
1 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Borító 



2 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak! 
A hamarosan véget érő nyár bővel-

kedett eseményekben, programokban. 
Mészáros Csaba Atya településünk 

plébánosa 2015. augusztus 1-től Göd 
városában teljesít szolgálatot. A július-
ban megtartott búcsúmisén önkor-
mányzatunk és a település lakossága 
nevében köszöntük meg a közösség 
érdekében végzett áldozatos, lelkiisme-
retes lelkipásztori tevékenységét. 

2015. augusztus 1-től Kovács And-
rás Atya látja el a Zsámboki lelkipász-
tori szolgálatot. Kívánjuk, hogy érezze 
otthon magát községünkben, érezze 
lakóink szeretetét, tiszteletét és azt a 
nyitott szívű fogadtatást, amellyel Pici 
Atya érkezett hozzánk. Áldásos hivatá-
sa teljesítéséhez jó egészséget kívá-
nunk!  

Nemrégiben önkormányzati feladat-
ellátás keretében több pályázatot nyúj-
tottunk be. Az óvodakonyha felújítása 
pályázat a jelentős számú pályázó mi-
att tartaléklistára került. Picit remény-
kedünk, talán november hónapban 
mégis sikerülhet elnyerni támogatást. 

Nem került támogatásra a védőnői 
szolgálat épületének felújítása vala-
mint járdaépítésre benyújtott pályáza-
tunk sem. 

A Közművelődési érdekeltségnöve-
lő pályázat elnyert forrásából a József 
Attila Közösségi Színtér (Művelődési 
Ház) tetőfelújítását tudjuk megvalósí-
tani 2016-ban. A támogatás 1526 000 
Ft és Önkormányzatunk saját forrással 
ezt kiegészíti. 

A közfoglalkoztatási, képzési pro-
jekt keretén belül 8 779 530 Ft támo-

gatásban részesültünk. 
Szeptember hónapban a Belügymi-

nisztériumhoz nyújtjuk be a Szociális 
tüzifa igénylésére vonatkozó pályáza-
tunkat. Reméljük a kedvező elbírálás 
után néhány család részére segítséget 
tudunk nyújtani a téli időszakban. 

 Szeretnénk csatlakozni a Bursa 
Hungarica pályázathoz is, amellyel 
segítséget nyújthatunk a főiskolán, 
egyetemen tanulmányokat folytató 
diákok részére. 

Az Élelmiszerlavina pályázat kap-
csán nagyobb mennyiségű zöldséget 
tudtunk termelni, amelyet az óvodai, 
iskolai gyermekétkeztetésben használ-
tunk fel és több rászoruló családot is 
támogattunk. 

A nyár folyamán két hónapban 
csaknem 20 diákmunkást is sikerült 
alkalmaznunk, akik a település üzemel-
tetési feladataiban vállaltak munkát. 

Elkészült a templom és a szoborkert 
melletti járda valamint a Galambos 
utca, Vásár tér, Akácfa utca felújítása 
is. Az utcák felületkezelését a napok-
ban fejezik be és szeptember végén a 
Turai út végén is megkezdődik az asz-
faltozott járdaépítés. 

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy 
saját érdekünkben, környezetünk védel-
me érdekében csak a legszükségesebb 
esetekben égessenek száraz kerti hul-
ladékot. Rendeletünk értelmében csak 
kedden és pénteken van erre lehetőség! 
A kerti zöld hulladékot a Szelektív Kft 
elszállítja vagy komposztálható. 

Egyre többet találkozunk olyan be-
jelentésekkel ahol a szomszéd panasz-
kodik az elhanyagolt, gazos kertekre, 

a szomszéd háztetőre érő faágakra, az 
utcafront, járdák gazos állapotára. Kér-
jük lakosainkat ne várjanak az önkor-
mányzati felszólításra, és rendezzék 
területüket. Aki a felszólítás után sem 
végzi el a gyomtalanítást, terület ren-
dezést az 30 000 Ft-tól kezdődő bír-
ságra számíthat. 

A talajterhelési díj hamarosan élet-
be lép! Akik 2015. szeptember 30-ig 
nem éltek a csatornarákötési lehetőség-
gel a tájékoztató szerinti költséget fog-
ják fizetni. Részletesebb tájékoztatóról 
a Polgármesteri Hivatalban érdeklőd-
hetnek. 

Az év hátralévő időszakában képvi-
selő testületi ülésünk legfontosabb na-
pirendi pontjai lesznek: Tájékoztató a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról, A 
szociális étkezés- házi gondozás fel-
adatainak ellátása, Helyi adórendelet 
áttekintése. 

 
Kedves zsámbokiak! 
Szeretettel köszönjük a Lecsót a 

keceléből fesztivál szervezésében 
résztvevőknek odaadó munkáját és a 
fesztivál támogatóinak anyagi és min-
dennemű segítségét. A következő esz-
tendő fesztiváli programjaihoz várjuk 
javaslataikat, ötleteiket. 

 
Holló Ilona 

polgármester 

„A települési hulladék, gyűjtésére szolgáló 60-80 l-es  
hulladékgyűjtő edény bevezetéséről” 

A 2015. februári Hírlevelünkben tájékoztatást adtunk a 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szerinti változásról, mely szerint 2015. 
július 1-től a nedves és intim hulladék szabványos gyűjtőedény-
ben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, 
hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtő-
edény közül választhasson. Továbbá a természetes személy ingat-
lanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásá-
nak lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, a 
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes 
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 
litert nem haladja meg. 
A közszolgáltató a fenti kötelezettségének akkor tesz teljes mér-
tékben eleget, ha a jelenlegi 110 és 120 l-es hulladékgyűjtő 

edényméreten túlmenően a jogszabályban meghatározott nedves 
és intim (szemét) hulladék gyűjtésére szolgáló 60 és 80 l-es kü-
lönböző űrmértékű gyűjtőedény méretet is biztosítja. 
A Rendelet 2015. július 7-én hatályba lépett módosítása értelmé-
ben a Rendelet 7. § (1a)-(1c) bekezdésében foglalt rendelkezést – 
így a fentebb kifejtett edényméret biztosítása vonatkozásában 
megfogalmazott előírásokat – a Magyar Közlöny 98. számában 
(2015. június 6.) megjelent 174/2015 (VII. 6.) Kormányrendelet 
módosította, így a 60, 80 l-es gyűjtőedények alkalmazását 2016. 
január 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. 
Társaságunk a jogszabályi előírásokat betartva jár el a 60-80 l-es 
gyűjtőedényeket alkalmazása tekintetében. Az igénylés módjáról 
és a fizetendő díj összegéről a későbbiekben bővebb felvilágosí-
tást adunk. 

 Szelektív Nonprofit Kft. 

Tájékoztató 
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Tisztelt Csaba Atya! 
       Búcsúmise a mai, amikor Csaba Atya utolsó alkalom-
mal tartja a Vasárnapi Szentmisét Zsámbok községben. 
      „Az egyik szemem sír, a másik nevet” hallhattuk ezt 
gyakran Atyától. Most a mi szemünk sír, és szomorú szívvel 
gondolunk arra, hogy lelkipásztori teendőit befejezte 
Zsámbokon.  
      Természetessége, közvetlensége minden embert magával 
ragadott.  Mosolya mellé mosolyt varázsolt minden arcra, 
és a gondokat magába zárta. Betegségét, gondjait félretette, 
hogy másoknak vigaszt nyújthasson. Őrizte az emberi titko-
kat és a szánalmas emberek bántásait is. Nyitott, érdeklődő 
volt az újdonságokra, rugalmas volt, de a bürokráciát nem 
szívlelte. 
      A szeretett zsámboki templom megmentése érdekében 
kitartóan mindent elkövetett. Jó műszaki érzékkel, ízléssel 
megáldva tárgyalt, hogy a jövő nemzedéknek Zsámbok köz-
ség szimbóluma valódi értékként megmaradhasson még 
hosszú ideig. A felújítás kezdete előtti időszakban egyik le-
velében kiváló humorával az alábbiakat írta nekem: 
    „Ilonka! Sokszor eszembe jut a templom ügye. Válasszunk 
stratégiát. Valaminek az idén meg kell valósulnia, mert ha 
nem, én megnősülök. Vagy mégsem? Nem tudom! „ 
     Települési rendezvényeinken a vele való találkozásokban 

