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Holló Ilona 
polgármester 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Tisztelt Zsámbokiak! 

Legutóbbi képviselő testületi-
ülésünkön elfogadtuk az ivóvíz és 
szennyvízellátás 2017-2031. időszakra 
készült gördülő fejlesztési tervét, amely 
tartalmazza a hálózatokon elvégzendő 
fejlesztéseket. 

A DAKÖV Kft tevékenységét októ-
beri ülésünkön tekintjük át. 

A napokban Czerván György agrár-
gazdaságért felelős államtitkár úr, tele-
pülésünk országgyűlési képviselője 
tájékoztató fórumán elhangzott, hogy 
2021-től Budapest és Pest megye ketté-
válik, létrejön Pest régió. Jelenleg a 
Közép Magyarországi Régió fejlett 
régiónak minősül, így forráscsökkenés-
sel kell számolni az Európai Uniós 
támogatások esetében. A kormány Pest 
Megye számára célzott pénzügyi támo-
gatást állapított meg, amely szerint 
2016-2021. időszakban 80 milliárd Ft 
támogatásban részesülhet a megye, 
térségünk ebből várhatóan 6 milliárd 
Ft-ra számíthat. 

Önkormányzati feladatellátásra be-
nyújtott pályázatunkon nem nyertünk 
el támogatást, így saját forrásból való-
sítjuk meg a Szent István utca aszfaltos 
felújítását. Bekerülési ktg-e: 10 
000 000 Ft. 

A kivitelezést a Németh Út Kft vég-
zi és a munkálatok várhatóan október 
elején fejeződnek be. 

Az utcában jelentős a jármű forga-
lom, az elmúlt években csak a kátyúk 
javítására volt lehetőségünk. 

Településünkön több utca is felújí-
tásra szorul. Folyamatosan szeretnénk 
az utak állagát javítani, reméljük a 
megnyíló pályázati források ezt lehető-

vé teszik. Lakóink türelmét szeretnénk 
kérni, hiszen arra nincs lehetőségünk, 
hogy egy időben minden út elkészül-
hessen. 

Befejeződött a műemléki jellegű 
téglából megépített Szent Erzsébet téri 
járda. A munkát a közfoglalkoztatás-
ban résztvevő dolgozóink végezték, és 
az anyag költség nagy részét pályázat-
ból sikerült finanszírozni. 

A Római Katolikus Templom víz-
vezeték hálózat kiépítését a napokban 
végzik dolgozóink. 

Elkezdődött a József Attila Közössé-
gi Színtér (Művelődési Ház) tetőszerke-
zetének felújítása. Az épület cserépfe-
dést kap valamint a födém is megerősí-
tésre kerül. A tetőszerkezet már nem 
volt biztonságos, több helyen beázott. 
Bekerülési ktg-e: 10 500 000 Ft. A 
kivitelezést az Execotur Kft végzi és a 
munkálatok november végén fejeződ-
nek be. Ebben az időszakban az épület 
zárva tart, nem használható közösségi 
rendezvények megtartására.  1 526 000 
Ft pályázati  és 9 000 000 Ft 

önkormányzati forrásból valósul 
meg az építkezés. 

A Kossuth utca Szőlő utcai szaka-
szon az elkészült tervek engedélyezé-
sére várunk, még az ősz folyamán 
megvalósul az autóbuszmegálló építé-
se. 

Befejeződött a nyárfás területünkön 
a gyérítési munkálatok elvégzése. A 
kitermelt fák értékesítése folyamán 
3 500 000 Ft árbevételt sikerült elér-
nünk. 

Áprilistól a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordinálás és Vagyonkeze-
lő Zrt felügyelete alá került a hulladék-
kezelés, így a közszolgáltatást végzők 

működésének koordinálása. Önkor-
mányzataink tulajdonában lévő Szelek-
tív Kft jelenleg semmilyen finanszíro-
zásban nem részesül a Zrt részéről és a 
Kft-nek a hulladékszállítási díj besze-
désére sincs lehetősége. Várhatóan 
hamarosan rendeződik ez a helyzet és 
a díj fizetésére is lehetősége lesz lakó-
inknak. 

A nyár eleji időszaktól az Élelmi-
szerlavina pályázat keretében folyama-
tosan tudtuk ellátni az általunk megter-
melt zöldségekkel az óvodai közétkez-
tetést és a rászoruló családokat is segí-
tettük. 

A meleg nyár következtében az or-
szág nagy részén az amerikai szövőlep-
ke (hernyók) elszaporodását tapasztal-
tuk. Kérjük a lakókat, hogy ingatlanuk 
környezetében az utcán lévő fákon a 
védekezést szíveskedjenek elvégezni. 

Az ingatlanok előtti átereszek tisztí-
tását az árkok karbantartását, a házak 
előtti járdák tisztítását az őszi csapadé-
kos idő beállta előtt szükséges elvégez-
ni. Köztisztasági rendeletünk értelmé-
ben az ingatlan előtti közterület rend-
betételéről a lakóknak szükséges gon-
doskodni. 

A Lapu Istvánné Tájház gyűjtemé-
nye néhai Szabó József Nagydiófa 
utcai lakó hagyatékából származó 
szerszámokkal, gépekkel, eszközökkel 
bővült. Szeretettel köszönjük a család 
nagylelkű adományait! 

Szeretettel köszönjük a Lecsót a 
keceléből hagyományőrző fesztivál 
szervezésében résztvevőknek odaadó 
munkáját és a fesztivál támogatóinak 
segítségét! 
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Szent István király az egyik legis-
mertebb magyar szent, mégis talán 
érdemes újra és újra felidéznünk életét, 
hiszen magyarságunknak és keresz-
ténységünknek legkiemelkedőbb alakja 
Ő. 

Nem is annyira életrajzi adatokat 
szeretnék leírni, mint inkább néhány 
szempontot kiemelni az életéből. Külö-
nösen is Isten és az Egyház iránti sze-
retetét. Nem volt véletlen, hogy István 
király ezt az utat választotta maga és 
népe számára. Abban a korban ez volt 
az egyetlen lehetőség, hogy fennma-
radjon a Magyar nemzet. Ma van más 
lehetőség?- adódik a kérdés! Egyetlen 
válaszunk lehet nincs. Isten és az Egy-
ház szeretete ma is az egyetlen járható 
út a Magyar nép számára. Európa ke-
resztény gyökerei elengedni látszanak, 
átveszi a helyét a fogyasztás, a szaba-
dosság, az önzés, önmegvalósítás. Ho-

va vezet ez? De hiszen látjuk, háborúk-
hoz, vitákhoz, elidegenedéshez és még 
sorolhatnánk. Ráadásként itt van a me-
nekültek helyzete amivel nem tudunk 
mit kezdeni. Úgy gondolom nem vélet-
len, hogy a Kelet elindult, Ők maguk is 
érzik, hogy a kultúránk meggyengült, a 
hitünk ellaposodott. Mindazt ami 1000 
éven át fenntartotta népünket, sőt fenn-
tartotta Európát, eladtuk és helyette 
valami mást vettünk ami már nem mi 
vagyunk, ami csak kiszipolyoz ben-
nünket. Szent István király ránk ha-
gyott eszméi messze tőlünk hevernek a 
porban. Újra fel kell állni, indulni kell 
újra az úton. Nem szabad hagynunk, 
hogy az új világrend legyőzzön Ben-
nünket. Nem tudott megtörni se Tatár, 
se Török, se Orosz, nehogy már az 
arctalan globalizáció győzedelmesked-
jen felettünk. István király élete harc 
volt, nem csak a külső ellenségekkel, 
hanem sokkal inkább olyanokkal, ami-

