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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Tisztelt Zsámbokiak! 
• Önkormányzatunk elfogadta a 

2015. évi gazdálkodásáról készült zár-
számadást, amelyet 300 000 000 Ft 
bevétellel teljesítettük. Keletkezett 
pénzmaradványként 48 489 000 Ft 
összegge l  számolha t tunk,  ez t 
15 513 000 Ft kötelezettség terhelt. 
Szabad pénzmaradványként a 2016-os 
esztendőre 32 976 000 Ft-ot tervezhet-
tünk, melyből 18 216 000 Ft kerülhe-
tett tartalék-alapba,településünkön 
történő fejlesztések, pályázati önrész 
felhasználására. 
Megkezdődött a faluközpontban az 
orvosi rendelőtől a virágboltig terjedő 
szakaszon a járda építése. Műemléki 
környezet lévén a burkolat antikolt 
műemléki téglából készül.  

• Megépült a gyógyszertár előtti 
parkoló,és a parkban hulladéktárolók 
kerültek elhelyezésre. 
Az ősz folyamán tervezzük a művelő-
dési ház tetőszerkezetének cseréjét. 
Képviselő- testületünk lakossági kéré-
seknek eleget téve döntött arról, hogy a 
Kossuth utca 68. és Kossuth utca 88. 
előtti szakaszon autóbuszmegálló párt 
alakít ki. Az ehhez szükséges szakha-
tósági egyeztetések megtörténtek, a 
tervek készítése folyamatban van. A 
megálló létrejötte a Tóalmás-Budapest 
járaton utazók részére jelent könnyebb-
séget, nem kell sok km-t gyalogolniuk 
a faluközpontba azoknak, akik a tele-
pülés Szőlő utcai környéken laknak. 

• Önkormányzatunk hosszabb idő 
óta meghirdette értékesítésre a Kossuth 
utcában meglévő tulajdonát a Malom 
épületét.Az ingatlan 5 000 000 Ft ösz-
szegben értékesítésre került az Újlak 
2000 Hungária Kft részére. Az értéke-
sítésből származó bevétel településfej-
lesztésre kerül felhasználásra. 

• A Deák Ferenc utca végén találha-
tó önkormányzati nyárfás területünkön 
gyérítési munkálatok kezdődnek a Pili-
si Parkerdő Zrt szakirányításában. A 
kitermelt fa mennyiséget közvetlenül 
értékesítjük az ajánlatot tevő üzemek 
részére. 

• Támogatta a képviselő –testület a 
Zsámboki Sportegyesület sportpálya 
kerítés építési munkálatait 1 000 000 
Ft összegű támogatással. 150 000 Ft 
támogatást nyújtottunk a Mazsorett 
csoport részére a Szlovákiában meg-
rendezett Európa Bajnokságra való 
utazáshoz. 

• Örömmel értesültünk arról, hogy a  
Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
440 000 Ft pályázati összeggel, a teme-
tőben lévő I. Világháborús emlékmű 
felújítását támogatta. A munkálatok 
szeptember hónapban kezdődnek. 

• Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma 600 000 Ft támogatást biztosított 
a Lecsófesztiváli programokhoz és a 

Gulág Emlékév pályázat keretében a 
Szoborkert környezetének rendezésé-
hez. 

• Lezárult a TESCO által meghirde-
tett pályázat, melyet a Zsámboki Álta-
lános Iskolás Gyermekekért Alapít-
vánnyal a Szabadidő és Egészségpark 
fejlesztésére nyújtottunk be. A többfor-
dulós versenyben a Hatvani Tesco áru-
házban a vásárlók dönthették el, hogy a 
három továbbjutott szervezet közül 
melyik projektet támogatják. Szeretet-
tel köszönjük az értékes támogatói 
szavazatokat, népszerűsítést, mert 
hozzásegítették településünket a sike-
res eredményhez. A versenyt nagy 
fölénnyel megnyertük és a vele járó 
400 000 Ft támogatást is. 

• A Belügyminisztérium által meg-
hirdetett önkormányzati feladatellátás 
keretében nyújtottuk be ismételten 
pályázatunkat a Szent István utca teljes 
hosszában történő aszfaltozására vala-
mint a Szent László utcában járda 
megépítésére. 

• A gyermekétkeztetési feladatok 
kapcsán készítettük el az óvoda konyha 
és épületének felújítására és konyhai 
eszközök beszerzésére pályázatunkat. 
A bírálati időszak jelenleg is folyamat-
ban van. 

• Nemrégiben képviselő- testületi 
ülésen a Gödöllői Rendőrkapitányság 
helyettesének részvételével áttekintet-
tük a település közbiztonsági helyzetét. 
Megállapíthattuk, hogy csökkent a 
bűnelkövetések száma, és a helyi kör-
zeti megbízotti feladatokat ezentúl 
Borbély Zsolt mellett Szilágyi Péter is 
ellátja. A megerősítő járőrözés követ-
keztében gyakoribb a rendőri jelenlét a 
településen. A rendőrség rendszeresen 
ellenőrzi a vendéglátóhelyek nyitva 
tartását. Önkormányzati rendeletünk 
értelmében a vendéglátóhelyek pénte-
ken és szombaton este 24 óráig a to-
vábbi napokon este 22 óráig tarthat-
nak nyitva. 

• A Pest Megyei Rendőr főkapitány-
ság támogatásával elkészítettük a helyi 
közbiztonsági, bűnmegelőzési koncep-
ciót. Az átfogó megelőző munkát az 
önkormányzat a helyi Polgárőr Egye-
sülettel és a rendőrséggel együttműkö-
désben végzi. A szervezetek részére 
jelentős anyagi támogatást is biztosít. 
Az eredményes együttműködő munká-
nak köszönhetően nyílt arra lehetősé-
günk, hogy benyújtsuk pályázatunkat 
Polgárőr község cím elnyerésére. A 
díjat elnyertük, így a helyi Polgárőr 
egyesület 100 000 Ft támogatást kap-
hatott. 

• A gyermekjóléti és családsegítő 
feladatokat az Aszódi Kistérségi Tár-
sulással végezzük. Az elmúlt időszak-
ban Szigeti Ede családsegítő munka-
társ elköszönt a szociális munkaterü-
lettől, más munkahelyen dolgozik a 

jövőben. Szeretettel köszönjük áldoza-
tos, a szociális munka iránti elkötele-
zettségét, a családok életkörülményei-
nek javítása terén végzett együttműkö-
dő tevékenységét. 

• A Kacó Napközi Otthonos Óvoda 
vezetői feladatok ellátására pályázatot 
írtunk ki. Juhász Mariann megbízott 
vezetőként meghatározott időtartam-
ban: 2016. július 15.-ig irányította az 
intézményt. Szeretettel köszönjük, 
hogy az elmúlt időszakban az óvoda 
vezetőjének nyugdíjba vonulása után 
türelemmel, figyelemmel, körültekin-
téssel, megértéssel végezte feladatát. 
Az óvoda vezetői feladatok ellátására 
Tamásné Homoki Andrea nyújtotta be 
pályázatát. 1988 óta óvodapedagógus, 
a Zsámboki óvodában 1995 óta fejlesz-
tőpedagógusként dolgozik. 2016-ban 
közoktatás vezetői szakképzettséget 
szerzett. Vezetői programjában az in-
tézményen belüli feladatmegosztást, 
önértékelési rendszer kialakítását, mű-
ködési és fejlesztési feltételek megte-
remtését, gyermekközpontúságot, 
együttműködési kapcsolatok intenzí-
vebbé tételét helyezte előtérbe.2016. 
július 16-tól 2021. július 15.-ig tartó 
időszakra képviselő-testületünk 
Tamásné Homoki Andreát kinevezte 
az óvoda intézményvezetőjének. Pályá-
zatát, szakmai programját az önkor-
mányzat által felkért szakértő bizottság 
valamint az intézmény nevelő-
testülete, alkalmazotti közössége, szü-
lői munkaközössége is támogatta. 
Szeretettel kívánunk munkájához jó 
egészséget, együttműködésen alapuló 
sikeres eredményeket. Kérem a szülő-
ket segítsék szakmai elképzeléseinek 
megvalósításában, forduljanak hozzá 
bizalommal! 