az volt az érzésünk, hogy személyes jó barátja minden em-
bernek.  
     Nem búcsúzás, elköszönés ez a mostani, hanem köszönet 
a falu lakói nevében, hogy az elmúlt nyolc évben szoros em-
beri kapcsolatokat alakított ki a település lakóival és a tele-
pülés békéjének megteremtésében elfogadó személyiségével 
a családok életében örömteli és tragikus pillanataiban osz-
tozott. 
     Köszönjük, hogy szeretettel, törekvéssel, alázattal gon-
doskodóan végezte településünk érdekében odaadó szolgá-
latát. 
     Másik szemünk nevet és örül, mert Göd városába történő 
áthelyezése eddigi szolgálatának elismerése. 
    Zsámbok község lakói, önkormányzatunk nevében kíván-
juk, hogy Isten kísérje továbbra is életútján és árassza el 
azokkal a kegyelmekkel, amelyekre legjobban szüksége van. 
Településünket őrizze továbbra is szívében és látogasson el 
hozzánk amikor csak teheti. 
    További élete folytatásához, áldásos tevékenységéhez 
kívánunk örömöket, jó egészséget, sok boldogságot! 
Zsámbok, 2015. július 26.  

Holló Ilona 
polgármester 

Kovács Andrásnak hívnak. De legtöbben csak Pici atyá-
nak ismernek. Budapest mellett egy kis faluban, Úriban 
nőttem fel. A Hivatásom egy hosszú és rögös úton alakult 
ki. Öt éves lehettem mikor először mondtam, hogy pap sze-
retnék lenni, tetszett a templom szépsége és nagyon szeret-
tem volna én is az oltárnál állni. Ez két év múlva meg is 
valósult, amikor elkezdhettem ministrálni. Nagyon szeret-
tem a templomban lenni és úgy éreztem semmi akadály sem 
állhat az utamba, hogy pap legyek. Szinte minden nap jár-
tam a templomba, sokszor egész délutánjaimat ott töltve a 
plébánián.  Mégis mikor a középiskolába kerültem kezdtem 
elfordulni a templomtól és attól a gondolattól, hogy pap 
legyek. Mikor továbbtanulás kérdése került előtérbe a kö-
zépiskola után, eszembe se jutott, hogy a szemináriumba 
jelentkezzek. Viszont Isten úgy gondolta, hogy mégis itt a 
helyem. A Szegedi Egyetemre adtam be a jelentkezésem, de 
néhány nap alatt Isten megértette velem, csak akkor leszek 
boldog, ha az Ő hívását követem. A hivatásomat teljesen az 
Isten kegyelmének élem meg. Úgy érzem, hogy annyit adott 
nekem, ezt csak azzal viszonozhatom, ha odaadom neki a 
földön az egyetlen értékem, az életem. Nyugodtan állítha-
tom mióta meghoztam ezt a nagy döntést Isten soha nem 
hagyott el engem. Velem van és segít minden utamon és 
minden dolgomban. Dr. Beer Miklós püspök atya 2009. 
Júniusában szentelt fel diakónusnak a Váci Egyházmegye 
szolgálatára. Diakónusi gyakorlatomat a gödi Plébánián 
töltöttem. Egy év múlva részesültem a papszentelés kegyel-
mében és Augusztus elejétől püspök atya Salgótarjánba he-
lyezett káplánnak. Öt évet töltöttem el ott. Sok mindent kel-
lett csinálnom, plébánosom sok dologba bevont, segített, 
hogy jó pap váljék belőlem. 2015. augusztus elsején kezd-

tem meg papi szolgálatomat Dányban és Zsámbokon, öröm-
mel és nyitott szívvel jöttem, hogy Isten Országa épüljön 
általam. 

Papi jelmondatomat a János Evangélium prológusából 
választottam: „csak tanúságot kellett tennie az Igazságról.” 

Úgy gondolom, a mai világban nem azt várják a paptól, 
hogy beszéljen, elég zaj van nélküle is a világban. Amit fel-
adatomnak tekintek, hogy az életemmel, az életmódommal 
mutassam meg az embereknek, hogy Jézus a mai korban is 
itt él közöttünk és szeretettel ölel át mindenkit, aki elfogadja 
szeretetét.  

Búcsúmise 

Bemutatkozó: Kovács András plébános 
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Iskolai hírek 

Szeptember 
1. (kedd)   Faliújságot készít az 1. osztály 
1. (kedd) Évnyitó, a TÁMOP 1.3.4. projekt 

befejező időszaka 
1.-4. (kedd- péntek)  Szülői értekezletek  
 A 8. osztályos tanulók és szüleik 

tájékoztatása a felvételi eljárás 
rendjéről 

Szakköri jelentkezések 
 
7. (hétfő)   A Tóth Alapítvány kiírása 
    A szakkörök indítása 
11. (péntek) Arany János Tehetséggondozó 

Program pályázati felhívása 
15. (kedd) Diákigazolványok pótlási kérelmé-

nek határideje. 
18. (péntek)   A tanmenetek leadási határideje 
Október 
5. (hétfő)   Faliújságot készít a 2. osztály 
5. (hétfő)   Munkaértekezlet 
6. (kedd) Megemlékezés a nagyszünetben 

október 6-áról, az aradi vértanúk 
napjáról Seresné Velkei Bernadett 
(4. osztály) 

14.-15. (szerda-csütörtök) Papírgyűjtés  
22.(csütörtök) Nemzeti ünnepünkre emlékezünk 

(8. osztály: Drabos Sándorné) 
 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap. 
 Jelenteni az OH-nak a DIFER mé-

résben érintett tanulók létszámát. 
23.-25.(péntek-vasárnap) Hosszú hétvége 
25. (vasárnap)  A téli időszámítás kezdete 
26.-30. (hétfő-péntek)  Őszi szünet 
November 
2. (hétfő)   Faliújságot készít a 3. osztály 
2.(hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási 

nap 
4.-5. (szerda-csütörtök) Nyílt órák a szülőknek 

9. (hétfő) A tankönyvrendeléssel kapcsolat-
ban a szülők és tanulók 
tájékoztatása az ingyenesség feltét-
eleiről (igénylés az igénylőlap 
alapján) 

              Fogadóóra, Munkaértekezlet 
10. (kedd)   Honismereti vetélkedő  
13. (péntek) Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumi felvé-
telit szervező gimnáziumok, továb-

bá a nyolcadik évfolyamosok szá-
mára írásbeli felvételit szervező 
középfokú intézmények jegyzékét. 

23. (hétfő) Bemutató óra: 4. osztály: Seresné 
Velkei Bernadett 
Nevelési értekezlet (délután) 

23. (hétfő) Tankönyvrendelés: Az iskolai kö-
zösségek tájékoztatása a 

    felmérés eredményéről  
December 
november 30. (hétfő)  Faliújságot készít a 4. osztály 
november 30. (hétfő)  Munkaértekezlet 
4. (péntek)   Mikulás kupa  
 A DIFER vizsgálatok befejezése az 

1. osztályban 
4. (péntek)   Mikulás klubdélutánok 
8. (kedd) A 8. osztályos tanulók jelentkezése 

a központilag, egységes körülmé-
nyek szerint szervezett írásbelikre 
közvetlenül a vizsgát szervező in-
tézménybe.  

10. (csütörtök) A Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó 
Programjára történő pályázatok 
benyújtása. 

11. (péntek)  A tankönyvtámogatás módjának 
meghatározása. A szülők és a tanu-
lók tájékoztatása a támogatás mód-
járól. 

