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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  
    Kedves Zsámbokiak ! 
Az elmúlt időszakban önkormányza-
tunk hosszabb időszak lezárásaként 
az alábbi projekteket valósította meg. 
     2014. május 27.-én a Vácszentlászlói 
agglomeráció- Valkó, Vácszentlászló, 
Zsámbok –szennyvízelvezetése és tisztítá-
sa Európai Uniós Projektet lezáró ün-
nepségre került sor. 
A beruházás 2 787 676 570 Ft-ba került, 
melyhez önkormányzataink pályázati 
támogatást nyertek el. 
A településeken elmaradt lakossági 
helyreállítások a garanciális javítás 
keretén belül hamarosan elkészülnek. 
     2014. május 1.-én fejeződött be 45-
 400 000 Ft értékben 4 km önkormányzati 
úthálózat felújítása. Zsámbok község 
Önkormányzata a régóta várt felújítás-
sal széleskörű lakossági igényeket telje-
sít. A saját forrásból megvalósuló pro-
jektben 15 utcára került aszfaltszőnyeg.  
Azokon a területeken, ahol az utcák 
szélessége lehetővé tette, szikkasztó 
árok került megépítésre, mely a későb-
biekben vízelvezető árokként funkcio-
nálhat. A közbeszerzési eljárás eredmé-

nyeképpen a munkálatokat a Reni út 
Kft végezte. Köszönjük az előkészítési 
munkában Molnár Mihály /József Atti-
la utca/ segítségét és a szakmai irányí-
tásban közreműködő Németh Róbert 
munkáját. 
      Elkészült a Szent Erzsébet Templom 
teljeskörű felújítása.  A beruházás 
73 971 349 Ft-ba került, mely jelentős 
mértékű lakossági adomány, pályázati 
támogatás és egyházmegyei támogatás-
ból valósult meg. Önkormányzatunk a 
projekt megvalósításában közreműkö-
dött és anyagi támogatást biztosított. 
     8 000 000 Ft Európai Uniós forrásból 
LEADER pályázati támogatásból, me-
lyet önkormányzatunk a Zsámboki 
Általános Iskolás Gyermekekért Alapít-
vánnyal együttműködésben nyert el, 
befejeződött a Sportpálya öltöző felújítá-
sa. Önkormányzatunk a költségeket 
kiegészítette és 11 000 000 Ft értékben a 
felújítást finanszírozta.  
    A Belügyminisztérium által Térfigyelő 
kamerarendszer megépítésére benyújtott 
pályázatunk sikeres volt. A 6 000 000 Ft 
elnyert forrást önkormányzatunk ki-

egészítette, és így hamarosan 10-
 000 000 Ft értékben megkezdődik a 
rendszer kiépítése, 7 db kamera elhe-
lyezésével. 
       Tisztelt Zsámbokiak! 
Augusztus hónapban a Lecsót a 
keceléből fesztivált ismételten megren-
dezzük. Reméljük a programok között 
mindenki talál kedvére valót és kelle-
mes nyári kikapcsolódást tudunk nyúj-
tani, melyhez jó szórakozást kívánunk!        

Holló Ilona 
polgármester 

Útátadó szalagátvágás  

A Polgármesteri Hivatal által megállapított rendszeres szo-
ciális ellátások közül a lakásfenntartási támogatás és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény a megállapítástól szá-
mított 1 évig érvényes. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghosszabbí-
tását annak lejáratát megelőző 3 hónapban már lehet igényel-
ni. A lakásfenntartási támogatás azonban csak a lejáratot 
követő hónapban nyújtható be. Ez esetben is folyamatos lesz 
az ellátás, nem esik ki támogatási időszak. Ha valaki még 
abban a hónapban nyújtja be kérelmét, amikor az le fog járni 
akkor azt a hivatalnak el kell utasítani. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás határozatlan időre 
kerül megállapításra, azonban azt évente felül kell vizsgálni. 
A felülvizsgálat során a támogatás megállapításakor is 
vizsgált jogosultsági feltételek mellett támogatásban része-
sülőnek igazolnia kell, hogy a  felülvizsgálatot megelőző 
egy éves időszakban  legalább 30 napon keresztül: közfoglal-
koztatásban kell részt vennie, vagy keresőtevékenységet 
folytatni, vagy munka-erőpiaci programban vagy a munka-
nélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott kép-
zésben kell részt vennie. 

Amennyiben a támogatásban részesülő személy egyik felté-
tellel sem rendelkezik legalább 30 napos időszakban önkén-
tes közérdekű munkát is végezhet. Erre korlátozott számban 
lehetőséget biztosít az önkormányzat, de felkérjük a támoga-
tott személyt, hogy legalább 2 hónappal az éves felülvizsgá-
latot megelőzően jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban. 
Amennyiben a támogatásban részesülő egyik feltételt sem 
teljesíti a foglalkozás helyettesítő támogatás megszüntetés-
re kerül. 

A lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély 
és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának 
feltétele, hogy a kérelmező lakókörnyezete, az ingatlana, 
udvara, kertje rendezett, gondozott gyommentes legyen. 
Ennek a feltételnek a támogatás fennállásának időtartama 

alatt végig teljesülni kell. Amennyiben a Polgármesteri Hiva-
tal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az ingatlan gon-
dozatlan 5 napos határidővel felszólítja a jogosultat a terület 
rendezésére. Ha ez nem vezetett eredményre az ellátást meg-
szünteti, illetve a rendszeres szociális segély esetén felfüg-
geszti. 

A Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrizni fogja a 
településen az ingatlanok állapotát ezért felkérünk minden-
kit, hogy gondoskodjanak annak rendszeres tisztántartásá-
ról, gyommentesítéséről. 

Szociális ellátások szabályairól 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyintézés esetén  
 az ügyfélfogadási időn kívül is állunk az ügyfelek  

rendelkezésére. 

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: 
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 

Nagyné dr Szabó Judit  
címzetes fő jegyző  
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Az elmúlt években megrendezett „  Faluszépítő ver-
senyt” Zsámbok Község Önkormányzata ez  évben is 
meghirdeti , a Kószó Mezőgazdasági Bolt támogatásá-
val.  
A falu szépítését, a kulturált környezet, vendégváró 
településkép létrehozását, a település arculatának 
alakítását egyik kiemelt feladatának tekinti Önkor-
mányzatunk.  

Ez évben is Önökhöz fordulunk, készüljenek a ver-
senyre, hogy a település tisztább, rendezettebb, virágo-
sabb legyen a magunk és mások örömére. 
A versenyben a település minden ingatlana részt vesz, 
nevezés nélkül. Az értékelés augusztus elején várható.  
Az eredményhirdetést és  díjazást a „Lecsót a 
keceléből” Hagyományőrző Fesztiválunk második 
napján tartjuk. 

FELHÍVÁS  „FALUSZÉPÍT Ő VERSENYRE” 

Zsűrizési szempontok: 
A zsűri az utcafrontot a ház környékének rendezettségét, virágosítást veszi figyelembe az értékelés során (a nö-
vényzet ápoltságát és a belső udvarnak az utcáról is látható részét) 
 
Díjazás: 

I. helyezés 
„Zsámbok legesztétikusabb virágos lakóháza” cím elnyerése és  12.000 Ft   értékű virág és mezőgazdasági bolt-

ban levásárolható vásárlási utalvány 
II: helyezés: 

8.000  Ft értékű virág és  mezőgazdasági boltban levásárolható vásárlási utalvány 
III. helyezés:  

 5.000  Ft  értékű virág és mezőgazdasági boltban levásárolható vásárlási utalvány 
 

További díjazottak: 10 db 1500 értékű virág és mezőgazdasági boltban levásárolható vásárlási utalvány 

Díszítsük közösen a 
lecsófesztivál  
helyszíneit! 

 
A lecsófesztiválon a rendez-
vény környékét az elmúlt évek-
hez hasonlóan szeretnénk díszí-
teni. Kérünk mindenkit, hogy 
aki a díszítés céljából paprikát, 
hagymát, felfűzött paprikát, 
cserepes virágot, futó muskát-
lit, kis hordót, szakajtót, pa-
rasztköcsögöt, vagy más díszítő 
tárgyat tud felajánlani az jelez-
ze előzetesen a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Művelődési 
Házban. Valamennyi tárgyat a 
fesztivál végén visszaszolgálta-
tunk a tulajdonos részére. 
Szükség esetén a tárgyak el-
szállításáról is gondoskodunk. 
Kérjük a felajánlásaikat au-
gusztus 7-ig jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál, (Tel: 462-107) 
hogy milyen tárgyakat tudnak 
felajánlani. Segítségüket előre 
is köszönjük! 
 

