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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak! 
 

Az elmúlt hónapokban képviselő-
testületünk több alkalommal ülése-
zett.  

 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság és a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság 2014 évi munkájáról készült 
tájékoztatót tekintettük át. Megállapí-
tottuk, hogy településünkön nem 
volt katasztrófahelyzet, a bűncselek-
mények száma jelentősen csökkent, a 
KMB szolgálat járőr megerősítő szol-
gálattal bővült. 

A vízművet, csatornarendszert üze-
meltető DAKÖV Kft 2014. évi munká-
járól készült beszámolóban rámuta-
tott arra, hogy a vízellátás a község-
ben megfelelően biztosított. A törvé-
nyi előírások miatt /rezsi csökkentés, 
közműadó bevezetése/ jelentős bevé-
telkiesést okoz a kft-nek. Késik a csa-
tornadíj megállapítása is, amelyet az 
Energia Hivatal illetve a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium hatásköre meg-
állapítani. Az elmaradás jelentős be-
vételkiesést eredményez a szolgálta-
tónak és kényelmetlenséget okoz a 
lakosságnak. Több alkalommal jelez-
tük a minisztérium részére az elma-
radást, de továbbra sem történt meg 
a döntés. Türelmüket szeretnénk kér-
ni.  

A település 8 helyszínén elhelye-
zett kamerarendszert bővítettük és ki-
építésre került a Vásár tér- Nyárfa 
utca keresztezősében is a térfigyelő 
kamera. A rendszert önkormányzati 
adatvédelmi szabályzat alapján köz-
terület felügyelő alkalmazásával mű-
ködtetjük. 

Elfogadásra került a település 
egészére vonatkozó gazdasági prog-
ram, melynek jellemzőbb részei 2015-
2019 évre, a főbb meghatározóbb 
beruházások köré épülnek. Elgondo-
lásainkhoz pályázati források elnye-
rése szükséges. A program összefog-
lalja a kötelező állami feladatokat és 
a térség fejlesztési lehetőségeihez 
való kapcsolódást. 

Önkormányzati 2014. évi gazdálko-
dásunk a feladatellátásnak minden-
ben megfelelt, teljesítettük terveinket. 
31 700 000 Ft pénzmaradvánnyal szá-
molhattunk, mely a 2015. évi költség-
vetésben kerül felhasználásra, vala-

mint értékpapírban került elhelyezés-
re. 

A temetőben elhelyezésre került 3 
db urna sírjel, melyet meg lehet vásá-
rolni. Hamarosan elkészül a templom 
és a szoborkert melletti járda, mely 
műemlék jellegű Barabás téglakőből 
épül. 

 
Befejeződött óvodánk udvarának 

felújítása. 5 000 000 Ft értékben a 
Magic Kft speciális holland műfű 
burkolatot telepített, amely nagy 
igénybevételnek is ellenáll és termé-
szetes megjelenésű. A fű alatt kialakí-
tásra került a csapadékvíz elvezetése 
is. 

Zsámbok község Önkormányzata 
pályázata alapján csatlakozott a Kö-
zép-Magyarországi Régióban megva-
lósítandó ASP központ felállítása pro-
jekthez. Az elnyert 7 423 084 Ft támo-
gatásból a Polgármesteri Hivatalban 
a megújult gépparkkal egyszerűbb, 
egységes, korszerű, költségtakarékos 
belső működés valósult meg és az 
elektronikus ügyintézést is lehetővé 
teszi. A rendszer tapasztalata alapján 
országos elterjesztésére kerül sor. 

 
EMVA vidékfejlesztési pályáza-

ton alapszolgáltatások fejlesztésére 
5 000 000 Ft értékű Suzuki Vitara gép-
jármű beszerzésére nyertünk el támo-
gatást.  

A gyermekétkeztetés fejlesztése 
érdekében pályázatot nyújtottunk be, 

melyből az óvoda konyha felújítását és 
konyhai gépek beszerzését tervezzük. 
Önkormányzati feladatellátás kere-
tén belül nyílt lehetőség pályázatot 
benyújtani a védőnői szolgálati épület 
felújítására és járda felújítására a Szent 
László utcában. 

 
Érdekeltségnövelő pályázat kere-

tében a József Attila Közösségi Színtér 
felújítására nyújtottunk be pályázatot, 
melyekről még nincs bírálat. 

Augusztus elején megkezdődik a 
Galambos, Akácfa és Vásár tér mart 
aszfalttal történő felújítása és szept-
emberben a Turai úton az Ipolyság 
utcától Komárom utcáig terjedő sza-
kaszon a járdaépítés. Az aszfaltos jár-
dát és az útfelújításokat a Németh út 
Kft végzi. 

 
Tisztelt Lakóink! 
 
Molnárné Deák Erika települé-

sünk óvoda vezetője 2016. február 
hónaptól nyugdíjazását kérte. Az 
eltöltött 19 évben intézményvezető-
ként végzett áldozatos, közösségi 
munkáját szeretettel köszönjük. Jó 
pihenést és jó egészséget kívánunk! 

Az óvodavezetői feladatok ellátására 
2016. július 15-ig Juhász Mariann óvo-
dapedagógust bízta meg képviselőtestüle-
tünk.  
     

Holló Ilona 
polgármester 
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Többlet paprika, paradicsom felajánlás! 
 
A fesztivál vendégei részére Intézményeink dolgozói és 
önkéntesek segítségével lecsót főzünk, így a vendégeknek 
is lehetősége van megkóstolni a fesztiválnak nevet adó 
ételt. Az alapanyag beszerzése azonban minden évben 
nehézségekbe ütközik. Amennyiben a zsámboki termelők-
nek lehetőségük van alapanyag felajánlásra, a Polgármes-
teri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál a 462-107-es tele-
fonszámon kérjük jelezzék ezt. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Feltételek: - A jelentkező csapa-
toknak minimum 5 kg paprikából 
kell lecsót készíteni. – A rendezők 
biztosítják a kenyeret, tűzifát, asztalo-
kat és padokat. – Szeretnénk megkér-
ni a csapatokat, hogy ne csak saját 
részre főzzék a lecsót, hanem annyit 
készítsenek, hogy a vendégeket is 
meg tudják kínálni belőle!! – A le-
csófőzés kizárólag tűzifával történhet. 
– Az asztalok és helyek elfoglalása: 
augusztus 8-án, (szombaton) a le-
csófőzés napján, reggel 7 órakor 
SORSOLÁSSAL dől el. Kérjük a 
csapatokat, hogy nevezzék meg a 
jelentkezési lapon azt a személyt a 
csapatból, aki a sorsoláson képviseli a 
csapatot. Fontos! Minden csoport 
képviselője reggel 7 órakor jelenjen 
meg a lecsófőzés (Művelődési Ház 
udvara) helyszínén. A szervezők 
szükség esetén a csapatkapitánnyal 
tartják a kapcsolatot. A rendezők által 
biztosított asztalok, padok egy csapat 
részére 8-10 főnek biztosít kényelmes 
helyet. Több asztal, pad elhelyezésére 
helyhiány miatt nincs lehetőség. – 
Kérünk mindenkit, hogy előre jelez-
zék a jelentkezési lapon a megadott 
rovatban, annak az autónak a rend-
számát, amellyel a lecsós alapanya-
gokat és kellékeket szállítják a lecsó-
főzés helyszínére. Azonban ezzel az 
autóval is legkésőbb ¼ 10 órára a 
lecsófőzés helyszínét el kell hagyni!!! 

A szervező bizottság, a résztvevő 
lecsófőző csapatoknak 2.000 Ft-os 
nevezési díjat állapított meg. A neve-
zési díjat a jelentkezési lap leadásakor 
fizethetik be a csapatok, a Polgármes-
teri Hivatal pénztárába. (Nem 
zsámboki résztvevők postai csekken is 
fizethetnek, melynek másolatát hozzá-
tűzik a jelentkezési laphoz.) 

A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft
-os lecsójeggyel lehet hozzájutni, 
amelyet az információs sátorban áru-
sítunk! – A szervező bizottság kéri a 
lecsófőző csapatokat, hogy otthon 
elkészített lecsót ne használjanak a 
verseny során!! Továbbá felhívjuk a 
figyelmet az esetleges félreértések 
elkerülése végett, hogy a lecsófőző 
verseny a megadott jellel, (két fedő 
összeütése) tűzgyújtással kezdődik. 
– A kész lecsót a lecsófőzés kezdete-
kor kijelölt helyszínre kell leadni 
12.15-ig. A későn leadott lecsót a 
zsűri nem tudja elfogadni értékelésre. 
A lecsófőző versenyre való jelentke-
zést 2015. augusztus 6-ig a Polgár-
mesteri Hivatalban Rádóczki László-
nénál lehet leadni, a mellékelt Jelent-
kezési lappal. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a 
csapatok a versenykiírás feltételeit 
elfogadják! 

 
Sikeres lecsófőzést kívánunk min-

den jelentkezőnek! 

