva – idén is részt kíván venni a kará-
csonyra való készü letben, lehetőséget 
biztosítva a települések polgármesteri-
nek a  Bet lehemben,  a Születés temp-
lomában meggyújtott Szeretet Lángjá-
nak átvételére, biztosítva a lehetőséget, 
hogy a Láng önkormányzati vezetők 
által is eljuthasson településeinkre, 
templomainkba, családjainkhoz, s le-
hessen szimbolikus összekötő kapocs 
közösségeink, magyar családjaink szá-
mára. 
A  Bet lehemi Láng  átadás ára a 
Zsámboki Szent Erzsébet templomban  
az  idén is egy kis ünnepélyes műsor 
keretében kerü l sor, amelyre ezúton is 
szeretettel  várjuk Zsámbok község 
lakosságát. 

Sáros, kátyús kövesúton  
szomorú, ázott kocsisor 
vánszorgott a Jászség felől. 
Asszony, gyerek, komor paraszt 
kocorgott  ponyvák alatt: 
menekült a ruszkik elő l 
reményt vesztve, űzve – fázva,  
az Istentől csodát várva. 
 
Velük szemben nagy, hatalmas,  
eddig mindig diadalmas,  
félelmetes a célszörnyek 
Kelet felé dübörögtek. 
rajtuk büszkén „lovagoltak” 
a vidám, feketeruhás,  
szőke, dalos-harmonikás 
fiatal, német katonák. 
Így vonult ez a fémkígyó 
bizakodó, sorsfordító 
a hódítót megállító 
törhetetlen acélgátnak,  
az A lföldre – Tóalmásnak, 
Aztán jött az ellencsapás, 

a tömeges „első hullám”: 
távolról ideparancsolt 
ázsiai legényekkel… 
Szakadt, fö ldszín-köpenyekben 
caplatva az őszi sárban,  
riadt, kormos tekintettel 
az ellenséget kémlelve 
lövésre tartott fegyverrel 
húzódtak a házak mellett  
Tura, s Valkó felé menve 
remélve a Halál helyett  
a megígért, nagy Győzelmemet. 
 
Itt porladó csontjaikra 
védőn és békésen borul  
szürke, bazalt kőből épült  
templomkert i síremlékük 
zöld, borostyán koszorúja. 
A szomorú, őszi eső 
a könnyeit – anyjuk helyett-  
csendesen erre hullat ja… 

 
Dr. Tóth József 

„70 éve történt…”  
– emlékezés a front eseményekre … 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy Györe Béláné   
89 éves korában csendben megpihent. Köszönetet mondunk 
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és 

ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk temetésén meg-
jelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoztak.                  Gyermekei 

2014. november 10-én (hétfőn) dél-
után kettőkor feszült izgalommal kez-
dődött a Bajza Lenke Általános Iskolá-
ban a honismereti vetélkedő. Osztá-
lyonként két-két csapat képviseltette 
magát. Bizony sokat készültek tanára-
ikkal és egyedül is azok, akik vállalták 
a megmérettetést, de érdemes volt. A 
szóbeli feladatok között szerepelt isko-
lánk névadójának életrajza, Szent Er-
zsébet élete, a  tájház és a templom 
rövid bemutatása. Az írásbeli feladatok 
között a zsámboki zsebkendő Zsámbok 
címere, utcáink elnevezése, régi szava-
ink és honismeret i totó szerepeltek. 

A zsűri tagjai: dr. Tóth József tanár 
úr, Holló Ilona polgármester, Bajd ikné 
Bálint Mária, a művelődési ház vezető-
je voltak. Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy sok-sok értékes „feleletet” 

h a l lg a t h a t t a k  m e g  a  jö v ő  
„idegenvezetőitől”. 