Feltételek: - A jelentkező csapatoknak 
minimum 5 kg paprikából kell lecsót 
készíteni. – A rendezők biztosítják a 
kenyeret, tűzifát, asztalokat és pado-
kat. – Szeretnénk megkérni a csapato-
kat, hogy ne csak saját részre főzzék a 
lecsót, hanem annyit készítsenek, 
hogy a vendégeket is meg tudják kí-
nálni belőle!! – A lecsófőzés kizárólag 
tűzifával történhet. – Az asztalok és 
helyek elfoglalása: augusztus 9-én, 
(szombaton) a lecsófőzés napján, reg-
gel 7 órakor SORSOLÁSSAL dől el. 
Kérjük a csapatokat, hogy nevezzék 
meg a jelentkezési lapon azt a személyt 
a csapatból, aki a sorsoláson képviseli 
a csapatot. Fontos! Minden csoport 
képviselője reggel 7 órakor jelenjen 
meg a lecsófőzés (Művelődési Ház ud-
vara) helyszínén. A szervezők szükség 
esetén a csapatkapitánnyal tartják a 
kapcsolatot. A rendezők által biztosí-
tott asztalok, padok egy csapat részére 
8-10 főnek biztosít kényelmes helyet. 
Több asztal, pad elhelyezésére helyhi-
ány miatt nincs lehetőség. – Kérünk 
mindenkit, hogy előre jelezzék a jelent-
kezési lapon a megadott rovatban, an-
nak az autónak a rendszámát, amely-
lyel a lecsós alapanyagokat és kelléke-
ket szállítják a lecsófőzés helyszínére. 
Azonban ezzel az autóval is legké-
sőbb ¼ 10 órára a lecsófőzés helyszí-
nét el kell hagyni!!! 

–A szervező bizottság, a résztvevő le-
csófőző csapatoknak 2.000 Ft-os neve-
zési díjat állapított meg. A nevezési 
díjat a jelentkezési lap leadásakor fizet-
hetik be a csapatok, a Polgármesteri  
Hivatal pénztárába. .(Nem zsámboki 
résztvevők postai csekken is fizethetnek, 
melynek másolatát hozzátűzik a  jelentkezé-
si laphoz.) 
 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-os 
lecsójeggyel lehet hozzájutni, amelyet 
az információs sátorban árusítunk! – A 
szervező bizottság kéri  a lecsófőző csa-
patokat, hogy otthon elkészített lecsót 
ne használjanak a verseny során!! To-
vábbá felhívjuk a figyelmet az esetle-
ges félreértések elkerülése végett, hogy 
a lecsófőző verseny a megadott jellel, 
(két fedő összeütése) tűzgyújtással 
kezdődik. – A kész lecsót a lecsófőzés 
kezdetekor kijelölt helyszínre kell le-
adni 12.15-ig. A későn leadott lecsót a 
zsűri nem tudja  elfogadni értékelésre. 
A lecsófőző versenyre való jelentkezést 
2014. augusztus 7-ig a Polgármesteri  
Hivatalban Rádóczki Lászlónénál lehet 
leadni, a mellékelt Jelentkezési lappal. 
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapa-
tok a versenykiírás feltételeit elfogad-
ják! 
Sikeres  lecsófőzést kívánunk minden 
jelentkezőnek!  

Jelentkezési felhívás, lecsófőző versenyre 
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Elhangzott 2014. június 21.-én  Zsámbokon a Sportpálya 
öltöző átadó ünnepségen 
Tisztelt Vendégeink!  
Szeretettel köszöntöm önöket a mai ünnepünkön.  Kö-
szöntöm Czerván György Államtitkár Urat, a térség  
országgyűlési képviselőjét, Mészáros Csaba Atyát és 
Mészöly Kálmánt 61-szeres válogatott labdarúgó, 
edzőt! 
Ünnepel Zsámbok község lakossága, a helyi futballra-
jongók a játékosokkal együtt. 
Településünk életében minden beruházás nagy örömet 
jelent. Az elmúlt években megvalósult iskola felújítás, kö-
zösségi terek, tájház felújítása, útfelújítások, a templom fel-
újítása, csatornahálózat megépítése, hamarosan a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, a  sport öltöző felújítása mind pá-
lyázati támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg. 
A legfontosabbak között mégis azokat emelném ki, 
amelyek a jövő szolgálatába állnak. 
A sport meghatározó életünkben, a  gyermekek nevelé-
sében a közösség építésében. 
Hosszú idő óta nem volt Zsámbokon futballcsapat, 
éppen ezért önkormányzatunk örömmel támogatta azt 
a kis közösséget, akik 2012-ben saját örömükre, majd a  
közösség örömére is a labdarúgó bajnokságban az el-
múlt két év alatt folyamatosan szép eredményeket ér-
tek el. 
2012-ben önkormányzatunk benyújtotta pályázatát a 
Belügyminisztériumhoz az öltöző felújítására, és fo-
lyamatosan teremtettük meg a feltételeket ahhoz, hogy 
a bajnokság részvételéhez a  technikai háttér is  megle-
gyen. 

2013. júniusban a Zsámboki Általános Iskolás Gyer-
mekekért alapítvánnyal közösen a LEADER vidékfej-
lesztési alaphoz készítettük el a pályázati dokumen-
tációt. 
Köszönjük a Galgamente és Térsége Leader egyesület-
nek, hogy a  térség 4 támogatott közösségének egyike-
ként karolta fel a Zsámboki fejlesztési célokat. A pályá-
zati időszak rendkívül hosszadalmas volt. Az első forduló-
ban a szigorú feltételeknek köszönhetően úgy tűnt 
nem sikerül a támogatást az  akciócsoporthoz tartozó 
településeknek elérni, mígnem a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium lehetővé tette, és a 4 település ismételten 
benyújthatta pályázatát. Polgármester kollégáim tud-
ják, hogy ebben a  folyamatban milyen nehéz  időszakot 
éltünk át!!  
A pályázat az életminőség javítására, közösségi céllal 
került 8 000 000 Ft –összegben támogatásra. A kivite-
lezési költségeket önkormányzatunk megelőlegezte, és  
az ehhez tartozó közműfejlesztéseket, tervdokumentá-
ciót, engedélyek költségeit, műszaki ellenőrzést is fi-
nanszírozta. A több éve elhanyagolt állapotú önkor-
mányzati tulajdonban lévő lapos tetős épület, amelyet 
teljesen kiürítettek sem nyílászárókkal, sem gépészeti  
berendezéssel, burkolattal nem rendelkezett, a bajnok-
ságban nem lehetett használni. Az MLSZ partner volt 
abban, hogy lehetőséget kapjon a feltételek hiánya mi-
att is a csapat, így elfogadta, hogy a  bajnokság  időtar-
tamára a tornatermi öl tözőket ajánlottuk fel. 
A pályázatból megvalósult: magas tető építése, három 
öltöző és mosdó-zuhanyozó helyiségek kialakítása, 
akadálymentesített vizesblokkal, akadálymentes feljá-

Sportpálya öltöző átadó ünnepség 

Paprika Kiállítás! 
 
Az idén is megrendezésre kerü l a Paprika  Kiállítás.  Kér-
jük a termelőket, hogy minél többen vegyenek részt a kiál-
lításban, amelyben különféle fajtákat szeretnénk bemutat-
ni a közönségnek (pl. fehérhúsú, zöld-hegyes, fűszer-, 
cseresznye,- paradicsompaprika stb.  
Kérjük jelezzék részvételi szándékukat a szervezés segíté-
se céljából: Lapu Istvánnál a Mezőgazdasági Boltban – 
telefon 462-664 – augusztus 7-ig. 

Többlet paprika, paradicsom felajánlás! 
 