  Idősek karácsonya (Szilágyiné Már-
kus Mária 5. osztály) 

12. (szombat)  Tanítási nap csütörtöki munkarend 
szerint 

18. (péntek)  A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 

21.- 01.03.   Téli szünet 
Január  
4.(hétfő)   Faliújságot készít az 5. osztály 
4. (hétfő)   A téli szünet utáni első tanítási nap 
    Tankönyvrendelés 
6. (szerda)  A NETFIT vizsgálatok megkezdése 

az 5-8. évfolyamokon. 
16. (szombat) 10.00: Egységes felvételi írásbeli 

vizsgák a kilencedik évfolyamos 
általános tantervű képzésre az érin-
tett középfokú intézményekben 

22. (péntek)   Az első félév utolsó napja 
    Osztályozó értekezlet  
19. (hétfő)   A második félév első napja 

2015/2016. tanévben a tanítási 
év első tanítási napja 2015. szeptember 
1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. 
június 15. (szerda). A tanítási napok 
száma - ha e rendelet másképp nem 
rendelkezik - száznyolcvanegy nap. 

A tanítási év első féléve 2016. 
január 22-ig tart. Az iskolák 2016. ja-
nuár 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú 
tanuló esetén a szülőket az első félév-
ben elért tanulmányi eredményekről.  

 Az őszi szünet 2015. október 26-
tól 2015. október 30-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2015. októ-
ber 22. (csütörtök), a szünet utáni 
első tanítási nap 2015. november 2. 
(hétfő). 

A téli szünet 2015. december 21-
től 2015. december 31-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap 2015. 
december 18. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap 2016. január 4. 
(hétfő). 

A tavaszi szünet 2016. március 
24-től 2016. március 29-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 
március 23. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2016. március 30. 
(szerda). 
Tanítás nélküli munkanapok: 
1. Pedagógiai napok 2016. március 

30., 31., április 1. 
2. József Attila verseny (döntő) 

2016. április 11.   
3. Gyereknap 2016. május 27. 

Bajza Lenke Általános Iskola 2015/2016-os tanév rendje 
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21. (csütörtök) 14.00: A pótló írásbeli felvételi vizs-
gák ideje. 

29. (péntek)   A félévi értesítők kiadása  
Február  
1. (hétfő) Faliújságot készít a 6. osztály 
1.-5. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek: A féléves mun-

ka értékelése 
1. (hétfő)   Félévi értekezlet 
3. (szerda)   Nyelvöltögető verseny 
11. (csütörtök)   Farsangi bál az alsósoknak 
12. (péntek)   Farsangi bál a felsősöknek 
12. (péntek) A 8. osztályosok felvételi lapjainak 

megküldési határideje 
16. (kedd)   A szóbeli felvételik kezdete 
Március 
1. (hétfő)   Faliújságot készít a 7. osztály 
1. (hétfő)   Munkaértekezlet, fogadóóra 
4. (péntek)   A szóbeli felvételik záró napja 
5. (szombat) Munkanap hétfői munkarend szerint 
14. (hétfő)   Pihenőnap 
15. (kedd)   Nemzeti ünnep   
 Ünnepi műsort ad a hetedik osztály: 

Turiné Palócz Henrietta 
16.-17. (szerda- csütörtök) A felvételi adatlapok módosítási 

lehetősége 
18. (péntek) A módosított adatlapok megküldése 

a Felvételi Központnak 
27. (vasárnap)   A nyári időszámítás kezdete 
23. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 
24.- 29. (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet 
30.-április 1. (szerda-péntek)  Pedagógiai napok-tanítás nélküli 

munkanapok 
4. (hétfő) A tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 
Április 
4. (hétfő)   Faliújságot készít a 8. osztály 
4. (hétfő)   Munkaértekezlet  
11. (hétfő) „Szépség koldusa”József Attila 

verseny 

 „Ablak a világra” versmondó ver-
seny 

    Tanítás nélküli munkanap 
    Műsort készít: a 3. osztállyal Lapu 
Márta 
16. (szombat) Alapítványi gálaest 
18. (hétfő) Bemutató óra: 1. osztály angol Hor-

váth Melinda 
Nevelési értekezlet 

26.-27. (kedd-szerda)  Papírgyűjtés 
26. (kedd) A középiskolák értesítése a felvétel-

ről vagy elutasításról 
Május 
2. (hétfő)   Faliújságot készít a 7. osztály 
2. (hétfő)   Munkaértekezlet, fogadóóra 
2. (hétfő)   Anyák napja (osztálykeretben) 
6. (péntek) Madarak, fák napja- megemlékezés 

a nagyszünetben 
16. (hétfő)   Pünkösdhétfő 
18. (szerda) Célnyelvi mérés angol nyelvből a 6. 

és a 8. évfolyamon 
25. (szerda) Kompetenciamérés a 6., 8. osztály-

ban (olvasás-szövegértés, matemati-
ka) 

27. (péntek) Gyermeknap-tanítás nélküli munka-
nap 

27.-30. (péntek-hétfő)  Határtalanul program! 
30-31. (hétfő-kedd)  A 8. osztályosok vizsgája 
Június 
1.(szerda) A NETFIT vizsgálat eredményének 

felvitele az informatikai rendszerbe. 
3. (péntek) A nemzeti összetartozás napja – 

projektnap 
7. (kedd) A Tóth Alapítvány pályamunkáinak 

elbírálása 
14. (kedd)   Osztályozó értekezlet 
15. (szerda)   Utolsó tanítási nap- Bolond ballagás 
18. (szombat)   10.00 óra:  Ballagás 
19. (vasárnap)   17.00: Tanévzáró 

A Tóth alapítvány díjazottjai 2015-ben 
Honismereti munkáikért összesen  

23 000 forintos támogatásban részesültek  
a következő tanulók: 

 
1.Kánya Gábor  1. osztály:  Gyöngyszem a kavicsok között 
2.Soós János László  2. osztály:  Vadász a papánk 
3.Csapó Áron  2. osztály:  Malom utca 4.: A mi házunk története 
4.Kiss Rita Ágnes  2. osztály:  A „Park”-ban lakunk 
5.Tóth-Götz Emma  2. osztály:  Dédnagymamánk, „Koszorús” Ilus néni 
6.Majzik Nikoletta  4. osztály:  Dédnagypapánk a fronton 
7.Soós Mária Julianna  5. osztály:  Vadász a papánk 
8.Csapó Előd  5. osztály:  Zsámbok történelméről 
9.Tóth-Götz Máté  6. osztály:  Dédnagymamánk, „Koszorús” Ilus néni 

10. Kovács Patrik  6. osztály:  A II. világháború 
11. Majzik Bence  7. osztály:  Dédnagypapánk a fronton 
12. Gódor Fanni  7. osztály:  Részletek dédnagyapám naplójából 
13. Boda Réka  8. osztály:  Bálok egykor Zsámbokon 
14. Urbán Petra  8. osztály:  Bálok egykor Zsámbokon 

Az alapítványt 1987 júni-
usában alapította Dr. Tóth 
József. Azóta minden tan-
évben a tanulók helytörté-
neti pályamunkákat készí-
tenek a Tóth Alapítvány 
keretében. Eddig több 
mint 250 db értékes pá-
lyamunkát készítettek a 
gyerekek.  
 
A pályamunkákat a bíráló 
bizottság tekinti át. Ebben 
az évben is az elmúlt idő-
szakokhoz hasonlóan, a 
díjak átadására az iskolai 
ballagási ünnep keretében 
került sor.  

TÓTH ALAPÍTVÁNY 2015 ÉVI PÁLYAMUNKÁINAK EREDMÉNYE 
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A Zsámboki Bajza Lenke Általános 
Iskola tanulóinak egy lelkes kis csoportja 
a miskolci székhelyű Holocén Termé-
szetvédelmi Egyesület által meghirdetett 
projektben való kitartó és eredményes 
helytállásuk jutalmaként részt vehettek a 
projekt záróeseményén, az Erdélyben, 
Magyarókerekén 2015. augusztus 10-14-
ig megrendezésre került ÖKO-táborban. 
Nekem, mint a résztvevő diákok szállítá-
sában segédkező szülőként első alkalom-
mal volt szerencsém bepillantanom az ott 
eltöltött néhány nap eseményeibe. 