Jelentkezési felhívás, lecsófőző versenyre 

Paprika Kiállítás! 
Az idén is megrendezésre kerül a Paprika Kiállítás. Kérjük 
a termelőket, hogy minél többen vegyenek részt a kiállítás-
ban, amelyben különféle fajtákat szeretnénk bemutatni a 
közönségnek (pl. fehérhúsú, zöld-hegyes, fűszer-, cseresz-
nye,- paradicsompaprika stb.  
Kérjük jelezzék részvételi szándékukat a szervezés segítése 
céljából: Lapu Istvánnál a Mezőgazdasági Boltban a (20) 
311-6425 telefonszámon augusztus 6-ig. 

Díszítsük közösen a lecsófesztivál helyszíneit! 
 
A lecsófesztiválon a rendezvény környékét az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk díszíteni. Kérünk 
mindenkit, hogy aki a díszítés céljából paprikát, hagymát, felfűzött paprikát, cserepes virágot, futó 
muskátlit, kis hordót, szakajtót, parasztköcsögöt, vagy más díszítő tárgyat tud felajánlani az jelezze 
előzetesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Művelődési Házban. Valamennyi tárgyat a fesztivál vé-
gén visszaszolgáltatunk a tulajdonos részére. Szükség esetén a tárgyak elszállításáról is gondoskodunk. 
Kérjük a felajánlásaikat augusztus 6-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál, 
(Tel: 462-107) hogy milyen tárgyakat tudnak felajánlani. Segítségüket előre is köszönjük! 

„A legszebb  
konyhakertek” Zsám-

bokon 

Holló Ilona Zsámbok Község polgármes-
tere –csatlakozva Kovács Szilvia ötletgaz-
da (Karcag) által létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz – 
meghirdette a helyi „A legszebb konyha-
kertek” című versenyt. Zsámbokról 20 
nevezés érkezett be. Június elején egy 4 
tagból álló zsűri megtartotta az „első kert-
bejárást” a nevezetteknél. Többféle szem-
pont szerint értékelnek az országosan 
kiadott értékelő lap alapján. Már az első 
alkalommal is szemet gyönyörködtető, 
értékes „csodakertekkel „ találkozott a 
zsűri. A helyi nevezettek közül egy neve-
zettet lehet országos listára jelölni. Az 
újabb, második szemlére júliusban kerül 
sor a kerttulajdonosoknál. További jó, 
eredményes kertészkedést kívánunk min-
den kerttulajdonosnak! 
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Korábbi időszakok adósságát törlesztette a közelmúltban 
a Zsámboki Önkormányzat, amikor a Hősök Napja alkalmá-
ból emlékoszlopot állított a Zsámbokról 1944-ben a Szovjet-
unióba kényszermunkára elhurcolt 12 civil és 94 hadifogoly 
emlékére. 

A Szoborkert új emlékművénél a Galga-vidék kiváló tör-
ténésze, Dr. Asztalis István nyugalmazott múzeumigazgató 
idézte fel a korabeli eseményeket, Holló Ilona polgármester 
avatta fel a szürke gránitoszlopot, majd Mészáros Csaba a 
Zsámboki Egyházközösség plébánosa megáldotta az emlék-
művet. Ezt követően a Bajza Lenke Általános Iskola tanulói 
adtak egy színvonalas emlékműsort Voloszné Őszi Erika 
Igazgató-helyettes vezetésével. Az ünnepségen megjelentek 
az egykori foglyok leszármazottai és a község lakói közül 
többen, akik átélték a II. Világháború tragikus eseményeit és 
emlékeztek annak zsámboki vonatkozásaira is… 

Az emlékművek és katonai síremlékek mellett a hagyo-
mányőrzés fontos része az a nevelőmunka, melyet az iskola 
pedagógusai végeznek a múlt értékeinek feltárásával, meg-
őrzésével az ifjú generációk körében. Ennek egyik fontos 
eseménye volt az iskolai ballagási ünnepségen azoknak a 

diákoknak a jutalmazása, akik a Tóth Alapítvány keretében 
írták meg pályaműveiket a község életéről, emlékeiről. Eb-
ben elsősorban a család, a rokonság idősebb tatjai segítettek. 
Az ő visszaemlékezéseik mellett előkerültek az egykori fa-
kult fényképek, cenzúrázott katonalevelek, naplók, korabeli 
használati tárgyak, stb. amelyek ezután már nem lesznek 
kidobandó „ócska kacatok,”, hanem a megismert múltunk 
értékes emlékei. Ezeket az értékes kis pályamunkákat a Pest 
Megyei Múzeum veszi át megőrzésre, ahol a majdani érdek-
lődők rendelkezésére állnak a zsámboki évtizedeket megőr-
ző művek. 

  A zsámboki emlékművek, és a nevezetességeket ismer-
tető emléktáblák mellett az élő néphagyományok, a megcso-
dált színpompás népviselet, stb. azt az évszázados hűséget, 
és ehhez a Hajta-menti szülőföldhöz való szilárd kötődést 
bizonyítják, amelyek miatt ez a sokat szenvedett, de mindig 
újra kezdő, szorgalmas nép méltán lehet büszke múltjára és 
alkotó jelenére egyaránt, így kapcsolódhat össze a Múltunk 
a Jelennel és lehet – sőt kell! –hogy legyen tápláló gyökere a 
Jövőnek, ahol elismert rang legyen zsámbokinak lenni! 

Dr. Tóth József 

Emlékeztünk… 

Orvosi rendelő - Háziorvos:  
Dr. Erdélyi Tibor 

Zsámbok, Szent Erzsébet tér 7.  
Telefon :06-28-592-007 

 
Rendelési idő: 

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

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

hétfő 18:00-19:00 óra 
csütörtök 18:00-19:00 óra 

 

A Központi Orvosi ügyelet  
székhelye: 2194 Tura,  

Petőfi tér 2..  
Telefon: 06 1 301 69 69 

 
Fogorvosi rendelő  

Fogorvos: dr. Gódor Mária 
2116 Zsámbok,  

Bajza Lenke tér 15.  
Telefon :06-28-462-194  

Rendelési idő:  
Hétfő, péntek: 08:00 - 12:00,  

Szerda: iskolafogászat8.00-10.00 
Kedd, Csütörtök: 13:30-18:30 

Rendelési idők - ügyeletek 

Hogy volt? 
 

 A Védőnői Szolgálat 2015-ben ünnepli 100. születésnap-
ját,  

ebből az alkalomból  
szeretném összegyűjteni a zsámboki védőnői munka emlé-
keit. Kérem a lakosságot, hogy amennyiben van egykori 
tárgyi emléke:rékli, kising, keresztelőruha stb juttassák el 

hozzám! 
Köszönettel:  

Kollárné Dobák Marianna védőnő Tel:06-28-592-200  

1915-ben megalakult az Országos Stefánia Szövetség az 
anyák és csecsemők védelmére. 
A Magyar Védőnők Egyesülete honlapján található történe-
ti áttekintés szerint a századforduló Magyarországának tár-
sadalmi, gazdasági és demográfiai változásai hívták életre a 
védőnői hálózatot. Megalakulásakor a csecsemőhalandóság 
csökkentése és a nemzet számbeli erősítése volt a cél. 
A védelem alapelvei szerint az anya nem kerülhetett rosz-
szabb gazdasági helyzetbe azért, mert új embernek adott 
életet; az anyát és magzatát meg kellett óvni a szülési folya-
mat veszélyeitől, továbbá lehetővé kellett tenni, hogy min-
den anya maga szoptassa csecsemőjét; valamint kiemelkedő 
volt az anyák megfelelő tájékoztatása. A környező orszá-
gokban az anya-, gyermekvédelem elsősorban azon az el-
ven működött, hogy a szociálisan rászoruló, vagy problé-
mával küszködő anyának kellett felkeresnie azokat az intéz-
ményeket, melyek segítséget adnak. A magyar módszer 
szerint hivatásos és megfelelően kiképzett védőnői szerve-
zetre volt szükség.1930-tól - az ország gazdasági helyzete 
miatt – nem volt lehetőség a hálózat további bővítésére, 
helyenként a működés feltételei is bizonytalanná váltak. 
1927 és 1940 között a Stefánia Szövetség mellett párhuza-
mosan működött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgá-
lat. 
1927-ben létrejött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szol-
gálat 
Az elnevezés a nemzetközi környezetvédő mozgalmakra 
utal, a szolgálat pedig a Rockefeller Alapítványhoz és 
Johan Béla nevéhez fűződik (ő dolgozta ki a falusi egész-
ségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítá-
sát). A szolgálat védőnői ápolónői és védőnői oklevelet 
szereztek elsősorban a célból, hogy az otthoni gondozás 
mellett az ápolásban is helyt tudjanak állni. 
 