Az elmúlt években az igények szerint már a fesztivál második 
napján is főztünk lecsót az Intézményeink dolgozói és egy-két 
önkéntes segítségével. Ezt  az idén is szeretnénk biztosítani a 
fesztiválra látogatók számára. Az alapanyag beszerzése azon-
ban minden évben nehézségekbe ütközik.  Amennyiben a 
zsámboki termelőknek lehetőségük van alapanyag felajánlás-
ra, a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál a 462-
107-es telefonszámon kérjük jelezzék ezt. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Kedves Olvasóim! 
Mai cikkünkben az időskori látásromlás egyik ritka, ám ne-
hezen befolyásolható formájával foglalkozunk, a sárgafolt – 
macula – sorvadásával.  A sárgafolt a szemfenéki ideghár-
tyán található speciális sejtek csoportosulása, az éleslátás 
központi helye. A kor előrehaladtával bizonyos személyek-
ben, eme sejtek életképessége romolhat, azaz a macula dege-
nerálódhat. Oka sokrétű, megfigyelhető bizonyos családi 
hajlam, dohányosoknál gyakoribb, táplálkozás befolyásol-
hatja kialakulását, lefolyását. Ez a betegség 80 év felett 30 
%-ban jelentkezhet és az időskori súlyos látásvesztések 70°
%-ért felelős. Míg a  szürkehályog bagatell műtéttel 1 nap 
alatt gyógyítható, ennél a betegségnél sajnos jobban fel van 
adva a lecke. Itt a panaszok lassan alakulnak ki és folyama-
tos romlást észlel a beteg: „éppen azt nem látom, amire né-
zek/ nem ismerem fel az arcokat / nagyítóval olvasok, a 

szemüveg nem segít” szokták panaszolni.  Gyógyítása 
egyenlőre megoldatlan, a folyamat lassan, de biztosan halad 
előre. Az UV sugarak ártalmas hatásai azonban kivédhetőek 
2 antioxidáns hatású vitaminnal, a luteinnel és a 
zeaxantinnal. Ezek természetes zöldségfélékben is megtalál-
ható karotin származékok: sárgarépa, zöldlevelűek pl. spe-
nót, sóska, kel , kukorica, narancs, mandarin illetve többféle 
készítményben mint szemvédő vitaminok kaphatók a pati-
kákban. Ha tehát úgy érzi egy 50 feletti olvasó, hogy hiába 
írat erősebb olvasószemüveget, a kockás papíron a kockák 
összecsúsznak és esetleg volt a felmenői között öregkori 
vakságban szenvedő, gondoljon eme lehetőségre, kórképre 
és jelentkezzen szemorvosnál időben . 
Üdvözlettel, szép nyarat kívánva:    

Erdélyi dr. 

Az időskori látásromlásról 
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Drága Mariann óvó néni, Drága Kati óvó néni, Drága Kati 
dajka néni ! 
Megpróbálom elmondani amit szavakkal nem lehet,  
megköszönni az  elmúlt 4 évet. A sok fáradozást, oda-
adást, törődést és a sok sok szeretetet, és mindent, amit 
gyermekeinkért tettetek.  
Szabó Magda szerint, gyereket csak úgy lehet nevelni, 
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi 
Ennek tükrében ti vagytok számunkra a nap hősei, Ti 
akik a mindennapjaitokat tündérországban, és dínók 
földjén, és hercegnők, tündérek közt,  katonákkal, or-
vosokkal, szuperhősökkel, lovagokkal, tűzoltókkal 
töltitek. 
Az óvoda pedig az első élmények színtere, melyben ti 
vagytok a rendezők, a gyerekek a főszereplők, és mi 
szülők, hátradőlve élvezzük az előadást, mint például: 

első anyák napi verset, az első ruhakifordítást, és öl-
tözködést, az első kirándulás élményeit, az első cipőfű-
zést, az első úszást, és  még számtalan első pillanat ré-
szesei voltatok TI, miközben rengeteg élménnyel gaz-
dagítottátok gyermekeinket, akik nem csak jól szóra-
koztak, hanem játszva tanultak, okosodtak, fejlődtek 
is.  
Kis megszeppent 3 évesekből iskolaérett nagy csopor-
tosokká fejlődtek, és most elbúcsúznak tőletek, az óvo-
dától, a játékoktól és mindannyitoktól. 
Köszönjük Drága Mariann óvó néni, Drága Kati óvó 
néni, Drága Kati dajka néni az odaadó, lelkiismeretes 
munkátokat, a rengeteg türelmeteket, a jókedveteket, a 
sok-sok vidám percet, meghitt pillanatot, amit a gyer-
mekeinkkel töltöttetek!  

Szabóné Pozsgai Anikó 
szmk. képviselő 

Óvodai búcsúzó 

ró rámpa, belső burkolatok, víz-gáz  gépészeti  szerelés, 
villanyszerelés, lámpák elhelyezése, fes tés. 
Önkormányzatunk a támogatást kiegészítette és meg-
valósulhatott a külső szigetelés, központi  fűtés szerelé-
se, biztonsági kamerarendszer kiépítése. A ráfordított 
költségekkel az épület bekerülési költsége elérte a 
11 000 000 ft-ot. 
A helyi sportegyesület működéséhez nagyon sok támogatót 
megnyert, valamint a pálya- korlát, az edzőpálya világí-
tása, az épület előtti  kerítés, az öltözőkben padok készí-
tését jelentős közösségi munkában végezték. 
Az egyesület összetartását a közösségi munkák irányí-
tását szeretettel köszönöm Kovács Tibornak a Zsám-
boki Sportegyesület elnökének. 
Köszönöm a pályázatírásban segítséget nyújtó Sednüt 
Bt-nek, Kapitz Tibornak munkáját , akivel  heteket töl-
töttünk a pályázat összeállításával, a dokumentációk 
elkészítésével, valamint Bajnóczi Mihálynénak a pá-
lyázat elszámolásában végzett munkáját. 
Köszönöm a tervezésben nyújtott segítségét: Pappné 
Kovács Tündének és Nagy Józsefnek. 
Köszönöm az ajánlattételi dokumentációk összeállítá-
sában végzett munkáját Nagyné dr Szabó Judit jegyző-
asszonynak. 
A kivitelezési munkálatokat a legeredményesebb aján-
latot tevő vállalkozás az Execotur Kft végezte, Kövágó 
Csaba zsámboki vállalkozó irányításával. A munkák 
határidőre, két hónap alatt,  jó minőségben elkészültek. 
Munkatársaival a lepusztult épületből varázsoltak újat. 
Ládi László víz-gáz szerelő és Madarász Ervin gáz  
tervkészítő munkáját és Szabó Tamás segítőivel a ka-
merarendszer kiépítésében vállalt munkáját is köszön-
jük. Zsámbok község önkormányzata mindig arra töre-
kedik, hogy a helyi beruházásokat lehetőség szerint 
helyi vállalkozók végezzék, a közbeszerzésben nyert 
vállalkozások alkalmazzanak zsámboki vállalkozókat 
is. 
Bokorné Maccechíni Judit  műszaki ellenőr odaadóan 
képviseli önkormányzatunk érdekeit minden kivitele-
zésben, így a sport öltöző felújításában is. Köszönjük 
mindenkori segítségét. Köszönjük  Őryné Sal Máriá-
nak a Gödöllői Építéshatóság  vezető munkatársának 
az engedélyezési eljárásban nyújtott támogató segítsé-
gét. 
Köszönöm Szigetiné Simon Rozália igazgató asszony-
nak az Általános Iskolás Gyermekekért Alpítvány El-
nökének támogató közreműködését és az alapítvány 

kuratóriumának az együttműködés felvállalását. 
A 2013/2014-es esztendőben a Pest megyei bajnokság-
ban a harmadosztály középcsoportjában 3. helyezést 
értek el a Zsámboki SE játékosai, míg az U21-es csapat a 
megyei másodosztály északi kettes csoportjában 1. he-
lyezést ért el. 1. helyezést értek el a bajnokok tornáján 
is. 
Eredményesen indult a Bozsik program az iskolában, 
amelynek köszönhetően reménykedhetünk az utánpót-
lásban. 
Szeretettel gratulálunk az elért eredményekhez- edzők-
nek, játékosoknak, szurkolóknak. Bízzunk abban, hogy 
a most átadásra kerülő épület az utánpótlás nevelését, 
az egyesületi  élet további lendületes munkáját, a közös-
ség megerősödését is jelentheti. 
 