ket Ő maga sem látott. „Könnyű” le-
győzni a harcost a csatatéren, látjuk hol 
van, mit csinál. Mennyivel nehezebb 
legyőzni a láthatatlan ellenséget a Sá-
tánt. 1000 éve a pogányságon keresztül 
támadta országunkat, ma pedig újra, 
azon keresztül, csak most már oko-
sabb. A pogányság is modern alakot 
öltött az 1000 év alatt. Már nem azt 
mondatja sokakkal az Ördög, hogy 
nem hiszek Istenben, hanem azt, hogy 
hiszek a magam módján. Ringatjuk 
magunkat „kereszténységünk” tudatá-
ban, miközben attól már nagyon mesz-
sze vagyunk.   

István király példájára igazi hívőkké 
kell válnunk, nem szabad megeléged-
nünk, holmi langyos hittel, hanem ég-
nünk, lángolnunk kell. Fel kell gyújta-
nunk újra a Magyar nép szívét a krisz-
tusi szeretetre, ahogy első Szent kirá-
lyunk tette. 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

A magyar pénz története Szent István 
ezüst dénárjaival kezdődött és folytató-
dott a magyar királyság és az erdélyi 
fejedelemség, valamint a Habsburg-
uralom arany- és ezüstpénzeivel. Mind-
ezek alapját a felvidéki és erdélyi ne-
mesfémbányák képezték, amelyek ak-
kor a világ legjelentősebb lelőhelyei 
voltak. A fémpénzek mellett a papír-
pénzek a 18-19. században jelentek 
meg nálunk. Ezek közül legismerteb-
bek az 1848-49. évi „Kossuth-bankók”. 
Az 1867. évi kiegyezést követő békés 
évtizedek gazdasági fejlődése alatt 
közös volt a birodalmi pénzügy, ame-
lyet az Osztrák-Magyar Bank felügyelt. 
Ennek a boldog Ferenc Józsefi kor-
szaknak az I. Világháború és a forra-
dalmak vetettek véget, amelyek telje-
sen tönkretették az országot. A helyze-
tet tovább súlyosbította a győztes nagy-
hatalmak trianoni „béke”-szerződése, 
amely legfontosabb energia-forrásaitól 
fosztotta meg az országot. Ennek kö-
vetkeztében elértéktelenedett a korábbi 
évtizedek megbecsült valutája, a KO-
RONA is. 
Ezért 1926-ban nyugati kölcsönökből 
új pénzt hoztak forgalomba, a PENGŐ-
t, ami a Horthy-rendszer igen jó pénze 
volt. Nem véletlen sláger volt, hogy 
„havi kétszáz pengő fixszel, az ember 

könnyen viccel”, és szegény József 
Attila is arról kesergett, hogy „… havi 
kétszáz sose lelt…”. A stabilizált viszo-
nyokat jelezték az 1930-as években 
megjelent ezüst 5 pengősök is Hor-
thyról és Szent Istvánról – ez utóbbit a 
szakértők a „világ legszebb pénzé”-nek 
minősítették. 
 
Az 1944 őszétől 1945 tavaszáig tartó 
háborús események romba döntötték az 
országot, ami maga után vonta az egyre 
fokozódó inflációt. A megszállt és ki-
rabolt országban pénz helyett az áru-
csere-kereskedelem vált általánossá. 
Erről tanúskodnak a zsámboki dobolási 
könyv hírei is: - egy belépőjegy a 
Bajdik moziba = 2 kg krumpli, 1 kg 
köcsikenőcs = 8 kg krumpli, szeder 
kereskedőnél terményért cserélhető 
gumicsizma és kerékpárgumi, ugyanitt 
1 kg zsírért 1 kg cukor kapható, - egy 
doboz kréta viszont 60 millió Pengőért 
kapható. 
A pénz elértéktelenedését tovább fo-
kozta a Vörös hadsereg által korlátla-
nul kibocsájtott papírpénz, amellyel a 
megszállók fizettek a zabrált, beszol-
gáltatott élelmiszerekért. 1946 nyarára 
ez a világon egyedülálló hiperinfláció 
már a milliókból, billiókból, trilliókból 
és a kvadrilliók követhetetlen világába 

szökött, ami teljes pénzügyi káoszt 
okozott. Ezért a koalíciós kormány 
megbízta a minisztériumok felett álló 
Gazdasági Főtanácsot az új valutarend-
szer előkészítésével. Ennek alapján 
zárolták a belföldi nemesfém és valuta-
forgalmat, tárgyalást folytattak a szov-
jet jóvátétel időleges enyhítése, és az 
USA birtokában lévő kb. 30 mázsa 
aranykészlet visszaadása érdekében, 
illetve elkezdték az ipari- és az aratás-
ból várható termés-felhalmozást. 
Ezekre alapozva jelent meg 1946. aug. 
1-jén a 400.000 kvadrillió Pengő 
„értékű” új FORINT. 
Ennek fémpénzei: a sárgaréz 2 és 20 
filléreken a búzakalász, a 10 filléren és 
az alumínium 1 forinton a békegalamb, 
az ezüst 5 forintoson Kossuth arcképe, 
hátlapján pedig a Kossuth-címer. Az új 
10, 20, 50 és 100 Ft-os papír bankje-
gyet Petőfi, Dózsa, Rákóczi, Kossuth 
képe díszítette.  
1947-48-ban a 48-as forradalom 100. 
évfordulójára jelentek meg az ezüst 
Petőfi; 5 Ft, Széchenyi; 10 Ft, és a 
Táncsics; 20 Ft-os pénzérmék. 
Az új forint hosszú éveken át igen ér-
tékállónak bizonyult, amit a stabil árak 
és bérek tanúsítanak. 
 

Dr. Tóth József 

HETVEN ÉVES A MAI FORINT 

Kovács András 
plébániai kormányzó 
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Iskolai hírek 

2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. 
szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 
15. (csütörtök). A tanítási napok száma - ha a rendelet másképp 
nem rendelkezik - száznyolcvankettő nap. 

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 
2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-
ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. 
(hétfő). 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. 
(kedd). 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. 
(szerda). 

