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Az elmúlt időszak eseményeiről 
Tisztelt Zsámbokiak! 

A nyári időszakban a  képviselő-testület több alkalommal ülé-
sezett. A DAKÖV Kft által készített 2018-2032. időtávra szóló gör-
dülő fejlesztési tervet elfogadtuk, mely a közműves ivóvízellátó 
rendszer és a szennyvízelvezető rendszer beruházási és felújítási 
terve. Módosításra került az önkormányzati Vagyonrendelet vala-
mint a Szociális ellátásokra vonatkozó rendelet. 

A településkép védelméről szóló törvény alapján a helyi érték-
védelem érdekében elfogadásra került a településképi-
településfejlesztési rendelet. A készülő arculati kézikönyv feltárja 
és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településré-
szek arculati jellemzőit és értékeit. A könyv javaslatot tesz a tele-
pülésképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.  

    Elfogadásra került a 2017. I. félévi költségvetési gazdálko-
dásról készült beszámoló. A tervezett előirányzat alapján bevétele-
ink és kiadásaink 48%-ban teljesültek. 

A Kacó Napközi Otthonos Óvoda munkájáról készült beszá-
moló az elmúlt egy év tevékenységét foglalta össze. A képviselő-
testület megállapította, hogy az intézmény a munkaterv alapján 
végzi feladatát az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott 
célkitűzések szerint. Az átfogó pedagógiai program megvalósításá-
ban az intézmény kollektívája együttműködően vesz részt. A beteg-
ségek és létszámhiány következtében többletfeladat hárult az intéz-
mény dolgozóira, ám ennek ellenére sikeresen helyt álltak, amelyet 
ezúton is szeretettel köszönünk! 

A kormány döntése alapján átalakul a Hulladékgazdálkodás 
rendszere! 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társulások, 
tagjai számára – így a Szelektív Kft –t üzemeltető önkormányzata-
ink számára is-  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 
közszolgáltató társaságok részére kiadott megfelelőségi véleményt 
visszavonta.  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 
29.) Korm. határozat 2. melléklete a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei 
között nevesíti a „KEHOP-3.2.1.. Komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekin-
tettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rend-
szerre” című projektet. 

A projekt indikatív támogatási kerete 3,40 milliárd forint, 
melyhez az önerő biztosítására 380 millió forint Magyarország 
központi költségvetésében került tervezésre. A projekttel szembeni 
szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Orszá-
gos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. 

Mindezek alapján alakult meg 2017. augusztus 30.-án 37 
önkormányzat részvételével a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, aki a 
pályázat benyújtására jogosult. A társulás tagja Zsámbok 
község önkormányzata is. 

A pályázaton való részvételhez a társulás konzorciumi megálla-
podást kötött a projektmenedzsment –a projektirodai – feladatok 
ellátására jogosult  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonpro-
fit Kft.-vel. Továbbá szükséges, hogy a Társulás részesedést sze-
rezzen az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgálta-
tó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint a Szelek-
tív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságban. 

A pályázat benyújtása folyamatos, a közszolgáltatást to-
vábbra is a Szelektív Kft. végzi ! 

Az őszi időjárás közeledtével szeretnénk kérni minden lakót, 
hogy a házak előtti árkok tisztítását, a közterületek ingatlan előtti 
gyommentesítését szíveskedjenek elvégezni! 

Sajnálatos módon az olyan ingatlanok környezetében ahol állat-
tartás van, régóta nem bolygatott farakások, hulladék, elszaporod-
nak a rágcsálók. Kérünk minden lakót, ha rágcsálók jelenlétét ész-
lelik, szíveskedjenek a szomszédokkal is egyeztetve egyidőben 
elvégezni a rágcsálók elleni védekezést!  

 

Elkezdődött a Kossuth utcai Beniczky kőhíd felújítása. A híd 
elemeinek megtisztítása, pótlása, árok burkolására kerül sor. 

Befejeződött a temetőben a Ravatalozó felújítása. Az előtető 
tisztítása, festése, a belső helyiségekben a mennyezet gipszkarton-
nal való ellátása, falak, nyílászárók festését, világítás kiépítését a 
Teddy-Tech Kft. végezte 1 877 000 Ft értékben. 

A Pest Megyei települések részére kiírt kompenzációs útfelújí-
tási pályázaton nem nyertünk támogatást, viszont a BM feladatellá-
tás fejlesztésére- útfelújításra 14 500 000 Ft pályázati támogatás-
ban részesültünk. A projekt költségét önkormányzatunk kiegészí-
tette, így 25 000 000Ft értékben szeptember hónaptól a Németh út 
kft kivitelezésében megkezdődtek az útfelújítási  munkákat: az 
Ipolyság, Komárom, Hunyadi, Rózsa, Jókai, Kossuth utcában. Az 
utcákban szikkasztó árkok kialakítása és a meglévők tisztítására is 
sor kerül. 

   A Nemzetgazdasági Minisztérium által a közétkeztetés fej-
lesztése terén az Óvoda konyha felújítására 24 510 000 Ft értékű 
pályázati támogatást sikerült elnyernünk. A projektben a konyha 
belső nyílászárói, akadálymentesítés, villanyszerelés, burkolatok, 
eszközbeszerzések valósulnak meg. Amennyiben az engedélyeket 
megkapjuk, a munkálatok még október hónapban megkezdődnek, 
várhatóan 1,5 hónap időtartamban. A gyermekek étkeztetését a 
felújítási időszakban önkormányzatunk külső szolgáltatás igénybe-
vételével oldja meg. 

   Sikeres volt az értéktár működésére- helyi értékeink kiad-
ványban történő bemutatására -  a Hungarikum pályázaton 
500 000 Ft támogatás elnyerése . 

A József Attila Közösségi Színtér érdekeltségnövelő pályáza-
tához 290 000 Ft támogatásban részesültünk. Hamarosan a köz-
ponti fűtés kiépítése is megkezdődik. 

Önkormányzati pályázatokat nyújtottunk be az I. Világhábo-
rús emlékeket bemutató kiállítás megszervezésére, a temetőben 
hadisírok felújítására, és a Határtalanul program keretén belül 
a Kárpátaljai Tiszaújfaluval megkötött testvér-települési meg-
állapodás fejlesztésére. A pályázatok elbírálása folyamatos. 

   A Pest megyei települések egészségügyi alapellátásának fej-
lesztésére készítettük el a fogászat-védőnői rendelő épületének 
teljes felújítására a pályázati dokumentációt. A projekt kapcsán 
szeretnénk a tetőszerkezetet, belső nyílászárókat, akadálymentesí-
tést, multifunkcionális helyiségek kialakítását, eszközbeszerzéseket 
megvalósítani. A projekt összege: 25 000 000 Ft. 

A Lapu Istvánné Tájházban lévő  konyha egyedi díszítőfes-
tésének helyreállítására a Kubinyi Ágoston programban nem része-
sültünk támogatásban, de a pályázat kapcsán bebizonyosodott, 
hogy a nemrégiben feltárt festés Magyarországon a paraszti kultú-
rában teljesen egyedülálló. 

A Tájház gyűjteménye folyamatosan bővül. 
 Szeretettel köszönjük néhai Lapu Józsefné  /Ady Endre utca/ 

és néhai Tóth Mátyásné / Petőfi utca/ családjának nagylelkű 
adományait amelyeket a Tájházban helyeztünk el. 

A képviselő-testület dr. Patay Istvánné részére hagyományőr-
ző munkájáért, a műemlékvédelem érdekében végzett tevékenysé-
gének elismeréseként Zsámbokért Emlékérmet adományozott. 
Erzsike a Zsámbok Nagydiófa u. 33. sz. műemlék épületet önkor-
mányzatunknak adományozta. Az emlékérem átadására a Lecsót a 
keceléből fesztiválon került sor. 

Kedves Zsámbokiak! 
Az idei nyár időjárása a Lecsót a keceléből fesztivál programja-

it nagyon befolyásolta. A rendezvény előtti erőt próbáló 40°C,   
majd a vasárnapi napon a vihar nem tette lehetővé, hogy a progra-
mokat befejezzük, és a koncert későbbi szervezésének időpontjá-
ban is hasonló időjárásra számíthattunk. 

Mindezek ellenére hálásan köszönöm munkatársaimnak, min-
den szervezésben és biztonsági intézkedésekben részt vevőknek, 
hogy rendelkezésünkre álltak és a rendezvényt mindenféle baj és 
katasztrófa nélkül zárhattuk. 

Szeretettel köszönjük a fesztivál létrejöttében minden segítőnk-
nek, adományozóknak támogatását, és vendégeinknek, azoknak is 
akik a televízió képernyőjén vagy a helyszínen kitartóak voltak. 

