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Holló Ilona 
polgármester 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  
Kedves Zsámbokiak! 
Az elmúlt időszakban több alkalommal ülésezett a képviselő-
testület. Áttekintettük a Zsámboki ivóvízhálózat gördülő fejlesztési 
tervét, amely a 2016-2030 évekre vonatkozóan tervezi az ellátandó 
feladatokat. A terv elkészítését a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 
törvény írja elő a vízi-közmű vagyon érdekében és a Magyar Ener-
getikai Közmű szabályozási Hivatal szempontjai alapján szükséges 
elkészíteni. 
  Településünk lakóinak, - az ellátásra szorulók - érdekében tovább-
ra is szervezzük a házi gondozói és szociális étkezés feladatellátást.  
A képviselő-testület az elhangzott beszámoló alapján megállapította, 
hogy mindkét ellátásra szükség van, a munka körültekintést és türel-
met igénylő tevékenység. 
Módosításra került a bérleti-térítési díj rendelet. A szociális étkezés 
díja: 551 Ft+ áfa összegre változott. 
   Átvételre került a pályázati támogatáson elnyert Suzuki Vitara 
gépjármű, amelyet megkezdtünk a gyermekétkeztetés, a szociális 
étkeztetésben használni, ezzel a napi feladatot könnyebbé tenni. 
   A Bursa Hungarica pályázat keretén belül a pályázati kiírásra 
beérkezett 13 településen élő főiskolás, egyetemista fiatal részére 
nyílt lehetőségünk ösztöndíj támogatást nyújtani egy tanévre. 
    A Belügyminisztérium által elnyert tűzifa pályázat keretén belül 
30 családot tudunk a téli időszakban támogatni. 
    A közfoglalkoztatásra elnyert pályázat alapján 2015. november 
1- 2016. február 28-ig 15 fő dolgozót alkalmazunk településüzemel-
tetés területen. 
    A Magyar Élelmiszerbank Egyesület Élelmiszerlavina program-
jában az elnyert zöldség magokat elültettük és október végére a 
teljes termény betakarítást elvégeztük. A megtermelt zöldségekből 
az óvodai konyhát láttuk el valamint hátrányos helyzetű családokat 
segítettünk.  Összes megtermelt zöldség: burgonya: 2255 kg, 
uborka: 138 kg, paprika: 190 kg, cukkini:346 kg, hagyma: 65 kg, 
paradicsom:500 kg. Termett répa, zeller, sóska és kukorica is. A 
gazdálkodásra 2 ha terület áll rendelkezésünkre. A terület követke-
ző esztendőre való előkészítésében segítségünkre volt: Dóczi 
Sándor és Nagy András vállalkozó. Szeretettel köszönjük áldo-
zatkész munkájukat. 
  A Polgármesteri Hivatal munkájáról készült beszámoló részlete-
sen összefoglalta a széleskörű feladatellátást, és a folyamatosan 
megnövekedett feladatokat. A hivatal dolgozói felkészült szakembe-
rek, akik lelkiismeretesen, készséggel végzik munkájukat a lakosság 
szolgálatában. Az elmúlt esztendőben az ASP rendszerre való átté-
rés jelentős terhet jelentett minden dolgozó részére. Ennek ellenére 
sikeresen, eredményesen elérték azt, hogy a Közép Magyarországi 
Régióban elkezdett országos mintaprojekt működését záró referenci-
aként, a Zsámboki Polgármesteri Hivatalban jegyző asszony és a 
hivatal dolgozói mutatták be. Ezúton is szeretettel köszönjük a sike-
res projekt megvalósítást! 
A Polgármesteri Hivatal felújítására az elmúlt évtizedekben nem 
került sor. Az épület állaga leromlott. A képviselő-testület döntése 
alapján kisebb belső felújítási munkálatok elvégzésére kerül sor. 
   Az Aszód és Társult Önkormányzatok Társulásban 2016-tól to-
vábbra is a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásában 
részt kívánunk venni. 
   Több önkormányzati társulásban együttműködünk a térségben 
önkormányzatokkal. Szükségességéről, eredményességéről hallhat-
tunk a képviselő-testületi beszámolóban. 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a 25 éves ön-
kormányzatiság létrejötte alkalmából örömmel teret adott 
Vigántpetend község felhívásának. A Balaton felvidékén lévő 225 
főt számláló települési önkormányzat várja azon 5000 lelkes telepü-
lések önkormányzatainak jelentkezését, akik készek az elkövetke-
zendő 25 évben együttműködni Vigántpetend község önkormányza-
tával. 
Zsámbok község önkormányzata a két település közti együttműkö-
dési szándékáról döntött az alábbi területeken: 

∗ a felnövekvő korosztály szabadidős tevékenysége bővítése, gaz-
dagítása, 

∗ a falusi, szelíd túrizmus feltételeinek kihasználása, 
∗ a vidék - és településfejlesztést érintő kérdésekben. 

Pest Megye életében meghatározó személyiség Pásztor Béla Veres-
egyház polgármestere. 50 esztendeje sikeresen vezeti a várost, 
amely folyamatos fejlődésen megy keresztül. Egész Pest Megyére 
kiható eredményes tevékenysége alapján javasoltuk Pest Megye 
díszpolgári cím részére történő adományozását. 
   Budapest és Pest Megye közösen alkotják a Közép Magyarországi 
Régiót, így az 1 főre eső GDP az Európai Uniós átlaghoz képest a 
legmagasabb. Pest Megye településeire nézve hátrányos, mert a 
mutatószámok alapján jelentős pályázati forrásoktól esünk el. 
Zsámbok község Önkormányzata támogatta döntésével, hogy Pest 
Megye NUTS 2 önálló régióvá váljon. 
 Az óvoda konyha, a védőnői szolgálat épületének és járda felújítá-
sára benyújtott ismételt pályázatunk nem nyert el támogatást. 
Megépült a Turai úton 480 m hosszban az aszfaltozott járda. A 
Németh út Kft jó minőségben elkészítette a munkát, a beruházás 
műszaki átadása megtörtént. 
    A Tűzoltószertár és a gyógyszertár melletti szolgálati lakás fel-
újítása is befejeződött. 
Módosításra került a helyi adórendeletünk. Törvényi szabályozás 
alapján adómentesség illeti meg a vállalkozó háziorvost és vállalko-
zó védőnőt. 
Értékesítésre került az önkormányzat tulajdonában lévő 549 db 
ÉMÁSZ részvény. Az OTP Gödöllői fiókja részére tőzsdei eladási 
megbízást adtunk, amely sikeresen zárult. A részvények értékesítése 
révén: 12 300 000 Ft forráshoz jutott önkormányzatunk, melyet 
elsősorban az elkövetkezendő pályázatok önrészeként és fejleszté-
sekre kívánunk felhasználni. 
    Figyelmükbe ajánlom a Hulladékgazdálkodási rendeletünket és 
a Szelektív Kft tájékoztatóját, mely elősegíti 60 és 80 l hulladék-
gyűjtő edények használatát. 
A talajterhelési díj sajnálatosan azok számára 2016. év elejétől a 
2015-ös esztendőre fizetendő lesz, akik 2015. szeptember 30-ig nem 
kötöttek rá a szennyvízcsatorna rendszerre kivéve, akik a rendelet 
alapján mentességet élvezhetnek, kedvezményben részesülhetnek. 
    Az októberben szervezett Egészségnap orvosi vizsgálatait 130-an 
keresték fel. Önkormányzatunk 500 000 Ft-ot fizetett, hogy a szak-
orvosi vizsgálatok helyben megvalósulhassanak. 
    Az őszi hónapokban önkormányzatunk két dolgozója 40 év szol-
gálati idő megszerzése után nyugdíjazását kérte. Tóth Sándorné az 
iskolai konyhai gyermekétkeztetésben a gyermekek bizalmát élvez-
ve dolgozott, míg Szekeres Lászlóné a Polgármesteri Hivatal főelő-
adója, önkormányzatunk könyvelési munkálatait végezte sok-sok 
éven át felelősséggel, gondossággal, nagy precizitással. Szeretettel 
köszönjük munkájukat és nyugdíjas éveikben jó egészséget, csa-
ládjuk körében sok örömet kívánunk! 
Tisztelt Lakóink! 
Pest Megye Önkormányzata létrehozta a Megyei Értéktárat, amely-
be a megye területén a jövő nemzedék számára megőrzendő értékek 
kerülhetnek be. Azok az értékek, melyek egyediségükkel, megjele-
nésükkel érdemesek ara, hogy megyénk lakói megismerhessék, 
hogy az utánunk következő generációk is büszkén vállalhassák és 
megőrizzék.  
Zsámbok község abban a megtiszteltetésben részesült, hogy előter-
jesztésünk alapján elfogadásra került a „Zsámboki Népviselet és a 
Lapu Istvánné Tájház is bekerült a Pest Megyei Értéktárba, a me-
gye őrizendő értékei közé.” 
Őrizzük és szeressük, legyünk büszkék meglévő értékeinkre! 
   Az év hátralévő részében kívánok mindannyiuknak örömteli ké-
szülődést az ünnepekre. Szeretettel köszönjük támogató bizalmu-
kat, megértésüket és együttműködésüket! 
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Véradás 
2015. december 14-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! 

ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKO-
ZOTT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN MEG-
VALÓSÍTANDÓ ASP KÖZPONT FELÁLLÍTÁSA PRO-
JEKTHEZ 
Zsámbok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
Zsámbok Község Önkormányzatának csatlakozása az ASP 
központhoz címmel a KMOP-4.7.1-2013 azonosítószámú pályá-
zati felhívásra. A pályázaton az önkormányzat 7,42 millió fo-
rint támogatásban részesült. A pályázatból megvalósult az 
elektronikus ügyintézés a településen. 
A pályázat lebonyolításáról az előző Krónikában beszámoltunk. A 
pályázatból megvalósuló fejlesztés utolsó lépése volt az elektroni-
kus ügyintézés bevezetése a településen. 
Az állampolgárok, illetve a vállalkozások jelenleg adó ügyekben 
vehetik igénybe az elektronikus ügyintézést. Az ügyintézés az ön-
kormányzat honlapjától (www.zsambok.hu, vagy 
www.zsambok.asp.lgov.hu) indítható. Az önkormányzati portál 
jobb oldali sávjában „ÖNKORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉS” gombról érhetjük el az elektronikus ügyintézés 
felületét. Az ügyintézés indítható továbbá a https://ohp.asp.lgov.hu 
honlapról is közvetlenül. 
Jelenleg adó egyenleg lekérdezésére, iparűzési adó bevallására és 
ügykövetésre van lehetőség a portálon keresztül. 
Adóegyenleg lekérdezés: Magánszemélyek és vállalkozások is 
lekérdezhetik az önkormányzatnál nyilvántartott adóegyenlegüket. 
A funkció használatához ügyfélkapus regisztrációs szükséges. Az 
oldal jobb felső sarkán lehet a rendszerbe bejelentkezni. Első beje-

lentkezés alkalmával egy rend-
szer regisztráció szükséges. Itt az 
ügyfélkapus regisztrációnál meg-
adott adatokkal megegyezően és az 
elektronikus ügyintézési oldal által megadott 
formák (pl.születési időnél) szerint kell az adatokat felvinni. Ezt 
követően indíthatunk egyenleg lekérdezést, mely során valamennyi 
önkormányzati adónem lekérdezhető (iparűzési adó, kommunális 
adó, gépjárműadó, késedelmi pótlék). 
Adóbevallás: A vállalkozások közvetlenül beküldhetik iparűzési 
adó bevallásukat az önkormányzat felé ügyfélkapus belépést köve-
tően. Ügyfélkapus belépés nélkül is van lehetőség a formanyomtat-
vány kitöltésére és papír alapú beküldésére. Ügyfélkapus beküldés 
esetén azonban a papír alapú beküldés nem szükséges. 
Ügykövetés: Az elektronikusan indított ügyeink állását tudjuk itt 
figyelemmel kísérni. Láthatjuk, hogy a bevallásunk milyen stádi-
umban van. 
Jelenleg csak iparűzési adó bevallás  nyújtható be elektronikusan az 
önkormányzati portálról, azonban az így indítható eljárások köre 
folyamatosan bővülni fog. 
Az iparűzési adóbevallásra kötelezett alanyok részére, illetve az 
általuk érintett könyvelők részére az önkormányzat külön bemuta-
tót, tájékoztatót fog szervezni 2016. első negyedévében. 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatás, a 
használatához szükséges segítség nyújtása érdekében kérjük keres-
se fel a Polgármesteri Hivatalt. 

Elektronikus ügyintézés zsámbokon 

2015. március 1-től a szociális törvény módosításával átalakult a 
szociális támogatási rendszer. A korábbi lakásfenntartási támoga-
tásként kapott ellátási forma megszűnt, újabb ellátás megállapításá-
ra már nem volt lehetőség. Akinek korábban a jegyző megállapítot-
ta a lakásfenntartási támogatást az a jogosultság lejártáig továbbra 
is megkapta a támogatást. 
Az önkormányzatnak lehetősége nyílt új, a lakásfenntartási támo-
gatáshoz hasonló szociális ellátást biztosítani. Az önkormányzat a 
4/2015.önkrományzati rendeletében szabályozta az általa nyújtandó 
ellátások körét és azok igénylésének szabályait. A lakásfenntartási 
támogatás helyébe lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott támogatás elnevezéssel új ellátási forma került 
bevezetésre.  
Az új ellátás hasonló jogosultsági feltételek mellett állapítható 
meg, mint a korábbi lakásfenntartási támogatás, azonban mivel ezt 
a támogatást már az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell 
finanszíroznia a támogatás összege csökkent. Új szabályok: 
a támogatás minden évben február 28-ig állapítható meg. Minden 
év márciusában kell majd a jogosultaknak az ellátás meghosszabbí-
tását kérni a Polgármesteri Hivataltól. 
A támogatás folyósítása továbbra is természetben történik, tehát 
valamely számlát fizeti ki az önkormányzat. A jogosult azonban 

nem választhatja meg, hogy melyik számlájára kéri jóváírni a tá-
mogatást (pl. villany, gáz), azt az önkormányzat határozza meg 
helyi rendeletében szabályozottaknak megfelelően, hogy mely 
számlákat fizeti ki. 
Támogatás csak annak állapítható meg, akinek a tulajdonában lévő 
ingatlana rendezett, gyommentes és gondoskodnak a téli hó eltaka-
rításról is. A kérelmező köteles a kertjének egy részét vagy egészét 
konyhakertként művelni. Az ingatlan rendezettségét, illetve a 
konyhakert művelését a Polgármesteri Hivatal a kérelem benyújtá-
sakor, illetve a jogosultság fennállása alatt ellenőrzi. 
Nem állapítható meg támogatás ha a kérelmezőt az önkormányzat 
közigazgatási bírsággal, vagy hulladékgazdálkodási bírsággal bün-
tette, illetve ha a kérelmezőnek visszatérítendő segély, jogosulatla-
nul felvett szociális ellátás, vagy lakbér hátraléka miatt tartozása áll 
fenn az önkormányzat felé. 
Kérjük a jogosultakat, hogy a támogatás meghosszabbítása iránti 
kérelmüket csak 2016. márciusban nyújtsák be. Az igényléshez 
szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhe-
tő be, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. 
 

Nagyné dr.Szabó Judit  
címzetes főjegyző 

Tájékoztató a „lakásfenntartási támogatásról” 
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A környezetterhelési díjról szóló 2013. évi LXXXVIII. tv. 
(továbbiakban Ktd.) 11. §-a talajterhelési díj fizetésre kötelezi azt a 
kibocsátót, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A 
talajterhelési díj mértékét az alábbiak szerint kell számolni: 

Egységdíj (1200 Ft/m3)x  díjfizetési alap (m3)  x területérzé-
kenységi szorzó (1.5)(a település közigazgatási területére vonatkozó 
felszín alatti víz állapota szempontjából került megállapításra ) 

A díjfizetési alap: a szolgáltatott, ill. mérési lehetőség hiányában 
az átalány alapján meghatározott víz mennyisége csökkentve a külön 
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével. Az önkormányzat rendelete alapján azon kibocsátók, 
akiknek vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható 
meg a talajterhelési díj alapjaként 50 liter/fő/nap vízmennyiséget 
kötelesek figyelembe venni. 

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200 Ft/m3, melyet a Ktd 
12.§ (3) bekezdése állapított meg. A felszín alatti víz állapota szem-
pontjából érzékeny területeken lévő besorolásáról szóló 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet szerint Zsámbok, Vácszentlászló és Valkó 
a felszín alatti víz állapota szerint érzékeny területen fekszik, mely-
nek szorzója 1,5. 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt 
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
(szennyvíz) jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsá-
tónak kell megállapítani, bevallania és  megfizetnie a tárgyévet köve-
tő március 31-ig. (1. bevallás: 2016. március 31.) 

A közszolgáltató (DAKÖV Kft.) a talajterhelési díj megállapításá-
hoz és ellenőrzéséhez szükséges adatokat (vízfogyasztás) a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

A talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi 
alapjának bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz 
mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 

Kedvezmények, mentességek 
Az önkormányzat 17/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelete 

alapján(továbbiakban rendelet): 
(1) 70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibo-
csátót, akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 
20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény igazolására a szolgálta-
tó részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves 
kimutatás szolgál. 
(2) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánsze-

mélynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 
(a) családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettő havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 150 %-át, 

(b) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettő havi jövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. 

A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyide-
jűleg a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 

(3) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibo-
csátót a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Nem 
terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogsza-
bályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és az ott létesített 
megfigyelő objektumban mért káros anyag érték nem haladja a meg 
a jogszabály szerinti mértéket. 
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 igazolt éves vízfogyasztása 
nem haladja meg a 10 m3-t. E m3 feletti fogyasztás esetén – a 
kedvezmények figyelembevétel – a teljes fogyasztás után terheli a 
díjfizetési kötelezettség. 

(4) Az a.) pontban szereplő mentesség érvényesítéséhez a talajter-
helési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 2. számú mellékleté-
ben szereplő nyilatkozatot. A b.) pontban szereplő mentesség igazo-
lására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára 
megküldött éves kimutatás szolgál. 