Tanítás nélküli munkanapok: 
Pedagógiai napok 2017. április 19., 20., 21. (szerda-csütörtök-
péntek) 
József Attila verseny (döntő) 2017. április 11.  (kedd) 
DÖK nap: Gyereknap 2017. május 26.(péntek) 

 
Szeptember 
1. (csütörtök)   Faliújságot készít az 1. osztály 
1. (csütörtök)   Évnyitó 
    Szakköri jelentkezések  
1.-9. (csütörtök- péntek) Szülői értekezletek  
 A 8. osztályos tanulók és szüleik 

tájékoztatása a felvételi eljárás 
rendjéről 

5. (hétfő)    A szakkörök indítása 
7. (szerda)   A Tóth Alapítvány kiírása 
12. (hétfő) Arany János Tehetséggondozó 

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

nek határideje. 
23. (péntek)   A tanmenetek leadási határideje 
30. (péntek)   Flashmob- zenei világnap 

Október 
3. (hétfő)   Faliújságot készít a 2. osztály 
3. (hétfő)   Munkaértekezlet 
6. (csütörtök) Megemlékezés a nagyszünetben 

október 6-áról, az aradi vértanúk 
napjáról Lapu Márta (4. osztály) 

12. (szerda) Az első osztályos DIFER mérésre 
javasolt tanulók 

12.-13. (szerda-csütörtök) Papírgyűjtés  
15. (szombat)   Hétfői tanítási nap 
21. (péntek) Nemzeti ünnepünkre emlékezünk 

(8. osztály: Turiné Palócz Henriet-
ta) 

21. (péntek) Az Útravaló ösztöndíjprogram 
beadási határideje 
(email:2016.07.06.)  

28. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap. 

 Jelenteni az OH-nak a DIFER 
mérésben érintett tanulók létszá-
mát. 

30. (vasárnap) A téli időszámítás kezdete 
31. (hétfő) Országos pihenőnap 

Az általános iskola tájékoztatja a 
nyolcadikos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről 

November 
1. (kedd) Mindenszentek napja (országos 

munkaszüneti nap) 
2.-4. (kedd-péntek)  Őszi szünet 
7. (hétfő)   Faliújságot készít a 3. osztály 
 Az őszi szünet utáni első tanítási 

nap 
14. (hétfő)    Fogadóóra, Munkaértekezlet  

A tankönyvrendeléssel kapcsolat-
ban a szülők és tanulók  

tájékoztatása az ingyenesség feltét-
eleiről (igénylés az igénylőlap 
alapján)   

15. (kedd) Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 
és 8 évfolyamos gimnáziumi fel-
vételit szervező gimnáziumok, 
továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
számára írásbeli felvételit szervező 
középfokú intézmények jegyzékét. 

16.-17. (szerda-csütörtök) Nyílt órák a szülőknek 
22. (kedd)   Honismereti vetélkedő 
25. (péntek) Megküldeni az OH részére az or-

szágos kompetenciaméréshez 
szükséges adatokat.  

28. (hétfő)   Bemutató óra:  
Nevelési értekezlet (délután) 

28. (hétfő) Tankönyvrendelés: Az iskolai 
közösségek tájékoztatása a  

    felmérés eredményéről  
December 
1. (csütörtök)   Faliújságot készít a 4. osztály 
2. (péntek)  A DIFER vizsgálatok befejezése 

az 1. osztályban 
5. (hétfő)   Munkaértekezlet 
6. (kedd)   Mikulás kupa   
   
5.-9. (hétfő-péntek)  Mikulás klubdélutánok 
9. (péntek) A 8. osztályos tanulók jelentkezése 

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

13. (kedd) Az Arany János Tehetséggondozó 
Programra történő pályázatok be-
nyújtása. 

16. (péntek)  A tankönyvtámogatás módjának 
meghatározása. A szülők és a  

  tanulók tájékoztatása a támogatás 

Bajza Lenke Általános Iskola: 
a 2016/2017-es tanév helyi rendje 
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módjáról. 
21. (szerda)  Idősek karácsonya  

(Drabos Sándorné 5. osztály) 
21. (szerda) A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 
22.- 01. 02.   Téli szünet 

Január  
3. (kedd)   Faliújságot készít az 5. osztály 
3. (kedd) A téli szünet utáni első tanítási 

nap 
    Tankönyvrendelés 
9. (hétfő) A NETFIT vizsgálatok megkez-

dése az 5-8. évfolyamokon. 
19. (csütörtök) A magántanulók vizsgája 

Osztályozó értekezlet 
20. (péntek) Az első félév utolsó napja 
21. (szombat) 10.00 Egységes felvételi írásbeli 

vizsgák a kilencedik évfolyamos 
általános tantervű képzésre az 
érintett középfokú intézmények-
ben 

23. (hétfő) A második félév első napja 
    A félévi értesítők kiadása 
23. – 27. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek: a féléves 

munka értékelése 
26. (csütörtök) 14.00 A pótló írásbeli felvételi 

vizsgák ideje. 

Február  
1. (szerda) Faliújságot készít a 6. osztály 
3. (péntek)   Félévi nevelőtestületi értekezlet 
7. (kedd)   Nyelvöltögető versen 
9. (csütörtök) A központi írásbeli felvételi ered-

ményéről értesítik a tanulókat 
15. (szerda) A 8. osztályosok felvételi lapjai-

nak megküldési határideje 
16. (csütörtök)   Farsangi bál az alsósoknak 
17. (péntek)   Farsangi bál a felsősöknek 
20. (hétfő)   A szóbeli felvételik kezdete 
    Zrínyi matematika verseny 
24. (péntek) A kommunista diktatúrák áldoza-

tainak emléknapja 
 7.-8. osztály Terror háza, Buda-

pest 

Március 
1. (szerda)   Faliújságot készít a 7. osztály 
6. (hétfő)   Munkaértekezlet, fogadóóra 
9. (csütörtök)   A szóbeli felvételik záró napja 
15. (szerda)   Nemzeti ünnep 
 Ünnepi műsort ad a hetedik osz-

tály: Nagy Zsuzsa 
16.-17. (csütörtök-péntek) A tanulói adatlapok módosítási 

lehetősége 
20. (hétfő) A módosított adatlapok megkül-

dése a Felvételi Központnak 
26. (vasárnap)   A nyári időszámítás kezdete 
 

Április 
1. (szombat)   Alapítványi gálaest 
3. (hétfő)   Faliújságot készít a 8. osztály 
 Tojásfa díszítés: mindenki hoz 

legalább egy tojást! 
3. (hétfő)   Munkaértekezlet 
3.-7. (hétfő-péntek)  Digitális témahét  

11. (kedd) „Szépség koldusa”József Attila 
verseny  

 „Ablak a világra” versmondó 
verseny    

    Tanítás nélküli munkanap 
 Műsort készít: a 3. osztállyal Péter 

Lászlóné 
12. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó taní-

tási nap 
12 (szerda) A holokauszt magyarországi áldo-

zatainak emléknapja 
 (7.-8. osztály) Holokauszt emlék-

központ, Budapest 
13.- 18. (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet 
19., 20., 21. (szerda-péntek) Pedagógiai napok-tanítás nélküli 

munkanapok 
22. (szombat) A Föld napja (Kalotaszentkirály) 
24. (hétfő) A tavaszi szünet utáni első tanítá-

si nap 
24.-28. (hétfő-péntek) Fenntarthatóság-

környezettudatosság témahét 
25.-26. (kedd-szerda) Papírgyűjtés  
26. (szerda) A középiskolák értesítése a felvé-

telről vagy elutasításról 
28. (péntek) Bemutató óra:  

Nevelési értekezlet 
Májusfa díszítés  

Május 
1. (hétfő) Munkaszüneti nap   
2. (kedd) Munkaértekezlet, fogadóóra 

Faliújságot készít a 7. osztály 
(Határtalanul!) 