A versenyt a nyolcadikosok nyerték, de 
szépen szerepelt egy hetedikes és egy ötö-
dikes csapat is.  
I. helyezett: 8.osztály 
  Vasas Fanni  
  Boda Réka 
  Urbán Petra 
 
II. helyezett: 8. osztály 
  Molnár Cintia    
  Szécsi Liliána 
  Gódor Patrik 
III. helyezett: 7. osztály 
  Burai Valentina  
  Gódor Fanni 
  Németh Klaudia 
 

Minden versenyzőnek gratulálunk! 

Honismereti vetélkedő győztesei Boda 
Réka, Urbán Petra,Vasas Fanni 

Honismereti vetélkedő zsűrizés 

AZ ŐSÖK TISZTELETE 
honismereti vetélkedő a Bajza Lenke Általános Iskolában 

1944. november 

Köszönetnyilvánítás 
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Egészségügyi  
szakdolgozó kategória  

közönségdíjasa: 
 Oláh Éva Zsámbok 

 
Mi is ez a díj?  

 Számtalan díjat ismerünk, amelyek 
nagyon fontosak, hiszen rámutatnak 
olyan helyzetekre, amelyekben valaki 
a hétköznapin túlmutatót vitt véghez. 
De vannak olyan tettek, amelyek a 
nyilvánosság előtt kevésbé láthatóak. 
Kevésbé, vagy egyáltalán nem. A 
Richter Aranyanyu Díj csak nőknek 
szól és célja immár negyedik éve, 
hogy olyan segítő foglalkozású nőket 
kutasson fel, mutasson be és díjazzon, 
akik minden nap bizonyítják különle-
ges erejüket, kiválóságukat. A Ma-
gyarországon egyedülálló kezdemé-
nyezés célja a nők társadalmi megbe-
csülésének és önbecsülésének növelé-
se.   A díjat olyan nőknek ítélnek oda, 
akik klasszikus, női segítő szakmák-
ban dolgoznak, és munkájuk nélkülöz-
hetetlen, mégis csekély anyagi és er-
kölcsi elismerésben van részük. A je-
lölés és a díjazás menete:   A díjazot-
tak személyére a nagyközönség tehet 
javas latot, három kategóriában — 
pedagógus, orvosnő és egészségügyi 
szakdolgozó.  A jelölések mellé egy-
egy személyes történetet ismertetése 
után az  egyes kategóriák döntősei 
közül kategóriánként egy-egy díjazot-

tat  hattagú zsűri választ ki, (zsűri ta-
gok: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon 
Nyrt. kommunikációs vezetője, Rácz 
Zsuzsa író, Dr. Gyarmati Andrea 
olimpikon, gyermekorvos; Kriston 
Andrea, a Kriston Intim Torna mód-
szer kidolgozója; Nagy Tímea olimpi-
ai bajnok párbajtőrvívó, valamint Do-
bó Kata színésznő. ) míg a másik 4 
díjazottat kategóriánként a közönség 
választja meg internetes és mobil app-
likációs szavazással. Így összesen hat 
nő kapja meg minden évben ezt az 
elismerést és ezzel együtt járó  jutal-
mat. A kiválasztott hősnők az év vé-
gén megrendezett, ünnepélyes díjki-
osztó gálán vehetik át a Richter 
Aranyanyu Díjat.  
Megvannak a 2014-es év Richter 
Aranyanyu Díj nyertesei: 
Az ünnepélyes díjátadó gálán  katarti-
kus pillanatok közepette fény derült a 
várva várt eredményre, kik kapták az 
idén a legtöbb szavazatot a közönség-
től és kiknek ítélte a zsűri a díjakat. A 
tizenkét döntős közül kategóriánként 
egy-egy közönségdíjas és egy-egy 
zsűridíjas vehette át a szobrot és a 
vele járó pénzjutalmat, valamint a 
hetedik díj, a Ridikül Magazin külön-
díja is gazdára talált. 
 