Rendkívüli mentesség 
(1) 2015. évre vonatkozóan mentesül a talajterhelési díjfizetési 

kötelezettség alól az az ingatlantulajdonos, aki 2015. szeptember 30. 
napjáig az 1. § (2) bekezdés szerinti közcsatornára ráköt. 

Ebből következően, aki 2015. szeptember 31. napjáig a közcsator-
nára nem kötött rá 2015. január 01-től fogyasztott vízmennyisége 
alapján talajterhelési díj fizetésre kötelezett és 2016. március 31-ig a 
rendelet melléklete szerinti nyomtatványon bevallást kell tennie. 

Lakossági csatorna-szolgáltatási díjak: 
Alapdíj, fogyasztási helyenként: 280 Ft/hó + ÁFA 
Fogyasztási díj (csatornadíj) 328 Ft/m3 + ÁFA 
Vízterhelési díj: 10 Ft/m3 + ÁFA 

Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztató a talajterhelési díjra vonatkozó szabályokról 

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzé-
sének feltételeiről, újabb feladatok elvégzé-
sét írja elő a hulladékgazdálkodó közszolgál-
tató, ill. a szolgáltatást igénybe vevő részére. 
A települési hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedény méretére vonatkozó szabá-
lyok: 
A Nedves és Intim hulladék (szemét) szab-

ványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez 
Társaságunk biztosítja, hogy a jelenleg hasz-
nált 110 l- vagy a 120 l-es hulladékgyűjtő 
edényzet mellett az ingatlanhasználó a 60 l- 
vagy a 80 l-es űrmértékű gyűjtőedény közül 
választhasson. 
A választási lehetőséget az ingatlanhasználó 

számára Társaságunk úgy ajánlhatja fel, 
hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke 

igazodjon az érintett ingatlanon képződő 
hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve: 
- a településen képződő vegyes és elkülöní-

tetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyisé-
gét, 
- az érintett ingatlant használó természetes 

személyek számát, valamint a szállítási gya-
koriságot, 
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy jogosultságát 
(ha van ilyen személy). 
Ki veheti igénybe:  
a) az a lakóingatlant egyedül és életvitelsze-

rűen használó természetes személy, ingat-
lanhasználó, aki a nedves és intim hulladék-
gyűjtő edény választásának lehetőségét kéri, 
amelynek űrmértéke: 60 liter 
b) az a természetes személy ingatlanhaszná-
ló, aki a nedves és intim hulladékgyűjtő 

edény választásának lehetőségét kéri, amely-
nek az űrmértéke: 80 liter 
Fogalmak: 
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerű-

en használó természetes személy: az a sze-
mély, aki az ingatlant életvitelszerűen egye-
dül használja, rajta kívül nincs bejelentkezve 
más az ingatlanba. 
 - a természeates személy ingatlanhasználó: 

az az ingatlanhasználó, akivel közös háztar-
tásban többen is élnek életvitelszerűen. A 80 
l-es hulladékgyűjtő edényzet igénylése ese-
tén még plusz 4 fő.  
Az igénybevétel módja 60 l-es nedves és 
intim hulladékgyűjtő edény esetén: 
- a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet vá-

lasztását minden, a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használó természetes sze-
mély, ingatlanhasználó választhatja, és 

Tájékoztató  

a 60 l-es és a 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetek igénybevételéről 2016. január 1-től  
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A Védőnői Szolgálat 100 éves jubileumi ünnepsége Zsámbokon 

A védőnő tanácsai 
Az első 1000 napban megszerzett immunitás egy életre szól 
Az „Első 1000 nap” programot a Primer Prevenciós Orvosi 

Egyesület hozta létre. A népegészségügyi tájékoztató kampány 
célja, hogy ráirányítsa a laikusok, elsősorban a leendő szülők, a 
kisgyermekes szülők és az orvos szakma figyelmét a fogantatástól 
3 éves korig tartó időszakra és a kisgyermekkori helyes táplálkozás 
fontosságára. Az „Első 1000 nap” elnevezésű program segítséget 
nyújt az egészségügyi problémák megelőzésében a megfelelő kis-
gyerekkori táplálkozás támogatásán keresztül. 

Az első 1000 nap a fogantatástól a gyermek 3 éves koráig tartó 
kiemelkedően fontos időszak, mert első 1000 napjukban a gyerme-
kek egész életüket meghatározó fejlődésen mennek át. Magzati 
korban majd a születést követő első években szervezetükben soha 
meg nem ismételhető minőségi és mennyiségi változások mennek 
végbe. Éppen ezért már az édesanya egészségi állapota, táplálkozá-
si és életviteli szokásai is befolyásolják születendő gyermeke ké-

sőbbi elhízásra való hajlamát csakúgy, mint egyes betegségek, 
például a diabétesz kialakulásának kockázatát. 

Életünk első 1000 napjában a legintenzívebb a gondolkodás, a 
nyelvi képességek, az emlékezet  fejlődése, de ebben az időszak-
ban alakul ki a bélflóra és az immunrendszer. Ekkor válik végle-
gessé a zsírsejtek száma, ami meghatározza a későbbi elhízásra 
való hajlamot felnőttkorban is. Az első 1000 nap kritikus a felnőtt-
kori csontsűrűség, magasság és vérnyomás szempontjából is, azaz 
hosszú távon ez az időszak döntően befolyásolja a gyermek későb-
bi életét, egészségét. Megfelelő táplálkozással csökkenthető példá-
ul a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a cukorbetegség 
kialakulásának kockázata is. 

 E programhoz csatlakozott a Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központja, melynek szakmai programján én is részt vehettem 
2015. november 17-én, ami épp a Koraszülöttek világnapja is. Az 
itt megismert hasznos ismeretek átadására törekszem én is a gon-
dozottaim körében. 

Kollárné Dobák Marianna  
védőnő    

Az 1915. június 13-án ünnepélyes keretek között megalakult 
Országos Stefánia Szövetség célul tűzte ki a csecsemőhalandóság 
csökkentését, a születésszám növelését, a tudatlanság elleni küz-
delmet. A 100 éves kerek évfordulóról mi is megemlékeztünk, 
egy színvonalas előadással és kiállítással, ahol a helyi Védőnői 
Szolgálat tárgyi emlékeit láthattuk. Zsámbok Község Önkor-
mányzata és a Zsámboki Vénőnői Szolgálat szervezésében a 
programban fellépett összes résztvevőnek köszönettel tartozunk. 
Itt volt a Bajza Lenke Általános Iskola Énekkara, Voloszné Őszi 
Erika vezetésével, a Kacó Napközi Otthonos Óvoda Hudoba 
Sándorné Mártika néni csoportja, a Zsámboki Mazsorett csoport 
és a SPIRIT Taekwon-do Egyesület. Köszöntőt mondott Dr. 
Urbanics Gábor, Gödöllő Járási Hivatalvezető. A rendezvényt 
megtisztelte Dr. Vörös József a Gödöllői Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztály vezetője, Járási Tisztifőorvos úr és Káposz-
tás Istvánné a Gödöllő Járási Hivatal Járási Vezető Védőnője. 
Kollárné Dobák Marianna köszöntötte a megjelent vendégeket és 
a helyi védőnői ellátásról idézte fel helyi anyukák emlékezete 
alapján.  A kiállítást megnyitotta Holló Ilona polgármester .  Ven-
dégünk volt Kossuth Lajosné nyugdíjas védőnő, aki szeretettel 

idézte fel a zsámboki éveket. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
azt a rengeteg segítséget, amit a szülőktől kaptunk, és külön kö-
szönet illeti Gyenge Lászlót és Gyenge Katalint a gyönyörű és 
finom tortákért, és Gönczöl Mónikát az italfelajánlásért. A kiállí-
tás nem sikerült volna ilyen jól, ha nem gyűjtenek a zsámbokiak 
és védőnőnk Kollárné Dobák Mariann ennyi érdekes és szép 
bemutatható anyagot. 

Mindenkinek hálásak vagyunk, akik személyes emlékeiket, 
fényképeiket rendelkezésünkre bocsátották, így egy igen érdekes 
és gazdag kiállítást tudtunk létrehozni. Sokan eljöttek megnézni a 
műsort, és több mint egy hétig folyamatosan látogatták a kiállítást 
is, amit a vendégkönyv is tanúsít. Azt gondolom, hogy nem csak 
a jó hangulatú megemlékezés hozta el az embereket, hanem eb-
ben szerepe volt védőnőnk Kollárné Dobák Mariann személyének 
is. Hosszú évek óta ő látja el Zsámbokon a szolgálatot, és látható, 
hogy szeretik és tisztelik lelkiismeretes munkájáért. Hónapokon 
át gyűjtötte a szakmai anyagot, szervezte a műsort, lelkesen segí-
tett a megvalósításban. Köszönjük munkáját.  