 Forrás:Internet 

A Védőnői Szolgálat története 

Gyógyszertár  
 

2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 
Telefon: 06-28-462-019 

 
Nyitva tartás:8:00-16:00  8:00-

14:00  
Hétfő, kedd , szerda,  

csüt.: 8:00-16:00 
Péntek :8:00-14:00  

ÁLLATORVOSI 
RENDELŐ  

 
Dr. Dobos László  

állatorvos 
 

Tura, Thököly u 35. 
Tel: 06 20 9253 824 
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BALLAGÁS 2015 

Tisztelt Olvasóim! 
Már kezdem átérezni, milyen kínokat érezhetett Krisztus Urunk a 
keresztre szegelve” – vezette elő panaszát egyik betegünk köszvé-
nyes rohamát gyógyítandó. 
Valóban, eme anyagcsere betegség ízületi megnyilvánulása poko-
li kínokat tud okozni az érintett ízületben, mely leggyakrabban a 
nagylábujj alap ízületét, ritkábban a térd vagy egyéb ízületet érint. 
Gyakran elegendő provokálásához egy előzőleg elfogyasztott 
purin gazdag étel: belsőség, vér, hurka fogyasztása, de enélkül is 
robbanhat a „bomba”. Fenti ételekből láthatóan régen az „urak 
betegségének” mondták, mivel akkoriban a pórnép még nem evett 
nap, mint nap húst. A húsokban – főként a vörös –véres – húsok-
ban, belsőségekben, de egyébként a hüvelyes magvakban, vörös-
borban, feketekávéban is bőven található purin nevű anyag túlsú-
lya, és a következménye húgysav felszaporodás áll a dolgok hát-
terében, amikoris a húgysav kicsapódik az ízületek belhártyáján 
keserve gyulladást okozva. Sajnos vesekő formájában is kicsa-
pódhat, ráadásul a röntgen nem mutatja ki, mert nem sugárfogó 
anyag. Az erek belhártyáját szintén károsítja. Családi halmozódá-
sa egyértelmű, de erről nem tehetünk, ki házat örököl, ki kösz-
vényt. Szűrése egyszerű laborvizsgálattal elvégezhető, a probléma 
nem túl szigorú diétával és napi 1 tablettával megelőzhető, ne 
várjuk meg a lábon átütött szeg érzését! 
Kellemes nyarat és jó egészséget kívánok: Erdélyi dr. 

„Most búcsúzunk, és elmegyünk, a mi 
időnk lejárt…”- hallhattuk ballagó diákja-
inktól a jól ismert ének sorait, de ha jól bele-
gondolunk, ebből alig igaz valami.  

Kedves ballagó nyolcadikosok!  
Búcsúztok, de a szorgalmi év csak hét-

főn ér véget, ezután jön még az utolsó nagy 
közös kirándulás a Balatonnál, meg aztán 
sem egymástól, sem tőlünk nem búcsúztok 
végleg. Sok-sok mostani barátság fog élete-
tek végéig megmaradni. (Mert tapasztalni 
fogjátok, hogy az igazi, tartós, mély barátsá-
gok mindig gyermek-ifjú korban köttet-
nek…) Az iskolától sem búcsúztok végleg, 
hiszen egyrészt Ti már mindig zsámboki 
„bajzalenkések” maradtok, bármi is történjék 
ezután, másrészt többen közületek büszkén, 
mosolyogva, félénken vagy kicsit sután 
meglátogatnak bennünket, hogy sorsukról, 
sikerükről beszámoljanak nekünk, vagy 
segítséget kérjenek valamiben. Szóval el-
mentek és visszajöttök, hiszen az érettségi-
hez szükséges közösségi szolgálatot is töb-
ben nálunk fogjátok teljesíteni, amikor is 
iskolai rendezvényeink megszervezésében, 
lebonyolításában – már mint ifjú felnőttek - 
segédkeztek. Mert Nektek mindig ez marad 
az otthon, a kis fészek, ahonnan kiszálltatok. 
S ahogy nőttök, egyre kisebb lesz, de egyre 
kedvesebb. Azért, mert a Tiétek, csak a Tié-
tek, megszelídítettétek, akár a kisherceg a 
rókáját Saint Exupéry híres művében. S 
majd a Ti szájatokból is halljuk: „Bezzeg a 
mi időnkben…” vagy „Ugye mi sokkal job-
bak voltunk…” mondatokat. 

Elmentek tehát és mégis maradtok, az 
emlékeitekben, az emlékeinkben kitörölhe-
tetlenül. Hosszú-hosszú évek múlva is, ha 

találkoztok, bizonyosan elhangzik közöttük 
az a jellemző néhány szó, hogy: „Emlékszel, 
amikor ilyen-olyan órán azt mondta valaki, 
hogy .. és akkor mi, és a tanárnő pedig….” . 

S ha visszatérünk a ballagási ének har-
madik állításához: „a mi időnk lejárt…” – 
tudjuk csak igazán, hogy persze, itt véget 
értek tanulmányaitok, de az idő nem járt le 
számotokra, sőt, most kezdődik csak igazán. 
Jönnek a középiskolás évek, a sok-sok tanu-
lás, a bulik, a felnőtté válás örömteli, s kutya 
nehéz néhány éve. Kívánom, hogy használ-
játok ki még azt a néhány felhőtlen-boldog 
évet, ami még diákként előttetek áll. S higy-
gyétek el a tapasztaltabbnak (nem az oko-
sabbnak), hogy ezek az igazán gondtalan 
évek, még ha most úgy is tűnik, hogy teli 
vannak gonddal. 

Kedves Szülők! 
Nagyon sokat köszönhetnek Önöknek a 

gyermekek, de valószínűnek tartom, hogy az 
érte járó hálához sokuknak idősödnie kell – , 
a szülőknek meg türelmesen várni kell, ad-
dig meg ki kell bírni kamaszos lázadásaikat. 
Emlékezni kell a saját lázadásainkra, önma-
gunk helyének keresésére ezen a világon. 
Hiszen, ahogy Tamási Áron mondja: „Azért 
vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne…”- s ennek a megtalálása – 
valljuk meg - nem kis feladat egyikünk szá-
mára sem. 

Külön köszönöm azon szülők munkáját, 
akik különösen aktívan vettek részt iskolai 
életünkben: jelesül Tóthné Götz Mariann és 
Lázár Jánosné, akik a Szülői Szervezetben 
képviselték az osztályt. S bizony, szinte 
pótolhatatlan vagy csak nehezen pótolható 
veszteség ér bennünket azzal, hogy Bodáné 

Majoros Henrietta, a Szülői Szervezet elnö-
ke is távozik a ballagókkal. Azt hiszem, 
ebben a körben nem kell bizonygatnom, 
hogy mekkora támogató segítség volt Ő az 
iskola számára. Szó szerint nem volt olyan 
rendezvényünk, amelyen nem vett részt 
szendvicskészítőként, zsűritagként, vendég-
látóként az előkészítésben, lebonyolításban. 
Vitte gyermekeinket tanulmányi- és sport-
versenyre vagy az erdélyi testvériskolába. 
Már akkor jelentkezett segíteni, amikor mi 
még csak rágondoltunk. Mindezért az áldo-
zatkész munkájáért az iskola nevelőtestülete 
a Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskolá-
ért emlékplakettet adományozza számára. 

 
Szívből köszönjük a munkáját! 
Kedves Nevelőtársaim! 
Engedjük hát útjára ezt az osztályt abban 

a közös reményünkben, hogy útjukat mind-
annyian sikeresen megfutják, s büszke öröm-
mel emlékezhetünk a velük együtt töltött 
éveinkre. 

Útravalóul ismét A kisherceg egyik híres 
idézetét adom számotokra: 

„– Isten veled – mondta a róka. 
– Tessék, itt a titkom. Nagyon 
egyszerű: jól csak a szívével lát 
az ember. Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan. 
– Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan – ismételte 
a kis herceg, hogy jól az emléke-
zetébe vésse.” 
 

Isten veletek! 

Nyári ügyeleti nyitvatartás az iskolában 
Minden szerdán 8-tól 12-ig 

A tankönyvátvétel várható időpontja 
augusztus 27. (csüt.) 8.00-12.00 13.00-17.00 
augusztus 28. (péntek) 8.00-12.00 
Napközi, tanulószoba, étkezés igénylése 
a tankönyvátvétel ideje alatt 
augusztus 27. (csüt.) 8.00-12.00  13.00-14.00 
augusztus 28. (péntek) 8.00-12.00 
A pótvizsgák időpontja 
augusztus 26. (szerda)  8.00-12.00 
Tanévnyitó (első tanítási nap)  
2015. szeptember 1. (kedd) 8.10 

 
Szigetiné Simon Rozália 

intézményvezető 

A Bajza Lenke Általános Iskola hirdetménye 
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A  CSAPAT 
 

 

Van egy csapat, melynek neve „Kacó”, 
a nevelési intézmények között is kiváló. 
Múltja 19 évre tekint vissza, 
melyről egy író regényt is írhatna. 

 
Óvó nénik, dajka nénik, konyhás nénik 
kis diákként ültek padba tudásukat megújítva. 
Szorgalom és odaadás jellemzi a „Kacó” munkát. 
Értékeket teremtettek, melyet folyamatosan követnek. 
A „Kacó” csapat legfontosabb közös értéke 
a gyermekek érdekének közvetítése. 

