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Holló Ilona 
polgármester 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  
Tisztelt Zsámbokiak! 

Január hónapban képviselő-testületi munkánkat az éves munka-
terv alapján kezdtük meg. 

Az önkormányzat által alkotott rendeleteket felülvizsgáltuk és 
módosításra kerültek: köztisztasági, helyi adórendelet, szociális 
igazgatásról szóló rendelet, melyről érdeklődhetnek munkatársa-
inknál valamint internetes oldalunkon. 

A település közbiztonságának megőrzése érdekében az üzletek-
vendéglátóhelyek nyitvatartásának módosítását tervezzük, külö-
nös tekintettel az eseti jelleggel megtartott  rendezvények időpont-
jára. A döntés előkészítésekor figyelembe vettük a Polgárőrség és 
a Rendőrség véleményét. 
    Tájékoztatást hallhattunk a Vácszentlászló-Zsámbok-Valkó 
Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működéséről, 
amely a beruházás befejeztével tevékenységét hamarosan felszá-
molja. 
    2016. évre szóló költségvetésünk tervezésekor a biztonságos 
intézményi, települési gazdálkodást, valamint a megjelenő pályá-
zatok hatékonyan történő kihasználását tartottuk elsődlegesnek. 
Éves költségvetésünk alapján: 189 616 000 Ft-ból gazdálkod-
hatunk. 
Feladatalapú finanszírozásban részesülünk, amely a település 
üzemeltetéséhez nyújt támogatási forrást. 
Bevételek 
Helyi adóbevételek: iparűzési, kommunális adó    24 000 000 Ft 
Gépjárműadó    5 500 000 Ft 
Működési célú  központi támogatás    128 786 000 Ft 
Egyéb intézményi bevételeink   31 330 000 Ft  
Kiadások 
Működési célú kiadásaink    181 252 000 Ft 
Beruházás   5 550 000 Ft 
Felújítás    2 202 000 Ft 
Tartalékalap    612 000 Ft 

(2015. évi gazdálkodásunkról a zárszámadást április hónapban 
tudjuk elkészíteni. Az előző esztendőről megtakarított pénzma-
radvány várhatóan 28 000 000 Ft, amelyből a település fejleszté-
sét, pályázatok benyújtása esetén saját forrást kívánjuk biztosíta-
ni.) 

Szeretnénk a már elnyert pályázati forráshoz többlet támogatást 
elnyerni és felújítani a József Attila Közösségi színteret 
(művelődési ház), a pályázati anyag készítése folyamatban van. 
Pályázatot készülünk benyújtani a Polgármesteri Hivatal épületé-

nek felújítására a megjelent Vidékfejlesztési pályázat keretében. 
   Tervezzük az Óvoda konyha felújítását is a hamarosan megje-

lenő BM pályázati támogatás sikeressége esetén. Megvásárlásra 
került az elmúlt napokban egy modern légkeveréses sütő, amely-
hez köszönjük a segítő támogatásokat. 

Folytatjuk a belvízrendezés érdekében az utak melletti árkok 
tisztítását, átereszek kapubejáróban történő elhelyezését. 

Pályázatot nyújtottunk be járda építésekre és az utak kátyúzásá-
ra is sor kerül. A közfoglalkoztatási pályázat keretében március 
hónaptól 40 000 000 Ft a várható pályázati támogatás, így ennek 
keretén belül tervezzük a ravatalozó előtető, információs táblák 
állagmegóvását, épületeink karbantartási munkálatainak elvégzé-
sét is. 

Az előző esztendőkhöz hasonlóan támogatjuk a helyi civilszer-
vezetek tevékenységét. A 2015-ös esztendőben nyújtott támogatá-
sokat a pályázati cél szerint használták fel.  

2016-ban  az1 700 000 Ft támogatásból részesülő civilszerveze-
tek: Polgárőr egyesület, Népi együttes egyesület, Sport egyesület, 
Mazsorett csoport, Nyugdíjas klub, Sakk barátok egyesülete. 

Augusztus –án szombaton kerül megrendezésre a Lecsót a 
keceléből hagyományőrző fesztivál, szeptemberben szervezzük 
ismételten az Egészségnapot. 

A Magyar Élelmiszerbank egyesülethez tartós élelmiszer ado-
mányozására és az Élelmiszerlavina projekt folytatására elkészí-
tettük pályázatunkat. Bízunk abban, hogy folytatni tudjuk a csalá-
dok szociális körülményeinek javítására megkezdett munkát, és a 
zöldségek termesztését, az óvodai konyha zöldséggel való ellátá-
sát is segíthetjük. 

Nemrégiben képviselő-testületünk nyugdíjazásuk alkalmából 
köszöntötte az óvoda két dolgozóját. 

Soós Istvánné Ilike dajka 22 évet töltött a zsámboki óvodá-
ban, míg Molnárné Deák Erika vezető óvónő közel 20 évig 
volt az intézmény vezetője. 

Lelkiismeretes munkájukat köszönve, boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk! 
    Kedves Zsámbokiak! 
Az elmúlt időszakban ismételten megjelentek településünkön 
az idős embereket megtévesztő csalók! Kérjük, ne nyissanak 
kaput és legyenek óvatosak, előrelátók, amikor szóba állnak 
velük. Ne fogadják el ellenőrzés nélkül, hogy őket az unokák, 
rokonok küldték, ne adjanak át részükre készpénzt! 

A közelmúltban testvértelepülési kapcsolat létesítéséről döntött 
Zsámbok (Pest megye) és Vigántpetend (Veszprém megye) közsé-
gek Képviselő-testülete, hogy településeik lakói és közösségei 
megismerjék településeik természeti és kulturális értékeit, hagyo-
mányait.  
A partneri viszony alapja az egyenjogúság, az érdekazonosság, az 
egymás iránti kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Cél, hogy az 
önkormányzati, a Képviselő-testületi kapcsolattartás mellett sze-
mélyes és családi kapcsolatok, vállalkozói - és civil szervezeti 
együttműködések sora intézményesüljön. 
Holló Ilona, Zsámbok és Nemoda István, Vigántpetend polgár-
mestere megállapodtak abban, hogy településeik lehetőségeihez 
mérten törekszenek a kapcsolatok kiépítésére és fenntartására az 
alábbi területeken: 
1. a települési önkormányzatok és civil közösségek tapasztalat-

cseréi, 
2. a felnövekvő korosztály szabadidős tevékenysége bővítése és 

gazdagítása, 

3. a hagyományápolás és kulturális téren egymás értékeinek 
megismertetésére, 

4. a falusi túrizmus feltételeinek kihasználására, természeti – és 
környezeti értékeinek megismerésére, az ökogazdálkodás, a 
vidék – és településfejlesztés terén megszerzett tapasztalatok 
cseréjére. 

 
A fenti célokat rögzítő „Testvértelepülési megállapodás” ünnepé-
lyes aláírásra 10 fős delegáció utazik Zsámbokra a Művészetek 
Völgyéből, akik együtt köszöntik majd március idusát a helybéli-
ekkel. 
 
Az ünnepi eseményt megtiszteli jelenlétével: Dr. Zongor Gábor a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. 
Az ünnepi rendezvény szónoka: Dr. Tóth József, a település Dísz-
polgára, helytörténész lesz. 

 

Testvértelepülési megállapodás  
Zsámbok, 2016. március 15. 
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Polgármesteri Hivatal  

Mennyire lehetünk zajosak avagy a zaj kibocsátás szabályai. 
Az ENSZ egyik környezetvédelmi jelentése szerint ma 32-szer 

nagyobb zajban élünk, mint az 1930-as évek elején. A zaj tipikusan 
civilizációs környezetszennyezés. Káros az egészségre, az élővilág-
ra, az épített környezetre, ráadásul alattomos, rejtett betegségeket 
okoz. Pszichésen már egészen alacsony zajszint hatással van ránk: 
másképp dolgozunk és türelmetlenebbek vagyunk. Magyarorszá-
gon a környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályait a 
284/2007. (X.29) Kormány rendelet határozza meg. 