(Horváth Zsuzsanna) 

kérheti a hulladék elszállítását, ártalmatlaní-
tását a Társaságunktól.  
- a jogosultságot az ingatlanhasználó csak 

abban az esetben veheti igénybe, ha annak 
tényét, a települési önkormányzat által 
kiadott igazolás útján, a közszolgáltató ré-
szére bizonyítja.  
- a hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az 

ingatlanhasználó feladata. 
- amikor rendelkezésre áll az edényzet, és 

erről a közszolgáltatót tájékoztatja az ingat-
lanhasználó, azon időponttól kezdődhet a 
szolgáltatás igénybevétele. 
Az igénybevétel módja 80 l-es nedves és 
intim hulladékgyűjtő edény esetén: 
- a 80 literes hulladékgyűjtő edényzet vá-

lasztását az a természetes személy, ingatlan-
használó választhatja, kérheti a hulladék 
elszállítását, ártalmatlanítását Társaságunk-
tól és azon ingatlanok esetében, ahol 6 főnél 
kevesebben használják életvitelszerűen az 
ingatlant. A jogosultságot az ingatlanhasz-
náló csak abban az esetben veheti igénybe, 
ha annak tényét, a települési önkormányzat 

által kiadott igazolás útján a közszolgáltató 
részére bizonyítja. 
- a hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az 

ingatlanhasználó feladata. 
- amikor rendelkezésre áll az edényzet, és 

erről a közszolgáltatót tájékoztatja az ingat-
lanhasználó, azon időponttól kezdődhet a 
szolgáltatás igénybevétele. 
Az igénybevétel szerinti hulladékszállítási 
és ártalmatlanítási díjazás mértéke: 
- Vegyes hulladék esetén, 1 db 60 l-es hul-

ladékgyűjtő edényzet hulladék szállítási és 
ártalmatlanítási díj összege:  Bruttó: 14 740 
Ft/év 
- Vegyes hulladék esetén, 1 db 80 l-es hul-

ladékgyűjtő edényzet hulladék szállítási és 
ártalmatlanítási díj összege:  Bruttó: 15 840 
Ft/év 
Mindkét hulladékgyűjtő edényzet igény-

bevételének esetén a hulladékszállítási és 
ártalmatlanítási díj tartalmazza a száraz 
és komposztálható hulladékok elszállítá-
sának és hasznosításának díját is.  
A száraz és komposztálható hulladékok 

gyűjtésére a 60-240 l-es edények továbbra 
is alkalmazhatóak! 
A 60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtő 

edényzetre történő átállás nem kötelező 
senki számára, csupán csak lehetőség. 

Amire figyelni kell a hulladékgyűjtő 
edény vásárlásánál: 
A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó 

szabvány MSZ EN 840-1:2013, illetve 
előző szabvány (MSZ EN-840-1:2001). 
Ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes 
üzletek az érvényes szabványnak egyálta-
lán nem megfelelő, láthatólag gyenge mi-
nőségű, a szabványedényhez képest olcsó 
kukaedényeket forgalmaznak. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a nem szabványos 
hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő 
járműbe történő gépi ürítésre nem alkal-
mas. A szabvány száma az edényen fel 
van tüntetve! A nem szabványos hulla-
dékgyűjtő edényzetet, Társaságunk nem 
fogadja el. 

Szelektív Nonprofit Kft. 
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A télhó és a télutó népi ünnepei 
A három téli hónap – a mezőgazdasági „pihenő-évszak” - mind-

egyike bővelkedik jeles ünnepnapokban... Közülük legismertebbek 
a karácsonyi, újévi emlékezések, de hasonlóképpen fontosak és az 
időjárás, a termés, az egészség alakulása miatt jelzésértékűek a 
Télhó és a Télutó jeles napjai is. 

A régi magyar naptárakban a Télhó, illetve Boldogasszony hava 
néven szerepelt az év első hónapja, amelynek csillagképe a Vízön-
tő volt. Mai nevét a kétarcú római istentől, Janus-tól kapta, akinek 
egyik fejrésze hátra, az óévre néz, a másik rész viszont előre tekint. 

A Boldogasszony sajátos magyar fogalom, amely egyesíti magá-
ban a pogány magyar „Ősanya” és a keresztény Szűz Mária alakját, 
aki boldog, mert megszülte isteni gyermekét. Az egyház e hó első 
napjához kötötte a gyermek Jézus zsidó szokás szerinti körülmeté-
lését. Fontos szerepet játszott az emberek életében az időjárás meg-
figyelése is. Úgy tartották, hogy ha újesztendő napján szép, fényes 
idő van, az jó esztendőt jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél… 
Ajánlatos ezen a napon a kútnál mosakodni, hogy egész évben 
frissek legyünk. 

Vidám ünnepléssel, bő lakomával, köszöntő jókívánságokkal járt 
együtt ez a nap: - javasolt pl. disznóhúst enni, mert a malac előtúrja 
a szerencsét, a lencse, a köles, rizs sok szeme a pénzbőséget ígéri, a 
hosszúra nyújtott rétesek pedig a hosszú életet és a gazdasági jólé-
tet. 

A hónap vidám farsangi ünnepségsorozata január 6-ával, Vízke-
reszt napjával kezdődik, amikor a templomban megkeresztelt vizet 
a hívek saját házukba viszik és meghintik vele családtagjaikat, 
lakásukat. Ezt a napot a Háromkirályok Napjának is nevezik annak 
emlékére, hogy Gáspár Menyhért és Boldizsár megtalálta a betle-
hemi Kisjézuskát. (Ők az utazók, vendéglősök védőszentjei) Ezen 
a napon, ha csorog az eresz, hosszú lesz a tél… 

Január 17-én a háziállatok védelmezőjére, Remete Szent Antalra 
emlékezünk, aki 105 évig élt az afrikai sivatagban. Névrokona 
Páduai Szent Antal szintén remetéskedett – élete végén egy hatal-
mas diófa ágai közt készített kunyhóban. 

Január 18-án, Piroska napján az a lány, aki piros kendőt köt a 
nyakába, az évben férjhez megy… 

Az időjós szerint: Ha Piroska napján fagy, negyven napig el sem 

hagy! 
Január 22-én a gonoszt, a sötét telet is legyőző Szent Vince vér-

tanúra emlékezünk, és a boros gazdákkal együtt mondjuk: Hogyha 
szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince! Szokás ezen a napon 
un. vincevesszőt metszeni és azt a szobában vízbe tenni, hogy rü-
gyeiből megtudják a várható termést. Addig is ajánlott sok bort 
inni, hogy bő termés legyen. Az eresz jégcsapjainak hosszából 
pedig a jövendő kukoricacsövek hosszára következtethetünk… 

A pogány Saulból megtért Szent Pál napját január 25-én ünne-
peljük. Ezt a „pálfordulást” gyakran emlegetik politikai vonatkozá-
sokban is: „Nagy a forgalom a damaszkuszi úton...” 

Az év második hónapja február az ember és a természet megtisz-
tulásának időszaka. Ez a legrövidebb 28 napból álló hónap, amely-
be a naptárkészítők négy évenként beiktatnak egy „szökőnapot „. 
Régi nevén Böjtelő, Fagyhó, Télutó neveken is jegyezték a Vízöntő 
jegyét. A „fagyot fújó február” a vidám farsangi mulatságok, a 
tavaszváró ünnepek a téltemető játékok ideje. Közülük ma már 
külföldön is legismertebb talán a mohácsi busójárás. 

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a hívők 
szentelt gyertyákat visznek haza, amelyeknek sokféle segítő-
gyógyító alkalmazásuk van. A néphit szerint, ha ezen a napon a 
medve kijőve barlangjából meglátja saját árnyékát, visszabújik 
aludni, mert még kb. 40 napig hideg idő várható, és a termés is 
gyenge lesz… 

Február 3-án a torokfájást is gyógyító szent vértanúra Balázs 
püspökre emlékezünk. Ezért osztja, a pap szentelt gyertyákkal az 
un. „balázsáldást” a gyerekeknek, és megszenteli az almákat is. 

12-én, Hamvazószerdán vége a farsangi mulatozásnak, kezdődik 
a böjti időszak. Az utóbbi években azonban „betolakodott” hazai 
ünnepeink közé február 14-én a Valentin-napja, amely a szerelem 
ünnepe, és a kereskedők örömére az ajándékozás egyik jó alkalma 
lett… 

Február 19-én, Zsuzsanna napján a megszólaló pacsirta már a 
tavaszt jelzi! 

Február 24-én Jégtörő Mátyás napja is fontos időjárás jelzés, 
mert: Mátyás, ha jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál! 