• A Bajza Lenke Általános Iskola 
intézményvezetőjeként a 2021.-es tan-
év végéig Szigetiné Simon Rozália 
került kinevezésre. Szeretettel gratulá-
lunk és további sikeres munkát kívá-
nunk! 

• Az Élelmiszerlavina program kere-
tén belül zöldségtermesztéssel is fog-
lalkozunk. A munkák segítésére a nyár 
folyamán 11 diákot  alkalmazunk diák-
munka keretén belül. Szeretettel kö-
szönjük Szabó Ilonka Kossuth utcai 
termelő paprika palánta és Makádi 
László Zöld utcai termelő zeller pa-
lánta adományozását valamint a falu-
központban elültetett virágok Vigh 
Miklós Jászfényszarui kertész ajándé-
kait.  

• Szeretném felhívni a figyelmüket, 
hogy a csatornadíj megállapításánál 
figyelembe vehető 10% locsolási ked-
vezmény, amelyet a Vízmű Valkói 
Üzemmérnökségén lehet igényelni  
2016. május 1-től 2016. szeptember 
30-ig terjedő időszakra. Nyomtatvá-
nyokat honlapunkon találnak és a Pol-
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gármesteri Hivatalban is igényelhet-
nek. 

• Módosítottuk a talajterhelési díjra 
vonatkozó rendeletet.  Amennyiben 
szeptember 30.-ig a csatorna hálózat-
ra az ingatlantulajdonosok rákötnek, 
a talajterhelési díj 30%-át (540 Ft-ot) 
kell csak megfizetniük. Amennyiben 
nem élnek a lehetőséggel számukra 
marad az 1800 Ft/m3 fizetendő díj. 
 
Kedves Zsámbokiak! 
Készülünk a hamarosan kezdődő le-
csófesztiválra, reméljük mindenki 

megtalálja számára az érdekesebb 
programokat. Vendégünk lesz a ren-
dezvényen Vigántpetend testvér-
település. 

• A Művészetek Völgye Fesztivál 
július 22- július 31-ig kerül megrende-
zésre. Július 25-én a fesztiválra látogat 
Vigántpetend meghívására a Zsámboki 
Népi együttes egyesület,  akik 
Kapolcson műsorukkal is bemutatkoz-
nak. A fesztivál programjain való rész-
vétel mellett megtekintik a szorgalma-
san épített őrtorony munkálatait. 

• Augusztus 16.-án Zsámbokon a 
Művelődési ház környezetében Antal 
Nimród filmrendező és 100 tagú stábja 
filmet forgatnak. A Kisdiófa utca, 
Szabadidő park és a Művelődési ház 
környékén helyezkednek el járműveik-
kel. A forgatás idejére megértésüket és 
türelmüket szeretném kérni. 
 
Jó pihenést és jó szórakozást kívánok a 
nyárra és nyári programjainkhoz! 

 
Holló Ilona 

polgármester 

Feltételek:  - A jelentkező csapatoknak minimum 5 kg 
paprikából kell lecsót készíteni. – A rendezők bizto-
sítják a kenyeret, tüzifát, asztalokat és padokat. – Sze-
retnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját 
részre főzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, 
hogy a vendégeket is meg tudják kínálni belőle!! – 
A lecsófőzés kizárólag tűzifával történhet. – Az aszta-
lok és helyek elfoglalása: augusztus 6-án, 
(szombaton) a lecsófőzés 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. Fon-
tos! Minden csoport képviselője reggel 7 órakor jelen-
jen meg a lecsófőzés (Művelődési Ház udvara) hely-
színén. A szervezők szükség esetén a csapatkapitány-
nyal tartják a kapcsolatot. A rendezők által biztosított 
asztalok, padok egy csapat részére 8-10 főnek biztosít 
kényelmes helyet. Több asztal, pad elhelyezésre hely-
hiány miatt nincs lehetősége. – Kérünk mindenkit, 
hogy előre jelezzék a jelentkezési lapon a megadott 
rovatban, annak az autónak a rendszámát, amellyel 
a lecsós alapanyagokat és kellékeket szállítják a lecsó-
főzés helyszínére. Azonban ezzel az autóval is legké-
sőbb ¾ 9 órára a lecsófőzés helyszínét el kell hagy-
ni!!! 

–A szervező bizottság, a résztvevő lecsófőző csapa-
toknak 2.000 Ft-os nevezési díjat állapított meg. A 
nevezési díjat a jelentkezési lap leadásakor fizethetik 
be a csapatok, a Polgármesteri Hivatal pénztárába. .
(Nem zsámboki résztvevők postai csekken is fizethet-
nek, melynek másolatát hozzátűzik a jelentkezési lap-
hoz.) 
 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-os lecsójeggyel 
lehet hozzájutni, amelyet az információs sátorban áru-
sítunk! – A szervező bizottság kéri a lecsófőző csapa-
tokat, hogy otthon elkészített lecsót ne használjanak a 
verseny során!! Továbbá felhívjuk a figyelmet az eset-
leges félreértések elkerülése végett, hogy a lecsófőző 
verseny a megadott jellel, (két fedő összeütése) tűz-
gyújtással kezdődik. – A kész lecsót a lecsófőzés kez-
detekor kijelölt helyszínre kell leadni 11.30-ig. A ké-
sőn leadott lecsót a zsűri nem tudja elfogadni értéke-
lésre. A lecsófőző versenyre való jelentkezést 2016. 
augusztus 4-ig a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál lehet leadni, a mellékelt Jelentkezési lap-
pal. 
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok a versenyki-
írás feltételeit elfogadják! 
 
Sikeres lecsófőzést kívánunk minden jelentkezőnek! 

Jelentkezési felhívás, lecsófőző versenyre  

Zsámbok Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

13/2016. (VI.16.) önkormányzati  
rendelete a 17/2014 (XI.28.)  

talajterhelési díjról szóló rendelet  
módosításáról 

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
talajterhelési díjról szóló 17/2014 (XI.28.) rendelete módo-
sítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 
1.§ Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2014 (XI.28.) rendelete 5.§-a kiegé-
szül az alábbi (2) és (3) bekezdéssel: 

         „5.§. (2) 2015-2016. évre a jelen rendelet alapján fize-
tendő talajterhelési díj 30%-át kell, hogy megfizesse 
a kibocsátó, ha a 2016. szeptember 30. napjáig az 
1.§. (2) bekezdés szerinti közcsatornára ráköt. 

       (3) A (2) bekezdésben szereplő kedvezmény 
igénybevétele esetén a jelen rendelet 

 4.§. (3) és (4) bekezdésben szereplő kedvezményre 
kibocsátó nem jogosult.” 

2.§ Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre 
is alkalmazni kell. 

3.§  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, s hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti. 

 
Zsámbok, 2016. június 8. 
Holló Ilona Nagyné dr. Szabó Judit 
polgármester címzetes főjegyző 
 
Záradék: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bek. alapján a rendelet 2016. 
június 16. napján kihirdetésre került 

Nagyné dr. Szabó Judit 
 címzetes főjegyző 
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Iskolai hírek 

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 Hiva-
talban, vagy a Művelődési Házban. Valamennyi tárgyat a fesztivál végén visszaszolgáltatunk a tulajdonos részé-
re. Szükség esetén a tárgyak elszállításáról is gondoskodunk. 