Holló Ilona  
polgármester 
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A 15. Lecsót a Keceléből Hagyományőrző Fesztiválon 
először nyílt alkalmam arra, hogy riporterként próbáljam ki 
magam. 
Álmomban sem merült fel, hogy ebben a szerepben is egy-
szer még helyt kell állnom. Így hát gondolkodás nélkül 
"belecsaptam a lecsóba"!  
A lecsófőző verseny kezdetétől egészen a lakodalmas me-
net végéig kísértem a programokat. Ahogy a zsűri a le-
csókba, úgy kóstoltam bele én is a kosárfonás alapjaiba, a 
méhészkedés fortélyaiba, a vadászat rejtelmeibe és még 
számtalan izgalmas dologba, amit a Lecsófesztivál kínál az 
idelátogatóknak. Szakmai tapasztalat híján viszont nem telt 
el úgy perc, hogy ne izgultam volna, ezért fordulhatott elő, 
hogy nem jutott eszembe a méhész standnál a kaptár szó 
vagy épp a VIP sátorban interjú közben átadtam a mikro-
font a főszakácsnak, és én magam is megízleltem egy-két 
lecsót, ez alatt pedig a főszakács folytatta az általam elkez-
dett interjút. Az élő közvetítések okozták a legnagyobb 
feladatot, hiszen ott "nem lehetett hibázni", míg az előre 
felvett interjúknál volt lehetőségem és minimális időm 
begyakorolni mit, és hogyan mondjak, mielőtt leadták vol-
na a TV-ben.  
A nap végére kellemesen elfáradtam én is és a stáb is, akik 
birkatürelemmel támogattak a háttérből. Egy dolgot azért 
megjegyeztek. Igazán egyedivé és modernné tettem az idei 
interjúkat, persze pozitív értelemben. Szerencsésnek 
mondhatom magamat, hogy riporterbőrbe bújhattam és így 
fedezhettem fel újra a fesztivált.    

Balogh Enikő 

Riporter szemmel a  
Lecsófesztivál 

Közösségi szolgálati munka  
a kézműves táborban 

 
Augusztus 2. hete eseményekben dúsan telt a Művelődési 
ház falai közé érkező gyerekeknek és segítőknek. Az 5 na-
pos kézműves tábor avagy játszóház most is jó hangulatban 
telt el. A tábor ideje alatt a vezetők kezei alatt nem egy 
segítő dolgozott, kik ezért napi 3 közösségi szolgálati órát 
kaptak, mely nélkül egy középiskolás vagy gimnazista nem 
érettségizhet. Egységesen 50 órát kell ledolgoznia a diá-
koknak ehhez a megfelelő helyeken. Ahol le lehet dolgozni 
az óraszámokat általában az iskola adja meg a településen 
önkormányzattal történő megállapodás megkötése után. A 
kézműves tábor egy nagyszerű lehetőség a feladat végre-
hajtásának szempontjából, hisz amellett hogy kicsit beleta-
nulhatnak az életbe a diákok egy nagyszerű közösségben 
dolgozhatnak. Minden táborban szokott lenni min. 2-3 fia-
tal, akik szívüket, lelküket beleadva végzik a nekik kiadott 
feladatot az órákért. 

Németh Kamilla 

Utazás lélektől- lélekig 

A jelenleg hatályos Személyi Jövedelemadó (1995. évi 
CXVII. tv. 29/A §) szerint 2018-ban tovább növekedik a 
két gyermekes családok családi kedvezménye. 
A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély, össze-
vont adóalapját az alábbi összegekkel csökkentheti: 
 2017. év:  2018. év 
egy eltartott esetén:  66.670 Ft /hó  66.670 Ft / hó 
kettő eltartott esetén  100.000 Ft / hó  116.670 Ft / hó 
három, vagy annál több eltartott esetén  
 220.000 Ft / hó  220.000 Ft / hó 
Ez a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadóval számolva 
azt jelenti, hogy jövőre az egy gyermekes család havonta, 
amennyiben igénybe veszi a családi kedvezményt, havi 
10.000 Ft-tal kap többet kézbe fizetéskor, mint akinek 
nincs gyermeke. Két gyermekes család esetében ez 2018-
ban már 35.000 Ft / hó, három gyermekes család esetében 
99.000 Ft/hó többletet jelent.  Természetesen ez csak abban 
az esetben valósul meg, amennyiben van olyan magas jö-
vedelem, amelyből ezeket a kedvezményeket igénybe lehet 
venni. Alacsonyabb jövedelem esetében ezt részben tudja 
érvényesíteni a magánszemély. 
Nézzük ezt fizetésre vetítve, hogy mennyit kell keresnie a 
szülőknek vagy az élettársaknak ahhoz, hogy a maximális 
családi kedvezményt ki tudják meríteni: 
Egy gyermekes családnak minimum éves szinten 800.040 
Ft jövedelem szükséges ahhoz, hogy igénybe tudja venni a 
maximális kedvezményt. 
Két gyermekes család esetében az összesen elért jövede-
lemnek 2018-ban minimum 2.800.080 Ft-nak kell lennie. 
Három gyermekes család esetében ez már minimum 
7.920.000 Ft összeget jelent. 
A fent leírt 2018-as kedvezmények mértékét már a 2017. 
január 1-jétől hatályos törvényben rögzítették, de a 2018-as 
módosítással még előfordulhat, hogy ezek változnak. 

 
Gönczöl Mónika 

adótanácsadó 
regisztrált mérlegképes könyvelő 

gazdasági mérnök 

Tovább nő a családi kedvez-
mény összege 2018-ban 

Találkozás Schäffer Erzsébet írónővel 

Október 05-én csütörtök délután 14.30 órai kezdettel a 
József Attila Közösségi Színtér nagytermében  

vendégünk lesz Schäffer Erzsébet írónő. 
A Nők Lapja hasábjain megjelenő cikkekből ismerhetjük 
Őt, de számos kedvelt könyv írójaként is találkozhattunk 
vele. 
Schäffer Erzsébet a következő díjakat tudhatja magáénak: 
- Glasai Pongrác Díj 1990 
- Magyar Lajos Díj 1996 
- Magyar Köztársaság Lovagkeresztje 2000 
- Pulitzer József Emlékdíj 2001 
- Vörösmarty Mihály Díj 2004 
- Prima Primisszima Díj 2009 
- Nők Lapja Café internetes szavazás az utóbbi 10 év legsi-
keresebb női írói közé választotta 2011 
- A La femme magazin zsűrije az 50 legbefolyásosabb 
magyar nő közt tartja számon 2011 
Szeretettel várunk mindenkit egy családias, meghitt beszél-
getésre! 

 
Őszi alkotótábor 

Október 30-31-én 9.00 órától, 16.00 óráig kézműves tábort 
szervezünk a József Attila Művelődési Közösségi Színtér 
nagytermében. Minden alkotni vágyó gyermeket és felnőt-
tet szeretettel várunk!  

Bodáné Majoros Henrietta 
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Évezredek óta az anyák szoptatják saját csecsemőjüket, ezt a 
táplálási módot jól megalkotta a természet, mert minden 
szempontból ez az optimális a baba számára. A testi és lelki 
egészség számos területére jótékony hatással van, olcsó és 
környezetbarát. Ezért a szoptatás védelme, népszerűsítése és 
támogatása olyan cél, amivel a társadalom minden tagja nyer 
Egy-egy családlátogatás, tanácsadás alkalmával már váran-
dósgondozás során megismerhetik a leendő anyukák az 
anyatejes táplálás előnyeit, pl. a szoptatott csecsemők ritkáb-
ban és rövidebb ideig betegek, a szoptatás segíti elő legjob-
ban a baba megfelelő fejlődését, növeli a csecsemő IQ-ját, 
csökkenti az elhízás, a magas vérnyomás, az allergiás beteg-
ségek kialakulásának kockázatát. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvání-
totta augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus 
első hetét pedig a Szoptatás Világhetévé. 
 Az idei évben is az augusztusi Baba-Mama-Klub,az Anya-
tejes Világnap keretein belül került megszervezésre, melyre 
9 anyuka 9 gyermekével fogadta el a meghívást. 
Demjén Dorka 2. osztályos tanuló Csorba Piroska :Anya 
mesélj című versével köszöntötte az ünnepelteket, majd 
könnyed beszélgetésben ismerhették meg egymás története-
it, nehézségeit az anyukák. 
Ismertettem a tavaly egy éves korban  gyűjtött , zsámboki 
statisztikai adatokat, melyből kiderült, hogy nem volt olyan 
csecsemő, aki egyáltalán nem kapott, s egyre többen kaptak 

legalább 4 hónapos korukig kizárólag anyatejet, sőt még az 
egy évesek 54%-a is kapott ebből a felbecsülhetetlen 
táplálékből. 
A szoptatás nehéz feladat, de a legcsodálatosabb, legbenső-
ségesebb időszaka az anyaságnak, melyet minden eszközzel 
támogatnunk kell, nekünk szakembereknek is és a családnak 
is. 
Köszönjük, hogy e nap sikeréhez hozzájárultak támogatóink 
is: Zsámbok Község Önkormányzata, Magyar Vöröskereszt, 
Szent Erzsébet Gyógyszertár, Galga-Coop Zrt, Török Krisz-
tina. 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Anyatejes Nap Zsámbokon  

A szorongás abban különbözik a félelemtől, hogy előbbinek 
nincs konkrét tárgya. Civilizációs ártalom, idegrendszere örök-
lött stabilitásától függően szinte mindegyik korosztály nap, 
mint nap megéli. 
Igen gyakori állapot, különböző érzésekkel írható le: aggodal-

maskodás, idegesség, feszültség, nyugtalanság, alvászavar, 
"zabszem-reakció" stb. 
Mivel a szervrendszerek karmesterének, a vegetatív idegrend-

szernek az egyensúlyzavaráról van szó, így könnyű a következ-
tetés, szinte minden szerv működészavarát képes utánozni: 
szívdobogás, ritmuszavar-érzés, torokszorítás-gombóc a torok-
ban- szájszárazság vagy éppen izzadás, hideg, izzadt tenyér 
gyengeség vagy ájulásérzés, gyakori vizelési késztetés, görcsö-
lő izomzat pl.lumbagót utánozva, emésztési zavarokat imitáló 
súlyos puffadás, hasmenéses rohamokkal, de éppen járhat szo-
rulással is. Súlyosabb esetben pánikbetegség, vagy általános 
szorongás, fóbiák alakulhatnak ki. Előbbi váratlanul alakul ki, 
rövid, de nagyon kínos, gyakori a halálfélelem. A generalizált 
szorongásban állandósul az aggodalmaskodás testi tünetekkel 
kísérve.  