Közönségdíjasok közül… 
 

Az idei év legnagyobb meglepetése 

a z  e g észs é gü gy i s z ak dol go -
zó kategória közönségdíjasa OLÁH 
ÉVA, aki rajt-cél győzelmet aratott. A 
kistarcsai kórház nővéréről készült 
kisfilm volt a legnépszerűbb a szava-
zók körében. Éva fiatalon elveszített 
édesanyjának fogadta meg, hogy ta-
nulni fog és segít másoknak, jelenleg 
éppen az érettségire készül. Roma 
származása miatt jelentős hátránnyal 
indult, ahogy mondja „többszörösen 
kellett bizonyítanom, hogy elfogadja-
nak, de nem adtam fel”. 
Zsámbok  község  lakóinak a nevében 
is gratulálunk és nagyon büszkék va-
gyunk a „zsámboki”  Aranyanyura! 
További munkájához, tanulmányaihoz 
jó egészséget, sok sikert és kitartást 
kívánunk!  

Richter Aranyanyu Díj 2014 

Oláh Éva a dí játadó ünnepségen 

Magyarországon a lakosság 65%-a küzd  
kisebb-nagyobb vizelettartási prob lé-
mákkal. Bizonyos életszakaszunkban 
gyakrabban fordul elő, fontos ismerni 
elő fo rdu lás ának oka it . Mi a za z 
inkontinencia? A  vizelettartási képtelen-
séget vagy elcsepegést nevezzük így. 
Nem csak hölgyek lehetnek érintettek. 
Lássuk az anatómiai hátteret. A vesék-
ből a  vizelet a  húgyvezetékeken át  jut le  
a húgyhólyagba, mely egy izmos falú, 
tartály. A hólyag alatti záróizmok, me-
lyek a medencefenék izmaival együtt 
körbeveszik a húgycsövet, biztosítják a 
vizelet visszatartását, szükség esetén 
kiürítését. A hólyag feszülése vizelési 
ingert kelt, ennek akarat lagos, izmok 
általi befolyásolása egészséges esetben a 
vizelet v isszatartási képesség. Egészsé-

ges esetben napközben 4-6, éjjel maxi-
mum egy vizeletürítés történik. Fent 
említett anatómiai tényezők betegségei 
pl. felfázás, vesegyulladás, az izomzat  
sorvadása vagy idegrendszeri zavara 
inkontinenciához vezethet. Vizelettartá-
si képességünk kis odafigyeléssel meg-
őrizhető. A fo lyadékmegvonás a vizelet  
bekoncentrálódását okozza, mely inkább 
rontja a panaszokat! Elh ízott emberek-
nél a záróizomzat túlterhelődési evi-
dens, a probléma itt sokkal gyakoribb. 
Állandóan köhögő dohányosoknál az 
elcseppenés szinte törvényszerű. Túl 
szoros ruházat kerü lendő. Testedzés, 
gátizomtorna értelemszerűen, alapvető-
en az izmok javára válik. Kivéve a súly-
emelést. Terhesség alatt illetve szülések 
után gátizomtorna  a  legjobb megoldás, 
speciális betét viselése mellett. Változó-
kort követően ismét gyakoribb a panasz 
a női hormonszint csökkenés és az 

izomzat természetes sorvadása miatt. 40 
év feletti nők 15%-nál fordul ez elő. Itt 
az előbb említett móds zereken túl 
gyógyszeres vagy súlyosabb esetben 
műtéti megoldás is szóba jöhet. Férfiak-
nál a prosztatabetegségek velejárója 
lehet vizelettartási zavar. Érintheti még  
a központi idegrendszer bizonyos beteg-
s égben  s zenvedő it  –  A lzheimer, 
Parkinson kór – cukorbetegségeket, 
egyéb alhasi műtétet átesetteket. Ez 
esetben anatómiailag formázott intimbe-
tétek állnak rendelkezésre. Kedves Be-
tegeink! Mint a számokból kitűnik a 
probléma korántsem ritka. Kérem tárják 
fel nyugodt őszinteséggel. Bővebben a 
t é m á r ó l  a z  é r d e k l ő d ő k  a 
www.corewellness.hu weboldalon tájé-
kozódhatunk. 
 