Kérjük a felajánlásaikat augusztus 4-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban  
Rádóczki Lászlónénál, (tel.:(28) 462-107).  

Segítségüket előre is köszönjük! 

Többlet paprika, paradicsom 
felajánlás! 

 
A fesztivál vendégei részére Intézményeink dol-
gozói és önkéntesek segítésével lecsót főzünk, 
így a vendégeknek is lehetősége van megkóstolni 
a fesztiválnak nevet adó ételt. Az alapanyag be-
szerzése azonban minden évben nehézségekbe 
ütközik. Amennyiben a zsámboki termelőknek 
lehetőségük van alapanyag felajánlásra, a Polgár-
mesteri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál a (28) 
462-107-es telefonszámon kérjük jelezzék ezt. 

 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Paprika Kiállítás! 
 
Az idén is megrendezésre kerül a Paprika Kiál-
lítás. Kérjük a termelőket, hogy minél többen 
vegyenek részt a kiállításban, amelyben külön-
féle fajtákat szeretnénk bemutatni a közönség-
nek (pl.: fehérhúsú, zöld-hegyes, fűszer-, cse-
resznye-, paradicsompaprika stb.) 
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a szer-
vezés segítése céljából: Lapu Istvánnál a Kószó 
Mezőgazdasági Boltban augusztus 4-ig. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015/16. tanév-
ben is meghirdette Határtalanul!- Osztálykirándulás hetedi-
keseknek – programját, melyre az alacsony osztálylétszám 
miatt a Valkói Móra Ferenc Általános Iskolával közösen 
pályáztunk. A program célja, hogy minél több magyarorszá-
gi tanuló részt vehessen állami támogatással egy olyan osz-
tálykiránduláson, mely a határon túli magyarlakta területek 
valamelyikére irányul. Pályázatunkat elfogadták, a választott 
úti cél pedig ismét Erdély lett. Pályázatunk címe: Mondák és 
legendák Erdélyben, ami ötvözte a történelmi, irodalmi és 
földrajzi nevezetességeket.  Az utazást egy tájékoztató óra 
előzte meg, ahol a tanulók megismerték a látnivalókhoz kap-
csolt mondákat, a pontos útvonalat, és a felmerülő kérdése-
ikre is választ kaptak. 

 Az izgatott készülődés után végre elérkezett a nagy nap: 
május 20. A kora hajnali indulás után első határon túli állo-
másunk Nagyvárad volt, ahol megnéztük a híres Szent Lász-
ló templomot. Ekkorra már a zsámboki és a valkói gyerekek 
közül többen összebarátkoztak.Ezt követte egy rövid pihenő 
az Erdély kapujaként is nevezett Király-hágón. A csodálatos 
panoráma már itt rabul ejtett minket. 

 Ezután folytattuk utunkat a Tordai-hasadékhoz, Erdély 
egyik legszebb és leglátogatottabb kirándulóhelyéhez. Mo-
numentális sziklafalak, fantasztikus karsztképződmények és 
barlangok jellemzik és számos Szent László legenda fűződik 
hozzá. Innen már igyekeznünk kellett, mert közel  öt órás út 
állt előttünk Csíkszeredáig, ahol várt minket a székely ven-
dégszeretet, a csorba leves és a puha ágy. 

Kalandozások Erdélyben 
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Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szere-
tettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osz-
tályfőnököt, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghí-
vott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanu-
lóját és minden kedves jelenlévőt! 

Külön tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Holló 
Ilona polgármester asszonyt, Kovács András plébániai kor-
mányzót, Juhász Mariann megbízott óvodavezető asszonyt 
és Szabó Melinda asszonyt, iskolánk szülői szervezetének 
vezetőjét. 

„Az életed hosszú út, 
végtelenbe nyúló utazás 
megállók a boldog pillanatok, 
s aztán menni kell tovább…”  

(Nyakó Zita) 
Tisztelt Ünneplő Közösség! 

Ilyen boldog-szomorú megállóhoz érkeztünk a mai na-
pon, amikor nyolcadik osztályos tanulóink búcsút mondanak 
iskolájuknak, ahol életük nyolc esztendejét töltötték el. 

Kedves Fiatalok! 
A Ti utatok, melyre nyolc évvel ezelőtt ráléptetek, lassan 

valóban véget ér nálunk. Minden ballagás ünnepnap az isko-
lánk életében, minden tanév végén egy van belőle, Ti azon-
ban csak egyszer ballagtok el az általános iskolából. Sokadik 
tehát és mégis egyetlen, megismételhetetlen.  

Nem tudom, hogyan érzitek most: rövid volt-e ez a nyolc 
esztendő vagy hosszú, könnyű-e vagy nehéz; a pillanatnyi 
érzések azonban idővel úgyis változni fognak. S akkor – 
évekkel később – letisztul bennetek egy emlékérzet, ha visz-
szagondoltok általános iskolás éveitekre. Akkor fogjátok 
tisztán látni, hogy mit is adtatok egymásnak, mit adtatok az 
iskolának, s mit kaptatok az iskolától. Nagy valószínűséggel 
nem a tananyagra emlékeztek majd, hanem az éles helyze-
tekre, a hatalmas nevetésekre, diákos csínytevéseitekre, a 
tanterem hangulatára egy-egy fontos felelés előtt. Arra, hogy 
ki segített benneteket bátorító, kedves szavával, ki szomorí-
tott el titeket egy végig nem gondolt, rossz megjegyzéssel; 
kinek voltak a legokosabb meglátásai, ki volt az osztály bo-
hóca, a legmegbízhatóbb barát, ki volt az első szerelem, s 
kire bíznátok rá akár az életeteket is. 

Nem lesz még egy iskola az életetekben, ahol nyolc esz-
tendeig együtt lesztek társaitokkal. Ez a nyolc év adatott 
meg nektek gyakorolni az életet, az együttműködést társai-
tokkal s a felnőttekkel - hiszen kilépve iskolánk falai közül 
új emberekkel – nevelőkkel, tanulókkal - kell majd kapcso-
latba kerülnötök, s érvényesíteni kell tudnotok saját érdekei-
teket, de tiszteletben kell tartani mások érdekeit is. Ez sok-
kal fontosabb feladat lesz számotokra, mint egy-egy nehéz 
magyar vagy matek lecke megoldása. Emberi kapcsolataitok 
milyenségén múlik majd az, hogyan érzitek magatokat új 

helyeteken, s később az életben. 
Kedves tanártársaim, munkatársak! 
Tapasztalatainkból tudjuk, hogy nincs két egyforma tanu-

lócsoport, osztály. Erre a mostani osztályra is máshogyan 
emlékszünk majd vissza mindahányan. Bennünk is van most 
egy kép, ami idővel letisztul, s mi már tudjuk, amit diákjaink 
csupán évek múlva, hogy csak a szépre emlékezünk. Mi már 
kicsit hamarabb, mint ők. Ez a nyolc év ugyanis számukra 
hosszabb volt, mint a mi számunkra. A mi éveink már 
„rövidebbek”, mint az övéik.  

De hogy ne várjatok sokáig - gyerekek - az évekkel ké-
sőbb feltett kérdés: „Tanár néni, mi milyen osztály vol-
tunk?” válaszára. Íme, itt a felelet: kedves és szerethető, 
kötelességtudó és megbízható. Egyenként és együtt egy-
aránt. Szerettünk Benneteket.  

