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Az elmúlt időszak eseményeiről 

Tisztelt Zsámbokiak! 
Zsámbok Község Önkormányzatának 2017. évi költségve-
tését a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el. 
Költségvetésünk fő összege:222 912 000 Ft, amelyből gaz-
dálkodhatunk.  
Továbbra is feladatalapú finanszírozásban részesülünk, a 
támogatás a település üzemeltetéséhez nyújt támogatási for-
rást. 
Bevételeink: 
Központi támogatás eredeti előirányzata:  146 136 000 Ft 
Gépjárműadó:  5 500 000 Ft 
Kommunális adó:  6 000 000 Ft 
Iparűzési adó:  18 000 000 Ft 
Egyéb, intézményi bevételeink:  46 000 000 Ft 
Kiadásaink: 
Működési célú kiadásaink:  204 128 000 Ft 
Beruházás:  9 858 000 Ft 
Felújítás:  4 950 000 Ft 
Tartalékalap:  3 976 000 Ft 

Az előző esztendőről a zárszámadást április hónapban 
készítjük el, de a várható pénzmaradvány amellyel tervezhe-
tünk: 40 000 000 Ft körüli összeg lesz, amelyet fejlesztésre, 
pályázatokhoz történő önrész biztosítására kívánunk felhasz-
nálni. 

Számítunk arra, hogy az energetikai pályázatok keretén 
belül lehetőségünk lehet intézményeink nyílászáróinak cse-
réjére és külső hőszigetelés elvégzésére. 

Az óvoda konyhába  mosogatógép kerül beszerzésre, de a 
közétkeztetés fejlesztésére kiírt pályázaton is indulni szeret-
nénk, amelyből a konyha felújítását és további eszközök 
beszerzését tervezzük. 

Az év első napjaiban a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pest Megye Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésére, felújítására, karbantartására 
nyújtottuk be a Zsámboki települési utak aszfaltozására pá-
lyázatunkat. 

A projekt összes költsége: 98 559 000 Ft, ebből a saját 
forrás összege: 4 928 000 Ft 

Szeretnénk 4,5 km úthálózatot a projekt keretén belül 
felújítani, amelyben szerepel: Szent László utca, Nyárfa 
utca, Szőlő utca, Rózsa utca, Kossuth L utca vége, Deák 
Ferenc utca, Arany János utca, Ipolyság utca, Komárom 
utca, Hunyadi utca, Tavasz utca,  

Költségvetésünkben egyéb útfelújításokra tervezhető 
még: 5 330 000 Ft. 

Jelentős kiadásként került tervezésre az ebben az eszten-
dőben módosításra kerülő Településfejlesztési –rendezési 
terv átdolgozása.  2000 000 Ft összegben támogatjuk a helyi 
civil szervezeteket. Augusztus 5-6-án, ezúttal a 15. alkalom-
mal megrendezett Lecsót a keceléből hagyományőrző feszti-
vált két naposra tervezzük, amelyhez 3 000 000 Ft forrást 
biztosítunk, és szervezzük ismételten az ősz folyamán az 
Egészségnapot. Tervezzük kiadványaink, prospektusaink 
ismételt nyomdai kiadását, dr Tóth József tanár úr Új Képes 
Krónika könyvének megjelentetését. 

Bővítettük a házi gondozói szolgálatot, továbbra is támo-
gatjuk lehetőségeink szerint a szociálisan rászorulókat, és 
folytatjuk területünkön a zöldségtermesztést. A közfoglal-
koztatás keretén belül az évben átlagosan, időszakokra bont-
va 15 fő alkalmazottnak tudunk munkát biztosítani. 

Szeretnénk kérni településünk lakóit, hogy ingatlanjaik 
előtti közterületet rendezése mellett az árkok, átereszek tisz-
títását is szíveskedjenek folyamatosan elvégezni. 

A területek tisztántartását köztisztasági rendeletünk sza-
bályozza. 

Az elmúlt hetek hóolvadásakor tapasztaltuk, hogy sok 
ingatlan előtt az átereszek, csövek homokkal, földdel, textil-
darabokkal voltak eltömődve. 

Kedves Zsámbokiak! 
2017. február 26.-án Vigántpetend községben időközi 

polgármesteri választást tartottak. Nemoda István polgár-
mester úr egészségi állapotára tekintettel lemondott. 

A település újonnan megválasztott polgármestere: 
Győriványi Dániel, akinek ezúton is szeretettel gratulálunk 
és jó egészséget, sikeres és együttműködő munkát kívánunk! 

Holló Ilona  
polgármester 

1987. január 26-án tartotta alakuló ülését a Zsámboki Köz-
ségi Tanács. 

Az országban függetlenségi háborúként elhíresült helyi 
népszavazás eseményére1986. szeptember 21-én került sor 
Zsámbokon.  A települést 1975-ben adminisztratív eszkö-
zökkel összevonták Valkó és Vácszentlászló községekkel, a 
közigazgatási székhely Valkóra került. A falu fejlődése 
megállt, Zsámbok elvesztette a 70-es évek elején még saját 
vonzáskörzettel rendelkező, alsófokú közigazgatásnak minő-
sített státuszát, és az évek folyamán halmozottan hátrányos 
helyzetű településsé vált. 

A helyi népszavazás eredményeként 1644 választó támo-
gatta az önálló tanács megalakítását, 76 szavazó továbbra is 
a társközségben maradás mellett voksolt. 

A 21 körzetben megválasztott tanácstag a zsúfolásig meg-
telt kiselejtezett bútorokkal berendezett tanácsteremben lel-
kesen tett arról tanúbizonyságot, hogy a falu előtt álló fel-
adatokat az eddigiekhez hasonló összefogással, együttes 
erőfeszítéssel oldja meg. 

 

A tanácstagok megválasztották a tanács elnökét és a Vég-
rehajtó Bizottságot, akiknek tagjai: 
Holló Ilona –Rákóczi utca -tanácselnök 
Urbán László – Arany János utca -tanácselnök helyettes 
Balogh József-Kossuth utca, Balogh Tibor-Halász utca, Du-
dás Józsefné-Szt. Erzsébet tér, Kovács András-Széchényi 
utca 
A tanács tagjai: 

Bajnóczi József-Zrínyi utca, Bajnóczi Istvánné-Szt. 
László utca, Búzás József-Nefelejcs utca, dr. Szorg István-
Szt. Erzsébet tér, Farkas Tibor-József Attila utca, Hajdú 
Mihály-Kossuth utca, Horváth László-Szőlő utca, Hrágyel 
Mihály-Hunyadi utca, Kakucska János-Ipolyság utca, Kókai 
Zoltán-Kossuth utca, Mezei Sándorné-Ady E. utca, Pintér 
József-Nyárfa utca, Szabó Gyula-Kossuth utca, Szabó Ist-
vánné-Deák F utca, Szabó József-Nagydiófa utca 
A tanács VB titkára: dr. Oláh Lajos Dány község VB titkára 
megbízással látta el feladatát 1987. szeptember hónapig, 
amikor Nagyné Szabó Judit VB titkárként került alkalma-
zásra. 

 30 évvel ezelőtt 

Holló Ilona  
polgármester 



3 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

A 2000. évben megjelent Zsámboki krónika c. könyve 
folytatásaként, várhatóan a nyár közepén tervezzük dr. 
Tóth József tanár úr, településünk helytörténésze, dísz-
polgára által készített Zsámboki Képes Krónika c. 
helytörténeti könyv megjelentetését. 

Tanár úr községünk iránti szeretetét, szorgalmas gyűjtő 
munkáját, a honismeret iránti elkötelezettségét mind-
annyian jól ismerjük. Az 1987-ben létrehozott Tóth 
Alapítvány a zsámboki általános iskolás gyermekeket, 
településünk helytörténeti értékeinek feldolgozására 
ösztönzi. A hagyományőrzés és a diákok felelős felnőt-
tekké nevelése mindig is fontos marad számára. 
Folyamatosan, az archívumok között végzett kutató 
munkájával példát állít egész településünk, az ifjabb 
nemzedékek számára. 
Az évek óta dédelgetett álom, az összegyűjtött tanul-
mányok, statisztikák, visszaemlékezések, dokumentu-
mok gazdag képanyaggal illusztrálva Zsámbok község 
lakóinak, a község története iránt érdeklődőknek ké-
szült. 
Tervezett 400 oldalon, 75 színes fotóval a kiadvány 
sokoldalúan foglalkozik a község történetével a kezde-
tektől napjainkig. 
Az ókori leletek, a török és kuruc kor, a község alapító 
és gyarapító Beniczky család, az 1848/49-es forrada-
lom és a Monarchia zsámboki emlékeit találhatjuk a 
bevezetésben. 
Beszámoló jelentéseken, jegyzőkönyveken keresztül 
megismerhetjük a forradalmak és a község gazdasági 
szociális helyzetét, a II. Világháború korlátozó intézke-
déseit a zsidóüldözést a Horthy korszak idején. 
Bíró Pál és Zsigmond fia valamint Dr. Jencs Árpád és 
családja községet segítő tevékenységéről is olvasha-
tunk. 
Az 1945-1950 közötti koalíciós évekről bemutatott 
jegyzőkönyvek, igazolások , ünnepi események, falujá-
ró jelentések és a korabeli pártviszonyok ismerteté-
se,átvezetése a Rákosi korszaknak, amely a személyi 
kultusz időszakát tárja elénk. Az 1950-1956 közötti 
évek megszorító intézkedései, büntetései, a szovjet-
tanácsrendszer kiépítése és versenyrendszerének for-
mái, propagandája megdöbbentően tanúságos. 
Jelenkorunk elmúlt hat évtizedére emlékeztetnek az 
eddig jórészt ismeretlen dokumentumok az 1956 –ról 
szóló eseményekről, rendőrségi jelentésekről, naplók-
ról. Az 1986/87 évi tanácsi önállóság kivívása, a vá-
lasztások személyi vonatkozásai, a község vezetőinek 
bemutatása zárja a fejezetet. 
Egyházközségünk története része a település történeté-
nek. Az 1820-as évek első anyakönyvétől kezdve több 
jelentés szól az itteni plébánosok sokféle lelkész és 
községfejlesztő munkájáról, a zsámboki hívek évszáza-

dos katolikus hűségéről, áldozatkészségéről- az ateista 
állam ellenük folytatott kudarcos harcáról. 
A háborúk-katonák fejezetben a kuruc-labanc háborúk, 
az 1849. évi tavaszi hadjárat, a nyári orosz cári inter-
venció, az I. II. Világháború áldozatai és a későbbi 
évek katonái, valamint a helyi hagyományőrzés formá-
it ismerhetjük meg. 
A „jelenkor” dokumentumai összefoglalja a mezőgaz-
daság jelenlegi helyzetét, a megyei utasításokat, gazda-
köri névsorokat, egykori mezőgazdasági munkaformá-
kat, a földosztást, Tsz szervezés problémáit, ünnepi 
eseményeket. 
Az ipar-kereskedelem érdekességei között találhatunk 
régi mértékeket, árjegyzékeket, munka igazolványokat, 
iparengedélyeket. Láthatóak a zsámboki vasút tervei, a 
helyi iparos-kereskedő névsorok, a Horthy korszak és 
az infláció pénzei valamint az ÁFÉSZ sikeres tevé-
kenysége. 
Az 1890-es iskolai évek hivatalos okiratai mellett, kér-
vények, névsorok, esküszövegek, igazgatói jelentések, 
az úttörőmozgalom eseményei, kitüntetések, osztályké-
pek a Bajza Lenke Általános Iskola pedagógusai és a 
Kacó Napköziotthonos óvoda dolgozói fotóit is láthat-
juk. Érdekességeket ismerhetünk meg az 1988-2016 
közötti Tóth Alapítvány-pályázaton részt vett tanulók 
dolgozataiból. 
A közművelődés fejezetben bepillanthatunk az 1920-as 
évek mulatságaitól a Gyöngyös bokrétáig, a színjátszó 
csoportokon keresztül olvashatunk a környék első falu-
múzeumáról, a híres zsámboki lakodalmasról. A Le-
csót a keceléből fesztivál mellett a ma is sikeres ha-
gyományőrző népiegyüttes, a mazsorett csoport, a 
sportegyesület tevékenységéről olvashatunk és az elis-
mert zsámboki népművészekről, az itteni születésű 
Molnár József festőművészről, az első magyar fizikus-
nőről: Forró Magdolnáról és végül láthatóak lesznek a 
könyvben rég-múlt idéző családi fotók is. 