Az okokat tekintve fontos az öröklődés, gyenge idegrendszer 
emberben és az állatvilágban is látványosan öröklődik, egyéb-
ként az életben lezajlott pszicho traumák, életesemények, aktuá-
lis konfliktusok ronthatják. 
Nőknél gyakoribb, a húszas években kezdődik, kezelés nélkül 

tartósan fennállnak, erősen rontva a beteg és környezete életmi-
nőségét. Kezeletlenül évek alatt magas vérnyomáshoz, nyom-
bélfekélyhez, súlyosabb pszichiátriai betegséghez pl. depresszi-
óhoz vezethet, illetve fixálhatja szenvedélybetegségek: dohány-
zás, alkoholizmus fennállását. 
Kezelése tüneti, illetve pszichoterápiás módszerekkel az ok is 

feltárható. Optimálisan a gyógyszeres és a pszichoterápia kom-
binálásától várható eredmény. 
Panaszával időben forduljon kezelőorvosához vagy szakorvos-

hoz, mert van segítség 
Dr . Erdélyi Tibor háziorvos 

A szorongásról  

Engedjék meg, hogy a szép környezetről néhány gondoltban 
osztozzam Önökkel. Idestova tizennyolc évvel ezelőtt kerültem 
Zsámbokra. Eleinte, csak a házamat és a kertemet igyekeztem 
lakájosabbá, s szebbé tenni. De most már az Önök házudvará-
nak szépségét is észlelem. 

Pár évvel ez előtt nagyon megörültem annak, hogy az Ön-
kormányzat előtti teret dísznövényekkel és virágokkal csinosí-
tották. Számtalanszor tettem már meg a parkon keresztül vezető 
utat a buszmegálló felé. Cipeltem nehéz csomagot, s olykor-
olykor megálltam pihenni a cókmókot feltenni a pihenő padra. 
Üdítő érzés tölt el, amikor érzem a virágok illatát. 

Valahányszor jártam a faluban, mindig nagy örömmel cso-
dáltam a virágokkal díszített, s rendezett házudvarokat és torná-
cokat. Idén tavaszán meglátogattam a község virágtermesztőjét. 
Örömteli látvány volt. Nem tudtam betelni a sokszínűséggel. 
Palántákat és felakasztható nagy cserepes virágokat vettem. 

Még most is virulnak. A reggeli napfény felé nyúlnak, mintha 
keresnék a mindennapi boldogságot. A mi életünknek is szüksé-
ge van a napfényre (boldogságra). A muskátli lehullajtja szir-
mait, ugyanakkor egy másik bimbója kezd kibontakozni. Ha-
sonlóan az idős emberek meghalnak, de gyerekek is születnek. 
Milyen szép az élet! Ugye? 

Jómagam módfelett szeretem a természetet és a kertészke-
dést. A kert testesíti meg a nyugalmat és a biztonságot. Életem 
egy ritmusra jár a kertemmel. Kapálás és gyomlálás közben, oly 
sok szép gondolat villan az agyamba. Most készülnek a fecskék 
a fárasztó, hosszú útra. A fák is már lelkileg készülnek az elke-
rülhetetlen lombhullásra. A növények, s virágok megfonnyad-
nak majd, de eljön a tavasz, s a világ újra zöldbe öltözik. 

Végül engedjék meg, hogy a kedvenc íróm gondolatait idéz-
zem: 

„Oly sok minden vár ránk a világban, ha van szemünk, hogy 
meglássuk; szívünk, hogy szeressünk és kezünk, hogy össze-
gyűjtsük…” Lucy Maud Montgomery (1874-1942) 

Ouanphanivanh Somdy 

Kedves Zsámboki Lakótársaim! 

Véradás 
November 28-án  

ismételten lehetősége lesz  
a rászoruló betegeknek való segítségnyújtásban.  

Ha Ön egészséges és még nem töltötte be a 62. életévét  
jöjjön el a véradásra! 
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Iskolai hírek 

Munkanap-áthelyezések: 
2018. március 10. (szombat) A hét pénteki munkanap:  
Pályaorientációs nap 
2018. április 21. (szombat) A hét hétfői munkanap 
 
Szeptember 
1. (péntek)  Faliújságot készít az 1. osztály 
1. (péntek)  Évnyitó 
   Szakköri jelentkezések 
4.-8. (hétfő- péntek) Szülői értekezletek  

A 8. osztályos tanulók és szüleik tájékoztatása a 
felvételi eljárás rendjéről 

4. (hétfő)   A szakkörök indítása 
6. (szerda)  A Tóth Alapítvány kiírása 
11. (hétfő) Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet 

az Arany János Tehetséggondozó Programba, az 
Arany János Kollégiumi Programba, valamint az 
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Prog-
ramba történő jelentkezésről. 

15. (péntek) MACIKA ösztöndíjprogram határidő 
 Diákigazolványok pótlási kérelmének határideje. 
15. (péntek) Az Útravaló ösztöndíjprogram beadási határide-

je 
18. (hétfő) SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékozta-

tása 
22. (péntek) Kirándulás Budapestre 
27. (szerda) 14.00: Honismereti vetélkedő 
29. (péntek) A tanmenetek leadási határideje 
29. (péntek) Fényképezkedés 
Október 
2. (hétfő) Zenei világnap 
2. (hétfő) Faliújságot készít a 2. osztály 
2. (hétfő) Munkaértekezlet 
5. (csütörtök) Schäffer Erzsébet író -olvasó találkozó a József 

Attila Közösségi 
 Színtérben 
6. (péntek) Megemlékezés a nagyszünetben október 6-áról, 

az aradi vértanúk napjáról Péter Lászlóné (4. 
osztály) 

 Szüreti felvonulás 
11.-12. (szerda-csüt.) Papírgyűjtés  
20.(péntek) Nemzeti ünnepünkre emlékezünk (8. osztály: 

Zsolnai Nagy Zsuzsa) 
26. (csütörtök) Pályaválasztási kiállítás Gödöllőn 
27. (péntek) Az első osztályos DIFER mérésre javasolt tanu-

lók. Az igazgatók a Hivatal által meghatározott 
módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 
létszámát. 

27. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 
29. (vasárnap) A téli időszámítás kezdete 

30.31. (hétfő, kedd) Ősz „alkotótábor” A József Attila Közösségi 
Színtérben 

31. (kedd) Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

November 
október 30.-nov 3.   Őszi szünet 
4. (szombat)  Egészségnap az iskolában 
6. (hétfő)  Faliújságot készít a 3. osztály 
  Az őszi szünet utáni első tanítási nap B hét 
13. (hétfő)   Fogadóóra, Munkaértekezlet 
A tankönyvrendeléssel kapcsolatban a szülők és tanulók 
tájékoztatása az ingyenesség feltételeiről (igénylés az igénylőlap alapján) 
15. (szerda) Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolya-

mos gimnáziumi felvételit szervező gimnáziu-
mok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 
írásbeli felvételit szervező középfokú intézmé-
nyek jegyzékét. 

15.-16. (szerda-csütörtök) Nyílt órák a szülőknek 
24. (péntek) Megküldeni az OH részére az országos kompe-

tenciaméréshez szükséges adatokat.  
27. (hétfő)  Bemutató óra 
 Nevelési értekezlet (délután) 
27. (hétfő)  Tankönyvrendelés: Az iskolai közösségek tájé-

koztatása a 
  felmérés eredményéről  
December 
1. (péntek)  Faliújságot készít a 4. osztály 
1. (péntek)  A DIFER vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal  

eddig kell elvégezni az 1. osztályban 
4. (hétfő)  Munkaértekezlet 
   Karácsonyi rajzpályázat 
6. (szerda)  Mikulás kupa     
4.-8. (hétfő-péntek) Mikulás klubdélutánok 
8. (péntek) A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvé-

teli vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező - az Arany János Te-
hetséggondozó Programra történő pályázat be-
nyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intéz-
ménybe. 

9. (szombat) Adventi vásár az iskola aulájában 
10. (vasárnap) A betlehemi láng fogadása a Szent Erzsébet 

templomban 
11. (hétfő) Közmeghallgatás az iskola aulájában 
12. (kedd) Az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása. 
13. (szerda) Idősek karácsonya (5. osztály: Lapu Márta) 
15. (péntek) A tankönyvtámogatás módjának meghatározása. 

