
1 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 



2 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Az elmúlt időszak eseményeiről 

Tisztelt Zsámbokiak! 

 
A nyár folyamán településünk hosszabb távú fejlődése érde-
kében több jelentős döntést hozott a képviselő-testület. 
Az elmúlt évben megkezdett településfejlesztési –rendezési 
terv, az arculati kézikönyv elkészítése előtti időszakban la-
kossági egyeztető fórumokat tartottunk a Polgármesteri Hi-
vatalban, ahol a beérkezett javaslatok, vélemények alapján 
került kidolgozásra a falufejlesztési koncepció. 
   Ennek része a volt presszó területén tervezett sport és kö-
zösségi park, melynek látványterve és engedélyezési tervei 
már készülnek. A telekegyesítés megtörtént, önkormányza-
tunk 4 szomszédos ingatlan tulajdonosától vásárolt 2500 m2 
nagyságú területet.  
A telek parki részén az első projekt megvalósítása folyama-
tos. A LEADER vidékfejlesztési pályázat döntésére várunk, 
amely lehetővé teszi a mini golf pálya, kisméretű szabad-
téri KRESZ pálya, szabadtéri fitnesz eszközök, közvilá-
gítás, kerítés építését. A teljes projekt tervezett költsége 17-
20  millió Ft.  
   Önkormányzati feladatellátás fejlesztése keretében 
Multifunkciós sportpálya építésére benyújtott pályázatunk 
a Belügyminisztériumi döntésre vár, melynek sikerében na-
gyon bízunk. 288 m2 területen kerülne megépítésre a közös-
ségi parkban a pálya, ahol kosárlabda, kézilabda, foci, röp-
labdára is lehetőség nyílna. A projekt teljes költsége: 24 
millió Ft. 
      A közösségi parkban a további esztendőkben való kiala-
kításra vár a most készülő tervek alapján a buszforduló mö-
götti parkoló megépítése, Népviseleti ház, büfé, és helyi 
termékek értékesítésének helyt adó üzlet helyiségek építése. 
A projekt teljes megvalósulásához szeretnénk igénybe venni 
minden pályázati támogatás nyújtotta lehetőséget.  A közös-
ségi park látványtervét hamarosan településünk lakói is lát-
hatják. 
    Az utóbbi esztendőben jelentősen növekedett a község 
népessége. Örvendetes, hogy a hosszú idő óta üresen álló 
ingatlanok gazdára találtak. Egy év alatt több, mint 120 lakó 
költözött a faluba, így lakosaink száma jelenleg: 2500 fő.  
     Mindezek figyelembevételével tovább szeretnénk bővíte-
ni az intézményi ellátottságot, így a Pest megyei fejlesztése-
ket támogató pályázaton mini bölcsőde megépítésére nyúj-
tottuk be pályázatunkat. A tervezés folyamán több anyuka 
jelezte önkormányzatunk részére, hogy a szolgáltatást öröm-
mel vennék igénybe. Az elkészült engedélyezési tervek alap-
ján 135 m2-en 8 férőhelyes, melegítő  konyhával, játszó ud-
varral, külön gazdasági bejárattal ellátott akadálymentesített 
bölcsödét szeretnénk létrehozni. A projekt teljes költsége 53 
millió Ft. 
     Ideálisabb helyszínnek az óvoda melletti terület kínálko-
zott, ahol megvalósulhat egy komplex önkormányzati intéz-
ményi háttér. 12 millió Ft értékben került megvásárlásra a 
Szent Erzsébet tér 5. sz. ingatlan az óvoda mellett, amelyen 
a hátsó telek részén a templom fele és a Kisdiófa utca irá-

nyában, az orvosi rendelő közvetlen szomszédságában kerül 
elhelyezésre az épület. A fennmaradó telekkel bővítésre ke-
rül az óvoda udvara. Az épület hasznosítására későbbiekben 
kerül sor. 
     A bölcsöde épülete előtt parkoló építését tervezzük, 
amelyhez az ingatlan ¼ részének megvásárlása szükséges, 
ez is folyamatban van. Az ingatlan ¾ része önkormányzati 
tulajdonba került a nemrégiben történt vásárlásnak köszön-
hetően. 
     A tavasz folyamán benyújtott 70 millió Ft értékű útfel-
újítási pályázati támogatásból további 11 út aszfalt felület-
tel történő lezárását valósítjuk meg. A pályázati döntés alap-
ján még nem történt meg a támogatási szerződés megkötése, 
így türelemmel kell lennünk a kivitelezés megkezdéséig, 
amelyre valószínű a várható időjárás szerint inkább 2019. 
tavaszán kerülhet sor. 
        Az elkészült és megszépült 181,3 millió Ft pályázati 
támogatásból megvalósuló 6 önkormányzati épület 
(Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Orvosi rendelő, Fogászat- 
védőnői szolgálat, Tornaterem, Közösségi Színtér) épület-
energetikai projekt átadó ünnepségét  2018. október 19.-
én pénteken 14 órakor a tornaterem épületében tartjuk, 
melyre szeretettel várjuk településünk lakóit. Az ünnep-
ségen részt vesz: Czerván György országgyűlési képviselő 
úr és Szabó István úr Pest Megye Közgyűlésének Elnöke. 
 