A falusi környezetben rendszeresen érnek bennünket különbö-
ző zajhatások. Ezek lehetnek az élet természetes velejárói, de lehet-
nek olyanok is, melyek saját szórakoztatásunk céljából okozunk. 
Ezek azonban sokszor zavarják környezetünk, szomszédjainkat. 

A nyugodalmas, folyamatos alvást a 15-20 decibelnél nagyobb 
zaj már zavarja. Ebbe a levélsusogás 10 decibelje belefér, de egy 
ébresztőóra ketyegése (20 dB) már a határon van. A suttogó-
félhangos beszédnek 30 decibel, a társalgásnak 60 dB, a hangos 
beszédnek 70 dB, a kiabálásnak 80-90 dB felel meg, ha közelről 
hallgatjuk. Rádiózni lehet halkan is, ez 50 dB lesz, és hangosan is, 
ami 80dB. A bömbölő tévé ugyanaz, mint a kiabálás. A légkala-
pács, marógép 105 decibel körüli, ha pedig méretes petárda robban 
mellettünk, annak zajszintje elérheti a 130 decibelt. 

 Magyarországon a  környezeti zaj- és rezgésterhelési határérté-
kek megállapításáról  szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együt-
tes rendelet alapján a zaj megengedett határértéke lakóterületen 
este 11 óra előtt 65dB, reggel 6-ig pedig 55 decibel. 

 Az épületek zajtól védett helyiségeiben nappal 40dB, éjjel 30 
decibel lehet a beszűrődő zaj. A 284/2007. (X. 29.) kormányrende-
let kimondja, hogy minden lakószoba és lakóépület védendő kör-
nyezetnek számít, és védendő környezetben veszélyes mértékű 
környezeti zajt tilos okozni.  

 A rendelet külön szabályozza az üzemi, építkezési és közleke-
dési eredetű zaj határértékeit. 

Az ember valahogy úgy alakult ki, hogy feszülten figyel az őt 

zavaró zajokra. És hát mi is zavarná jobban, mint a szomszéd, a 
közeli vendéglátóhely vagy az utcán hangoskodók zaja.  
Ami a szomszédot illeti, gyakori vélekedés, hogy nappal lehet zajt 
kelteni.  A jog azonban másképp látja: a szükségtelen és a határér-
téket meghaladó zajongás éppúgy tilos nappal is.  

A felújítást, a szülinapi bulit, a meccs közbeni hangokat min-
denki elnézi, ha nem gyakoriak, és nem tartanak a végtelenségig. 
Egészen más a helyzet az olyan szomszédokkal, akiknek életvitele, 
kultúrája nem megfelelő, és nem érdekli őket a lakókörnyezetük. 

Sajnos településünkön is egyre gyakoribb amikor valaki a tá-
gabb lakókörnyezetét is „szórakoztatja” a lakás ablakába kihelye-
zett hangfalakból üvöltő zenével, vagy az udvaron végzett egyéb 
zajos tevékenységet (pl:fűnyírást) túl bömböltetve  is hallgatja 
kedvenc zeneszámait, ami így sokszorosan meghaladja a megenge-
dett határértéket. 

Az erős zajhatások zavarhatják a környezetben élőket annyira, 
hogy saját tulajdonukat nem tudják zavartalanul használni. Ezzel a 
zajokozó birtokháborítást követ el. A jegyző ilyen esetben eltilthat-
ja a hangoskodót a további zajokozástól. A Polgármesteri Hivatal 
folyamatosan ellenőrzi a településen ezeket az eseteket és szükség 
szerint hatósági eljárást folytat le. A csendháborítás szabálysértését 
az követi el, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az 
ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá termé-
szeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a 
védett természeti értéket zavarja. A csendháborító terhére a sza-
bálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki. 

A zaj környezeti ártalom. Mindenkinek joga van a csendre. 
Kérjük hogy,a saját ingatlanukon végzett munkájuk, tevékenységük 
során legyenek tekintettel környezetükre, szomszédjaikra és tartsák 
be a vonatkozó szabályokat. 

Nagyné dr. Szabó Judit 
jegyző 

Mennyire vagyunk zajosak 

A környezetterhelési díjról szóló 2013. évi LXXXVIII. tv. 
(továbbiakban Ktd.) 11. §-a talajterhelési díj fizetésre kötelezi azt a 
kibocsátót, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A 
talajterhelési díj mértéke a szolgáltatott víz mennyisége X 1800 Ft. 
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt 
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
(szennyvíz) jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsá-
tónak kell megállapítani, bevallania és megfizetnie a tárgyévet 
követő március 31-ig. (1. bevallás: 2016. március 31.) 
A közszolgáltató (DAKÖV Kft.) a talajterhelési díj megállapításá-
hoz és ellenőrzéséhez szükséges adatokat (vízfogyasztás) a telepü-
lési önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 
A talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi 
alapjának bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti 
víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 
Kedvezmények, mentességek 
Az önkormányzat 17/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelete 
alapján (továbbiakban rendelet): 
1. 70 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsá-

tót, akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 
20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény igazolására a szol-
gáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött 
éves kimutatás szolgál. 

2. 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemély-
nek, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 

családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettő havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének (28.500 Ft) 150 %-át, 
egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettő havi jövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. 
A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyide-
jűleg a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 
Kérjük a melléklethez csatolják a jövedelemről szóló igazolásokat. 
3. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az (5) bekezdésben felsorolt 

eseteken túl azt a lakossági kibocsátót: 
akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik 
akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem 
haladja meg a 10 m3-t. E m3 feletti fogyasztás esetén – a kedvez-
mények figyelembevétel – a teljes fogyasztás után terheli a díjfize-
tési kötelezettség. 
4. Az a.) pontban szereplő mentesség érvényesítéséhez a talajterhe-

lési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 2. számú mellékleté-
ben szereplő nyilatkozatot. A b.) pontban szereplő mentesség 
igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság 
számára megküldött éves kimutatás szolgál. 

A kedvezmény, mentesség megállapításához szükséges a2. számú 
melléklet benyújtása. Kérjük szíveskedjenek a kérelembe leírni, 
hogy a mentesség, kedvezmény megállapítását jövedelem alapján 
vagy a vízfogyasztás alapján kérik. 

Tájékoztató a talajterhelési díjra vonatkozó szabályokról 
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Minden évben Valentin nap környékén tartják immár 21 ország-
ban a „Házasság hete” nevet viselő rendezvénysorozatot. Már több 
éve Magyarországon is megrendezik, hogy népszerűsítsék vele a 
házasság fontosságát.  

De mi is a házasság?- tehetnénk fel a kérdést. „A házasság Isten 
csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben 
a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes 
társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatáro-
zásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és 
védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság fele-
lősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és 
áldásul szolgál életük minden más területén is.”- írják a szervezőbi-
zottság tagjai. Sokat talán nem is kell hozzátennünk ehhez. A há-
zasság az, amely egy egész életre biztos hátteret ad egy ember éle-
tének. A házasság az ahol elfogadják, megbecsülik, ahol feltöltőd-
het, új erőt kaphat. Fontos ezt hangsúlyoznunk, hiszen mai vilá-
gunkban egészen más kép alakult ki a házasságról. Viccek tömke-
lege jelenik meg napi szinten a médiában a házasság szörnyű voltá-
ról, szenvedésekről, melyek ezzel együtt járnak, lemondásokról 
melyeket muszáj viselni. A mai ember számára sokszor csak ez a 
kép jelenik meg mikor házasságról van szó. Valami keserű, bol-

dogtalan dolog, amelyet el kell viselni, mert ez a világ rendje. So-
kan talán ezért is menekülnek a házasság elől és élnek csak párkap-
csolatban. A házasság ennél sokkal több. Tagadhatatlan vannak 
benne nehézségek, lemondások, de ez a kevesebb. Inkább kell oda-
figyelni a pozitív értékekre, a jó dolgokra melyeket a házasság 
nyújtani tud az embernek. Fontos, hogy minden házaspár komoly 
tanúságot tegyen arról, hogy így élni igazi boldogság. A gyermeke-
ket már kiskoruktól kell nevelni erre, példát mutatni nekik és erősí-
teni bennük a vágyat, hogy akarjanak házasságot kötni. A házas-
ságnak megtartó ereje van. A kapcsolat amely létrejön a két ember 
között a legszorosabb, mely embert emberrel összeköthet. Fontos, 
hogy a felek ápolják ezt a kapcsolatot. Folyamatosan figyeljenek 
arra, hogy ne távolodjanak el egymástól, éreztessék egymással 
évek után is, hogy fontosak egymásnak és szükségük van a másik-
ra. Nem csak a munkájára, a pénzére, hanem Őrá. Ebben a kapcso-
latban mindkét félnek éreznie kell, hogy szükség van Rá, fontos a 
másik számára.  