Dr. Tóth József 

 Még Advent van, mikor ez a cikk megjelenik.  Ezek a 
napok mindenkinek a rohanásról szólnak. Boltból ki, boltból 
be. Mindenki fejében gondolatok cikáznak, ajándékok, éte-
lek, kik jönnek, mikor jönnek. Hogy lesz ebből Karácsony 
tehetjük fel a kérdést?  
 Talán ugyanígy volt az első Karácsonyon. Mária és 
József ugyanígy gondolkodtak a problémáikon. Hogyan 
jutnak Bet lehembe, mi lesz a gyermekkel, hogyan fog meg-
születni, honnan lesz szállás? És még millió  kérdés, mely 
foglalkoztatta Őket. Mi is így készülünk a Karácsonyra, 
rohanunk, szaladunk, mindent akarunk elintézni, mindent 
rendbe tenni. Talán a legnagyobb kérdés: hagyunk e valamit 
az Úrnak? Engedjük e, hogy Ő is tegyen valamit a mi ünne-
pünkért? Megkérdezzük e, hogy Ő mit s zeretne? Végül is az 
Ő születésnapja! Elgondolkodtam és arra jutottam, az ünne-
pünk akkor lesz igazán szép, ha engedjük, hogy Isten is hoz-
zátegyen valamit . Nem mindent nekünk kell elintézni, nem 
csak mi vagyunk a világon. Isten talán legnagyobb ajándéka 
számunkra Karácsonykor, hogy időt ad nekünk. Belép az 
időbe az időtlenségből, az Ő különleges világából, a mi vilá-
gunkba érkezik. Isten tudni akarja, milyen az rohanni, sza-
ladni, mindent fejben tartani, mindent kézben tartani, át 
akarja érezn i mindennapjainkat. Adjunk neki mi is az időnk-
ből. Ne sajnáljuk a Karácsony napjaiban az időt az imádság-
ra, családunkra, szeretteinkre, ne sajnáljuk az időt a p ihenés-
re, de olyan igazira. Ne csak arra, hogy aludjunk, hanem arra 

is, hogy elővegyünk egy régen porosodó könyvet, társasjáté-
kot, kártyát. Ne sajnáljuk az időnket a másik emberre, en-
gedjük, hogy mindenki kibeszélje  magát nekünk, aki csak 
meglátogat minket. Hiszen  mindezekben Jézussal találko-
zunk. Minden emberben a kis Jézus mosolyog ránk. Az 
ajándékok, a  meghittség már csak ráadás. 
 Végezetül álljon itt egy kis karácsonyi történet: 
Egyszer gyűlést tartottak az állatok. A róka azt kérdezte a 
mókustól, neked mit jelent a Karácsony? Nekem egy fát 
szépséges fényekkel és sok ropogtatnivaló finomsággal!-
válaszolta. A róka azt mondta: Nekem illatozó libapecsenyét 
jelent. A medve félbeszakította: Nekem a Karácsony hatal-
mas, finom kalácsot jelent. A szarka folytatta: Nekem ragyo-
gó ékszereket és fénylő csecsebecséket. Megszólalt  az ökör 
is: A pezsgő teszi a  Karácsonyt! A szamár felháborodva 
szólt közbe:  

Miket  beszélsz ökör? A Karácsonyban a kis Jézus a leg-
fontosabb! Elfeledkeztél Róla? 
Az emberek is tudják ezt?- Kérdezte lehajtott fejjel az ökör? 

Mi tudjuk? 
Áldott, békés ünnepeket kívánok!    

 

András atya 

Ki tudja… 
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Iskolakert Zsámbokon 

Iskolai hírek 

Mint arról tavaly ilyentájt beszámoltunk, Matthew Hayes 
kezdeményezésére a Zsámboki Biokert terü letén 2014. őszé-
től működik az Iskolakert, ahová a zsámboki iskolások 
egyes tanórák keretében járnak. Közös célunk az iskola ve-
zetésével, hogy a gyermekek találkozzanak a természettel, 
és maguk is részesei lehessenek egy hagyományos háztáji 
kiskert kialakításának, fenntartásának, és –  ha adódik – él-
vezzék annak termését. 

Ebben az évben is fo lytatódott a program, sőt valójában 
csak alig egy-két hét volt, amikor a növényeknek nélkülöz-
niük kellett az iskolások társaságát: nyáron is jött hétről hét-
re egy kis „brigád”. Ilyen alkalmakkor megnéztük mennyit 
fejlődtek a növények, hoztak-e termést. Idén nyáron sokat 
kapáltunk és gyomláltunk, mert nagyon száraz volt a nyár, 
így sokat öntöztük a növényeket, amit persze a gyomok is 
megháláltak. A nyári munka jutalma az olykor bőséges ter-
més volt. 

Szeptember középétől újra rendszeresen jöttek a tanulók a 
technika óra keretében. A foglalkozások általában úgy zaj-
lottak, hogy elsőként körbe jártuk az Iskolakertet, hogy meg-
nézzük, milyen növények élnek még a kertben. Találtunk 
salátaféléket, karalábét, zellert, céklát, paprikát, paradicso-
mot, padlizsánt, tökféléket, csicsókát, fűszernövényeket nap-
raforgót. Sajnos a sárgarépa és 
petrezselyemgyökér az év  folya-
mán részben a kertgondozás, rész-
ben a szárazság áldozatául esett. A 
burgonyát a lótücsök dézsmálta 
meg alaposan. 

A „kertszemle” után rendszerint 
megbeszéltük a tanulókkal, hogy 
aznap milyen munkákat kellene 
elvégezni. Ősszel ezek jellemző-
en: kapálás, gyomlálás és betakarí-
tás. Azokat a növényeket, ame-
lyekrő l leszedtük terméseiket és 
befejezték akt ív életüket, folyama-
tosan szedtük ki az ágyásokból. A 
teljes növényi hulladékmennyisé-
get mindig a komposztdombra 

vittük a gyerekekkel, akik versengve jelentkeztek a talicská-
zásra. 

Munka után megérdemelt pihenőként – sokszor közkívá-
natra – tettünk tanulmányi sétát a Biokertben. Az jól látható 
volt, hogy egy piacra termelő kertészet egészen másképpen 
néz ki, mint az iskolakert. Ott az ősz még „nagyüzem”, az 
ágyásokban még rendre sorakoztak a gyönyőrű zöldségek, 
és bizony friss vetéseket is láttunk: spenótot, salátaféléket. A 
séták alkalmával igyekeztünk felidézn i, amit a látott növé-
nyekről tudunk. Idén nagy sikert aratott a friss majoranna, 
melyet ránézésre csak néhányan ismeretek fel, de illatáról 
már sokkal többen. 

A gyerekek legnagyobb örömére mindenképpen útba esik 
Sári, az igásló. A mikor volt odakészítve, adtunk neki egy kis 
száraz szénát. Szerencsére Sári kedves öreg ló, és nagyon 
szeretheti a  gyereket, mert  békésen tűri, amikor egy osztály-
nyi gyermek egyszerre simogatja őt. 

A gazdaságban tartanak tyúkokat is. A  tyúkoknál is min-
dig megálltunk, vittünk nekik „gyomokat”, és beszélgettünk 
arról, hogy egy biogazdaságban miért érdemes tójótyúkot 
tartani: a tojásáért, a  húsáért, a trágyájáért és azért, mert je-
lentős zöldtömeget elfogyaszt. Egyik alkalommal a gazda-
ság dolgozója megengedte, hogy a gyerekek szedjék össze a 

tojásokat egy szalmával bélelt  
vödörbe. Ez nagyon tetszett ne-
kik! 
Szeptember végén elkezdtünk 
felásni az iskolakertet. Október 
eleje nagyon csapadékos volt, így 
lassabban haladt a betakarítás és 
az ásás. A novemberi szép időjá-
rás lehetővé tette, hogy a gyere-
kek végére érjenek az őszi mun-
káknak, az iskolakert  gazdagon 
trágyázva, nagyon szépen felásva 
pihen tavaszig. 

Vincze Zsuzsanna és  
Selmeczi Géza 

2015. november 24. 

Honismereti vetélkedő – Az ősök tisztelete 
Az idei ősszel is megrendezte iskolánk a honismereti vetélkedőt. 5., 6., 7. 
és 8. osztályos tanulók versengtek háromfős csoportokban egymással arról, 
hogy ki is meri jobban Zsámbok történelmét, földrajzát, hagyományait, 
népviseletét, nyelvhasználatát. 
A zsűrizés feladatát Holló Ilona polgármester asszony és Bajdikné Bálint 
Mária, a József Attila Művelődési Ház vezetője látta el. A verseny meg-
szervezését, lebonyolítását felsős tanár nénik végezték. 
Ismét sokat tanultunk, nevettünk együtt, s míg megszületett a végleges 
döntés, Árpád-házi Szent Erzsébet életérő l néztünk meg egy ppt-t, ugyanis 
a hét végére esett éppen a búcsú. 
A kellemes zene és a sok-sok szebbnél szebb kép után ismerhettük meg a 
végeredményt, amely a következő lett: 
1. hel yezett : 7 . osz tál y, Hangya L i li , K ovács  Pat ri k, T óth-Göt z  Máté 

2 . hel yezett : 6 . osz tál y, C sapó Előd, Soós  Már ia, Urbán L aura 

3 . hel yezett : 6 . osz tál y, Farkas  Aida, Harnos  Fanni , Hrágyel  Dóra 
Gratulálunk mindannyiótoknak!  