Kedves Szülők, Rokonok, Barátok, Jó Ismerősök! 
Mi már tudjuk, hogy mekkora a pontos súlya ennek az 

életállomásnak, ahol a fiatalok egy kis időre most megálltak. 
Ahogy híres írónk, Örkény István egy barátjának szüle-

tésnapi köszöntésül írta: 
„Túl vagy a nehezén,/ most jön a neheze.” 
Az Önök feladata lesz, hogy a gyerekek további útját 

végigkísérjék. Leginkább, hogy segítsék, bátorítsák őket; 
hiszen elsősorban rajtuk múlik majd – az ő akaratukon, ki-
tartásukon -, hogy mivé lesznek. Ahogy nőnek, egyre inkább 
csak az ő felelősségük ez. Bizony a lassú-gyors (kinek mi-
lyen) felnőtté válás azt is jelenti, hogy lépésről lépésre na-
gyobb a felelősségünk saját életünk alakításában. Nem fog-
hatunk már semmit többé a Nesquik nyuszira. 

Kedves Gyerekek! 
Ha tanácsolhatok valamit, akkor az az, hogy soha ne ke-

ressétek az igazi munka és teljesítmények nélküli érvényesü-
lés csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell 
dolgozni.  Igyekezzetek megérteni mindent, s egy-egy terü-
leten próbáljatok elmélyedni az átlagosnál jobban! Ettől 
lesztek egyediek, érdekesek. Sose legyetek szürkék! 

Útjaink hamarosan elválnak, de hiszek benne, hogy ha-
marosan valahol ismét keresztezni fogják egymást. Kassák 
Lajost idézve: 

 
 „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az 

többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”  
 
Útravalóul ugyanezt a gondolatot a Republic együttes 

néhány sorával ajánlom szíves figyelmetekbe: 
„Elbúcsúzom, de ott leszek, 
Ahol a szél zúg, a nap nevet. 
Elbúcsúzom, de itt marad / Belőlem néhány pillanat.” 

 
Isten veletek „kispockok”! 

Ballagás 2016 

Második nap reggeli után túrázni indultunk a 
Homoródalmás melletti Almási- barlanghoz. A 4 km hosszú 
Vargyas szoros Erdély egyik leglátványosabb karsztvidéke, 
itt kezdődött vadregényes kalandozásunk a Vargyas patak 
mentén nyolc függőhídon át egészen az Almási barlangig, 
melyről közben meghallgattuk a Tatárjárás korabeli legendá-
kat. 

  Ezután, a közel öt órás gyalogtúra után, visszatértünk a 
szállásra, ahol megebédeltünk és rövid pihenő után ismét 
útra kerekedtünk, hogy ellátogassunk a közeli Csíksomlyóra. 

A harmadik napon átszeltük a Hargitát és robogtunk az 
ezeréves határ felé. Mikor megérkeztünk Gyimesbükkre első 
utunk a 30. számú vasúti őrházhoz vezetett, ami a történelmi 
Magyarország legkeletibb pontja, valamint megnéztük a 
Rákóczi vár romjait. 

 Ezután ismét felkerekedtünk és meg sem álltunk a Békás 
szorosig és az ott található Gyilkos tóig. Útközben meghall-
gattuk a tó kialakulásának legendáját, és már alig vártuk, 

hogy a saját szemünkkel lássuk ezt a ritka természeti kép-
ződményt. Itt megkóstolhattuk az igazi erdélyi kürtőskalá-
csot is a helyi árusok jóvoltából. 

Negyedik nap reggelén indultunk hazafelé, útközben 
megnéztük Segesvár ma is lakott várnegyedét, valamint Dé-
va várát. A vár falai között felidéztük Kőmíves Kelemen 
történetét, és gyönyörködtünk a csodás kilátásban. Déván 
meglátogattuk Böjte Csaba árvaházát és átadtuk az otthonról 
hozott adományokat. 

Hosszú út várt még ránk Zsámbokig, de a  fáradtságot 
elnyomta a sok élmény, amivel gazdagabban tértünk haza. 
Majd miután kipihentük a fáradalmakat, tartottunk egy ké-
pes élménybeszámolót az iskola apraja-nagyjának, hogy ily 
módon ők is részesei legyenek ennek az izgalmas határon 
túli kirándulásnak. 

Turiné Palócz Henrietta 
osztályfőnök 

Szigetiné Simon Rozália  
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Mint ismeretes, 2016. március 15-én hivatalosan aláírta a 
testvér-települési kapcsolatról szóló megállapodást 
Zsámbokon a Polgármesteri Hivatalban a két település pol-
gármestere. A megállapodás szellemében testvértelepülési 
küldöttség látogatott el Vigántpetendre 2016. május 1-én az 
„Adj távlatot” Őrtorony alapkő letételére. A „delegáció” 6 
órakor indult Zsámbokról és kb. 9.30-kor érkezett meg a 
vigántpetendi önkormányzat udvarára, ahol Marton 
Istvánné Vigántpetend volt polgármestere, Nemoda István 
Vigántpetend polgármestere és a vigántpetendi képviselő 
testület tagjai, a közösségi ház vezetője és civil szervezetek 
képviselői köszöntötték a zsámbokiakat. Nemoda István 
bemutatta a vigántpetendi Önkormányzat bejáratánál kiala-
kított „Együttműködés Falát” amelyen már helyet kapott a 
bekeretezett testvértelepülési megállapodás, a két település 
zászlója, valamint a zsámboki rendezvényről készült CD is.  
Ezután elindult a csapat „felfedezni” a Káli medence e cso-
dálatos szegletét: Vigántpetend értékeit. Első állomásunk a 
Langalló parkoló volt, ahol a  saját készítésű különleges 
langallójáról híres Langalló vendéglő tulajdonosa Szabó 
István és felesége tartott kóstolóval egybekötött bemutatót a 
zsámbokiaknak. Ezt követően  Pécsi Erika volt a házigaz-
dánk és kalauzolt a Csórompusztai agrártörténeti, oktatási és 
kulturális értékek megtekintése alkalmával. A hely szépsége 
és programjai mindenkit ámulatba ejtettek. Itt rendezik a 
Hello Wood nemzetközi alkotói és oktatási platformját is, 
amely 2010-ben indult nemzetközi építészeti tábor, melyre 
30 ország 20 egyeteméről érkeznek résztvevők évről évre. 
Csórompusztától búcsút intve a vigántpetendi római katoli-
kus Templom és templomdombi sírkertet tekintettük meg, 
ahol a zsámbokiak elhelyezték a megemlékezés koszorúját a 
II. világháborús emlékműnél, majd elsétáltunk a Tókerti 
Kaszás-szoborhoz, ahol a zsámboki búzatövek már szépen 
növekedtek. Következő helyszín az „Öreg iskola” volt, ahol 
Ware Borbála a Veszprém megyei Biokultúra Egyesület 
elnöke tartott előadást az Egyesületi munkálatokról. Követ-
kezett a „falunéző” amelyen megtudtuk, hogy szinte minden 
háznak van valami érdekes története. Ezt követve elindul-
tunk a „Görbe Úton” annak is a nyolcadik kanyarjáig, az 
Őrtorony alapkövének letételének helyszínére ahol a 

zsámboki delegációt bemutatták és a meghívottakat köszön-
tötték. Ezt követte az „Üzenet a jövőnek” kapszula és az 
alapkő elhelyezése és lezárása. A közel száz meghívott, ér-
deklődő jelenlétében az „Üzenet a jövőnek” kapszula e nap-
tól zárja magába Zsámbok település, a Közép-dunántúli Szö-
vetség az Ifjúságért, és Vigántpetend Önkormányzat üzene-
tét.  
Az üzenetek elhelyezése után Holló Ilona Zsámbok Község 
polgármestere és Nemoda István Vigántpetend polgármeste-
re lezárta (befalazta) az üzenet kapszulát és letették az Őrto-
rony alapkövét. Holló Ilona polgármester beszédében kitért 
arra is, hogy „A köveknek is lelke van”. Az ünnepség kere-
tében az  alapkövet megáldotta Illés Sándor plébános, aki az 
összefogás fontosságát és a szegletkövek szerepét hangsú-
lyozta. Márta István a Kapolcsi Kulturális és Természetvé-
delmi Egylet elnöke a Völgy értékeit, az turizmus lehetősé-
gei bővítését, míg Pozsár Péter a Hello Wood Alapítvány 
képviselője az együttműködést emelte ki beszédében.  
Az ünnepség befejezése után vendéglátóink a Dél-bakonyi 
Vadásztársaság Vendégházába vártak bennünket igen finom 
ebéddel, ahol a völgy településeinek vezetőivel, civil közös-
ségek képviselőivel folytattuk az ismerkedést. Késő délután-
ba torkollott a Petendi Pálinkaház bemutatója, amelynek 

Vigántpetend, 2016. május 1.  
Római Őrtorony alapkőletétel 

BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2116 ZSÁMBOK, BAJZA LENKE TÉR 17. 