Kedves Olvasók! 
Szeretettel ajánlom a könyvet mindenkinek! Dr. Tóth 
József tanár úr már eddig megjelent írásaival, kiadvá-
nyival a több évtizedek óta folytatott kutatásain keresz-
tül,hitelesen tárja elénk községünk történetét. Ezt pél-
dázza legújabb könyve, amelyben széleskörű érdeklő-
dési köre és lakóhelye tisztelete iránti elhivatottsága 
előtt köszönettel adózunk. 
A Zsámboki Képes Krónika megrendelésére előjegy-
zésben is lehetőségük van. Az előjegyzés benyújtását a 
Polgármesteri Hivatalban tehetik meg 2017. április 
30-ig. Előzetes megrendelés esetén a kiadvány ára: 
2000 Ft. A könyv megjelenésének időpontjában a kiad-
vány ára várhatóan: 3000 Ft lesz. 

Holló Ilona 
polgármester 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Zsámboki képes krónika 
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1867-ben a magyar nemesség és a bécsi 
udvar politikusai létrehoztak egy bölcs 
kompromisszumot, amikor – hosszas 
tárgyalások után – mindkét fél engedett 
korábbi, konok álláspontjából. Megálla-
podásuknak több bel- és külpolitikai oka 
is volt; az 1848/49-es szabadságharc 
leverése után Bécs véres megtorló intéz-
kedéseit ideiglenes, osztrák kormányzás 
jellemezte – a hazai politikusok kizárásá-
val-, illetve bezárásával. Így került pl.: a 
közismerten Kossuth-párti Beniczky 
Ö d ö n ,  4 8 - a s  k é p v i s e l ő  i s 
„bellebbezésre”, azaz évekig tartó 
zsámboki hatósági házi őrizetbe. Az 
osztrák rendeletek hazai végrehajtását és 
az idegen hivatalnokok működését a 
magyarok részéről általános „néma ellen-
állás” fogadta és ahol lehetett, ezek meg-
akadályozása hazafias tettnek számított. 
Ezért Bécs nem tudta a magyar helyzetet 
stabilizálni. Ugyanakkor sorozatos kül-
politikai, diplomáciai kudarcok is kísér-
ték; megromlott a viszonya egykori cári 
segítőjével, az olasz-francia szövetség 
solferinói győzelme után le kellett mon-
dania észak-olasz tartományairól, a poro-
szoktól elszenvedett königgratzi vereség 
után pedig egyértelművé vált, hogy a 
nagynémet egység központja Bécs he-
lyett Berlin lesz. Ezért a bécsi udvarnak 
is létérdeke volt a magyarokkal való 

mielőbbi megegyezés, nehogy újabb 
forradalmi góc alakuljon ki ismét a keleti 
szomszédban. A békés megoldás magyar 
érdek is volt. Ennek szószólója Deák 
Ferenc több cikkében kifejtette, hogy 
nem kívánnak visszaélni Bécs szorult 
helyzetével és továbbra is csak a Ferdi-
nánd császár által is szentesített áprilisi 
törvények alapján kívánják helyreállítani 
az ország függetlenségét. Deák Ferenc és 
gróf Andrássy Gyula tárgyalási pozíció-
ját hatékonyan támogatta a császár neje, 
Erzsébet királyné, aki „tanárai” révén a 
magyarok igazi patronájává vált. 
A tárgyalások eredményeként Bécs elis-
merte a 48-as törvények alapján a Ma-
gyar Királyság törvényes rendjét, a ma-
gyarok pedig elismerték Ferencz József 
osztrák császárt törvényes magyar király-
nak. Ezen az alapon jött létre két, egyen-
rangú ország államszövetsége, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia, ahol az ún. 
„közös ügyek” (külügy, hadügy, pénz-
ügy) mellett a két állam belügyeit, álla-
mi, hivatali berendezkedését teljesen 
önállóan intézték. Ezzel a megegyezéssel 
több évtizedre sikerült stabilizálni az 
osztrák-magyar közjogi viszonyt és biz-
tosítani a békés gazdasági, kulturális 
fejlődést is. A kiegyezést hevesen elle-
nezte az emigrációban élő Kossuth La-
jos; Deák Ferenc reformkori harcostársa 

és keresztkomája, aki világosan látta, 
hogy ennek létrejötte végleg meggátolta 
a 49-es trónfosztás elismerését és egy 
újabb forradalom kirobbantását, amelyre 
itthon már nem volt tömegigény, mivel 
az emberek háború helyett inkább béké-
ben akartak élni. A megalakuló ország-
gyűlésen a Deákpárti többség mellett 
helyet kapott az ellenzék két csoportja is; 
a „balközép” – itt foglalt helyet Beniczky 
Ödön is – és a 49-es radikális 
„szélsőbal”. 
1867 februárjában a király kinevezte 
magyar miniszterelnökké Andrássy gró-
fot, június 8-án pedig sor került a királyi 
pár megkoronázására a Mátyás templom-
ban. Az országos ünnepségsorozat kere-
tében a díszes Pest megyei 
lovasbandériumot Ödön öccse, a délceg 
huszártiszt, Beniczky Ferenc vezette – 
aki ellenzéki bátyjával szemben kor-
mánypárti programjával ekkor nem ka-
pott képviselői mandátumot, később vi-
szont jelentős állami tisztségeket töltött 
be. Ezt a családi politikai megosztottsá-
got máig jelzi, hogy községünk főutcáját 
Kossuthról, a kisebbik főutcát pedig De-
ákról nevezték el. A kiegyezést követő 
évtizedeket a történelmi emlékezet 
„boldog ferencjózsefi idők”-ként tartja 
számon… 

Dr. Tóth József 

150 éve kiegyeztünk… 

A 2017. évi magánszemélyek kommu-
nális adójának befizetési határideje 
2017. március 16. és 2017. szeptember 
15.  Akinek az adó megfizetésére szol-
gáló csekkje elveszett, vagy nem talál-
ja annak a polgármesteri hivatalban 
kérésére pótolni tudjuk. 
Kérjük azokat a lakókat, akik még adó-
bevallásukat – többszöri felszólítás 
ellenére – nem tették meg, mihama-
rabb pótolják, mert elmaradása esetén 
a felszólításban foglalt szankciókat kell 
alkalmaznunk. 
A kommunális adót érintő változás 
(tulajdon keletkezés, megszűnés, tulaj-
donos változás) esetén a változás bekö-
vetkezésétől számított 15 napon belül 
kell a helyi adóhatósághoz a bejelen-
tést benyújtani. Bejelentési kötelezett-
ség mind a vevőt, mind az eladót terhe-
li. Aki a bejelentési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget és késedel-
mét nem menti ki, mulasztási bírsággal 
sújtható. 
Gyakori probléma, hogy az örökölt 
ingatlan esetén az örökös a tulajdonjog 

szerzését nem jelenti be feltételezve, 
hogy arról a polgármesteri hivatalnak 
tudomása van. A közjegyző előtt folyó 
hagyatéki eljárásról és az azt lezáró 
hagyatékátadó végzésről a polgármes-
teri hivatal nem kap tájékoztatást, in-
formációt, ezért a bejelentési kötele-
zettség az örökléssel szerzett tulajdon-
jogra is vonatkozik. 
A kommunális adó bevallásához szük-
séges nyomtatvány a polgármesteri 
hivatalban beszerezhető, a honlapról 
(www.zsambok.hu) letölthető és elekt-
ronikusan beküldhető. 
Talajterhelési díj: 
Aki a közcsatornára nem kötött rá, 
vagy 2016-ban év közben kötött rá, 
annak talajterhelési díj bevallási köte-
lezettsége van. 
2016. évre vonatkozóan a talajterhelési 
díj bevallási határideje: 2017. március 
31. 
A bevallásához szükséges nyomtat-
vány a polgármesteri hivatalban besze-
rezhető, a honlapról 
(www.zsambok.hu) letölthető és elekt-

ronikusan beküldhető. 
Nem vehető figyelembe a szennyvíz 
mennyiségének meghatározásá-
nál  elkülönített mérés hiányában a 
lakossági felhasználó által a házikert 
öntözéséhez május 1-jétől szeptember 
30-ig terjedő időszakban az elszámolás 
alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 
százaléka amennyiben ezt a lakossági 
felhasználó kéri. Visszamenőlegesen a 
10%-os kedvezmény nem vehető 
igénybe. Azok a felhasználók akik már 
a kérelmüket benyújtották azoknak 
következő években újabb kérelmet 
nem kell benyújtani azt a szolgáltató 
elszámolja. A locsolási kedvezmény 
vonatkozik a csatornadíjat fizetőkre és 
a talajterhelési díj fizetésére kötelezet-
tekre is. 
Kérelmüket a DAKÖV Kft Valkói 
üzemmérnökségéhez nyújthatják be. 
Az igénybejelentő nyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatalban beszerezhető 
vagy a (www.zsambok.hu) honlapról 
letölthető. 

