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Az elmúlt időszak eseményeiről 
Tisztelt Zsámbokiak! 

Zsámbok község Önkormányzata elfogadta a 2016. évi gaz-
dálkodásról készült beszámolóját. A zárszámadás alapján a 
költségvetés 330 803 467 Ft-al teljesült. Keletkezett pénzma-
radványként: 62 000 000 Ft-al számolhattunk, melyet 
25 700 000 Ft kötelezettség terhelt. Szabad pénzmaradvány a 
2017-es esztendőre 36 262 000 Ft, ezt a tartalékalapba helyez-
tük, ebből gazdálkodhatunk. 

Meglévő tartalékalapunkból 20 000 000 Ft értékben a Magyar 
Államkincstár által kibocsátott kamatozó kincstárjegyet jegyez-
tünk. 

A képviselő-testület napirendi pontként tárgyalta az Aszódi 
Szociális és Gyermekvédelmi Társulás alapító okiratának mó-
dosítását, valamint a Gyermekjóléti feladatok ellátásáról készí-
tett beszámolót, a szociális és pénzügyi bizottságok tevékenysé-
géről készített beszámolót, a helyi Sportegyesület és a Polgárőr-
ség egyesület munkájáról készített tájékoztatót. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója alapján Farkas 
Imre rendőr ezredes jelenlétében tekintettük át a település köz-
biztonsági helyzetét. A felderítési mutatók alapján is megálla-
píthattuk, hogy a bűnelkövetések száma csökkent. Továbbra is 
szeretnénk kérni, hogy a rendőrség hatékonyan járjon el azok-
kal szemben, akik polgárpukkasztó magatartást folytatnak, akik 
drogot fogyasztanak-árulnak. Az utóbbi időszakban sajnálatos 
módon előfordultak olyan esetek is, amikor a közterületen 
lévő fákat, virágládákat, hulladéktárolókat rongálták meg. 

A közszolgáltatási feladatok ellátását önkormányzataink tulaj-
donában lévő Szelektív Kft végzi. 2017. április hónaptól a meg-
felelőségi vélemény visszavonásra került, mivel országosan az 
NHKV Zrt szervezi a hulladékgazdálkodási rendszer koordiná-
lását. Önkormányzatunk, a szolgáltatási szerződést felmondta, 
így a 6 hónapos felmondási idő letelte után a hulladékszállítás 
más társulási együttműködésben történik majd.  

Év eleje óta folyamatosan készítjük elő a pályázati dokumen-
tációkat több területen is. 

A KEHOP 5.2.9. sz. Közép Magyarországi Régióban kiírásra 
került épületenergetikai pályázaton 6 intézményünk felújítására 
nyújtottuk be pályázatunkat.183 826 000 Ft összegben szeret-
nénk a Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő épülete, Tornate-
rem, Fogorvosi épület, Kacó Napközi otthonos óvoda és a Jó-
zsef Attila Közösségi Színtér épületeinek teljes nyílászárók 
cseréjét, hőszigetelést,  homlokzatifestést, napelemek elhelye-
zését megvalósítani. Az előkészítési időszakban elkészültek a 
műszaki dokumentációk, lebonyolításra került a közbeszerzési 
eljárás. A kivitelezők és a műszaki ellenőr is kiválasztására 
kerültek. 

Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatra várjuk a döntést 
a József Attila Közösségi színtér fűtéskorszerűsítésére, eszkö-
zök, bútorok beszerzésére 3 000 000 Ft értékben. 

A Kubinyi Ágoston program keretén belül 4 000 000 Ft érték-
ben pályáztunk a Lapu Istvánné Tájház konyhájában lévő fel-
tárt, ritka számba menő, értékes falfestésének teljes restaurálá-
sára és helyreállítására. 

Önkormányzati étkeztetések fejlesztésére a Kacó Napközi 
otthonos Óvoda konyha belső felújítására, az épületen belüli 
nyílászárók cseréjére, burkolat rendbetételére, eszközök, gépek 
beszerzésére készítettük el a dokumentációt. A pályázati projekt 
25 800 000 Ft. 

Önkormányzati feladatellátás fejlesztésére út felújítási pályá-
zatra nyújtottuk be támogatási igényünket 17 132 000 Ft-ra. 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium 500 000 Ft –al támogatta a 
Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztivál megvalósítását. 

Nem sikerült pályázati forrást elérnünk a Bethlen Gábor ala-
pítványnál testvér-települési programok megvalósítására. 

  Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Tiszaújfalu (Ukrajna) községgel testvér-települési megállapo-
dás létesítéséről döntött. A megállapodás ünnepélyes aláírására 
a Lecsót a keceléből fesztiválon kerül sor. Szeretnénk az alábbi 
célokat megvalósítani: 

-közös történelmi múlt ápolását szolgálva a helyi értékek, 
hagyományok kölcsönös megismerése, egymás segítése, 

-személyes, kulturális, gazdasági és közösségek közötti part-
neri együttműködések kapcsán cserelátogatások szervezése. 

Az elmúlt héten önkormányzatunk képviseletében: Bajnóczi 
Béla, Lapu István és Szigetiné Simon Rozália képviselő-
társaimmal együtt látogattunk el a településre, ahol együttmű-
ködési lehetőségeinket és a megállapodás aláírását készítettük 
elő. A kedves fogadtatást ezúton is szeretettel köszönjük. Tisza-
újfalu Kárpátalja legkisebb falva 288 lakosával 60 ingatlanával, 
a Magyar határtól 10 km-re található. 

 
Szeretettel köszönjük Szabó Ilonka Kossuth utcai lakó és 

Jermi Istvánné Valika nagylelkű ajándékát, melyet átadtunk 
vendéglátóink részére. 

Dr. Patay Istvánné Erzsike Zsámbokon a Nagydiófa utcában 
20 évvel ezelőtt megvásárolt férjével közösen egy kis paraszt-
házat, mert Zsámbok hagyományőrzése, a régi paraszti kultúra 
jelenléte nagyon megtetszett. Az évek folyamán az összegyűjtö-
getett tárgyak alapján és az eredeti állapotnak megfelelő helyre-
állításnak köszönhetően sikerült elérni a majdnem hogy Tájház 
jellegű kialakítással, berendezéssel, hogy a Műemléki felügye-
lőség műemlékké nyilvánította az épületet. A helyi mesterem-
berek szakértelmével felújított épületet egyre nagyobb örömmel 
szépítették és tették közkinccsé az érdeklődők előtt. Nyáron 
szinte minden nap eljöttek a házhoz, gondozni a virágokat, a 
kertet, gyümölcsöst és boldogság töltötte el őket, amikor unoká-
ik a kis házat felfedezték. 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti 
Szakbizottság pályázat útján a Zsámboki ingatlant Múltját őrző 
ház elismerésben részesítette.   

Erzsike úgy érezte, hogy az itteni emberek szeretete, érdeklő-
dése is erőt adott ahhoz, hogy szívvel-lélekkel, szenvedéllyel 
kövessen el mindent annak érdekében, hogy az utókornak is 
megmaradhasson a ház. Egész életében elkötelezettséget érzett 
a népi építészeti kultúra megőrzése iránt és büszkeséggel töltöt-
te el, hogy a faluban lévő Lapu Istvánné Tájházhoz hasonlóan 
az önkormányzat a Nagydiófa utca 33. sz alatti ingatlanát a 
község látnivalóinak sorában hirdette, bevonta helyszínként a 
hagyományőrző rendezvényeinek szervezésekor. 

Dr. Patay Istvánné hagyományőrző munkájáért, a műemlék-
védelem érdekében végzett tevékenységéért elismeréssel adó-
zunk. Nagy szeretetettel köszönjük nagyvonalú döntését, 
amelyben a Nagydiófa utca 33. sz alatti műemlék épületet 
Önkormányzatunk részére ajándékozta. 

Zsámbok község önkormányzata számára fontos a település 
értékeinek felkutatása, megőrzése, és a Nagydiófa utca 33. sz 
ingatlan jövő nemzedék számára megőrzendő értékmentése 
céljából örömmel fogadta el az ajándékot. 

Kedves Zsámbokiak! 

Elérkeztünk az augusztus elejéhez, amikor is 15. alkalommal 
szervezzük hagyományőrző fesztiválunkat. A programokat már 
olvashatják a krónikában és elektronikus oldalainkon is. 

A rendezvényre szeretettel várjuk vendégeinket, és mint ami-
kor otthonunkba is vendéget várunk, díszítjük, szépítjük kör-
nyezetünket. Szeretném ezt kérni a község lakóitól is, legyenek 
kedvesek még nagyobb gondossággal ingatlanuk előtti területü-
ket, kertjüket rendbe tenni, virágosítani, a gyomoktól a járdákat 
takarítani, az ingatlanok területén is az igényességre törekedni. 

A hozzánk látogatók faluról alkotott véleménye portáink ren-
dezettségétől is függ. 

Köszönöm együttműködésüket! 
Holló Ilona  

polgármester 
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 A lecsófesztiválon a rendezvény környékét az elmúlt évek-
hez hasonlóan szeretnénk díszíteni. Kérünk mindenkit, hogy 
aki a díszítés céljából paprikát, hagymát, felfűzött paprikát, 
cserepes virágot, futó muskátlit, kis hordót, szakajtót, pa-
rasztköcsögöt, vagy más díszítő tárgyat tud felajánlani az 
jelezze előzetesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Műve-
lődési Házban. Valamennyi tárgyat a fesztivál végén vissza-
szolgáltatunk a tulajdonos részére. Szükség esetén a tárgyak 
elszállításáról is gondoskodunk. Kérjük a felajánlásaikat 
augusztus 1-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban 
Rádóczki Lászlónénál, (Tel: 462-107) hogy milyen tárgya-
kat tudnak felajánlani. Segítségüket előre is köszönjük! 
  