7. (vasárnap) Anyák napja: ajándékkészítés az 
édesanyáknak az előző héten 

10. (szerda) Madarak, fák napja- megemléke-
zés a nagyszünetben 

17. (szerda) Célnyelvi mérés angol nyelvből a 
6. és a 8. évfolyamon 

17.-20. (szerda-szombat) Határtalanul program! 7. osztály 
24. (szerda) Kompetenciamérés a 6., 8. osz-

tályban (olvasás-szövegértés, 
 matematika) 
26. (péntek) Gyermeknap-tanítás nélküli mun-

kanap 
30. (kedd) A hittan és erkölcstan választás 

határideje. 
29.-30. (hétfő-kedd) A nyolcadik osztályosok vizsgája 
31.(szerda) A NETFIT vizsgálatok befejezése 

Június 
1. (csütörtök) A NETFIT vizsgálatok eredmé-

nyeinek felvitele az informatikai 
rendszerbe. 

2. (péntek) A nemzeti összetartozás napja – 
projektnap 

5. (hétfő)   Pünkösdhétfő  
6. (kedd) A Tóth Alapítvány pályamunkái-

nak elbírálása 
14. (szerda)   A magántanulók vizsgája 

Osztályozó értekezlet 
15. (csütörtök) Utolsó tanítási nap- Bolond balla-

gás 
17. (szombat)   10.00 óra: Ballagás 
23. (péntek)   Tanévzáró értekezlet  

17.00: Tanévzáró  
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Bajdikné Bálint Mária 
Táborvezető 

A Makádi Margit Alapítvány sikeresen 
pályázott 2016 évben a  Nemzeti 
Együttműködési Alap által meghirde-
tett programok támogatására. A pályá-
zat elnyerése ez évben is nagymérték-
ben hozzájárult a két tábor megrende-
zéséhez az általános iskolás gyermekek 
részére. A két turnus alatt 60 gyerek 
táborozott. 
A tábor ideje alatt a hasznos ismeretek 
gyarapítása mellett a szórakozás is 
helyet kapott. A programok összeállítá-
sa során nagy hangsúlyt fektettünk a 
népi kultúra megismerésére, helyi dí-
szítő motívumok használatára a mo-
dern technikák ötvözésével. Nagyon 
sok kreatív foglalkozást szerveztünk,  
amelyek során adottságaiknak megfe-
lelően élvezettel tudtak alkotni és eze-
ken keresztül sikerélményekhez juttat-
tuk őket. A gyerekek hozzájutottak 
olyan technikák elsajátításához, melyet 
nem minden család tud finanszírozni. 
Pl. dekopage technika használati tár-
gyakon, vagy pl. agyagtechnika alkal-
mazás, üvegfestés, textil festés, batiko-
lás, gipsztechnika stb. . Találkoztak a 
községben fennmaradt régmúltat fel-
idéző régi épületek, faoromzatok épít-
kezési formák sokszínűségével. A 
„Mondák dalok útján” egy-egy tábla 
felkutatásával a gyerekek játékosan 
ismerkedtek meg a település neveze-
tességeivel, történeteivel, érdekessége-
ivel.  
A nyári szünetben a szülőknek munká-
juk mellett gondot jelent a gyermekeik 
elhelyezése és az étkeztetése. A pályá-
zat során megvalósítandó táborban 
kétszer egy-egy heti időtartamban biz-

tosítottuk számukra az egészséges ét-
keztetést.       
Természetesen nem maradhatott el a 
mozgás öröme sem: volt foci, játék, 
számháború, és vetélkedő.  
A tágabb honismeret keretében a gye-
rekek értékes kirándulásokon vehettek  
részt. Első táborunk alkalmával Nóg-
rád megye északi  részén az 
Ipolytarnóci Ősmaradványok Termé-
szetvédelmi Területén jártunk. Idegen-
vezető segítségével képzeletben vissza-
mentünk az időben sok millió évvel 
ezelőttre, amelyhez a 3D és 4D mozi-
film vizuálisan is hozzásegített. 
Végig sétáltunk a  „Miocénerdő” arbo-
rétumon, ahol a 20 millió évvel ezelőtti 
miocén kor flórájának jelenkori leszár-
mazottjai és ősállatreprodukciók talál-
hatóak. A „Lombsétány” alatti ösvényt 
is felfedeztük, ahol állati lakhelyekre 
akadhattak a gyerekek és felmásztak az 
„emberi léptékű”, mesterséges madár-
fészkekbe, rókalyukba, és denevérbar-
langba. Nagy sikernek örvendett a 
gyermek drótkötél- és akadálypálya, 
melyet a gyerekek azonnal „birtokba 
vettek”. 
Második táborunk alkalmával a Tisza-
tavi Ökocentrumban jártunk Poroszlón, 
ahol szórakoztató módon, modern inte-
raktív szemlélettel, játékosan ismerhe-
tő meg a Magyarország második legna-
gyobb tavának gazdag élővilága 
aTisza-tó és környékének természeti 

kincsei. A fő látványossága Európa 
legnagyobb édesvizű akvárium rend-
szere, de szabadidő parkja óriási lehe-
tőségeket rejt magában a kalandkereső 
gyerekeknek. Két játszótere, tutajos tó, 
vízi játszótér – Pelikános tó – dámszar-
vasok, Dísztó kormoránokkal és még 
sorolhatnánk mi minden található kö-
zel 7 hektáros területen. A gyerekek 
szinte mindenbe „belekóstoltak” mert 
várt bennünket délután egy másik 
program. 
Ezt követve ugyanis a Delfin kikötőből 
elindulva a Tisza-tó élővilágával test-
közelből ismerkedtünk, amely számos 
madárfajnak ad otthont. Bepillanthat-
tunk élő környezetükbe, amelynek 
különleges élményét a Tisza-tavi Vizi 
Sétány programon való részvételünk 
biztosította. 1500 méter hosszan kiépí-
tett út vezet a Tisza-tó belsejébe, ahol 
különböző megfigyelési pontok, pihe-
nőszigetek, és kilátó található. Hogy 
még jobban fokozzuk az élményt közel 
egy órás Vízitúrán is részt vettünk a 
gyerekekkel, 4 db motoros csónakkal. 
Látványban nem fukarkodott a termé-
szet, közelről, pár méterről láttunk 
kócsagot, szürke gémet, bakcsót, sirá-
lyokat és még számos madárfajt, ahogy 
csónakunk a sulyom, tündérrózsák, és 
nádas „lagúnái” között haladt. A gye-
rekek nagyon jól érezték magukat.  
Mind két tábor alkalmával elmondhat-
juk hogy jól sikerült, értékekben és 
élményekben gazdag programok és 
alkotások születtek, amelyek további új 
feladatok megvalósítása felé inspirának 
bennünket!  

 

Azok a nyári szép napok!! 