Polgármesteri Hivatal 

Magánszemélyek kommunális adója 
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A böjt: eszköz! 
Elkezdődött a Nagyböjt! Ezzel az időszak-
kal szeretne az Egyház felkészülni Jézus 
halálára és feltámadására! Sok minden 
előkerül ebben az időszakban, talán olyan 
dolgok is melyeket nem teljesen értünk! 
Erről álljon itt néhány gondolat! 
 Először talán az, hogyan számoljuk 
ki a negyven napot Húsvét előtt! Mert ha 
megszámoljuk Március 1.-től Április 16-ig 
éppen 46 nap van, nem 40. Ennek magya-
rázata, hogy a Vasárnapok nem tartoznak a 
böjti időbe! A Vasárnap Nagyböjtben is az 
Úr feltámadásának ünnepe! Szóval ha eze-
ket nem számoljuk akkor rögtön kijön a 
negyven nap, és ezzel talán a választ is 
megadtuk! 
 A másik, hogy mit kellene tennünk 

Nagyböjtben. A nevében is benne van, 
hogy egyrészt böjtölni, másrészt többet 
imádkozni! Fontos szemünk előtt tartani, 
hogy a böjt nem valamiféle cél, sokkal 
inkább eszköz, ami elvezet a célhoz! Nem 
azért van a böjt, hogy én elmondhassam 
magamról, hogy milyen ügyes vagyok, 
mert „X” napig sikerült lemondanom vala-
miről! A böjt azért van, hogy kidobáljak 
mindent az életemből ami nem odavaló és 
helyet adjak Istennek a szívemben. Szóval 
nem az a lényeg, hogy minél több dologról 
mondjak le és én legyek az első a verseny-
ben! A lényeg az, hogy a felkészülésem jól 
sikerüljön, hogy tudjak magamból kiüresí-
teni a felesleges dolgokat és beengedni 
Istent! Az Egyház tanításában a böjt együtt 

jár a hústilalommal! A régi korokban, mi-
kor ez törvénnyé vált, még igen nagy értéke 
volt a húsnak! Csak ritkán került a családok 
asztalára hús. A mai korra ez változott! Így 
a böjtölésünk is kell, hogy változzon! 
Amellett, hogy lemondunk a húsevésről 
kell, hogy vállaljunk olyan lemondásokat 
is, melyek mai korunkhoz tartoznak! Példá-
ul az internet, a telefon, a TV, a rádió, me-
lyek talán sokkal jobban elszakítanak ben-
nünket Krisztustól, mint az, hogy mit 
eszünk! Próbáljunk ilyen lelkülettel neki-
kezdeni az idei nagyböjtnek! 

Kovács András 
plébániai kormányzó 

 

Idősek karácsonya Zsámbokon 
Zsámbokon már 30 éve hagyomány, hogy 

az adventi időszakban ünnepi műsorral 
köszöntik a település szépkorú lakosait. Az 
idei ünnepségre 305 meghívót küldtek 
Zsámbok 70 év feletti lakóinak.  

Az eseménynek az elmúlt időszakban 
tetőszerkezet-felújításon átesett József 
Attila Művelődési Ház adott otthont  
december 14-én.  

A zsámboki Idősek Karácsonyán megje-
lenteket elsőként Czerván György agrár-
gazdaságért felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője köszöntötte.  

Zsámbok polgármestere Holló Ilona ün-
nepi köszöntőjében a 2016-os esztendő 
eredményeiről is beszélt.  

Az idei évben is meghirdették a karácso-
nyi rajzpályázatot, melynek résztvevői a 
zsámboki óvodás és iskolás gyerekek vol-
tak. A díjakat Czerván György agrárgazda-
ságért felelős államtitkár és Holló Ilona, 

Zsámbok polgármestere adta át.  
Szintén hagyomány Zsámbokon, hogy az 

Idősek Karácsonyi ünnepségén külön kö-
szöntik a település legidősebb polgárait. 
Holló Ilona polgármester születésnapja 
alkalmából köszöntötte a település számos 
díjjal kitüntetett népi iparművészét Soós 
Józsefné Vera nénit, valamint Zsámbok 
elismert helytörténet-kutatóját dr. Tóth 
József tanár urat.  

Idén ősszel a József Attila Művelődési 
Ház már jó ideje felújításra szoruló tető-
szerkezetét teljes mértékben lecserélték. 
Holló Ilona polgármester köszönetet mon-
dott a kivitelező Execotur Kft-nek a felújí-
tásban végzett kiváló munkájáért, illetve 
Molnár Zsolt zsámboki díszítőfestőnek, aki 
a munkálatok alatt feltárt 116 éves falfes-
tést rekonstruálta. A felújítás során a helyi-
ség falain egymástól eltérő mintájú és stílu-
sú díszítőfestéseket tártak fel. A falon ró-

zsaszín virágmotívumok, a mennyezeten 
pedig egy rózsa stilizált képe látható. Az 
épület folyosójának barokk festését Molnár 
Zsolt családtagjai és barátai segítségével 
mintegy másfél hónap alatt állította vissza 
eredeti állapotába.  

Bíró Zsigmondról az 1900-ban épült kúria 
első tulajdonosáról, Magyarország első 
önálló pénzintézetének, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár igazgatójáról Dr. Tóth 
József emlékezett meg.  

Az ünnepi köszöntő műsort a zsámboki 
Kacó Napközi Otthonos óvoda gyermekei-
nek karácsonyi műsora nyitotta meg. Az 
óvodások előadását a Bajza Lenke Általá-
nos Iskola tanulóinak Betlehemes játéka 
követte. A zsámboki idősek tiszteletére 
megrendezett karácsonyi ünnepséget az 
1970-ben megalakult Zsámboki Asszony-
kórus karácsonyi dalcsokra zárta.  

 Régió Plusz Televízió 

Harminc esztendő, több mint egy emberöltő, nagyon sok ese-
mény,rengeteg történet és emlék. 

Dr. Tóth József tanár, történész ősei emlékére, gyermekkori él-
ményeinek megörökítésére alapítványt létesített 1987-ben. Alapító 
okiratában megfogalmazta annak célját, feladatát és azt az össze-
get, amivel támogatja megvalósítását. Különös figyelmet szánt a 
gyerekekre és a fiatalokra. Ösztönözte, bátorította őket családjuk, 
iskolájuk, egyházuk, községük történetének megismerésére és meg-
örökítésére. 

Nem csak Pest megyében egyedüli az a pályázati módszer, ami 
évről-évre megismétlődik, ami mindig a Zsámboki Újságban kerül 
meghirdetésre. Példakép lehet az ország valamennyi iskolájának, 
művelődési házának, könyvtárának, történelmi-, helytörténeti-, 
honismereti szakkörének. A gyerekeknek meg kell keresni a falu 
idős embereit, érdeklődni kell életükről, mesterségükről, foglalko-
zásukról, a település közössége érdekében tett tevékenységükről, 
kedves szokásaikról, énekeikről, táncaikról, ételeikről, italaikról 
stb., amiket leírnak  pályázataikban. Ki mennél érdekesebbet, szeb-
bet, különlegesebbet talál, annak megfelelően  

kapja a pénzjutalmakat, amit az alapító ad át az alapítvány kura-
tóriumából álló zsűri javaslatára.  

Ezek az írások, apró, de értékes gyöngyszemek legjobbjai megje-
lennek a Zsámboki Újság “Nagyi meséi” rovatában, de bekerülnek 
a Pest Megyei Levéltárban őrzött Tóth Alapítvány fondjába örök 
megőrzésre. Eddig 270 körüli a számuk, az idei pályázatokkal 300 
db is lehet. 

Ezek tematikus feldolgozása és megjelentetése is szerepel az 
Alapítvány és Tóth József tanár úr terveiben. Mindenképpen méltó 
bemutatkozása lenne Zsámbok község helytörténeti-honismereti 
munkájának, az igazi hazafiságra, hazaszeretetre való nevelésének. 

A tanár úr a helyi pedagógusokkal együtt első rendű feladatának 
tartja a helytörténet kutatásán és tanításán keresztül a hazaszeretet-
re nevelést. Könyveiben rendre ír erről: Zsámbok története, az 
Iskola története. A Vándorúton c. verseskötete megható módon 
példázza a falu szeretetét, hiszen a legkisebbtől haladunk  tovább a 
megye, az ország, a szülőföld megismerésére és megszerettetésére. 
“Hat felől vezetnek Zsámbokra az utak”, ”Zsámboki vagy”. Ebben 
szívszorítóan írja: ”Bárhová is vezet utad, büszkén valld, hogy 
zsámboki vagy!” 

 Dr. Szabó Imre ny.tanár, 
a TIT Pest Megyei Teleki László Ismeretterjesztő 

Társulat alelnöke 

30 ÉVES A TÓTH ALAPÍTVÁNY 
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Szigetiné Simon Rozália  
intézményvezető  

Iskolai hírek 

Iskolánk féléves tanulmányi  eredménye  4 egész lett.  22 
tanulónk kiemelkedően teljesített, mert ők minden tantárgy-
ból ötöst kaptak. 
Az 1. osztályból:  

Demjén Dorka, Sápi Lina, Tóth Ákos, 
Kavalecz Olivér, Püspök Máté 

A 2. osztályból:  
Kristóf Dóra, Oláh Eszter,  
Petrovics Zsanett, Szabó Noel 

A 3. osztályból: Urbán Martin 
A 4. osztályból:  

Becsjanszki Zoé Sára, Halasi Kitti Brigitta, 
Gódor Nóra, Mezei Melinda,  
Soós János László 

Az 5. osztályból:  
Bartos Lilla, Gódor Zoltán, Kis Kornél,  
Pap Tibor 

A 6. osztályból:  
Becsjankszi Dorka Eszter, Majzik Nikoletta 

A 7. osztályból: Urbán Laura 
A nevelőtestület külön dicséretben részesítette azokat a 
tanulókat, akik kitűntek példamutató magatartásukkal. 
Ők a következők voltak: 

Kánya Gábor 3. osztály, Tóth Péter 3. osztály, Becsjanszki 
Zoé Sára 4. osztály, Halasi Bálint 4. osztály, Soós János 
László 4. osztály, Gódor Zoltán 5. osztály, Kis Kornél 5. 
osztály, Nyika-Gáspár Norbert 5. osztály, Becsjanszki Dor-
ka Eszter 6. osztály, Majzik  Nikoletta 6. osztály, Gáspár-
Nyika Noémi 6. osztály, Hrágyel Dóra 7. osztály, Tóth Bibi-
ána Hanna 7. osztály, Urbán Laura 7. osztály 

A nevelőtestület külön dicséretben részesítette azokat a 
tanulókat, akik kitűntek példamutató szorgalmukkal. 
Ők a következők voltak: 
Kánya Gábor 3. osztály, Urbán Martin 3. osztály, Halasi 
Kitti Brigitta 4. osztály, Kiss Rita Ágnes 4. osztály, Mezei 
Melinda 4. osztály, Soós János László 4. osztály, Szabó Nó-
ra 4. osztály, Bartos Lilla 5. osztály, Gódor Zoltán 5. osz-
tály, Kis Kornél 5. osztály, Nyika-Gáspár Norbert 5. osztály, 
Becsjanszki Dorka Eszter 6. osztály, Majzik Nikoletta 6. 
osztály, Gáspár-Nyika Noémi 6. osztály, Farkas Aida 7. 
osztály, Hrágyel Dóra 7. osztály, Tóth Bibiána Hanna 7. 
osztály, Urán Laura 7. osztály, Kókai Péter  János 8. osztály 

 

Gratulálunk mindannyiuknak! 

Féléves eredmények a Bajza Lenke Általános Iskolában 

Kedves Barátaink, Ismerőseink! Kedves Barátaink, Ismerőseink! Kedves Barátaink, Ismerőseink! Kedves Barátaink, Ismerőseink!     
Gondoljanak ránk adóbevalláskor! 