Az Erdélybe vezető úton remek volt 
a hangulat az autóban; Burai Valentina, 
Gódor Fanni, Harnos Fanni és Németh 
Klaudia gondoskodtak a szórakoztatá-
somról. Már ott lehetett érezni, hogy itt 
valami nem mindennapi dolog fog tör-
ténni. A másik autóban Majzik Niki és 
Bence, valamint Molnár Cinti voltak 
Szilágyiné Márkus Mária projektfelelős 
és Majzikné Pintér Ildikó éberentartói.  
Érkezésünket követően rögtön nekilát-
tunk a sátraink felállításában, mert a 
többi résztvevő csapat – 
Kalotaszentkirály, Bálványosváralja, 
Magyarókereke, Kunadacs – ezen már 
túl volt. Az ÖKO-tábor az ÖKO tábor! 
Nem csak a táborozó diákok, hanem még 
az őket kísérő felnőttek és a szervezők is 
sátorlakóvá váltak erre a néhány napra.  

Táborlakók! – csendült fel az este 
közeledtével először, de nem utoljára a 
tábor prominens személyisége, a projekt 
megvalósításában oroszlánszerepet válla-
ló kalotaszentkirályi pedagógus, Dénes 
bácsi gyülekezőre invitáló hangja. Rövid 
ismerkedés, a tárbori napirend ismerteté-
se és a diákok segítőként történő beosztá-
sát követően vacsora, majd szabadprog-
ram. Az, hogy a szervezők éjfélben hatá-
rozták meg a takarodó idejét hajnal há-
rom körül még nem akart testet ölteni. 
Diákjainknak sok volt a korábbi évek 
táboraiból az ismerős és bizonnyal sok 
élményt kellett megosztani velük. A sát-
rakból hallatszó nevetések, kacagások 
töltötték meg az egyébként csendes kör-
nyék éjszakáját.  

A kedd reggeli 7 órai ébresztő még 
nem okozott különösebb nehézséget a 
táborozók részére. Reggeli, majd játékos 
ismerkedést követően a mi szeretett Dé-
nes bácsink meginvitálta a tábor lakóit 
egy kis hegyi túrára. A tábor farszom-
szédságában lévő távolról lankásnak 
tűnő, testközelből már igen csak kaptatós 
kopár birkalegelőn a kb. 34 C-os leve-
gőn, tűző napon haladó túrázók mosolya 
bizony nem volt őszinte, levegő után 
kapkodva, vizes flaskáinkból nagyokat 
húzva haladtunk egyre magasabbra. Az 
erdőszélt elérve az árnyékban meghúzód-
va, kicsit megpihenve láttam, hogy a 
megtett út nehézségét a felsőruházat 
verejtékkel való átitatódása tökéletesen 

jelzi. Sokan már tudták, de számomra 
ezután vált nyilvánvalóvá, hogy a neheze 
csak most következik. A majdhogynem 
függőleges, a szárazságban teljesen fella-
zult hegyoldalon bokáig süllyedve a tör-
melékes talajban araszoltunk felfelé fa-
törzstől fatörzsig, segítő karját nyújtó 
felnőttől felnőttig. A talaj annyira laza 
volt, hogy 8-10 lépés után a visszacsú-
szás miatt szinte ott tartottunk, ahonnan 
elindultunk. A felettünk lévők mozgása 
miatt kisebb-nagyobb kövek, sziklák 
önállósították magukat és nagy sebesség-
gel pattogva suhantak alá nem kis riadal-
mat keltve a hátrébb túrázók körében. 
Emiatt voltak ugyan kisebb sérülések, de 
mindezt feledve az 1036 méter magas 
Hármas kőszikla meghódítását szem előtt 
tartva csúsztunk-másztunk felfelé. A 
csúcsot elérve az elénk terülő látvány 
kárpótolt minden szenvedést, minden 
verejtékcseppet. A lefelé vezető út talán 
még kalandosabb volt a perzselő napsü-
tésben teljesen kiszáradt selymes fű borí-
totta talajon, mely, mint valami korcso-
lyapálya tréfálta meg a túlzott magabiz-
tossággal túrázókat. 

Délután a táborba való visszaérkezést 
és az ebédet követően a csapatoknak a 
természetvédelem szellemiségében kel-
lett elkészíteniük saját zászlóikat, mely-
hez vászonanyagot, színes filctollakat és 
festékeket biztosítottak a szervezők. 
Szinte minden csapat más-más módon 
közelítette meg a feladatot, de a diákok 
kreativitása sehol nem hagyott kívánni-
valót maga után. A vacsorát követően 
szintén szabad program volt, ismerkedés 
egymással. A projekt nem titkolt célja 
volt a határokon átnyúló személyes kap-
csolatok kialakítása diákjaink között. A 
hétfőinél korábbra, 11 órára előrehozott 
takarodó mondanom sem kell ezen az 
estén sem jött össze, az éjszakai élet ott 
folytatódott, ahol előzőleg a táborlakók 
abbahagyták. 

Szerdán délelőtt egy órányi, a Király-
erdő gyönyörű tájain való vonatozást 
követően érkeztünk meg Rév településre, 
ahol a Sebes Körös kanyargó medrét 
követve kb. 1 kilométeres izzasztó túrá-
val jutottunk el a Zichy-barlanghoz. A 
táborlakók két csoportban, idegenvezető 
szakember irányításával járták végig a 
cseppkőbarlang szebbnél szebb részeit 
mindvégig a barlangi patak felett kialakí-
tott járóalkalmatosságokon, lépcsőkön 
haladva. A barlang 12 C-os hőmérséklete 
hűsítően hatott a kinti 34 C-hoz képest. 
Egy rövid, de annál veszélyesebb rézsűn 
lejutottunk oda, ahol a barlang patakvize 
egy padkán átbukva a Sebes Körös med-
re felett egy 15-20 méter magas, mohával 
teljesen benőtt sziklaormon csodaszép 
vízesésben teljesedett ki. Ebben az évben 
eme gyönyörű háttér előtt készült el tá-
borosok csoportképe. A vonaton a visz-

szaút is hozott meglepetést: a vendéglátó 
diákok végig énekelték az utat. Na nem 
ám akármilyen énekekkel: csak magyar 
népdal és a magyar könnyűzene szinte 
teljes palettája volt repertoáron. Vacsorát 
követően a program változatlan, takarodó 
11-kor, de csak elméletben. Augusztus 
12-e lévén a kristálytiszta égbolton szám-
talan hullócsillagot lehetett megfigyelni, 
mely alkalmat a projekt helyi vezetője, 
Árpi bácsi ki is használt és tartott csilla-
gászati előadást. 

Csütörtök reggel már Dénes bácsi 
Táborlakók, ébresztő! rikkantása is meg-
késett; a megfáradt diákok szemüket 
dörzsölgetve 8 óra körül bújtak ki csen-
desen sátraikból s botorkáltak a mosdók 
irányába. Ezen a napon a tábor területére 
terveztek érdekesebbnél érdekesebb 
programokat a szervezők szigorúan a 
természetvédelemnek alárendelve. Volt 
itt csoportos tájfutás, napkályha és sörös 
doboz kollektor építés, előadás a termé-
szet érdekességeiről, a természetben 
előforduló tárgyak tapintás útján történő 
felismerése és megannyi más érdekesség. 
Estére minden csapatnak a tábor életéről 
kellett készíteni egy rövid bemutatást 
szabad műfaji megközelítésben. Mi fel-
nőttek diákjaink hathatós közreműködé-
sével már napközben faragtuk a rímeket 
s délután az elkészült művet gyakoroltat-
tuk velük, melynek eredményeképpen az 
esti előadáson vicces verselgésünkkel 
osztatlan sikert arattunk. 

Vacsorát követően fellobbantak a 
tábor zárását jelző tábortűz lángjai, elő-
kerültek a gitárok, így hát minden adott 
volt egy kis közös örömzenéléshez. Ké-
sőbb a rögtönzött disco adott alkalmat a 
tábortűz vöröslő fényénél még egy utolsó 
szórakozásra. 

Péntek. Hát eljött? Nem hittük volna. 
Vége? Vége! Ez sütött minden diákról az 
ébredést követően. Szomorkás sátorbon-
tás, csomagolás, bepakolás az autókba.  