 
Kedves Zsámbokiak! 

 
A nyár folyamán faluszépítő napot hirdettünk, telepü-
lésünkről 40 lakó segítségével elkészült az orvosi ren-
delő kerítés festése, a védőnői-fogorvosi szolgálat kerí-
tésének festése, temető kerítés festése, Mondák-dalok 
útja tábláinak festése, Tájház udvarán lévő padok, asz-
talok, játékok festése, Művelődési ház udvarán pad 
festése, szabadidő parkban a padok, asztalok csiszolá-
sa, autóbuszmegállóban akadálymentes rámpa kor-
lát festése, a tornaterem és óvoda mögötti udvarok ta-
karítása, művelődési házban színházi dekoráció készí-
tése, virágtartók készítése, és a munkákhoz a festő 
ecseteket is  ajándékba kaptuk. 
A faluszépítő munkában való részvételt szeretettel 
köszönöm.  Nagyban hozzájárult ez a munka ahhoz, 
hogy az idei fesztiválra szebb és díszesebb környezet-
ben várhattuk vendégeinket. 
 
     Szeretettel köszönöm intézményi dolgozóinknak 
és mindazoknak, akik valamilyen formában segítet-
ték, támogatták a Lecsót a keceléből hagyományőr-
ző fesztivál immáron 16. alkalommal történő sike-
res szervezését, megvalósítását, lebonyolítását. 

 

Holló Ilona 

polgármester 
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A Makádi Margit Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet 
szociálisan hátrányos helyzetű, jó tanulmányi előmenetelű, 
tehetséges zsámboki tanulók (általános iskolás, középisko-
lás, főiskolás, egyetemista) részére 
 
A pályázó maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben indokol-
ja pályázatát. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• név, lakcím 

• iskolalátogatási igazolás, 

• jó tanulmányi előmenetelnél a bizonyítvány, vagy lecke-
könyv 2017/2018-es tanév végi eredményének másola-
tát, 

• a valamiben tehetséget mutató tanulónál a tevékenység 
bemutatását. 

A pályázat benyújtási határideje: 
2018. november 20. 

 
A pályázat benyújtásának helye: 

Holló Ilona polgármester 
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.  

(személyesen, vagy postai úton) 
 

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. december. 5. 

 
 

 Holló Ilona 

polgármester 
kuratórium elnöke 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, 
hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesz-
nek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az 
egyszeri természetbeni támogatást. 
 A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alap-
ján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható 
be a Zsámboki Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesz-
tő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igé-
nyelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az 
igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az 
adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tar-
tózkodási helye! 
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint ház-
tartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
 Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, az-
az az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági föld-

gázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 

37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnöveke-
dés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági 
fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú 

távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók ré-

szére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. 

(III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszak-
ban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 
árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást 
igénybe vevő lakossági fogyasztó. 
 A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartá-
sok nem jogosultak az igénybejelentésre. 
 Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a beje-
lentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban 
téli rezsicsökkentésben nem részesült. 
 Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy 
távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások 
igénybejelentéseit. A jogosult háztartások az igénybeje-
lentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfoga-
dási időben Zsámboki Polgármesteri Hivatal-
ban (Zsámbok, Bajza L. tér 10.) A kitöltendő nyomtatvány 
kérhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető 
az önkormányzat honlapjáról (www.zsambok.hu) 
 . 

Nagyné dr. Szabó Judit  

jegyző 

Tisztelt Lakosság! 

Őszi – Téli programok Zsámbokon 2018.  