Kérjük, támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ával. 
Nevünk: : : :     

"Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért" "Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért" "Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért" "Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért" ----    Adószámunk: 18667826186678261866782618667826----1111----13131313    
Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönjük! 

Farsang az iskolában: móka, kacagás 
2017. február 16.-17. 

Az alsós farsang helyezettjei 
I. helyezettek: Kovács Márk - Mignon 
 Urbán Martin – arab sejk 
II. helyezettek: Kristóf Dóra – Lúdas Matyi 
 Mezei Melinda - teafilter 
III. helyezettek: Zahorján Lázsló – tini nindzsa 
 Tóth Ákos – legóember 
Különdíjasok: Sápi Lina, Demjén Dorka–pomponlányok 
 Halasi Bálint, Soós János László–tűzoltó és 

tűz 
 Püspök Máté – Micimackó 
 Niegreisz Máté – tükörtojás 
 Tóth-Götz Emma – tavasztündér 
 Csapó Áron - pingvin 
Mindkét nap sokat segítettek a szülők abban, hogy ételben, 
italban sem szűkölködjünk. Köszönjük a segítséget a Szülői 
Szervezet vezetőjének, Szabó Melindának, és a neki 
(nekünk) segítőknek, akik a következők voltak: Kocsik 
Krisztina, Bagó Anikó, Balázs Szilvia, Majzikné Pintér Ildi-
kó, Győryné Herczeg Magdolna, Ulicska Szilvia. Nélkülük 
nem lett volna teljes a kikapcsolódás. 
 

A felsős farsang produkciói 
Február 17-én, pénteken délután a felsős farsangon ferge-

teges szórakozásban lehetett részre annak, aki ellátogatott a 
jelmezesek bemutatkozására. 

Mindannyian nagyon jól szórakoztunk. Minden osztály 
kitett magáért, nagyon sokat nevettünk.  

Az ötödik osztályosok Állatkert címmel mutatták be pro-
dukciójukat.  

A hatodikosok Képernyő Ernő előadásában ízelítőt kaphat-
tunk különböző tv csatornák műsoraiból.  

A hetedikesek „Szicíliai maffia a menzán” címmel az isko-
lai étkezde kínálatát vette górcső alá. 

A nyolcadikosok „Kívánságkosár a Muzsika tévén” cím-
mel szórakoztattak bennünket. 

Humorosan oldották meg a produkciók bemutatását. Sokat 
nevettünk.  
Az előadások tetszésindexéről árulkodik a sorrend: 
1. helyezett: a 7. osztály: Szicíliai maffia a menzán 
2. helyezett:  a 8. osztály: Kívánságkosár a Muzsika tévén 
3. helyezett: az 5. osztály: Állatkert 
4. helyezett: a 6. osztály: Képernyő Ernő 
 

Minden osztálynak és osztályfőnöknek gratulálunk! 
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Gyöngyvirág csoport 
Óvodai nevelésünk a családi nevelést egészíti ki, hisz a család-

dal együtt vagyunk felelősek a gyermeki személyiség harmonikus 
fejlődéséért! 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igé-
nyének kialakítása ebben az életkorban alapozó jellegénél fogva 
kiemelt jelentőségű. A gyermekek folyamatosan ismerkednek az 
óvoda, a csoport szokás- és szabályrendszerével, segítik az újonnan 
óvodába kerülő társaikat azok mielőbbi megismerésében. 

 
Csoportunkban a gyermekek nevelése érzelmi biztonságot nyúj-

tó, derűs, szeretetteljes légkörben történik. Gondoskodunk a testi, a 
szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítá-
sáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű-életkornak és 

fejlettségnek megfelelő-tevékenységről, műveltségtartalmak köz-
vetítéséről, a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez 
szükséges személyi, tárgyi környezetről úgy, hogy közben szem 
előtt tartjuk, az óvodás gyermek alapvető tevékenységét a játékot. 
A játékban jelennek meg és fejlődnek ki azok a sajátosságok, ame-
lyek később a gyermek magatartására a játékon kívül is jellemzőek 
lesznek. 

Az együttes tevékenységek szervezésével, a másokra történő 
odafigyeléssel biztosítjuk a közösségi magatartás fejlődését. A 
szocializáció szempontjából különösen jelentős az élményekre 
épülő közös tevékenységek biztosítása, gyakorlása, ezért olyan 
életet szerveznünk, amely elősegíti a gyermek erkölcsi tulajdonsá-
gainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és 
akaratának (önállóság, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődé-
sét. A nevelés folyamatában az egyén és a közösség nevelése szer-

Mindennapok a Kacó Óvodában… 
2016. december 03-án óvodánk hagyományteremtő céllal ren-

dezte meg első alkalommal „Mikulásváró Családi nap” rendezvé-
nyét. Meghívtuk a településen élő gyermekes családokat, akik nagy 
számban jelentek meg. Bábelőadással, színes programmal, remek 
muzsikával, sok finomsággal vártuk vendégeinket. A rendezvényen 
bemutatkozási lehetőséget kaptak a tehetséges  zsámboki gyerme-
kek, családok. A Glamour mazsorett csoportból az idősebbek és a 
fiatalabbak is megörvendeztették a nézőközönséget. Együtt muzsi-
kált a Becsjanszki család apraja-nagyja, Szabó Nóra és Soós János 
gyermektáncot mutattak be, Hudoba Katalin fuvolán játszott, őket 
óvodásaink mikulásköszöntő műsora követte. A játékos ügyességi 
vetélkedő, Szabó Balázs minidizsije közben érkezett meg a várva 
várt igazi Mikulás, aki minden gyermeket megajándékozott. A 
büfében a szülők és az óvodai dolgozók által sütött házi édességek, 
sós sütemények, szendvicsek, és innivaló csalogatta a vendégeket. 
A rendezvény nem jöhetett volna létre a szülők, a helyi vállalkozók 
és az óvodai dolgozók nagylelkű támogatása, áldozatos munkája 
nélkül. Köszönjük mindenkinek, aki megjelent rendezvényünkön, 
őszintén reméljük, hogy jól érezték magukat, és jövőre is megtisz-
telnek bennünket azzal, hogy ismét elfogadják meghívásunkat! 

A Kacó Majoros István Közhasznú Alapítvány óvodánk tá-
mogatására jött létre. Kérjük, adójuk 1%-nak felajánlásával támo-
gassa gyermekinket!  

Alapítványunk adószáma: 18707740-1-13 

Egészséghét az óvodában 
 2017 március 27-től –március 31-ig 

Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság sze-
rint,”tiszta levegőt, italnak vizet, ételnek nyerset, a testnek munkát, 
a léleknek nyugalmat”. 

Az egészséges életmód szokásainak kialakítását az óvodai neve-
lés a gondozás, táplálkozás, testápolás öltözködés, mozgás, edzés 
alakításával segíti elő. A gondozás és az egészséges életmódra 
nevelés a testi nevelésen kívül hozzájárul az egész személyiség 
alakulásához. Fontos, hogy az egészség a felnövekvő nemzedék 
érdeke legyen: ez nem más, mint egy”befektetés” a jövőbe az 
egyén boldogulásának elengedhetetlen feltételeként. Napjainkban a 
rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kell 
fordítani az egészséges életmód, fenntartására és megőrzésére. A 
családi szocializáció folyamatában és az óvodai élet során tanulják, 
tapasztalják meg a gyerekek, hogy az emberi testtel szeretettel, 
gondoskodóan kell bánni. Az élet és az egészség az ember alapve-
tő, semmi mással nem pótolható értéke, fenntartása minden ember 
elemi érdeke. Az egészséghez szükséges feltételek, lehetőségek 
megszerzésében ma még nincs esélyegyenlőség. Az erre való tö-
rekvés napjaink nevelő munkájában kiemelt egészségpedagógiai 
feladat. Ismert tény, hogy az ember szokásrendjének alakítása, az 
egészségvédelmi készségek, jártasságok, szokások kimunkálása a 
korai gyermekkorban sajátítható el legjobban, mely a felnövekvő 
gyermeket, egész életén át elkíséri. Nagy felelősséget ró ránk, az 
óvodára, hogy intenzíven, odafigyelve, tudatosan alakítsuk a gyer-
mek testi- lelki egészségkultúráját. Az egészséghét folyamán válto-
zatos tevékenységeket, új ismeretek megszerzését, elsajátítását 
kínáljuk fel, úgy hogy minden esetben, szem előtt tartjuk a gyer-
mek életkori sajátosságait. Úgy gondolom, a program nagyon fon-
tos, beillesztése kiemelten szerepet játszik az óvodai nevelés haté-
konyabbá tételében. 

    Józsa Istvánné 

Nyuszi csoport 
A mozgás öröme 

Az újév új változásokat hozott a Nyuszi csoport (nagy-középső) 
életében. Heti négy alkalommal testnevelés foglalkozással, és heti 
két alkalommal néptánc-népijáték foglalkozással bővült heti ren-
dünk.  A fejlesztő torna foglakozásokat Józsáné Marika néni, és 
jómagam, míg a népi játék- néptánc foglakozásokat mindenkor én 
tartom. 

Elsősorban természetesen a zsámboki népi játékokkal ismerked-
nek az 5-6 éves gyerkőcök, de a repertoárt szándékomban áll más 
tájegységek (pl. jászság) népi játékaival bővíteni. 

A megismert, megtanult játékok koreográfiáját a közelgő Galga-
mente néptánctalálkozón, a júniusi évzárón, valamint a Lecsófesz-
tiválon mutatják be a gyerekek. 

Mi a mozgás öröme? 
A mozgásos öröm összeköti a gyermekeket páros, és csoportjáté-

kaikban, az udvaron való együttjátszásban, a körjátékokban, a test-
nevelés foglakozás kooperatív játékaiban egyaránt. Így valódi cso-
portalakító erő, miközben erősíti az önbizalmat, az önértékelést. 

A mozgás a gyermekek számára nélkülözhetetlen. Hatással van 

az egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthe-
tő, és nem pótolható a testi, és lelki fejlődésük során. A mozgás 
nem csak a fizikai állapotukra van hatással, hanem nagymértékben 
segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb 
gondolkodási funkcióknak, a beszéd egyik feltétele. 

Gyermekkorban a játékos mozgás közben tanulják meg a stresz-
szes helyzetek könnyebb elviselését, segíti őket a szociális beillesz-
kedésben, és egy egészségesebb önbizalom kialakulásában is. 

A tánc, a népi játék a közösségi együttlétet, a szórakozás lehető-
ségét, a mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció 
fejlődését, a gyermekek szocializációját (pl. egymásra figyelés, 
udvariasság, segítőkészség, tolerancia, stb.), alapvető társas kap-
csolatainak, erkölcsi normáinak, és tulajdonságainak kialakulását 
segíti elő. Ezek elengedhetetlen részei a zavartalan fejlődésnek, az 
érzelmi-akarati élet optimális alakulásának. 

Minden mozgásforma, minden mozgásos játék célja, hogy segít-
se a gyermekeket természetes belső ritmusához visszatalálni, ősi 
mozgásformáit újra felfedezni. Mindebben önmagát tanulja, alakít-
ja. 

Mi a Nyuszi csoportos gyermekek öröme? Mindennap alig vár-
ják: „Megyünk a tornaszobába!” 