Kedves Olvasó! 
 Hernyó migráció van. Az öregek sem láttak még ennyit. A környéken autózva az út 
mentén csupa lombjuk vesztett fák,a kertben a hajnali csendben hallható a jóízű lako-
ma harsogása. Mindegy milyen fajta,ami nem tűlevelű,az ízlik. Hajunkba, kocsinkba, 
lakásunkba is bekéredzkednek a pillangójelöltek. Mi lehet az oka? A telek gyengesé-
ge? Életünk rendjének amúgy teljes felfordulása... 
Annak idején a falusi ember tavasszal rendszeresen felgyújtotta az árkokat, a szántók 
szélét, ősszel meg a lehullott leveleket. Ez a módszer a hernyó invázióban bár logikus 
és egyszerű lenne, mégis óvatosságra inteném Önöket: a nagy szárazságban leégne az 
egész falu, a füst sokszor így is mindent elborít, községünk tüdőbetegeit ez különösen 
megviseli, számos emberi konfliktus forrása. Próbáljuk hát betartani a kulturált 
együttélés szabályait, tüzet a kijelölt napokon rakjunk és lehetőleg ne nedves avar 
füstjén rendezett "Omega-koncert", de inkább esti szalonnasütés vagy bográcsozás 
céljára .Amit meg esetleg meghagytak a hernyók,inkább komposztáljuk. 
Kiváló egészséget, friss levegőt kívánok:  

Erdélyi dr. 

Köszönetnyilvánítás 
Fájdalommal megtört szívvel tu-
datjuk, hogy Mezei Sándor 73 
éves korában, csendben megpi-
hent… Köszönetet mondunk 
mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen halot-
tunk temetésén megjelentek, rava-
talára koszorút, virágot helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osz-
toztak.  

Gyászoló család 
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Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2016. szeptember 1. (csütörtök), 
 utolsó napja 2017. augusztus 31 (péntek). 

Nevelési értekezletek tervezett időpontjai és felhasználásuk 

Kacó Napközi Otthonos Óvoda  
A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Ssz. 
Felhasználás tárgya 

  
Időpont Megjegyzés 

1. A 2016-2017 nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása, elfogadása 
2016. 08. 30 

14:00 -18:00 
Rövidített nyitva 
tarás 7:00-13:00 

2. Szakmai nap - Az óvoda szabályozó dokumentumainak áttekinté-
se, átdolgozása, törvényi megfeleltetés 

2016. 10. 28. 
8:00-16:00 

Nevelés nélküli 
munkanap 

3. Kacó Óvoda Önértékelési Programja megalkotása 2016.11.02.  
14:00-18:00 

Rövidített nyitva 
tarás 7:00-13:00 

4. Szakmai program (továbbképzés) 2017. 04. 28. 
14:00-18:00 

Rövidített nyitva 
tarás 7:00-13:00 

5. Kirándulás pedagógusnapon 2017. 06 hó/még 
nincs kijelölt nap 

Nevelés nélküli 
munkanap 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – a szülők igénye esetén – az óvoda,  
ellátja a gyermek felügyeletét. 

Iskolai – óvodai szünetek, országos pihenőnapok 

Országos pihenőnap 2016. 10. 31. (hétfő) 

Mindenszentek – országos munkaszüneti nap 2016. 11. 01. (kedd) 

Őszi szünet –az óvoda nyitva tart 2016. 11. 02 – 2016. 11. 04-ig 

Téli szünet – az óvoda zárva tart 2016. 12. 22 – 2017. 01. 02. 

Március 15 – Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap 2017. 03. 15 (szerda) 

Tavasz szünet – Pedagógiai napok az általános iskolában- az óvoda nyitva tart 2017. 04. 13 – 2017. 04. 21 

május 01 – munkaszüneti nap 2017. 05. 01. (hétfő) 

Június 05 – Pünkösd hétfő- munkaszüneti nap 2017. 06. 05. 

Óvodai nyári zárás várható ideje 2017. 07. 10 - 2016. 07. 28. 

Áthelyezett munkanapok: Munkanap 2016. október 15. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – elő-
zetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy fenn-
tartói felhatalmazás alapján zárva tart. 

Tamásné Homoki Andrea 
óvodavezető 

Az idei nyári időjárás kedvezett a 
zöldségtermesztőknek. Bőségesen 
termett a paradicsom önkormányza-
tunk kertjében is, melyet szorgos ke-
zek gondoztak koratavasztól.  

Örültünk, hogy a termés egy részét 
befőzhettük, mert főzőkonyhánk igen 
gyakran használja ezt a vitaminban 
gazdag, gyerekek által kedvelt zöld-
ségfélét. Óvodásaink szívesen fo-
gyasztják levesként, szószként, hús-
ételek mártásaként, és nyersen szend-
vicsekhez is. 

A paradicsom befőzés nehéz, idő-
igényes feladat, ezért - ahogy a koráb-
bi években is-, segítséget kértünk 
szülőktől, nagyszülőktől. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
Zsámbok község Önkormányzatának, 
hogy a paradicsomtermesztést lehető-
vé tette, az általa foglalkoztatott dol-
gozóknak, hogy gondozták a növé-
nyeket és nem utolsó sorban a szülők-
nek, nagyszülőknek, hogy vállalták 
2016. augusztus 10-én 50 liter paradi-
csomlé elkészítését. 

Segítő együttműködését köszönjük: 
 
Balázs Szilviának 
Bényi Ildikónak, 
Gyalusné Kocsik Krisztinának, 
Niegreisz Mariannak, 
Pataki Máriának, 
Soós Daniellának, 
Szabó Istvánné (Magdikának), 
Vidáné Kohon Andreának! 

 
Gönczöl Józsefné 
Élelmezésvezető 

Augusztusi paradicsom befőzés 
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   Ebben az évben augusztus utolsó 
hétfőjén, a Baba-Mama-klubban ünne-
peltük az anyatejes világnapot. A 
WHO javaslata alapján 1992 óta au-
gusztus 1. az anyatejes táplálás világ-
napja, míg augusztus első hetében a 
Szoptatás világhetét tartják, melynek 
idei mottója: Szoptatás: a fenntartható 
fejlődés egyik alapköve. Ez így igaz, 
hiszen az anyatej természetes, megúju-
ló, környezetbarát, hulladékmen-
tes,mert előállítása, szállítása, csoma-
golása nem szennyezi a környezetet A 
WHO javaslata alapján a csecsemők 
fél éves korukig csak anyatejet kapja-
nak, ezért egyik fő feladatom minél 
több segítség adása a sikeres szoptatás-
hoz. 
 A rendezvényt Lehoczky Hanna 5 
éves  óvodás kislány énekével nyitot-
tuk, majd a jászfényszarui Sószoba 
vezetőjétől megtudtuk miért érdemes 

megismerni a természetes és mellékha-
tás mentes sóterápiát. 
A rendezvényen elmondtam, hogy a 
zsámboki szoptatási statisztikai muta-
tók szinte az országos átlaggal meg-
egyeznek, mert 2015-ben az első élet-
évet betöltött, zsámboki  21 gyermek 
közül még nyolcan kaptak anyatejet. 
Magyarországon évente 1725 tonna a 
receptre kiváltott tápszerek mennyisé-
ge, ami 3 millió dobozba csomagolva 
kerül a szülőkhöz, s erre 7 milliárd 
forintot költenek. Arról pedig nincs 
információnk, hogy mennyi tápszert 
vesznek a boltokban teljes áron. Ez a 
nap is alkalmat adott arra, hogy felhív-
jam a figyelmet az anyatej jelentőségé-
re. A kellemes hangulatú délelőttön a 
klubba járó anyukák egymást is segí-
tették meglévő tapasztalataikkal. 
A hűsítő innivalókat, nassokat és a 
minden jelenlévő anyukának, gyer-

meknek járó ajándékokat a támogató-
ink biztosították, akiknek ezúton kö-
szönöm a segítséget: 
Zsámbok Község Önkormányzata, 
Magyar Vöröskereszt, Szent Erzsébet 
Patika, Galga Coop,Török Krisztina, 
Nyekita Edit , dr. Gódor Mária. 
 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő  