Jövőre, veletek, ugyanitt! 
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Európai Hulladékcsökkentési hét: 2015. november 21-29. 
A kampány keretében a kontinens egészén hívják fel a  fi-
gyelmet a hu lladékkeletkezés megelőzésének, a  keletkezett 
hulladékmennyiség csökkentésének, a termékek ú jra haszná-
latának, valamint a hulladékká vált anyagok újrahasznosítá-
sának, továbbá a szelekt ív hulladékgyűjtés fontosságára. 
A kampány megrendezésére először 2009- ben kerü lt sor. 
Az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek minden évben van 
egy központi témája, az idén ez a  „Hozz ki többet keveseb-
ből!” gondolat. 
Ennek lényege, hogy minél kevesebb erőforrás felhasználá-
sával érjük el ugyanazt az eredményt: tárgyak kreatív  újra 
használata, eszközök kölcsönadása, bérlése, termékek vásár-
lása helyett szolgáltatás nyújtása. A kampány központi té-
máján kívül bármilyen más kreatív, a  keletkező hulladék 
mennyiségét csökkentő ötlet lehet. 
„A szemét több élete” 
Önkormányzatunk ennek keretében pályázatot hirdetett a 
települési intézmények Bajza Lenke Általános Iskola diák-
jai, és a  Kacó Napközi Otthonos Óvoda óvodásai részére. 
Tárgyak, díszek, használati eszközök készítése hulladékból 
– kreatív ú jra használat ra. 
Ennek eredményeként gyermekek – felnőttek együtt gondol-
kodása, tevékenysége eredményeként gyönyörű pályázati 
dolgok készültek. 
A kiállítás megnyitóján részt  vettek a két  oktatási intézmény 
óvodás gyermekei, tanulói, valamint az őket kísérő pedagó-
gusok. 
A rendezvényt Lapu István alpolgármester úr nyitotta meg, 
melyben beszélt a hulladékgazdálkodás és a hulladékok 
megfelelő kezelésének fontosságáról.  
Majd átadta az óvodásoknak és a diákoknak az okleveleket, 

és tárgyjutalmakat.  
A megnyitó után Benke Sándor a Szelektív Kft. ügyvezető 
igazgatója tartott előadást a hulladék csökkentésről, illetve 
az újrahasznosításról. Kiemelten hangsúlyozta a hulladék 
káros tevékenységét nemcsak a környezetre (víz, talaj, leve-
gő), hanem az emberi egészségre is.  
Földünk kés zletei végesek, mégis pazaroljuk őket 
Ma olyan lábon élünk Európában, hogy kétszer annyit fo-
gyasztunk, mint amit a Fö ld meg tud nekünk teremteni. 
Mit tehetünk? Újra hasznosítjuk a hulladékot, mivel nem 
minden hulladék szemét! 

Feleslegessé vált dolgaink újrahasznosítása 
Tudatos törekvés, hogy kevesebb hulladékot termeljünk 
Jótékonykodjunk 
Csere-bere napok  
És ne vásároljunk feleslegesen 

A díjazottak: 
Óvoda: 1. Sápi A lexa Lina 
              2- Tóth-Máté Hanna és Mile Csaba 
             3. Makádi Nimród 
Iskola:  1. Halasi Bálint és Soós János László 
             2. Csapó Áron 
             3. Kiss Rita Ágnes és Halasi Kitti Brigitta 
Köszönetet mondunk Gyenge Lászlónak és Gyenge Katalin-
nak, az ajándékok mellé készített marcipán kukákhoz. 
Benke Sándor egy idézettel zárta előadását: 
„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.” 
(irokéz közmondás) 

Fábiánné Réz Katalin 
óvodapedagógus 

Európai Hulladékcsökkentési Hét  
Zsámbok 2015. november 26.  

Zsámbok község Önkormányzata csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2015-ös karácsonyi élelmi-
szer gyűjtése során idén először három napon át: november 27-én 
28-án és 29-én közel 300 budapesti és vidéki élelmiszer áruházban 
a vásárlók összesen 270 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a 
rászorulók számára, amely 75 tonnával meghaladja a tavalyi érté-
ket. Az Auchan, a METRO, a Penny Market és a Tesco áruházak-
ban a szervezet körülbelül 5000 önkéntese, köztük az akció fő tá-
mogatójának, a CIB Banknak közel 250 munkatársa segítette az 
adományok összegyűjtését. Idén több mint 40 000 ezer csomagot 
állítanak össze az Élelmiszerbank munkatársai az élelmiszerüzle-
tekben átadott adományokból. 
A jótékonysági akció során aktív szerepet vállaltak a Centrál szín-
ház színészei is, akik közül többen már évek óta magán emberként 
is részt vesznek a gyűjtésben. A lakosság adományait – amelynek 
nagy része tészta, rizs, liszt, cukor és konzervféle, továbbá az ünne-
pek közeledtével szaloncukor és édesség – helyi karitatív szerveze-
tek közreműködésével a gyűjtések helyének közelében élő csalá-
dokhoz juttatja el az Élelmiszerbank. 
. Az idén 10 éves Élelmiszerbank 2005 óta,, folyamatosan növeli az 
évente megmentett élelmiszerfeleslegek mennyiségét. Az Egyesület 
gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a felajánlott élelmi-
szerfelesleget, melyek között vannak közeli lejáratú vagy csomago-
lási hibás termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló 
minőségű élelmiszerek is.  
Az Élelmiszerbank közel 300 000 nélkülözőt lát el 220 partnerszer-

vezetén keresztül. 2005-ös megalakulása óta 34,600 tonna élelmi-
szert osztott ki közel 14,6 milliárd forint értékben. 
Zsámbok Község Önkormányzata a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület partnerszervezete. A hétvégi 3 napban a karácsonyi adomány-
gyűjtést a Hatvani Tesco áruházban szerveztük. Az előző évi gyűj-
tésünket alaposan felülmúltuk, csaknem dupla mennyiségű élelmi-
szeradományt tudtunk hazahozni, összesen: 2500 kg-ot. 
Az áruházi adománygyűjtés nemes feladat, de fizikailag is nagyon 
megterhelő. Nem is lehetett volna véghezvinni, ha nincs telepü-
lésünkről 23 önkéntes, aki lelkes, fáradhatatlan munkával érte el,  
hogy karácsony előtt kb. 170 családnak tudjunk tartós élelmiszert 
adományozni. 
Szeretettel köszönöm segítőink elkötelezett munkáját. 

A karácsonyi adománygyűjtési munkában részt vett: 
Szigetiné Simon Rozália, Szigeti Ede, Bajdikné Bálint Mária, Halá-
szi Ádám, Lapu István, Kaján Jánosné, Mezei Sándorné, Kollárné 
Dobák Mariann, Tóth Istvánné, Makádi Zsoltné, Balázs Szilvia, 
Németh Tiborné, Nógrádi Anett, Urbán Hajnalka, Hegedűs 
Istvánné, Fekete Mariann, Bodáné Majoros Henrietta, Juhász Ma-
riann, Majzikné Pintér Ildikó, Deleglise Jean Pierre, Bajnóczi 
Béla, Bajnóczi István. 

 
Holló Ilona 

polgármester 

40 000 családnak nyújt segítséget  
a 270 tonna tartós élelmiszer karácsonykor 

EREDMÉNYESEN ZÁRULT A MAGYAR ÉLELMISZERBANK IDEI ADOMÁNYGYŰJTÉSE  
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Tizenöt éve Zsámbokon 
Bár nem ildomos dolog mások tollával ékeskedni, mégis ezt 
teszem, mert  számomra oly kedves, tartalmas, és bölcs a 
következő idézet : 
„  Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok 
szívét, akik velünk utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát 
szeretni! Siessünk kedvesek lenni! „ 
Henri Frederic A miel 
(1821-1881) 
Kedves Olvasóim! 

Bocsássanak meg, hogy ilyen fennkölt szavakkal kezd-
tem, ezért most leszállok a racionalitás talajára. Nagyon 
szegény országban, Laoszban, születtem, rizsföldet művelő 
parasztcsaládban. Ne ijedjenek meg, nem szándékozom ön-
életrajzommal untatni Önöket, csupán a Zsámbokon eltö ltött 
tizenöt évről szeretnék néhány szót ejteni, itteni élményeim-
ről és tapasztalataimró l. 

1999 évben érkeztünk Zsámbokra egy szép kora őszi na-
pon, ingóságainkkal, áttelepíthető növényeinkkel, s teljes 
reménnyel. 

Voltak kezdeti nehézségeink, de a kedves szomszédok 
mindig segítségünkre siettek. Első csodálatos élményem a 
temérdek sok fólia látványa volt, amikben akkoriban a sok 
szorgalmas idős néni és bácsi dolgozott. A  mi utcánkban a 
szép nyári estéken kiültek p ihenni a  házak előtti padokra, 
beszélgettek egy-egy pohár üdítő ital mellett. 

Jómagam szívós munkával hoztam, illetve hozattam rend-
be a házat és a ház körüli terepet. 

Nagy elszántsággal gyürkőztem neki a kerti munkának. 
Az efféle paraszti munka nem áll messze tőlem. Odahaza 
sokat segítettem drága Nagymamámnak, ugyanis testvéreim-
mel árvák voltunk, így Nagymamánk melengető szárnyai 
oltalmába kerültünk. 

A kertművelés páratlan örömének az a titka, ha magot 
vetek a porhanyós földbe – kellő nedvességgel – a drága 
Nap fényessége és melegsége kicsalja a  duzzadt csírát a ta-
lajból, én meg gondozásba veszem őket. Forró nyári idő-
szakban, pedig locsolom. Ha tudnának beszélni, talán azt 
mondanák nekem „Köszönöm mester, hogy enyhíted a 
szomjúságunkat. „Az esti locsolás fáradságát kárpótolja a 
gyönyörű festői szépségű zsámboki naplemente. 

Teltek múltak az évek. A szeretett idős nénik és bácsik 
sorban elhagytak bennünket. Ugyanakkor gyermekek szület-
tek, óvodába, iskolába jártak, felnőttek. Csodálatos az élet. 