Többlet paprika, paradicsom felajánlás! 
 Az elmúlt években az igények szerint már a fesztivál máso-
dik napján is főztünk lecsót az Intézményeink dolgozói és 
egy-két önkéntes segítségével. Ezt az idén is szeretnénk biz-

tosítani a fesztiválra látogatók számára. Az alapanyag be-
szerzése azonban minden évben nehézségekbe ütkö-
zik.  Amennyiben a zsámboki termelőknek lehetőségük van 
alapanyag felajánlásra, a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki 
Lászlónénál a 462-107-es telefonszámon kérjük jelezzék ezt. 
Segítségüket előre is köszönjük! 
  
Paprika Kiállítás! 
Az idén is megrendezésre kerül a Paprika Kiállítás. Kérjük 
a termelőket, hogy minél többen vegyenek részt a kiállítás-
ban, amelyben különféle fajtákat szeretnénk bemutatni a 
közönségnek (pl. fehérhúsú, zöld-hegyes, fűszer-, cseresz-
nye,- paradicsompaprika stb. 
Kérjük jelezzék részvételi szándékukat a szervezés segítése 
céljából: Lapu Istvánnál a Mezőgazdasági Boltban – telefon 
462-664 – augusztus 1-ig. 

Díszítsük közösen a lecsófesztivál helyszíneit! 

Feltételek: - A jelentkező csapatoknak minimum 5 kg pap-
rikából kell lecsót készíteni. – A rendezők biztosítják a ke-
nyeret, tűzifát, asztalokat és padokat. – Szeretnénk megkérni 
a csapatokat, hogy ne csak saját részre főzzék a lecsót, 
hanem annyit készítsenek, hogy a vendégeket is meg tud-
ják kínálni belőle!! – A lecsófőzés kizárólag tűzifával tör-
ténhet. – Az asztalok és helyek elfoglalása: augusztus 5-én, 
(szombaton) a lecsófőzés napján, reggel 7 órakor SORSO-
LÁSSAL dől el. Kérjük a csapatokat, hogy nevezzék meg a 
jelentkezési lapon azt a személyt a csapatból, aki a sorsolá-
son képviseli a csapatot. Fontos! Minden csoport képviselő-
je reggel 7 órakor jelenjen meg a lecsófőzés (Művelődési 
Ház udvara) helyszínén. A szervezők szükség esetén a csa-
patkapitánnyal tartják a kapcsolatot. A rendezők által bizto-
sított asztalok, padok egy csapat részére 8-10 főnek biztosít 
kényelmes helyet. Több asztal, pad elhelyezésére helyhiány 
miatt nincs lehetőség. – Kérünk mindenkit, hogy előre jelez-
zék a jelentkezési lapon a megadott rovatban, annak az au-
tónak a rendszámát, amellyel a lecsós alapanyagokat és 
kellékeket szállítják a lecsófőzés helyszínére. Azonban ez-
zel az autóval is legkésőbb ¼ 10 órára a lecsófőzés hely-
színét el kell hagyni!!! 

–A szervező bizottság, a résztvevő lecsófőző csapatoknak 
2.000 Ft-os nevezési díjat állapított meg. A nevezési díjat a 
jelentkezési lap leadásakor fizethetik be a csapatok, a Pol-
gármesteri Hivatal pénztárába. .(Nem zsámboki résztvevők 
postai csekken is fizethetnek, melynek másolatát hozzátűzik a 
jelentkezési laphoz.) 

 - A lecsóhoz ebben az évben 300 Ft-os lecsójeggyel lehet 
hozzájutni, amelyet az információs sátorban árusítunk! – A 
szervező bizottság kéri a lecsófőző csapatokat, hogy otthon 
elkészített lecsót ne használjanak a verseny során!! Továbbá 
felhívjuk a figyelmet az esetleges félreértések elkerülése 
végett, hogy a lecsófőző verseny a megadott jellel, (két 
fedő összeütése) tűzgyújtással kezdődik. – A kész lecsót a 
lecsófőzés kezdetekor kijelölt helyszínre kell leadni 13. órá-
ig. A későn leadott lecsót a zsűri nem tudja elfogadni értéke-
lésre. A lecsófőző versenyre való jelentkezést 2017. augusz-
tus 1-ig a Polgármesteri Hivatalban Rádóczki Lászlónénál 
lehet leadni, a mellékelt Jelentkezési lappal. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok a versenykiírás 
feltételeit elfogadják! 

Sikeres lecsófőzést kívánunk minden jelentkezőnek! 

Jelentkezési felhívás, lecsófızı versenyre 

Holló Ilona Zsámbok Köz-
ség po lgármestere  –
csatlakozva Kovács Szilvia 
ötletgazda (Karcag) által 
létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei 
országos programhoz – meg-
hirdette a helyi „A legszebb 
konyhakertek” című ver-

senyt. Zsámbokról 20 nevezés érkezett be. A zsűri június 
elején tartotta az első kert szemlét. Többféle szempont sze-
rint értékelnek az országosan kiadott értékelő lap alapján. 
Már az első alkalommal is szemet gyönyörködtető, értékes 
„csodakertekkel „ találkozott a zsűri. A helyi nevezettek 
közül egy nevezettet lehet országos listára jelölni. Az újabb, 
második szemlére júliusban kerül sor a kerttulajdonosoknál. 
További jó, eredményes kertészkedést kívánunk minden 
kerttulajdonosnak!  

Bodáné Majoros Henrietta  

2017-es évi beszámoló 
 Nyugdíjasaink szokás szerint május 1-re májfát állítanak a 
falumúzeumnál, mivel ez már évtizedes hagyomány és sze-
retnénk, ha ez megmaradna. 
 Nyugdíjasaink meghívást kaptak Turára, az ottani nyugdíja-
sokkal majálisozni, amit nagy szeretettel elfogadtunk. 
 Május 12-én pedig Dányba voltunk hivatalosak, a négy köz-

ség nyugdíjas találkozójára, amelyen minden nyugdíjas cso-
port bemutatkozott egy-egy kis műsorral. 
 Jó volt látni, hogy a szépkorúak a zene hallatára, egyöntetű-
en táncra perdülnek és mulatoznak. 
 Úgy érzem, hogy a zene közelebb hozza egymáshoz az em-
bereket, barátságban és szeretetben is. 

Mezeiné Nagy Piroska 

„A legszebb konyhakertek” Zsámbokon 
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 Itt a FARSANG, áll a bál… 
 Ha a farsangra gondolunk mindenkinek a jókedv, a vidámság és a jelme-
zek jutnak eszébe. Kevesen tudják, azonban, hogy a farsang tulajdonkép-
pen a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot jelenti. 
Hamvazószerda után indul a vallásos életben a nagyböjt időszaka, amikor 
is a böjtölés és Jézus halálára való emlékezés miatt nem szerveznek mu-
lattságokat, így az emberek az ezt megelőző farsangkor élik ki a hosszú tél 
fáradalmait, űzik el jókedvükkel a telet. 
 A farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál, amit a régi öregek a 
„farsang farkának” neveztek. A világ minden táján rendeznek ilyenkor 
karneválokat, gondoljunk csak a riói vagy a velencei karneválra, de kis 
hazánkban is ekkor rendezik meg a farsang legnevezetesebb eseményét, a 
mohácsi busójárást. 
 Bátran mondhatjuk, hogy a farsang egy olyan esemény, amelynek apro-
pójából mindenhol bálokat, rendezvényeket, bulikat szerveznek, s ez nem 
volt másképp Népi Egyesületünk háza táján sem. 
 Egy szokatlanul derűs szombat délután rendeztük meg szokásos farsangi 
összejövetelünket a művelődési házban. 
A vidámság és a jókedv már az elejétől végigkísérte az összejövetelt, amit 
csak fokozott a három meglepetés jelmezes, két arab sejk és egy tükörtojás
-spenóttal személyében. 
 A délután folyamán egy kis játékra is sor került, ahol 3 csapatra osztva 
csillogtathatta meg mindenki a tudását egy rögtönzött „Legyen Ön is mil-
liomos” vetélkedő keretein belül. 
A vetélkedő folyamán együtt gondolkodott kicsi és nagy, öreg és fiatal, 
aminek meg is lett az eredménye, hiszen a 3 csapat fej-fej mellett végzett 
az első helyen, így mindenkinek jutott a győztesnek járó pezsgőből. 
  
Az est hátralévő részében a vidámság szintmérője a tetőfokra emelkedett, 
egy fergeteges táncos mulatságban volt részünk, úgyhogy bízhatunk ben-
ne, hogy ettől a tél megijedt, s nagy részünk volt benne, hogy átadta helyét 
a tavasznak. 

Juhász Klaudia  

Tóth Alapítvány 

2017 

A 2016-2017-es tanévben a 
következő tanulók nyerték el pálya-
munkáikkal a Tóth Alapítvány díját. 