TELEFON: 06-28-592-045, FAX: 06-28-592-046 
GT 124001 OM azonosító: 032388 

E-mail: zsambokblisk@bajza-zsambok.sulinet.hu 
WEB: http://iskola.zsambok.hu 

 
Minden szerdán 8-tól 12-ig 

A TANKÖNYVÁTVÉTEL VÁRHATÓ IDŐPONTJA 
AUGUSZTUS  

29. (HÉTFŐ) 8.00-12.00 13.00-17.00 
30. (KEDD) 8.00-12.00  

NYÁRI ÜGYELETI NYITVATARTÁS 

NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE 
A TANKÖNYVÁTVÉTEL IDEJE ALATT 
AUGUSZTUS 
29. (HÉTFŐ) 8.00-12.00 13.00-17.00 
30. (KEDD) 8.00-12.00  
 
PÓTVIZSGÁK 
AUGUSZTUS 25. (CSÜTÖRTÖK) 8.00-12.00 
TANÉVNYITÓ (ELSŐ TANÍTÁSI NAP) 

2016. SZEPTEMBER 1. (CSÜTÖRTÖK) 8.10 

 Szigetiné Simon Rozália 

 intézményvezető 
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„Ó, mely sok hal terem az nagy Lehel tóban…” 
 

Hagyományokhoz híven, az idén is megrendezésre került a 
Galga- mente Népfőiskola szervezésében a Föld napi ren-
dezvény. Ebben az évben a zsámboki Kacó óvoda volt a 
rendező, szervező, vendéglátó. Vendég óvodák: Galgahévíz, 
Csemetekert nagycsoportosai, Boldog, Csicsergő óvoda 
nagycsoportosai, és az őket kísérő óvodapedagógusok, és 
dajka nénik. 
A feldolgozandó téma anyaga a vizek élővilága, ezen belül 
is néhány ismertebb halfajjal történő ismerkedés: ponty, 
csuka, harcsa. 
A helyszín kiválasztása minden szempontból ideális volt: 
Jászfényszaru, Lehel tó. A tó mellett évekkel ezelőtt tanös-
vény került kialakításra, mely a környező állat,- és növény-
világ megismerésébe nyer betekintést. Felnőttek és gyerme-
kek egyaránt élvezhetik itt a pihenést – horgászás, pihenő 
házikók, magasles, játszótér, és gyönyörű környezet fogadja 
itt a kikapcsolódni vágyókat. 
Az előző évekhez hasonlóan, a csoportok előfeladatokat 
kaptak: a kiemelt halfajokról lehetőség szerint minél több 
ismert szerzése. Versek, dalok, mondókák gyűjtése a halak-
ról. Bármely technikával: a víz növény,- és állatvilág ábrá-
zolása. 
A helyszínen Nagy Andrea, a Népfőiskola munkatársa kö-
szöntötte a résztvevőket. Mi szervezők, alapos átgondolás 
után, a „vetésforgó” technikát választottuk: kb. 70 gyermek 
három különböző útvonalon indulhatott el kísérőikkel felfe-
dezni a titkokat, látványosságokat, és elvégezni a feladato-
kat. 
1.Kép gyűjtés – a tanösvényen elhelyezett fotók összegyűj-
tése, szelektálása (a feladathoz kapcsolódó vízi, vízparti 
fotók, illetve más környezetben készült képek), albumba 
ragasztása. 
2. Horgászok a tó partján – három horgász fogadta a gyer-
mekeket, akik megmutatták a pecázás rejtelmeit, a horgá-

száshoz használt eszközöket. A gyerekeknek lehetőségük 
nyílt a horgászbotok kipróbálására, a csalik (giliszták, csont-
kukacok, kukorica) megfogására is. Valamint a kifogott 
zsákmányokat közelebbről is szemrevételezhették – ponty, 
kárász, küsz, törpeharcsa. 
Jó néhány kisgyermek igen sok tapasztalattal rendelkezett a 
horgászással kapcsolatban. Szüleikkel, ismerőseikkel, több 
alkalommal is aktívan részt vettek ebben a sportnak is 
mondható tevékenységben. Míg voltak olyanok, akik csak 
közvetve – Tv, üzletek- találkoztak halakkal. A rendezvény-
re készülődve, a csoportok óvodapedagógusai minden lehe-
tőséget kihasználtak, hogy a témával kapcsolatban a lehető 
legtöbb – fotók, videó, könyvkiadványok- ismeretet átadják 
a gyermekeknek. 
3. Halfogás találós kérdésekkel – vízi és vízparti élőlények-
ről találós kérdéseket kellett kitalálni a gyermekeknek, majd 
a fényképüket is felkellett mutatni az állatoknak a jutalom 
pedig, hogy a játék horgászbottal horgászhattak a „kis tó-
ból”. 
4. Meglepetés – a három feladat elvégzése után, Péntek Atti-
la László a Szent István Egyetem phd hallgatója akkor és ott 
befogott állatkákat mutatott a gyermekeknek, akik testközel-
ből (simogatás) ismerkedhettek siklóval, gyíkkal, és 
varangyosbékával. Természetesen a rendezvény után az álla-
tok visszakerültek a természetes környezetükbe. 
A rendezvény végén Nagy Andrea összegezte a délelőtt ta-
nulságait. Kiemelve az élővilág egyensúlyban tartásának 
lényegét, a természet védelmét.  
Zárásképpen minden óvoda” öko” társasjátékokat kapott 
ajándékba, fotóalbumot, az összegyűjtött képekkel, és egy-
egy befőttesüvegben halacskát.  
Végül birtokba vehették a játszóteret, csemegézhettek 
kölesgolyót, és almát. 
Néhány hónap, és újra találkozunk, új nagycsoportosokkal, 
új feladatokkal, ősszel a „Komposztbulin”. 