Fábiánné Réz Katalin 
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Néhány szó az óvodai beiratkozásról, közelgő óvodai  
rendezvényeinkről, programjainkról 
A 2017/2018-as nevelési évre az óvodai  

beiratkozás időpontja: 2017. 04. 27-28 8:00 – 16:00  
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-

jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai neve-
lésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkez-
désére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a 
harmadik életévüket.  

Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke 
személyes megjelenésével történik.  

A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő 
óvodásainknak és szüleiknek, hogy előre egyeztetett idő-
pontban meglátogassák óvodánkat, megismerkedhetnek 
óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.  
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  
- a szülő személyi igazolványa 
 - a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumen-

tum (pl. születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kár-
tya, 

 - a szülő és a gyermek lakcím kártyája, tartózkodási helyét 
igazoló dokumentuma, 

 - nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózko-
dási jogcímét igazoló dokumentuma 

 - szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek ese-
tében a szakértői vélemény másolata,  

- a gyermek kötelező oltásokról szóló kiskönyve.  
 
Tavaszi –nyári eseménynaptár 
2017. 03. 03-tól kezdi meg működését a „Világ gyermek-
szemmel” tehetségműhely óvodánkban, továbbá heti 1 alka-
lommal szerda délután 15:30-tól „Bozsik foci„ lesz 5-6 éves 
fiúk részvételével. 
2017. 03. 15. 10:00 1848. március 15-ei megemlékezés, a 
nagycsoportosok részvétele a községi ünnepen  

2017. 03. 23. Anyák napi fotózás az oviban 
2017. 03. 24. 8:00-16:00 Húsvéti készülődés – ajándékké-
szítés szülők bevonásával 

Nyílt hét a csoportokban:   
Nyuszi csoport  2017. 03. 20 – 03. 24.  
Süni csoport   2017. 04. 03 – 04. 07. 

 
Egészséghét az óvodában 2017 03. 27-től – 03. 31-ig 
2017. 04.10. Nyuszi csoportos versmondók részvétele a 
József Attila Versmondó Versenyen  
2017. 04. 21-én Nyuszi csoportosok tanulmányi kirándulása 
Boldogra, Föld napja rendezvény alkalmából 
Pest megyei óvodások néptánc-találkozója (pontos idő-
pont még nem ismert) Nyuszis néptáncosok fellépése 
Szülői értekezletek a csoportokban:   
 Gyöngyvirág csoport  2017. 04. 27. 
 Süni csoport   2017. 04. 20 
Fogadó óra:  
 Nyuszi csoport   2017. 05. 25 
2017. 05. hónapban Nagycsoportos óvodások látogatása az 
iskolában 
2017. 05. 28. Kihívás napja – Sportnap  
(szülőkkel közös sportvetélkedő a szabadidőparkban) – 
Gyermeknap  
2017. 06. első hete  A Világ Gyermekszemmel” című kiál-
lítás megrendezése a művelődési házban az általános iskolá-
sokkal közösen  
2017. 06. 02. Óvodai nevelés nélküli munkanap – Évzáró 
alkalmazotti értekezlet 
2017. 06. hónap 2. hete  Év végi kirándulás  
2017. 06. 11.    Ballagás és évzáró ünnep 
Nyári zárás:   2017. 07. 10 – 2017. 07. 28. 
Előre nem látott események módosíthatják a tervezett idő-
pontokat. 

Tamásné Homoki Andrea 
óvodavezető 

vesen összefonódik, a csoport az egyént, az egyén a csoportot gaz-
dagítja.  

Közösségi nevelésünk úgy érzem eredményes, hisz a gyerme-
kek szívesen járjanak óvodába (még akkor is, ha a szülőtől való 
elváláskor egy-egy könnycsepp ki is csordul), napközben önfeled-
ten játszanak, tevékenykednek, szeretik és bizalommal fordulnak a 
hozzájuk közel álló társaikhoz, felnőttekhez. 

A csoportban február elején végzett Szociometriai mérés 
(Társas kapcsolatok alakulása) a következő eredményt hozta: A 
jelenleg 13 fős csoportban mindenki talál valakit, akivel játszhat, 
az-az senki sem érzi magát magányosnak. Bár a kapcsolatok még 

nem erősek (ebben a korban az életkori sajátosságokból adódóan ez 
teljesen természetes). Vannak gyermekek, akik a felnőtt jelenlétét 
igénylik, van, aki a másik csoportba járó testvérét keresi és olyan is 
akad, aki a sok hiányzás miatt gyakran csak társai mellett játszik, - 
ugyanakkor örömmel tapasztalom, hogy már mutatkoznak baráti 
kapcsolatok kialakulásának csírái is. 

Elfogulatlanság nélkül mondhatom, hisz ebben a mérés eredmé-
nye is megerősített, hogy kis közösségünk légköre nagyon jó! 

Hudoba Sándorné 
 óvodapedagógus 

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából ötödik éve 
szervezzük meg a Kárpát-
medencei Liliomok szavaló 
és mesemondó versenyét. 
Az első pillanattól érezhető volt,hogy nagy 
érdeklődést tanúsítanak nem csak a környező 
falvak, városok iskoláinak tanulói, hanem 
évről évre ellátogatnak kis falunkba a Kárpát-
medence egyre távolabbi vidékeiről is. A 
rendezvény jó híre, a Zsámboki vendégszere-
tet az idei szavalóversenyre is idecsábított 
szavaló gyerekeket Debrecenből, Nyíregyhá-
záról, Csongrádból, Érdről, Budapestről, Kis-
tarcsáról a Délvidéki(Szerbia) Zenta-Tornyos-
Kishegyes, Ipolyságról (Szlovákia), Székely-
földi Lövétéről, Kárpátalja (Ukrajna) 
Tiszaásványról, Esztárból és végül de nem 
utolsó sorban 10 gyermek érkezett Turáról, 
visszatérő vendégek Kókáról, Dányról, és a 
házigazda szerepében a Zsámboki gyerekek. 

A legtöbb iskola a saját szavalóversenyén első 
helyet elért diákokat delegálja Zsámbokra a 
Kárpát-medencei Liliomok Szavalóversenyé-
re. Az értékelő bizottságot mindig komoly 
szakmai háttérrel rendelkező hírességekből  
írók, színészek, előadóművészekből) állítjuk 
össze, akik a legjobb tudásuk szerint értékelik 
a szavalatokat. 
Nagyon röviden összefoglalva de így is jól 
látható, hogy a Liliomszál Baráti Kör egy 
szülői közösség Zsámbokon, mennyi hasznos 
dolgot tud összehozni úgy, hogy mindenki 
egy kicsit hozzáad és egy-két fővárosi rendez-
vényt leszámítva az egyik legszínvonalasabb 
szavaló és mesemondó versenyét tudhatjuk 
magunkénak. A közösségi munkák emelik a 
falu vagy éppen város népszerűségét és mi azt 

látjuk,egyre többen várják a 
napot, hogy visszatérhessenek 
Zsámbokra akár a Lecsófesz-
tiválra, akár a Szavalóver-

senyre. 
Az idei szavalóverseny Zsámboki helyezettjei 
Fülöp Barbara 8. osztályos tanuló, továbbá 
különdíjas lett Tóth Jázmin 2.osztályos tanu-
ló. 
Ezúton is megragadom az alkalmat,hogy 
megköszönjem mindenkinek a segítséget a 7. 
és 8. osztályos fiúknak-ők ugyan nem szaval-
tak-de a munka sűrűjéből kivették bőven a 
részüket, köszönjük Zsámbok Község Önkor-
mányzatának és a Szt. István Társulat Könyv-
kiadónak az értékes könyvadományt. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt és a Ma-
gyar Kultúra iránti tiszteletet. 

 
Köszönettel:  

Biró Endre 

Kárpát-medencei Liliomok  
5. Szavaló és Mesemondó versenye Zsámbokon 
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Kedves Olvasóim! 
 
Cikkünkben ma a körömgomba problémáját vesszük 

górcső alá, ugyanis 500 ezer embert érint Magyarországon. 
A körömlemezek közé kerülő különböző gombafajták 

dermatofiták, sarjadzó vagy penészgombák arra hajlamosító 
tényezők segítségével juthatnak be a szövetekbe. Ilyenek az 
alsó végtag keringési elégtelensége, a kéz vagy láb tartós 
felázása foglalkozási ártalomként, időskor, rosszul szellőző 
lábbeli (gumicsizma, edzőcipő, bakancs), bizonyos sportte-
vékenységek, cukorbetegség. 

Terjedhet a köröm széléről sárgás folt formájában vagy a 
körömágy felől a köröm megvastagodását okozva. Az eszté-
tikai problémákon túl behatolási kaput is jelenthet egyéb 

kórokozók számára, például az orbáncot okozó baktériu-
moknak. 

A TV reklámjai bár tele vannak körömlakk csodaszerek-
kel, krémekkel, azért legyünk benne majdnem biztosak, 
hogy orvosi segítség nélkül tartós eredmény nem várható. A 
körömlenövés ütemét figyelembe véve kéz esetén 3 hónap, 
láb körmei esetén 6 hónap gombaellenes gyógyszeres – 
tablettás – kezelés is szükséges. 

Fontos továbbá a rosszul szellőző lábbelik fertőtlenítése, 
illetve lecserélése, a fent említett hajlamosító tényezők 
lehetőség szerinti korrigálása. 

Január-február, itt a nyár, tehát kedves hölgyek, 
urak, akinek e téren segíthetek, bátran jöjjön, a szandál 
szezonra már eredményt tudunk elérni. 

 Erdélyi dr. 

A körömgomba 

5 éven túl minden ingatlan értékesítés adómentes! 
Fontos változás 2017-től, hogy 5 éven túl minden ingat-

lan értékesítése adómentes. 
2016. december 31.-ig hatályos jogszabályok alapján 

kizárólag a lakás vagy lakóház megnevezéssel nyilvántar-
tott építmény és a hozzá tartozó földrészlet értékesítése volt 
5 év után adómentes. 

2017. január 1-től minden ingatlan (például: lakás, üdü-
lő, termőföld, építési telek, stb.) 5 éven túli értékesítése 
adómentes. A 2012. évben vagy azt megelőzően megszer-
zett ingatlan 2017. évi értékesítése esetén már nem keletke-
zik adóköteles jövedelem. 

Jövedelem megállapítását továbbra is úgy kell meghatá-
rozni, hogy a bevételt csökkenteni kell a költséggel, de 
költséget csak a bevétel erejéig lehet elszámolni. A kiadá-
sokat számlával, okirattal kell igazolni! A számított össze-
get tovább csökkenti az időmúlás. 

A szerzés éve    Jövedelem a számított összeg  
2017.    0. év     100%-a 
2016.    1. év     100%-a 
2015.    2. év       90%-a 
2014.    3. év       60%-a 
2013.    4. év      30%-a 
2012.    5. év         0%-a 
Az adó mértéke 2017. évben 15%. 
Amennyiben az ingatlan értékesítésből nem származik jö-
vedelme a magánszemélynek, úgy bevallást sem kell róla 
benyújtani az Adóhatósághoz. 
( Szja tv. 8.§ (1)) 
( Szja tv. 62.§ (4)) 

Gönczöl Mónika 
adótanácsadó 

regisztrált mérlegképes könyvelő 
gazdasági mérnök  

ADÓtanácsadó 

A szülők az egészségügyi „alapképzésüket” főként az 
internetről szerzik, ám az egyik leggyakoribb tünet értéke-
lésében még vannak hiányosságok. 