Szeptember 22. kirándulás Poroszlóra 

Szeptember 27. Véradás 

Szeptember 29. Szüreti vigadalom 

Október 08. Nyugdíjas klub fellépése Egerben 

Október 19. Épület energetikai projekt záró ünnepsége 

Október 27. Egészségnap 

November 17. A zsámboki képes krónika könyvbemutató-

ja, a 700 éves település ünnepe 

November 03. Népi Egyesület kirándulása 

November 23. Ki tud többet Zsámbokról, családi vetélkedő 

December 06. Mikulás a faluban 

December 07. Karácsonyi Vásár 

December 08. Közösségek bálja 

December 10. Közmeghallgatás 

December 12. Idősek karácsonyi köszöntése 

December 14. Falukarácsony 

Színházlátogatások 
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A Makádi Margit Alapítvány sikeresen pályázott 2018. év-
ben a  Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelős-
ségvállalás Kollégiuma által meghirdetett program támoga-
tására. A pályázat elnyerése ez évben is nagymértékben hoz-
zájárult a két tábor megrendezéséhez az általános iskolás 
gyermekek részére. A két turnus alatt 60 gyerek táborozott. 
A tábor ideje alatt a résztvevők részére olyan programokat 
állítottunk össze, hogy a szórakozás mellett hasznos ismere-
tekre is szert tegyenek. Fontos hangsúlyt fektettünk a falusi 
élet szépségének megismertetésére, a hagyományok beépü-
lésére az egyes programokon keresztül: pl. népi díszítő motí-
vumok megjelenése, megvalósulása, alkalmazása. A tábor-
ban ismerkedtek a gyerekek Zsámbok természeti értékeivel 
is. Kihasználva a gyermekek kreativitását, olyan foglalkozá-
sokat szerveztünk, amelyek során adottságaiknak megfelelő-
en élvezettel tudtak alkotni és ezeken keresztül sikerélmé-
nyekhez juttattuk őket.  Így a táborban a gyerekek manuális, 
kreatív, alkotó készségeinek fejlesztéséhez is hozzájárultunk 
egy-egy alkotás alkalmával. A gyerekek hozzájutottak olyan 
technikák elsajátításához, melyet nem minden család tud 
finanszírozni. Pl. decoupage technika használati tárgyakon, 
vagy pl. agyagtechnika alkalmazás, üvegfestés, texti festés, 
batikolás, gipsztechnika stb. 
A nyári szünetben a szülőknek munkájuk mellett gondot 
jelent a gyermekeik elhelyezése és az étkeztetése. A pályázat 
során megvalósítandó táborban kétszer egy-egy heti időtar-
tamban biztosítottuk számukra az egészséges étkeztetést.      
Természetesen nem maradhatott el a mozgás öröme sem: 
volt foci,  néptánc, játék, számháború, és vetélkedő. 
 
Lehetőség volt, arra, hogy Kárpátaljáról, testvértelepülé-
sünkről Tiszaújfaluból vendégül láthassunk táborozó gyer-
mekeket. Őket a táborban résztvevő tanulók családjai szállá-
solták el erre a pár napra, így a tábori kirándulásoknak is 
részesei lehettek. 
Az első tábor alkalmával Székesfehérvárra, a királyok város-
ába utaztunk. Elsőként megtekintettük a Bory – várat, mely 
az Öreghegy városrészben található, a Mária – völgyben. 

Bory Jenő építészmérnök, szobrászművész egymaga építette 
és díszítette évtizedeken át, ezt a csodálatos épületegyüttest. 
Különlegessége, hogy a leszármazott családtagok mai napig 
itt élnek. Utunk ezután a Hetedhét Játékmúzeumba vezetett, 
ahol gyönyörködtünk a régmúlt idők babáiban, a babaházak-
ban, melyek élethű kisbútorokat rejtenek. A gyerekek legna-
gyobb örömére egy különleges játszótérre mentünk, ahol 
elfogyasztottuk az ebédünket és kezdődhetett a játék. A Ko-
ronás Parkban lévő játszóparkban bepillantást nyerhettünk a 
rejtelmes középkor világába. Megtapasztalhatták, hogy ho-
gyan éltek, mivel játszottak a lovagok korában a gyerekek. 
Miután jól elfáradt mindenki, elindultunk haza, a szerencsés 
megérkezést követően elköszöntünk egymástól, várva a kö-
vetkező tábor kezdetét. 
 