1. Petrovics Zsanett (2. osztály) : 
A házi tészta készítése: csiga-
tészta otthon 

2. Oláh Eszter (2. osztály): Le-
gendás helyek Zsámbokon 

3. Urbán Martin (3. osztály): Kis-
gyerekek keresztelése régen 

4. Tóth - Götz Emma (4. osztály)- 
Tóth - Götz Máté (8. osztály): 
A „Zsazsa” kocsma 

5. Halasi Kitti Brigitta (4. osz-
tály): Családi gazdaság 

6. Szabó Nóra (4. osztály): Régi 
történetek Zsámbokról 

7. Kiss Rita Ágnes (4. osztály): 
„Hagyományőrző elsőáldozá-
som” 

A díjazottak az iskola ballagási 
ünnepségén vehették át jutalmu-
kat, melyen jelen volt az alapító 
dr. Tóth József is. 

A mi községünk büszke lehet arra, hogy már évtizedekkel 
ezelőtt olyan hagyományőrzői és írástudói voltak, akik meg-
örökítették és az utókornak ajándékozták népi kultúránk 
helyi emlékeit. A legendás emlékű Gyöngyösbokréta-
mozgalom idején 1938-ban jelent meg Janda József iskola-
igazgató „Zsámboki népszokások” című könyve, 1940-ben –
akkor még ritka kivételként- létrejött a zsámboki falumúze-
um dr. Jencs Árpád egyetemi tanár, Radványi Béla esperes-
plébános, és Janda József igazgató szervezésében, Beniczky 
Mária földbirtokos patronálásával, a helyi apácák és tanítók 
támogatásával. 
1945 után az elszenvedett pusztulás ellenére sem lankadt a 
helyi hagyományőrzés: községünk rendületlen hűséggel 
őrizte hitét, szokásait. A hadifogságból haza tért Györe Béla 
kántortanító, és a Délvidékről visszatérő Csincsura-Cserjési 
Sándor tanító újjáélesztették és tovább szervezték a színját-
szó- néptánc és népdal csoportokat. Ezt a munkát fejlesztette 
tovább a „Zsámboki lakodalmas” programokkal országos 
szintre özv. Györe Béláné tanító. Ebben a légkörben nevel-
kedett a Gyöngyösbokréta kis csoportjának lelkes  énekese 
és néptáncosa, Makádi Margit – Lapu Istvánné, népi emlé-
keink fáradhatatlan gyűjtője, a falumúzeum 1982. évi újbóli 
létrehozója. Eredményes szervezőmunkája mellett, megírta 
az „Ahogy én láttam-emlékeim Zsámbok múltjából és jele-
néből” c. 1996-ban megjelent forrás értékű könyvét is. A 
falu segítőkész adatközlői mellett ennek a falumúzeumnak a 
gazdag anyagát is alaposan tanulmányozta Péterbence Anikó 
néprajzkutató a „Kecele, kacó, zsámboki matyó” c. 1990-
ben megjelent könyvének megírásához. 

Ezt az emlékezést kívántam én is szolgálni az alábbi köny-
veimmel: 
• Frontélmények gyermekszemmel /az 1944/45. év emlé-

kei/ 1994. 
• Zsámboki krónika /Községünk története/ 2000. 
• Davaj, davaj… /Pest megye szovjet megszállása/ 2005. 
• Palatáblától az internetig /Iskolánk 300 éves története/ 

2012. 
• és a nyomdai előkészítés alatt lévő 400 oldalnyi irat- és 

fotódokumentum gyűjtemény. 
Az 1987-88-as tanévtől kezdve egy új, reményteljes 
„szerzőgárda” folytatta a munkát: az iskolánk diákjai, akik 
immár 30 éve írják meg a „Zsámboki Tóth Alapítvány” 
helytörténeti pályamunkáit. Az eddig megírt közel 30 dolgo-
zatot a Pest Megyei Levéltár vette át szakszerű megőrzésre 
és biztosította annak kutatását is. Ez az országosan is egye-
dülálló „zsámboki példa” a múlt és a jelen sokoldalú bemu-
tatása mellett a jövőnek is szól, mert ezekből az írásokból a 
majdani érdeklődők hiteles képet kaphatnak arról, hogyan 
éltek itt az „ősök”, és azt is megtudhatják, hogy kik voltak 
az egykori krónikások, és az őket lelkesítő pedagógusok, a 
nekik mesélő adatközlők… A pályamunkában résztvevők jól 
ismerik a régi igazságot: „A szavak elrepülnek – írás meg-
marad!” Köszönet tehát mindenkinek, aki a jövőben is segíti 
e gazdag szellemi kincs írásba foglalását – a sajnálatosan 
uniformizálódó, nemzetietlen világdivattal szemben. 
Tisztelt Olvasónk! Őrizzük meg továbbra is a helyi hagyo-
mányainkat, maradjunk kemény, büszke Zsámbokiak! 

Dr. Tóth József 

İrizzük meg emlékeinket! 
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Iskolai hírek 

Ballagás 2017 
TISZTELT VENDÉGEINK! 

Egyfajta vidám szomorúság kerít hatalmába bennünket, 
mikor végre elkezdődik valami, amire várunk, s ezzel egy-
idejűleg le is zárul, ami eddig az életünk része volt. 

Azt hiszem, ebben az évben sem lesz ez másként itt, a 
zsámboki Bajza Lenke Általános Iskolában. 

Feldíszítettük az egész iskolát. Ünneplőbe bújtunk. Meg-
tiszteltük vele a ballagó osztályt, akik megkapják utolsó 
bizonyítványukat, amit ez az iskola ad nekik. 

Kedves Gyerekek! Megkaptátok a búcsúztató szavakat, 
amiket teljesen talán fel sem fogtok ebben a nagy várakozás-
ban, ebben az új bizonytalanságban. 

A ballagás mindenkinek mást és mást jelent. Nektek nem-
csak lezárást, hanem egy izgatóan ismeretlen újnak is a kez-
detét. Szüleiteknek is egy fontos állomás ez, öröm, hogy 
idáig eljutottatok, de a mai ünneplés után már ők is az új 
feladatra készülnek, középiskolás éveitek támogatására. 

Mit jelent most a ballagás számotokra? Tablóképet, meg-
hívót, csokrokat, ajándékokat meghatott, könnyes pillantáso-
kat (nem is értem, mi a bajuk ezeknek?), fényképezést, fur-
csa mosolyokat, és némi zavartságot. Évekkel később, per-
sze, már ennél jóval többet és mást fog. 

Idő és alkalom sincs ilyenkor felfogni, mi történik velünk, 
habár a jelentőségét érezzük, ha a családtagok arcára pillan-
tunk. De az tény, hogy ez alatt a néhány év alatt együtt vol-
tatok (kivel örömmel, önként és dalolva, kivel néha muszáj-
ból), és hogy ez a nyolc év mind-mind rólatok szólt. 

A ballagás, és az azt övező időszak leginkább utólag kerül 
a helyére emlékeink polcán. Készülődés a ballagás előtt, 
kisebb-nagyobb buli az ünnepség után, lógás a többiekkel a 
megelőző napokban. S mindez egy mondatba sűrítve: Soha 
többé, de most még igen, s csak most az egyszer. 

Gyakran idézett mondás, miszerint az életünk átmeneti 
időszakokból áll. A jövőt szilárdnak képzeljük, látjuk ma-
gunkat sportolóként, ácsként, villanyszerelőként, nővérként, 
egy kimerevített képben. Most még itt vagyok átmenetileg, 
de holnap majd, holnap már, holnap végre életetek hajójával 

a viharos tengerről megérkeztek a békés kikötőbe…Na, ez 
nem lesz így, azaz csak pillanatokra lesz. S ezeket a szép 
pillanatokat kell tudatosan megélnetek, hogy minden perc-
ben erőt meríthessetek belőle. 

Nem érdemes a múlton sokáig merengeni: „Milyen jó volt 
az oviban – mondjuk -, milyen könnyű volt az alsó tagozat, 
ha újra kezdhetnénk, már sokkal jobb lenne. Higgyétek el, 
minden úgy volt jó, ahogy volt. Kívánom, hogy tanuljatok 
meg az ITT ÉS MOSTNAK örülni. 

Higgyetek magatokban! Higgyétek el, hogy lehetőségei-
teknek csak saját magatok szabhattok határt! Most mindany-
nyian tudjátok, merre mentek tovább, de a jövőjét illetően 
talán van olyan, aki bizonytalan még. De tudnotok kell, 
hogy minden nap egy új lehetőség arra, hogy eldöntsétek, 
vagy akár, a számotokra helyes irányt válasszátok a tegnap 
választott út helyett. Ha elestünk, felállunk, és indulunk to-
vább a cél felé. 

Mivel történelmes vagyok, végezetül elmondom nektek, 
hogy a ballagás hagyománya a 17. század hetvenes éveire 
nyúlik vissza. Ekkor volt ugyanis az első ballagási ünnepség 
Selmecbányán, a Ballag már a vén diák kezdetű dallal bú-
csúztak iskolájuktól a leendő bányamérnökök. Ez a szokás 
aztán a 20. század elejére terjedt el széles körben, és ma már 
szinte nincs is iskola, sőt óvoda, ahol ne ragaszkodnának 
hozzá. Az 1920-as években az Elmegyek, elmegyek című 
dal volt népszerű, az én időmben leginkább a Ballag már a 
vén diák. 

Mostanában meg már Máté Péter sőt  Kispál és a Borz 
dalokat hallunk Tőletek. DE ez így szép, így jó! Az állandó-
ságban a változás: fogalmazza meg minden nemzedék a 
saját érzéseit, gondolatait az új dalokkal! 

Kedves gyerekek! Legyetek büszkék magatokra, arra, 
hogy idáig eljutottatok, de használjátok ki a nap adta lehető-
séget arra is, hogy köszönetet mondjatok mindazoknak, akik 
ezalatt a nyolc esztendő alatt valóban sokat tettek értetek, 
azért, hogy most itt lehettek. Elsősorban a szüleiteknek! 