Anyatejes Nap Zsámbokon 

Tisztelt Sportbarátok! 
Kezdetét vette a 2016/17-es futballszezon, 
elindultak a bajnoki mérkőzések. 
Csapatataink túl vannak a felkészülési idő-
szakon, 6 fővel bővült felnőtt csapatunk 
kerete, azonban voltak távozók is. A távo-
zóknak sok sikert kívánunk a továbbiakban 
is, az érkezőket szeretettel üdvözöljük ná-
lunk.  
Felnőtt csapatunk 2 győzelemmel és 2 ve-
reséggel kezdte az őszt, 4 forduló után a 6. 
helyen állnak a megyei másodosztály Kele-
ti csoportjában. Az U19-es korosztály első 
meccsét 14-0-ra nyerte Péteri csapata ellen.  
Egyesületünk az idei bajnoki szezonban 3 
új csapatot indított; megalakult a Zsámbok 
II. Szabados György vezetésével, akik a 
Pest megyei harmadosztály közép csoport-
jában szerepelnek. Idén sikerült elindíta-
nunk az U16-os korosztályt is, edzőjük 
Aczél Zoltán. Sokak örömére ezentúl a 
lányok is lehetőséget kapnak a sportolásra, 
női csapatunk idén először fog szerepelni a 
Pest megyei női bajnokság Keleti csoport-
jában, edzőjük Németh László.  
A nyár folyamán elkezdődött a sportpálya 
körüli kerítés építése a TAO programnak 
köszönhetően, köszönjünk az önkormány-
zat hozzájárulását és támogatóink felajánlá-
sát..  
 
A felnőtt, megye II. osztályú mérkőzések 
időpontja: 
09.11. 16:00 Zsámbok – Hévízgyörk 
09.18. 16:00 Tápiószele – Zsámbok 
09.25. 16:00 Zsámbok – Gyömrő 
10.01. 15:00 Péteri – Zsámbok 
10.09. 15:00 Zsámbok – Nyáregyháza 

10.16. 14:00 Iklad – Zsámbok 
10.22. 13:30 Zsámbok – Valkó 
10.30. 13:30 Zsámbok – Sülysáp 
11.06. 13:30 Ecser – Zsámbok 
11.13. 13:00 Zsámbok – Tápiószentmárton 
11.19. 13:00 Üllő – Zsámbok 
 
A megye III. osztályú felnőtt csapat mér-
kőzései: 
09.11. 16:00 Kerepes - Zsámbok 
09.17. 16:00 Zsámbok - Gödöllő 
09.25. 16:00 Mogyoród - Zsámbok 
10.01. 15:00 Zsámbok - Dány 
10.09. 15:00 Vácszentlászló - Zsámbok 
10.15. 14:00 Zsámbok - Kóka 
10.30. 13:30 Kisalag - Zsámbok 
11.05. 13:30 Zsámbok - Galgahévíz 
11.13. 13:00 Mogyoród II. - Zsámbok 
11.19. 13:00 Zsámbok - Szada 
11.26. 13:00 Kistarcsa - Zsámbok 
 
U19 mérkőzések: 
09.10. 10:00 Szentmártonkáta – Zsámbok 
09.18. 10:00 Zsámbok – Úri 
09.25. 13:00 Valkó – Zsámbok 
10.01. 10:00 Zsámbok – Gyömrő 
10.08. 10:00 Isaszeg – Zsámbok 
10.16. 10:00 Zsámbok – Üllő 
10.22. 10:00 Sülysáp – Zsámbok 
10.29. 10:00 Zsámbok – Tápióság 
11.05. 10:00 Vasad – Zsámbok 
11.12. 10:00 Zsámbok – Pécel 
11.27. 10:00 Ecser – Zsámbok 
 
U16 mérkőzések: 
09.11. 10:00 Zsámbok – Kartal 
09.18. 10:00 Bag – Zsámbok 
09.24. 10:00 Zsámbok – Galgagyörk 

10.02. 11:00 Tura – Zsámbok 
10.09. 10:00 Zsámbok – Gödöllő 
10.15. 11:00 Isaszeg – Zsámbok 
10.30. 10:00 Zsámbok – Fót 
11.05. 10:00 Pécel – Zsámbok 
11.12. 10:00 Mogyoród – Zsámbok 
11.19. 10:00 Zsámbok – Iklad 
 
U14 mérkőzések: 
09.17. 10:00 Zsámbok – Kartal 
10.15. 10:00 Zsámbok - Iklad 
10.29. 10:00 Mogyoród – Zsámbok 
11.06. 10:00 Zsámbok – Pásztó 
11.19. 10:00 Isaszeg – Zsámbok 
                     Galgahévíz – Zsámbok 
 
Női csapat mérkőzései: 
09.18. 11:00 Gyöngyös – Zsámbok 
09.24. 15:00 Zsámbok – Gödöllő 
10.02.            Hatvan – Zsámbok 
10.08. 15:00 Zsámbok – Mátraballa 
10.16. 10:00 Valkó – Zsámbok 
10.30. 11:00 Jászberény – Zsámbok 
11.06. 10:00 Zsámbok – Heves  
 
Továbbra is várjuk azokat a vállalkozókat, 
magánszemélyeket, akik támogatni kíván-
ják egyesületünket, bármilyen segítséget 
örömmel fogadunk; lelkes szurkolóinkat 
pedig ősszel is várjuk a pálya mellé, remél-
jük, sok örömet tudunk majd okozni.  
 
További információk: 
www.facebook.com/
zsamboki.sportegyesulet 
 
Hajrá Zsámbok!  

Kovács Beatrix 

A Zsámboki Sportegyesület hírei 
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Ez az év a mazsorettek számára ismét nem volt unalmas, 
mondhatjuk talán a 2016-os év, a Glamour éve. 
Február 27.  Szolnok OPEN  
Országos Mazsorett Verseny 
Eredmények: 
cadett bot duo Lesták Fanni-Lukács Vivien  II. hely 
senior bot duo Balogh Enikő-Kaján Panna  III. hely 
senior pompon duo Molnár Hajnalka-Boda Réka  II. hely 
senior zászló miniformáció  II. hely 
senior bot nagycsapat  I. hely –különdíj 
 