A házasság nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, 
nem szabad célként kezelni, feladatként kell rátekinteni, mely min-
den nap izgalmas kihívásokra ösztönöz mindenkit.              

 
/András atya/ 

Házasság hete 

Zsámbok Község Önkormányzatának a köztisztaság 
fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló rendelete 
szabályozza a településen belül a növénytelepítési sza-
bályokat. A rendelet szerint növények telepítése során 
az alábbi távolságokat kell betartani: 

Növény Épülettől Kerítéstől 
Virág 0,5 m 0,5 m 
Cserje, bokor, sövény 2 m magasságig 1,5 m 1 m 
Cserje, bokor, sövény 2 m magasság fe-
lett 

2,5 m 2 m 

Gyümölcs- és díszfa 5 m alatt 3 m 2 m 
Fa 5 méter felett 4 m 3 m 

Ingatlanon belül  

Növény Épülettől Kerítéstől Járda Út 
Virág 0,5 m 0,5 m 0,2 m 0,5 m 
Cserje, bokor, sövény 2 m magasságig 1,5 m 1 m 1 m 1,5 m 
Cserje, bokor, sövény 2 m magasság felett 2,5 m 2 m 1 m 2 m 
Gyümölcs- és díszfa 5 m alatt 2 m 2 m 1 m 2 m 
Fa 5 méter felett 3 m 3 m 1 m 3 m 

Közterületen 

Növények telepítési távolsága 

Zsámbok Község Önkormányzata csatlakozott a központi 
ASP rendszerhez. A csatlakozás eredményeként megvaló-
sul a településen az elektronikus ügyintézés lehetősége. 
Első lépésként a helyi iparűzési adó bevallása intézhető 
elektronikusan. Az önkormányzat honlapjáról 
(www.zsambok.asp.lgov.hu vagy www.zsambok.hu) a jobb 
oldali menüben található Elektronikus ügyintézés ikonról 
indítható az adóbevallás benyújtása. 

Kérjük az érintett vállalkozókat, hogy az adóbevallást minél 
nagyobb számban elektronikus úton nyújtsák be az önkor-
mányzat felé. 
A Polgármesteri Hivatal az érintettek részére március elején 
bemutatót szervez a rendszer ismertetése céljából. 

Nagyné dr. Szabó Judit 
jegyző 

Elektronikus ügyintézés 

Gyermekjóléti szolgáltatásnak minden településen működnie kell 
a mi településünkön is működik és a családok rendelkezésére áll.  

A szolgáltatás célja, hogy az ellátási területhez tartozó, elsősor-
ban gyermekes családok számára nyújtsanak segítséget különböző 
problémák esetén. A szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a 
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számát. Annak 
érdekében, hogy rendszeres, és aktuális információkat kapjanak, 
észlelő – jelző rendszerre szükség van. Az észlelő – jelző rendszeri 

tagok jelzéssel élhetnek a Szolgálat felé “bajba jutott családdal és 
gyermekkel” kapcsolatban. Az észlelő jelző rendszerben különböző 
területeken dolgozó szakemberek, mint pl. pedagógusok, gyermek-
védelmi szakemberek, védőnők, gyámügyi szakemberek, családor-
vos vesznek részt. Tevékenységük a kapcsolódó intézményekkel 
való szoros együttműködéssel és kapcsolattartással valósul meg, 
mely kiemelt fontosságú. 

A gyermekjóléti szolgálat által összehívott esetmegbeszélések, 

Gyermekeink segítése 
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egy adott probléma megbeszélésére szervezett szakmaközi beszél-
getések szorosan kapcsolódnak a családokkal való gondozási mun-
kához. 

Ezek a megbeszélések közvetlen módon szolgálják a gyermekek 
érdekeit és segítik a családgondozás folyamatát. 

Az elmúlt hét folyamán megtartott esetmegbeszélésen egyeztet-
tünk és áttekintettük az egyes területeken, intézményekben jelent-
kező problémákat. Egyetértettünk abban, hogy a településen egyre 
több a beszédhibás, vagy az egyáltalán nem beszélő gyermek. 

Amikor a gyermekek elérik az óvodáskort, normális beszédfejlő-
dés mellett már megértenek egyszerű történeteket, kérdéseket tesz-
nek fel, mondatokat képeznek.Logopédushoz abban az esetben kell 
fordulni, ha nem beszél, több hangot nem ejt,illetve ha beszédét 
idegenek nem értik meg. Néhány hangra kiterjedő beszédhiba ma-
gától megjavulhat.  

Egy évvel az iskolakezdés előtt a logopédus szűrővizsgálatot 
végez az óvodában. Ennek célja, hogy felmérje a gyermekek be-
szédállapotát. A vizsgálat alapján fejlesztés kezdődik annak érde-
kében, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen. Egy év alatt 
nagyon jó eredményeket lehet elérni, amennyiben szükséges az 
iskolakezdés után is folytatódhat a fejlesztés. 

Kedves Szülők! Bármilyen probléma esetén szívesen állunk 
rendelkezésükre, keressenek minket!  A megfelelő szakemberek 
biztosítják gyermekeink fejlődését, éljenek a lehetőséggel, és te-
gyünk meg együtt mindent jövőjük érdekében! 

 
Juhász Mariann 

megbízott óvodavezető 

Ha minden sikerül, a közeljövőben újabb kiadvánnyal  bővül  
Zsámbok helytörténete: egy olyan több száz oldalas  doku-
mentum-gyűjteménnyel, amelyet évtizedek alatti kutató-
munkával sikerült összegyűjteni a különböző levéltárakban, 
könyvtárakban, múzeumokban, amelyek valamilyen vonat-
kozásban  Zsámbokkal kapcsolatosak a XVII-XX. századok-
ból. A másik forrás a helyi emlékek, visszaemlékezések 
főként az elmúlt évtizedekre, amelyeket a község lakói átél-
tek-átszenvedtek. Ez utóbbi forrás sajnos néha igen gyengén 
csordogált, és emiatt sok értékes információ kimaradt. Pedig 
milyen érdekesek lehetnének ezek már a mai olvasóknak is, 
a későbbi nemzedékeknek pedig még inkább !  
A terjedelmes iratanyagot fényképek,egykori  pén-
zek,bélyegek,plakátok,térképek,levelek,igazolványok teszik 
látványosan érdekessé. A könnyebb tájékozódás miatt az 
alábbi  fejezeteket tervezzük:   
∗ a község története az ókori leletektől a török hódolt-
ság, a kuruc és a 48-as szabadságharcok idejének hivatalos 
iratai, rendeletei, a XIX. szd. zsámboki vonatkozású bünte-
tőügyei, csendőri- rendőri jelentései, stb. Itt találhatók a II. 
Világháború  alatti korlátozó intézkedések,az 1945 utáni 
igazoló jelentések, a pártok  rendezvényei,a falujárók jelen-
tései,a tanácsrendszer bevezetése, a Rákosi- korszak esemé-
nyeinek bélyegei,plakátjai és  helyi  intézkedései. Bemutat-
juk az 1956-os forradalom helyi  vonatkozású – eddig nem 
közölt – dokumentumait is. 
 Megismerhetjük az 1986/87. évi tanácsi függetlenségi moz-
galom emlékeit és a rendszervváltás utáni önkormányzati 
rendszer vezetőit. Ebben a fejezetben vannak a közösségala-
pító- és gyarapító Beniczky család és a Bíró-Jencs família 
fényképes emlékei is.  
∗ a háborúk és katonák fejezetben a kurucvilág, az 
1849-es szabadságharc, a két világháború jelenté-
sei,rendeletei, stb mellett a zsámboki résztvevők névsorai 
olvashatók. 
Különleges ügyirat az orosz katonai levéltár összesítése a 
zsámboki harcokban elesett szovjet tisztekről és katonákról.  
valamint a szovjet  harci térkép is. Itt láthatók a zsámboki 
síremlékek mellett a csehországi katonai emlék,és az elhur-
coltak nemrég felállított emlékművének fotója is.  
 Kiegészíti ezt a fejezetet néhány katonai, kitűntetés és egy-
kori  katonadal,fénykép a Horthy-hadseregből és néhány a 
Magyar Néphadseregből. 
∗ a község életét évszázadok óta meghatározó mező-
gazdasági fejezetben az 177O-es évek úrbéri  telekviszo-
nyaitól kezdve egykori jobbágyőseink vagyoni helyzetének 
dokumentumait mutatjuk be. Fontos  okirat az 193Oas  