A projekt záróakkordjaként a szerve-
zők értékelték a résztvevő diákok tevé-
kenykedését, méltatták a támogatók ön-
zetlen hozzáállását, a résztvevők részére 
emlékül névre szóló emléklapot, ÖKO-
táboros pólót és csoportképes 
hűtőmágnest adtak át. Majd a búcsúzás. 
Örömkönnyek, kisírt szemek, egymásba 
borulások, közös képek, selfik, fogadko-
zások, ígéretek, sokatmondó pillantá-
sok….Indulás, integetés, dudálás….s a 
kocsiban csend, most már biz-
tos….tényleg vége. 

Németh Attila 
 

Képek és egyebek a táborról itt:  
 
https://www.facebook.com/
groups/769777979798638/?fref=ts  

AZT A MINDENIT! 
avagy: hogyan látta egy ’kívülálló’ az ÖKO-tábor életét 
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A Makádi Margit Alapítvány sikeresen pályázott 2015 év-
ben a  Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelős-
ségvállalás Kollégiuma által meghirdetett program támoga-
tására. A pályázat elnyerése ez évben is nagymértékben hoz-
zájárult a két tábor megrendezéséhez az általános iskolás 
gyermekek részére. A két turnus alatt 60 gyerek táborozott. 
A tábor ideje alatt a résztvevők részére olyan programokat 
állítottunk össze, hogy a szórakozás mellett hasznos ismere-
tekre is szert tegyenek. Fontos hangsúlyt fektettünk a falusi 
élet szépségének megismertetésére, a hagyományok beépü-
lésére az egyes programokon keresztül:pl. népi díszítő motí-
vumok megjelenése, megvalósulása, alkalmazása. A tábor-
ban ismerkedtek a gyerekek Zsámbok természeti lehetősége-
ivel is. Kihasználva a gyermekek kreativitását, olyan foglal-
kozásokat szerveztünk, amelyek során adottságaiknak meg-
felelően élvezettel tudtak alkotni és ezeken keresztül sikerél-
ményekhez juttattuk őket.  Így a táborban a gyerekek manu-
ális, kreatív, alkotó készségeinek fejlesztéséhez is hozzájá-
rultunk egy-egy alkotás alkalmával. A gyerekek hozzájutot-
tak olyan technikák elsajátításához, melyet nem minden 
család tud finanszírozni. Pl. dekopage technika használati 
tárgyakon, vagy pl. agyagtechnika alkalmazás, üvegfestés, 
textil festés, batikolás, gipsztechnika stb.  
A nyári szünetben a szülőknek munkájuk mellett gondot 
jelent a gyermekeik elhelyezése és az étkeztetése. A pályá-
zat során megvalósítandó táborban kétszer egy-egy heti idő-
tartamban biztosítottuk számukra az egészséges étkeztetést.       
Természetesen nem maradhatott el a mozgás öröme sem: 
volt foci,  néptánc, játék, számháború, és vetélkedő. 
A tágabb honismeret keretében a gyerekek értékes kirándu-
lásokon vehettek részt. Jártunk a történelmi Magyarország 
és egyben a Kárpát-medence mértani közepén, Szarvason.  
A Szarvasi Arborétumban, amely hazánk legnagyobb arbo-
rétuma. Itt felfedezhették Magyarország történelmi jelentő-
ségű épületeinek, hajóinak, vonatainak kicsinyített másait. 
Ez a pár óra alatt bebarangolható Mini Magyarország min-
denkit kalandra hívott az interaktív makettek segítségével. 
Volt,  aki éppen a Budapesten járt az Országházat csodálata, 
a másik gyerek Tihanyba az őslevendulásba barangolt és 

kipróbálhatta a tihanyi visszhangot miniben, a másik aki 
éppen az Operaházból megszólaló Melis György áriát hall-
gatta stb. A mini országjárás során ezeken kívül is még na-
gyon sok-sok nevezetességgel találkozhattak a gyerekek. 
Ezután sétáltunk a Szarvasi Arborétum területen, majd fel-
szálltunk a kikötőbe egy órás sétahajózásra a Holt Körösön, 
ahol a kapitány megengedte a gyerekeknek a hajó vezetését 
is. Hazafelé jövet megnéztük a Békésszentandrási duzzasztó 
és hajózsilipet, más néven Békésszentandrási vízlépcsőt, 
régebbi nevén Horthy István zsilipművet. A gyerekek meg-
tudhatták, hogy több célt szolgált, egyrészt a hajózás biztosí-
tását, valamint a termőföldek öntözését is.  Horthy álma volt 
a magyarországi rizstermelés beindítása, melynek feltétele a 
folyamatos vízborítás. Szarvas környékén a mai napig ter-
mesztenek rizst.  
Második kirándulásunk alkalmával, Lillafüred nevezetessé-
geivel ismerkedtek a gyerekek. Miskolcról kisvasúttal jutot-
tunk fel a Garadnáig. Ott sajnos az időjárás nem kedvezett a 
csapatnak mivel esett az eső. Lejöttünk busszal Lillafüredre, 
ahol a lenyűgöző környezetben lévő Hámori tó mellett elsé-
tálva a Palotaszálló csodálatos függőkertjét megcsodálva 
eljutottunk a Lillafüredi vízeséshez Magyarország legna-
gyobb függőleges vízeséséhez, amelynek magassága 20 mé-
ter. Ezt követve az időjárás továbbra sem kedvezett, ezért 
elsétáltunk a Szent István-barlangba, ahol rácsodálkozhat-
tunk a csodálatos cseppkövekre és az idegenvezető segítsé-
gével érdekes bemutatót hallhattunk a barlang feltalálásáról, 
és a cseppkövek fejlődéséről. A barlangban időnként mese-
országban érezhettük magunkat a nagyon tiszta pollenmen-
tes hűvös levegőben, melynek páratartalma közel 100 %-os. 
Ezután nem sokkal hazafelé indultunk kicsit ázottan de nagy 
élményekkel. 
Nagyon jól sikerült, értékekben gazdag programok és alko-
tások születtek mindkét tábor alatt. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. 
A sikeres szervezés, és megvalósulás új feladatok megálmo-
dására és megvalósítására inspirál bennünket a jövőben is. 

Bajdikné Bálint Mária 
Táborvezető 

Nyári tábor 

   A körömrágást a szakemberek a kényszercselekvések 
közé sorolják, mellyel az érintett célja nem más lenne, 
mint elsősorban a szorongás megszüntetése.  
A gyermekkori körömrágás legkorábban 4 éves kor 
körül jelentkezik, de inkább 6-7 éves kortól válik gya-
korivá, és többnyire az ujjszopást váltja fel. Ez a tevé-
kenység nyugtató funkciókat tölt be, de már társul 
mellé valamiféle bűntudat is. Ebben a korban ráadásul 
számos feszültséggel, stresszel járó időszak jöhet a 
gyermek életében, ami eleve okot adhat a szorongásra 
pl. szülők közötti konfliktus, ijesztő film,óvoda-, vagy 
iskolaváltás, gyermeki félelmek. Ha a rossz szokás né-
hány hónap után elmarad, nem kell sokat foglalkozni 
vele, ám itt is igaz, hogy nagyon oda kell figyelni a 
gyerekre akkor, ha folyamatosan a szájában van a ke-
ze, esetleg más tünetek, panaszok  pl.gyakori fej- és 

hasfájás, alvási gondok, beilleszkedési nehézség is tár-
sulnak a körömrágás mellé. 
  Kicsiknél a személyes foglalkozás, közös családi 
program és együttlét, törődés szüntetheti meg a szo-
rongást. Ilyenkor a kis kezeket foglaljuk le mással, 
hogy véletlenül se tévedjenek a szája felé. Fontos sze-
repe van az esti meséknek, az öleléseknek, a jóéjt-
pusziknak. Ezekkel erősítjük a gyerekben, hogy fontos 
nekünk, szeretjük őt. 
A keserű lakkok ideig-óráig megoldást jelentenek, de a 
valódi okot nem szüntetik meg.  
 
Sosem szabad bünteti a gyermeket a körömrágásért! 
 