 
A kitartó, önzetlen munka hírét vitte a „Kacó” csapatnak, 
Szerte a világban hallottak róluk, elismeréssel szólnak tudá-
sukról. 

A „Kacó” csapat is megbecsüli tagjait, 
munkájukat „Kacó” díjjal köszöni meg nekik, 
aki megérdemli, miniszteri kitüntetésre is felterjeszti. 

 
A „Kacó” csapat az együtt töltött 
19 év sok közös emlékét őrzi. 
Volt abban minden szép és jó, 
„Minőség”a nevelőmunkában, a mérések folyamatossága, 
közös kirándulás, egymás köszöntése, néptánc találkozó, 
Komposzt buli, Földnapja, Lecsó fesztivál, 
és más rendezvények sokasága. 

 
A „Kacó” csapat kiváló csapat! 
Kívánom, hogy sokáig dolgozzanak együtt 
a szülők és a gyermekek megelégedésére. 

 
A köszönet virágával búcsúzik 
a csapat kapitánya, Molnárné Deák Erika. 
Minden jót Zsámbok! 
Minden jót „Kacó” csapat! 

 
Zsámbok, 2015. 06. 09. 

A Kacó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárásának időpontja: 2015. július 13 - 2015. július 31-
ig.  

Zárás utáni első óvodai nap: 2015. augusztus 03. (hétfő). 

A kerti hulladék és  
avar égetésének szabályai  

 Az ingatlanok karbantartása, tisztítása során keletkezett 
száraz avar és kerti hulladék csak felügyelet mellett, a tűz-
védelmi szabályok betartása mellett az ingatlan udvarán 
vagy kertjében égethető el. Közterületen égetetés nem 
végezhető. 

Az égetés során más nem kerti hulladék nem égethető el, 
az egyéb hulladékot a hulladékszállítás keretén belül el kell 
szállítatni a szolgáltatóval. 

Az égetést szélcsendes időben úgy kell végezni, hogy az 
a környezetben élőket legkevésbé zavarja. Közintézmények 
100 méteres körzetében égetést csak akkor szabad végezni, 
amikor az intézmény zárva van.  

Égetni csak kedden és csütörtökön szabad. Tilos az ége-
tés hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 

A szabályok megszegőivel szemben 50.000 Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki. 

A talajterhelési díjról 
 
2015. évtől azon személyeknek, akik nem kötnek rá a köz-
csatornára talajterhelési díjat kell fizetniük. A talajterhelési 
díj alapja az elhasznált vízmennyiség csökkentve a külön 
jogszabályban meghatározott locsolásra használt víz meny-
nyiségével. A díj mértéke 1.200 Ft/m3. 
70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, 
akinek az éves vízfogyasztása 20 m3-t nem haladja meg. 50 
%-os kedvezményben az a család részesülhet, akinek a ház-
tartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150 %-át (jelenleg 41.250,- Ft-ot), egye-
dülálló esetében pedig a nyugdíjminimum 200 %-át. 
(jelenleg 57.000 Ft-ot) . 
A talajdíj terhelés megállapítása iránti bevallást a tárgyévet 
követő év március 31-ig kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalhoz. A 2015. évre vonatkozó bevallás határideje 
2016. március 31. 
Nem kell talajterhelési díjat fizetni annak az ingatlantulaj-
donosnak, aki 2015. szeptember 30-ig a közcsatornára rá-
köt. 
Akik még nem fizették meg az érdkeltségi hozzájárulás 
összegét: 94 000 Ft –ot, 
Zsámbok Község Önkormányzat számlájára: 11742049-
15440983-02130000 a fenti időpontig fizethetik meg. 
További tájékoztatóról a Polgármesteri Hivatalban Fekete 
Marianntól érdeklődhetnek. 

Adófizetési határidő 
 

A második félévi adóbefizetések - magánszemély 
kommunális adó, helyi iparűzési adó, gépjármű-
adó - határideje 2015. szeptember 15. Késedelem 
pótlékmentesen eddig a napig fizethetik meg. 
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Élménybeszámoló a kalotaszentkirályi kirándulásról 
2015. április 23-26. 

 Ebben a tanévben iskolánk 7. 
osztálya rendhagyó osztálykirándulá-
son vehetett részt. Amint arról már 
korábban beszámoltunk, nyertünk az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt „Határtalanul!” – Tanulmá-
nyi kirándulás 7. osztályosoknak című 
pályázaton.  
 A kirándulást megelőzően is 
sok feladatunk volt: az osztály részt 
vett előkészítő órákon, melyeken meg-
ismerkedhettek a határon túl élő ma-
gyarok történelmével, jelenlegi helyze-
tével, a Kárpát-medence erdeinek és 
barlangjainak élővilágával. Áttekintet-
tük a víz felszínformáló erejéről tanul-
takat, felelevenítettük az udvarias vi-
selkedés szabályait, sőt még néhány 
kalotaszegi tánclépést is elsajátíthattak 
a hetedikesek. Az órák anyagából az 
indulás előtti napokban egy vetélkedőt 
is rendeztünk az osztályban. Ezen kí-
vül egy délután ajándékcsomagokat is 
készítettünk a kalotaszentkirályi Ady 
Endre Iskola hetedikeseinek. 
 2015. április 23-án (csütörtökön) 
reggel 7 órakor indultunk Zsámbokról. 
Hosszú utazás után keltünk át a hatá-
ron Ártándnál, majd megálltunk Nagy-
váradon. Megtekintettük a nagyváradi 
római katolikus székesegyházat, igaz, 
csak kívülről, mert éppen mise volt a 
templomban.  
 

A Nagyváradra tervezett növényhatá-
rozást későbbre kellett halasztanunk, 
mert már vártak minket a vendéglátó-
ink, testvériskolánk hetedikes diákjai és 
pedagógusaik Rév községnél. Itt talál-
koztunk, hogy közösen nézzük meg a 
Királyerdő-hegység egyik gyöngy-
szemét, a Zichy-barlangot.  
Kalandos úton, a Sebes-Körös festői 
partján jutottunk el a barlang bejáratá-
hoz. A gyönyörű cseppkövek látványa 
és a meredek lépcsőkön való kapaszko-
dás mellett hatalmas élmény volt, hogy 
testközelből szemlélhettük meg a bar-
lang lakóit, a denevéreket.  
A vállalkozó kedvűek még a Révi víz-
eséshez is elsétáltak, de a legtöbben 
már alig várták, hogy megérkezzünk 
Kalotaszentkirályra. 
 Vacsorára érkeztünk az Ady 
Endre Kollégiumba, ahol elfoglaltuk a 
szállást. 

Este Szász-Zsiga Alíz és Péter 
Bianka helybéli diákokkal (és egy ked-
ves barátjukkal) falunézésre indultunk. 
Meséltek nekünk a néhány évvel ez-
előtti árvízről, amikor a Kalota-patak 
elmosta a Lógó-hidat, megmutatták a 
település zentelkei és a szentkirályi 
részét, a szép parkokat, a művelődési 
házat és a templomokat. Bizony, itt a 
falu kis mérete ellenére több temploma 
is van a településnek, mert békesség-
ben élnek itt reformátusok, baptisták és 
ortodox keresztények is! Séta közben 
érdekes dolgokat tudtunk meg az orto-
dox szokásokról, az iskolai és a kollégi-

umi életről, a falusiak hétköznapjairól. 
Végül megérkeztünk az úgynevezett 
Lakodalmas Házba, ahol a helyi fiata-
lok egy fantasztikus közösségi teret 
hoztak létre és működtetik azt sikere-
sen. Irigykedtünk is ezért rájuk! Egy 
közös pingpongcsatával zártuk a na-
pot, hisz másnap nagy erőpróba várt 
ránk. 
 Pénteken délelőtt átadtuk a he-
tedikeseknek az ajándékcsomagokat, 
amit a gyerekek által behozott magyar 
édességekből, írószerekből állítottunk 
össze. Ekkor adtuk át azt a kb. 200 kö-
tetnyi magyar nyelvű szépirodalmi 
témájú könyvet is, amelyet a tanév 
során Zsámbokon erre a célra össze-
gyűjtöttünk. Majd a Föld napja jegyé-
ben tujákat ültettünk az iskola udva-
rán. 
 Miután megnéztük az iskolát, diákja-
ink a kalotaszentkirályiakkal vegyes 
csapatokban Föld-napi vetélkedőn vet-
tek részt, majd megtekintettük az Ady 
Endre Emlékszobát a helyi óvoda épü-
letében.  
A délutáni gyalogtúra előtt megebédel-
tünk. Örök élményünk marad az ebéd-
re kapott fánk, ami bearanyozta ezt a 
napunkat!  
 Szükség is volt az energiára, 
ugyanis 7 km gyaloglás várt ránk, hogy 
megpillanthassuk a Rekiceli, vagy más 
néven a Havasrekettyei vízesést. A 
túrára Dénes bácsi és Edit néni vezeté-
sével és a szentkirályi hetedikesek kísé-
retében indultunk. A vízeséshez vezető 
út mesés volt. Mellettünk csobogott a 
Stanciu patak fenyvesekkel és fehér 
mészkőszirtekkel, sziklahasadékokkal 
körülvéve. Mintegy 2 óra séta után 
tárult elénk a gyönyörű látvány, a 30 m 
magasról lezúduló vízesés.  
Rövid pihenés után megfigyeltük a 
patak partján tenyésző növényeket, 
Zsuzsa néni vezetésével megvizsgáltuk 
a vízminőséget, majd felkapaszkod-

tunk a vízesés tetejére. Nem váltotta ki 
osztatlan lelkesedésünket, hogy vissza-
felé is meg kell tennünk a 7 kilométeres 
utat. Néhányan teljesen kidőlve érkez-
tek meg a buszhoz, de a kollégium 
udvarán fáradt lábaikról elfeledkezve 
hatalmas focimeccset vívtak a gyere-
kek.  