évekből a Gazdakör teljes  névsora utcajegyzékkel együtt. A 
majdani Olvasók közül sokan emlékezni fognak az 195O-es 
évek mezőgazdasági megszorító intézkedéseire és a TSZ-
szervezés problémáira, de a később méltán híres és eredmé-
nyes „zsámboki-modell”-re is. 
-községünk központi fekvése is indokolta az itteni ipari- és 
kereskedelmi tevékenységet. Több  
dokumentum őrzi az egykori kocsmák, vegyeskereskedések, 
kézműves-iparosok tevékenységét és nevét. az egykor 
„Hangyá-„ra is sokan emlékeznek még, a Földműves Szö-
vetkezet pedig a környék kereskedelmi központja volt. En-
nek a korszaknak tanúi az egykori fényképek. Közöljük azo-
kat a sajtóhíreket és térképet,amelyek a zsámboki vasút ter-
vével foglalkoztak… 
Ebben a fejezetben mutatjuk be a korábbi idők pénzeit, ár-
jegyzékeit,mértékegységeit  
∗ Egyházközségünk emberemlékezet óta szilárdan a 
római katolikus egyház tagja, alesperesi kerület volt. Temp-
lomunk építése, megújításai, az itt szolgált esperes-
plébánosok sokirányú szociálpolitikai,kulturális tevékenysé-
gének számos  dokumentuma mellett bemutatjuk a 
zsámbokiak vallási ünnepi eseményeinek fotóit 
∗ Az iskola és a közművelődés is évszázadok óta szo-
rosan kapcsolódik az egyházhoz. Ezt tanúsítják az egykori 
jegyzőkönyvek, vizsgálati naplók, az iskolaszék papi elnö-
keinek a pedagógusokkal közösösen végzett nép- és nemzet-
nevelő munkája: olvasó-egyletek, ifjúsági, sportkör, ének-
kar, Gyöngyösbokréta, KALOT és KALÁSZ, falumúzeum 
létrehozása, stb  
A Sz. Imre hg. nevét viselő egyházi népiskola az 1948.évi 
államosítása után is folytatta sokrétű nevelőmunkáját. Or-
szágos elismerést aratott pl. a néphagyományok őrzése te-
rén, később a Comenius-program révén.  
Eredményes munkájukat jelzik a bemutatandó elismerések, 
kitüntetések fotói. Ezek mellett bemutatjuk az osztályképe-
ket,tantestületi tablókat és a jelenlegi óvodai és iskolai testü-
letek tagjait rövid szakmai életrajzzal és fénykép-
pel,valamint 1987-től napjainkig a Tóth Alapítvány több 
mint 25O dolgozatának címét és íróját-  
Ide tartozik két zsámboki születésű híresség /az első magyar 
női fizikus és Molnár J. festő valamint a zsámboki képző- és 
iparművészek  bemutatása is. 
A családok fotói azokból a képekből állt  össze,akik egykori 
és  mai családi  fényképeik átadásával segítették ennek a 
fejezetnek a létrehozását. 
KÖSZÖNET  MINDEN  SEGÍTŐNEK !!! 

Dr. Tóth József 

A  ZSÁMBOKI  DOKUMENTUM  GYŰJTEMÉNY 
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Február 05-én tartottuk óvodánk télkergető farsangi bálját a 
művelődési házban. Rendhagyó műsorral készültünk a ren-
dezvényre.  
Vendégségbe hívtuk Nemvicc Elek bohócot, aki interaktív 
bohócműsorral szórakoztatta nézőközönségét. Nem kisebb 
feladatra vállalkozott, mint kideríteni, kik ügyesebbek, a 
fiúk vagy a lányok, és kik azok, akik szeretnének kapni aján-
dékot… Pöttyös bőröndjéből előkerültek színes kendők, 
pörgő tányérok, zsonglőrlabdák. Közreműködésével meg-
tudhattuk, hogy a gyerekek szeretik a csokoládét, és a finom 
falatok után nem szappannal szoktak fogat mosni. Bohó-
cunknak ezt a nagy bölcsességet ovisaink árulták el. Ezért 
aztán Ő sem maradt hálátlan. Két lelkes, önként jelentkező 
apróság segítségével cserébe megtanította a tányérpörgetés, 
kendővarázsolás tudományát. A gyermekkacajtól hangos 
teremben jól mulattak a felnőttek is a bohóctréfákon. 
Nemvicc Elek nem érkezett ajándék nélkül, minden farsan-
goló óvodás gyermeket lufiból hajtogatott kutyussal lepett 
meg.  
Műsora után Kati néni és jómagam vidám tavaszcsalogató 
tánccal igyekeztünk elkergetni a telet. A maskarába öltözött 
Süni, Nyuszi és Gyöngyvirág csoportosok farsangi dalai, 
versei után mindenki együtt ropta a táncot. Persze, idén sem 
maradtak el a mókás ügyességi játékok, és az izgalmas tom-
bolasorsolás sem. Örömmel tapasztaltuk, hogy az iskolások 
éppolyan örömmel kapcsolódtak be a vetélkedőkbe, mint a 
fiatalabbak. A megéhező, megszomjazó bálozókat finom 
szendvicsek, üdítők és sok sütemény várta a büfében.  
A vidám délután után, jóleső elégedettséggel figyeltük gyer-
mekink örömtől sugárzó arcát.  

Minden ilyen rendezvény nagyon fontos, mert a közös élmé-
nyek kovácsolják a gyermekeket közösséggé. Az ember 
alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi 
lét, a közösségben való létezés. A közösség lényeges szere-
pet játszik az egyén személyiség-fejlődésében, ezért kiemelt 
feladatunknak tekintjük, hogy minél több közös, színes 
programot kínáljunk óvodásainknak.  
A szülők nagylelkű segítsége nélkül azonban nem tudtuk 
volna farsangi bálunkat ilyen örvendetesen keretek között 
megrendezni! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
bármilyen módon: támogatták óvodánk farsangi bálját! 
A befolyt összeget fejlesztő játékok beszerzésére, gyermek-
programok költségeinek fedezésére fogjuk felhasználni. 
Szeretném figyelmükbe ajánlani óvodánk alapítványát is. 
Célja óvodánk eszközkészletének fejlesztése, nevelő-, okta-
tómunkánk segítése. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy óvodásaink mindennapjai barátságosabb, szebb és nem 
utolsó sorban egészségesebb környezetben teljenek. Biztosí-
tani kívánjuk számukra azokat a fejlesztési lehetőségeket, 
fejlesztő- és játékeszközöket, melyek elősegítik képességeik 
kibontakoztatását, esetleges hátrányaik leküzdését, és haté-
konyan támogatják a tehetséggondozást is.  
Kérjük, támogassák óvodánk alapítványát adójuk egy száza-
lékával! 
Az alapítvány neve: „Kacó” Majoros István Közhasznú Ala-
pítvány 

Adószámunk: 18707740-1-13  
Segítségüket előre is köszönjük! 