Üdvözlettel: Erdély i dr. 

Kedves Olvasóim! 



9 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. A 
kisgyermeknek olyan szükségleteit elégíti ki, amely elősegíti 
növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzésé-
hez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, 
és megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. 
A gondozás és az egészséges életmódra nevelés a testi nevelé-
sen kívül hozzájárul az egész személyiség alakulásához. 
A gyerekek növekedését, fejlődését a környezeti tényezők 
segíthetik, vagy lassíthatják. A környezet a gyermekeket érő  
külső hatások összességét jelenti, amelyhez az egyéni fejlett-
ségük és egészségi állapotuk szerint eltérő módon és mérték-
ben képesek alkalmazkodni. 
A gondozás a gyermekek fejlődése során egyre több egészség-
nevelési elemet tartalmaz. A környezeti tényezők segíthetik, 
vagy lassíthatják az öröklött adottságok kibontakozását. Ezért  
fontos, hogy az óvoda feltételrendszere, szokásrendje, nevelési 
hatásai segítsék elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének 
megfelelően legyen képes a környezethez való legoptimáli-
sabb alkalmazkodásra. 
A gondozás, egészséges életmódra nevelés tevékenységei 
Testápolás: A gyerekek gyakorolják, elsajátítják a mosdó he-
lyes használatát (szappan, körömkefe, törölköző, fogápoló 
szerek, fésű, zsebkendő, WC használat). 
Önkiszolgálás: A gyermek a felnőtt segítségével megismerke-
dik az egyes használati tárgyak alkalmazásával, önkiszolgálás 
műveleteivel, azok sorrendjével. Az önkiszolgálás készségei 
gyakorlás útján megszilárdulnak. Az önálló munkavégzés szo-
kásai kialakulnak. 
Étkezés: Étkezéskor az edényekkel, evőeszközökkel megtanul-
ják önállóan kiszolgálni magukat. Meg tanulnak önállóan enni, 
inni, csukott szájjal étkezni, a kanalat, villát, szalvétát megfe-
lelőn használni. Étkezés közben ügyelnek az asztal és a kör-
nyezet rendjére. Az asztal mellett természetes testtartással 
üljenek! 
Öltözködés: Ruhájukat segítséggel ki- és begombolják, gyako-
rolják azok le- és felvételét. Cipőjüket le- és felhúzzák, cipőfű-
zőt ki- és befűzik, egyszerű kötését gyakorolják, elsajátítják. 
Környezet rendben tartása: A különféle eszközöket önállóan 
használják, használat után a helyükre teszik. Holmijukat rend-
ben a megfelelő helyre teszik. Játékaikat, foglalkozási eszkö-
zeiket rendben tartják, rendet tartanak maguk körü l. 

Elsajátítják az ajtó önálló nyitását és csendes csukását. 
A gyermekek fejlődésének főbb jellemzői az óvodáskor 
végére 
Testápolás 
Önállóan mosakodnak, törülköznek, figyelmeztetés nélkül 
kezet mosnak, amikor csak szükséges. Körömkefével tisztítják 
körmüket. Ruhájuk u jját fel- és letűrik, begombolják, kikap-
csolják. 
Használják a WC-t. Vigyáznak a WC, a mosdó rendjére, a 
tisztálkodási eszközöket a helyére teszik. Fogat mosnak, a 
fogápolási szereket tisztán, rendben tartják. A hajukat rendben 
tartják. Zsebkendőjüket használják, helyesen fújják az orrukat. 
Önkiszolgálás 
Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal természe-
tes teendőként látják el. 
Segítenek az ágyak berakásában, a terem átrendezésében. 
Önállóan tevékenykednek, észreveszik az elvégzendő feladata-
ikat, és segítséget nyújtanak társaiknak, valamint a felnőttek-
nek. 
Önmaguk is képesek a mindennapi szükségleteik megfelelő  
önálló kielégítésére. 
Étkezés 
Étkezés közben kultúráltan viselkednek. 
Igénylik az asztal esztétikus rendjét. 
Helyesen használják az evőeszközöket (kanalat, villát). 
Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani. 
Öltözködés 
Önállóan, a megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek. 
Holmijukat, ágyneműjüket hajtogatva helyre teszik. 
Ruhaneműjükkel gondosan bánnak, cipőfűzőjüket megkötik. 
Ha fáznak, vagy melegük van, segítenek magukon. 
A környezet rendben tartása: 
Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozott-
ságára. 
Az ajtókat csendben nyitják, csukják, az eszközökkel óvatosan 
bánnak. 
A rendetlenséget észreveszik, megszüntetik. 
Ismeri a szelekt ív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét. 