Reménykedjünk abban, hogy az épület jól szolgálja 
majd a futball csapatot és  a most megteremtett korsze-
rűbb feltételekkel, még jelentősebb eredmények elérését 
sikerült támogatnunk. 
Az elkövetkezendő esztendőkre sikeres versenyzést 
kívánok, és kérem érezzék az öltöző épületét otthonuk-
ként, amiben jó lenni, jó belakni, otthonossá tenni, de 
vigyázni is rá. 

Holló Ilona 
polgármester 

Kulcsátadás a Sportegyesület elnökének 
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A korábbi évekhez hasonló-
an az idén is meghozta érté-
kes szellemi termését az 
Alapítvány.  Tucatnyi pá-
lyamunka született, ame-

lyek jutalmazására a tanévvégi ballagási ünnepségen 
került sor. Itt adta át a pályázatokat írt tanulóknak a 
díszes okleveleket és a némi zsebpénzt tartalmazó bo-
rítékot , Szigetiné Simon Rozália az iskola igazgatója és 
Dr. Tóth József alapító, aki megköszönte a pályázatra 
való lelkesítő-előkészítő munkát a pedagógusoknak, a 
kutatásra vállalkozók tanulóknak a szorgalmas gyűjtő-
munkát és a szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, 
és minden kedves mesélőkedvű felnőttnek a szíves 
támogatást. Méltatta ennek a munkának országosan is 
egyedülálló hagyományőrző jelentőségét, ami  - remél-
hetőleg – a következő évtizedekben is ilyen lelkesedés-

sel folytatódik, ami biztosítja, hogy a „ zsámboki  gyö-
kerek nem fognak elszáradni!” 
Az ez évi pályázók megérdemlik, hogy nevüket a 
Zsámboki Krónikában is megörökítsük: 

A Tóth Alapítvány 2014. évi pályamunkáiról… 

Név: Pályamunka címe: 
Szabó Nóra 1. osztály: Ládafia 
Gódor Zoltán 2. osztály: „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek/Az emberiségért valamit!” 
Majzik Nikoletta 3. osztály: A zsámboki tsz kovácsa 
Majzik Bence 6. osztály: A zsámboki tsz kovácsa  
Soós Mária 4. osztály: A múlt emlékei képekben dédnagymamám, Kővágó Margit fényképei alapján 
Oláh Sámuel 5. osztály: Családom története 
Fehér Patrik 5. osztály: Családom története 
Tóth-Götz Máté 5. osztály: Családom története 
Kovács Patrik 5. osztály: Családom története 
Hangya Dzsenifer 5 . osztály: Szövés  
Boda Réka 7. osztály: Mezeiné Nagy Piroska, fodrász 
Urbán Petra 7. osztály: Mezeiné Nagy Piroska, fodrász 
Oláh Emília 7. osztály: A roma és a magyar ételek összehasonlítása 
Vidák Natália 8. osztály: Roma szokások, hagyományok 

Kedve s Balla gó Diákok! Tisztelt  K ollé gáim,  Kedves Sz ülők! Ti sztelt Ve n-
dégeink!  

A zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola egész  közössége nevében szeretettel 
köszöntöm mindazokat, akik j elenlétükkel megt isztelték ba llagási ünnepsé-
günket.  

Kedve s Ballagó Diákok!  

„A pill an atok, amelyeke t val aha átél tü n k, azok kal, aki ke t val aha ismertün k. Ezek ösz-
szege vagyu n k mi min dan n yian, ezekb ől ál l majd össze a tör tén etü n k. Ez l e sz az eml é -
kein k sl ágerl is táj a, amelyet új ra és ú jra l ej átszu n k magu n kb an. ”     
De vajon miről szól a ti történetetek? Miből áll össze emlékeitek s lágerlistája? 
Valóban olyan fontos szerepet tölt be az iskola egy gyermek, egy fiatal életé-
ben? Igen, az iskola egy olyan alapja életeteknek, amelyre nyugodtan alapoz-
hattok. A Bajza Lenke Általános Iskola igyekezett gondos szülőként óvni ben-
neteket a bajtól, megadni számotokra a hasznosítható tudást. Ha majd évek 
múlva arra a kérdésre kell felelnetek, hogy jó volt-e ebbe az iskolába járni,  
akkor bízom benne, hogy határozott  igennel fogtok válaszolni.  Érdekes  kér-
dés az  is, hogy va lójában mitől jó egy iskola? Nos, erre a kérdésre is  sokféle 
választ lehet adni, de én úgy gondolom, hogy pusztán az eredménylista sem-
mit sem ér.  Hiába vagyunk kiváló tanulók, hiába oktatunk kivá ló tanulókat,  
ha emberségünkben nem gyarapodunk.  
Tisztesség, hűség, becsületesség, megbízhatóság, egymás elfogadása, szolida-
ritás. Ezek a mi fontosnak tartott értékeink, amiket igyekeztünk átadni nek-
tek.  Ez j elenti az  iskola szellemiségét, hiszen régóta tudjuk, hogy a hely értéke 

Iskolai hírek 
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Szigetiné Simon Rozália 
 igazgató  

     A  védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás köré-
be tartozik. A területi  védőnők fontos életszakaszoknál 
vannak jelen a család életében, így a  várandósság alatt, 
az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, 
vagy amikor gyermekünk óvodába vagy iskolába ké-
szülődik. Az óvodai ellátásban is ők vesznek részt. A 
védőnők a védőnői tanácsadóban önállóan működnek, 
de megmaradt a kötelezettségük, hogy amennyiben 
egészségügyi beavatkozást tartanak szükségesnek, azt 
jelezzék a gyermek ,illetve az anya problémái esetén a 
háziorvos felé. Az iskolai védőnők a 6-18 éveseket lát-
ják el  . A gyermek első hat évében a területi  védőnők 
az eleinte gyakoribb, majd később ritkuló családlátoga-
tások, illetve tanácsadás keretében folyamatosan részt 
vesznek a gyermek gondozásában. Az újszülöttek, a 
koraszülöttek, a kis  súllyal születettek, valamint az 
egészségi és környezeti  okok miatt veszélyeztetett cse-
csemők és gyermekek testi, mentális, lelki fejlődését 
fokozott figyelemmel kísérik, jelzőrendszerként jelzési 
kötelezettséggel kell  élniük a Gyermekjóléti  Szolgálat 
felé. Zsámbokon a területi és az általános iskolában az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatokat is én látom el. 

A területi védőnő sokféle irányba  ágazó teendői között 
fontos szerepe van az életkorhoz  kötött szűrővizsgálat-
ok elvégzésének. Rendelet szabályozza a védőnői fela-
datkörben elvégzendő szűréseket.- Akit bővebben ér-
dekel itt utána olvashat :51/1997. (XII. 18.) NM.- Esze-
rint védőnőként a gyermek 1, 3, 6 hónapos korában a 
testi fejlődés (súly, hossz, fej-, és mellkörfogat), a 

pszichomotoros és a mentális fejlődés, illetve az érzék-
szervek működésének (látás, kancsalság, hallás) vizs-
gálatát kell elvégeznem.  

Egy éves életkorban és aztán 6 éves  korig évente a test-
magasság, testtömeg vizsgálatát, a  fejlődés, tápláltsági 
állapot értékelését, az esetleges fejlődési problémák: a 
pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, a maga-
tartásproblémák vizsgálatát végzem. De ide tartozik az 
érzékszervek működésének szűrése, a beszédfejlődés 
kontrollálása és a mozgásszervek elváltozásának szű-
rése (lúdtalp, gerinc-elváltozások) is. 

 3-6 éves életkor között évente megmérem a gyermek 
vérnyomását is. Pár évvel ezelőtt az óvónénivel jöttek 
csoportonként az ovisok a Védőnői tanácsadóba, a je-
lenlegi szabályozás szerint a  szülő kíséretében, a szüle-
tése hónapjában kell megtörténni a szűrésnek. Ha a 
szűrési eljárás során bármilyen eltérést észlelek, írás-
ban kell  jeleznem a háziorvosnak,  hogy amennyiben 
további vizsgálatra van szükség, az minél előbb meg-
történjen a gyermek egészségi állapota romlásának 
megelőzése érdekében .A szűrésre kötelezettek, a vizs-
gálaton megjelentek számáról és a kiszűrt esetekről 
havonként jelentést kell készítenem. 