És elérkezett a második tábor időpontja, melyet szintén ki-
rándulással zártunk. Ezúttal Nőtincset szemeltük ki kirándu-
lóhelynek. Ez egy ezeréves múltra visszatekintő, festői szép-
ségű község. Nógrád megye délnyugati részén a Naszály és 
a Cserhát ölelésében helyezkedik el és közvetlen az erdő 
szélén található a Seholsziget Élménypark. Megérkezésünk 
után a csapat egyik fele egy tó körüli kisvonatozásra indult, 
míg mások lovaskocsikázáson vehettek részt. Miután min-
denki utazott a járműveken, beültünk egy fantasztikusan 
szép étkezdébe, Pánburgerünk elfogyasztására. Ebéd után a 
hegyoldalban található kalandparkot vettük birtokba, majd 
az állatok megtekintése után elindultunk a következő megál-
lóhelyünkre, a közelben található Katalinpusztai Kiránduló-
központba. Itt egy természetismertei sétát tettünk, az egyik 
kijelölt tanösvényen. A fáradtabbak megpihenhettek egy 
gyönyörű tó partján. A nap zárásaként játszótérre mehettek a 
gyerekek, ahol jól elfáradtak, így a hazafele vezető úton a 
buszban szunyókáltak is néhányan.  
Nagyon jól sikerült, értékekben gazdag programok és alko-
tások születtek mindkét tábor alatt. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. 

 Bodáné Majoros Henrietta 

Nyári Táborozás 

Kisboldogasszony 
Születésnap! Mit is jelent ez a szó? Ünneplünk valakit 

azért, mert megérkezett erre a világra. Mert Isten úgy gon-
dolta, hogy pont Őt teremti meg, mert úgy gondolta egy 
ilyen emberre pont most szüksége van az emberiségnek. 
Ilyenkor legtöbbször talán nem is ezt az embert ünnepeljük, 
hanem gondolunk szüleire, gondolunk az Istenre. Legalábbis 
kellene! Kellene, hogy gondolkozzunk el ilyenkor azon mi-
lyen csoda is az élet! 

 Elmélkedésünkben próbáljuk meg levetíteni ezt a 
boldogságos Szűz Mária életére, mert ma az Ő születésnap-
ját ünnepeljük. „Minden háború egy ajtó becsapásával kez-
dődik!”- Tartja a régi mondás. Mennyire igaz ez a boldogsá-
gos Szűz Máriára. Az Ő születésével kezdődött az igazi há-
ború a földön jó és gonosz között. Isten hadat üzent a go-
nosznak még a Teremtés könyvében: „Ellenkezést vetek 
közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka kö-
zé.” És Mária születésével elindult a harc. Megjelent a föl-
dön újra a bűntelen ember. Már a Teremtés könyvében is a 
kígyó azért kísérti meg az embert, mert nem bírja elviselni, 

hogy jóban van az Istennel az ember. Mária születése 
ugyanakkor egy új korszak kezdete. A történelem tudomá-
nya Jézus születésétől számolja a régi és új kor közti válasz-
tóvonalat, pedig már mikor Mária megszületik, akkor elkez-
dődik valami a világ életében, bár még csak csendesen, 
ahogy ma mondanánk „fű alatt”. Jézus születésével és majd 
főleg nyilvános működésével már napfényre fog kerülni, 
ami titokban már most megkezdődik. Gondoljunk csak bele: 
az akkor ismert világ egy akkor már jelentéktelen kis orszá-
gában, egy még annál is jelentéktelenebb kis falujában, két 
teljesen egyszerű ember gyermekeként megszületik egy 
kislány, aki azzal a feladattal születik a földre, hogy az Isten 
Fiát adja a világnak. Persze akkor még erről nem tudnak az 
emberek, nem kísérik csodák Mária születését, nem hirdetik 
angyalok, nem kürtölnek a szeráfok. Csend van, az Isten 
csendje, ahol minden lényeges dolog történik. Csend van 
Jézus születésekor is, csend van a kereszt alatt, csend van 
Húsvétvasárnap hajnalán. Isten a csend barátja, mondtuk el 
már sokszor. Mária születése egy új korszak kezdete, amely 
korszak a mi üdvösségünket hozta el! 