 
Molnárné Deák Erika, óvodavezető 

A gondozás, egészséges életmódra nevelés 3-7 éves korban 

A szülő feladata, a gyermekek gondozása, 
amíg önálló életvitelre nem alkalmas, és 
hogy magas fokú önbecsülést ébresszen 
fel benne. Ahhoz, hogy a gyermek önbiza-
lommal telve nőjön fel, érezze, hogy sze-
retik, hogy biztonságban van, hogy védve 
van, ahhoz olyan környezetre van szüksé-
ge, ahol a szülők szeretik egymást. Semmi 
nem lehet ijesztőbb egy gyermek számára, 
mint egy olyan családban élni, ahol a szü-
lők folyton veszekednek, ahol nem szere-
tik egymást, ahol feszült a légkör. A gyer-
mek mindig hajlamos arra, hogy áldozattá 
váljék. Az egyetlen módja, hogy gyerme-
künket valóban szeressük: ha a számára 
elegendő mennyiségű és minőségű időt 
töltünk vele. Napi tíz perc nem elég! A 

gyerek annyira tartja magát értékesnek, 
amennyi időt a számára legfontosabb em-
berek vele eltöltenek. Az egyik legna-
gyobb ajándék, amit egy szülő adhat gyer-
mekének: a feltétel nélküli szeretet. A 
szeretet  az az érzelmi támasz, ami a gyer-
mekek  növekedéséhez elengedhetetlen. 
A fizikai érintkezés az egyik legjobb mód-
ja szeretetünk kimutatásának. Minden nap 
kell nekik, folyamatosan igénylik a babus-
gatást, az átölelést, simogatást.  
Kedves Olvasóim! Ajánlom, hogy olvas-
sa, értelmezze Pál apostol első levelének 
13. bekezdését a korintusiakhoz, a szere-
tetről! Ezzel kívánok Békés Karácsonyt, 
Egészséges Új Esztendőt! 

Kollárné Dobák Marianna védőnő 

A védőnő tanácsai 

Hogy volt? 
 

A Védőnői Szolgálat 2015-ben ünnepli 
100. születésnapját, ebből az alkalomból 
szeretném összegyűjteni a zsámboki vé-
dőnői munka emlékeit. Kérem a lakossá-
got, hogy amennyiben van fényképe, saját 
vagy szülőktől hallott története az egykori 
védőnői munkáról, terhesgondozásról, 
újszülött fogadásáról, Sabin-cseppezésről, 
himlő elleni oltásokról stb. akár írásban, 
akár személyes megkeresés útján juttas-
sák el hozzám! 

Köszönettel: Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Tel:06-28-592-200 
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Tisztelt Sportbarátok! 
 