Fábiánné Réz Katalin 
óvodapedagógus 

A FÖLD NAPJA 2016 

megálmodója, életre keltője és házigazdája Kovács Miklós 
és felesége. A házigazda nagy büszkeséggel mutatta be or-
szágosan elismert és egyedülálló Pálinkaházat. Olyan szere-
tettel, beszélt országosan elismert díjnyertes pálinkafajtáiról, 
mint anya a gyermekéről, mindenki szájtátva hallgatta… de 
elérkezett a búcsú és elköszöntünk vendéglátóinktól. Nehéz 
volt elhagyni ezt az elképzelhetetlenül szép tájat. Aki ezt 
először látja, az napokig nem tér magához a gyönyörű lát-
ványtól, és fogva tartja annak hangulata… 
 
Íme a zsámbokiak üzenete a jövő nemzedéke számára, me-
lyet az „Adj távlatot” Római Őrtorony: „Üzenet a jövőnek „ 
kapszulája rejt:  
 
ÜZENET A JÖVŐNEK 
A köveknek is lelke van. Emlékeztessen ez a kő Zsámbok 

község népének baráti lelkére, színes hagyományaira, 
gazdag történelmére! Kövünk teste az édes anyaföldbe 
kerül, lelke azonban hirdesse az örök életet! Őrizze 
Vigántpetend és Zsámbok település baráti kézfogásának 
melegét! Jelképezze keménysége barátságunk szilárdsá-
gát. Egyetlen kőtől sem szabad viszont csodát várni, de 
higgyük, hogy segítségünkre lesz a jövőben. Hisz az a 
dolog, amire csodaként tekintünk, az csoda is marad. E 
kő erős lelke, szilárd talapzata lesz az újjáépített ősi őrto-
ronynak, mely messze hirdeti majd összefogásunkat, 
hogy közösen vigyázzuk e tájat, édes anyaföldünket; tisz-
teljük hagyományainkat, elődeink örökségét. 
 
Zsámbok – Vigántpetend községek lakói, 2016. május 1. 

 
Bajdikné Bálint Mária 
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Az eltelt időszakban szerencsére 
nem történt számottevő, rendkívüli 
esemény. Polgárőreink a vezénylés 
szerinti időpontokban rendszeresen 
járőröznek. Jelenlétünkkel bízunk ben-
ne, hogy visszaszorítjuk a bűnözést, a 
lopásokat, betöréseket.  

A rendszeres bűnmegelőzési járőr-
szolgálat mellett a polgárőrök minden 
fontosabb eseménynél jelen vannak. 
Tavasszal a Dányi úton a Hajta-Patak 
hídjánál talált II. Világháborús kézi-
gránát őrzésében vettünk részt, amíg a 
tűzszerészek a helyszínre nem érkez-
tek. A helyszínen hatástalanították és 
ezt követően elszállították. 

Az egyesületünk aktívan együttmű-
ködik a településünkön szolgálatot 
teljesítő rendőrökkel, szinte napi kap-
csolat alakult ki közöttünk. A sikeres 
együttműködésnek köszönhetően csök-
ken a házaló árusok száma, de az ösz-
szes elkövetett bűncselekmények szá-
ma is jelentősen csökkent. 

Az összes bűncselekmények száma 
2013-ban 55 eset, 2014-ben 31 eset, 
2015-ben 16 eset. 

A taggyűlésünk 2016 .május 31-ig 
megtárgyalta és elfogadta az egyesüle-
tünk 2015.évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját, valamint a 2016.évi 
költségvetést. A 2015.évi beszámoló 
főbb pénzügyi adatai: Bevételek főösz-
szege: 1 372 ezer Ft, ebből támogatás 
1 201 ezer Ft.. 

Kiadások főösszege: 1 054 ezer Ft, 
amely a két gépkocsi üzemanyag költ-
ségét, kötelező biztosítást, gépkocsi 
javítási költségeit, és egyéb költsége-
ket foglalja magába.  

A 2016.év gazdálkodását is legfőkép-
pen a két gépkocsi üzemeltetése jel-
lemzi. Tervezzük a 2015.évben elkez-
dett formaruhák beszerzésének folyta-
tását is, lehetőségeinkhez mérten.. Az 
egyesület legfőbb támogatója az helyi 
Önkormányzat, Mg Termelőszövetke-
zet, valamint az Országos Polgárőrszö-
vetség, köszönjük a támogatásukat. 
Zsámbok Község Önkormányzata és 
Polgárőr Egyesületünk az Országos 

Polgárőr Szövetség által kiírt 
„POLGÁRŐR KÖZSÉG” cím elnyeré-
sére sikeresen pályázott. A nyertes 
település Zsámbok Község Polgárőrsé-
ge 100 ezer forint működési támoga-
tásban részesül. 

Korábban már megírtam, de sosem 
fölösleges az információ: Éjjel-nappal 
lehet hívni, ha szükséges, a 30-621-
7181-os telefonszámon minden problé-
ma megoldásában, mely a Polgárőrség 
feladata. Az éjszakai járőr telefonszá-
ma: 06-30- 6214082 

Köszönöm figyelmüket!  
Bajnóczi Krisztián 

A Polgárőrség munkájáról… 

 Nyaralásra készülve érdemes szem előtt tartani, hogy bel-
földre, vagy külföldre,milyen korú családtagokkal, ismerő-
sökkel utazunk. Van-e tartós betegségben szenvedő velünk? 
Egy jól összeállított egészségügyi csomag sok bosszúságtól 
óvhat meg bennünket. Figyeljünk arra, hogy száraz helyen, 
gyermekektől jól elzárva, mindent a 
saját dobozában szállítsunk és tárol-
junk. Külföldre utazáskor ne felejt-
sünk el balesetbiztosítást kötni. 
Mit készítsünk össze? Mivel ez nem 
a reklám helye, ezért márkaneveket 
nem írhatok, de mindenki a családnak 
jól bevált szereket használhatja, vagy 
keresse fel háziorvosát, gyógyszeré-
szét, ahogy a szlogen mondja. 
Fontos lehet a láz-és fájdalomcsilla-
pító, görcsoldó, hányás, hasmenés, 

haspuffadás elleni szer, sebfertőtlenítő, sebkötöző, kullancs-
eltávolító- csipesz vagy kanál,torokfertőtlenítő, rovarcsípést 
hűsítő krém. 
A napégést jobb megelőzni napvédő krémmel vagy spray-
vel, de ha már kipirosodott a bőr, érdemes hűsítő krémet, 

sprayt, habot használni. 
Az antibiotikum nem az útipatika része, 
azonban a rendszeresen szedett gyógy-
szereket ne felejtsük itthon! 
Hasznos dolog előre kiírni a nyaralás 
helyén az orvosi rendelés, ügyelet he-
lyét, elérhetőségét. 
Baleset és betegségmentes, élmények-
ben gazdag nyaralást kívánok a kedves 
zsámboki lakosoknak! 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

A védőnő tanácsai 
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Holló Ilona 
polgármester 

TÓTH ALAPÍTVÁNY  
DÍJAZOTTJAI  

2016 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is meghozta érté-
kes szellemi termését az Alapítvány.  Tucatnyi pálya-
munka született, amelyek jutalmazására a tanévvégi 
ballagási ünnepségen került sor. Itt adták át a pályázato-
kat írt tanulóknak a díszes okleveleket és a némi zseb-
pénzt tartalmazó borítékot. 
Az ez évi pályázók is megérdemlik, hogy nevüket a 
Zsámboki Krónikában is megörökítsük: 
1. Oláh Eszter 1. osztály:  

„Miben jártunk Templomba?” Egyházi ünnepek, a 
hozzá kapcsolódó böjti időszak, egyéb alkalmak és a 
népviselet 

2. Petrovics Zsanett 1. osztály:  
A gobelin és a fékető készítése 

3. Becsjanszki Zoé Sára 3. osztály:  
Az én családfám 

4. Kiss Rita Ágnes 3. osztály:  
„Vasárnap délután a Parkban” 

5. Szabó Nóra 3. osztály:  
Régi idők játékai 

6. Bartos Lilla 4. osztály:  
A nagyszüleim gazdálkodása 

7. Majzik Nikoletta 5. osztály és Majzik Bence 8. osz-
tály: Papánk vidám gyermekévei 

8. Gódor Fanni 8. osztály:  
Ahogy a nagyszüleink ballagtak 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság  
Népi Építészeti Szakbizottsága pályázatot hirdetett  

a Múltját őrző ház címmel. 