Jómagam is már az öregkorba léptem, elkezdtem a hetve-
nes éveimet taposni. Várom a tavaszt, amikor a természet 
friss, fiatal élettől duzzad, a  gyümölcsfák virágba borulnak, 
a virágaim kinyílnak. Remélem, a fecskék ú jra eljönnek. A 
méhek és darazsak zümmögésükkel mintha reménységet 
dalolnának. 

Kedves Olvasóim! Voltaképpen azért vetettem papírra 
ezeket  a sorokat, mert  a minap véletlenül összetalálkoztam a 
kedves Polgármester Asszonnyal, és kicsit elbeszélgettünk. 
Elmondtam, mi lakozik szívemben és mi mindent szeretnék 
elmondani. A zt mondta, írjam le, majd a Zsámboki Króniká-
ban közre adja. Hálás köszönetem érte. 

Ha már bölcs ember idézetével kezdtem írásomat, akkor 
azzal is szeretném befejezni. 
Szakíts időt a barátságra – Ez az út a boldogsághoz. 
Szakíts időt az álmokra – Ez repíti szekered a csillagokba. 
Szakíts időt a szeretetre – Ez az istenek kiváltsága. 
Szakíts időt körbetekinteni – Túl kevés az időnk az önzéshez. 
Szakíts időt a kacajra – Ez lelkünk muzsikája 
(Óangol rigmus)   --  

 Ouanphamivanh Somdy  

Negyedik alkalommal h irdették meg 2015-ben „A leg-
szebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertje" 
elnevezésű országos programot, mely az otthoni kertgazdál-
kodást hívatott népszerűsíteni. 2015. évben 234 település 
csatlakozott a programhoz. Bárki képes lehet az önellátásra, 
és egy kis munkával, odafigyeléssel egészséges élelmiszert 
tud tenni családja asztalára úgy, hogy a megérdemelt zöldsé-
gért, gyümölcsért elég csak a kert végébe kisétálni. S ezzel 
nem csak a „kertészek” pénztárcája jár jó l, de a vegyszer-
mentes kertműveléssel a környezetvédelemért is sokat tesz-
nek.  A mai gyerekeknek is tudniuk kell, honnan és mennyi 
munkával kerü l az asztalra a  gyümölcs és a  zöldség. Egy 
saját konyhakert kialakításával spórolhatunk és egészsége-
sebben étkezhetünk. Mint tudjuk Zsámbok Község Önkor-
mányzata is csatlakozott az országos programhoz. Zsámboki 
viszonylatban egy 4 tagú bíráló bizottság a nyár folyamán 
két kertszemlét tartott a 20 benevezett kertben, és értékelte a  
szebbnél –szebb kerteket  az ors zágosan megadott szempont-
ok figyelembe vételével. Elmondható hogy mindegyik kert 
szemet  gyönyörködtető látványt nyújtott és példaértékű az 
országos viszonylatban is! Mindenki lelkiismeretes, precíz 
munkával művelte kertjét, szeretettel gondozta növényeit.  
Ezek alapján megszületett a nagyon szoros eredmény. A 
különdíjat a legidősebb nevezett kertművelő kapta, 2db har-
madik,  2db második, 1 db első helyezést, és további 14 db 
helyezettet értékelt  a zsűri. A díjátadás a Lecsófesztivál ke-
retében történt. A díjazást Zsámbok Község Önkormányzata 

és a Kószó Mezőgazdasági Bolt, és HFC Network Kft., tá-
mogatta, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A program 
kiírása szerint az országos díjra a zsámboki I. helyezettet 
terjeszthette fel Zsámbok Község Önkormányzata is, aki 
Dodog Sándor Nefelejcs utcai kerttulajdonos volt.  

 Az ősszel lezajlott az országos díjra jelöltek díjazása is. A  
programot 2015. november 20-án a Földművelésügyi Mi-
nisztériumban megtartott Értékelő-Programhirdető rendez-
vény zárta, ahol az országos díjra jelölt kertművelők külön 
névre szóló meghívót kaptak. A rendezvényen köszöntőt 
mondott Szakáli István Loránd – Agrárfejlesztésért és 
Hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, majd az öt-
letgazda Kovács Szilvia Karcag város alpolgármestere be-
mutatta és értékelte a  2015. évi „Legszebb konyhakertek” 
országos programot, valamint meghirdette a 2016. évi orszá-
gos programot is! Ezután következett a 2015. évi Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei országos díjra jelöltek elis meré-
se. Zsámbokról tehát az országos díjra felterjesztett Dodog 
Sándor kapta meg az elis merést. Gratulálunk neki és család-
jának! 

Továbbá gratulálunk minden egyes helyi résztvevőnknek 
is és további sikeres, egészséges gazdálkodásra biztatjuk 
Őket  és Zsámbok többi lakóit  is! Reméljük az elkövetkezen-
dő évben- években, minél többen csatlakoznak ehhez a ne-
mes kezdeményezéshez! 

(Bajdikné) 

Legszebb konyhakertek Zsámbok 2015 
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Október hónapi Idősek Világnapja –  
Zsámbok Nyugdíjas találkozó… 

Kedves Zsámbokiak! 
 10 év nem nagy idő, de mégis. Amikor akkortájt decem-

ber 19-én reggel fél 9-kor kinyílt  a rendelő ajtaja, nem is 
gondoltam, mennyi változás következik életemben. Embere-
ket megis mern i, kiis mern i ugyanis kórházi orvosként-főleg 
műtétes szakmában- szinte lehetetlen, de felesleges is. Csa-
ládorvosként azonban velejáró, szükséges és elengedhetet-
len. Ez nem mindig szép, h isz mi sem vagyunk mindig azok. 

10 év alatt minden házba betoppantam, sok kedves arc 
eltávozott és sok kicsi s zempár feltűnt, pótolni igyekezvén 
az elmenteket. A második év végére már az is kinyílt, ki 
kinek milyen ágon rokona-ez egy messziről jött számára 
egyébként nagyon érdekes-panaszaik hátteréhez lassan már 

nem kellett számítógépet böngésznem. Láttam Önöket örö-
meikben, bánatukban, gyászukban. Olykor segítettem is. 
Egyesek példát mutattak, akaratlanul tanítottak engem is, 
miként kell nehéz helyzeteket méltósággal viselni. 

Közben a község is átalakult, sokat változott a külleme, 
az útjai, a lelkülete szerencsére nem. 

Közvetlen munkatársaimon, Tímeán, Erikán, Ilonka nénin 
és a védőnőn kívül köszönöm a mindenkori Önkormányzati 
Vezetés támogató segítségét. Így Karácsony közeledtével 
pedig Istentől megáldott éveket és Ünnepet kívánok Önök-
nek.    

(Erdélyi doktor) 

10 éve családorvosként Zsámbokon 

Október hónap és annak is az első napja az Idősek Világ-
napja 1991 óta. Szerte a világban, ezekben a napokban emlé-
keznek meg az idősekről.  A zokról az emberekről, akik küz-
delmes, szorgalmas munkával sok mindent letettek asztalra. 
Ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint az, aki 
egy egész életen át helytállt, dolgozott, családot nevelt?  A 
tapasztalataik nemcsak a családjaiknak nyújthat segítséget, 
hanem a település életében is szerepet kell hogy betöltsön.  
A helyi nyugdíjas közösség életet Zsámbok Község Önkor-
mányzata is támogatja, hiszen  a közösséghez való tartozás 
igen fontos a nyugdíjasok életében. Ezekben a közösségek-
ben ki tudnak teljesedni, egymásra figyeln i,kommunikálni, 
és találhatnak benne szórakozási lehetőséget is. Az október 
hónap mozgalmas volt a zsámboki nyugdíjasklub tagok éle-
tében. Október 10-én Aszódon vettek részt a  nyugdíjasoknak 
szervezett Idősek Világnapja alkalmából szervezett megem-
lékezési műsoron, ahol a Zsámboki nyugdíjasokat felkérték 
egy kis lakodalmas dalcsokor előadására. A vidám hangulatú 
éneklésükkel nagy sikert arattak. Zsámbok Község Önkor-
mányzata és a helyi Nyugdíjas klub szervezésében Október 
17-én délután 3 község nyugdíjasklub tagjai (Valkó, 
Vácszentlászló, Dány) látogattak el Zsámbokra, ahol a  Bajza 
Lenke Általános Iskola aulájába a zsámboki nyugdíjasklub 
tagok látták vendégül őket, az immáron hagyománnyá vált 4 
község Nyugdíjas találkozó ján. A nyugdíjasokat Holló Ilona 
polgármester asszony és Mezeiné Nagy Piroska a zsámboki 
nyugdíjasok vezetője köszöntötte. A települések nyugdíjasai 
vidám műsorokkal kedveskedtek egymásnak. Példaértékű a 
nyugdíjasok motivációja és kreativ itása a műsorok összeállí-
tásánál. Minden fellépő élvezte, hogy megmutathatta magát, 
és szórakoztathatta a közönséget. A műsor végén, közös va-

csorán vettek részt a nyugdíjasok melyhez az alapanyagot 
Tóth Endre Mátraszentistváni vadász aján lotta fel és a na-
gyon finom étel elkészítését is Ő „vette a kezébe”. Ezúton is 
köszönjük a felajánlást és áldozatos munkáját. A zsámboki 
nyugdíjasklub nőtagjainak szorgalmas, ügyes kezét dicséri 
az a rengeteg sütemény,  amellyel „megédesítették” a vacso-
ra utáni desszertet. Köszönet illeti Mezeiné Nagy Piroskát a 
nyugdíjasok vezetőjét, aki rengeteget fáradozik, a tagok ösz-
szetartásával, és a  rendezvények szervezésével is. Ezenfelül 
mindenkinek köszönetet mondunk,Zsámbok Község Önkor-
mányzatának a rendezvény támogatásáért, szervezéséért va-
lamint azoknak, akik munkájukkal és bármiféle hozzájárulá-
sukkal segítették a rendezvény szervezését, megvalósulását. 