A szülők és a 
 tanulók tájékoztatása a támogatás módjáról. 
 Karácsonyi koncert a Szent Erzsébet templom-

Bajza Lenke Általános Iskola: 
a 2017/2018-as tanév helyi rendje 

2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 
2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 
15. (péntek). A tanítási napok száma - ha a rendelet másképp nem 
rendelkezik - száznyolcvan nap. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az isko-
lák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 
(hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-tól 2018. április 6-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő). 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestü-
let a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az 
általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munka-
napként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 
programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az 
iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 
Tanítás nélküli munkanapok: 
• Pedagógiai napok 2018. április 4., 5., 6. (szerda – csütörtök - 

péntek) 
• József Attila verseny (döntő) 2018. április 11.  (szerda) 
• DÖK nap: Gyereknap 2018. május 25.(péntek) 
• Pályaorientációs nap 2018. március 10. (szombat) 
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Szigetiné Simon Rozália  
intézményvezető 

ban 
22. (péntek) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
27.- 01.02. Téli szünet 
Január  
3.(szerda) Faliújságot készít az 5. osztály 
3. (szerda) A téli szünet utáni első tanítási nap A hét 
9. (kedd) A NETFIT vizsgálatok megkezdése az 5-8. évfo-

lyamokon. 
20. (szombat) 10.00: Egységes felvételi írásbeli vizsgák a kilen-

cedik évfolyamos általános tantervű képzésre az 
érintett középfokú intézményekben 

25. (csütörtök) A magántanulók vizsgája 
 Osztályozó értekezlet 
 14.00: A pótló írásbeli felvételi vizsgák ideje. 
26. (péntek) Az első félév utolsó napja 
29. (hétfő) A második félév első napja 
 A félévi értesítők kiadása 
29. – 2. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek: a féléves munka értékelése 
Február  
1. (csütörtök) Faliújságot készít a 6. osztály 
2. (péntek) Félévi nevelőtestületi értekezlet 
5. (hétfő) SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékozta-

tása 
6. (kedd) Nyelvöltögető verseny 
8. (csütörtök) A központi írásbeli felvételi eredményéről értesí-

tik a tanulókat 
15. (csütörtök) Farsangi bál az alsósoknak 
16. (péntek) Farsangi bál a felsősöknek 
19. (hétfő) A 8. osztályosok felvételi lapjainak megküldési 

határideje 
22. (csütörtök) A szóbeli felvételik kezdete 
 Zrínyi matematika verseny 
24. (szombat) A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap-

ja 
Március 
1. (csütörtök) Faliújságot készít a 7. osztály 
5. (hétfő) Munkaértekezlet, fogadóóra 
5. (hétfő)-9. (péntek) A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete  
10. (szombat) A hét pénteki munkanap 
 Látogatás a Terror házába 
13. (kedd) A szóbeli felvételik záró napja 
14. (szerda) Ideiglenes felvételi jegyzék 
15. (csütörtök) Nemzeti ünnep 
 Ünnepi műsort ad a hetedik osztály: Szilágyiné 

Márkus Mária 
16.,17.,18. Hosszú hétvége 
19.-23.(hétfő-péntek) Egészséghét az iskolában és az óvodában 
21.-22. (szerda-csüt.) A tanulói adatlapok módosítási lehetősége 
23. (péntek) A módosított adatlapok megküldése a Felvételi 

Központnak 
25. (vasárnap) A nyári időszámítás kezdete 
28. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
29. (csütörtök) A tavaszi szünet első napja 
Április 
4., 5., 6. (szerda-péntek) Pedagógiai napok-tanítás nélküli munkanapok 
9. (hétfő) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (B hét) 
 Digitális témahét (9-13) 

9. (hétfő) Faliújságot készít a 8. osztály 
 Tojásfa díszítés: mindenki hoz legalább egy 

tojást! 
9. (hétfő) Munkaértekezlet 
11. (szerda) „Szépség koldusa”József Attila verseny 
 „Ablak a világra” versmondó verseny 
 Tanítás nélküli munkanap 
 Műsort készít: a 3. osztállyal Tóthné Kisjuhász 

Judit 
12 (csütörtök) A holokauszt magyarországi áldozatainak emlék-

napja 
 Holokauszt emlékközpont, Budapest 
21.(szombat) A hét hétfői munkanap 
 Alapítványi gálaest 
22. (vasárnap) A Föld napja 
23-27.(hétfő-péntek) Fenntarthatósági témahét (23-27) 
24.-25. (kedd-szerda) Papírgyűjtés 
27. (péntek) A NETFIT vizsgálatok befejezése. 
27. (péntek) A középiskolák értesítése a felvételről vagy eluta-

sításról 
30. (hétfő) Bemutató óra 
 Nevelési értekezlet 
 Májusfa díszítés 
 A tankönyvrendelés lezárása a KELLO felületen 
Május 
1. (kedd) Munkaszüneti nap  
 Hosszú hétvége: 28.,29.,30, 1.) 
7. (hétfő) Munkaértekezlet, fogadóóra 
 Faliújságot készít a 7. osztály (Határtalanul!) 
6. (vasárnap) Anyák napja: ajándékkészítés az édesanyáknak az 

előző héten 
10. (csütörtök) Madarak, fák napja- megemlékezés a nagyszünet-

ben 
16. (szerda) Idegen nyelvi mérés angol nyelvből a 6. és a 8. 

évfolyamon 
21. (hétfő) Pünkösdhétfő 
23. (szerda) Kompetenciamérés a 6., 8. osztályban (olvasás-

szövegértés, matematika) 
25. (péntek) Gyermeknap-tanítás nélküli munkanap 
28.-29. (hétfő-kedd) A nyolcadik osztályosok vizsgája 
30. (szerda) A hittan és erkölcstan választás határideje. 
Június 
1.(péntek) A NETFIT vizsgálatok eredményeinek felvitele az 

informatikai rendszerbe. 
4. (hétfő)   A nemzeti összetartozás napja – projekt-

nap 
5. (kedd) A Tóth Alapítvány pályamunkáinak elbírálása 
12. (kedd) A magántanulók vizsgája 
 Osztályozó értekezlet 
15. (péntek) Utolsó tanítási nap- Bolond ballagás 
 A nyelvi mérés eredményeinek közzététele az 

iskolai honlapon 
16. (szombat) 10.00 óra:  Ballagás 
22. (péntek) Tanévzáró értekezlet  
 17.00: Tanévzáró 

Egy kis pihenő után csoportunk is megkezdi további felkészülését 
a 2017/2018-as tanév eseményeire. 
Szeptemberben  2 rendezvényre kaptunk meghívást, szeptember 3-
án, Vácszentlászlón láthatják csoportunkat, szeptember 9-én pedig 
Nagykátán színesítjük a Szüreti Fesztivált. 
 
Részt veszünk a Mogyoródi Vigyázz Kész Sport rendezvényen, 
ahol bemutatót tartunk, hogy a gyerekek megismerjék ezt a sport-
ágat és ki is tudják próbálni az eszközöket. 
 

Ezek után a következő állomás az Ausztriai Nezsider városában 
rendezésre kerülő Grand Prix, amin csoportunkból 6 lány képvisel-
teti magát szóló és duó formációkkal. 
Valamint a csoportokkal már szeptemberben megkezdjük a felké-
szülést a 2018-as Siófoki Vándorkupa versenyre és a Mazsorett 
Világbajnokságra, melyet Afrikában Cape Townban rendeznek 
meg. 
Ha szeretnél Te is, csoportunk tagja lenni és körbe utazni a világot, 
jelentkezz! Szaluter Tünde 

Mazsorett hírek 
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Kacó Óvoda hírei 

Változás a Süni csoportban! 
A Süni csoport új óvó nénije, Szira Zsófia vagyok, Vác-

szentlászlón lakom. Augusztusban kezdtem a helyi óvodá-
ban dolgozni, mert a csoport korábbi óvó nénijét, Terike 
nénit az Oktatási Hivatal felkérte egy olyan szakmai feladat-
ra, amely mellett csoportos óvodapedagógusi tevékenységét 
már nem tudta folytatni. A Süni csoport létszáma változott a 
tavalyi évhez képest. Hat gyermek csatlakozott az iskolába 
készülő Nyuszi csoporthoz, illetve 5 gyermeket fogadtunk a 
Gyöngyvirág csoportból, így jelenleg 22 gyermekkel kezd-
tük meg a 2017-2018-as nevelési évet.  

Néhány szó magamról: 2013-ban a gödöllői Premontrei 
Szent Norbert Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően a 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Ka-
rán folytattam tanulmányaimat óvodapedagógus szakon. 
Külső szakmai gyakorlatomat 2017 tavaszán végeztem a 
hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Borsika csoportjában, 
ahol közelebbről is megismerkedhettem a Projekt-módszer 
alapjaival. A gyakornoki évek után szeretném magam to-
vább fejleszteni gyógypedagógia terén. 

Már gimnazista éveim elején tudtam, hogy óvodapedagó-
gusként szeretnék dolgozni. Azért választottam ezt a hiva-
tást, mert úgy gondolom, hogy az a mérhetetlen szeretet, 
amelyet a gyermekektől kapunk, felbecsülhetetlen. Végigkö-
vethetem a fejlődésüket, tevékenységemmel, nevelő mun-
kámmal, nagyban segíthetem személyiségük alakulását, épü-
lését. Ha mindezt jól csinálom, akkor felnőtt korukban is 
szívesen emlékeznek, gondolnak majd vissza rám, és a kö-
zösen megélt örömteli pillanatokra. Átérzem ennek a hiva-
tásnak a felelősségét, és arra törekszem, hogy a rám bízott 
gyermekek szeretetteljes környezetben fejlődhessenek ki-ki 
saját tempójában, de önmagához képest a legoptimálisabb 
mértékben. 

Örülök, hogy egy olyan kis otthonos óvodában kezdhetem 
pályámat, mint a zsámboki Kacó Napközi Otthonos Óvoda, 
ahol az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedves volt 
velem. Úgy érzem, egyszerű lesz a teljes beilleszkedés és 
nagyon várom a közös munkát. 