Vacsora után a művelődési 
házban a helyi néptánccsoport oszlo-
pos tagja, Póka Tivadar próbálta meg-
tanítani a zsámbokiaknak a kalotaszegi 
táncok egyszerűbb lépéseit.  
Hát, ez nekünk egyáltalán nem volt 
könnyű! Aztán mi is megismertettük 
őket néhány zsámboki alaplépéssel, és 
örömmel tapasztaltuk, hogy bizony a 
gyakorlott kalotaszentkirályi táncosok 
is megizzadtak! Ezek után a felnőttek 
reménykedve tekintettek az éjszaka elé 
(„Talán most majd alszunk!”), de az 
alvás a második éjszakán is igen későn 
következett be. 
 A harmadik napon Kolozsvárra 
kirándultunk 12 szentkirályi gyerek és 
2 tanáruk kíséretében. (A többi helyi 
tanuló természettudományi versenyen 
vett részt aznap.) Délelőtt meglátogat-
tuk a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Arborétumát, majd az egyetemen ren-
dezett érdekes fizikai kísérleteket be-
mutató nyílt nap rendezvényeibe pil-
lantottunk be.  
Ebéd után meglátogattuk a Szent Mi-
hály-templomot, a Mátyás-emlékművet 
a Főtéren, valamint felkerestük Mátyás 
király szülőházát és a Házsongárdi 
temetőt.  
Az esti órákban két református templo-
mot látogattunk meg: 
Magyargyerőmonostoron (ez a temp-
lom Kalotaszeg legrégibb egyházi mű-
emléke, mely még a tatárjárás előtt 
épült gótikus stílusban) és 
Magyarvalkón (ezt a templomot Erdély 
egyik legfestőibb román kori templo-
mának tartják, 1261-ben épült).  
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Végre elérkezett a várva 
várt nap, csomagok a csomag-
tartóban, utasok a helyükön a 
busz elindult, hajnali négy óra 
van még sem álmos senki. Iz-
galommal eltelve vágtunk neki 
negyvenkét fővel újra a hatal-
mas útnak. Énekelve, imádkoz-
va hamar eltelt a tizenkét óra, 
megérkeztünk  

Székelyudvarhelyre majd 
elfoglaltuk szállásunkat. Másnap korán reggel útra keltünk, 
hogy hálát adhassunk a csíksomlyó Szűzanyának. Már órák-
kal a szentmise kezdete előtt minden irányból kígyózó sorok-
ban érkeztek a búcsújárók a tűző napsütésben. Közöttük 
voltak népviseletbe öltözött fiatalok és idősek, egymás kezét 
fogó családok, unokáikat vezető nagyszülők. Az összmagyar-
ság ünnepeként is emlegetett pünkösdi búcsúra nemcsak az 
országból, hanem többek között a Fülöp-szigetekről, Francia-
országból, az Egyesült Királyságból, Kongóból, illetve Ma-
gyarországról is érkeztek zarándokok, akikkel teljesen bené-
pesült a két hegy közötti nyereg. A Csíksomlyói Szűzanya 
kegyszobrának ötszázadik évfordulóján a jubileumi 
Mária-évben az ünnepi szentmise szónoka Jakubinyi 
György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke volt. Isten-
nek hála a búcsút szerencsésen megjártuk. Kissé kimerülte, 

de annál nagyobb lelkesedéssel 
vágtunk neki vasárnap az 
1801m magas Madarasi Hargi-
tának. Egymást segítve hamar 
elértük a csúcsot, ahol a léleg-
zetelállító táj kárpótolta minden 
fáradtságunkat. A meghódított 
csúcsot egy általunk állított 
kopjafával koronáztuk meg, 
remélve most már kicsinyke 
falunknak az országhatáron túl 

is híre megy. Este egy ifjúsági szentmisén vettünk részt, 
amelyet a búcsúból hazatérő 800 fiatal zarándoknak tartot-
tak. Szavakba nem önthető az, amiben ott részesültünk, ren-
geteg ember, akiket ugyanaz a cél éltet, akiket ugyanaz a 
személy köt össze, Isten. Magasztos zenével dicsérhettük az 
Urat, melyet egy fiatalokból álló zenekar biztosított. Remé-
lem, hogy egyszer Zsámbokon is felcsendülhet ez a dallam és 
azok is részesei lehetnek ennek a csodának, akik nem tudtak 
velünk jönni. Megfáradtan tértünk haza, de kincses ládánk 
újabb élményekkel és lelki táplálékkal gyarapodhatott. Bízom 
abban, hogy az elkövetkező években egyre több fiatal csatla-
kozik hozzánk és tehetjük meg együtt a hitünkben megerősí-
tő gyalogutat Csíksomlyóra. 

 

Gergely Gréta 

Fáradtan, de teli élménnyel érkeztünk 
meg a kollégiumba, ahol az elmaradha-
tatlan focimeccs következett a helyi el-
lenfelekkel.  
 Az utolsó nap reggelén már kissé 
szomorkás volt a hangulat, hisz tudtuk, 
hogy ezen a napon hazautazunk. Még 
egyszer megízleltük azt az isteni lekvárt, 
amely megédesítette a reggelijeinket, 
aztán bepakoltunk a buszba, elbúcsúz-
tunk vendéglátóinktól, és hazafelé in-
dultunk.  
Kis kitérőt tettünk Körösfőre, ahol sétál-
tunk egyet a faluban, felkerestük a Kö-
rös forrását jelző kőépítményt, vásárol-
tunk néhány ajándéktárgyat, majd to-
vább utaztunk.  
A következő állomásunk Sebesvárnál 
volt. Felkapaszkodtunk a romvárhoz, 
majd az emberi találékonyságon ámul-
hattunk el a vízimalomhoz épített termé-
szetes és energiatakarékos „mosógépet” 
megtekintve.  
Utolsó állomásunk Erdélyben Csucsán 
volt, ahol az Octavian Goga nevét viselő 
múzeumparkban Ady Endre emlékei 
után kutattunk.  
Végül a Királyhágón átkelve elhagytuk 
ezt a csodálatos vidéket kicsit szomor-
kodva, de már várva arra, hogy otthon 
megoszthassuk az élményeinket a sze-
retteinkkel. Egy rövid nagyváradi pihe-
nő és a zökkenőmentes határátlépés 
után néhány óra múlva hazaérkeztünk.  
 Remélem, hogy minden résztve-
vőnek egy életre szóló kalandként, fon-
tos tapasztalatként marad meg ez a ki-
rándulás. Örülök, hogy osztályfőnök-
ként részese lehettem ennek az élmény-

nek, és hogy a Határtalanul program 
segítségével egyrészt erősíthettük a két 
iskola közötti kapcsolatot, másrészt a 
diákjaim személyes kapcsolatokat, kez-
dődő barátságokat tudtak kiépíteni a 
kalotaszentkirályi gyerekekkel, az ottani 
tanárokkal, akiknek nem lehetünk elég 
hálásak a kedvességükért, segítőkészsé-
gükért. Sokat tanultunk tőlük! Köszön-
jük! 
Köszönetnyilvánítás: 
Az osztály tanulói nevében szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak, akik nél-
kül nem lett volna ilyen színvonalas a 
kirándulásunk, és nem éreztük volna 
ilyen jól magunkat: 

A kalotaszentkirályiaknak: 
Lakatos András igazgató úrnak a 

szíves vendéglátásért; 
Okos-Rigó Dénes tanár úrnak a prog-

ramszervezésben való segítségért, a lát-
nivalók „kimerítő” bemutatásáért; 

… Edit tanárnőnek, a hetedikesek 
osztályfőnökének a kedves fogadtatá-
sért, a programszervezésért és a szaksze-
rű idegenvezetésért; 

Péter Mónika-Mária magyartanárnő-
nek az Ady Endre Emlékszoba bemuta-
tásáért; 

Kolcsár Attila ….nek csoportunk 
kalauzolásáért, az elszállásolásunkban 
való segítségéért, ügyeink zökkenőmen-
tes intézéséért; 

Póka Tivadar hetedik osztályos tanu-
lónak az alapos néptánc oktatásért; 

Az iskola valamennyi pedagógusá-
nak és diákjának a szíves fogadtatásért, 
azért, hogy igyekeztek mindenben a 
kedvünkben járni; 

A konyhás néniknek a finom étele-
kért (a fánkot azóta is emlegetjük!), mo-
solyukért és türelmükért. 