Isten óvja Őket! 
Isten óvjon Benneteket! 

Szigetiné Simon Rozália  

Határtalanul! 

A Bajza Lenke Általános Iskola 2016-ban pályázott az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! 
elnevezésű programra. A nyertes pályázat eredményeként az 
iskola 7. osztályos tanulói 2017. május 24-től 27-ig ismer-
kedhettek meg Erdély szépségeivel. 
Az úticél Gyimesközéplok volt. Az 5300 lelkes településen 
99 %-ban magyarok élnek, őrizve a történelmi és kulturális 
örökséget.  A kirándulás első napján a Király- hágótól Gyi-
mesig átszeltük Erdélyt, közben megannyi jellegzetes táj-
egységen haladtunk át. Kolozsváron megállva Mátyás király 
szülőháza és a Szent Mihály templom megtekintése közben 
felelevenítettük történelmi ismereteinket. A második napot 
teljes egészében a gyimesközéploki 7. osztályos gyerekekkel 
és tanáraikkal töltöttük. Az ismerkedés és a helyi iskolában 
tett látogatás után együtt kirándultunk el az ezeréves határ-
hoz, amely történelmileg és társadalmilag egyaránt Erdély 
határa. A Rákóczi- vár romjai és a 30-as őrházban berende-
zett múzeum jól szemléltette Erdély aranykorát és az anya-
országtól való elszakadást. A helyi Skanzenben már közelről 
is megismerkedhettünk a csángó hagyományokkal, az épít-
kezési szokásoktól a népviseletig. Délután a zsámboki és 
gyimesközéploki gyerekek táncházat tartottak, ahol bemutat-

ták a saját népviseletüket illetve zsámboki és csángó tánco-
kat tanítottak egymásnak rendkívül jó hangulatban. A har-
madik napon egy hosszabb utazással megcsodálhattuk a 
Békás- szoros és a Gyilkos- tó fantasztikus természeti adott-
ságait. Az időjárás ekkor nem fogadott kegyeibe bennünket, 
de az eső sem szegte kedvünket és ámulva sétáltunk végig a 
Békás- szoroson. 
A kirándulás utolsó napján nehéz szívvel indultunk haza. Az 
út során még megálltunk számos szép helyen, csak azért, 
hogy készíthessünk néhány fotót emlékül, és magunkba 
„szívhassuk” az erdélyi tájak csodáját. Hosszabb megállót 
tartottunk a Tordai- hasadéknál és leereszkedtünk a Tordai- 
sóbányába is, ahol a gyerekek elképedve tapasztalták meg, 
hogy a föld mélyében milyen titkok rejlenek. A négy nap 
során felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A gyerekek 
olyan tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket egyetlen törté-
nelem- vagy földrajzkönyv sem tud átadni. Vendéglátóink 
jóvoltából megismerhettük a híres erdélyi vendégszeretetet, 
ami valóban nem ismer határokat. Az együtt töltött idő, a 
frissen szövődött kapcsolatok és a közös emlékek mind- 
mind azt az érzést erősítik meg bennünk, hogy összetarto-
zunk, és élhetünk ugyan földrajzilag más országban, de 
mindannyian magyarok vagyunk. 

 Zsolnai Nagy Zsuzsa 
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„ÓVODÁSOK BÚCSÚZUNK…” 
Újra eltelt egy év, újra évzáró, és búcsúzás az óvodától. 
Napfényes vasárnap délutánon a helyi művelődési házban 
került sor a Kacó Óvoda évzáró – ballagó rendezvényére. A 
terem megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, akik 
izgatottan várták, hogy csemetéjüket a színpadon láthassák. 
Ez évben az eddigiektől eltérően mind három óvodai csoport 
egyidőben érkezett. A műsorok közötti várakozási időben a 
vendégek vidám zenét hallgathattak. S mielőtt a függöny 
felgördült, Tamásné Homoki Andrea óvodavezető rövid, 
hangulatos előadásában betekintést nyerhettek a jelenlévők a 
fellépő csoportokról. 
A legidősebbek, a Nyuszi csoportosok, gyönyörű népvisele-
tünkben, zsámboki népi játékokból összeállított csokrot mu-
tattak be, Kati óvó néni, Marika óvó néni, és Katika dajka 
néni segítségével. Őket, a legkisebbek, a Gyöngyvirág cso-
portosok követték. Akik az év során megtanult verseket, 
mondókákat, dalokat adták elő, és a színpadot Mártika óvó 
néni, és Borika dajka néni segítségével varázsrétté alakítot-
ták. A Süni csoportosok „A házikó” című mesét dramatizál-
ták, Terike óvó néni, Erzsike néni, és Erika dajka néni segít-
ségével. 
Majd eljött a búcsúzás ideje. 13 gyermek tarisznyát vett a 
vállára, virágot a kézbe:” …iskola hív, új élet vár…”. A 

Nyuszi csoportból a középsősök búcsúztattak és a Nyuszis 
„nagyok”búcsúztak. Verssel, énekkel emlékeztek, köszön-
töttek. 
Meglepetés búcsúzás: Jermi Istvánné Hajnika, a szülők ne-
vében mondott köszönetet az eltelt évekért, a törődésért, a 
segítségért. 
És köszönjük Miléné Baka-Deák Kinga porcelánfestőnek az 
örök emléket, mely a Nyuszi csoportosokat körjátékát örökí-
ti meg egy porcelántányéron. 
Hagyomány, hogy a búcsúzó nagycsoportosok szülei közül 
azok, akik, az eltelt években legtöbbször voltak segítségére 
voltak a csoportnak, az óvodának, elismerő oklevelet kaptak. 
Ezúton is köszönjük a segítséget: Miléné Baka-Deák Kinga, 
Németh Jánosné, Nemecskó Róbertné! 
És én itt is köszönetet mondok Vera néninek, és Molnár 
Mihályné Kiss Ica néninek, hogy három kislány segítségére 
voltak. Felajánlottak három gyönyörű népviseleti ruhát, 
amellyel a három kislánynak óriási örömet szereztek. 
Egy kis útravaló a távozó nagycsoportosoknak: 
Élj, nevess, szeress! Legyen előtted mindig út! 
Fújjon mindig hátad mögül a szél! 
S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. 
(kelta-ír köszöntő) 

Fábiánné Réz Katalin 
óvodapedagógus 

Kacó Óvoda hírei 
2017. április 26-án nagy izgalommal érkeztek óvodásaink 
reggel az oviba, mert tudták különleges nap köszöntött rá-
juk, hiszen az egész óvoda kicsik és nagyok mind útra kel-
nek. Kis hátizsákjaikban ropogtatnivaló, esőkabát lapult, 
amire szerencsére nem volt szükség aznap, mert egész dél-
előtt szép kiránduló idő kényeztette őket Jászberényben az 
Állat- és Növényparkban. 
A gyerekek már az utazást is nagyon élvezték, mert többen 
még soha nem ültek autóbuszon. Az állatkertben pedig cso-
dálkozó szemekkel, boldogan nézték a kifutók állatait. A 
tartalmas séta után maradt még idő egy kiadós játékra is a 
szépen kiépített játszótéren. Kellemesen elfáradva, sok él-
ménnyel gazdagodva tértek vissza gyermekeink az óvodába, 
ahol a finom ebéd elfogyasztása közben lelkesen beszélget-
tek állatkerti élményeikről. 
A közösségépítésnek sok formája van, de a legmeghatáro-
zóbbak a közös élmények. A családok egyre nagyobb hánya-

da kevésbé engedheti meg magának, hogy szabadidejét szín-
házban, állatkertben, egyéb gyerekek által nagyon vágyott 
programok résztvevőjeként töltse el. Ezt a sajnálatos tényt 
felismerve kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy min-
den nevelési évet színesítsen kulturális rendezvény, mese-
előadás, kirándulás. A meseelőadások és utazással járó prog-
ramok költségeit az alapítványunk számára felajánlott adó 
1%-ból, továbbá támogatóink és a szülők adományaiból 
fedezi a Kacó „Majoros István” Közhasznú Alapítvány. 
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak az önzetlensé-
gét, akik szabadidejük egy részét arra fordították, hogy segí-
tő jelenlétükkel megkönnyítsék egy-egy program sikeres 
lebonyolítását, illetve tárgyi- és pénzadománnyal teremtették 
meg a feltételeit meseelőadás, kirándulás megszervezésének. 

Tamásné Homoki Andrea 
óvodavezető 

Családi gyermeknap a szabadidőparkban 

Mint minden ember életében, az óvodáéban is vannak 
„rendkívüli” napok. Ilyen volt a májusban megtartott 
„Gyermeknap”. Nagy izgalommal készültünk mi óvodape-
dagógusok, hiszen nem csak a gyermekeket, de a családokat 
is invitáltuk egy vidám délutánra. A közös élmények átélése, 
intézmény – szülő – gyermek, nem csak a kölcsönös megis-
merést teszi lehetővé, hanem erősíti a gyermekben az óvoda 
iránti bizalmat. 
Az ügyességi játékokba való bekapcsolódás a próbatételen 
túl, vidám kacagásra adott alkalmat. A nevetés, önfeledt 
öröm egyre ritkábban tölti be az ember hétköznapjait. Így 
bizony elkélt ez, hogy a mindennapjainkat színesítse. A já-
tékban elfáradt résztvevőket finom lángos és „boldogi ró-
zsa”sütemény elfogyasztása frissítette fel. A pattogó tüzet 
szülők felügyelték, hogy készenlétbe álljon a nyársalásra. 