KollárnéDobák Marianna 
védőnő 

A védőnő tanácsai 
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Óvodai hírek 

„Augusztus, szeptember, 
  Elindul a kis ember 
  Óvodába lépeget, 
  A kapuból integet“ 

 
Elröppent a nyár, óvoda ismét megtelt gyermekzsivajjal. Az 
elköszönt nagycsoportosok helyét az új kicsik vették birto-
kukba, ismerkednek az óvodai élet szokásaival. 
Nagy szeretettel vártuk a gyermekeket a hosszú szünet után 
az óvodába. Jó látni, hogy mennyit nőttek, változtak a szünet 
alatt. 
Ebben a nevelési évben a csoport létszámaink az alábbiak 
szerint alakulnak: 
 
Gyöngyvirág csoport: 18 gyermek (nagycsoport) 
Hudoba Sándorné óvodapedagógus 
Soltészné Kreisz Borbála dajka 
 
Nyuszi csoport: 22 gyermek (középső csoport) 
Fábián Gyuláné óvodapedagógus 
Juhász Mariann óvodapedagógus 
Lévai Jánosné dajka 
 
Süni csoport: 23 gyermek (kis csoport) 

Tamásné Homoki Andrea óvodapedagógus 
Józsa Istvánné szociálpedagógus 
Rontó Györgyné dajka 
 
Legfontosabb feladatunk, hogy nyugodt, derűs légkört bizto-
sítsuk a gyerekek fejlődéséhez. Az iskolára való alkalmasság 
eléréséhez minden gyereket képességeihez mérten igyek-
szünk fejleszteni. Fontos, hogy a gyerekek életkorukhoz 
megfelelő ismereteket szerezzenek az őket körülvevő világ-
ról. Igyekszünk minél több olyan élményhez juttatni őket, 
amely ezt az ismeretszerzést elősegíti. Mindezek figyelem-
bevételén túl a fenntartó Zsámbok község Önkormányzatá-
nak segítségével szép, esztétikus óvodai udvart teremtettünk, 
amelyek biztosítják azokat a feltételeket, ahol a gyerekek jól 
érzik magukat, pozitív ingerek érik és fejlődésük érdekében. 
Gyermekeinknek biztosított a változatos és egészséges étel, 
sok új ízzel ismerkednek meg. Az ételek finomságát bizto-
sítja, az óvoda főzőkonyhája ahol változatosabbnál változa-
tosabb ételeket készítenek a gyermekeknek. 
A gyerekek egészséges fejlődése érdekében kölcsönös bizal-
mon alapuló jó együttműködést kívánok a szülőkkel és 
a fenntartóval az új nevelési évben. 

Juhász Mariann 
megbízott óvodavezető  

Minden háziasszony tudja, hogy a nyár végeztével nem csak 
a gyermekeinket kell felkészíteni a tanévkezdésre, hanem 
konyhánkat is az ínségesebb téli időkre, amikor már nem 
terem meg minden alapanyag a kertünkben. Hiszen télen is 
ugyanazt a hozzávalót kell felhasználnunk, mint nyáron csak 
éppen akkor nem a kertbe megyünk érte, hanem a kamrába 
vagy a hűtőhöz. 
Ahogy az augusztus beköszönt úgy jön el a paradicsom be-
főzés ideje is. Hogy miért érdemes otthon bajlódni a paradi-
csom tartósításával? Számtalan választ találhatunk rá: mert 
finomabb, egészségesebb, nem utolsó sorban olcsóbb, és a 
saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, ami-
kor felbontunk egy üveggel. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy kisebb, de annál 
nagyobb kedvű csapat látott neki; szülők, nagyszülők egy-
aránt, akik otthoni teendőiket félretéve vállalkoztak arra, 
hogy azt a mézédes paradicsomot, amit az önkormányzat 
dolgozói egész évben gondoztak, befőzzék az óvoda kony-
hájának javára, hogy télen se kelljen nélkülözni a házi para-
dicsomlé ízét. 
Mindenkin látszott, hogy nem először lát neki a feladatnak. 
Amilyen nagy munkának tűnt az elején, mikor még nagy 
ládákban hevert a sok megtisztítatlan paradicsom, olyan 
gyorsan készen is lett. Meg volt tisztítva, össze volt vágva, 5 
bográcsban megfőzve, és máris benne, a befőttes üvegekben, 
melynek száma nem olyan csekély, csaknem 50 üveg hami-
sítatlan házi paradicsomlé készült el. Az óvodás és iskolás 
gyermekek már meg is ízlelhettek a finomabbnál finomabb 
főztökben. 
Ezúton szeretném megköszönni a lelkes résztvevőknek, 
hogy munkájukkal és feláldozott idejükkel segítettek: 
 
Bodáné Majoros Henrietta   Bajnóczi István 
Soósné Nagy Mária    Bánfi Dóra 
Vidáné Kohon Andrea   Brinza Adrienn 
Bagó Anikó     Bőgér Tímea 
Győrfy Izabella    Forgó Tamásné 
Dér Péterné     Kókai Barbara 
Kaján Jánosné    Rab Józsefné 
Kaján Marietta    
Juhász Mariann 
Szénási Edit 
Tóth Bibiána Hanna 

Juhász Mariann 
megbízott óvodavezető 

Piros lett a paradicsom, nem sárga… 
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Zsámboki Mazsorett csoport 

A Glamour mazsorett csoport 2007 óta működik 
Zsámbokon. Dányi, Zsámboki, Vácszentlászlói, Gödöllői 
lányok alkotják a csoportot. 2013 óta táncolnak együtt így 
ebben a formációban. 
A csoport vezetője: Szaluter Tünde, aki Dányon kezdett el 
mazsorettezni 2001-ben. 
Számos Magyarországi és külföldi helyen jártak már, sze-
replői fesztiváloknak, különböző rendezvényeknek, Faluna-
poknak. 
Rendszeres fellépői a Zsámboki Lecsó Fesztiválnak. 
Minden évben számos területi, országos és nemzetközi ver-
senyen mérettetik meg magukat. Minden évben részt vesz-
nek A Siófoki Országos Bajnokságon, mely pénzdíjas ver-
seny, csapatunkat előszeretettel figyeli a zsűri, szinte min-
den versenyző táncunk dobogós helyezést ér el. 
Az évek során csapataink többször szereztek kvalifikációt 
külföldi Európa és Világbajnokságokra, Lengyelországba, 
Csehországba. 
2015-ben szerzett élményeink, verseny eredményeink: 
 
∗ II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Verseny 

2015. 02. 08 
cadett bot miniformáció   I. hely 
senior zászló miniformáció   II. hely 
senior bot nagycsapat   II. hely 
cadett bot basic kategória Kádár Nikolett  I. hely 
Gódor Fanni  Miss Mazsorett szalag- a verseny különdíja 
senior bot szóló Molnár Hajnalka  I. hely 
senior bot trió  
Balogh Enikő-Kaján Panna-Szaluter Tünde  III. hely 
junior pompon szóló Boda Réka  III. hely 
junior pompon duó Boda Réka-Urbán Petra  I. hely 
senior pompon duó Vígh Nikoletta-Kovács Beatrix I. hely 

Siófoki Vándorkupa Verseny  2015. 04. 26 
III. helyezést ért el (Lesták Fanni cadett szólóban, Lesták 

Fanni-Lukács Vivi cadett duóban, Kaján Panna junior 
szólóban, Kaján Panna-Balogh Enikő junior duóban, 
Balogh Enikő  senior szólóban) 

II. helyezést ért el (Bényi Bea junior 2 botban, Molnár Hajni 
senior szólóban, Kovács Bea-Vígh Niki senior pompon 
duóban, senior zászló miniformációnk) 

I. helyezést ért el (cadett mix miniformációnk, junior botos 
miniformációnk, Szaluter Tünde senior szólóban, Balogh 
Enikő-Kaján Panna-Szaluter Tünde  senior trióban, vala-

mint senior botos nagycsoportunk) 
Különdíjak:  Szaluter Tünde-miss mazsorett szalag, legtöbb 
pontszámot elért senior szólista Balogh Enikő-Kaján Panna-
Szaluter Tünde- legjobb trió díjával járó ajándékcsomag 
valamint csoportunk lett a 2. legeredményesebb csapat 
 
∗ 2015.május 9-én részt vettünk az Isaszegi VI. Sztárláb 

Tánc Fesztiválon 
cadett pompon miniformáció    I. hely 
Gódor Fanni pompon szóló  III. hely 
Boda Réka pompon szóló     II. hely 
Boda Réka-Urbán Petra  duó   III. hely 

 
∗ 2015. május 30-án a Gyáli Területi Versenyről Lesták 

Fanni, Balogh Enikő és Kaján Panna két első és egy har-
madik helyezést hoztak haza. 