Szira Zsófia 

Kedves Szülők,  
gyermekeket nevelő, érdeklődő felnőttek!  
Óvodai életünk során számos alkalommal tapasztaljuk, 

hogy a gyerekeknek az étkezéshez kapcsolódóan kedvezőt-
len szokásaik alakulnak ki. Ezek megnehezítik mindennapja-
ikat, akár szorongásokhoz is vezethetnek. A helytelen táplál-
kozás több betegség kialakulásának oka lehet, ezért fontos-
nak tartjuk, hogy tapasztalatainkat közre adjuk, illetve né-
hány hasznos tanáccsal segítsük az arra rászorulókat. 
 Óvodánkban főzőkonyha működik, ahonnan minőségi 

alapanyagokból készült egészséges ételek és italok kerülnek 
a gyermekek asztalára az óvodában éppúgy, mint a helyi 
általános iskolában. 
Az étrend összeállításáról szakképzett élelmezésvezető 

gondoskodik, az ételek ízletes elkészítését pedig sokéves 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakácsok, konyhai dolgo-
zók végzik.  A heti étlapot a szülők a faliújságon elhelyezve 
mindenkor megtalálják. 
Az állandó minőséget a HACCP minőségbiztosítási rend-

szer alkalmazása szavatolja. 

Ételkínálatunk színes, különféle hús, illetve halféleségek-
ből készült, zöldséggel és gyümölccsel gazdagított finomsá-
gokkal, valamint reform alapanyagokkal igazodik a korszerű 
táplálkozás elvárásaihoz. 
Gondoskodunk a speciális étrendre szoruló gyermekekről 

is: 
• tejérzékeny étrend: laktózmentes termékek, szójatej fel-

használása 
• lisztérzékeny étrend: gluténmentes termékek, édességek 
• diabetikus étrend: durumlisztek, tésztafélék 
Célunk, hogy korszerű, finom ételeinkkel, változatos étren-

dünkkel – amelynek elemei esetenként eltérnek az eddig 
megszokottól – hozzászoktassuk a gyerekeket az egészséges, 
sokoldalú táplálkozáshoz. 
Óvodánkban évek óta tapasztaltuk, hogy a kisgyermekek 

nehezen szakítják meg a játékot azért, hogy az étkező asztal 
mellé üljenek. Az előző nevelési évben ezért bevezettük a 
folyamatos tízóraizást, melynek lényege, hogy időt hagyunk 
a gyermekeknek az étkezésre hangolódásra. Az étkező tár-
sak látványa a többiek étvágyát is meghozza, így a gyerme-

Időpont Esemény 
2017. 09. 19. Szülői értekezlet – Nyuszi csoport 
2017. 09. 27 Szülői értekezlet – Gyöngyvirág csoport 
2017. 09. 28 Szülői értekezlet – Süni csoport 
2017 szeptember utolsó hete Séta a szőlőskertbe – szőlőszüret Józsi bácsi kertjében 

Szőlőpréselés az óvoda udvarán 
2017. 09. 30. 5 évesek DIFER méréseinek, befejező időpontja 
2017. 10. 06. Szüreti mulatság – nagycsoportosok hagyományőrző műsora a települési rendezvényen 
2017. 10. 10. „Komposzt buli” nagycsoportosok közös természetvédelmi vetélkedője a galgahévízi, boldogi nagy-

csoportos óvodásokkal Turán, a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. telephelyén 
2017. 10. 19. Gézengúz együttes őszköszöntő zenés műsora a József Attila Művelődési Házban 
2017. 11. 03. Nevelés nélküli munkanap – Alkalmazotti értekezlet 
2017. 11. 24. Szülők akadémiája – gyermekkori szorongások 
2017. 12. 04 – 2017. 12. 08. Adventi készülődés – ajándékkészítés szülők bevonásával 
2017. 12. 02. Mikulásváró családi délután 
2017. 12. 06. Vendégünk a Mikulás bácsi 
2017. 12. 09. Adventi vásár várható időpontja 
2017. 12. 14. Idősek karácsonya – nagycsoportosok ünnepi műsora a települési rendezvényen 
2017. 12. 23 – 2018. 01. 03. Téli szünet 

Őszi-téli eseménynaptár 
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kek egyéni igényeik szerint (ki előbb, ki később) békésen 
asztalhoz ülnek, - majd folytatják a játéktevékenységet. 
Beszoktatós óvó néniként tapasztalom, hogy a gyermekek 

nagyon válogatósak. Hihetetlen dolgok miatt nem hajlandók 
bizonyos ételeket megenni: mert sárga…, mert piros…, mert 
zöld…, mert a gyümölcs nincs meghámozva…, mert a hús 
darabos és a gyermek nem tudja megrágni…, van rajta sajt/
tejföl stb. 
A gyermekek mintákat követve, utánzással tanulnak, a 

szülők viselkedésmódja, szokásaik előbb-utóbb rajtuk is 
megmutatkoznak. Hiába szeretnénk, hogy gyermekeink 
egészségesen étkezzenek, ha otthon azt látják, hogy miköz-
ben nekik meg kell enniük a spenótot, mi chipset rágcsálunk. 
Ismertessük meg őket minél többféle zöldséggel és gyü-

mölccsel, így biztosan találnak olyat, ami ízleni fog nekik. A 
zöldségek és a gyümölcsök tele vannak rostokkal, megköny-
nyítik az emésztést, valamint kiváló vitaminforrások. Nagy 
mennyiségben is fogyaszthatók, nem okoznak elhízást, ami 
közvetlenül veszélyezteti gyermekeink egészségét. Ha csalá-
di körben is az a természetes, hogy sok zöldség, gyümölcs 
kerül az asztalra, nem csak kisgyermekkorban, de későbbi, 
felnőtt életükben is ez lesz a természetes számukra. 
Bár a gyermekek a három fő étkezésből kettőt az óvodában 

fogyasztják el, mégis a szülők felelőssége nagy arra nézve, 
hogy csemetéjük mennyire táplálkozik egészségesen, fejlő-
désének, korosztályának megfelelően. 
Az óvodában sokszor találkozunk azzal a problémával is, 

hogy egy gyermek evés közben csak játszik az étellel. Mind-
ez elkerülhető lenne, ha az otthoni étkezések kizárólagos 
eseménynek számítanának, amikor a megterített asztal mel-
lett, nyugodt körülmények között, közösen eszik a család, 
közben pedig a napi események megbeszélésére is időt szán-
nak. 
Gyakran előfordul, hogy a gyerekek otthon sem akarnak 

megenni bizonyos ételeket. 
Érdemes ilyenkor bevonni őket az előkészületekbe, amit a 

legtöbbjük biztosan élvezni fog, büszkék is lesznek rá, hogy 
a reggeli, vagy ebéd elkészítéséhez ők is aktívan hozzájárul-

tak, és talán nagyobb eséllyel eszik meg az eddig elutasított 
ételt: 
- segíthetnek az asztal megterítésében 
- megtisztíthatják a főtt tojást, vagy maguk készíthetik el a 

szendvicset: - él nélküli, vagy kifejezettem gyerekkést adva 
a kezükbe megkenhetik a kenyeret, rátehetik a felvágottat, 
sajtot, zöldséget. 
A kicsik minden olyan konyhatechnológiai műveletbe 

bevonhatók, ami nem balesetveszélyes, tehát nem tudják 
leforrázni magukat, vagy megvágni, elreszelni a kezüket. 
Ilyen lehet a friss zöldborsó fejtése, zöldségek, gyümölcsök 
megmosása, hideg mártások, szendvicskrémek kevergetése; 
süteménykészítésnél a tésztagyúrás, keverés, formázás, dí-
szítés stb. 
A tej és tejtermékek adása is sokszor falba ütközik, pedig 

ez az élelmiszercsoport különösen fontos a gyermekek táp-
lálkozásában, mivel könnyen emészthető, tápláló, értékes 
fehérjét, vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz. A tejet 
és a tejes italokat meg lehet kedveltetni, ha a szülők vagy a 
nagyobb testvér is jóízűen issza a kicsi előtt, de próbálkoz-
hatunk langyos tejjel is, ha a hideget nem szereti. 
A sajtok, vagy a gyakran nem kedvelt friss zöldségek (pl. 

paradicsom, paprika, uborka, retek) iránti érdeklődést fel 
lehet kelteni, ha különféle alakzatba vágva tálaljuk őket erre 
a célra használható például süteményszaggató is. 
A húsok sokféle módon (sült, párolt, főtt, stb.) és formában 

(szelet, ragu, darált, rakott, töltött, stb.) elkészíthetők, így a 
változatossággal könnyebben elérhető, hogy a gyermekek 
elfogadják azt. Ha például azt tapasztaljuk, hogy a főtt húst 
többszöri próbálkozásra sem hajlandó elfogyasztani, próbál-
juk ki valamilyen más formában, például rakott ételekben. 
A főzelékek fogyasztását a beledarabolt húsfélékkel tehet-

jük kedveltebbé. 
Ha már óvodáskorban az egészséges, változatos étrend a 

minta, akkor később, felnőttként is az lesz számukra a ter-
mészetes, mind amellett pedig sok betegség és a felnőttkori 
elhízás kockázata is csökkenhet.  

Hudoba Sándorné 

Eszik, nem eszik 
A szülők erről a faliújságon elhelyezett aktuális heti étla-

pon tájékozódhatnak. 
Akkor most jöhet a kérdés: mi a probléma? A probléma 

nem az elfogyasztott, vagy el nem fogyasztott ételekkel van, 
hanem a fogyasztókkal, vagyis a gyermekekkel.  

Sok éves tapasztalatom sajnos, hogy a gyermekek közül 
sokan 3 évesen úgy érkeznek az óvodába, hogy nem tudnak 
megfelelően étkezni, azaz rendesen rágni, megkent kenyeret, 
gyümölcsöt harapni, sőt, megfogni, a gyümölcsnek a ke-
nyérnek a héját egyenesen elutasítják, viszolyognak a főze-
lékektől.  