A magyarországi segítőknek: 
Irmalós Gáborné Anita néninek és 

Tóth Máténak a néptánc oktatásban vég-
zett türelmes munkájáért; 

Szilágyiné Márkus Mária tanárnőnek 
a programok szervezésében nyújtott 
segítségéért, a tanulóink Föld-napi pá-
lyázaton való részvételének koordinálá-
sáért; 

Nagy Zsuzsa tanárnőnek a pályázat 
szakmai munkájának irányításáért, a 
biológiai és földrajzi ismeretek elmélyí-
téséért; 

Szigetiné Simon Rozália igazgatónő 
szervezőmunkájáért, az előkészítésben 
nyújtott segítségéért; 

Inges Attila autóbuszvezetőnek tü-
relméért és a gyerekekhez való pozitív 
hozzáállásáért; 

Kovácsné Holtzer Györgyi szülőnek 
azért, hogy méltó ajándékkal tudtunk 
kedveskedni az Ady Endre Iskola neve-
lőtestületének; 

Majzikné Pintér Ildikó szülőnek a 
szépen kidíszített ajándék mézeskalács-
okért; 

Valamennyi résztvevő diák szülei-
nek, amiért adományaikkal hozzájárul-
tak, hogy megajándékozzuk a kalota-
szentkirályi hetedikeseket; 

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának a pályázatban való részvétel le-
hetőségéért és a megítélt anyagi támoga-
tásért. 

Drabos Sándorné osztályfőnök 

Zsámbokiak a Hargitán 
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PEST MEGYEI ÓVODÁSOK XXII. NÉPTÁNCTALÁLKOZÓJA 
ZSÁMBOK 2015. MÁJUS 16. 

A Polgárőrség munkájáról…. 
A polgárőrségünk  kitűnő kapcsolatot 

tart az önkormányzattal, a helyi Terme-
lőszövetkezettel ennek révén biztosított 
a szervezet működése. A megyei pol-
gárőr szövetséggel és a rendőrőrséggel 
szintén jó az együttműködés 

Köszönet azoknak a polgárőröknek a 
rendszeres szolgálatért, akik fáradságot 
nem kímélve a vezénylés szerinti idő-
pontban járőröznek amelynek következ-
tében biztonságos település marad 
Zsámbok Község,még annak ellenére 
is , hogy vannak polgárőrtársak akik 
rendszeresen kihagyják a szolgálatot 
minden jelzés nélkül. A járőrözés már 
majdnem teljesnek mondható . Sajnos 
még mindig előfordul, hogy nem men-
nek ki és nem is jeleznek előre, hogy 
akadályba ütközik a szolgálatuk.  

A rendszeres bűnmegelőzési járőr-
szolgálat mellett a polgárőrök minden 
fontos helyi rendezvényen - községi 
ünnepek, sportnap alkalmával - szolgá-
latot teljesítettek. Az elmúlt évben ösz-
szesen 2920 órát áldoztak a faluközös-
ség védelmére. Polgárőreink részt vet-

tek a Hősök kertjében lévő elöregedett 
faágak levágásakor a közlekedés bizto-
sításában is. 

A terveink között szerepel, hogy a 
bűncselekmények számát tovább kell 
csökkenteni, fontos a csapatszellem 
fejlesztése és nem utolsósorban a lakos-
ság bizalmának további megerősítése. 
- Bízom benne, hogy ha rendszeresen 
helyt állunk és rendszeresen szolgálatot 
teljesítünk, akkor a már a jelenlétünk 
visszatartja a kóborló bűnelkövetőket is.  

Minden éjjel járőröznek, természete-
sen kiszámíthatatlan időpontokban. A 
visszajelzésekből tudni lehet, hogy ez 
jelentős mértében növeli a lakosság biz-
tonságérzését is. 

Figyeljünk az utcai árusokra, gyakori 
a faárusítás. házalás. Engedéllyel nem 
rendelkeznek, jogosulatlan tevékenység-
nek számít, ne hagyjuk, hogy rászedje-
nek, becsapjanak bennünket! 

A taggyűlésünk 2015.május 31-ig 
megtárgyalta és elfogadta az egyesüle-
tünk szakmai és pénzügyi beszámoló-
ját . Főbb pénzügyi adatok: Bevételek 

főösszege: 7.118 ezer Ft, ebből műkö-
dési bevétel 1.084 ezer Ft, pályázat út-
ján nyert támogatás beruházásra (MVH) 
6.034 ezer Ft. 

Kiadások főösszege: 7.094 ezer Ft, 
ebből működési kiadás 1.060 ezer Ft, 
amely üzemanyag költséget, biztosítást, 
gépkocsi javítási költségeit foglalja ma-
gába. Beruházási kiadásunk az új sze-
mélygépkocsi beszerzése amely 6..034 
ezer Ft. 

Részt vettünk a Pest megyei Polgárőr-
szövetség taggyűlésén Százhalombattán, 
ahol Jancsurák Sándor polgárőrtársunk a 
Polgárőr Mozgalomért végzett áldozat-
kész, önzetlen munkájáért elismerő ok-
levélben részesült. 

Korábban már megírtam, de sosem 
fölösleges az információ: Éjjel-nappal 
lehet hívni, ha szükséges, a 30-621-
7181-os telefonszámon. 

 
Köszönöm a figyelmüket! 
Bajnóczi Krisztián 
Jancsurák Sándor Polgárőr 

Május: napfény, tavaszi zsongás, 
vidámság, tánc, énekszó. 

 
Minden rendezvény, fesztivál ezt 

a mottót kívánja. És ezek a jelzők 
mind jellemezték azt a napot. Zsám-
bok harmadik alkalommal (2000. 
2005.) rendezte meg ezt a jeles ese-
ményt. A rendezvényen 11 telepü-
lés, köztük a zsámboki (270 gyer-
mek) óvodások mutathatták be pro-
dukcióikat. Figyelembe véve a nagy-
számú érdeklődést, a rendezvény 
helyszínéül a zsámboki Bajza Lenke 
Általános Iskola tornatermében ke-
rült sor. Zsámbok színei kék-sárga 
háttér, valamint a zsámboki népvi-
selet kiegészítő ruhadarabjai tették 
színessé a környezetet. 

Holló Ilona, Zsámbok község 
Polgármester Asszonya ünnepélyes 
megnyitó beszéde a résztvevők szá-
mára azt tette érthetővé, hogy a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy ez a 
közösségi élmény megerősíti a részt-
vevőket abban, hogy ezt a szép ha-
gyományt folytassák, hiszen az óvo-
dáskor érzékeny és fogékony, a kis-

g y e r m e k k o r b a n  s z e r z e t t 
„elvarázsolt pillanatok” életre szóló-
ak, szép emlékek, színesítik a fel-
nőttkort. 

A résztvevő csoportok közös jel-
lemzői – zenei, és mozgásos kultúra 
ápolása; népszokások ápolása; ha-
gyományőrzés; más népek dalai és 
táncai; néptánc szeretete; egyszerű 
mozgásos térformák; dalos játékok 
és népi mondókák kedvelése- azért, 
hogy népi értékeink ne merüljenek 
feledésbe. 

A z  „e lvar ázso l t  p i l lana-
tok”előadói: 

Erdőkertes, Csomád, Dány, Gal-
gamácsa, Szada, Isaszeg, Galgahé-
víz, Boldog, Veresegyháza, Iklad, 
Zsámbok óvodásai.  

Ezen települések életét a népszo-
kások alakították, formálták. Azért, 
hogy népi értékeink ne merüljenek 
feledésbe a még élő néphagyomány-
nyal ismertetjük meg az óvodás 
gyermekeket. 

Minden évben más település ve-
szi át a stafétát, a megrendezés jo-
gát. A stafétabotot sok-sok színes 

szalag díszíti, annak jelképe, hogy 
ez a hagyomány több, mint 18 éve 
folyamatosan él.  

A Zsámbokon megrendezett ta-
lálkozón Iklad képviseletében Mar-
ton Zsuzsanna óvodavezető kötötte 
fel az újabb szalagot a stafétára, 
mely jelzi, hogy 2016-ban Iklad ad 
helyet a rendezvénynek. Az ünnepé-
lyes átadáson részt vett Holicza Sán-
dorné az Ikladi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Madarász 
István Iklad polgármestere, Holló 
Ilona Zaámbok község Polgármester 
Asszonya, és Molnárné Deák Erika a 
zsámboki Kacó Óvoda óvodavezető-
je. 