Gyermekeink nagy része először tapasztalhatta meg a nyár-
salás, közös sütögetés élményét. Oly éhesen ült le mindenki, 
mintha napok óta nem evett volna. Így érkezett el az alkony. 
Közös éneklés, métázás után ért véget az este. 
Köszönjük a sok segítséget azoknak a szülőknek, akik ma-
gukénak tekintették, hogy ez a nap mindenki számára külön-
leges, ünnepi legyen. Reméljük, sok ilyen délutánban lesz 
még részünk az elkövetkező tanévekben. A ma elültetett 
mag, a holnap gyümölcse. A most óvodába járó gyermek a 
mi jövőnk. Ma mi, holnap Ő gondoskodik rólunk. Így na-
gyon fontos, hogy milyen táplálékot bízunk rá a felnöveke-
dés útján. Ha egészséges, öröm és szeretetteljes légkörben 
képes felnevelkedni, ez lehetőség arra, hogy azt felnőttkorá-
ban kamatoztatni, visszaadni tudja. Ez a délután hozzájárult 
ahhoz, hogy e hosszú út vidámabb, boldogabb legyen. 

Vanóné Raffai Terézia 
óvodapedagógus 
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 Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedé-
se. Az évenként felfedezett új esetek száma folyamatosan 
emelkedett az elmúlt évszázad második felében. 
Becslések szerint élete során tíz nőből egynél nagy való-
színűséggel kifejlődik emlődaganat. 
A diagnosztika és a terápia állandó fejlődése ellenére, az 
emlőrák ma is a nők 33-55 éves korosztályának vezető 
haláloka, sőt, életkortól függetlenül is a nők halálozásának 
második leggyakoribb oka. Európában az összes dagana-
tok okozta haláleset közel 20%-áért az emlőrák felelős. 
Az Országos Rákregiszter adatai alapján, hazánkban 2014-
ben ,7911 nőnél állapítottak meg rosszindulatú melldaga-
natot. 
Az emlődaganatok korai felismerésében hatalmas felvilá-
gosító, oktató szerep jut nekünk, védőnőknek. Az Emlőrák 
Gyógyításáért Alapítvány támogatásával egy ingyenes 
továbbképzésen vehettem részt ez év májusában, ahol min-
den előadó felhívta a figyelmünket, hogy az emlők rend-
szeres és szabályszerű önvizsgálata kulcsfontosságú. 
  Húsz éves kor után minden nőnek ajánlott a rendszeres, 

havonkénti önvizsgálat, mely egyszerű és gyorsan elvégez-
hető. Vannak figyelmeztető jelek, melyekkel azonnal a 
háziorvoshoz kell fordulni pl.:ok nélküli váladékozás a 
mellbimbóból, hirtelen alak vagy méretváltozás a mel-
len,nyirokcsomó megnagyobbodása a hónaljban. A gyanú 
felmerülésekor orvosi vizsgálatok szükségesek, a diagnó-
zis felállításához orvosi csapatmunka szükséges. A panasz-
mentes nőknek, mammográfiás szervezett szűrés 45 és 65 
év között, kétévente történik. A szűrés során az emlő ultra-
hangos vizsgálatára is sor kerülhet, mivel az emlő röntgen 
és ultrahang vizsgálata együttesen nagyobb érzékenységű a 
daganatok felfedezésében, mint bármelyik módszer külön-
külön.  
Az emlőben észlelt elváltozás nem mindig rosszindulatú, 
viszont a betegség korai felismerése és kezelése teljes 
gyógyulást jelenthet. 
Óvjuk egészségünket! 
  

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Védını tanácsai: 

 Hagyományteremtő, országos rendezvényt indított el Közös-
ségek Hete elnevezéssel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az 
NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár konzorciuma a Cselekvő közössé-
gek- aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt keretében. 
A rendezvénysorozat időpontja: 2017. május 8-14 volt. A Kö-
zösségi Hetek központi gondolata a közösségi kezdeményezés, 
a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a nyitott, 
befogadó társadalom eszményének népszerűsítése. A felhívás 
kulturális, muzeális és könyvtári intézmények, hagyományőrző 
csoportok, egyházi közösségek, valamint sport klubok és egyéb 
közösségek részére volt meghirdetve. Zsámbok Község Önkor-
mányzata a felhíváshoz csatlakozva május 11-én és 12-én több 
féle programot ajánlott. Az első napon a figyelmet a közössé-
gekben rejlő értékekre, a közösségek tevékenységeire szerettük 
volna felhívni. Május 11-én délelőtt a Bajza Lenke Általános 
Iskolás gyermekek Turiné Palócz Henrietta vezetésével egy 
táncos flashmob bemutatót tartottak a buszfordulóban. A követ-
kező pillanatban a butiksoron felcsendülő énekszóra lehettünk 
figyelmesek, melyet Őszi Erika és az énekkar adott elő. Nagyon 
aranyosak voltak a Kacó Napközi Otthonos Óvoda gyermekei 
és óvodapedagógusai, akik szintén részt vettek a bemutatón. Ez 
úton is köszönet jár minden gyermeknek és pedagógusnak a 
programon való szereplésért. A helyszínt biztosították a Polgár-
őrség tagjai. Mindeközben a Tájházban már forrósodott a ke-
mence, ahol krumplis pogácsa, káposztás fánk, mézeskalács és 
házi rétes sütése volt a nap folyamán. Az idelátogató közönség 

láthatta hogyan készül a csigatészta, valamint az ügyes kezű 
asszonyok bemutatták a goblein és a hímzés világ rejtelmeit. 
Hálásan köszönjük a résztvevő asszonyok áldozatos munkáját! 
Iskolánk diákjai a nap folyamán helytörténeti sétát tartottak, a 
Mondák, dalok tematikus útvonalán. A tanösvényen Zsámbok 
történelmével, népdalaival és nevezetességeivel ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. Ezen kívül a Zsámboki Szent Erzsébet 
templomot is megtekinthették és a bemutatót meghallgathatták 
a látogatók. Köszönet ezért Tóth Bibiána, Harnos Fanni és 
Hrágyel Dóri 7. osztályos tanulóknak. Gödöllőről érkezett a 
Petőfi Általános Iskolából egy osztály, akik ellátogattak Soós 
Lászlóné és fia tanyájára, ahol megtekinthettek számos szarvas-
marhát és más háziállatokat. A szívélyes vendéglátást köszön-
jük Györgyikének! 
Május 12-én könyvtári programot ajánlottunk az iskolás és óvo-
dás gyermekek részére, Szelek Szárnyán címmel, Szél Marietta 
mesébe szőtt zenés játék óvodásoknak címmel. Az éppen aktuá-
lis évszakhoz és ünnepkörhöz fűződő hagyományőrző magyar 
népdalok, népi játékok, mondókák, énekes körjátékok segítsé-
gével maradandó élményt nyújtó előadást ígért. A műsor inter-
aktív, a gyermekeket a muzsika, a mozgás, a tánc eszközeivel 
és bábok segítségével az előadó bevonta a programba. A műve-
lődési házban ezen a napon három csoportnak volt lehetősége a 
műsoron részt venni. Köszönet az intézményvezetőknek, hogy a 
lehetőséget kihasználva megvalósulhatott ez a rendezvény ! 

 
 Bodáné Majoros Henrietta 

Közösségek hete 

A vérvételről 
Erikát azokban a nehéz időkben kértem fel a helyi hetenkén-
ti vérvételre,amikor a kistérségi állami egészségügy labor-
fronton ellehetetlenült és 4-6 hetes előjegyzési időpontokat 
adott az egyébként a szolgáltatásért kétszer beutazó lakos-
ságnak. Erika,aki felsőfokú egészségügyi végzettséggel ren-
delkezik,saját egészségügyi vállalkozása van és sajnos le-
százalékolt,beteg ember nem mondott nemet,hanem a mai 
napig hétről-hétre veszi a vért,majd saját gépkocsijával időre 
beviszi a kistarcsai laborba feldolgozás céljából. Sőt,mielőtt 
a váróban nekifog a minimum 20 fő ellátásához előtte az 
ágyban fekvő vagy egyéb súlyosabb betegektől vesz vért 
lakásukon. Erika tehát önként,minimális ellenszolgáltatásért 
KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁST nyújt Zsámbok lakossá-
gának. Betegen, hétről-hétre,megbízhatóan, becsülettel. Né-

hányan azonban fordítva ülve a magas lovon a szép szó he-
lyett fenyegető,arrogáns stílusban kérik számon,osztaná be 
még előnyösebben maradék szabadidejét,sőt feljelentéssel 
"kedveskednének". Ezúton megnyugtatom őket,hogy Kókai-
né Soós Erika nem az Állam,nem a doktorúr és nem a Pol-
gármesteri Hivatal alkalmazottja,így panaszt tenni ezek irá-
nyában felesleges.Sőt,eddig is lehetséges alternatíva volt a 
kistérségi laborokat időpontegyeztetés után felkeresni,ez 
ezután is lehetséges. A választás joga adott. De nincs ám 
minden faluban ilyen szolgáltatás,úgyhogy a magam nevé-
ben előljárnék abban,hogy messziről és tisztelettel köszön-
jünk neki. 
Köszönjük Erika. 