Vajon miért? Ennek több oka lehet. Visszavezethető a 3 
éves kor előtti időszakra. Kényelmes megoldás a bébiétel, 
olyannyira, hogy sokan elfelejtik abbahagyni, és a gyerkőc 
nem tanul meg harapni, rágni. A kenyeret „katonázzuk”, 
mert azzal nem maszatol. Nem maszatol, de nem is tanul 
meg a kenyérbe beleharapni! Két éves kora körül a gyermek 
már nyugodtan megismerheti meg a házikosztot. Fokozato-
san minél többet adni a kicsinek a saját ételeinkből, és egyre 
inkább hagyni önállóan enni. Igen, ez egy nagyon időigé-
nyes, sok odafigyelést, még több türelmet igénylő feladat, és 
bizony, a tanulási folyamat mindig némi utólagos mosást, 
takarítást igényel. Hosszú távon azonban azt eredményezi, 
hogy a pici gyermek magától eszi meg jóízűen az előtte lévő 
táplálékot, mert a megerősödött rágóizmai segítségével ez 
már nem okoz nehézséget számára. Itt jegyzem meg, hogy a 

beszédszervek a rágás által ügyesednek, mely alapja a meg-
felelő beszédfejlődésnek.  

A gyermek ízlése nagyjából 6 éves korig alakul. Minél 
többféle ízzel találkozik addig, annál változatosabban fog 
enni később. Nem gond az, ha átmenetileg 1-1 étel nem ízlik 
neki, de színes, sokoldalú étkezésre kell törekedni. A nagyon 
egyoldalú táplálás hátterében gyakran az áll, hogy az anya 
aggódik, hogy nem eszik eleget a kicsi, emiatt aztán azt adja 
neki, amit biztosan elfogad, míg a végén a kicsi már csak a 
megszokott ételeket kéri. 

Magam is elkövettem gyermekeim nevelése során szá-
mos hibát, íme néhány jó tanács, amit semmiképp nem java-
solnék: „szórakoztatom, bohóckodom, énekelek, nyitom én 
is a számat”, vagy „erőltetem a dolgot”. „ Nem evett, de 
adtam neki kekszet, túrórudit, legalább van valami a pocak-
jában”-ezek azok a módszerek, amelyek garantáltan rossz 
evővé teszik a gyermeket. Ehhez kapcsolódó rossz tapaszta-
latom, hogy néhány gyermek az óvodába érkezéskor chipset, 
édességet csemegézik. Mi lesz akkor a tízóraival?  

Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek utánzással tanul-
nak, ha kicsi azt látja, hogy a szülő is változatosan étkezik, ő 
is így fog tenni, nem idegenkedik majd a számára ismeretlen 
ételtől sem. Ha azonban azt tapasztalja, hogy a szülő pizzán, 
és chipsen él, akkor bizony ő sem akar majd főzeléket és 
gyümölcsöt enni. 

 
Fábiánné Réz Katalin 
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A zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola tanulói közül 13 diák 
jutott be a környezetvédelmi projekt harmadik fordulójába, és ve-
hetett részt a 2017. augusztus 7-től 11-ig az erdélyi Kalotaszentki-
rály-Magyarókerekén megrendezett ÖKO-táborban. A szervező 
Szilágyiné Marikának szülők voltak a segítségére a diákok táborba 
történő eljuttatásában. Volt ki szállító járművet biztosított, és volt, 
akinek a söfőr szerepe jutott.  
Érkezésünket követően rögtön nekiláttunk a sátraink felállításá-

nak, mert a többi résztvevő csapat ezen már túl volt. Az időjárás is 
kedvezett nekünk, ugyanis az egész napos eső is elállt, mire a tá-
borba megérkeztünk. A tábori napirend ismertetése és a diákok 
segítőként történő beosztását követően vacsora, majd szabadprog-
ram, ismerkedés következett. A táborozó diákok zöme már korábbi 
projektek során találkozott egymással, így az ismerkedés szinte a 
közös élmények újramesélésében - hosszasan az éjszakába nyúlóan 
- öltött testet, melyet a sátrakból kihallatszó kuncogások és a sátor-
paláston átlátszó lámpafények játéka jelzett. 
Kedden kezdetét vette a valódi munka. A környezetvédelem égi-

sze alatt meglátogattuk a malomszegi vízierőművet, az ókori 
sebesvári várrom maradványait, és látogatást tettünk Sebesváron 
(Bologa) a ’biomosodánál’, ami külső energia és vegyi anyagok 
felhasználása nélkül biztosít mosási lehetőséget a kristálytiszta 
patak vizének felhasználásával. Ide épp jókor érkeztünk, mert mű-
ködés közben volt alkalmunk megnézni a ’gépezetet’. Ezután egy 
rövid, de a nagy melegben annál fárasztóbb túrával felkerestük a 
Sziget-hegység keleti nyúlványánál azt az egyedülálló kanadai 
mamutfenyőt, amit még az 1900-as években telepített a környék 
akkori birtokosa. A növény a maga 100 évével szinte még csecse-
mőkorú, de így is 9 emberre volt szükség, hogy körbeérjük a fa 

derekát. Az egyes helyszíneken Péter Mónika Mária tanárnő tartott 
a diákoknak tartalmas és színvonalas előadást. A gyerekek délután 
a csapatzászló elkészítésében serénykedtek.  
Szerdán egy jó kis gyalogtúrán Dénes tanár úr vezetésével a bát-

rabbak ismét meghódították az 1000 méter fölé magasodó 
Hármaskő - sziklát, míg a többiek mikroszkópos vízvizsgálatot 
végeztek és növényeket gyűjtöttek. A nagy melegre való tekintettel 
a rosszullétek elkerülése érdekében a részt vevő diákoknak a fejfe-
dő használata kötelező volt. Egy lepedő feláldozásával több gyer-
mek jutott mókásabbnál mókásabb fejfedő alkalmatossághoz, ami 
jó használatot tett a tűző napsütésben. A szikla lábánál elhelyezke-
dő időszakos tó langyos vize pedig megfelelő alkalmat biztosított 
egy spontán fürdőzéshez. Ebéd után környezetvédelmi feladatokat 
oldottak meg diákjaink.  
Csütörtökön hosszabb túrára készültünk. Először a Bánffyhu-

nyaddal szomszédos Ketesden látogattuk meg azt a temetőt, ahol 
máig szokás, hogy a családtagok az elhunytak emlékére sírkő he-
lyett kopjafát állítanak. Ezt követően a Szilágy megyei Váralmáson 
megtekintettünk egy kis ortodox deszkatemplomot, majd 
Almásgalgó határában felkerestük a Sárkányok kertjét. Ez egy 
sziklaképződmény-rendszer, melyet a szél pusztító hatásával alakí-
tott az emberi szemnek tetszetős formákká. Ezután Zsibó város-
ában az ottani hatalmas arborétumot kerestük fel. Volt ott több 
növényház, benne szebbnél szebb növényekkel és állatokkal, szám-
talan kis tó tavi rózsákkal és hattyúkkal, japánkert, rózsakert, szik-
lakert, mediterrán kert és még sorolhatnám, mi minden. A nagy 
hőség ellenére a diákoknak tetszettek a programok, melyet vacsora 
előtt egy tájékozódási futóversennyel zártak, ahol az egyes állomá-
sokon a megválaszolandó kérdéseket a hét során elhangzott infor-
mációkból állítottak össze a szervezők.  
Pénteken a táborzárást és a búcsúzkodást követően a viszontlátás 

reményében vette útját kis csapatunk Magyarország irányába.    
Németh Attila 

Kovács András plébános   
(plébániai kormányzó) 

Hála a Jó Istennek, a napokban elkezdődhetett, az oltár, a bal-
dachin és az oltárkép felújítása templomunkban. A restaurátorok 
első körben kutatóablakokat készítettek az oltáron, hogy ezek 
eredményéből beszámolót készíthessenek a Műemlékvédelmi 
Hivatalnak, akik remélhetőleg elfogadják a felújítás tervezett 
ütemét! A felújítás finanszírozását több helyről sikerült megolda-
nunk! Támogat Bennünket a Nemzeti Kulturális Alap, a Váci 
Egyházmegye és a Testvérek! Ezen a fórumon is szeretném meg-
köszönni mindenki pénzbeni adományát, mellyel lehetővé tették, 
hogy a templomunk szebb lehessen! Isten áldja fizesse meg min-
denkinek a segítséget! 

Szeretnék még néhány dologról írni, mely az elmúlt időszakban 
történt Egyházközségünkben. A nyár folyamán napközis hittantá-
bor volt a plébánián, közel 60 fő részvételével, Augusztus hónap-
ban az Ifjúsági hittan tagjaival Szentkúton voltunk három napot, 
egy kis közös imádságra és kikapcsolódásra. Augusztus végén 
kijavítottuk a plébánia több helyen is kidőlt kerítését és előkészí-
tettük a talajt a templom mögötti partfalnál, hogy majd új növé-
nyekkel ültethessük be! Szeptember elején egy busszal zarándo-
koltunk Szentkútra, míg a gyerekekkel a Szentlélek segítségét 
kértük az előttünk álló tanévre. 

Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen módon 
hozzájárult az elmúlt programok sikeréhez. 