A láz a szervezet számára hasznos, hiszen ilyenkor az 
immunrendszerünk aktívabban működik, a magasabb hő-
mérsékleten a kórokozók jobban pusztulnak. Ezért szokták 
az orvosok sokszor javasolni, hogy hőemelkedésre ne ad-
junk gyógyszert gyermekünknek. A hivatalos magyar 
szakmai ajánlás szerint már nem kötelező a lázcsillapítás. 
Akkor ajánlott a lázcsillapítás, ha a beteg közérzete nagy 
mértékben romlik. Kétféle lázcsillapítási módszer ismere-
tes, a fizikális és a gyógyszeres, amiket mindig együtt al-
kalmazzunk. 

A hónaljban mért hőmérséklet mellett szájban, fülben 
illetve végbélben is mérhetünk lázat. A végbélben mért 
hőmérséklet értékéből azonban 0,5 °C-ot le kell vonni. 
Azaz, ha a csecsemő végbelében 38,1 °C-ot mérünk, akkor 
a kicsi tényleges hőmérséklete 37,6 °C, tehát még nem 
lázas. Néhányan fülbe dugható digitális hőmérőt, illetve 
homlokra tehető hőmérő szalagot használnak. A higanyos 
lázhőmérők már nem kaphatók, így az utóbbi időben átvet-

ték a helyüket a pontos és megbízható digitális hőmérők. 
A kézrátételes hőmérséklet megállapítást semmiképpen se 
alkalmazzuk, nagyon megtévesztő lehet. Mindig mérjük 
meg a kicsi lázát, hiszen maximum két percet vesz igény-
be, ugyanakkor a kezelés és a láz okának kiderítése szem-
pontjából orvosuknak nem mindegy, hogy mennyi volt a 
gyermek hőmérséklete. 

A lázas állapot emellett a szervezet számára fokozott 
folyadékveszteséggel is jár, amit nagyon fontos pótolni a 
kiszáradás elkerülése céljából! 

Fokozatosan romló általános állapot, lázgörcs,3 napnál 
hosszabban tartó láz, újabb tünetek megjelenése, aluszé-
konyság, nehezen ébreszthetőség esetén azonban késleke-
dés nélkül orvoshoz kell fordulni. 

Testhőmérsékleti értékek csecsemőknél: 

Védőnő tanácsai: 

normális testhőmérséklet: 36,5-37,5 °C 
hőemelkedés: 37,5-38,5 °C 
mérsékelt láz: 38,5-39,5 °C 

magas láz: 39,5-41 °C 
igen magas láz: 41 °C felett 
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Az arany középút előzménye 
1963 egyik szép tavaszi délutánján sétálgattam a Feneketlen-tónál, 
amely közel van a Zsombolya utcai kollégiumhoz, ahol laktam a 
sok nemzetiségű diákkal. Az arcokat melegen simogató napfény 
volt. Egyszer csak egy idősödő férfi szólított meg: „sétálgatunk, 
sétálgatunk, szép időnk van, nemde?” Jómagam szerény magyar 
tudásommal illedelmesen fogadtam a kedves, barátságos szavakat 
és – ahogy lenni szokás a rokonlelkűeknél – beszédbe elegyedtünk. 
Nagyon megörültem a beszélgetésnek, úgy szólván éheztem a ma-
gyar nyelv beszéd gyakorlására. A végén pozitívan alakult a dolog, 
ugyanis meghívást kaptam a vasárnap délutáni kávéra. Mostanában 
ebben az ún. modern világban elképzelhetetlennek tartom ezt a 
baráti meghívást. Én most úgy érzem, idegen vagyok az idegen 
országban. 
 Nem mertem egyedül menni, ezért egyik honfitársammal 
indultunk el a Bartók Béla úti bérház egyik lakásába. Régi bútorral 
berendezett vendégszobába invitált bennünket. A felesége is meg-
jelent finom magyar süteménnyel és kávéval. Hát így kezdődött. 
Érdeklődtek a laoszi nép iránt, hiszen hallottak háborúval terhelt 
országunkról. Kérdezték, milyen hagyomány és szokás van miná-
lunk, milyen vallásúak vagyunk stb. Beszélgetésünk során a bácsi 
előhozakodott egy-két francia kifejezéssel is, amelynek nagyon 

örültem, mert amit nem tudtam biztosan magyarul kifejezni, a fran-
cia nyelv kisegített. Ahogy mondtam nem csak hétköznapi témáról 
folyt a beszélgetés, hanem komoly filozofikus témáról is esett szó, 
amelyben én nagyon is alulművelt voltam, hisz fiatal és nagyon 
alacsony származású voltam és vagyok. A bácsi kiejtett egy mon-
datot: „az arany középút”. Mint már mondtam, nagyon is alulmű-
velt voltam e témában. Hebegtem-habogtam. Nem tudtam érdem-
ben hozzászólni és véleményt formálni. Nem is tudtam melyik 
bölcstől származik ez a nemes és örök érvényű mondás. 
 1969 októberében friss diplomával kerültem a Gödöllői 
Mezőgazdász Gépkísérleti Intézetbe (később MÉM Műszaki Inté-
zet). Az Intézet szolgálati lakásában laktam. Ekkor a szakmai tevé-
kenység mellett időm jutott az általános műveltség gyarapítására is. 
A Gödöllői Városi Könyvtárnak rendszeres látogatója voltam. 
Eleinte könnyű olvasmányos mesekönyveket olvastam, utána a 
csodálatos természetről, állatvilágról szóló Fekete István könyveit 
faltam. Ezek után a kedves olvasóm joggal felteszi nekem azt a 
kérdést, hogy mi van az arany középúttal. Ennek is utána néztem és 
most vált világossá számomra. De erről egy másik alkalommal 
mesélek. 

Ouanphanivanh Somdy 

Kedves Zsámboki Lakótársaim! 

Kedves Olvasók! 
 
Örömmel teszek eleget a felkérésnek miszerint a település termé-
szeti értékeiről írjak figyelemfelkeltő cikket, remélem sikere lesz 
és lesz folytatás. 
Gondolom mindannyian nagyon vártuk már, hogy kitavaszodjon, 
hisz a tavasz, a természet újjászületésének csodája minden ember 
számára nagy esemény. Nagy, de magától értendő, szinte soha 
nem gondolunk bele a természet ezen ingyenes szolgáltatásai 
mennyit adnak nekünk. És még kevesebbszer gondolunk rá, egy 
keveset törlesztenünk kellene, ne mindig csak leszakítsunk erről a 
nagy ingyenes gyümölcsfáról. 
Azt gondolom, a természet védelme valahol ott kezdődik, ha fel-
ismerjük ezt. Ha hálával közelítünk a természethez, ha elkezdjük 
keresni, hol tudunk kicsit visszaadni. Ahogy a jó kertész is figyeli 
a fát és nem mindig csak szüretel, hanem ha szükséges ápol is. És 
az kétségtelen, a természetből már rengeteget elvettünk. Elég 
megnéznünk a zsámboki határt, hol vannak a régmúlt szinte ösz-
szefüggő erdőségei, a természetes vízjárású patakok és egyéb 
vizes élőhelyek, mi lett a sorsa a gyepterületek nagyobbik részé-
nek. Kivágtuk, lecsapoltuk, beszántottuk. Zsámbok esetében csak 
maga a belterület nagyobb kiterjedéssel rendelkezik, mint a falu 
égészén megmaradt, még természetszerűnek tekinthető élőhelyek 
összesen. 
Ezért azt mondom, kezdjük a természetvédelmet a saját házunk 
táján. Persze egy kert soha nem lesz maga az őstermészet, de kis 
segítséggel itt is rengeteg faj megtalálhatja a számításait. 
Beszéljünk elsőnek a madarakról, feltűnőek, színesek, „szépek”. 
Utóbbi jelentsen is bármit, mert a maga módján minden lény 
szép, a varangyfiúnak biztos nincs szebb, mint a békalány. És a 
veréblány sem hiszem, hogy szebbnek tartja a tengelicfiút a ve-
réblegénynél… 
 
A kis tollasokat rengeteg módon segíthetjük. Elsőként biztosít-
sunk nekik lakóhelyet. Egy odú kihelyezésével egyszerűen tele-
píthető a kertbe a széncinege. Tavaly nálam is lakott egy család a 
szilvafára akasztott odúban, és köszönetképp napi több száz her-
nyó és pók végzi majd a fiókák torkában. A másik odú sem ma-
radt üres abban mezei veréb csipaszok cseperedtek, és azok is 
rovarkoszton növesztik a tollaikat. Lakóhely lehet egy nagyob-

bacska fa, aminek az ágvillájában épülhet a tengelic (az év mada-
ra), a zöldike, a kenderike, a csicsörke, erdei pinty, esetleg a sár-
garigó fészke. Ha ez nagyobbacska fa már idős is, esetleg enyhén 
korhadt, akkor abban a nagy vagy épp a balkáni fakopáncs is odút 
tud készíteni, sőt többször láttam már a kertben zöld küllőt is, ő is 
itt költ valahol a faluszélen, valószínű a patakparti füzesben. A 
harkályfélék elhagyott lakását pedig el tudja foglalni a többi faj. 
Odúban lakik például az év emlőse a mogyorós pele is, viszont ő 
nem madár róla nem ejtünk most több szót. Fészkelőhelyet kínál-
hat egy bokros terület a kert sarkában. A feketerigó „Kedvence a 
bodza, lakhelye a dzsindzsa. Tollazata sötét, tiszta fekete 
nindzsa”, mondja a Belga zenekar népszerű nótája. Sokszor látom 
a kertben a kis poszátát is, talán ő is fészkel a meghagyott bodzás-
ban. Még a házunk is szolgálhat fészekalapul. A házi rozsdafarkú 
nálam is költ évről-évre a tornácon, a füsti és molnárfecskék is az 
épületeket választják, bár sajnos utóbbiak rettentően megritkultak. 
Unokáink sem fogják látni, mondják egyre többször ha a fecskék-
re terelődik a szó. Hát igen az élőhelyvesztés, az eltünedező ha-
gyományos állattartás, a mindent elárasztó vegyszerek, vagy 
pusztán a közvetlen károkozás a fészkek leverésével, mert nem 
akarjuk tudni, a fecskepelenka ingyen van és működik… 
 
Huhh már fogytán a karakter és még szót sem ejtettem az erdei 
fülesbagolyról, a füleskuvikról, a gyöngybagolyról és a kuvikról a 
faluban előforduló négy bagolyfajról (ki gondolta volna?). És hát 
hol vannak még a pillangók, a bogarak, a gőték, a békák és a 
többiek, akik szintén itt élnek velünk. Nem beszéltünk a pitypang-
ról, a kerti tóról, a darázsgarázsról. Úgy néz ki, hosszú sorozat elé 
nézünk, ha az Olvasók visszajelzései alapján felkérést kapok a 
folytatásra. 
 