A sok eredményes verseny után rengeteg program és 
fellépés várt ránk. 

 Csoportunk 3 tagja, meghívást kapott az Alsónémedi 
Mazsorett csoporttól, így részt vehettek június első hétvégé-
jén a Horvátországban szervezett Fúvós és Mazsorett Feszti-
válon 
∗ Augusztus 1-5ig szerveztük meg Mazsorett táborunkat, 

melynek most a Zsóry Zsibongó adott otthont. Augusztus 
4-én a Zsóry fürdőben kaptunk lehetőséget szereplésre, 
rengeteg pihenő, nyaraló embernek felvidítottuk az arcát 
színvonalas műsorunkkal. 

∗ augusztus 8. Lecsófesztivál, a reggeli ébresztő után a szín-
padon is megmutattuk műsorunkat, a műsort kizárólag a 
Lecsófesztiválra készült produkciónkkal zártuk. 

∗ augusztus  15. Vácszentlászlói Sportnap 
∗ augusztus  16. Zsámbok Sportpálya 
∗ augusztus 20-án az Üllői Falunapokra voltunk hivatalosak 
∗ augusztus 23-án a Telekom új reklámfilmjében szerepel-

tünk, melyet a Budapesti Erzsébet téren az Akvárium 
klubnál felállított Magenta doboznál forgattak . A lányok 
21-en a dobozból léptek ki, a rengeteg nézelődő, kíváncsi 
ember örömére. 

∗ augusztus 24. Gödöllői Íjász Világbajnokság megnyitóján 
vettünk részt 

∗ augusztus 29én a nyár zárásaként a Dányi Falunapokon 
szerepeltünk, melyen először mutattuk be világító botos 
táncunkat. 

2015 április hónapban az Életet az Éveknek Országos Szö-
vetsége Balatonfüreden rendezte meg a Nyugdíjas Amatőr 
Művészeti Csoportok és szólisták Fesztiválját, melyen a 
Zsámboki Nyugdíjasklub tagok nagy sikerrel vettek részt. A 
zsámboki hagyományőrzés „ötösre vizsgázott” a Balaton 
parton is. Megcsodálták gyönyörű népviseletünket és éneke-
inket. Május 1-én, Bagon majálisozott a Nyugdíjas klubunk. 
Ezt követően meghívást kaptunk Tápiószecsőre, ahová már 
régi ismerősökként mentünk szerepelni, ahol nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket. Következő „állomásunk” Sülysáp 

volt ahol még nem szerepeltek nyugdíjasaink. Ebben a köz-
ségben is új ismeretségek köttettek. Így az év első féléve 
gazdag szereplésekkel végződött. Az október hónap igen 
mozgalmas lesz, hiszen ekkor rendezzük meg négy szom-
szédos község nyugdíjasaival az immár hagyománnyá vált 
nyugdíjas találkozót. A települések nyugdíjasai műsorokkal 
kedveskednek egymásnak. A délután folyamán kötetlen be-
szélgetéssel ismerkednek a települések nyugdíjasai egymás-
sal 

   Mezeiné Nagy Piroska 

Nyugdíjasok művészeti fesztiválja 
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Beszámoló a Zsámboki Evangéliumi Gyülekezet  
nyári ifjúsági angol táboráról 

Sokat imádkoztunk azért, hogy, amerikai támogatással, 
létrejöhessen ez az öt napos napközis tábor. A tábor célja az 
volt, hogy minél több fiatalt tudjunk megszólítani Isten igé-
jén keresztül. Ehhez volt áldott eszközünk az angol nyelv-
oktatás és a keresztyén könnyűzene. 
A táborban naponként, mintegy 70 fiatal és 25 felnőtt 
szolgáló vett részt. Vendégeink érkeztek a fiatalok közül 
Drégelypalánkról, Szirákról, a szolgálók közül, Buda-
pestről, Zagyvarékasról, és nem utolsó sorban Ameriká-
ból. Az igeszolgálatokat, a 12 fős amerikai szolgálócso-
port látta el, a gyülekezet pedig biztosította szervezést és 
minden háttérmunkát. A dicsőítéseket, kiscsoportos 
beszélgetéseket az ige tükrében, játékot, valamint a csa-
ládlátogatásokat, pedig közösen végeztük Munkánkat 4 
vendég és 2 helyi tolmács segítette, akiknek ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani. 
Napi programunkat reggeli áhítattal kezdtük, ezt követően 
került sor közös imádságra és éneklésre, zenés tornára vagy 
játékra. Amerikai testvéreink József történetét dolgozták 
fel, melyet színesen, ötletesen adták át a fiataloknak, majd 
életkor szerint bontva kiscsoportokra oszlottunk és beszél-
gettünk az aznapi történetről. 
Az angolfoglalkozásokra –szintén csooportbontásban- dél-

után került sor. A tanulás mellett, angol nyelven mondott 
bizonyságtételekből bátorodhattunk, amerikai testvéreink 
által. Este pedig családlátogatásokra került sor. A hét folya-
mán strandolásra is lehetőségünk adódott Tóalmáson. A hét 
méltó befejezéseként, közös bográcsozást szerveztünk, ahol 
vendégül láttuk nemcsak a táborozókat, hanem a szülőket 
is. 
Hálás szívvel mondhatjuk, hogy munkánk nem volt hiába-
való az Úrban, mert a záró alkalmunkon több fiatal adta át 
életét az Úr Jézusnak. A sok vidámság és a számos áldás 
mellett ezt tartjuk a tábori hét legfontosabb eseményének. 
Nagyon nagy örömmel tölt el minket az is, hogy táborunk-
nak igen jó visszhangja volt, főleg a vendég fiatalok köré-
ben, de falun belül is. 
Ez úton szeretnénk megköszönni Holló Ilona polgármester-
asszonynak, hogy megtisztelt minket jelenlétével, és meg-
nyitotta tábori hetünket, valamint készségesen segítette 
munkánkat. Köszönettel tartozunk Bajdikné Bálint Máriá-
nak, hogy biztosította számunkra a művelődési házat. 
 

Minden dicsőség a mi Urunké, akinek áldása  
nélkül mindez nem jöhetett volna létre! 

Probiotikumok 
A rendelőben gyakran merül fel a kérdés: milyen 

"immunerősítőt" adjunk beteges gyerekünknek? Ez a kér-
dés persze felnőtt esetében is legalább olyan gyakran fel-
merül. E kifejezés orvos szakmailag nehezen értelmezhető, 
mert mely immunszervre is gondolhatunk? Vajon a man-
dulára, a lépre vagy a csontvelőre? Bármily meghökkentő, 
legfőbb immun-szervrendszerünkre, a bélrendszerre! 

Az önmaga illetve gyermeke egészségére igényes páci-
ens megfigyelésem szerint manapság a következőket tehe-
ti, teszi: Nem dohányzik, egészségesen táplálkozik /ez 
nehezen értelmezhető és számon kérhető/, vitaminokat, 
multi vitaminokat szed /csak télen van jelentősé-
ge/,mozog /télen-nyáron/, szűrővizsgálatokon vesz részt, 
nyitott az értelmes védőoltások irányában és nem utolsó 
sorban a PROBIOTIKUMOK irányában. 

Míg a fertőzések leküzdésében az antibiotikumok, ad-
dig a XXl. században a gyógyítás "főszereplőjeként" a 
probiotikumok nőtték ki magukat. Ezek olyan velünk élő, 

jótékony mikróbák összessége, melyek a bőr, lég és 
húgyutak és a bélrendszer nyálkahártyáján élve, immun-
rendszerünkkel kommunikálni képesek, így egészséges 
létünk alapjai. 