A vacsorát követően nyugdíjasainknak a talpalávalót Kókai 
András és barátja húzta. Elmondható a nyugdíjasaink vidám 
táncolását látva, hogy „Nem csak a húszéveseké a világ!”… 

Végezetül megköszönjük nyugdíjasainknak a példamuta-
tást, és azokat az emberi értékeket, melyre még a mai napig 
is tanítanak bennünket. Adjon a Jó Isten mindnyájuknak még 
hosszú boldog éveket, jó egészséget és családi békességet. 

Mintha örökig élnél… 
„ … C sa k f ol ytasd min den  dolgo dat .  
Úg y t é gy  mintha örö k ké éln él ! 
Hinn ed i s  kel l  hog y í g y i gaz !  
M eg ér i k m ajd mu nk ád g yü m ölcs e,  
ker t e dből  kipusz tul  a  gaz . .. 
T ere mtő z ápor  hul l  a  f ö ldre,  
j ogod van a  f én yr e,  
és  örö mr e … 
                     /Várnai Zseni/ 

Köszönetnyilvánítás 
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy 

 Horváth László 77 éves korában, csendben megpihent. 
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, bará-

toknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik felejthetet-
len halottunk temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel 

osztoztak. 
Gyászo ló család 

Köszönetnyilvánítás 
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy Deák vári 

József  76 éves korában, visszaadta lelkét Teremtő jének. 
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szom-

szédoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk 
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot he-
lyeztek, utolsó útjára elkísérték és mélységes bánatunk-

ban részvéttel osztoztak. 
Gyászo ló család 

(Bajdikné) 
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Tisztelt Sportbarátok! 
Véget ért  2015-16-os bajnokság őszi szezonja.. 
A Zsámboki SE labdarúgó felnőtt csapata a megyei má-

sodosztály keleti csoportjában az 5. helyen zárta az őszt, 15 
mérkőzésen 28 megszerzett ponttal. Sok jó mérkőzést ját-
szottunk, voltak nagy győzelmek, mint például a  Valkó elle-
ni szezonnyitó, amit 5:3-ra nyertünk meg, több, mint 300 
néző előtt, akik szünetben a mazsorettes lányok fellépését is 
megtapsolták, volt fájó pontvesztés, mint a Dány elleni 2:2. 
A helyezés örömre ad okot, mivel a  dobogó közel van, jó 
tavasz után akár érmesek is lehetünk. Reméljük, a  jövőben a 
játékvezetés is javuln i fog, sajnos ősszel több gyenge telje-
sítményt is láttunk a sípos emberektől. A bajnokság góllövő-
listáján a 7. helyen osztozik két játékosunk, Lakatos Sándor 
és Nagy Roland, egyaránt 14 góllal. A Pest megyei kupában 
is áll még az együttes, Mendei és Bag legyőzésével a negye-
dik fordulóra készülünk, márciusban Úriba utazunk a to-
vábbjutásért. 

Novemberben három játékosunkat is az a megtiszteltetés 
érte, hogy részt vehettek a megyei válogatott első felkészülé-
si edzésén. Horváth Attila, Kun Tamás és Lakatos Sándor 
kapott meghívót. Sajnos a 22 fős szűk keretbe már nem ke-
rültek be. 

U19-es fiataljaink kissé gyengébben szerepeltek a várako-
zásoknál, ők a másodosztály északkeleti csoportjának hete-
dik helyén telelnek 7 ponttal (ez várhatóan 10 pontra fog 
nőni egy jogos óvás következtében). A csapat nehézségeit 
jórészt a korosztályváltás okozta, az előző évi U21-es baj-
nokcsapatból sokan kiö regedtek, a  létszámot  sem sikerült  a 
kívánatos 20 főre feltöltenünk. Házi gólkirály  Bécsi Tibor 
lett 5 góllal. 

Bajnokságban indult U14-es csapatunk is, ők a másodosz-
tály kelet csoportjának 6. helyén állnak 4 ponttal. Bízunk 
abban, hogy tavaszra mindkét utánpótlás csapatunk teljesít-
ménye javulni fog, meg látszik majd a minőségi edzés munka 
a játékon. 

A legkisebb korosztályok részt vettek a Bozsik-tornákon, 
U11-eseink több alkalommal is megnyerték csoportjukat, de 
az U13-asok is sikeresen szerepeltek ősz végére. 

Egyesületünk 3 tornát is sikeresen megrendezett. 
Edzői stábunk jó szakemberekből áll, e lkötelezettek játé-

kosaik és a  klub felé, minden tőlük telhetőt megtesznek a 
fejlődésért, sikeres szereplésért. 

A tél sem teljesen a pihenésé lesz. A megyei szövetség 
először írt  ki futsal bajnokságot a felnőttek részére  (ez a 
teremfoci modern változata). Egyesületünk két csapatot is 
nevezett, a mérkőzések december elejétől március végéig 
lesznek a kókai és a gyömrői sportcsarnokokban. Az után-
pótlás részére még nem írták ki a téli tornákat, lehetőség 
szerint játszatni fogjuk a kicsiket is a holtszezonban, addig is 
edzéseken fejlődnek a gyerekek. 

November végén megtartottuk szezonzáró rendezvényün-
ket, 70 fő részvételével. 

Szintén november vége volt már, mikor megkaptuk az 
MLSZ jóváhagyását a TAO-programunkra. Sajnos ez csak 
az első lépés, hisz az egyesületnek kell megkeresnie azokat a 
vállalkozásokat, amelyek társasági adójuk egy részét fel-
ajánlhatják részünkre. Ezúton kérem az olvasók segítségét, 
akinek nyereséges cég van ismeretségi körében, hozza össze 
egyesületünk vezetőségével. A program az utánpótlás-
nevelési feladatokat (eszközök, felszerelések, sportruházat 
beszerzése, utazás, edzői t iszteletdíj), és a sporttelep bekerí-
tését fedezi az MLSZ jóváhagyása alapján. Sajnos ezekhez 
önrész is kell, amiben korlátozottak a lehetőségeink, így 
várjuk a sportszerető támogatók felajánlását. 

Köszönjük az önkormányzat segítségét, lelkes szurko ló-
ink támogatását, akik a hazai mérkőzések után megvendége-
lik a csapatot, köszönöm azoknak, akik a mérkőzések meg-
rendezésében segítenek, a  mazsorettes lányoknak a fellépé-
seket, és köszönöm mindazoknak, akik felajánlásukkal segí-
tették munkánkat. 

Remélem minél több szurko ló buzdít ja majd játékosainkat 
(felnőtteket, gyerekeket egyaránt) a  téli futsalbajnokságban, 
a teremtornákon, és a nagypályás felkészülési mérkőzése-
ken. 

További információk: 
www.zsambokise.hu   

facebook: Zsámboki Sportegyesület 
www.pmlsz.hu/eredmenyek 

Találkozunk a pályán, hajrá Zsámbok! 
Kovács Tibor 

A Zsámboki Sportegyesület hírei 

Karácsonyi Ötletadó Vásár és Börze 
A rendezvény időpontja:  2015. december 12-én de. 

9.00-12.00 Helyszín: Bajza Lenke Általános Iskola aulája. 
Várjuk azokat az alkotókat és árusokat, akik ötleteikkel 
alkotásaikkal részt tudnak venni ezen a rendezvényen. A 
résztvevők számára ingyen asztalokat, székeket biztosí-
tunk!  

Jelentkezés:  legkésőbb december 12 reggel 8 óráig. 
Érdeklődni a  Művelődési házban: Bajd ikné Bálint Máriá-
nál, vagy Tel.:06-/202040914 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk Frühczeitig Zsolt és családjának 

(Nefelejcs u.) a Szent Erzsébet parkban felállított  
FALUKA RÁ CSONYFA,  

és Dr.Hajagos Antal és Kristóf Erzsébetnek  
(Nefelejcs utca )  

a Bajza Lenke Általános iskolás gyermekeknek adományo-
zott fenyőfákért. Továbbá köszönjük Bajnóczi István 

(Szent László u. 7/A) lakosnak a Művelődési Házban Idő-
sek Karácsonyára felaján lott fenyőfát. 

Tájékoztatás  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának megrendelése alapján 2015. november 1-jétől társasá-
gunk új hely i járatok közlekedtetésével biztosítja az eljutást a városközpont és a Kotlán Sándor utcába költözött Járási Hiva-
tal között. 
Az autóbuszok 13-a jelzéssel közlekednek 

VOLÁNBUSZ Zrt 
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