Április 16-án fellépői voltunk  
a Kókai Borfesztiválnak 
 
Április 23. Siófoki Vándorkupa Verseny 
Siófoki Vándorkupa eredményei: 
Mini korcsoport pompon formáció (Tóth-Máté Hanna, 
Demjén Dorka, Tóth-Götz Emma, Mezei Melinda, Tóth 
Tímea, Koncz Karola, Csaszar Nóri, Gódor Nóri, Gacsályi 
Kitti, Becsjánszki Zoé, Pap Izabell)  II. hely 
Cadett bot miniformáció (Kádár Niki, Lesták Fanni, Mezei 
Melinda, Budavári Bedi, Lukács Vivi, Bényi Bea, Somodi 
Tamara)  II. hely 
Junior bot duo (Balogh Enikő- Kaján Panna)  II. hely 
Junior bot formáció ( Vígh Niki, Molnár Hajni, Balogh 
Enikő, Kaján Panna, Budavári Bedi, Lukács Vivi, Lesták 
Fanni, Kovács Bea, Somodi Tamara, Bényi Bea, Boda Ré-
ka, Szaluter Tünde)  II. hely 
Senior bot szolo Kovács Bea  III. hely 
Senior bot duo Molnár Hajni-Szaluter Tünde  I. hely 
Senior pompon duo  
Vígh Niki-Kovács Bea  II. hely 
Molnár Hajni-Boda Réka  III. hely 
Senior zászló miniformáció (Boda Réka, Molnár Hajni, 
Vígh Niki, Kovács Bea, Kaján Panna, Balogh Enikő, 
Szaluter Tünde)  II. hely 
Senior bot formáció "RIO" ( Budavári Bedi, Lesták Fanni, 
Bényi Bea, Somodi Tamara, 
Molnár Hajni, Balogh Enikő, Boda Réka, Kovács Bea, Ka-
ján Panna, Vígh Niki, Szaluter Tünde)  I. hely 
Különdíjak: 
2. legtöbb pontszámot elért település díja 
valamint a Vándorkupa melyet a legmagasabb pontszámot 
elért senior csoport kap. 
 
Május 22. Dance Univerzum Kecskemét 
Eredmények: 
Manó amatőr formáció  I. hely 
Gyermek amatőr szolo Kádár Nikolett  I. hely 
Budavári Bernadett Fanni  II. hely 
Gyermek profi szolo Lesták Fanni  I. hely 
Lukács Vivien  II. hely 
Gyermek amatőr és profi duo 
Budavári Bernadett Fanni-Kádár Nikolett  I. hely 
Lesták Fanni-Lukács Vivien  II. hely 
Gyermek profi trio  
Lesták Fanni-Lukács Vivien-Somodi Tamara  I. hely 
Gyermek csoport  I. hely 
Junior szolo Bényi Beatrix  I. hely 

Boda Réka  II. hely 
Junior duo Balogh Enikő-Kaján Panna  I. hely 
Somodi Tamara-Bényi Beatrix  II. hely 
Felnőtt duo Molnár Hajnalka-Szaluter Tünde  I. hely 
Molnár Hajnalka-Boda Réka  II. hely 
Kovács Beatrix-Vígh Nikoletta  III. hely 
Felnőtt trio Balogh Enikő-Kaján Panna 
Szaluter Tünde  I. hely 
Felnőtt csoport  I. hely 
Felnőtt formáció  I. hely 
Különdíjak: 
Legtehetségesebb táncos: Kádár Nikolett 
Legjobb előadás: Somodi Tamara-Lesták Fanni-Lukács 
Vivi trio 
Legjobb koreográfus: Szaluter Tünde 
 
Május 28. Makói Magyar Bajnokság  
eredményei 
Junior baton szolo  
Budavári Bernadett Fanni bronz minősítés 
Bényi Beatrix  kiemelt arany minősítés 
Junior baton duo 
Lesták Fanni-Lukács Vivien III. hely (kiemelt arany minő-
sítés) 
Senior baton trio 
Balogh Enikő-Kaján Panna-Szaluter Tünde  III. hely 
(kiemelt arany minősítés) 
Senior zászló miniformáció II. hely (kiemelt arany minősí-
tés) 
Senior baton csapat III. hely (kiemelt arany minősítés) 
ezzel 5 táncot kvalifikáltunk erről a versenyről a Szlovákiai 
Európa Bajnokságra. 
 
Június 27– július 1ig utánpótlás csoportjainknak bejárós 
tábor volt Zsámbokon a Művelődési Házban, ezalatt a pár 
nap alatt nagyon sokat fejlődtek a tábort egy mozgalmas 
Állatkerti sétával zártuk. 
 
Július 2-án részt vettünk a Gödöllői  
Fúvószenekari Fesztiválon. 
 
Július 7-10 Európa Bajnokság Szlovákia, Puchov 
junior baton duo  13. hely 
senior baton trio  10. hely 
összetett csapatverseny  8. hely 
senior zászló miniformáció   6. hely 
 
július 23-27 mazsorett tábor Felsőtárkány 
augusztus 6. Lecsó Fesztivál   Zsámbok 
augusztus 12.  fellépés a Vácszentlászlói  
Sportnapon 
 
Reméljük a következő év is ilyen sikeres lesz számunkra. 
Szeptembertől várjuk a zenét és táncot kedvelő kis és nagy 
lányokat csoportjainkba. 
 

OKTATÓ: Szaluter Tünde 
Elérhetőség: 06303103697 

Zsámboki Mazsorettesek  

A falugazdász értesíti az 
őstermelőket! 

Akinek 2016.01.01. előtt kiváltott bar-
na őstermelői igazolványa van: 
Ezek az igazolványok 2016. december 
31-én lejárnak. (Akkor is, ha tovább 

érvényes lenne.) 
Ezen esetekben mód lesz 2016. októ-
ber elejétől, már a következő évre ős-
termelői igazolványt kiadni. Ez külö-
nösen a főállású őstermelők esetében 
fontos. Ugyanis így a jogviszonyuk 
folyamatos marad. (2017. 01. 01-től 
ugyanis a március 31-e előtt kiadott 

igazolványok érvényessége a kiadás 
napjától kezdődik.) 
Kérem, hogy a 06-20-2884458-as tele-
fonon hívjanak (csak ez van állandóan 
munkaidőben nálam és ezen tudom 
Önöket visszahívni) 

Tisztelettel: Juhász László  
Falugazdász 
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Kapolcson  (Művészetek Völgye) lépett fel  
a Zsámboki Népiegyüttes 

Idén is megnyílt és tíz napon át tartott a Művészetek Völ-
gye fesztivál. Kapolcson 26 éve Márta István ötletéből 
nőtt ki, a mára Magyarország nagyszabású kultuszesemé-
nyeként emlegetett összművészeti fesztivál. Kapolcs, mint 
fesztiválfalu az „epicentruma” a Művészetek Völgyének. 
Emellett Taliándörögd és Vigántpetend is kapcsolódott 
rendezvényekkel, programokkal a Művészeti Völgyéhez. 
Taliándörögd ez évben többnyire színház-központtá lett 
kinevezve, míg Vigántpetend komolyzenei faluvá vált, 
Kapolcs pedig a koncertek fő helyszíne és a falusi pezsgés 
központja, ahol kinyíltak a magánházak portái, udvarai, 
kertjei és számos kulturális, gasztronómiai eseménynek, 
kiállításnak, szállásnak adtak helyszínt. Elmaradhatatlan a 
kézműves vásár kavalkádja melynek Kapolcson a Malom-
sziget és környéke ad otthon, ahol egyedi, kézművesek 
által készített ékszer, dísz, emléktárgyak használati tár-
gyak sokaságából válogathatunk. 
Népiegyüttesünknek Kapolcson az „Éltető Völgy” adott 
bemutatkozási lehetőséget. A hajnali órákban mikor elin-
dultunk Zsámbokról igen kellemes meleg idő volt. Mikor-
ra elértünk Veszprém megyébe akkor már igen zord fel-
hők tornyosultak… és kinyíltak az ég csatornái, egészen 
délután 13-ig esett. Vendéglátóink (Vigántpetend) min-
dent megtettek azért, hogy ebből a kis kellemetlenségből 
minél kevesebbet érzékeljünk. Olyan programokat találtak 
ki, amelyek belső térben zajlottak (kiállítások, templomlá-