Fontosnak tartom, hogy az előírt állapotfelmérések az 
adott életkor betöltéséig megtörténjenek, ehhez kérem 
a szülők együttműködését! 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Gyermekeink egészsége érdekében… 

A  nyári szünetben minden szerdán 8-tól 12-ig az iskolában ügyelet van! 

nem a falak erejében vagyon, hanem a falak közt munkálko-
dók szellemiségében. Minden rangsorná l, országos verseny-
nél többet ér, az az érték, amit sugároztunk felétek nap mint 
nap.  Ez pedig : a  szeretet. Társa itoknak,  a csa ládnak, a  Hazá-
nak a szeretete. Kívánom, hogy az elkövetkező években tisz-
tességes helytállással, becsületes munkáva l legyetek méltóak 
elődeitekhez,  vigyétek jó hírét az iskolának, hogy az büszke 
lehessen rátok, s amely mindig visszavár benneteket.  

Kedves Balla gó Diákok!  

Gondoljatok most mindazokra, akik segítettek, bíztattak, 
bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Én elsősorban a 
szüleitekre, csa ládotokra gondolok. Eljött az ideje a hálának, 
a köszönetnek. Az édesapák szigorúsága, az édesanyák oda-
adása nem volt hiábavaló. Talán ezen a hétvégén egy kics it 
több idő jut rájuk. A nevetekben is szeretném megköszönni 
nekik mindazt, amit értetek tettek.  

Kedve s K ollégái m!  

Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat 
idáig eljuttatni. Milyen gyorsan eltelt ez a 8 év, de időnként 
mégis milyen hosszúnak tűnt egy-egy nap, egy-egy hét. Kö-
szönöm a tartalmas, türelmes, következetes munkát, köszö-
nöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit 8 év alatt 
kaptak a diákok a Tanítóiktól, a Tanára iktól. Külön köszö-
nöm Magdika néni munkáját, aki odafentről bizonyosan elé-

gedett mosollyal néz le rátok.  Legyetek méltók a szeretetére! 

Kedve s Diákok! 

A ba llagás kia lakult szokásrendje sűríti az időt. Benne van az 
emlékezés és a búcsú, az útrahívás és az új iránti kíváncsiság; 
magában a vonulásban, a  haladásban a  véges végtelenség,  az 
elindulás és a  majdani megérkezés.  Annak idején, mikor én 
ballagtam az osztálytermükben, a táblára felírt mondat most 
is előttem van, amely egy Sz ophoklész idézet volt:  
„Az vagyok, aki  vagyok. Úgyse  l ehe tek más: m iér t fé lj ek hát f ölf e -
dezni, ki vagyok?”  – Ehhez talán régi iskolátok is hozzájárult 
valamelyest, ahhoz, hogy felfedezhessétek önmagatokat. Ne 
feledjétek! Azért van a lelketek, hogy merész legyen. Azért 
van a fej etek, hogy felemelj étek. Azért van az ajkatok,  hogy 
mosolyogjatok. A híres író, Gá briel  Garcia Márquez gondo-
lataival búcsúzom tőletek és kívánok nagyon boldog életet 
nektek:  
„Ha Is ten egy pil l an atra elf el ej tené, hogy én csak egy ron gyb áb ú 
vagyok, é s még egy ki s é le ttel aj án dékozn a meg, azt maximáli san 
kihaszn áln ám. Tal án n em mon dan ék ki m in den t, ami t gon dol ok, de 
meggon doln ám azt, ami t kimon dok. Értéke t tul ajdoní tan ék a dol -
gokn ak, n em azér t, ami t érn ek, han em azér t, ami t jel en ten ek. Meg-
szere tném a tan ulás t, é s megtan uln ék ú jra szere tni. De a l egf on to-
sabb, ami t másképp tenn ék az az, hogy b oldog emb er len nék. ”  

Isten veletek!  
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Projektismertető a Zsámboki Szent Erzsébet templom felújításáról  
Elhangzott  2014. július 12.-én a Zsám-

boki Szent Erzsébet Templom fe lújításá-
nak befejezése alkalmából megtartott ün-
nepi szentmisén 

 
Tisztelt Püspök Atya, Czerván 

György Államtitkár Úr, és minden 
kedves jelenlévő!   

Szeretettel köszöntöm Önöket Zsám-
bok község Önkormányzata nevében a 
mai ünnepen. 

Egy olyan összefoglaló elkészítésére, 
bemutatására vállalkoztam, amelyben 
egy rendkívüli  projekt  2010. novem-
berében kezdődött és 2014. július 12.-
én fejeződött be. 

A négy esztendő alatt összegyűlt 20 
kg mennyiségű dokumentáció, és a 
hat alkalommal benyújtott pályázati 
anyagok ismételt áttekintése, érdekes 
emlékeket idézett fel bennem. 

A Zsámboki Szent Erzsébet Római 
Katolikus Templom alapkövét 1752-
ben rakták le, Beniczky Tamás kegyúri 
építtetőnek köszönhetően. 

Az idők folyamán a barokk és rokokó 
stílusban épült műemléktemplom álla-
ga az elmúlt időszakban egyre csak 
romlott. A tetőszerkezet veszélyessé 
vált, beázott, a palák összetörtek, a 
homlokzat megrepedt. 

És Mészáros Csaba Atya nagyon ag-
gódott, mi lesz a szeretett templom 
sorsa, a falu jelképe hogyan menekül-
hetne meg. 

2010. november hónapban a Nemzeti 
Kulturális Alap Kuratóriuma pályáza-
tot írt ki.  

A tetőszerkezet felújítási terveinek 
elkészítésére a Térprofil Építész és Mér-
nöki Iroda Kft –t kértük fel. Mészáros 
János tervező több pályázatunk be-
nyújtásában készítette a terv doku-
mentációt. A pályázatok megírásában 
közreműködött a Sednüt Bt, Kapitz 
Tibor irányításával, de első alkalommal 
a pályázat nem járt sikerrel. Folytattuk 
a megkezdett munkát.  Szitányiné Sik-
lósi Magdolna faanyagvédelmi szakértő  a 
tetőszerkezet teljes átvizsgálását végezte, 
és megállapította, hogy a gerenda, 
szarufa, szélrács, talpszelemen felüle-
tén jelentős mértékben elszaporodtak 
a kártevők. Nagy mennyiségű könnye-
ző házigomba, fenyő lemezes tapló 
található, melyek igen veszélyesek. 
Ezek egy része bárdolással, kéreg 
háncs eltávolítással, cserével, pántolás-
sal és tisztítással távolítható el. 

Ez a szakvélemény még inkább meg-
alapozta törekvésünket, hogy pénzt 
kell valahogyan szereznünk a temp-
lom megóvására. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
talban legutoljára 1970 –ben készült 

terv található a zsámboki templomról 
Cser István dokumentációja szerint, 
akkor készült el a tetőzet felújítása 
engedély alapján, a vakolat teljes cse-
réjével. 1980-ban festésre és a tetőn 
ismételt javításra került sor. 

40 év után most először történik a 
műemlék templomon teljes átfogó 
felújítás. Mivel a terület régészetileg 
védett, ezért a Műemlékvédelmi Hiva-
tal építési engedélyével indulhatott 
minden eljárás. 

Elkészültek a tervek, de a szükséges 
anyagi forrás nem állt rendelkezésre. 

2011. október hónapban ismételten 
megjelent a Nemzeti Kulturális Alap 
Építészeti és Örökségvédelmi Kurató-
riumának felhívása. És sikerült 
5 000 000 Ft támogatást elnyerni a te-
tőhéjazat cseréjére, villámvédelmi 
rendszer kiépítésére. 

A pályázatok benyújtásához  Dr Beer 
Miklós Váci megyéspüspök atya minden 
alkalommal hozzájárult, és az NKA pályá-
zati támogatását 5000 000 Ft -al egészítet-
te ki. S imon Péter az egyházmegye főépíté-
sze Pest megye legszebb barokk temploma-
ként tartja számon a zsámbokit, így öröm-
mel fogadtuk szakmai segítségét a munkák 
teljes időtartamában. 

A meglévő 10 000 000 Ft még mindig 
nem volt elég… 

2012. márciusában a Közigazgatási és 
Igazságyügyi Minisztérium egyházi célú  
támogatásra a homlokzat fe lújítására és a 
tetőszerkezet megerősítésére ismét pályá-
zati felhívás jelent meg, de ez a pályá-
zatunk sem volt sikeres. 