Befejeződtek a 2014 évi bajnoki küzdel-
mek. 
Történelmi jelentőségű volt ez az év a 
Zsámboki SE életében. Felnőtt csapatunk 
a megyei másodosztályban szerepelt az  
ősz során. Újoncként a 15 csapatos baj-
nokságban a 10. helyen zártuk a szezont 
14 ponttal, 25 rúgott és 31 kapott góllal,  
ami siker és sikertelenség is egyben. Si-
kertelen, mert többre hivatottak játékosa-
ink. Néha a körülmények, néha önhibánk 
miatt hagytuk el vesztesen a játékteret.  
Voltak fájó eredmények, mint például a 
Dány elleni hazai fiaskó, az utolsó pilla-
natban kaptunk ki nagy egyéni hibákból.  
Sikeres, mert erős mezőnyben nyertünk 
mérkőzéseket, volt jónéhány döntetlenünk 
is, nem fenyeget bennünket a kiesés szele. 
Az őszi bajnok Tápiószele nem tudott 
legyőzni bennünket. A tavaszi szezonban 
szeretnénk előrelépni a tabellán, erre jó 
esélyt lát a vezetőség, bízunk edzőnkben, 
Németh Lászlóban, hogy még többet hoz  
ki fiainkból. A Pest megyei kupaküzdel-
mekben háromszori továbbjutás után az  
első osztályú Üllő gárdája megálljt paran-
csolt játékosainknak, 1:3 arányú tisztes 
vereséget szenvedtünk, de a játék képe 

alapján a bravúr is benne volt a mérkőzés-
ben. 
U21-es ificsapatunk a tavaszi bajnoki cím 
után visszaesett, 13 csapatból a 12. helyen 
zártak fiataljaink. Sajnos  létszám és egyéb 
problémák is közrejátszottak a gyenge 
szereplésben. Gacsályi Attila edző meg-
köszönte a lehetőséget, és lemondott tisz-
téről. Köszönjük áldozatos munkáját, más  
szerepkörben továbbra is az egyesületért 
dolgozik. Helyét egy ideiglenes stáb vette 
át az utolsó öt mérkőzésre. Tavaszra meg-
erősítjük a csapatot, kinevezzük az új 
edzőt, és újra a mezőny első fele lesz a cél 
ifistáink számára. 
A december a pihenésé lesz, majd január 
közepén újult erővel vágnak bele futbal-
listáink a felkészülésbe. Egy jó alapozás 
után tavasszal jobb eredményekkel fo-
gunk kedveskedni szurkolóinknak. 
Az ősz sok sikert hozott utánpótlás-
programunkban. Jól szerepeltek kis focis-
táink. Három Bozsik-tornát is rendeztünk 
hazai pályán, a résztvevők és a szövetség 
nagy megelégedésére. Alkalmanként 100-
150, 6-11 éves labdarúgó-palánta mutatta 
be tudását szüleinek, edzőinek és  a kiláto-
gató nézőknek. Sokat kellett dolgoznunk 
ezért a sikerért, kapukat gyártottunk, háló-
kat vásároltunk. Ezúton köszönöm mind-

azoknak, akik ebben segítséget nyújtottak 
munkájukkal, támogatásukkal. 
November folyamán jótékonysági sport-
bált rendeztünk az egyesület javára. Haj-
nalig tartott a mulatság, mindenki jól 
érezte magát. 
Nagy örömünkre szolgált a felújított öltö-
zőnk, edzések, mérkőzések után játékosa-
ink jó melegben tudnak öltözni, tisztál-
kodni. Sok munka vár még ránk ott is, 
hisz szekrényekre, polcokra, fogasokra 
lesz szükség. Ezeket a tél folyamán kíván-
juk beszerezni, felszerelni. 
Továbbra is számítunk Polgármester Asz-
szony, az Önkormányzat, helyi vállalko-
zók és szimpatizánsok anyagi és termé-
szetbeni támogatására. 
Köszönjük az eddigi segítséget, nélkülük 
nem tartanánk itt. 
Tavasszal visszavárjuk lelkes szurkolóin-
kat a pályára, reméljük, sok örömet tu-
dunk nekik okozni. 
 
További információk: 
    www.zsambokise.hu 
    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 
 
Hajrá Zsámbok! 