Ebből adódik két megfigyelés:1. túlzott vagy kénysze-
rűen drasztikus antibiotikumos kezelés és az általa okozott 
nyákos fájdalmas hasmenés ezen jótékony kórokozók 
pusztulását jelzi -probiotikumok pótlása nélkül halálos 
lehet. 

2.  egyes hiperdenaturált, azaz kizárólag műkajákon 
tengődő szuperállamok egyes polgárai - jelesül USA- telje-
sen legyengült immunrendszerüket mexikói kirándulások-
kal gyógyítják, ahol a piacon végre ehetnek egy kis "koszt" 
és regenerálódott bélrendszerük, meggyógyult immun-
rendszerük végre legyőzheti a gyógyszerekkel addig hiába 
kezelt súlyos allergiát, aszthmát. 

Ezért is nem izgultak régi öregeink, ha az éppen tipegő 
kisgyerek megette a tyúk kakit. 

Kiválóan működő immunrendszert kívánok.  
Erdélyi dr 
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A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI!  

Tisztelt Sportbarátok! 
 
Véget ért a nyár, elkezdődtek a 

2015-16-os bajnokság küzdelmei. 
Egyesületünk három korosztályban 

n e v e z e t t  c s a p a t o t  a  m e g y e i 
bajnokságba, ezen kívül pedig négy 
korcsoportban szereplünk a Bozsik-
tornákon. 

Felnőtt csapatunk a megyei másod-
osztály északi csoportjába került, ismét 
új helyszíneket, ellenfeleket kell megis-
mernünk. Mivel tavasszal több mérkő-
zésen is létszámhiánnyal küzdöttünk, 
hat új játékost igazoltunk. Nagy Ro-
land, Oszvári Tamás a Gödöllői SK 
megye egyes csapatából, Grósz Dániel, 
Győry Gergő a Gödöllői SK U21-ből, 
Tóth Zoltán két év kihagyás után a 
G E A C - b ó l ,  Z d e n k ó  R o l a n d 
Galgamácsáról érkezett. 

A felkészülés során jó néhány 
mérkőzést játszottunk, ezek közül ki-
emelkedett a Kispest-Honvéd elleni 
vendégjátékunk. Felnőtt csapatunk a 
Kispest U19-es gárdájával mérkőzött, 
akik között több korosztályos váloga-
tott játékos szerepel. Játékosainknak, a 
szakmai stábnak és szurkolóinknak is 
nagy élmény volt ez a péntek délután, 
hisz nem mindennapos, hogy az ered-
ményjelző táblán a hazai Kispest után a 
vendég Zsámboki SE felirat szerepelt. 

Augusztus közepén Németh László 
vezetőedző irányításával elkezdődött a 
bajnokság, mindjárt egy nagyon várt 
rangadóval. 300 ember lehetett tanúja 
annak, hogy hazai pályán 5:3-as diadalt 
arattunk Valkó csapata ellen. A mérkő-
zés szünetében a mazsorettes lányok 
léptek fel, a közönség nagy örömére. A 
következőkben legyőztük Csővárt, 
sajnos vereséget szenvedtünk Bagtól, 
majd ismét nyertünk Gödön. 

A pest megyei kupa első fordulójá-
ban Mendére látogattunk győzelmet 
aratni, így várjuk a következő kupael-
lenfelet. 

Ificsapatunk háza táján az MLSZ-
nek köszönhetően nagy a változás, hisz 
megszűnt az U21-es korosztály, helyet-

te az U19 számára írták ki a bajnoksá-
got. Emiatt sok játékos kiöregedett, ők 
sajnos nagyrészt abbahagyták a fut-
ballt. Helyettük fiatalabb fiúkkal kellett 
feltölteni a keretet, sok munka, utánjá-
rás árán ez sikerült, reméljük, tisztes-
séggel, jó eredményekkel mutatják meg 
magukat a mérkőzéseken, a megyei 
másodosztály északkeleti csoportjában. 
Ők is játszottak azon a péntek délutá-
non Kispesten, számukra is felejthetet-
len az élmény. Edzőjük Kovács Viktor, 
aki tavasszal az U21-et irányította.(az 
utánpótlás-küzdelmek a cikk írása után 
kezdődnek) 

Sajnos az U16-os korosztály 
nevezését vissza kellett vonnunk 
létszámhiány miatt. 

Az általános iskolás labdarúgó-
palántáink életében is nagy változás 
történt. Már említettem, hogy felnőtt 
csapatunkba gödöllői játékosok érkez-
tek. Közülük Nagy Roland az U7, U9, 
Oszvári Tamás pedig az U13 és U14 
csapatot fogja irányítani, felkészíteni. 
Mindketten fiatal, szakképzett edzők, 
többéves gyakorlattal. Az U14-es kor-
osztály is bajnoki rendszerben fog ver-
senyezni, a többiek tornarendszerben. 
Az U11-et továbbra is Papp Tibor gar-
dírozza. 

Az utánpótlás szakmai vezetője, 
koordinálója Gacsályi Attila. Munká-
jukhoz sok sikert, elhivatottságot kívá-
nok. 

Felnőtt csapatunk őszi programja: 
 
09.19. 16:00  Verőce-Zsámbok 
0 9 . 2 7 .  1 6 : 0 0   Z s á m b o k -

Püspökhatvan 
10.04. 15:00  Iklad-Zsámbok 
10.11. 15:00  Zsámbok-Aszód 
10.18. 14:00  Vácduka-Zsámbok 
10.25. 13:30  Zsámbok-Hévízgyörk 
11.01. 13:30  Erdőkertes-Zsámbok 
11.08. 13:30  Zsámbok-Dány 
11.15. 13:00  Kismaros-Zsámbok 
11.22. 13:00 Zsámbok-Vác-Deákvár 
Az U19 programja (ez még 

változhat): 
09.19. 10:00  Zsámbok-Iklad 

09.26. 10:00  Valkó-Zsámbok 
10.03. 10:00  Zsámbok-Dány 
10.11. 10:00  Bag-Zsámbok 
10.17. 10:00  Zsámbok-Galgahévíz 
10.24. 10:00  Aszód-Zsámbok 
10.31. 10:00  Zsámbok-Tura 
 
Tavasszal benyújtottuk TAO-

programunkat, melynek elbírálására 
m é g  m i n d i g  v á r u n k .  N a g y 
valószínűséggel elfogadja a szövetség, 
így lehetőségünk lesz komolyabb esz-
köz, felszerelés, sportruházat beszerzé-
sére. A pályázatban szerepel a kerítés, 
labdafogó háló is, így remélhetőleg 
még szebb lesz a sporttelep. Sajnos 
ezekhez önrész is kell, amiben korláto-
zottak a lehetőségeink, így várjuk a 
sportszerető támogatók felajánlását. 

Köszönjük az önkormányzat 
s e g í t s é g é t ,  k ö s z ö n j ü k  l e l k e s 
szurkolóink támogatását, akik a hazai 
mérkőzések után megvendégelik a 
csapatot, köszönöm azoknak, akik a 
mérkőzések megrendezésében segíte-
nek, a mazsorettes lányoknak a fellépé-
seket, és köszönöm mindazoknak, akik 
felajánlásukkal segítették munkánkat. 
Végül, de nem utolsósorban pedig kö-
szönöm edzőinknek, játékosainknak, az 
egyesület vezetésének, hogy itt vagy-
tok Zsámbokon, közösen építünk vala-
mit, ami példaértékű szűkebb és tágabb 
pátriánkban. 

Büszkék vagyunk arra, hogy miénk 
a  l e g n a g y o b b ,  l e g l e l k e s e b b , 
leghangosabb szurkolótábor  a 
megyében. Remélem, még több 
e m b er n e k  j ön  meg  a  ked v e 
mérkőzéseink látogatásához. 

 
További információk: 
    www.zsambokise.hu   
    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 
 
Találkozunk a pályán, hajrá Zsámbok! 

 
Kovács Tibor 



12 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Hátsó borító 