 Egyházközség hírei 

Bajzások az erdélyi ÖKO-táborban  

A Népi Együttes  
tavaszi-nyári programja 

A Népi Együttes számára az idei tavasz és nyár fellépésekben gaz-
dag volt. Nem csak Zsámbokon szerepeltünk, de más városokba, 
községekbe is eljutottunk, felléptünk Fóton és Gyöngyöshalászon 
is. 
Az idei év első fellépése Zsámbokon a Március 15.-i ünnepségen 
volt. Az Új Gyöngyösbokrétások két tánccal is megörvendeztették 

az ünnepi műsorra kilátogatókat. Az Asszonykórus pedig egy kato-
na dalokból álló dalcsokrot adott elő, valamint a produkció végén 
citera muzsikát is hallhattak az ünnepi megemlékezés résztvevői. 
Ezután egy hosszabb felkészülési időszak következett. A két cso-
port együtt próbált, mert az együttes Fótra kapott meghívást, ahol a 
Mennyasszony öltöztetés c. műsort adtuk elő. A közönség nagyon 
szépnek találta műsort, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a 
produkcióval kapcsolatban. 
Majd megkezdődtek a heti próbák, már a „Lecsót a keceléből” 
Hagyományőrző Fesztiválra, amelyre a lányok egy új koreográfiá-

Hittan tábor 20017 
A tábor 2017. július utolsó hétvégéjén 28. és 30. között került 

megrendezésre a zsámboki Szent Erzsébet Plébánián. Célja, hogy 
barátságos környezetben szervezett egyházi, sport, és játék prog-
ramokkal a lehető legtöbb gyermek számára biztosítsunk értékes 
nyári kikapcsolódást. A tábor működését a Zsámboki Egyházköz-
ség, magánszemélyek valamint a környező falvak lakói támogat-
ták. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani  minden adomá-
nyért.   

Számunkra ez  tábor nyaraink  fénypontját jelenti. Egy igazi 
közösségi élmény, a mindennapok monoton zakatolásából kizök-
kentő, színes-lármás gyerek forgatagban is harmóniát árasztó 
csoda. Ilyenkor a  plébánia néma csöndje megtörik és vi-
dám  gyereksereg    népesíti be a szobákat , táborozó gyerekek 
és  IFI-s fiatalok szeretetteljes légkörben; együtt játszva, énekel-
ve, imádkozva tapasztalják meg az összetartozás erejét, az emberi 
kapcsolatok értékét, ezáltal  Isten gondoskodó szeretetét. 

Hatalmas lelki feltöltődést nyújt immár második  éve ez a hely, 
ahol nem csak adhatunk hanem sokkal többet kaphatunk -
  rengeteg szeretetet, támogatást, tapasztalatot -.  Köszönettel 
tartozunk,  Pici Atyának, hogy részesei és tagjai lehetünk a Zsám-
boki Ifjúsági Hittan csoportnak  és ezáltal  egy jó közösségnek. 
Nagyon sok felejthetetlen élménnyel és csodálatos baráttal len-
nénk kevesebbek, ha nem tartozhatnánk ide,  „KÖZÉTEK.” 

Lukes Dóra 
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Az eltelt időszakban említésre méltó rendkívüli esemény nem 
történt. 

Polgárőreink éjszakánként továbbra is  járőröznek, természetesen 
kiszámíthatatlan időpontokban. A visszajelzésekből tudni lehet, 
hogy ez  jelentős mértében növeli a lakosság biztonságérzését is. 

Augusztus hónapban az Önkormányzat által megrendezésre ke-
rült „Lecsót a keceléből Fesztivál”. Polgárőreink a fesztivál terület 
éjszakai őrzésében, nappal pedig a jelenlétükkel biztosították a 
rendezvények zavartalan lebonyolítását. A vasárnap esti progra-
moknak sajnos az időjárás nem kedvezett, a viharban esőben pol-
gárőreink segítették a rendezvény helyszínének az elhagyását, hogy  
a látogatok biztonságos helyre kerüljenek. 

2017.évben pályázatot nyújtottunk be  A Hankook Tire Magyar-
ország Kft.  Abroncsadományozási Programjában kiírt téli, nyári 
gumigarnitúrákra.  A pályázati program célja, hogy segítsék azon 

szervezeteket, akik tevékenységükkel a társadalom számára fontos 
szolgálatot tesznek.  A pályázati kiírásban foglalt céloknak megfe-
leltünk  és a Hankook Tire Magyarország Kft 4 db nyári és 4 db téli 
gumiabroncsot jutatott térítésmentesen szervezetünk részére. 

Lassan itt a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok! 
A házaló illegális faárusok többféle módszerrel, többféle bűncse-

lekményt is elkövethetnek. Nem a kifizetett mennyiségű fát, hanem 
jóval kevesebbet pakolnak le  és kárt okoznak vagy akár a lakóépü-
letbe is bejutnak, ahonnan kisebb értéktárgyat, készpénzt tulajdo-
níthatnak el. 

Gyanús személyek megjelenése esetén, vagy gyanús eredetű 
tüzelőt árusító teherautót észlelve hívják a megadott telefonszámot, 
vagy az egész nap ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es rendőr-
ségi segélyhívó telefonszámok valamelyikét! 

Legyenek óvatosak, és otthonaikba ne engedjenek be idegeneket, 
házaló árusokat, hogy ne váljanak trükkös tolvajok áldozatává! 

Itt Ismét kérem azoknak a jelentkezését a Zsámboki Polgár-
őrség tagjai sorába, akik szeretnének részt venni a bűnmegelő-
ző feladataink teljesítésében!  

 

Zsámboki Polgárőr Egyesület 
munkájáról…. 

Mostani írásomban elszakadok a természetvédelem témakörétől 
és a környezetvédelem sok esetben jóval kiterjedtebb vizeire eve-
zek. Ugyanis itt az ősz, hullanak a falevelek, közeleg a fűtési sze-
zon és a nyári szezonban eddigi esetlegesen (de azért rendszeresen) 
érkező esti orrfacsaró szagok valószínű állandósulni fognak. A 
műanyagégetésről és egyéb háztartási hulladékégetésről szeretnék 
pár szóban beszámolni. Úgy gondolom, szinte mindenki tudja, 
hulladékot égetni nagyon nem szerencsés, de a többség (mert azért 
remélem többen vannak, akik nem égetnek) megtűri, félrenéz, mo-
rogva becsukja az ablakot, beszedi a ruhát, és próbálja élni tovább 
az életét, nem akar a probléma részese lenni. Viszont sajnos ez 
olyan, amit nem lehet elkerülni, és nem is kis probléma, mert a 
háztartási szemét égetése során felszabaduló anyagok rengeteg 
méreganyaggal szennyezik a levegőt. Ezeket a mérgeket nem lehet 
kizárni, ezek a mérgek elérnek minket, gyerekeinket és unokáinkat. 
És bár kis mennyiségben lassan, de ölnek. Tudom erős szavak 
ezek, mint ahogy a címben szereplő félmondatok is azok, de így 
hogy statisztikailag már leéltem az életem felét azért néha elmélá-
zok ezen (is). Sokan mondják, ha menni kell, hát menni kell. Rész-
ben egyetértek, de vannak fenntartásaim, nem hiszem hogy kőbe 
van vésve a céldátum. És persze nem tudományos a magyarázatom, 
de valami olyan hasonlattal szoktam élni, a Jóisten vagy az Anya-
természet (kinek mi áll közelebb a szívéhez) úgy indít miket el az 
utunkra, hogy adott egy bizonyos időt, kinek ennyit, kinek annyit, 
ezt nem köti az orrunkra. És az életmódunk ezen minden egyes nap 
tud egy keveset rövidíteni. A napunk végén, ha sok méreggel talál-
koztunk levágnak pár centit életünk szalagjából.  

Sokan mondják, ezek a méreg dolgok, meg hogy rákkeltőek 
butaságok, mert a Piri Bácsi ivott, bagózott, gyárban dolgozott és 
100 évig élt. Igen ez lehet, de az én felfogásom szerint a rossz dol-
gok nélkül lehet 115 évig élt volna. És ami még nagyon fontos, az 
sem mindegy az utolsó éveket, évtizedeket milyen minőségben 
éljük meg. És akkor arról a pár hónapról, amikor édesanyánk testé-
ben fejlődünk még szót sem ejtettem, ott hatványozottan igazak a 
fentiek.  Szóval én azt vallom, ha lehet, kerüljük el a mérgeket. Az 
apránként napról napra elvett fertályórácskák évekké adódnak ösz-

sze a végelszámoláskor. Épp ezért zavar rettentően, amikor akara-
tom ellenére mérgeznek engem és a családomat. Amikor ég a mű-
anyag a kazánban és ömlik a mérgező füst, és még jobban zavar, 
amikor csak úgy a szabadban ég, mert el kell égetni a vegyszeres 
göngyöleget a gazdálkodónak, vagy épp lepakoltunk a padlásról és 
valamit kezdeni kell a szeméttel, vagy amikor vashordót rendszere-
sítenek a célra és ég (akarom mondani füstöl) benne még a használt 
pelenka is. És a mérgező részecskék bekerülnek a levegőbe, amit 
beszívok, leülepedne a kertembe, amit vegyszerektől mentesen 
művelek, rászállnak a frissen mosott babaholmikra... Nem, én nem 
kérek a dioxinokból, nem kérek a furánokból és nem kérek az 
egyik mérgező anyagból sem. Első lépésként kérek mindenkit, ne 
égessen szükségtelenül. Szerencsés világban élünk, a háztartási 
szemetet elviszi a kukásautó, a diólevél társaival komposztálható, 
és ha valakinek veszélyes hulladék került a tulajdonába bármilyen 
okból, akkor legyen már annyi bátorsága, hogy azt megfelelő mó-
don, szabályosan kezeli.  