Amennyiben valaki szeretne további érdekességekről értesülni, 
vagy épp megosztani valója van a témában, szívesen látom őt a 
„Zsámbok természeti értékei” csoportban az interneten (https://
www.facebook.com/groups/365470467178695), ott nincsenek 
terjedelmi korlátok. 

 
Németh András 
természetvédész 

Természetvédelem 
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A 2016-os Siófoki országos verseny különleges volt cso-
portunk életében több okból is, utánpótlás csoportunk „a 
kicsik” 10 fővel betanultak egy pomponos táncot, melyet 
már ezen a versenyen előadtak, életük első versenye volt, 
melyen II. helyezést értek el, mindenki büszke volt rájuk, 
mert más csoportokban az ilyen korú gyerekeknek még a 
csoportvezető a színpad előtt mutatja a táncot. Nálunk 
nem volt ilyenre szükség, a gyerekek szorgalmasan gya-
koroltak, nem csak a próbákon, de otthon is szülői segít-
séggel. Valamint végre elnyertük Siófok Vándorkupáját, 
melyre már sok éve vágytunk, a legtöbb pontszámot elért 
csapat kapja, tehát 2016-ban a Zsámboki Glamour 
Mazsorettcsoport volt a Siófoki verseny legsikeresebb 
csapata. 
A Siófoki verseny mellett számos fellépésen, hazai és 
külföldi versenyen vettünk még részt, amire nagyon büsz-
kék vagyunk. Íme, ezek összegzése:  
 
2016. évben magyar rendezvényeken, fesztiválokon, 
versenyeken való részvétel 
Szolnok Open 
- 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 
 
Borfesztivál-Kóka 
Siófoki Vándorkupa Verseny 
- Mini korcsoport pompon formáció: Tóth-Máté Hanna, 

Demjén Dorka, Tóth-Götz Emma, Mezei Melinda, Tóth 
Tímea, Koncz Karola, Császár Nóri, Gódor Nóri, Ga-
csályi Kitti, Becsjánszki Zoé, Pap Izabell; II. hely. 

- Cadett bot miniformáció: Kádár Niki, Lesták Fanni, 
Mezei Melinda, Budavári Bedi, Lukács Vivi, Bényi Bea, 
Somodi Tamara; I. 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 Réka, 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 Fan-
ni, Bényi Bea, Somodi Tamara, Molnár Hajni, Balogh 
Enikő, Boda Réka, Kovács Bea, Kaján Panna, Vígh 
Niki, Szaluter Tünde; I. hely. 

 
Különdíjak: 

- 2. Legtöbb pontszámot elért település díja 

- Vándorkupa 
Dance Univerzum Kecskemét 

- Manó amatőr formáció: I. hely. 
- Gyermek amatőr szóló: Kádár Nikolett; I. hely. 
- Budavári Bernadett Fanni; II.  hely. 
- Gyermek profi szóló: Lesták Fanni; I. hely. 
- Lukács Vivien; II. hely. 
- Gyermek amatőr és profi duo: Budavári Bernadett Fan-

ni-Kádár Nikolett; I. hely, Lesták Fanni-Lukács Vivien 
II. hely. 

- Gyermek profi trió: Lesták Fanni-Lukács Vivien-
Somodi Tamara; I. hely. 

- Gyermek csoport: I. hely. 
- Junior szóló: Bényi Beatrix; I. hely, Boda Réka; II. 
hely. 

- Junior duo: Balogh Enikő-Kaján Panna; I. hely, Somo-
di 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 Tün-
de; I. hely. 
- Felnőtt csoport: I. hely. 
- Felnőtt formáció: I. hely. 

Különdíjak: 

- Legtehetségesebb táncos: Kádár Nikolett 

- Legjobb előadás: Somodi Tamara-Lesták Fanni-Lukács 
Vivitrio.  

- Legjobb koreográfus: Szaluter Tünde 
 
II. Országos Majorette Verseny és Makó OPEN 
- Junior batonszolo: Budavári Bernadett Fanni bronz 

minősítés, Bényi Beatrix kiemelt arany minősítés. 
- Junior batonduo: Lesták Fanni-Lukács Vivien; III. hely 

(kiemelt arany minősítés). 
- Seniorbatontrio: Balogh Enikő – Kaján Panna-Szaluter 

Tünde; III. hely (kiemelt arany minősítés). 
- Senior zászló miniformáció: II. hely (kiemelt arany mi-

nősítés). 
- Seniorbaton csapat: III. hely (kiemelt arany minősítés). 
 
Fúvós Fesztivál-Gödöllő 
Lecsó Fesztivál-Zsámbok 
Bátor Tábor Alapítvány támogatására szervezett ren-
dezvény-Tápiószecső 
Mikulás Kupa-Zugló - cadett bot csoport: I. hely 
 
2016. évben nemzetközi rendezvényeken, fesztiválo-
kon, versenyeken való részvétel: 
- Európa Bajnokság 
Szlovákia, Puchov 6. hely senior zászló miniformáció 
-VB-Horvátország, Porec 8. hely-összetett csapat 

A Zsámboki Glamour Mazsorett csoport 

Szaluter Tünde  
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Tisztelt Sportbarátok! 
 

Közeleg a tavasz, indulnak a bajno-
ki küzdelmek. 

Mozgalmas volt a téli szünet. Az 
edzések mellett csapataink részt vettek 
a téli futsalbajnokságon, egyéb torná-
kon. A felnőtt megyei keleti csoport 
futsalbajnoka 100%-os teljesítménnyel, 
8 mérkőzésből 8-at megnyerve a 
Zsámboki SE lett.  A korosztályos csa-
patok a megyei szövetség Futsal7vége 
nevű sorozatán kaptak játéklehetősé-
get. 

Lezárult az átigazolási időszak, elég 
nagy volt a mozgás. 

Távoztak egyesületünktől: Irmalós 
Dávid (Vácszentlászló), Szabó László, 
Szekeres Tamás (Kóka), Lakatos Sán-

dor, Oszvári Tamás, Nagy Roland 
(Hévízgyörk), Aczél Zoltán (Tura), 
Ténai Tibor (Gyál), Márton Krisztián 
(Ausztria), Ládi Krisztina, Baraksó 
János, Toto Zoltán (Valkó), nekik sok 
sikert kívánunk új klubjaikban. 

É r k e z t e k :  M i k u l á s  Á d á m 
(Tápióság), Jankovics Bence, Czira 
Szabolcs, Potyók Martin, Szabó Csen-
ge (Valkó), Kacsuk László, Kacsuk 
Á d á m ,  K r e i s z  R i c h á r d 
(Vácszentlászló), Czvetkó Renáta 
(Újpest), Fejes Gábor, Mező Szilvesz-
ter, Zajdáczki Tamás, Zajdáczki Ri-
chárd, Rózán Alexandra (Kóka), Hajdú 
Csongor (Galgahévíz), Szilágyi Krisz-
tofer (Tápiószecső). 

A szakmai stábból távozott Gacsályi 
Attila, két új edző érkezett: Lőrincz 

Adrián U19, Kacsuk László U16. A 
távozóknak köszönjük itteni munkáját, 
sok sikert kívánunk új klubjukban, az 
érkezőket szeretettel üdvözöljük ná-
lunk. A felnőtt megye kettes csoport 
létszáma 15-re csökkent a SURBER 
kizárásával, itt a tabella is módosult az 
ellenük szerzett eredmények törlésével. 
Csapatunk a 11. helyen várja a folyta-
tást, reméljük, legalább ilyen pozíció-
val zárjuk a pontvadászatot. A tavaszi 
szezonban folytatja szereplését a fel-
nőtt tartalékcsapat, a felnőtt női, az 
utánpótlásban az U19, U16, U14 csa-
patok, ők bajnoki rendszerben, az U13, 
U11, U9, U7 korosztályok pedig a Bo-
zsik-tornákon mérettetik meg magukat. 

Zsámboki sportegyesület hírei 

Felnőtt megye II. keleti csoport  

programja: 

02.25. 14:00 Úri-Zsámbok 
03.05. 14:00 Zsámbok-Bag 
03.11. 14:30 Törtel-Zsámbok 
03.19. 15:00 Zsámbok-Aszód 
03.26. 15:00 Hévízgyörk-Zsámbok 
04.02. 15:30 Zsámbok-Tápiószele 
04.08. 15:30 Gyömrő-Zsámbok 
04.16. 16:00 Zsámbok-Péteri 
04.30. 16:30 Zsámbok-Iklad 
05.07. 16:30 Valkó-Zsámbok 
05.13. 16:30 Sülysáp-Zsámbok 
05.20. 17:00 Zsámbok-Ecser 
05.27. 17:00 Aranyszarvas-Zsámbok 
6.04. 17:00 Zsámbok-Üllő 
Felnőtt megye III. közép A csoport 

programja: 
03.04. 14:00 Zsámbok-Tóalmás 
03.12. 14:30 Fót-Zsámbok 
03.18. 15:00 Zsámbok-Kerepes 
03.26. 15:00 GEAC-Zsámbok 
04.01. 15:30 Zsámbok-Mogyoród 
04.09. 15:30 Dány-Zsámbok 
04.15. 16:00 Zsámbok-Vácszentlászló 
04.23. 16:00 Kóka-Zsámbok 
04.29. 16:30 Zsámbok-Kisalag 
05.07. 16:30 Galgahévíz-Zsámbok 
05.14. 16:30 Zsámbok-Mogyoród II. 
05.20. 17:00 GSK II.-Zsámbok 
05.27. 17:00 Zsámbok-Kistarcsa 
U19 megye II. keleti csoport  

programja: 

02.25. 10:00 Péteri-Zsámbok 
03.05. 11:00 Zsámbok-Szentmártonkáta 
03.11. 12:00 Úri-Zsámbok 
03.19. 12:00 Zsámbok-Valkó 

03.26. 12:00 Gyömrő-Zsámbok 
04.01. 12:00 Zsámbok-Isaszeg 
04.09. 13:00 Üllő-Zsámbok 
04.22. 13:00 Zsámbok-Sülysáp 
04.30. 10:00 Tápióság-Zsámbok 
05.06. 13:00 Zsámbok-Vasad 
05.14. 13:00 Pécel-Zsámbok 
05.27. 14:00 Zsámbok-Ecser 
U16 megye II. északkeleti csoport  

programja: 

03.04. 11:00 Zsámbok-Kisnémedi 
03.12. 10:00 Kartal-Zsámbok 
03.18. 12:00 Zsámbok-Bag 
03.26. 12:00 Galgagyörk-Zsámbok 
04.02. 12:30 Zsámbok-Tura 
04.08. 10:00 FISE-Zsámbok 
04.23. 10:00 Zsámbok-Isaszeg 
04.30. 13:30 Fót-Zsámbok 
05.07. 10:00 Zsámbok-Pécel 
05.14. 13:30 Zsámbok-Mogyoród 
05.21. 14:00 Iklad-Zsámbok 
U14 megye II. keleti csoport  

programja : 

03.05. 09:00 Zsámbok-Dány 
03.19. 10:00 Kartal-Zsámbok 
04.01. 09:00 Zsámbok-Galgahévíz 
04.15. 13:00 Zsámbok-Iklad 
04.22. 10:00 Zsámbok-Mogyoród 
05.07. 14:00 Aszód-Zsámbok 
05.20. 13:30 Zsámbok-Isaszeg 
Női megyei keleti ¾ pályás csoport 

programja: 
03.25. 10:00 Zsámbok-Gyöngyös 
04.01. 10:00 Gödöllő-Zsámbok 
04.08. 10:00 Zsámbok-Hatvan 
04.22. 10:00 Mátraballa-Zsámbok 
05.06. 10:00 Zsámbok-Valkó 

05.13. 10:00 Zsámbok-Jászberény 
05.20. 10:00 Heves-Zsámbok 
 

És még egy, nagy érdeklődéssel várt 
mérkőzés a Pest megyei kupában: 

04.05. 16:30 Zsámbok-Tura 
A mérkőzések időpontja 1-2 esetben 

még változhat rendkívüli okok miatt, 
abban az esetben tájékoztatjuk szurkoló-
inkat. 