2012. március hónapban a Várépítő pá-
lyázatban tetőcserép megvásárlására 
nyílt lehetőség, de itt sem jártunk si-
kerrel. 

2012. június hónapban megjelent a 
LEADER akciócsoportok közreműkö-

désével igénybevehető támogatási 
jogcímen egy újabb pályázat, amelyre 
a homlokzati és szerkezeti megerősíté-
sekre elkészíttettük a pályázati tervdo-
kumentációt. 

A Galga mente és Térsége LEADER 
egyesületen és a Galgahévízen működő 
akció csoporton  keresztül  Édelmann 
György Kisnémedi polgármestere, aki 
egyben a Leader egyesület  elnöke 
mindent elkövetett, hogy a térségi 
pályázatok sikeresek legyenek és ele-
gendő forrás jusson a térségbe,  az 
akkori Vidékfejlesztési Minisztérium-
mal történt egyeztetések során.  

2013. június 18-án érkezett meg a 
határozat a 18 124 200 Ft támogatást 
elnyertük, és a Váci egyházmegye is 
4 380 000 Ft-ot biztosított a homlokzat 
és szerkezeti megerősítésre. A kiviteli 
terveket elkészítette a Térprofil Kft. 

A teljes felújítás biztonságos lebonyo-
lítása érdekében Püspök Atya segítő 
támogatásával a tetőszerkezeti és 
homlokzat felújítási pályázatokat: 
25 000 000 Ft-ot a Váci Egyházmegye a 
helyi egyházközségnek megelőlegezte, 
amely 7 hónap alatt visszafizetésre került.  

Mészáros Csaba Atya felhívására a 
mai napig jelentős mértékű lakossági 
adomány érkezett a templom felújítá-
sára:  24 860 242 Ft, melyet kiegészített 
vállalkozások, közösségek támogatása
- Mária Napi Jótékonysági ünnep be-
vétele.  

Nagyobb összegű támogatás:  
2 000 000 Ft a helyi Tsz-től és 

2 800 000 ft a helyi önkormányzattól.  
Önkormányzatunk finanszírozta a pályá-
zatírási és nevezési költséget, és Önkor-
mányzatunk dolgozói a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói a te ljes felú jítás i projekt-
ben közreműködtek.  

2013. július 8-án a Gesztorház Bt –n 
keresztül Göndör Gábor közbeszerző se-
gítségével megindítottuk a hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárást, 
amely július 23.-ra eredménytelenül 
zárult. Nem volt érvényes ajánlat. Az 
elmúlt években a tervezett költségek 
jelentősen megemelkedtek, amelyet az 
ajánlatok beérkezése után tapasztal-
tunk. 

2013. augusztus 4-én ismételt közbe-
szerzési eljárást hirdettünk, amelynek 
eredményeként a Galga Bau Termelő, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 2013. 
szeptember 5-i kezdéssel és 2013. no-
vember 30-i befejezési határidővel- 5 
év garancia vállalása mellett, Mészá-
ros Csaba Atya megkötötte a kiviteli 
munkák elvégzéséről szóló szerződést.  
Időközben a Nemzeti Kulturális Alap-
ból elnyert pályázati forrásból a tető-
szerkezet felújítást el kellett volna vé-
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gezni, de a LEADER pályázat miatt az 
csak együttes kivitelezésben történhe-
tett. A KULTURÁLIS Alap Kuratóriuma 
4 alkalommal módosította a tető befejezésé-
nek határide jét, Gász Boglárka kuratóriu-
mi titkár megértő közreműködésével.  

Szedmer Szilvia műemlék felügye lővel a 
kezdetekben, majd Fehér Judit 
műemlékfelügyelő irányításával, a 
Manuale Kft vezetője: Bokorné Maccechin i 
Judit az egyházközség részéről megbí-
zott műszaki ellenőr felügyeletében 
megkezdődött a kivitelezés az állvá-
nyozás. 

A Lechner Lajos Tudásközpont: Velladics  
Márta irányításával elvégezte a falku-
tatásokat és régészeti felügyeletet is 
ellátták a csapadékvíz elvezetésének 
időszakára. 

A tető héjazata statikai okok miatt 
hornyolt, körszeletvágású, égetett 
agyagcserépből készülhetett és kettős 
fedésű hódfarkú cserépből.  

A villámvédelmi rendszer a vakolat 
alá került. Az egyes fa és fém szerke-
zeti elemek megerősítésével és pótlá-
sokkal, a bádogozás, csatorna, hófogó 
kampók elhelyezés, karzat feljáró kü-
lön terv alapján készült, valamint a 
megrepedt tégla boltozatok helyreállí-
tása is. 

A torony ablakában madárhálót he-
lyeztek el. A falvarrások Nagy András  
statikus tervei alapján készültek. A pad-
lástérben új vonóvasak, pántolás tör-
tént falvarrás segítségével. 

Varga Zoltán kő restaurátor szobrász 
készítette el a pilaszterfők , ablakkere-
tek helyreállítását külön készített  res-
taurálási terv alapján. A külső homlok-
zat színezése felhordott színminta 
után került kiválasztásra a műemlék 
felügyelet engedélye alapján . A temp-
lom történetéről és a felújítás 2013. év 
végéig történő munkálatairól a Patkós  
stúdió gondozásában jelent meg egy kiad-
vány, mely Dr Tóth József településünk 
díszpolgárának segítő közreműködésével 
íródott.  A Nemzeti Kulturális Alap 
pénzügyi elszámolásunkat elfogadta 
és átutalta a pályázati összeget. A kifi-
zetési kérelem benyújtásában közreműkö-
dött Bajnóczi Mihályné. Az egyházközség 
banki átutalásait, könyvelését az egész 
projekt keretén belül Baloghné Soós Évike  
végezte odafigye lő precizitással.  

A munkák határidőre történt befeje-
zése után a műszaki –átadás megtör-
tént. Ám a régebbi belső  beázások 
miatt a vakolat több helyen levált. 

2013. december 4-től a Pest Megye i Kor-
mányhivatal Építési és Örökségvédelmi 
Hivatala életveszélyessé nyilvánította a 
templomot  és kötelezte az egyházközsé-
get a templomépület hajójának és 
szentélyének boltozatain a meglazult 
vakolat eltávolítására, tervek alapján 
boltozati vakolat és festés helyreállítá-

sára- statikus szakértő által előírt szer-
kezeti megerősítés elvégzésére 2014. 
december 31.-ig. 

A felújítás megkezdésétől 2013. szep-
tember  5.- től önkormányzatunk fel-
ajánlotta az egyházközség részére, 
hogy  a szentmiséket a Művelődési 
Házban tartsa 2014. július 12.-ig. 

2013. év végére a LEADER pályázati 
elszámolásnál –határidőben- a haszná-
latba vételi engedély az életveszélyes 
helyzet miatt, nem állhatott rendelke-
zésünkre. A Vis major helyzet miatt 
vizsgálatot indítottunk, de a Vidékfej-
lesztési Hivatal elutasította a benyúj-
tott kifizetési kérelmet. 2014. január 
hónap elején azt gondoltuk elveszítet-
tük a 18 124 200  Ft pályázati támoga-
tást, melyre hónapokon keresztül vár-
tuk a kedvező elbírálást. 

Az elutasító határozatot megfelleb-
beztük, a fennálló Vis Major –
életveszélyes helyzet - miatt. Köszön-
jük Czerván György Államtitkár Úr-
nak is segítő odafigyelését. A Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Hivatal 1 
hónap eltelte után elfogadta fellebbe-
zésünket. A támogatás kifizetésre 
került. 

És mi továbbra is a belső életveszélyt 
szerettük volna elhárítani. 

2014. január hónap végén az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egyházi 
Épített Örökségvédelmi pályázatán az 
egyházközség a templom belső festési 
munkálatainak elvégzésére 7000000 Ft  
támogatást nyert el, és  az egyházmegye  
kiegészítette 6 100 000 Ft támogatással. 

Bozsányi Gyula díszítőfestő mester elké-
szítette a terveket, restaurátori színterv 
alapján. Az ismételt műemlék felügye-
leti kutatások elvégzése után, amint a  
templom belsejében 15 celsius fokra 
emelkedett a hőmérséklet, akkor kez-
dődhetett meg a munka 2014. március 
végén. 