Dr. Erdélyi Tibor 
családorvos 
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Kedves Olvasók! 
A természetvédelem helyi lehetőségeit bemutató cikksorozatban a 
nyári teendőkről szeretnék pár sort írni Önöknek. Nyaraink egyre 
meghatározóbb jellemzője a szárazság és a forróság. Valamint, 
hogy az esetlegesen érkező csapadékban sokszor nincs köszönet, 
szélvihar kíséretében, jégesővel színesített felhőszakadás formájá-
ban érkezik. Abban hogy ezekért a változásokért mekkora mér-
tékben vagyunk mi magunk okolhatóak még zajlik a vita, de ab-
ban azért már elég nagy az egyetértés hogy részünk van benne. 
Azonnali megoldást persze én sem látok, de a „Gondolkodj glo-
bálisan, cselekedj lokálisan!” elv mentén haladva sok aprósággal 
hozzátehetünk, hogy legalább a saját közvetlen környezetünk 
szintjén tompítsuk a kedvezőtlen folyamatok hatásán. A szélvi-
hart és a jégesőt megállítani nem tudjuk, de ha vihar után esetleg 
fészekből kiesett madárfiókával találkozunk, akkor megpróbálha-
tunk segíteni rajta. Ha tudjuk honnan esett ki tegyük vissza, ha 
nem sikerül, akkor pedig próbáljuk megfelelő helyre juttatni, 
elsődlegesen az állatkertek rendelkezek megfelelő felszereléssel 
és szakértelemmel. Az oda történő szállításban segíthetnek az 
állami természetvédelem munkatársai, vagy a civil madárbarátok 
(épp ezen sorok írása közben érkezett egy zöld küllő fióka hoz-
zánk). Nagyon fontos viszont hogy sok madárfaj (településen 
leggyakrabban a rigófélék rokonsága) nem besorolható a hagyo-
mányos fészeklakó/fészekhagyó kategóriába. Azaz a fiókák már 
azelőtt szétugrálnak mielőtt elérik a röpképességet. Tehát nem 
minden fiókát szükséges megmenteni, sok esetben természetes 

hogy csetlő-botló madárkával találkozunk. Ezt a módszert azok a 
madárfajok alkalmazzák, akik fészkeiket a ragadozók számára 
viszonylag könnyen elérhető helyen építik és így a természetes 
környezetben a fiatalok túlélési esélye megnövekszik ha szétszó-
ródnak (nem kapja el mindet a vadmacska). Viszont települési 
környezetben ez sokszor csapdahelyzetet teremthet. Például ha 
olyan területre tévednek a fiókák ahol nincs számukra megfelelő 
búvóhely. Ilyenkor segíthetünk azzal, ha az ügyetlen fiókát be-
tesszük egy közeli sűrű bokorba. Azt is tudni kell hogy ha komoly 
sérülésekkel rendelkezik egy kismadár, például nyílt szárny törés, 
akkor a túlélésre elég kevés az esély, arra pedig hogy újra repülni 
tudjon szinte semmi. A havária helyzeteken túl is lehet segíteni a 
nyári melegben szárnyas barátainkat. Az itatóhely létesítése nagy 
örömére szolgálhat a kert madarainak (és az őket megfigyelő 
természetbarátoknak). Az itató a legegyszerűbb esetben egy egy-
szerű műanyag virágalátét, amiben rendszeresen cseréljük a vizet. 
Persze lehet másból is készíteni. A lényeg, ne hirtelen mélyüljön 
a víz, hanem sekély legyen a széleken. A sekély részt pár kő be-
helyezésével is el lehet érni.  Az itatót messze nem csak madarak 
használják, esténként a sün is útba ejti őket, de napközben sok-
szor látni rovarokat is - például méheket – a „vízparton frissítőz-
ni”. Az egyszerű itatót lehet bonyolítani, ha például úgy hozzuk 
létre, hogy legyen mindig sár a partján, akkor a fecskék számára 
lehet „tüzép telepet” létrehozni, de ha a fecskék nem is jönnek 
(sajnos már alig vannak), akkor is megtalálják azt azok a darazsak 
(a sárga fekete színű, karcsú derekú, lopódarazsak) akik sárból 
építenek kis fészekbölcsőket, melybe megbénított pókokat horda-

Természetvédelem 

Zsámboki ifjúsági hittan 
 Egy szép napon jött az ötlet: Mi lenne, 
ha a vallásos fiatalokból közösséget 
építenénk? A kérdés nyitott fülekre 
talált, így hamar eljött az első alkalom: 
2016. március 2-a, szerda este 7 óra. 
Ismerős arcokat láttunk, hiszen egy 
faluban lakunk, de a közös időtöltés 
váratott magára. Milyen furcsa do-
log… ismersz valakit, de rájössz, hogy 
még nem is kérdezted meg sosem mit 
segíthetsz neki, vagy mi a kedvenc 
időtöltése. Mindenki bátortalanul kez-
dett belefolyni a beszélgetésekbe. Is-
merkedés, sztorizgatás, játékok, sok-
sok nevetés és mintha mindig is bará-
tok lettünk volna, hiszen van egy közös 
pont mindannyiunk életében, a vallás. 
Természetesen minden alkalommal 
fordítottunk időt az Istenre is: megfo-
galmaztuk hálánkat, kéréseinket, felol-

vastunk a Bibliából, hallgattuk András 
atya tanító szavait, kérdéseinkre közö-
sen kerestük meg a válaszokat. Csak 
úgy repült az idő, teltek a hetek, min-
dig szerda este volt, aztán hazafelé 
sétálva: „Mikor lesz már szer-
da?”.  Megjelentek új arcok, és sajnos 
néhányan elhagyták a „bandát”, de aki 
betéved, mindig nyitottságra lel. 
Ahogy erősödtünk és sokat beszélget-
tünk, felmerültek olyan dolgok, ame-
lyekre a mai világban nagy szükség 
van! Gyermekkorban kell kialakítani 
az elköteleződést a vallás mellett, meg 
kell mutatni a jövő nemzedékének, 
hogy mire képes a szeretet, a legna-
gyobb összekovácsoló erő. Erre egy 
tábor tűnt a legjobb megoldásnak. Vá-
ratlan sikert aratott a kezdeményezés 
és sokkal többen jöttek el, mint remél-

tük. Sok segítséget kaptunk, amit ez-
úton is hálásan köszönünk minden 
felajánlónak. A gyerekek minden bi-
zonnyal meséltek otthon így talán nem 
csak mi állíthatjuk, hanem a szülők is, 
hogy sikerrel zártuk a nyári hétvégi 
napközis táborunkat. Ezzel azonban 
nem állt meg a programszervezés: gitá-
ros misék, kirándulás, kerti partik, kö-
zös éneklések, adventi koszorúkészítés, 
farsang. Felelevenítettünk egy régi 
szokást, a cipősdoboz akciót, aminek 
köszönhetően sok zsámboki gyermek-
nek lett boldogabb a karácsonya. Nem 
felejtjük azonban, hogy mindezeket 
egyedül nem tudtuk volna végrehajta-
ni, kellett valaki, aki megválaszolta a 
kérdéseinket, tanácsot adott, támoga-
tott, és akire bármikor számíthattunk: 
Á-MEN.   Szabó Kristóf  

Június 17.- én reggel lázas készülődés 
volt templomunk környékén! Talán 
sokan csodálkoztak, nem tudták mire 
vélni, néhányan azt gondolhatták itt 
lesz a ballagás. Viszont valami egészen 
más történt. Tíz fiatal közösségünkből 
a keresztény nagykorúságra készült. 
várta a Szentlelket és persze Püspök 
atyát, aki majd közvetíti számára. Nem 
csak Ők ünnepeltek ezen a napon, 
Dányból is érkeztek fiatalok, akik 
ugyancsak a Lélek kiáradását várták. A 
szél ugyanúgy fújt és zúgott, mint Pün-

kösdkor és azt gondolom a szívünk is 
ugyanolyan nyitott volt, mint akkor az 
Apostoloknak. Miklós püspök atya 
bíztató szavai mindannyiunk bensőjét 
érintette. „ Ilyen nagy dolog a keresz-
ténység?”- tette fel többször is a kér-
dést és mi minden egyes kérdésnél 
talán egyre mélyebben értettük meg: 
„Igen ilyen nagy dolog”! 
Hálával tartozunk az Istennek, amiért 
kegyelmével meghívta testvéreinket a 
felnőtt keresztény életre. Szép ünne-
pünk mindannyiunk szívében kell elin-

dítsa a vágyat, hogy a Szentlélek erejét 
felhasználva éljünk a világban. Min-
dennapjainkban adjunk helyet az Isten 
kegyelmének, amely soha nem csal 
meg Bennünket és mindig az igazi 
boldogság felé vezet. 
Megbérmáltjaink: Fekete Vivien, 
Harnos Szilvia, Urbán Petra, Boda 
Réka, Vasas Fanni, Papp Anni Julian-
na, Papp Albert, Csapó Levente, Tóth- 
Götz Kristóf, Kratochwill Máté 