Kovács András 
Atya 
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Iskolai hírek 

Évnyitó 2018 
 
Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők és Kollégák! 
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2018-2019-es tanév meg-
nyitóján. 
Külön szeretettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket, 
Holló Ilona polgármester asszonyt 
Tamásné Homoki Andrea óvodavezető asszonyt 
Szabó Melinda asszonyt, a szülői szervezet elnökét 
Bodáné Majoros Henriettát, a József Attila Közösségi Színtér 
vezető munkatársát 
 
Hosszú és meleg nyarunk volt, és még mindig tart, hiába mutat a 
naptár szeptember harmadikát. Azért remélem, úgy vagytok az 
iskolakezdéssel, mint a reklámbeli kisfiú: jó volt a nyár, de az 
iskola is jó lesz, mert találkozhattok a barátaitokkal, s egyéb hasz-
na is lesz – teszem én hozzá.  
Ez nyár sem telt el tétlenséggel.  
A Dunakeszi Tankerületi Központ nyári karbantartási munkákra  
körülbelül 2 600 000 forint összeget biztosított számunkra. Ebből 
a pénzből megújult a – valljuk meg, elég rossz esztétikai állapot-
ban lévő – kerítésünk. A homlokzatunk a beázás miatt bomlásnak 
indult, ezt is kijavították. A tornatermi öltözők alatti terem is be-
ázott nagy esőzéseknél, reméljük, most, hogy kijavításra került a 
butiksor felőli udvar aljzata, ez is megoldódik, s rendeltetésszerű 
használatba vehetjük ismét a termet. A nagyudvar felőli bejárati 
ajtót is kicseréltük, mivel a hatalmas üvegfelületet nem bírta az 
ajtó zsanérzata, így félő volt, hogy egyszer csak leszakad.  Mély-
ségesen boldoggá tett tehát bennünket, hogy ez a felújítás megtör-
ténhetett. Köszönetet mondanom ezért: Eich László igazgató 
úrnak, a Dunakeszi Tankerület Központ vezetőjének, Az iskola 
dolgozóinak, akik a felújítás alatt a lekülönbözőbb, legváratla-
nabb időpontokban biztosították a folyamatos iskolai felügyeletet 
az elhúzódó felújítási munkák alatt. Az energetikai felújítás nyo-
mán megújult az iskolai könyvtár köszönöm Bajnóczi Istvánnak 
és kis csapatának, hogy a könyvek visszapakolásában segített 
nekünk. Köszönjük a munkájukat, s természetesen az önkormány-
zat támogatását is. 
Arra kérlek benneteket, hogy vigyázzatok közös környezetünkre, 
óvjátok azt, hiszen az iskola második otthonunk, s elsősorban 
rajtunk múlik, hogy ilyen szép is maradjon. 
S itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy mindenkit megkérjek 
alapítványunk támogatására. Nagyon sok – máshonnan nem biz-
tosítható – költséget tudunk fedezni diákságunk, az iskola támo-
gatására az alapítvány segítségével. 
Arra kérem Önöket, hogy amennyiben ezt megtehetik havi 100 
forinttal támogassák alapítványunkat. Ez évi ezer forintot jelent 
csupán. Egy doboz cigaretta ára az egész tanévre. Nekünk, s a 
tanulóknak persze ez nagyon nagy segítséget jelentene. A részle-
tekről érdeklődjenek az osztályfőnököknél. 
Júniusban, augusztusban játszóházat szervezett a József Attila 
Közösségi Színtérben az önkormányzat Bodáné Majoros Henri-
etta vezetésével, Jerminé Fényes Hajnalka segítségét köszön-
jük. Júliusban Kalotaszentkirályon alkotótábor (10 helyett 14 
gyerek ment), majd ÖKOtábor (a nyertes pályázó gyerekek vehet-
tek részt, plusz 2 fő), augusztusban az ecsenyi nyári tábor színesí-
tette a nyaratokat. Köszönöm minden pedagógus segítőmunkáját, 
külön köszönöm Szilágyiné Márkus Mária szervező munkáját 
valamint Majzikné Pintér Ildikó, Németh Attila, Becsjanszki 
Péter, Lajtár Noémi Andrea segítségét. Az ecsenyi táborban 
vendégül láttunk 14 tanulót, akik testvériskolánkból, a kalota-
szentkirályi Ady Endre Általános Iskolából érkeztek. Bizonyosan 