A pályázat célja a hiteles népi építészeti értékek továbbélésének 
segítése azon hagyományos népi építészeti emlékek példakép-
ként történő széleskörű ismertté tételével, ahol a jelenkori hasz-
nálat, a hasznosítás, és a népi építészeti értékek megőrzése ki-
emelkedő színvonalon valósult meg. 
A pályázatra védett műemlékekkel-, helyi védettségű épületek-
kel és semmilyen védelmet nem élvező , de értékes népi épüle-
tekkel egyaránt lehetett nevezni. A pályázásnak nem volt felté-
tele, hogy a megvalósult állapot egy tudatos építészeti koncep-
ció alapján jött-e létre, vagy a mindennapok változásainak fo-
lyamatában, egy új igény szerinti jó ízléssel történt átalakítással, 
berendezéssel alakult-e ki. Az elbírálás legfőbb szempontja, 
hogy a jelenlegi használat hogyan illeszkedik az eredeti funkció-
hoz, illetve mennyiben segíti elő az emlék értékeinek védelmét - 
érvényesülését. Bírálati szempont volt, hogy milyen mértékben 
sikerült összhangot teremteni a történeti épület szellemisége és a 
kiegészítések között. 
39 pályázat érkezett be, nem csak Magyarország, hanem Felvi-
dék és Erdély területéről is 
A belőlük sugárzó pozitív alkotó szellem, a népi építészet szere-
tete, megbecsülése, lelkes örömmel töltötte el a zsűritagokat. 

Múltját őrző ház díjban részesült: 
∗ Hegymagas, 983/40 hrsz. présházból kialakított nyaraló 
∗ Homoródkeményfalva, nr. 13. lakóház 
∗ Zsámbok, Nagydiófa u. 33. lakóház, nyaraló 
 
 Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek! 

2016. május 28-án a VIII. GÖDI REGIONÁLIS 
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ – NÉPZENEI FESZTIVÁ-
Lon vett részt a Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes 
Egyesületének két csoportja a Zsámboki Asszonykórus 
és az Új Gyöngyösbokrétás csoport.  A rendezvény hely-
színe: Göd - Feneketlen tó melletti sportpálya volt. Az 
egész napos program fő vázát az amatőr néptánccsopor-
tok bemutatkozásai, fellépései, „találkozásai” adták. A 
zsámbokiak a hagyományőrzésből merítettek és a 
Zsámboki Menyasszony öltöztetést mutatták be, amelyet 
a fesztiválon résztvevők érdeklődéssel figyeltek.  
 Az Együttes másik fellépése 2016. június 12-én  a Gö-
döllői Királyi Kastélyban volt: a 2016. évi Koronázási 
Hétvége  elnevezésű rendezvényen. Ahol szintén a 
Menyasszony öltöztetést mutatta be a csoport. A produk-
ció kapcsolódott a ” királyi pár” fogadásához, akiket ez-
zel a műsorral köszöntött a csoport. A bemutatót igen 
nagy érdeklődés fogadta, több hazai és külföldi turista-
csoport is érdeklődve nézte a zsámboki csoport bemuta-
tóját, és táncait. A közönség igen hálás volt hogy bete-
kinthettek a zsámboki hagyományok  őrzésének egy kis 
„szeletébe”. A szereplés után több néptánccsoport taggal 
fényképezkedtek a turisták, és megcsodálták a csodálatos 
népviseletet is.   
 A csoport tagjainak köszönjük az áldozatos munkát, a 
próbákon való részvételt. 

Népiegyüttes hírei 

Fellépés a Gödöllői Királyi Kastélyban  

Gödi regionális néptánctalálkozó 

Bajdikné Bálint Mária  
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Néhány fontos kérdés a műfogsorral kapcsolatban 

A műfogsor nem kizárólag az időskor problémája, már 
fiatalkorban is egyre gyakrabban előfordul a részleges 
fogpótlás. Sok embert pszichikailag is megvisel, hogy 
műfogsort kell viselnie. Ahhoz, hogy minimálisra csök-
kenthető legyen a kellemetlen érzés több dolgot is lehet 
tenni. 

Az új protézis viselése eleinte kifejezetten kelle-
metlen, sőt kínos érzést is kelthet, mivel a megszokás 
rendszerint heteket, akár hónapokat vehet igénybe. A 
kezdetben kissé lazának tűnő fogsorhoz idővel az arc és 
a nyelv izomzata alkalmazkodik, és segít helyben tartani 
azt. Még a jól illeszkedő műfogsor is bizonytalanságér-
zetet kelthet viselőjében, főként a kezdeti időszakban. 
Attól tarthat, hogy rágás, beszéd, köhögés vagy tüsszen-
tés közben a fogsor elmozdul. A biztonságérzet növelé-
sében - és nem csak a kezdeti időszakban - jó segítséget 
jelentenek a fogsorrögzítő krémek. 
A kor előrehaladtával megváltozhat az állcsontok egy-
máshoz való helyzete, így a korábbi, jól illeszkedő proté-
zis kényelmetlenné válhat. Idővel a legjobb műfogsor is 
"megöregedik", elhasználódik, szintén kellemetlensége-
ket okozva. A protézisek cseréje szükséges bizonyos 
időközönként! Ezért teljes protézis viselése esetén is na-
gyon fontos a rendszeres fogorvosi ellenőrzés. 
A rágóképességét helyreállító műfogsora átadásakor ke-
zelőorvosa bizonyára ellátta hasznos tanácsokkal. A 
szükséges tudnivalókat azonban nem árt még egyszer 
összefoglalni. 

Tudnivalók 
A szájba helyezés utáni percek kényelmetlen, idegentest-
érzése rövid idő alatt magától megszűnik. Sokszor hiszi 
azt a páciens, hogy ez olyan rossz érzés, hogy szinte le-
hetetlen megszokni.  Van néhány apró trükk, amivel a 
megszokást segíthetjük. Ilyen pl. az első időben a mento-
los cukorka szopogatása. 
Ha a fogsort kivettük, mindig tisztán, vízzel ismételten 
leöblítve helyezzük újra szájba. Az első néhány nap - 
különösen a legelső fogsor esetén - sok kellemetlenséget 
tartogathat. De ez ne szegje a kedvét, hisz az idő 
haladtával ez a kellemetlen érzés elmúlik, és a fogsor 
már szinte észrevehetetlen "testrésszé" válik. 
Mind a beszéd, mind az étkezés elsajátításához időre van 
szüksége. Először a beszéde is kissé "furcsa" lesz. Ezt 
hangos olvasással lehet gyakorolni. A megoldás nem a 
fogsor nem hordása, hanem sok-sok gyakorlás. 
Az étkezés is sok türelmet igényel. Többszöri, először 
csak néhány falatból álló étkezés javasolt. Senki ne gon-
dolja, hogy a fogsorviselés másnapján már szalonnabőrt 
rágcsál, vagy almát harap. Újra kell tanulni a fogsorral 
enni. Megtanulni, hogy az izmok, a nyálkahártya hogyan 
képes helyben tartani az esetlegesen elmozduló protézist. 
Érdemes az első időben inkább egyedül étkezni. Először 
kis falatkákat kell megrágni. A harapás csak későbbre 
maradjon. Az első időben mindent törni, vágni, 
"katonázni" kell. Ha a rágás már tökéletesen sikerül, jö-