Tamásné Homoki Andrea  

Vidám télkergetés 

Iskolai hírek 
Farsang az iskolában: móka, kacagás 

2016. február 11.-12. 
Az alsós farsang helyezettjei 
I. helyezettek: Becsjanszky Zoé Sára - kajakos 
 Urbán Martin – Bendegúz 
II. helyezett: Győry Dorottya – zsákbamacska 
III. helyezettek: Bagó Norman – csontváz 
 Mezei Melinda – rendőr 
Mindkét nap sokat segítettek a szülők abban, hogy ételben, 
italban sem szűkölködjünk. Köszönjük a segítséget a Szülői 
Szervezet vezetőnek, Szabó Melindának, és a neki (nekünk) 
segítőknek: Kocsik Krisztina (Gyalus Bálint anyukája), Ba-
gó Anikó, Balázs Szilvia, Urbán (Majoros) Melinda, Pintér 
Ildikó, Gódorné Lapu Zsuzsa, Fehérné Bajnóczi Zsuzsa. 
Nélkülük nem lett volna teljes a kikapcsolódás. 
A felsős farsang produkciói 
Február 12-én, pénteken délután a felsős farsangon fergete-
ges szórakozásban lehetett részre annak, aki ellátogatott a 
jelmezesek bemutatkozására. 
Mint a zsűri elnöke elmondhatom minden zsűritag nevében, 
hogy mindannyian nagyon jól szórakoztunk. Minden osztály 
kitett magáért, nagyon sokat nevettünk. Néha még a köny-
nyem is kicsordult, annyira nevettem.  
Az ötödik osztályosok bankrablónak- majd raboknak öltöz-
tek, osztályfőnökük pedig rendőrnek-börtönfelügyelőnek. 
Produkciójukat az egységesség, az összetartozás, a rende-
zettség jellemezte. 
A hatodikosok előadásában az iskola „zombi iskolává” vál-
tozott. Hatásos volt a produkció, mert mi a zsűriben nagyon 
megijedtünk. 
A hetedikesek zenei kalandozásra hívtak bennünket. 

Az őskortól a középkorig és a reneszánszon keresztül a XX. 
század különböző zenei irányzatain át egészen a 2013.év 
legjellemzőbb zeneszámaira táncoltak vidám hangulatot va-
rázsolva az aulában. Előadásuk a mozgásra, változásra, moz-
galmasságra épült, kiemelkedő mozgással –tánccal varázsol-
ták el a közönséget. 
A nyolcadikosok az X- faktor produkciójában három zene-
számon, bemutatón keresztül szórakoztattak bennünket. 
Humorosan oldották meg a produkciók bemutatását. Sokat 
nevettünk. A három produkció közül a balerinák kapták a 
legnagyobb tapsot a közönségtől. A zsűrinek is tetszettek, de 
az X- faktor zsűritagjainak alakítása is (Feró és Tóth Gabi) 
kiválóan sikerült. 
Az előadások színvonaláról árulkodik a sorrend: 
1. helyezett: a 7. osztály  

 a 8.osztály 
2. helyezett:  az 5. osztály  

a 6. osztály 
Minden osztály egy nagy tálca süteményt kapott Langer 
Mártika néni jóvoltából (ügyes cukrászkezéből). 
Minden osztálynak és osztályfőnöknek gratulálunk. 

Lapu Márta 
a zsűri elnöke 

Kedves Szülők! 
Tisztelt Zsámboki Lakosok! 

Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Alapítványunkat 
adója 1%-ával:  

Adószám : 18667826-1-13 
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A magyar kultúra napja alkalmából ismét  megrendezésre 
került  a IV. Kárpát-medencei Liliomok  Szavaló és Mese-
mondó versenye. 

A verseny résztvevői általános iskolás gyermekek voltak a 
környező falvak, városok Budapest-Tura-Kóka-Dány-
Gödöllő-Kerepes iskoláiból, de részt vettek több száz kilo-
métert utazva Délvidéki (Szerbia ), Székelyföldi és a Debre-
cen melletti Esztári iskolák tanulói is. Büszkék lehetünk 
mindannyian a jó házigazdaként versenyszellemet és a kul-
túra  iránti tiszteletet hirdető Zsámboki Bajza Lenke Általá-
nos Iskola 12 tanulóira is. Versenyen kívül középisko-
lás  tanulók is szavaltak a költészet fontosságát és a magyar 

kultúra  jelentőségét hirdetve. 
Az előadást ékesítette Vesztergám Miklós tárogatóművész 

nótacsokraival, Szóka Júlia Operettprimadonna külön műso-
ra és a VIGANO AMI Turai Néptánccsoport produkciója. 

Az idei szavalóverseny helyezettjei: 
1-2. osztályosok közül 1.helyezetet ért el Tóth Jázmin  

Zsámbokról 
3-4.osztályosok közül 1. helyezést ért el Rekovics Réka  

Felsőhegyről 
5-6 osztályosok közül 1. helyezést ért el Németh Miklós 

Kókáról 
7-8 osztályosok közül 1. helyezést ért el Gigor Áron  

Dányból 
 
Az értékelő bizottság tagja:Simó József műfordító elő-

adóművész , Szóka Júlia Operettprimadonna tanár, Csomor 
Ágnes  a Szegedi Nemzeti színház színésze, drámapedagó-
gus és a Barátok Közt  sorozat egyik karaktere, munkáju-
kat  szakmai megalapozottsággal végezték, ezúton is kö-
szönjük nekik. 

Hála és köszönet  az együttműködésért Holló Ilona pol-
gármester asszonynak, a Zsámboki Polgárőrségnek, a felké-
szítő tanároknak, a szülőknek és nem utolsó sorban a szava-
ló Gyermekeknek akik velünk, általunk hisznek a Magyar 
Kultúrában. 

 
"Tiszteld a múltat,hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a 
jövőn" 

„Gróf Széchenyi István” 
Bíró Endre  

Kárpát-medencei Liliomok Szavaló és Mesemondó verseny 
 a József Attila Művelődési Házban 

A törvény kimondja, hogy a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság ja-
vasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellá-
tásban, és azt követően válik tankötelessé. 
A tankötelezettség kezdetéről 
• az óvoda vezetője, 
• az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettsé-

gi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 
Az iskolaérettség összetett fogalom - a gyermek iskolaérett-
sége a fizikai és pszichikai alkalmasságon belül több ténye-
zőből tevődi össze. Azonban nemcsak maga a fogalom ösz-
szetett, de az alkalmassághoz vezető út is. Az iskolaérettség 
egyrészt egy belső érési folyamat eredménye. 
Az iskolaalkalmasság fizikai kritériumai közül legfontosabb 
a testi fejlettség, erre az életkorra jellemző átlagos magas-
sággal és testsúllyal kell a gyermeknek rendelkeznie. Megfi-
gyelhető az alakváltozás, illetve megkezdődik a fogváltás. 
Roppant fontos a jó egészségi állapot és a kellő fizikai erőn-
lét. Fontos továbbá, hogy a kézdominancia (bal vagy jobb 
kezesség) kialakuljon. 
A pszichés kritériumok tekintetében az iskolába készülő 
gyermekre a következők jellemzők: 
• környezete felé érdeklődést, nyitottságot mutat, 
• egyre jobban fejlődik érzékelése, észlelése, 
• megjelenik a szándékos emlékezés és figyelem, gondolko-

dásában kezd kialakulni az elemi fogalmi gondolkodás, 

képes folyamatosan, érthetően, tisztán beszélni, és természe-
tesen türelmesen végighallgatja, ha más beszél, 
• Fontos, hogy az iskolába készülő gyermek rendelkezzen 

elemi ismeretekkel önmagáról, környezetéről, illetve le-
gyenek elemi mennyiségi ismeretei. 

Szociális szempontból aktívan együtt kell működnie kortár-
saival és a felnőttekkel. Ehhez elengedhetetlen, hogy tudjon 
szabályokhoz alkalmazkodni, legyen szabálytudata. Egy 
iskolaalkalmas gyermeknek nem okoz problémát az önfe-
gyelem gyakorlása, illetve feladattudata is fejlett szintre 
jutott. Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak köteles-
ségei, aminek akkor is eleget kell, hogy tegyen, ha nincs 
hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. 
 