Kovács Tibor 

A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI 

A megválasztott és egyben megújult  
elnökség úgy döntött, hogy felrázza a tag-
ságot és a település lakosságát is, hogy 
változásokat tudjunk elérni, a helyi bűnözés 
visszaszorításának érdekében. Úgy ítéljük 
meg, hogy célkitűzésünk Zsámbok Község 
Önkormányzatának, Polgármesterének, a 
helyi Termelőszövetkezet Elnökének támo-
gatásával a helyi körzeti megbízott segítsé-
gével és elszánt munkával megvalósult, de 
a kezdeti eredményeket tovább kívánjuk 
javítani. Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a 
helyi körzeti megbízottal szakmai felügye-
letünket folyamatosan ellátja, információ-
cserével kölcsönösen segítjük egymás mun-
káját. A körzeti megbízott munkáját két 
fő körözött személy elfogásában segítet-
tük. (Az egyiket éppen „kukorica betakarí-
tás” közben). A temetőnél a Halottak Napja  
idején kiemelkedő figyelmet fordítottunk a 
sírkert előtti parkoló autók őrzésében, útba 
igazításban, az idős emberek segítésében. 
Továbbra is napi szinten jelen vagyunk az 
iskolánál, ahol biztosítjuk a tanulók bizton-
ságban átkelését az úttesten valamint meg-
előzzük a  konfliktushelyzetek kialakulását.  
Biztosítjuk iskolai rendezvények zavartalan 
lefolyását. November 29.-én településün-
kön az egész napos XXVII. Közép-

Magyarországi Amatőr MajoretteVerseny 
biztosításában vettünk részt. 

Az őszi kukorica betakarításánál nappali 
szolgálatot is teljesítettünk, a kukorica 
tolvajok un. böngészők tevékenykedését 
visszaszorítottuk. A kukorica-táblák őrzé-
séhez nyújtott anyagi támogatást köszönjük 
a Termelőszövetkezetnek valamint a mező-
gazdasági tevékenységet végző gazdálko-
dóknak! Tudomásul kell venni, hogy ben-
nünket a lakosság tesz mérlegre, attól függ 
a polgárőrség és a rendőrség pozitív illetve 
negatív megítélése, hogy milyen a lakosság 
biztonság érzete. Bízunk abban, hogy a 
lakosság véleménye területünkön pozitív a 
polgárőrség és a rendőrség munkájának 
megítélésével kapcsolatban.A vezetősé-
günk pozitívan értékeli, hogy a problémák 
ellenére is vannak jó eredményeink. 

A lakosok egyre jobban részt vesznek a 
SZEM mozgalomban, egyre többen kérik 
meg szomszédjaikat, hogy figyeljenek az 
ingatlanjukra, ha hosszabb-rövidebb időre 
elutaznak. Minden bűncselekményt nyil-
vánvalóan nem lehet megelőzni, megaka-
dályozni, de sokkal több bűncselekmény, 
szabálysértés elkövetésére kerülhetne sor, 
ha mi a Rendőrséggel együttműködve nem 
járőröznénk, és nem végeznénk naponta 

szolgálaton kívül is bűnmegelőzési felada-
tainkat. Munkánkkal hozzá kívánunk járul-
ni, hogy településünk élhetőés fenntartható 
település maradjon, ezért dolgozunk, felál-
dozzuk szabadidőnket, keressük a partnere-
ket, támogatókat, igyekszünk a lakosság-
gal, Önkormányzattal és települési Intéz-
ményekkel minél szorosabb kapcsolatot 
kiépíteni. Legfontosabb  tennivalóink: a 
Rendőrséggel együttműködve a bűnmeg-
előzési feladataink javítása, kiemelten a 
betöréses lopások csökkentése területén. A 
SZEM mozgalom erősítése, további  aktív 
személyek bevonása.Kérem a Tisztelt La-
kosságot, hogy ha bármilyen  szokatlan, 
idegen házaló személyeket látnak, faáruso-
kat, vasgyűjtőket ne engedjék be, hanem  
hívják a rendőrséget, polgárőrséget!(06-20-
2279206) 

A megelőzéssel sokat tehetünk a bizton-
ságért a vagyontárgyaink megvédéséért! Az 
ünnepek közeledtével Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt 
kívánok Zsámbok Község lakosságának! 