togatás buszos faluséták stb)  így kizártuk a rossz időt, és 
maradt a jókedv. Ebben a szomorkás időben, Kapolcs 
utcái is kihaltak voltak. Mivel a fellépésünk 12.30-ra volt 
tervezve – elmosta az eső… Később kisütött a nap és fel-
éled, kitárulkozott a falu. Egyre többen és többen lepték el 
az utcákat, udvarokat, szinte hangyabolyként mozdult 
meg a falu. Vigántpetendi vendéglátóink jóvoltából és 
szervezésével egy késő délutáni időben mégis megtarthat-
tuk a bemutatónkat, így Zsámbok is be tudott mutatkozni 
a Művészetek Völgye közönségének. Igen felszabadult és 
kellemes hangulatú előadást varázsoltak a csoporttagjaink.  
A szerencsétlen időjárás ellenére, hogy eláztunk, kicsit 
fáztunk, s mivel reggel nem gondoltunk arra, hogy kicsi 
országunkban lehet ekkora eltérés az időjárás szeszélyes-
ségéből adódóan, összességében elmondhatjuk, hogy 
imádtuk a „Völgyet”. A hangulat magával ragadta az arra 
fogékony embereket, hatalmas feltöltődést nyújtott szá-
munkra. Nem csoda miután hazajöttünk, az emlékek mély 
nyomot hagyva bennünk csak igen lassan „csendesültek”. 
Köszönjük ezt a lehetőséget Nemoda Istvánnak 
Vigántpetend polgármesterének és a Vigántpetendi Képvi-
selő testület tagjainak. De jó hírrel is tudok szolgálni, - 
jövőre is lesz Művészetek Völgye – és a Völgy vár min-
den érdeklődőt, aki teheti, látogasson el hazánk „kis ék-
szerdobozába”, garantálom páratlan élményben lesz része! 

(Bajdikné) 

Nagyon jó párosítás ez… nem először bizonyosodott be 
az utóbbi évek lecsófesztiváljainak történetében, hogy a 
két dolog, mármint a lecsófogyasztás és a sakkozás reme-
kül megfér egymással. Amikor a versenyzők, néha az or-
szág egészen távoli pontjáról - Győr, Miskolc, Debrecen, 
Kecskemét, Nyergesújfalu - indulási szándékukat, abban 
nem kis szerepe van a finom zsámboki ízeknek. Itt jegyez-
nénk meg sajnálattal, hogy épp a helyi növedékeink egyi-
ke sem élt a kedvező lehetőséggel, hogy a Zsámbokon 
megrendezett versenyen elinduljon. 
 
Ezúttal például külföldi vendégek is érkeztek a fesztiválra. 
Szlovákiából, Franciaországból és Belgiumból utazott 
hozzánk egy-egy család, melynek gyermekkorú tagjai 
egészen jól szerepeltek a versenyen, minthogy díjas helye-
zést értek el. Összesen hat korcsoport versenyzői ülhettek 
a sakkasztalhoz, aztán a verseny végeztével a szabadtéri 
asztalokhoz lecsófogyasztás céljából. A szokásos 7 fordu-
lós versenyünket rapidtempóban (2x15 perc) játszhatták 
végig a versenyzők, és a mindenkor szokásos díjkiosztás-
sal zártuk a sakkprogramot. Örvendetes tény, hogy egé-
szen fiatal (óvodáskorú) versenyzők is akadtak Budapest-
ről, Isaszegről, Nagykátáról, Turáról. Különdíjak kerültek 
kiadásra, s mindez azoknak a kedves zsámboki polgárok-
nak köszönhető, akik pénzbeli és egyéb adományokkal 
támogatták versenyünket. Szabályos díjözön várt fiatal 
versenyzőinkre a díjátadáskor. Önmagában ez a figyel-
messég, na és a zsámboki polgárok kedvessége, nem be-
szélve a jól sikerült lecsókról és szabadtéri programokról, 
összességében jelentette a kulcsot ahhoz, hogy vendége-
ink finom szájízzel utazzanak haza, a helyi polgárok ven-
dégszeretetének emlékével.  
 

A verseny közben készült fotók természetesen felkerültek 
sportegyesületünk honlapjára (www.gvse.x3.hu), ahol 
minden kedves olvasó megtekintheti a verseny és a díját-
adás eseményeit, egyúttal láthatóak a helyezések is. Min-
denképp szeretnénk megköszönni támogatóink önzetlen 
segítségét: 

BOMIX Kft József Attila utca 30. 
Galga COOP 
Gips-Bau Bt Deák Ferenc utca 30. 
2M’96 Bt. – dr. Gódor Mária fogorvos 
Happy-Sweet Life Bt Szent László utca 24. 
Levend-Med Kft. – gyógyszertár 
TOP Tobaccos Bt – Turai úti dohánybolt 
Turai Takarékszövetkezet 

 
Tájékoztatjuk sakkozóinkat és a szülőket, hogy az idei 
tanévkezdést követően, szeptember második felében, a 
szokásos időben, pénteki napokon, 15 órai kezdéssel az 
iskola éppen szabad tantermének valamelyikében indul-
nak a rendszeres sakkfoglalkozások. Kár lenne abbahagy-
ni azoknak, akik elkezdték, de szívesen látunk új (és ko-
moly) érdeklődőket is. Talán tudunk csoportot szervezni 
az óvodában is. A versenyszezon már elkezdődött, és 
egyesületünk szervezésében került sor az évnyitó verseny-
re a zsámboki iskolában. Erről a sakkeseményről is láthat-
nak fotódokumentációt az előbb említett honlapunkon. Itt 
szeretnénk megköszönni az iskola vezetőinek, hogy lehe-
tőséget kapunk a Pest megyéből idesereglő ifjú sakkozók 
találkozóira, de például Miskolcról is utaztak hozzánk 
legutóbbi versenyünk alkalmával. Remélhetőleg folytató-
dik mindez, hiszen a karácsony közeledtével mindenképp 
sort szeretnénk keríteni egy hasonló találkozóra. 

tóthmáté 

LECSÓ ÉS SAKK 
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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 

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 
 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

Gyermekorvosi tanácsadás:  
Minden hónap második keddje  

12:00-14:00 

Gyermek és Családsegítő Szolgálat  
új ügyfélfogadási rendje 

Hétfő: 8-12 
Szerda: 12-16 
Péntek: 8-10 

Családsegítő: Hrncsár Anikó 
Telefon: 06-30-693-5927 

Cím: Zsámbok, Bajza Lenke tér 15. 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadási időn 

kívül is állunk az ügyfelek rendelkezésére. 

Fizetett politikai hirdetés  
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