Az iskolaváráshoz szükséges szülői magatartás 
a szülő támogassa a gyermek iskolavárását, lelkesedését 
ne nyomja el, ne ijesztgessen, hanem érdeklődéssel fo-
gadja a gyermek kérdéseit 
• a szülő lelkesítsen saját iskolába lépésének történetével 
• a szülővel közösen látogassanak el az iskolába, hogy gyer-

meknek ne legyen idegen a hely, mert ismerős helyek, 
személyek által, csökken a gyermekben a gátlás, és a féle-
lem 

• a szülő adjon egyszerű feladatokat a gyermeknek, ele-
inte játékosan, közben pedig a jó viselkedést jutalmaz-
za, dicsérje, ne pedig a rosszat büntesse! 

Juhász Mariann 
megbízott óvodavezető 

Iskolaérettség 
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A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy 
saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakít-
son ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne 
maga és családja számára minél több konyhakerti 
zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történő részvétel feltételei:  
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, 

vagy bérelt földterületen. 
 

Nevezési kategóriák: 
Balkon: Erkélyen kialakított  
Mini:  50 m2 alatt 
Normál:  50 m2 felett 
Zártkert 1.: Zöldség 
Zártkert 2.: Gyümölcsös 
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szerveze-

tek által megművelt kertek 
 
Jelentkezési határidő:  2016. április 30.  
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitölté-

se és leadása, vagy online: 
www.alegszebbkonyhakertek.hu  

Jelentkezési lap kérhető és leadható:  
Zsámbok Község Önkormányzata  
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 

Jelentkezhet:  
a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője. 
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesz-
szünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti 
a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez 
elengedhetetlen lesz! 
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai: 

A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 
edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti nö-
vény termesztése történjen 

A növények megválasztása szabadon lehetséges, 
mindenki igényének megfelelően 

A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, 
szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egy-
ben hasznos 

A kert rendezett környezetben helyezkedjen el 
A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége meg-
felelő legyen 
Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, 
szabályosan vezetett Permetezési napló 
Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek 
alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a 
madárbarát kert kialakítása: található benne madár-
etető, madáritató, és madárodú, illetve ha a kertben 
minél több féle fűszer és gyógynövény található. 

Külön előny – ha több generáció műveli együtt 
a kertet, a legkisebbtől a legidősebb családtagig. 
 
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és 
indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 
szervezésében. 
 
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó 
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra törté-
nő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. 
Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy díjas szob-
rász, Magyarország érdemes művésze által készített 
bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az 
Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek 
között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter úr ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.  
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - 
augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés 
alapján. 

Eredményhirdetés: 2016. augusztus 6.  
Lecsófesztivál 

 
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kert-

művelő jelentkezését! 
 
Zsámbok, 2016. február  

 Holló Ilona 
 Zsámbok polgármestere 

Holló Ilona polgármester asszony, Zsámbok Község Önkormányzata képviseletében  

 csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb 

konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi 

„A legszebb konyhakertek” - Zsámbok programot 



9 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Kollárné Dobák Mariann  

A védőnő tanácsai 
A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid idő alatt vál-

tozhat, súlyosbodhat, ezért ha gyermekénél az alábbi aggasztó 
tüneteket tapasztalja, kérjen mielőbb segítséget! 

  A mentőket riassza, és kezdje meg az elsősegélynyújtást! 
Mentők: 104. 
• Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem 

tapintható. 
 • Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás, leszürkü-

lés, elkékülés, ugató köhögési rohammal kísért nehéz, húzó 
belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség kínzó légszomjjal, 
hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom. 

 • Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés, észlel-
hető csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, 
eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihűlés, 
vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy 
ezek gyanúja, állat súlyos harapása, kígyó marása. 

• Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlenség, eszméletzavar, 
eszméletzavarral járó izomrángatózások, feltűnő aluszékony-
ság, szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó, csillapítha-
tatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős 
látás, öngyilkossági kísérlet. 
  Ügyelethez forduljon elsősorban! 
Ügyelet helye: Tura, Petőfi Sándor tér 2.  Telefon: 06-1-301-

6969 
• Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál fiatalabb cse-

csemőnél, szabályos lázcsillapítás ellenére sem enyhülő ma-
gas láz, láz súlyos, elesett állapottal. 

 • Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csillapodó köhögés, 
nehezített ugató köhögés, sípoló nehézlégzés, légúti beteg-
ségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére is 
fennálló kínzó fülfájás. 

 • Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó 
haspuffadás, szelek elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, has-
menés (kiszáradásra utal ha több órája száraz a pelenka), cse-
csemőnél véres széklet, erős alhasi fájdalom, erős nőgyógy-
ászati vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén. 

• Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés több, mint 12 órás 
hiánya, gyakori fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy 
hasi fájdalommal. 

 • Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkező, re-
kedtséggel járó nehezített belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/
nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre kiterjedő csa-
lánkiütés. • Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzések, 
sárgaság, kiterjedt bőrkiütések lázzal. 

 • Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket felügyelet nélkül 
hagyják, elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak. 

  Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a 
gyermeknek: 

 • enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy 
láza csillapítható, 

 • kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullan-
csot kell kivenni, 

 • hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó 
állapot mellett, 

• receptírás: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott, 
 • igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz. 

 Kedves Olvasóim!  
Bár az Írás szerint" Boldo-

gok a lelki szegények, mert 
övék a Mennyeknek Orszá-
ga", nem biztos, hogy egy 
szellemileg leépülőben lévő 
vagy már leépült beteg hozzá-
tartozói is felhőtlen boldog-
ságban élnek. A lelki fájdal-
mon túl, miszerint nap, mint 
nap látják, mivé lett az egyko-
ron tiszteletre méltó, korábban 
bölcs döntéseket hozó és hasz-
nos tanácsokat adó szülő, rokon, jóismerős, olyan ön 
és közveszélyes dolgok történhetnek, mint az elkóbor-
lás, bűncselekmények áldozatává válás, égve hagyott 
gáztűzhely vagy az elfelejtett illetve éppen duplán 
bevett napi gyógyszeradag. 

A feledékenység enyhe esetben olyan kellemetlen-
ségekben nyilvánulhat meg, mint" mit is akartam ven-
ni a boltban?","bevettem-e már a gyógyszereim ma?" 
vagy elfelejti a közvetlen hozzátartozói névnapját, 
szülinapját. Súlyosabb formában nem találja a boltot, 
vagy éjjel indul el bevásárolni. Neveket sem tud meg-
nevezni illetve nem ismeri fel közvetlen rokonait, régi 
ismerőseit. A feledékenységgel kéz a kézben jár a 
koncentrációs nehézség - pl. nehezen értelmezi a ha-
gyományos óra mutatóit- és szinte mindig társulnak 
hangulatzavarok: tartós lehangoltság, fásultság, rossz-
kedv vagy éppen ingerlékenység, perlekedésre való 
hajlam. 

Nem biztos, hogy a fenti tünetek 80 éves kor fölött 
kezdődnek és az okai éppolyan széleskörűek, mint a 
gyakoriságuk. A családban gyakorta előforduló fiatal-
kori leépülés halmozódhat, alkohol, drogok és a tartós 
magány szintén siettetik. Legsúlyosabb formái az agyi 
érelmeszesedéshez kötődő és az Alzheimer kórnak 
nevezett kórképek. 

Alapigazság, hogy minél hamarabb kérünk segítsé-
get, már a kezdeti tüneteket észlelve kedves hozzátar-
tozónkon, annál nagyobb eséllyel avatkozhatunk be 
gyógyszeresen eséllyel. Az ilyen jellegű, családorvos 
által is rendelhető gyógyszer tartósan javíthatja tehát a 
beteg és családjának életminőségét is. 

Még el nem felejtem: minden jót, jó egészséget 
kívánok! 

Erdélyi dr. 

Feledékenység?  
Koncentrációs nehézség?  

Hangulatzavarok? 