 
Bajnóczi Krisztián 

Zsámboki Polgárőr Egyesület 

A Polgárőrség  munkájáról… 
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Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! 
 
˝Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!˝ címmel indított ha-
gyományőrző programsorozatot az elmúlt évben a közmédia.  
 
Ebben az évben is folytatódott ez a kezdeményezés melyhez 
hétvégi programjaival számos település csatlakozott, többek 
között Zsámbok Község Önkormányzata is. Ez a kezdemé-
nyezés azért jött létre, hogy a rendezvények keretében meg-
láthassuk, milyen szép az országunk, mennyi értéket őriz, és 
milyen csodálatos emberek lakják.  
 
A kétnapos rendezvényen településünk hagyományőrző kéz-
műves foglalkozást, és esti szórakoztató zenés estet szerve-
zett Miklóssy József ,  Somodi Erika nótaénekes, valamint a 
100 tagú cigányzenekar tagjainak közreműködésével. 
Záróprogramként csatlakoztunk, az országosan megrendezett 
örömtűzgyújtáshoz. 

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 

Polgármesteri Hivatal 
2116 Zsámbok,  
Bajza Lenke tér 10. 
 
Telefon  : 06-28-462-107 
    06-28-462-762 
Fax: 06-28-462-763 
E-mail:  
hivatal@zsambok.hu 
 

Ügyintézők: 
Hétfő: 08:00 - 18:00,  
Szerda: 08.00 - 16:00 
 
Hal ál esett el  kapcsol atos  
anyakönyvi  ügyint ézés  
eset én az ügyfél fogadási  
időn kívül i s áll unk az 
ügyfel ek rendelkezésére. 

Polgármester: 
Holló Ilona  
polgármester 
ügyfélfogadása: 
 
Hétfő: 9.00-12.00 
Szerda: 13.30-16.00 
 
 

Jegyző: 
Nagyné dr. Szabó Judit 
címzetes főjegyző 
ügyfélfogadása:  
 
Hétfő:08:00-16:00,  
Szerda: 08:00-16:00 

Karácsonyi Ötletadó Vásár és Börze 
 

A rendezvény időpontja:   
2014. december 13-án de. 9.00-12.00  

Helyszín: Művelődési Ház.  
 

Várjuk azokat az alkotókat és árusokat, akik ötleteikkel 
alkotásaikkal részt tudnak venni ezen a rendezvényen.  

A résztvevők számára ingyen asztalokat,  
székeket b iztosítunk!  

 
Jelentkezés:  legkésőbb december 13 reggel 8 óráig.  

Érdeklődni a Művelődési házban:  

Bajdikné Bálint Máriánál,  

vagy Tel.:06-/202040914 

Véradás 
2014. december 

15-én  
du. 13.00-15.00  
Véradás lesz a 

Művelődési  
Házban 

 

Kérjük a véradókat,  

hogy  

Taj-kártyájukat  

és személyazonosító  

okmányukat hozzák  

magukkal. 
Adj vért, életet ment!  

Köszönetnyilvánítás: 
 

.Köszönetet mondunk Mezei Lászlónak és családjának  
(Galambos utca) a Szent Erzsébet parkban felállított FALUKA RÁCSONYFA  
és a Bajza Lenke Általános iskolás gyermekeknek adományozott fenyőfákért.  

Továbbá köszönjük Bajnóczi István (Szent László u. 7/A) lakosnak  
a Művelődési Házban Idősek Karácsonyára felajánlott fenyőfáért 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 