A Galga Bau Kft építette meg a belső 
állványzatot. Elkészültek a vakolatja-
vítások javító habarccsal, főzött radír-
ral a falak tisztítása, az oszlopok ara-
nyozása, sablonált díszítőfestés a szen-
tély megjelenésével harmonizáló tónu-
sú természetes színek alapján. A 
pilaszterekre és az építészeti tagoza-
tokra külön színtervet kellett készíttet-
ni. Elkészült 625 m2 falfelület festése, 
nyílászárók festése, szobrok tisztítása, 
lábazat festése. 

Ismételt statikai megerősítést írt elő 
az Örökségvédelmi Hivatal, így a Geo 
Bau Kft beépített   4 db rúdacél vonóva-
sat, amely látható mindannyiunk előtt,  
és elvégezte az újabb falvarrásokat is. 

A statikai megerősítésre azért volt 
szükség, mert az ácsszerkezet kifelé 
nyomta a tartófalakat és ezzel együtt a 
födémszerkezet is megmozdult.  

2014. tavaszán néhány sorban a le-
szögezett cserepeket a viharos szél 
felszakította, a hófogókat összetörte, 
és néhány helyen megsértette a csator-
nát. Kivitelező a cserepet gyártó céggel 
egyeztetve egyedi cserépmegerősítő 
kampót készíttetett és elhelyezte a 
tetőn. 

A mai napra a felújított,  megerősített 
templomban az UNI  Vill 2001 BT épí-
tette ki a villanyszerelést , korszerűbb 
égők felszerelése is megtörtént. 

A felújítás teljes bekerülési ktg-e:    
73 971 349 Ft  

 
Pályázati támogatás: 30 124 000 Ft 
Egyházmegye adománya: 18 987 107 Ft 
Lakossági és közösségek, szervezetek ado-

mánya: 24 860 242 Ft 
Kiadások: 
Tervekre, szakértői díjakra fizetett ktg: 

6 970 000 Ft 
Belső díszítőfestői munka, vonóvasak 

elhelyezése bekerülési ktg-e: 17 300 000 Ft 
Tetőszerkezet, homlokzat, szerkezeti meg-

erősítés, villanyszerelés bekerülési ktg-e: 
49 700 000 Ft 

A projekt lebonyolítása folyamán 
három alkalommal nagyon nehéz 
időszakot éltünk át. 
• 2013. július hónap, amikor a közbe-

szerzés érvénytelen volt, és úgy tűnt 
nincs elég forrás arra, amelyből meg-
nyugtatóan kivitelezhető a teljes fel-
újítás. 

• 2013. december, amikor a templom 
életveszélyessé lett nyilvánítva és az 
elhárításra meg kellett találnunk a 
megoldást 

• 2014. január, amikor a 18 000 000 Ft 
pályázati forrás elutasításra került és 
amíg a VIS Major –életveszélyes 
helyzet fennállása miatt- a fellebbe-
zésre nem érkezett meg az elfogadó 
határozat. 
Azonban minden akadályt sikerült 

elhárítanuk, íme a mai ünnepnap en-
nek bizonyítéka.  

Köszönöm szépen az elmúlt években 
tanúsított megértésüket, türelmüket és 
köszönjük mindannyiuknak, építők-
nek, adományozóknak, akik segítettek 
és valamilyen formában hozzájárultak 
a Zsámboki templom felújításához.  

 
Zsámbok Község nevében köszönjük 

Dr Beer Miklós püspök Atyának, hogy 
nem hagyta magára a falut, megbízott 
bennünk az egész felújítás folyamán, 
és csatlakozott ahhoz a települési 
összefogáshoz, amely lehetővé tette, 
hogy a település jelképe az elkövetke-
zendő generáció számára is példaérté-
kű összefogás emlékeként, fennmarad-
hasson. 

Holló Ilona 
polgármester 



10 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Uram, tégy a béke eszközévé,  
hogy szeretetet  vigyek oda, ahol gyűlölet van, 
hogy megbocsássak, ahol bűn van, 
hogy egyesítsek, ahol széthúzás van, 
hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, 
hogy reményt adjak, ahol  kétségbeesés van, 
hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, 
hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van.   

/Assisi Szent Ferenc/ 
 

Az idén második alkalommal szerveztük meg a 
csíksomlyói zarándoklatunkat. Június  6.-án indultunk  
36 fő részvételével. Örömmel mondhatjuk el , hogy 
idén zarándokaink nem csak Zsámbokról érkeztek, 
szomszédos településeinkről is felfigyeltek erre a lehe-
tőségre. 

Szálláshelyünk Székelyudvarhelyen egy kedves ba-
rátunknál volt. A 4 napos utunk kiemelkedő eseménye 
a Csíksomlyói búcsú, amely már 448. alkalommal ke-
rült megrendezésre. A csíksomlyói búcsú a székelyek 
1566-ban kezdődő, katolikus hitük megvédéséért hálát 
adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től  kezdődő-
en mára már az összmagyarság legjelentősebb keresz-
tény eseményévé vált. A keresztény hívők által  min-
den év pünkösdjén, több százezer résztvevő jelenlét-
ében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó kegy-
templomában és a közeli Kissomlyó-hegy és a 
Nagysomlyó-hegy közötti  nyeregben. A búcsú egyet-
len meghívottja, az ünnepi szentmise szónoka Ft. Oláh 
Dénes Maros-Küküllő kerületi főesperese . A maros-
vásárhelyi Keresztelő Szent János Egyházközség plé-
bánosa és Maros-Küküllő kerület főesperese papi jel-
mondata: „Itt vagyok, Uram, engem küldj!” (Iz 6,8). 
Izajás próféta szavait, vagyis az engedelmességet tartja 
papi hivatása alapjának: „A papi élet lényege – vallja a 
búcsú szónoka – az engedelmesség, ami maga a hit, és 
a hit maga az engedelmesség. Ennek szellemében vál-
laltam el a csíksomlyói búcsúra való felkérést is. Ha a 
Szűzanya engem, a méltatlant szemelt ki  a ferences 
atyák által erre a  magasztos szolgálatra, akkor én alá-
zattal elfogadom megtisztelő rám tekintését, és az ő 

segítségével megpróbálok minden tőlem telhetőt meg-
tenni, hogy szívemet fogékonnyá, lelkemet készséges-
sé, ajkamat pedig alkalmassá tegyem erre a nem min-
dennapi feladatra.” Az idei búcsú szerencsésen záró-
dott eső nélkül sikerült megjárnunk tiszteletünket leró-
nunk a csíksomlyói Szűzanyánál. Megpihenve másnap 
újra hátunkra vettük zsákjainkat és elindultunk, hogy 
a Békás –szoros hegyiben gyönyörködhessünk. Túránk 
közben megtekintettük a Gyilkos –tavat is. Este egy 
újabb lelki táplálékot vehettünk magunkhoz a  széke-
lyudvarhelyi Kis Szent Teréz  Plébánián, ahol ifjúsági 
szentmisét tartottak annak a 700 fiatalnak tiszteletére 
akik kitartóan gyalogoltak végig 140 km-t, hogy csík-
somlyói búcsúba köszönetet mondjanak a  Boldogságos 
Szűzanyának. Zarándoklatunk befejezésekor hálát ad-

tunk a jó Istennek a Székely Kálvárián, hogy megsegí-
tett bennünket és ellátogathattunk a határon túli ke-
resztény testvéreinkhez. Mindenki lelkiekben feltöl-
tődve, élményekben meggazdagodva térhetett haza. 
Jövőre ismét szeretnénk megszervezni zarándokutun-
kat, bízva abban, hogy egyre több embert tudunk ma-
gunkkal vinni a csíksomlyói Szűzanyához, hogy lelki 
sebeikre gyógyírt kapjanak.  