06-20-621-8848

Konténeres sitt szállítást, fuvarozást, 

költöztetést vállalunk
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Patthelyzetből sakkhelyzet 

A  Polgárőr Egyesületünk az alapító okiratban  foglaltaknak 
megfelelően végezte, végzi a tevékenységét egész éven át. A 
bűnmegelőzés mellett számunkra fontos a környezetünk, a 
település tisztasága, valamint a természetvédelem. Az éjsza-
kai  járőrözés általában 2 fő részvételével történik, a járőr 
kocsi mobil telefonnal ellátott, melyet komoly baj esetén 
lehet hívni. Hatósági feladatot nem láthatunk el, de hatósági 

feladatokban a  Rendőrséggel részt vehetünk. A Rendőrség-
gel együttműködésünk jónak mondható,  közös járőrözést 
hajtunk végre ha indokolt. A járőrözés mellett végzett tevé-
kenységünk az elmúlt időszakban:  Részvételünkkel segítet-
tük a fontosabb települési rendezvények biztosítását. (Lecsó 
Fesztivál, Szüreti felvonulás stb) A szomszéd településen 
Dány Községben részt vettünk Szekeres Mihály atya temeté-

A Polgárőrség munkájáról…. 

Sakknyelven szólva patthelyzetbe került Zsámbokon a 
Galga környéki sakkozás ügye a tavalyi iskolakezdés alkalmá-
val, hiszen jó néhány növendékünk szállt ki a heti rendszeres 
foglalkozásokból. Ki ezért, ki azért, ki amazért döntött úgy, 
hogy a sakkozást nem tudja összeegyeztetni egyéb sportbeli 
vagy más elfoglaltságával. Emiatt soha nem berzenkedtem, 
mert az iskolában amúgy is leterhelt növendékeknek a saját (és 
a szülők) belátására kell bíznom, hogy milyen foglalatossággal 
óhajtják tölteni szabadidejüket. Jó dolog az, ha az iskolai el-
foglaltságon túl választhatnak a tanulók, akár művészeti 
(képzőművészet, zene, népművészet, vagy más), akár sportte-
vékenység (foci, egyéb labdasport, karate, sakk, stb.) közül, 
hiszen ezek a különfoglalkozások rendkívüli módon segítik 
gyermekeink személyiségfejlődését. 

 A gyermekpszichológusok ódákat zengnek a sakkozás jóté-
kony hatásáról, ami nem is csoda. Az emberiség olyan gondol-
kodást fejlesztő játékáról van szó, melyet idestova 2000 éve 
űznek annak képviselői és rajongói. Nem véletlen, hogy már a 
XII. században részét képezte például a lovagi nevelésnek a 
sakkozás. A lovag „hét művészete” között tartották számon e 
táblás játékot a futás, lovaglás, kardvívás, úszás, madárfogás, 
rímfaragás mellett.  

Ma azt mondhatnánk, hogy a sakkjáték a mai, leginkább 
szétszórt figyelmű gyermekeink bámulatos terápiája, hiszen 
rendkívüli módon edzi a figyelmet, erősíti az összpontosítási 
képességet, megtanít türelemre, állhatatosságra.  Fejlődik a 
számolási (és számítási) készség, a térlátás, a bátor és ellenőr-
zött kockázatvállalás… és még sorolhatnám azokat a csupa jó 
tulajdonságokat, melynek bárki hasznát veheti az élet egyéb 
területein is, még ha nem lesz belőle eredményes versenyző.  

Persze a sakkfoglalkozások látogatása, s az ebből következő 
jó hatás akkor komplex leginkább, ha versenyzéssel társul. Az 
első időkben viszont a hiányos tudás miatt akad bőven kudarc-
élmény, s a korábbiakban tán emiatt nem voltam híve a korai 
versenyzésnek. Ma már látom, hogy igenis jó dolog minél 
előbb versenyasztalhoz ültetni a növendékeket. Minden ifjúsá-
gi sakkversenyen általában hét játszmát kell játszaniuk, több-
nyire 2x15 perces gondolkodási idő mellett, s ebből a hét já-
tékból legalább kettőt megnyernek a kezdők is. Aztán egyre 
többet fognak nyerni, ahogy fejlődik a sakktudásuk. Kinek 
előbb, kinek utóbb.  

Minden megnyert játszma óriási sikerélményt jelent a gye-
rekversenyzőnek (is), hisz’ ott, a tábla mellett saját lelemé-
nyességére utalva találja meg a nyeréshez vezető legjobb lépé-
seket. Minden külső segítség nélkül. Éppen ezért növekszik a 
sakkozó palánták józan és egészséges önbizalma, ami újabb 
„pörgető” hatással van az iskolai tanulmányokra például.   

A verseny közben fellépő feszültség minden sportágban 
levezethető a mozgással, ám sakkozás közben ezt nem tehetik 
meg a versenyzők. Sőt meg sem mukkanhatnak, hiszen a sakk-
versenytermek alapvető kritériuma a csönd, miután nem zavar-
hatjuk gondolkodásukban játék partnerünket és a mellettünk 
ülőket. El lehet képzelni, mekkora „szenvedést” jelent ez, ki-
váltképp a kisiskolások számára, akik természetszerűen óriási 
mozgásigénnyel rendelkeznek, ám a sakkversenyeken vissza 
kell fogniuk magukat. Elképesztő önuralomra van szükség 

mindehhez, s ime: megint egy olyan tulajdonság, amely két-
ségkívül egyike az intelligens viselkedés összetevőinek.  

Megemlíteném, hogy a néhány évvel ezelőtt elkezdett 
zsámboki foglalkozásokkal párhuzamosan elkezdődött a helyi, 
leginkább ifjúsági sakkversenyek szervezése is. Kiváló part-
nerre leltünk ebben az iskola (és vezetése) részéről, de hát ki 
más tudná jobban, ha nem maga a pedagógus, hogy mit jelent 
a gyerek számára minden ilyen jellegű esemény. E helyt kö-
szönném meg az igazgatónőnek és valamennyi kolleginának 
az együttműködő segítségét. Zsámbokon jó néhány sakktornát 
rendeztünk már az évek során, s ebben nem kis szerepet vállalt 
sportegyesületünk titkára, Kapitz Tibor és felesége. És hogy a 
2015-2016-os tanév elején új lendületet kapott az iskolai sakk-
foglalkozás, szintén Kapitz Tibor és a helyi pedagógusok 
szervező munkájának köszönhető. 

Új kisiskolások kezdték látogatni a sakkfoglalkozásokat az 
alsó (első) korosztályból, és hétről hétre egyre ügyesebben 
rakosgatják a figurákat játék közben. A Szabó-ikrek (Nimród 
és Noel), Gódor Máté, Kánya Gábor, Bagó Norman nagy 
érdeklődéssel igyekeznek elsajátítani a hadvezetés tudományát 
(stratégia, taktika) a sakktáblán. Különösen Gábor teljesít 
egyre jobban versenyről versenyre, s ebben nem kis szerepe 
van édesapjának, aki szintén játssza ezt a játékot. Gábor nyil-
ván tőle kapta a sakkjáték iránti szeretetet és alázatot, amely 
igen imponáló magatartás. Nincs mese, egy hozzáértő szülő az 
otthoni gyakorlati játék folyamán nagyban tudja segíteni az 
edző munkáját (lásd a Kapitz család esetét is). 

A néhány évvel ezelőtti iskolai kezdésünk idején a helyi 
óvoda is igényt tartott foglalkozásainkra. Nem véletlen, hogy a 
zsámboki csoport legjobbjai: Császár Tamás és Győri Filip 
már óvodáskorukban kezdték megismerni és szeretni a sakkjá-
tékot. Ma már a különféle versenyeken szerzett oklevelek és 
érmek tanúskodnak minderről. Az ő korosztályukban Kristóf 
Zoltán és Párkányi Kende kicsit később kapcsolódott be a 
csoportmunkába, de nagy ütemben igyekeznek behozni lema-
radásukat. 