het a harapás. Ezt is kis falatok, soha nem tapadós vagy 
túl kemény ételből történő leharapásával kezdje. Alapos 
tisztítás kövessen minden étkezést. A tisztítás elmulasz-
tása szájbetegségeket okozhat. Sok esetben fogkő is ra-
kódik a műfogsorra. 
A kitartó türelem és nem kevés gyakorlás után hamaro-
san hozzá lehet szokni a protézishez. Az éjszakai fogsor-
viselés a megszokási időt jelentősen lerövidíti. Az éjsza-
kai fogsorviselést a megszokási idő után sem kell elhagy-
ni, ha egyébként nincs orvosi ellenjavallata. 
A legjobb műfogsor is csak a rendszeres viselés során 
tud feladatának kifogástalanul megfelelni! Tehát lehető-
leg csak a tisztítás idejére távolítsa el műfogsorát. 
Egyébként mindig viselni kell. 
Kezelőorvosa munkája tehát nem a fogsor átadásakor, 
hanem annak megszokásakor fejeződik be. A fogsor át-
adása után akár több alkalommal is szükséges a fogsor 
beigazítása. Ezt csak rendszeres használat után tudja el-
végezni a fogorvos. 
Bizalommal keresse fel fogorvosát, aki panaszait a fog-
sor becsiszolásával, gyógyszerrel stb. megszünteti. Pár 
perces igazítás után megszűnnek a panaszok. 
Soha nem szabad addig várni, míg a fogsor esetlegesen 
feltöréseket, sebeket okoz a szájban. Ha mégis ilyen tör-
ténik ez nem azt jelenti, hogy a fogsor hibás, nem jó, 
hanem azt, hogy a szájnyálkahártya mozgásoknak meg-
felelően a fogsoron igazítani kell! A panaszt okozó mű-
fogsor igazítása szakorvosi feladat. Soha ne reszelgesse, 
barkácsolja saját kezűleg, mert végleg elronthatja! 
Huzamosabb viselés után is előfordulhat a szájnyálkahár-
tyán égő, csípős érzés, fájdalmas nyomás, feltörés. Meg-
esik, hogy a fogsor billeg, elmozdul, vagy a rögzítő ka-
pocs feszít, nyomja a támfogat. Ez esetben fel kell keres-
ni a fogorvost, aki orvosolja a bajt.A rendelésen mindig 
6-8 óra folyamatos fogsorviselés után szükséges megje-
lenni. További visszarendelések is szükségessé válhatnak 
komplikáltabb esetben, tartós panaszok gyógyításá-
ra.Soha nem szabad elmulasztani az évenkénti ellenőr-
zést! Kiderülhet valamilyen kezelést igénylő szájbeteg-
ség vagy más probléma, ami új fogsor készítését teszi 
szükségessé. 
Ha van még saját foga is, egy-két időközben eltávolított 
fog a fogsorra rápótolható, ha egyébként fogsora teljesen 
jó állapotban van és megfelel a követelményeknek. 
Fontos a tisztítás! 
A mechanikus tisztítás után speciális kémiai hatású fog-
sortisztítók használatára is szükség van. A műfogsorok 
tisztítására kifejlesztett tisztítótabletták eltávolítják a 
szennyeződéseket és elpusztítják a káros baktériumokat, 
gombákat. 
A fogsor megszokását nagyban segíti a fogsorrögzítő 
krémek használata. 
Természetesen akár új, akár régi fogsora van ha bármi-
lyen probléma adódik azonnal fel kell keresni kezelőor-
vosát. 

dr. Gódor Mária  
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Tisztelt Sportbarátok! 
 
Véget értek a megyei bajnoki küzdelmek minden korcso-
portban. 
Korosztály, csoport, pontszám, helyezés: 
U14 II. kelet, 7 pont, 6. hely 
U19 II. északkelet, 44 pont, 3. hely 
Felnőtt II: észak, 43 pont, 8. hely 
Felnőtt csapatunk a jó ősz után gyengébb tavaszt zárt. 
Ebben a formahanyatláson kívül sérülések is közreját-
szottak. Kiesési gondjaink az átszervezés ellenére nem 
voltak, a 64-ről 48-ra szűkülő megye másodosztályú me-
zőny tagjai leszünk eztán is. 
Ifistáink viszont a gyenge ősz után remekeltek tavasz-
szal,.a dobogó harmadik fokára küzdötték fel magukat.  
14 éveseink inkább játékban lépetek előre. 
Legkisebb korosztályaink (U7,. U9, U11) is befejezték a 
tavaszi Bozsik-tornákat, sokkal jobb eredményekkel, mint 
az előző évben. 
Köszönöm a munkát játékosainknak, a szakmai stábnak. 
Június elején megindultak a TAO-programból és egyéb 
támogatásokból finanszírozott kerítésépítési munkálatok. 
A cikk írása időpontjában még tart a munka, remélhetőleg 
mielőbb sikerül átadni a beruházást. Köszönjük az összes 
támogatónknak a felajánlást. 
A felkészülés július közepén indul, a menetrendről tájé-

koztatjuk majd a szurkolókat. Várhatóan a lecsófesztivál 
hétvégéjén lesz a felnőtt csapat első tétmeccse, a Magyar 
Kupa megyei selejtezője.  
Három új csapatot is szeretnénk indítani a bajnokságban. 
Egy második számú felnőttet, U16-ot, és ami a legna-
gyobb érdeklődésre tarthat számot, női csapatot. Mind-
egyikbe várjuk a helyi  lányok, asszonyok, fiúk, férfiak 
jelentkezését.  
Júniusban egyesületünk éremátadással egybekötött fut-
ballnapot tartott a pályán, melyen nagy örömünkre min-
den korcsoportunk pályára lépett, köztük a formálódó 
lánycsapat is. Sajnos az eső megzavarta a rendezvényt, de 
sokan kitartottak az éjféli zárásig. 
 
Továbbra is várjuk azokat a vállalkozókat, magánszemé-
lyeket, akik támogatni kívánják egyesületünket, bármi-
lyen segítséget örömmel fogadunk. 
Ősszel visszavárjuk  szurkolóinkat a pályára.  
 
További információk: 
    www.zsambokise.hu   
    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 
 
Hajrá Zsámbok! 

Kovács Tibor 

A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI!  

Körzeti Orvosi rendelő  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok,  

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

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

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

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

 

A Központi Orvosi ügyelet  
székhelye: 2194 Tura, Petőfi tér 2. 

Telefon: 06 1 301 69 69 
 

Fogorvosi rendelő  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 15.  
Telefon : 06 28-462-194  

Rendelési idő:  
Hétfő: 08:00 - 12:00, Kedd: 13:00-

18:00 
Szerda: délelőtt iskolafogászat 

Csütörtök: 13:00-18:00,  
Péntek: 08:00 - 12:00 

Hétvégi ügyelet: Rókus kórház 

Védőnői Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

 Bajza Lenke tér 15.  
Telefon: 06 28 592-200 

Védőnő:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védőnői tanácsadás: csütörtök  
8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

 

Gyógyszertár  
2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 

Telefon: 06 28-462-019 
Nyitva tartás: 8:00-16:00    8:00-

14:00  
Hétfő, kedd , szerda, csüt.: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-14:00  
 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ  
Dr. Dobos László állatorvos 

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

Polgármesteri Hivatal 
2116 Zsámbok, Bajza 
Lenke tér 10. 
Telefon : 06-28-462-107 
és 06-28-462-762 
Fax: 06-28.462-763 
E-mail:  
hivatal@zsambok.hu 
Ügyintézők: 
Hétfő: 08:00 - 18:00 
Szerda: 08.00 - 16:00 
 

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

Jegyző 
Nagyné dr. Szabó Judit 
címzetes főjegyző 
Ügyfélfogadása: 
Hétfő:  08:00 - 16:00 
Szerda: 08:00 - 16:00 
 
Halálesettel kapcsolatos 
anyakönyvi 
ügyintézés esetén ezen 
az ügyfélfogadási időn 
kívül is állunk az ügyfe-
lek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

Gyermekorvosi tanácsadás:  
Minden hónap második 

keddje  

12:00-14:00 
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