 
„Minden embernek a lelkében dal 
van, és a saját lelkét hallja minden 
dalban. És akinek szép a lelkében az 
ének, az hallja a mások énekét is 
szépnek.” 
/Babits Mihály/ 

 
Fábiánné Réz Katalin 

óvodapedagógus 
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Ünnepeltünk… 
A Zsámboki Hagyományőrző Népi együttes 80 éves fennál-

lásának Jubileumi műsora 

 
Tekintsünk vissza az együttes 

elmúlt 80 évére… 
Zsámbok életében mindig na-

gyon fontos szerepet töltött be és 
tölt be ma is a hagyományőrzés. A 
zsámbokiak őrizték, ápolták hagyo-
mányaikat, táncaikat, dalaikat, szí-
nes, egyedülálló népviseletüket. 
Hisznek a hagyomány megtartó ere-
jében, melynek átadása, tolmácsolá-
sa a fiatalabb nemzedék felé kiemel-
ten fontos feladat. A Zsámboki Népi 
Együttes múltja a Gyöngyösbokréta-
mozgalomig vezethető vissza, 
amelyhez 1935-ben csatlakozott 
Zsámbok, Csincsura Sándor helyi 
tanító vezetése alatt. Első bokrétás 
fellépésük 1935. augusztus 19. én és 
20-án volt Budapesten a Szent István 
napi ünnepség keretén belül. Ké-
sőbb a bokrétások irányítását a helyi 
iskola igazgatója, Janda József vette 
át. Főleg a zsámboki népi játékokat 
játszották a maguk természetes való-
ságában minden feldolgozás nélkül. 
A lakodalmat is eljátszották. Janda 
József feldolgozta a zsámboki nép-
szokásokat, melyet ki adtak 
„Zsámboki Népszokások” címen. 
1945-től kilenc évig Györe Béla veze-
tésével működött a csoport , 
„Zsámboki népi együttes” néven, de 
ő már kibővítette a fiatalokból álló 
csoportot idősekkel is. Megkompo-
nálta a Szokásokat és így adták elő: 
pl. „Vasárnap délutánt „ vagy „ A 
fonóban” . A 60-as évek elején özv. 
Györe Béláné vezetésével tánccso-
port alakult, majd a 60-as évek végé-
re kibővült az asszonykórussal. Az 
1970-es évektől Lapu Istvánné Mar-
git néni is foglalkozott a hagyo-
mányőrző népi játékok tanításával 
és a felnőtt fiatalok néptánccsoport-
jával. 1975-ben ismét létrejött a Népi 
Együttes Györe Béláné vezetésével. 
A csoport ez évben a Turán megren-
dezett „Galgamenti Fesztiválon” 
aratta legnagyobb sikerét a lakodal-
mas felvonulással, ahová a 40 tagú 
együttest még 150 hozzátartozó is 
elkísérte. Így sikerült egy hamisítat-

lan lakodalmat játszani, amiért a 
fesztivál nagydíját kapták. 1976-ban 
a Népművelési Intézet nívó díját 
kapták meg. A Pest Megyei Idegen-
forgalmi Hivatal felfigyelt eredmé-
nyes fellépéseikre, a páratlan népvi-
seletre. Kérésükre az együttes szer-
ződést kötött a hivatallal, amelynek 
szervezésében ezután több mint 800 
lakodalmast mutatott be mind kül-
földi, mind belföldi idelátogatóknak. 
A Pest Megyei Idegenforgalmi Hi-
vatal megszűnésével az 1990-es évek 
elején a menedzselés hiánya miatt 
mind kevesebb lakodalmas bemuta-
tására került sor. Az 1990-es évek-
ben rádiófelvétel készült a Zsámbo-
ki Asszonykórussal Ferkó István és 
Miklóssi József közreműködésével. 
Kiadták a Zsámboki Lakodalmas és 
Asszonykórus dalcsokrait kazettán, 
melynek zenei rendezője Dr. 
Alföldy Boruss István volt. Néptánc 
oktatók az 1970-es évektől Zsámbo-
kon: Iglói Éva, Skuczi László, Szívós 
István, Szívósné Terék Mária, Szép-
halmi Zoltán, Mosóci Lívia, Balla 
Zoltán, Taba Csaba, és Fejér Erika 
voltak. Zsámboki Népi Együttes 2009 
őszétől Zsámboki Hagyományőrző Népi 
együttes Egyesületeként működik. Elnö-
ke: Rácz Sándorné.  

A Zsámboki Hagyományőrző 
Népi  Együttes Egyesület is azzal a 
szándékkal jött létre, hogy óvja, 
ápolja, őrizze és továbbadja a község 
néphagyományait. 

Az Egyesület jelenleg két cso-
portból áll: az Asszonykórusból és az 
Új Gyöngyösbokrétások csoportjából. 

 Az Asszonykórus a legrégebben 
alakult csoport a Népi Együttesen 
belül. Mivel az együttes hagyo-
mányőrző, ezért nagy gondot fordí-
tottak, fordítanak ma is a régi nép-
dalok összegyűjtésére, megőrzésére. 
Fennállásuk során számos oklevelet, 
serleget, és aranyminősítéseket tud-
hatnak magukénak.  Az Új 
Gyöngyösbokrétások csoportja is, fő 
feladatának a hagyományok, nép-
szokások megőrzését, ápolását, és 
továbbadását tekinti. Az csoport 12 

éve alakult zsámboki fiatalasszony-
okból és lányokból, a nevével is je-
lezve az elődök tiszteletét. A tagok 
ma már nem csak a szűkebb környe-
zet – Zsámbok, Galga-mente – tán-
cait tanulja és adja elő, hanem az 
ország más vidékeinek táncait is. 
Szívesen lépnek fel a község helyi 
rendezvényein, valamint más közsé-
gek meghívásának is örömmel tesz-
nek eleget. A Zsámboki Népi együt-
tes már az 1990-es évektől Együtt-
működési kapcsolatokkal rendelke-
zik Franciaországi Népi együttesek-
kel. A Zsámboki Hagyományőrző 
csoport már többször szerepelt a 
Franciaországi Orelle-ben és 
Waloire-ba. A Zsámboki Hagyo-
mányőrző Népegyüttes Egyesület 
2009. augusztus 15-én a Franciaor-
szági Orell Traina Patin Népi együt-
tessel Együttműködési Megállapo-
dást írt alá, a kulturális kapcsolatok 
fejlődése érdekében, amely a két 
csoport tagjai részére a népi hagyo-
mányőrzés megismertetésére és cse-
rekapcsolatok ápolására irányul. 
Ennek alkalmával a zsámboki cso-
port az elmúlt évben is részt vett 
egy közös bemutatkozáson több 
francia faluban és kisvárosban.  

 Zsámbok Község Önkormányza-
ta is nagyon fontosnak ítéli meg a 
néphagyomány őrzését. Ezért min-
den évben támogatja a csoport mű-
ködését. Szponzorálta a csoportmű-
ködést, a Zsámboki Termelőszövet-
kezet és a Galga Coop ZRT is. Min-
den támogatást ezúton is nagyon 
köszön a Népi együttes.  

Nem utolsó sorban nagyon fon-
tos megköszönni a tagok kitartó lel-
kiismeretes munkáját.  

Kedves olvasók! Ha kedvet kap-
tak, hogy valamelyik csoporthoz 
csatlakozzanak, kérem tegyék meg, 
hiszen közös érdekünk hogy a ha-
gyományunkat őrizzük és tovább-
adjuk az elkövetkezendő nemzedék 
számára.  

 
Bajdikné Bálint Mária 
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Tisztelt Sportbarátok! 
Véget értek a 2014-2015-ös bajnoki bajnoki küzdelmek. 
 Felnőtt csapatunk a megyei másodosztály keleti csoportjában a 
10. helyet szerezte meg. Újoncként egy pillanatig sem voltak 
kiesési gondjaink, stabil középcsapatként szerepeltünk. 
Nem sokon múlt, hogy legyőzzük a bajnoki címet megnyerő 
Nagykátát, 5:2-re diadalmaskodtunk Dányban, 2:1-re vertük az 
akkori dobogós Tápiógyörgyét (a két utóbbi mérkőzést idegen-
ben). Július közepén kezdődik a felkészülés, várhatóan néhány 
új játékossal megerősödve. 
 Az U21-es csapat a másodosztály keleti csoportjában 8. helyen 
végzett. A bajnokság közepén volt egy nehéz periódusuk a fiata-
loknak, végül a két utolsó mérkőzés megnyerésével szebbé tet-
ték a tavaszt. 
Sajnos az MLSZ döntése miatt ez a csapat gyakorlatilag meg-
szűnik, hisz ez évtől a legidősebb utánpótlás korosztály az U19 
lesz, így új csapatot kell felépítenünk a bajnoki rajtig. Felmerült, 
hogy összeállhatna egy felnőtt tartalékcsapat is Zsámbok II. 
néven a kiöregedett ifistákból, idősebb felnőttekből,, de sajnos 
jelentkezők hiányában ez meghiúsult. 
 Bajnokságba neveztük az U16 és U14 korosztályt is, így min-
den, az egyesületben sportoló gyerek tétmérkőzésen bizonyíthat-
ja tudását, felkészültségét. 
 A legkisebbek továbbra is az MLSZ Bozsik-tornáin fognak 
szerepelni. 
 A végére hagytam a csattanót. Elnökségi döntés alapján női 
futballcsapatot is indítunk, bízunk abban, minél több zsámboki 
lánynak jön meg a kedve a labdarúgáshoz, a jelentkezőket öröm-
mel várjuk az edzésekre, a szurkolókat a pálya szélére. 
 Az első tétmérkőzés a lecsófesztivál hétvégéjén lesz, a Pest 
Megyei Kupa első fordulója, az ellenfél, a pontos időpont és a 
helyszín még nem ismert. A bajnoki küzdelmek várhatóan au-
gusztus 15.-én kezdődnek a felnőtteknél, az utánpótlás korosz-
tályokban néhány héttel később. 
 Egyelőre csak a felnőtt és az U19 felkészülési mérkőzéseinek 
menetrendje ismert, néhány mérkőzés időpontja még ezek közül 
is bizonytalan: 