Kovács András atya 

Lélekbıl élni 
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Az arany középút 
A hatvanas évek elején a magyar televíziónak csak egyetlen egy 
csatornája volt fekete-fehéren. Akkor én már egyetemista voltam. 
A kollégiumunk a Petőfi-híd budai hídfőjénél volt. Minden áldott 
estén – a híradó előtt – megnéztem az esti mesét. Ugye milyen 
különös, az a mondat fogott meg; „Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer…”. Ezt a mondatot jeles magyar színészek szájából hallot-
tam; Latinovics Zoltán, Ruttkai Éva, Domján Edit, Szabó Gyula és 
mások. Igen, ez a mondat kísért engem életem során. Sokat mesél-
tem a drága ikerkislányaimnak. Mifelénk Laoszban is van sok szép 
mese. Kicsi koromban a drága nagymamám sokat mesélt nekünk a 
szabad tűz mellett. A mesék teli vannak szerelemtől összetört szí-
vekkel. A jóság és a gonoszság viaskodik egymással, általában a 
jóság mindig győzedelmeskedik, sajnos a valós életünkben nem 
mindig így van. Most öregkoromban öreg fejjel engedjék meg, hogy 
mesét mondjak Önöknek az „arany középútról”. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer (Önöknek is, nekem is volt 
egyszer) egy nagyon gazdag uralkodó Indiában, Krisztus születése 
előtt mintegy ötszáz évvel. Ez az óriási ország mostanában is léte-
zik s virul. Az uralkodónak volt egy fia, vagyis a korona hercege, 
akit nagyon szerethettek, ugyanis minden áron meg akarták a her-
ceget óvni minden rossz, kellemetlen és nyomorúságos dolgoktól. 
Építettek neki három palotát, nevezetesen a nyárit, a télit és az esős 
évszakút. 
Állandóan a palotában kellett tartózkodnia, ahol andalító zene 
szólt, a csinos táncos lányok szórakoztatták a herceget, válogatott 
ételből és italból sosem volt hiány – volt szép felesége és egy kis-
fia. Mint lenni szokott, a szigorú tiltás kíváncsivá tette a herceget. 
Egy szép napon – titokban – rávette a szolgáját, hogy vigye már a 
városba. A kiruccanás első alkalmából meglátott egy hajlott hátú, 
fogatlan, bottal járó öregembert. Megkérdezte szolgájától: 
- Ki ő, miért ilyen csúnya és miért így jár? 
- Felség, ez egy nagyon öreg ember. 
- Öreg, én is ilyen csúnya öreg leszek? 
Töprengve tért vissza a palotába. Másnap még nagyobb kíváncsi-
sággal mentek vissza a városba Ez alkalommal meglátott egy halot-
tat, amint feltették a máglyára. 
- Mi ez? 
- Felség, egy halott, elégetik majd. 
- Én is meghalok? 

Még nagyobb aggodalommal és töprengéssel tért vissza a palotába. 
Egy szép napon azonban csendben elment a palotából – otthagyva 
feleségét és kisfiát –, többé már nem is jött vissza a palotába. 
Akkoriban rengeteg remete élt az indiai sűrű, szűz erdőkben. Gon-
dolkodtak, meditáltak és sanyargatták önmagukat. A koronaherceg 
– Sithátä Gutámä – csatlakozott hozzájuk. A herceg nagy elszánt-
sággal, akaraterővel a legszigorúbb volt mindenben. A többi remete 
példaképének tartotta. Úgy szólván éjjel-nappal meditált keresztbe 
tett lábbal ülve az óriás bothifa (indiai fügefa) alatt. Minimálisan 
vett vizet és ételt magához, amely a dzsungelben található volt; 
ehető bogyó, gyümölcs, zöldnövény hajtása stb. Több éven át kere-
sett valamit, ami enyhíti majd az emberiség nyomorúságát, de nem 
talált ilyet. Még szigorúbban vette a dolgot olyannyira, hogy le-
gyengült, már-már a halál szélén állt. 
Ilyen fizikai és lelki állapotban vonszolta magát kúszva egy kis 
folyó partjára, hogy vízhez jusson. Amint kortyolgatott arra lett 
figyelmes, hogy a folyón leúszó csónakban egy öreg mester tanított 
egy fiúcskát a héthúrú (népi hangszer) hegedűszerű hangszeren 
játszani. A mester így szólt tanítványához: 
- Ne húzd nagyon a húrt, mert elszakad! 
- Ha a húr nem kellően feszes, akkor nem hangzik szépen. 
- Próbáld megtalálni a húr közép feszességét! 
Sithátä azon nyomban rájött mit kell tennie. Ment a faluba kéreget-
ni rizst, evett, s erőre kapott. Újra nekifogott az elmélkedésnek. 
Ekkorra az eddig példáját követő többi remete lenézte őt. 
Egyik szép napon mégis rájött egy szóra, amit több éven át kere-
sett. Ez az egyetlen szócska a vágy. Úgy vélte, ha nincs vágya az 
embernek, akkor a lelke olyan lesz, mint a szélcsendben sima felszí-
nű tenger, nem fodrozik, nem hullámzik, és nem háborog. De hát a 
kedves olvasó joggal más véleményen lehet: emberek vagyunk, 
lépést kell tartani a fejlődéssel, az anyagi gyarapodással. Erre az 
immár felvilágosult Sithátä herceg, vagyis Buddha azt mondta; 
gondoljatok az elefánt hajcsárra, aki az óriás állatot képes volt a 
saját akaratára kényszeríteni, idomítani, urai legyetek a vágyak-
nak, nem pedig fordítva! 
Most már, mint Buddha járta a falvakat, tanította népeit. Beszélt 
nekik az emberiség bajairól, örömeiről és természetesen az „arany 
középútról”. Most már tudom kitől származik ez a mondás. 
Hát itt a mese vége, aki hiszi higgye, aki nem hiszi, járjon utána. 

 Ouanphanivanh Somdy 

Kedves Zsámboki Lakótársaim! 

Az elmúlt 3 hónap eseményeit átgondolva  szerencsére nem 
tudok  bűnesetekről beszámolni mivel nem történt ezzel kap-
csolatos cselekmény.  
Az egyesületünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg-
tartotta az éves közgyűlését május hónapban. Módosítottuk az 
egyesület alapszabályát, hogy megfeleljünk a közhasznúsági 
követelményeknek és kérjük a Cégbíróságon a közhasznúsági 
bejegyzést. 
Napirendként szerepelt a Vezetőség ( Elnökség,  Felügyelő 
Bizottság) megválasztása is. A tagság  a Vezetőséget megerősí-

tette, és bizalmat szavazott részünkre. 
A 2016. december 31-i állapot szerint egyesületünk 60 tagot szám-
lál. 
Az év során 2 fő tag kilépése történt az egyesületből, kizárás nem 
történt.  
2 fő tagfelvételére került sor az év folyamán.  
Éjszakai járőrözés munkaóráinak száma:3382 óra. Mindezek mel-
lett látni kell azt is, hogy a sok-sok szolgálati órát viszonylag cse-
kély létszám teljesítette. Éppen ezért szükséges, egyfajta megújítás 
Itt kérem azoknak a jelentkezését a Zsámboki Polgárőrség 

nak eleségül az utódaikank. És hát persze létrehozhatunk kerti tavat 
is. Ha ügyesek vagyunk és figyelünk rá, hogy soha semmiféle 
vegyszert nem teszünk a vízbe (egyébként sehova nem kellene, de 
a vízbe különösen nem), akkor egy komplett vizes élőhelyet is 
létrehozhatunk. Ebihalakkal, szitakötőkkel, keringőbogarakkal, vízi 
csigákkal, molnárpoloskákkal és a milliónyi egyéb apró csodával. 1
-2 év alatt szobányi méretű valódi vadon lehet a kertünkben. Pár 
vízinövénnyel, egy tavirózsával megkoronázva akár a kertünk köz-
ponti eleme is lehet a tavacska. Figyeljünk arra, ne a messzi tájak 
egzotikus fajait válasszuk (velük csak a baj lesz) hanem inkább 
honos vízinövényekkel népesítsük be a tavacskát, akkor kell a leg-
kevesebb energiát a gondozásra fordítani. 

Újra a terjedelmi korlátok közé szorulok pedig most is még ezernyi 
apróbb és sok nem is olyan apró ötletem lenne, azért hogy színe-
sebbé és a természet lényei számára élhetőbbé tegyük kertünket, 
köztereinket, vagy épp a külterületeinket.  Amennyiben valaki 
szívesen beszélne ezekről, vagy épp a saját meglátásait osztaná 
meg szívesen látom őt a „Zsámbok természeti értékei” csoportban 
a z  i n t e r n e t e n  ( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/365470467178695), ott nincsenek terjedelmi korlátok. 