Gergely Gréta 

Zarándokúton 

2014. május 28-tól július 2-ig községünkben járt a  "Les 
gens du pays" francia kórus. A kórus elszállásolása 
zsámboki családoknál történt. Május 31-én Zsámbok 
Község Önkormányzata és a Zsámboki  Római Katoli-
kus Egyházközség szervezésével a Bajza Lenke Általá-
nos Iskola tornatermében ünnepi szentmise keretében 
a "Les gens du pays” francia kórus a Dányi Templomi 
Kórussal együtt működött közre a  szentmise áhitatát  
emelve. A szentmise után a francia kórus  koncertet 

adott a résztvevőknek. A kórus a vidámságával, gyö-
nyörű énekhangjával elkápráztatta a közönséget, min-
den résztvevőnek a felszabadultság élményét adva 
ezáltal.  A koncert befejeztével a két kórus egy közös 
esten vett részt a József Attila Művelődési Házban, 
ahol a helyi csoportok, intézmények gyerekei, diákjai 
léptek fel. Nagy sikert aratott a Zsámboki Mazsorett 
csoport, a Kacó Napköziotthonos óvoda óvodásai, va-
lamint a Bajza Lenke Általános Iskola énekkara. 

Kórustalálkozó Zsámbokon… 

Bajdikné Bálint Mária  
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Ládi László az Egyesület Elnöke 2007-es megalakulása óta 
látta el a feladatot. Gyakorlatilag oroszlán része volt a meg-
alakításában, abban is hogy az Egyesület megérte a hetedik 
évét. Hatalmas lelkesedéssel vitte  az Egyesületi tagokat a 
feladatok sokaságában előre. Eljutott abba a helyzetbe, hogy 
családjában változások következtek be, így jobbnak látta 
bejelenteni lemondását. Ugyanakkor az is közrejátszott, hogy 
a törvényi változások miatt megsokszorozódtak a papírmun-
ka körüli feladatok így lemondását véglegesen megfogal-
mazta. Minderre a 2014. május 18-i közgyűlésen került sor. 
Tekintve, hogy az elnöki funkció a közgyűlésre tartozik még 
összehívta 2014.június 9-ére a következő közgyűlést. 
Az első közgyűlés megválasztotta a jelölő bizottságot, mely-
nek feladata elnök jelöltet állítani a következő közgyűlésre. 
Ugyanitt több név is elhangzott jelöltként, de nem vállalták a 
jelölést. 
A 2014.június 9- közgyűlés megválasztotta Bajnóczi Krisz-
tián Nefelejcs u.8.szám alatti polgárőrt, az Egyesület  elnö-
kének.  
Bajnóczi Krisztián ismertette elképzeléseit a közgyűlésen: 
• mindenekelőtt legfontosabbnak tartotta a szolgálattal ellá-

tott éjszakák számának növelését, 
• a taglétszám rendezését, mely az előző szempontot szol-

gálja, 
• az új autó felelősségteljes kezelésének rendezését, 
• környező településekkel és a helyi sport egyesülettel meg-

állapodás kötéseket, a feladatok koordinálhatósága érde-
kében. 

Az eltelt időszak 
során a pályázat 
útján elnyert új 
autó is birtokába 
került az Egyesü-
letnek. 
Ennek teljes körű 
ügyintézését még 
Ládi László végez-
te el, de a matricá-
zási munkálatok 
elhúzódása miatt már az új Elnök hozta ki. Reméljük sokáig 
tudjuk törés mentesen használni a Suzuki SX Cross személy-
gépkocsit, ugyanakkor a régi használatát sem függesszük föl, 
amíg javítható. 
Köszönjük Ládi Lászlónak eddigi munkáját, melyet Holló 
Ilona polgármester asszony is méltatott. 

Jómagam eredményes és sikeres munkát szeretnék végez-
ni, ugyanakkor megköszönöm polgárőr- társaimnak a bizal-
mat, melyet remélem feltétlenül megszolgálom. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot  forduljanak hozzám problémá-
ikkal, hívják a következőkben megadott telefonszámomat: 
Bajnóczi Krisztián polgárőrelnök 
06-20-2279206 
Járőr telefonszám: 06-20-9754138 

Köszönöm  megtisztelő  figyelmüket! 
Bajnóczi Kr isztián                                                

Zsámboki Polgárőr  Egyesület  Elnöke 

Elnökváltás a Polgárőrségnél 

Tisztelt Sportbarátok! 
2014. tavasza nagy sikereket hozott a 
Zsámboki Sportegyesületnek. 
Felnőtt csapatunk sokáig harcban állt a 
bajnoki címért, végül a megyei harma-
dosztály közép-csoport harmadik helyén 
végzett, 24 mérkőzésen 15 győzelem, 7 
döntetlen és 2 vereség a mérlegünk, a 
gólkülönbség 55:20. 
U-21-es csapatunk, mely februárban állt  
össze, a megyei másodosztály északi 2. 
csoportjában fantasztikus idényt produ-
kált, megnyerte a bajnoki címet. 14 mér-
kőzésen 12 győzelem, 1 döntetlen és 
mindössze 1 vereség született, 64 lőtt és 
18 kapott góllal. Külön örömünkre szol-
gál, hogy a csoport gólkirálya zsámboki 
játékos, Iványi Csaba lett 25 góllal. Fia-
taljaink ezután részt vettek a megye má-
sodosztályú Bajnokok Tornáján, melyen 
3 mérkőzésen elért 2 győzelemmel, 1 
vereséggel szintén diadalmaskodtak, 
megszerezve ezzel a legjobb bajnokcsa-
pat címét osztályukban. 
Gyerekcsapataink is sikeresen fejezték 
be a szezont, részt vettek minden Bozsik
-tornán, sokat fejlődve, erősödve. 
Köszönöm játékosainknak és edzőink-
nek, hogy időt, energiát nem kímélve 
ilyen sok örömöt okoztak a sportkedve-
lőknek. 
Köszönöm lelkes szurkolótáborunknak 

is a biztatást, bárhova is utaztak a fiúk, 
mindenhol hazai hangulat várta őket. 
Mindeközben uniós és állami pályázati 
forrásból és az Önkormányzat finanszí-
rozásából megépült a sportpályán az 
öltöző is, nyártól jó körülmények között 
készülhetnek a fiúk. Köszönettel tarto-
zunk ezért Holló Ilona polgármesternek, 
a Képviselőtestületnek, Szigetiné Simon 
Rozália iskolaigazgatónak, az Alapít-
vány a Zsámboki Általános Iskolás 
Gyermekekért elnökének, hogy ez a 
pályázat sikeresen megvalósult. Az áta-
dó ünnepség nagy érdeklődés mellett 
zajlott, megtisztelt bennünket Czerván 
György államtitkár, országgyűlési kép-
viselő, Mészöly Kálmán sokszoros válo-
gatott labdarúgó és Benkő Tamás, a 
PMLSZ igazgatója is. A nap folyamán 
Holló Ilona adta át játékosainknak a 
bajnokságban kiharcolt bronz és arany-
érmeket, majd a kupákat. Ezután két 
csapatunk játszott egy bemutató mérkő-
zést, majd az ünnepet egy vacsorával 
zártuk, melyen szurkolóink is részt vet-
tek. Köszönöm mindazoknak, akik eh-
hez segítséget nyújtottak, akár felaján-
lással, akár munkájukkal. 
Az öltöző elkészültéhez az egyesület is 
hozzájárult, a termelőszövetkezet hozzá-
járulásából mi magunk építettünk kerí-
tést társadalmi munkában, az öltözőbe a 

padokat is saját munkával készítettük el. 
Támogatói segítséggel hozzájutottunk 
egy fémkonténerhez, amit szertárként 
hasznosítunk. Sajnos sok munka vár 
még ránk a nyár folyamán. A kispadok 
még nem készültek el, labdafogó hálónk 
sincs. Ehhez várunk bárminemű segítsé-
get támogatóinktól, szimpatizánsainktól 
(munkát, anyagot, hozzájárulást) . 
A nyár folyamán megkezdjük a felké-
szülést a következő bajnokságra. Előre-
láthatólag ősztől még nehezebb feladat 
vár a srácokra, a felnőtt csapatunk vár-
hatóan a megyei másodosztályban sze-
repelhet, az U-21 csapat pedig a megyei 
első osztályban. Gyermekeink továbbra 
is a Bozsik-program keretében verse-
nyeznek. 
A nyári edzőmérkőzéseket még nem 
kötöttük le, amint kialakul a program, 
széles körű nyilvánosságot fog kapni. 
További információk: 
    www.zsambokise.hu 
    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 
Bízom abban, hogy ősszel is sikeresek 
lesznek csapataink, ehhez várjuk minél 
nagyobb létszámban a szurkolókat, kell 
a biztatásuk. 
Hajrá Zsámbok! 

Kovács Tibor 

Sportegyesület hírei 
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