Második lépésként pedig kérem azokat, akik hozzám hasonlóan 
nem kérnek ebből, azok tegyék meg a szükséges lépéseket, világo-
sítsák fel azokat, akik nem tudnak (nem akarnak tudni) erről a 
problémáról. Vagy ha visszaeső és nemtörődöm polgártársakkal 
állnak szemben, akkor tájékoztassák a hatóságokat (akár informáli-
san), mert senkinek nincs joga, hogy másokat mérgezzenek. 
Egyébként hiszem, ha a kertben műanyagot égető egyénre nem 
csak a hatodik szomszédban lakó „sötétződ” szól rá, hanem egyút-
tal mind a hat szomszédja is, akkor az, az esetek többségében célt 
ér. Pár zöld bolondot még könnyű figyelmen kívül hagyni a lan-
gyos vízben ülve, de árral szemben nem szeretnek úszni a lusta 
emberek. És a hulladék égetése az esetek többségében puszta lusta-
ság. 

Úgy gondolom a háztartási szemét égetést (amely jogszabályilag 
is szigorúan tilos), és a kerti, egyébként komposztálható hulladék 
égetését záros határidőn belül száműzni kell az életterünkből, ez 
minden ember érdeke, aki szeret élni, és én szeretek. 
Ajánlott olvasnivaló: http://kockazatos.hu/anyag/dioxinok https://
www.facebook.com/avaregetes/ 

 Németh András 
természetvédész 

Olyan fiatal volt... Még élhetett volna… 

val is készültek. Egy másik tájegység –Kalocsa táncait tanulták be. 
A lányok nagyon szerették a próba folyamatát, pedig sokszor fárad-
tan tértek haza egy-egy  kis mars tanulása után. 
Az Asszonykórus aratási dalcsokrokat tanult meg, és gyakorolta 
minden hétfőn serényen és elszántan. 
A fesztiválon nagy sikert aratott mind a négy produkció. A feszti-
vál szombat esti programjában a Lakodalmasban a népi együttes 
tagjai már felszabadulva mulattak és mutatták be, hogy Zsámbokon 

milyen is volt régen egy hagyományos parasztlakodalom. 
A Lecsófesztivál után két héttel Gyöngyöshalászra kaptunk meghí-
vást. Az asszonyok az aratási dalcsokrokkal készültek, valamint a 
két dalcsokor között citera játék szórakoztatta a közönséget. A jó 
hangulatú közönség együtt énekelt a citeraszóval. Végül a lányok 
léptek színpadra Házunk előtt… című zsámboki koreográfiájukkal. 
Az együttes nagy sikert aratott a szép népviseletével, jövő évre 
számos helyre kaptunk meghívást. Rácz Katalin 
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Tisztelt Sportbarátok! 
Elérkezett az ősz, amivel megkezdődött a 2017/2018-as labda-

rúgó szezon; minden korosztály számára elindultak a bajnoki 
mérkőzések. Felnőtt csapatunk a 3. forduló végén a 3. helyen állt, 
reméljük megmaradnak a jó eredmények és sikerül megtartani a 
dobogós pozíciót. Női csapatunk sikeresen továbbjutott a Női 
Pest Megyei Kupán, 7-0-s győzelmet aratva a Pilisi LK-val szem-
ben.  Az U19-nek sajnos nem sikerült itthon tartania a 3 pontot a 
Szentmártonkáta ellen, de az U16 5-5-ös döntetlennel zárt Kisné-
medin az első fordulóban. Az U14 6-2-re nyert az Aszód ellen, és 
a Bozsik tornák is kezdetüket vették. 

Idén elkezdődött az óvodások oktatása is, így a legkisebbek is 
elkezdhettek ismerkedni a labdával és a futball rejtelmeivel. 

Továbbra is várjuk a focizni vágyó fiúkat és lányokat egyaránt! 
Az aktuális mérkőzések időpontjáról az adatbank.mlsz.hu hon-

lapon, vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. 
Felajánlások és mindennemű segítséget továbbra is szívesen 

fogadunk, és köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon 
segítenek a klub működésében! 

További információk:  
facebook.com/zsamboki.sportegyesulet 

Kovács Beatrix 

Zsámboki sportegyesület 
hírei 

Körzeti Orvosi rendelő  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok,  

Szent Erzsébet tér 7.  

Telefon: 06 28-592-007 

Rendelési idő: 
Munkanapokon: 8:30-12:00  

Nyári időszámítás idején:  
március: 1-október 31. 

csütörtök: 17:00-19:00 óra 

Téli időszámítás idején:  
november 1-február 28. 

hétfő: 18:00-19:00 óra 

csütörtök:  18:00-19:00 óra 

A Központi Orvosi 
 ügyelet székhelye:  
2194 Tura, Petőfi tér 2. 
Telefon: 06 1 301 69 69 

Fogorvosi rendelő  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

2116 Zsámbok,  
Bajza Lenke tér 15.  

Telefon: 06 28-462-194  
Rendelési idő:  

Hétfő: 08:00 - 12:00,  
Kedd: 13:00-18:00 

Szerda: délelőtt iskolafogá-
szat 

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

Hétvégi ügyelet:  
Rókus kórház 

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 

Zsámbokon a lecsófesztivált tizenöt éve rendezi, szervezi a 
helyi önkormányzat a nyári hónapokban, egyértelműen lecsósze-
zonban. Zsámbok polgárai színes kulturális és egyéb programok 
között válogathatnak, s az idelátogató vendégekkel együtt áldoz-
hatnak a gasztronómia oltárán is. A szabadtéri kondérokban 
készült, ízletes lecsók a sakkozókat is idecsalogatják. Persze nem 
kis szerepe van ebben a jó néhány éve kezdeményezett, interne-
ten hirdetett, jól szervezett sakktornáknak is, melyhez a 
Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete biztosítja a verseny-
eszközöket és a lebonyolítást segítő szakgárdát. A verseny főbí-
rói tisztségét ellátó Kapitz Tibor, valamint felesége, Tünde mint 
a verseny háziasszonya (főmindenese) jó körülményeket teremt 
ahhoz, hogy az ország különböző pontjairól idelátogató verseny-
zők elégedetten távozzanak a verseny helyszínéről.  

A nagykátai kollegák, akik a legnagyobb létszámú csapattal 
érkeztek, szintén besegítettek a különböző korcsoportok vezény-
lésébe. Minden évben az általános iskola biztosítja az ideális 
versenyhelyiségeket, és elmondhatjuk, hogy az egész évben több 
alkalommal is lebonyolításra kerülő ifjúsági sakktornák megren-
dezésére is lehetőséget kapunk az iskola igazgatóasszonyától. 
Tudnunk kell, hogy a helyi önkormányzat évek óta rendszeres 
pénzbeli támogatással segíti sportegyesületünk működését.  

A fesztiváli versenyünket az önkormányzat például kiemelten 
kezelte és segítette, hisz’ enélkül nehéz lenne a megvalósítás. A 
polgármesterasszony tiszteletét tette a verseny helyszínén, ven-
dége, Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke társaságában. Az 
évek során nem egyszer akadtak külföldről idelátogató verseny-
zők. A korábbi fesztiválokon néha Miskolc, Szeged vagy épp 
egy dunántúli városból érkező sakkozók is neveztek erre a ver-
senyre. Ám az idén egy szerényebb létszámú mezőny gyűlt ösz-
sze. Alighanem a különleges kánikulai viszonyok miatt jó páran 
inkább a vízpartok látogatása mellett döntöttek. Sajnos épp a 
helyi ifjúsági versenyzők nem igen jöttek el a tornára, mindössze 
egyetlen kis kezdő versenyző, Bajnóczi Balázs képviselte a hazai 
színeket. Az évközben megtartott rendszeres iskolai foglalkozá-
sokat 12-15 tanuló látogatja, s az ő számukra remek lehetőség az 
itthon megrendezett verseny. Minthogy az órákon is a verseny-
sakkot gyakoroljuk, bármilyen sakktorna remek alkalom, hogy 
kipróbálják tudásukat, felkészültségüket. A komplex fejlődés 
kulcsa ugyanis a rendszeres versenyzés. 

Úgy látszik, hogy a júliusban Hévízgyörkön szervezett egyhe-
tes sakk napközi, amely Zsámbok fiatal sakkozóinak szép számú 
részvételével zajlott, elvett minden energiát a hazai versenyzés-
től.  A lecsófesztiváli versenyen 7 játszmára került sor váltott 
ellenfelekkel a szokásos svájci szisztémában, 2x15 perces játék-
tempóval. A verseny végén a helyezetteknek járó serlegek és 
érmek mellett rengeteg különdíjat tudtunk kiosztani. Mindez a 
helyi sportszerető vállalkozók hozzájárulásának jóvoltából vált 
lehetségessé, amit ezúton szeretnénk megköszönni: 

Dóczi Sándor mezőgazdasági vállalkozó, Galga-Coop Zrt., 
Zsámboki Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet, 
Happy Sweet Life Bt Zsámbok, Levend-Mend Kft Szent Erzsé-
bet Gyógyszertár, Top Tobaccos Bt Turai úti Dohánybolt 

tóthmáté 

Fesztiváli sakk 

A nyár folyamán 5 fő ifjú polgár őr felvételére került sor, 
akik a tapasztaltabb polgárőrtársainkkal együtt teljesíthet-
nek szolgálatot. 

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 megköszö-
nünk. 
Köszönöm figyelmüket! 

Bajnóczi Krisztián 

Zsámboki Krónika - Zsámbok Község Önkormányzatának lapja  
Felelős kiadó: Holló Ilona polgármester  

Megjelenik 1000 példányban  
Készült a patkosstudio.hu gondozásában. 
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