Idén az új tanév kezdetekor, szeptemberben megint jelent-
kezünk az óvodában, s ha akad legalább 4-5 érdeklődő, szíve-
sen folytatnánk ott, ahol abbahagyni kényszerültünk jelentke-
zések híján. Sportegyesületünk egyébként évek óta jelen van 
az ikladi, hévízgyörki, turai óvodában, ahol 8-10 fős csopor-
tokban dolgozunk. Ott kezdték el sakkozói pályafutásukat 
azok a hévízgyörki kislányok, akik később (11 éves korukban) 
megnyerték csapatban az országos diákolimpia döntőjét. Hoz-
zátenném még, hogy az idei sakk diákolimpia országos döntő-
jén (mind az amatőr, mind az értékszámos kategóriában) a 
jövő hónapban szerepelni fog néhány növendékünk az egyéni 
és a csapatdöntőkön. Csak egyetlen ismerős nevet említenék 
most: Kapitz Dominikét, akinek nem ez lesz az első országos 
döntője, és ő is óvodában kezdte, mint ahogy ikladi és turai 
társai. És itt zárnám soraimat azzal a megjegyzéssel, hogy ha 
hajlamos lennék a büszkeségre, rájuk akár büszke is lehetnék. 

tóthmáté  
 

GALGAVIDÉKE SAKKBARÁTOK SPORTEGYESÜLETE 
Adószám: 18706162-1-13 



11 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Tisztelt Sportbarátok! 
Közeleg a tavasz, indulnak a bajnoki küzdelmek. 
Csapataink túl vannak a felkészülési időszakon. Eligazolt 
tőlünk Irmalós Dávid, Simon Dávid, Zdenkó Roland. Befe-
jezte a futballt Bugyi Szabolcs, szünetelteti a játékot Farkas 
Viktor és Tóth Zoltán. Érkezett Miklósi Tamás, Baraksó 
János és Pósa Márk. A távozóknak sok sikert kívánunk új 
klubjukban, az érkezőket szeretettel üdvözöljük nálunk. 
A felnőtt csapat részt vett az MLSZ téli műfüves tornáján, 6 
csapatból a 4. helyen végeztünk .Bízunk abban, hogy a baj-
nokságban sikeresebbek leszünk. Sajnos az alapozást sérülé-
sek, munkahelyi elfoglaltságok is hátráltatták. Az 5. helyről 
vágunk neki a tavasznak, szeretnénk még előbbre lépni a 
tabellán. 
Az U19  felkészülése jobban sikerült, még felnőtt csapatot is 
le tudtak győzni. Fiataljaink előtt nagy feladat áll, hisz a 
táblázat alsóbb feléből szeretnének minél előbbre jutni. Erre 
minden esélyük megvan, hisz a két érkező játékos sokat tud 
lendíteni a csapat szekerén.  
Az U14-es korosztály is folytatja a bajnokságot, rájuk 6 
mérkőzés vár tavasszal. A legkisebbek készülnek a Bozsik-
tornákra, amikből hármat várhatóan egyesületünk rendez 
meg. 
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a TAO programunk 
részeként nagy értékű beszerzést eszközöltünk, mostantól el 
van az egyesület látva mindenféle sportszerrel, labdával, 
csak játékosainkon múlik, hová tudnak fejlődni. 
Lassan közeleg az adóbevallás ideje .Kérem mindazokat, 
akik támogatják erőfeszítéseinket, és adóköteles jövedelem-
mel rendelkeznek, támogassanak bennünket adójuk 1%-val.  

 
Adószámunk: 18338489-1-13  

 
A felnőtt mérkőzések időpontja: 
02.28. 14:00 Valkó-Zsámbok 
03.06. 14:30 Zsámbok-Csővár 
03.13. 14:30 Bag-Zsámbok 
03.20. 15:00 Zsámbok-Göd 
03.26. 15:00 Dunakeszi-Zsámbok 
04.03. 15:30 Zsámbok-Verőce 
04.10. 15:30 Püspükhatvan-Zsámbok 
04.17. 16:00 Zsámbok-Iklad 
04.24. 16:30 Aszód-Zsámbok 

05.01. 16:30 Zsámbok-Vácduka 
05.08. 16:30 Hévízgyörk-Zsámbok 
05.15. 16:30 Zsámbok-Erdőkertes 
05.22. 17:00 Dány-Zsámbok 
05.29. 17:00 Zsámbok-Kismaros 
06.05. 17:00 Vác-Deákvár-Zsámbok 
 
U19 mérkőzések időpontja: 
03.05. 10:00 Dány-Zsámbok 
03.12. 10:00 Zsámbok-Bag 
03.20. 10:00 Galgahévíz-Zsámbok 
03.26. 10:00 Zsámbok-Aszód 
04.02. 10:00 Tura-Zsámbok 
04.09. 14:00 Hévízgyörk-Zsámbok 
04.16. 10:00 Zsámbok-Aszód 
04.24. 10:00 Galgahévíz-Zsámbok 
04.30. 10:00 Zsámbok-Iklad 
05.08. 10:00 Tura-Zsámbok 
05.14. 10:00 Zsámbok-Dány 
05.28. 10:00 Bag-Zsámbok 
06.04. 10:00 Zsámbok-Valkó 
 
U14 mérkőzések időpontja: 
04.03. 10:00 Zsámbok-Isaszeg 
04.17. 10:00 Galgagyörk-Zsámbok 
05.01. 10:00 Zsámbok-Gödöllő 
05.08. 10:00 Pásztó-Zsámbok 
05.22. 10:00 Zsámbok-Kóka 
06.04. 10:00 Erdőkertes-Zsámbok 
 
Továbbra is várjuk azokat a vállalkozókat, magánszemélye-
ket, akik támogatni kívánják egyesületünket, bármilyen se-
gítséget örömmel fogadunk. 
 
Tavasszal visszavárjuk lelkes szurkolóinkat a pályára, reméljük, 
sok örömet tudunk nekik okozni. 

További információk: 
    www.zsambokise.hu   

    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 

Hajrá Zsámbok! 
Kovács Tibor 

A Zsámboki Sportegyesület hírei 

sén, a rendőrséggel,a dányi polgárőrökkel segítettük a szer-
tartás zavartalan lebonyolítását. Mindenszentek napja körüli 
időszakban polgárőreink biztosították a temető előtti parko-
lást.   Az őszi betakarítások idején a kukorica táblák őrzésé-
ben vállaltunk rendszeres járőrözést, jelenlétünk visszatar-
totta a kukorica böngészőket, vagy ha tettenérés történt 
(ilyen is előfordult) udvariasan felkértük a terület elhagyásá-
ra. A költségeinket, kiadásainkat  a Termelőszövetkezet és a 
helyi gazdák biztosították a polgárőrség részére. 2015.évben 
pályázatot nyújtottunk be  A Hankook Tire Magyarország 
Kft.  Abroncsadományozási Programjában kiírt téli, nyári 
gumigarnitúrákra.  Az Abroncsadományozási Program célja, 
hogy segítsék azon szervezeteket, akik tevékenységükkel a 
társadalom számára fontos szolgálatot tesznek.  A pályázati 
kiírásban foglalt céloknak megfeleltünk  és a Hankook Tire 
Magyarország Kft az alábbi abroncsokat jutatta térítésmen-
tesen szervezetünk részére,   4 db nyári és 4 db téli gumiab-
roncsot. 
Az Egyesület pártoktól és politikától független. A lakosság 
minden polgárának elérhetőek vagyunk, segítünk minden 
probléma megoldásában, mely a Polgárőrség feladata. 

Ha segíthetünk, hívja az éjszakai járőr telefonszámát: 
06-20- 9754138, vagy a  06-30-6217181 

Köszönetünket fejezzük ki mindazon támogatóinknak, akik 
a 2014. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásakor a Zsámboki Polgárőr Egyesületet 
jelölték meg kedvezményezettként! 
108.460,- Ft-tal gazdagították ezzel szervezetünk számláját, 
mely pénzösszeg komoly segítséget nyújt önkéntes bűnmeg-
előzési tevékenységünk gyakorlásában. Ez évben is várjuk a 
lakosság támogató felajánlását ( a 2015 évi személyi jövede-
lemadójuk 1%-át). A kapott összeget az egyesületünk műkö-
dési kiadásaira fordítjuk. 
A megelőzéssel sokat tehetünk a biztonságért a vagyontár-
gyaink megvédéséért! A téli hónapokban gyakran találkoz-
nak házaló faárusokkal. Kérem, figyeljünk egymásra, idege-
neket, házalókat ne engedjenek be otthonaikba! Ezzel máris 
sokat tesznek a bűnmegelőzésért! 
Köszönöm figyelmüket! 

Bajnóczi Krisztián 
 

ZSÁMBOKI POLGÁRŐR  
EGYESÜLET 

Adószáma:    18722523-1-13 
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