Németh András 
természetvédész 

Zsámboki Polgárır Egyesület munkájáról…. 
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 Május 27. napján került megrendezésre az idei tanévzáró sakkver-
seny Zsámbokon. Az ideális helyszínt biztosító Bajza Lenke Álta-
lános Iskolától nem először kaptuk ezt a lehetőséget, hisz’ az évek 
során rengeteg sikeres sakktornát sikerült itt lebonyolítanunk. 
Nagyszabású találkozó következik majd, mintegy hagyományo-
san, az ez évi lecsófesztivál keretein belül, ahova az eddigiek so-
rán az ország egészen távoli pontjáról is kapunk nevezéseket. 
Nemegyszer külföldi vendégeink is akadtak. 
 A májusvégi évadzáró versenyünk alkalmával 38 ifjúsági ver-
senyző ült sakkasztalhoz, és a szokásos öt korcsoportban mérték 
össze játékerejüket. Sajnos csupán három zsámboki sakknövendék 
nevezett, pedig sportegyesületünk sakkfoglalkozását több mint 10 
helyi növendék látogatja, többnyire rendszeresen. Legalább ha-
vonta 1 alkalommal indulni kéne versenyen, hiszen az egyenletes 
fejlődés megkívánja a rendszeres megmérettetést. Legalább a 
helyben megrendezett sakktornákon illene minél több zsámboki 
ifjúnak asztalhoz ülni, erre irányítanám rá a kedves szülők figyel-
mét. Egyelőre Kánya Gábor, Niegreisz Máté és Szabó Csanád 
igyekszik elindulni a különböző ifjúsági versenyeken, nem vélet-
lenül tudnak látványos fejlődést produkálni a többiekkel szemben. 
 Nem sokkal e verseny után, május 30. napján kaptak szerepet kis 
óvodás sakkozóink Hévízgyörkön, a regionális sakktornán, ahol 4 
óvoda (Iklad, Hévízgyörk, Tura, Zsámbok) sakkpalántái adhattak 
számot a még természetesen kezdetleges sakktudásukról. Volt egy 

abszolút befutó sorrend, de külön is díjaztuk az óvodák szereplőit, 
csakúgy, ahogy a lányokat is  külön, a fiúkat is külön. A zsámboki 
ovisok legjobbja, Lehoczky Hanna nyerte az aranyérmet a lá-
nyoknál. A másik kislány, Gyalus Flóra, aki a foglalkozásokon 
sokkal jobb játékra képes, most, élete első versenyén nagyon-
nagyon megilletődötten játszott. Nagy baj nincs, mert az ilyen 
jellegű „figyelemkiesés” eléggé gyakori jelenség ebben az életkor-
ban. A fiúknál a kis Mile Csaba nyerte az aranyat, Szomora Le-
ventének sikerült begyűjtenie az ezüstérmet, s Bartos Levente 
futott be harmadik helyre. Bátran játszott Kovács Dominik is, 
csak ő nem érzékelte igazán, hogy most komoly versenyen van, 
így az eredmény nem érdekelte őt igazán. Nyilván neki is megjön 
majd a harcos kedve a következő versenyén. 
 A szám szerint 34 ovis versenyző jól érezte magát, hiszen valam-
ennyi versenyző oklevelet kapott, s ezen felül mindannyian vá-
laszthattak kis „szuvenírt” az ajándékasztalról. A hévízgyörki 
óvoda vendégszeretete, az óvoda vezetőjének, „Nanni néninek” 
köszönhetően megint felejthetetlen élmény adott a környék óvo-
dáskorú sakkozó csemetéinek. Jó indításnak ígérkezik ez a továb-
biakra nézve. A pici gyerekeknek lehetőség van az iskolában foly-
tatni, amit az óvodában elkezdtek, s az iskolai versenyek alkalmá-
val majd megtanulják az időmérő eszközök használatát is, ami 
fontos feltétele a sakkversenyeknek. 

 tóthmáté   

Tisztelt Sportbarátok! 
A június eljöttével véget ért a 2016/17-es futballszezon, egyesüle-
tünk ismét egy sikeres évet tudhat maga mögött. Idén először 
nevezett női csapatot a Zsámboki Sportegyesület a Pest megyei 
női bajnokságba; lányaink a tavaszra sokat fejlődtek, a ¾ pályás 
bajnokságban a 6., a kispályás bajnokságban az 5. helyet tudhat-
ják magukénak. A másodosztályban játszó felnőtt csapat a 14., a 
harmadosztályban játszó a 13. helyet foglalta el a tabellán. U19-es 
csapatunk 10. helyezett lett az U16 pedig 9. Az U14-es korosztály 
épp lemaradt a dobogóról, így ők a 4-en helyen zárták a tavaszt.  
A Bozsik tornákon szereplő focistáink szépen fejlődnek, jó ered-
ményeket érnek el, a gyerekek és a szülők örömmel térnek haza a 
tornákról. 
Bravúrokból és szomszédvári rangadókból sem volt hiány az év 
során; másodosztályú felnőtt csapatunk az akkor 4. helyezett Val-
kóval 2-2-es döntetlent játszott; harmadosztályú csapatunk 2-1-re 
nyert a Kókával szemben. Női csapatunk 2-0-val verte meg Val-
kót és a 4. helyezett Hatvant. Ifistáink 6-3 arányban győztek az 
akkor 3. helyen álló Sülysáppal szemben. A Bozsik Torna utolsó 

fordulójában U13-as korosztályunk megverte Tura és Dány csapa-
tát is. 
Sportlétesítményünk is fejlődött: jelenleg a labdafogó hálók építé-
se folyik. 
Felnőtt csapatunk a Pest megyei I. osztályú futsalbajnokság keleti 
csoportjában veretlenül az első helyet szerezte meg, a Bajnokok 
Tornájában pedig a harmadikat. 
Továbbra is várjuk szeretettel a futballozni vágyó fiatalokat, fiú-
kat és lányokat egyaránt. 
Köszönjük Holló Ilona, Polgármester asszony, az Önkormányzat, 
a helyi vállalkozók és szimpatizánsok nagylelkű anyagi és termé-
szetbeni támogatását; bármilyen segítséget a jövőben is örömmel 
fogadunk. Lelkes szurkolóinkat pedig a nyár végén visszavárjuk a 
pálya mellé, reméljük, a következő szezonban is sok élményt 
tudunk majd szerezni. 

További információk: www.facebook.com/
zsamboki.sportegyesulet 

Hajrá Zsámbok! 

 Kovács Beatrix 

Zsámboki sportegyesület hírei 

Sakkversenyeinkrıl 

tagjai sorába, akik szeretnének részt venni a bűnmegelőző fel-
adataink teljesítésében, éreznek elkötelezettséget, és a települé-
sünk  biztonságát megőrizzük! 
 
2016.évi pénzügyi adatok: 
Bevételeink támogatásokból teljesültek: 
Zsámbok Község Önkormányzat  Polgárőr Egyesületünket  2016-
.évben  520.000,-Ft támogatásban részesítette. A helyi Termelőszö-
vetkezet támogatása 300 000,-Ft, Országos Polgárőr Szövetség 
támogatás 405 000,-Ft, valamint Önkormányzatunkkal közös pá-
lyázatot nyújtottunk be a „Polgárőr Község” cím elnyerésére, 
amely eredményes volt, ezzel egyesületünk 100 000,- Ft támoga-
tásban részesült. A személyi jövedelemadó 1 %-a 103 000,-Ft 
A kiadások jelentős részét a polgárőr autó fenntartása 
(üzemanyagköltség, casco, kötelező felelősségbiztosítás, szervize-
lés stb.) jelentette. A Suzuki  autó kötelező szervízelését is elvégez-
tük. 
Minden pályázati lehetőséget próbálunk kihasználni, az elmúlt 

évben a 2 alkalommal nyújtottunk be  pályázatot, de mindkettőt 
anyagi keret hiányában nem volt nyertes. Ez évben is benyújtunk 
működési támogatásra kiírt pályázatot, amennyiben  megfelel az 
egyesületünk a pályázati kiírás feltételeinek. 
2015.évebn elkezdtük a polgárőrök részére a formaruha beszerzé-
sét, anyagi lehetőségeink szerint 2016.évben folytattuk a forma 
pólók, láthatósági mellények megvásárlását. Különösen fontos volt  
a jólláthatósági mellények beszerzése, ez ma már kinn az utakon 
illetve egyéb rendezvényeken is nélkülözhetetlen.  
Telefonszámok: A Polgárőri szolgálat elérhetősége:  0630/6214082 
Elnök elérhetősége: 0630/6217181 
Ha egyéb összeggel szeretné, tudná támogatni valaki az egye-
sület munkáját, a Turai Takarékszövetkezetnél vezetett szám-
lánkra utalással bármikor megteheti. Számlaszámunk: 
65900114-50000098. Bármely adományt  szívesen veszünk, és 
megköszönünk. 
Köszönöm figyelmüket! 

Bajnóczi Krisztián 
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Körzeti Orvosi rendelı  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok,  

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

Rendelési idı: 
Munkanapokon: 8:30-12:00  
Nyári idıszámítás idején:  

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

hétfı: 18:00-19:00 óra 
csütörtök:  18:00-19:00 óra 

 

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

Telefon: 06 1 301 69 69 
 

Fogorvosi rendelı  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

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

Rendelési idı:  
Hétfı: 08:00 - 12:00,  
Kedd: 13:00-18:00 

Szerda: délelıtt iskolafogászat 
Csütörtök: 13:00-18:00,  

Péntek: 08:00 - 12:00 
Hétvégi ügyelet: Rókus kórház 

Védınıi Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védını:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védınıi tanácsadás:  
csütörtök: 8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

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. 

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak a közeli és tá-

voli rokonoknak és ismerősöknek, 
barátoknak, kollégáknak és szomszé-

doknak, akik drága szerettünk,  
Götz György 

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek, szeretetükkel és  

együttérzésükkel mély 
fájdalmunkban velünk osztoztak.  

A gyászoló család 

KEJÓ Ingatlan  KEJÓ Ingatlan  KEJÓ Ingatlan  KEJÓ Ingatlan  

Ha BEADJA, a KEJÓ majd ELADJA! 

   
  

A körzet új ingatlanosa, a KEJÓ Ingatlanközvetítő- és Szolgáltató Iroda 
  

(tagja a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének – MIOSZ) 
  
  

2252 Tóalmás. Fő út 53.    Telefon: 06 70 379 2676 
  

Email: kejoingatlan@gmail.com      Honlap: www.kejoingatlan.hu 

  

Jutalék: 2-3% (de minimum egyszázezer forint), csak sikeres eladás után!!! 
  

Ingatlan keresőknek díjmentes a szolgáltatás! 
 

  

 KEJÓ Ingatlan  KEJÓ Ingatlan  KEJÓ Ingatlan   KEJÓ Ingatlan   
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