 
Felnőtt: 
07.18. - 10:00 (szombat) Bagi TC '96 - Zsámboki SE 
07.24. - 19:00 (péntek) Kispest Honvéd U19 - Zsámboki SE 
(egyeztetés alatt) 
07.26. - 18:00 (vasárnap) Iklad KFC - Zsámboki SE 
07.29. - 19:00 (szerda) Mogyoród FC - Zsámboki SE 
08.01.- ? óra (szombat) Zsámboki SE - Kistarcsai VSC 
08.02.- ? óra (vasárnap) Galgahévíz SK - Zsámboki SE 
 
U19 
Július 18. szombat 12:00 Bag - Zsámboki SE 
Július 24. péntek 17:00 Honvéd U15 - Zsámboki SE 
Július 26. vasárnap 16:00 Iklad - Zsámboki SE 
Július 29. szerda 17:00 Mogyoród - Zsámboki SE 
Augusztus 1. szombat ?óra Zsámboki SE - Kistarcsai VSC 
Augusztus 15. szombat ?óra Zsámboki SE - 2011. Champion 
 
 A mérkőzések nagyobb része idegenben lesz, mert a nyáron a 
gyepet próbáljuk minél jobb minőségűvé tenni. Ehhez beszerez-
tünk egy gyepszellőztető gépet is, amihez köszönjük a támogatá-
sokat. 
 Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, 
felajánlásukkal segítettek nekünk a szép eredmények elérésében, 
köszönöm lelkes szurkolótáborunknak a biztatást. 
 Továbbra is várjuk azokat a vállalkozókat, magánszemélyeket, 
akik támogatni kívánják egyesületünket, bármilyen segítséget 
örömmel fogadunk. 
 Várjuk a focizni akaró gyermekeket is, 5 éves kortól kezdődően, 
legyen minél több sportoló, egészséges gyermek, fiatal ember. 
További információk:  www.zsambokise.hu 
  facebook: Zsámboki Sportegyesület   www.pmlsz.hu 
Találkozunk a pályán, hajrá Zsámbok! 

 
Kovács Tibor 

Hulladékszállítás változása 
 2016. január 1-től a településen a jelenleg használatos 120 lite-
res hulladékgyűjtő edény helyett az egyedül élő személy 60 lite-
res hulladékgyűjtő edényt is használhat. Ez esetben bejelentéssel 
kell élnie a Szelektív Kft felé.  
Azon családok, ahol 5 főnél kevesebben élnek 120 literes gyűjtő-
edény helyett igényelhetnek 80 literes gyűjtőedény igénybevéte-
lét is. Ezt nekik is a Szelektív Kft felé kell jelezniük. 
A gyűjtőedények használata csak a nedves és intim hulladékokra 
vonatkozik, a zöld és a száraz hulladékoknál használhatók a ko-
rábbi kukák is. 
Az új kukák beszerzése az igénybe vevő feladata és az ezzel 
kapcsolatos költségek is őt terhelik. 
A kisebb gyűjtőedények igénybevétele esetén az alábbi díjakat 
kell fizetni: 
60 literes kuka esetén: 14.740,- Ft/év 
80 literes kuka esetén: 15.838,- Ft/év. 
Az igényléshez a Szelektív Kft felé az alábbiakat kell benyújtani: 

a kérelemnek tartalmaznia kell: 
• az ingatlanhasználó személyes adatait (név, 

lakcím, szül. év, hónap, anyja neve),  
• a települési önkormányzat által kiadott igazo-

lást az ingatlanon bejelentett lakcímmel rendel-
kezők számáról,  

• nyilatkozat a hulladékgyűjtő edényzet rendel-
kezésre állásáról 

Az önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról szóló rendele-
tében szabályozta a növények telepítési távolságát, melyek a 
következők: 

Növénytermesztési védőtávolságok 
  
Ingatlanon belül: 
Növény épülettől kerítéstől 
Virág 0,5 m 0,5 m 
Cserje, bokor, sövény 2 m-ig 1,5 m 1 m 
Gyümölcs- és díszfa 5 m alatt 3 m 2 m 
fa 5 m felett 4 m 3 m 
 
 Közterületen: 
Növény  épülettől kerítéstől járda út 
Virág 0,5 m 0,5 m 0,2 m 0,5 m 
Cserje, bokor,  
sövény 2 m-ig 1,5 m 1 m 1 m 1,5 m 
Cserje, bokor, sövény  
2 m felett 2,5 m 2 m 1 m 2 m 
Gyümölcs- és  
díszfa 5 m alatt 2 m 2 m 1 m 2 m 
fa 5 m felett 3 m 3 m 1 m 3 m 
Azon személyek, akik nem tartják be a telepítési távolságot 
közigazgatási bírsággal sújthatók, melynek összege 50.000 Ft-
ig terjedhet. 

Telepítési távolságok 
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Zsámbok, 2015.06.22. 

ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

ÜGYINTÉZÉS KORSZERŰSÍTÉSE 
AZÖNKORMÁNYZATNÁL  
ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZOTT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 
MEGVALÓSÍTANDÓ ASP KÖZPONT FELÁLLÍTÁSA PROJEKTHEZ 
 

 

Zsámbok Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be Zsámbok Község Önkormányzatának csatlako-
zása az ASP központhoz címmel a KMOP-4.7.1-2013 kódszámú pályázati felhívásra. A pályázaton az ön-
kormányzat 7 423 084,-Ft támogatásban részesült. 
 

Az önkormányzatnál az ügyintézés során elavult régi gépparkot üzemeltettünk és több szakrendszerhez rosszul 

működő, sokszor DOS alapú szoftvereket használtunk. A Közép-magyarországi régióban indult kezdeményezés 

lényege az volt, hogy egy egységes, korszerű, hatékony, költség-takarékos, önkormányzati belső működést, va-

lamint az elektronikus ügyintézést is lehetővé tévő rendszert vezessenek be az önkormányzatok. E rendszer ta-

pasztalatai alapján a későbbiekben az ASP rendszer országos elterjesztésére is sor kerülhet. 

Az ASP szolgáltató központ keretében első körben a helyi adórendszer, a gazdálkodási (pénzügyi) rendszer, az 
ingatlanvagyon-kataszter, az iratkezelő rendszer, az ipari és kereskedelmi szakrendszer, valamint az elektroni-

kus ügyintézést lehetővé tévő portál rendszer kerül bevezetésre. 

A rendszer bevezetéséhez pályázati forrás állt rendelkezésre a Közép-magyarországi Regionális Operatív Prog-

ram keretében. A pályázati összegből lecseréltük az önkormányzat elavult gépparkját, javítottuk az internetes 

hálózatot, biztonságossá tettük a számítógépes rendszert, új központi nyomtatót szereztünk be és gondoskod-

tunk a korábbi rendszerekből az adatok átmentésére az új rendszerekbe. 

Első lépésként az országban elsőként bevezettük az új portál rendszert, mely szélesebb körű tájékoztatást nyújt 

a lakosság részére a település életéről, a településről, illetve az ügyintézéshez is sok segítséget nyújt. Ezt köve-

tően folyamatosan vezettük be az egyes szakrendszereket, melyek egymással kapcsolatban állnak, megjelenik 
az ügyviteli átjárhatóság. Ezzel az ügyintézés felgyorsul és olcsóbb lesz. A papír alapú információ átadás helyét 

átveszi az elektronikus információcsere. A beszerzett számítógépek nem csak gyorsabbak, de halkabbak, a mo-

nitorok alacsony sugárzásúak, energiatakarékosabbak. Összességében elmondható, hogy a fejlesztéssel gazda-

ságosabban és olcsóbban működtethetők az önkormányzati rendszerek. Ennek jelentős környezetkímélő hatása 

is van. 

Az elektronikus ügyintézés tesztelése jelenleg folyamatban van, azonban hamarosan elérhető lesz az önkor-

mányzati portálon keresztül az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők részére. Várhatóan júliustól első körben 

az iparűzési adó elektronikus ügyintézésére nyílik lehetőség, majd ezt követően folyamatosan bővül azon ügyek 

köre melyet már Zsámbokon is elektronikusan lehet intézni. A rendszer az állampolgárok és a vállalkozások igé-

nyeihez igazodó egységes szolgáltatást nyújt majd. 
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Hátsó borító 