A sportolni vágyó gyerekek, fiatalok 
bátran keressenek meg bennünket, ha 
szervezett kereteken belül szeretnének 
futballozni. 

Lassan közeleg az adóbevallás ide-
je .Kérem mindazokat, akik támogatják 
erőfeszítéseinket, és adóköteles jövede-
lemmel rendelkeznek, támogassanak 
bennünket személyi jövedelemadójuk 
1%-val.  

Adószámunk: 18338489-1-13  

Továbbra is várjuk azokat a vállalkozó-
kat, magánszemélyeket, akik támogatni 
kívánják egyesületünket, bármilyen 
segítséget örömmel fogadunk. 
Tavasszal visszavárjuk lelkes szurkoló-
inkat a pályára, reméljük, sok örömet 
tudunk nekik okozni. 

További információk: 
www.zsambokise.hu  

facebook: Zsámboki Sportegyesület 
adatbank.mlsz.hu 
Hajrá Zsámbok! 

 
 

Kovács Tibor 
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Legszebb konyhakertek 
Kedves Zsámboki Lakosok! 
 
Idén harmadik alkalommal jelentkezett Zsám-
bok Község Önkormányzata "A legszebb 
konyhakertek"- Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos programban való részvétel-
re. Az elmúlt két évhez hasonlóan ebben az 
évben is várjuk a szorgos kezű kertművelők 
jelentkezését! Ezzel is példát mutatva a fiata-
labb nemzedéknek és azon lakók számára, akik 
nem használják ki a falusi élet adta lehetősége-
ket. Szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb 
kertbe kaphattunk eddig is betekintést és mu-
tathattuk ezt meg az egész országnak.  
Kérem, hogy ebben az évben is jelentkezzenek 
minél többen, mutassák meg gyönyörű, gondo-
zott kertjeiket! 
Jelentkezni lehet a könyvtárban, nyitvatartási 
időben. 

 
Bodáné Majoros Henrietta 

Tavaszköszöntő ünnep 
Mini-fesztivál a fenntartható életmódról 

Zsámbokon a művelődési házban 
2017. 04. 15. szombat 
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Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
Zsámbok jelenleg a környéken biztonságos település-
nek mondható. Szerencsére nem tudok  bűnesetekről 
beszámolni , mert nincs bűnüggyel kapcsolatos cselek-
mény. Az egyesület szolgáltatását mindenki számára 
ingyenesen végzi, tagjai kizárólag önkéntes alapon 
dolgoznak. Köszönet az egyesület tagjainak és azon 
lakosoknak akik értesítenek bennünket, ha idegen há-
zalókat látnak. Köszönet a Rendőreinknek is akikkel 
az együttműködésünk továbbra is sikeresnek mondha-
tó.  A továbbiakban is tisztelettel kérjük a település 
lakosait, hogy észleléseikkel, információikkal és beje-
lentéseikkel segítsék a Polgárőrség és Rendőrség haté-
kony munkáját. A település közbiztonságának fenntar-
tása érdekében az egyesület továbbra is a lakosság 
szolgálatában áll.  
A Polgárőri szolgálat elérhetősége:  0630/6214082 

Elnök elérhetősége: 0630/6217181 
 
Tisztelt Zsámboki Adófizető Lakosok! 
Lassan közeledik az adóbevallások határideje.  Min-
denkinek lehetősége van adójának 1+1%-ának felhasz-

nálásáról rendelkeznie. Ha támogatni szeretnék a 
Zsámboki Polgárőr Egyesület közrend, közbiztonság 
megerősítéséért folyó munkáját, akkor kérjük, hogy az 
adó 1%-át részünkre ajánlják fel. Ismeretes, hogy  ado-
mányokból, felajánlásokból, pályázatokból működtet-
jük társadalmi munkában egyesületünket. A kiadása-
ink jelentősek (üzemanyag, autóink javítása, biztosítá-
sok, könyvelési és ügyvédi költségek, stb.) Ha több 
pénzt kapunk, többet tudunk járőrözni, a közbiztonság 
érdekében . Ha ebben egyetértenek velünk, kérjük , 
hogy adóbevallásukban  a Zsámboki Polgárőr Egyesü-
let részére rendelkezzenek az adójuk  1%-ról.  

 
Adószámunk: 18722523-1-13. 

 
 Ha egyéb összeggel szeretné, tudná támogatni valaki 
az egyesület munkáját, a Turai Takarékszövetkezet-
nél vezetett számlánkra utalással bármikor megteheti.  
Számlaszámunk: 65900114-50000098. Bármely ado-
mányt  szívesen veszünk, és megköszönünk. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Bajnóczi Krisztián 

Zsámboki Polgárır Egyesület munkájáról…. 

Daköv Kft Valkói Üzemmérnökség 
Hibabejelentés: 

 ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 
06 20/350 8782 

csatorna-hálózati szolgáltatással kapcsolatban: 
06 30/4957668 

Értesítem a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az ebek 
veszettség elleni kötelező védőoltását az alábbi idő-
pontokban és helyszínen végzem: 

AZ OLTÁS IDŐPONTJA: 
2017. március 24. péntek   de. 8 – 10 óráig, 

du. 16 – 17 óráig 
2017. március 25. szombat  de. 8 – 10 óráig 

AZ OLTÁS HELYSZÍNE: 
Polgármesteri Hivatal mögötti tér  

Az oltási díj: 3500.-Ft/eb, ami tartalmazza a féreg-
hajtó árát is. 
Minden 3 hónaposnál idősebb kutya oltása kötelező ! 
(164/2008. FVM. R.) 
Kérem az ebek számozott (zöld) oltási könyvét hoz-
zák magukkal ! 
A veszettség elleni oltást elmulasztó ebtulajdonos sza-
bálysértést követ el, az oltatlan kutyák pedig 
ebrendészeti eljárás alá kerülnek. 

Az oltási időszak után az ebek veszettség elleni oltott-
ságát hatóságilag ellenőrizni fogják. 
Az oltás elvégeztethető az állatorvosi rendelőben 
(Tura, Thököly u. 35.) hétfőtől- szombatig rendelési 
időben 8-9 óráig. 
 

EBEK HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁSA 
Az  ebek veszettség elleni oltását a tulajdonos az eb 
tartási helyén is elvégeztetheti. 
Mikrochippel még nem rendelkező fiatal, vagy új ku-
tyák chipelése továbbra is kötelező. 
A háznál történő oltás igényét az alábbi telefonszám-
okon lehet bejelenteni: szombati napra is 

Tel:   06-20/9253-824,   06-28/467-287 
A kiszállási díj: udvaronként 1000.-Ft 

Zsámbok, 2017. február 27. 
Dr. Dobos László  

állatorvos 

EBOLTÁS 
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Településünkön  a köztisztaság fenntartásáról, a környezetvédelem-
ről és az állattartásról szóló14/2005.(XI.30) önkormányzati rendelet 

rögzíti a növénytelepítés szabályait.Tavasz közeledtével érdemes 
újra átolvasni a rendelkezést. 

11.§ (1) Közterületen a rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott 
védőtávolságok betartásával fa, cserje, bokor és virág úgy telepíthe-
tő, hogy  
a.) az a forgalmat a járdán, az úton ne akadályozza, és az út, járda 
felett legalább 2,5 méter magasságig növényzet nem lóghat be, 
b.) ne lógjon be a szomszédos ingatlanokra, 
c.) ne lógjon rá környező épületekre, 
d.) közművezetékekhez történő hozzáférést ne akadályozza, 
e.) villany, kábelt tv, telefon és egyéb légvezetékekhez ne érjen, 
f.) útkereszteződéstől számított 10 méteren belül 50 cm-nél maga-
sabb növény nem telepíthető, kivéve az olyan fát, amely a kereszte-
ződésben a kilátást nem akadályozza. 
(2) Közterületen konyhakerti és szántóföldi növények nem telepít-
hetők. 
(3) Ingatlanon belül növényzet úgy telepíthető, ültethető az 1. sz. 
mellékletben meghatározott védőtávolságok betartásával, hogy 
a.) ne lógjon át a szomszédos ingatlanokra, 
b.) ne akadályozza a szomszédos ingatlanon a növénytermesztést, 
c.) ne lógjon rá, ne érintkezzen a környező épületekre, 
d.) futónövény ne érintkezzen a szomszédos ingatlan kerítésével. 
 
(4) A tulajdonosnak, illetve használónak folyamatosan gondoskodni 
kell arról, hogy a meglévő növényzet az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfeleljenek. 
(5) Kertben folytatott növénytermesztés során fóliasátor, üvegház 
úgy helyezhető el, hogy az arról lefolyó víz a szomszédos ingatlanra 

ne kerülhessen át, a szomszédos ingatlan tulajdonosát, illetve hasz-
nálóját ne zavarja az ingatlan használatában. 
 

Növény Épülettől Kerítéstől 
Virág 0,5 m 0,5 m 
Cserje, bokor, sövény  
2 m magasságig 1,5 m 1 m 

Cserje, bokor, sövény  
2 m magasság felett 2,5 m 2 m 

Gyümölcs- és díszfa 5 m alatt 
3 m 2 m 

Fa 5 méter felett 4 m 3 m 

Növény Épülettől Kerítéstől Járda Út 
Virág 0,5 m 0,5 m 0,2 m 0,5 m 
Cserje, bokor, 
sövény  
2 m magasságig 

1,5 m 1 m 1 m 1,5 m 

Cserje, bokor, 
sövény 2 m  
magasság felett 

2,5 m 2 m 1 m 2 m 

Gyümölcs- és 
díszfa 5 m alatt 

2 m 2 m 1 m 2 m 

Fa 5 méter felett 3 m 3 m 1 m 3 m 

Közterületen  

Növénytermesztési védőtávolságok 
Ingatlanon belül: 

Polgármesteri Hivatal  

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 

Gyógyszertár  
2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 

Telefon: 06 28-462-019 

Nyitva tartás 
Hétfı, kedd , szerda, csüt.: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-14:00  

 
ÁLLATORVOSI RENDELİ  

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. 
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