szép emlékekkel gazdagodtak, gazdagodtatok mindannyian. Kö-
szönöm Holló Ilona polgármester asszonynak a tábor megszerve-
zéséhez nyújtott anyagi támogatását. 
Augusztusban a hagyományosan megrendezésre kerülő Lecsó-
fesztiválon szorgoskodtak kicsik és nagyok. Ezúton köszönöm 
meg mindenki segítő munkáját. 
Augusztusban iskolánk helyet biztosított egy zenei tábornak is. 
Ennyit a nyárról, tekintsünk most már az új tanév felé. 
Azt tudom kijelenteni sok év után, hogy nem történt jelentős vál-
tozás a nevelési-oktatási irányításban. A médiumokból talán érte-
sültek róla, hogy a Klebelsberg Központ új vezetőt kapott, aki 
első nyilatkozatait olvasva jól ismeri a nevelés-oktatás aktuális 
helyzetét, gondjait, s kész a megfelelő változtatásokra is. 
A tanév rendje gyakorlatilag a tavalyinak megfelelő lesz. 
Ebben az évben új társakkal gyarapodik iskolánk, új elsőseinkkel. 
Tekintsük meg közösen bemutatkozó műsorukat! 
Ezennel ünnepélyesen a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 
tanulóivá avatunk benneteket. Tanuljatok úgy, viselkedjetek úgy, 
hogy munkátokkal, magatartásotokkal öregbíthessétek iskolánk 
hírnevét. 
Most pedig szeretnék az új tanévünkről néhány szót szólni: 

• részmunkaidőben GYES mellett dolgozni fog ettől a tanév-
től Horváth Melinda kolléganőnk 

• régi – új munkatársként ettől a tanévtől a testnevelés tantár-
gyat Lukács Dániel kolléga tanítja 

• a kistanulószoba vezetője óraadóként Vincze Zsuzsa lesz, 
akit a tanulók a technika órákról ismerhetnek 

• a hittanoktatást Kovács András plébániai kormányzó atya 
végzi. (Itt tájékoztatnék mindenkit arról, hogy minden tanév 
második felében (általában májusban) lehet változtatni azon, 
hogy hittanra vagy erkölcstanra jár a tanuló. Az erkölcstan 
órákat alsóban az osztályfőnök tanító nénik, felsőben Zsol-
nai Nagy Zsuzsa tanárnő tartják. 

• úszásoktatás a 3.-4. évfolyamon a második félévben a valkói 
uszodában lesz. 

Tájékoztatásul ismertetem a tanulócsoportok osztályfőnökeit: 
1. Péter Lászlóné (17 fő) 
2. Vas Edit (14 fő) 
3. Seresné Velkei Bernadett (18 fő) 
4. Tóthné Kisjuhász Judit (23 fő) 
5. Lukács Dániel (15 fő) 
6. Lapu Márta (19 fő) 
7. Drabos Sándorné (23 fő) 
8. Szilágyiné Márkus Mária (22 fő) 

A napközi vezetője: Langer Márta, Kaján Marietta 
A tanulószoba vezetője: Vincze Zsuzsa, Simon Szabolcs  
Néptáncoktatónk:  Benderné Jelinek Eszter tanító néni. 
A zeneiskolával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal 
Őszi Erika intézményvezető-helyetteshez.  
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy amennyiben étkezési fizetési 
elmaradásuk keletkezett valamilyen okból, rendezzék azt, ugyanis 
ennek hiányában nem tudjuk az étkezést biztosítani a tanulóknak. 
VERS: Tóth-Máté Hanna 
És most már tényleg nincs más hátra, mint a remélhetőleg nagyon 
sikeres közös munka. Ami akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha a 
diákok, a kedves szülők és mi, pedagógusok harmonikusan együtt 
tudunk dolgozni. 
 
Ebben a reményben a 2018-2019-es tanévet megnyitom. 

Szigetiné Simon Rozália  

intézményvezető  
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A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 
2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. 
június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan-
egy (181) nap.  

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az isko-
lák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredmé-
nyekről. 
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület 
a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az 
általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli mun-
kanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli mun-
kanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikéré-
sével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy 
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 
használható fel. 
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

Pedagógiai napok 2019. április 24., 25., 26. (szerda – 
csütörtök - péntek) 

József Attila verseny (döntő) 2019. április 12.  (péntek) 
DÖK nap: Gyereknap 2019. május 24.(péntek) 
Pályaorientációs nap  
 

Munkanap-áthelyezések: 
2018. október 22. (hétfő) pihenőnap. Ezt a napot október 13-
án (szombaton) dolgozzuk le. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 
26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 
5.(hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 
21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3.
(csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 
17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24.
(szerda). 

 

Szigetiné Simon Rozália 

A 2018/2019-es tanév helyi rendje 

Időpont Esemény Felelős 
Szeptember 

03. Évnyitó Péter Lászlóné 
Szilágyiné Márkus Mária 
Intézményvezető 
Intézményvezető-
helyettes 

03. Faliújságot készít az 1. osztály Péter Lászlóné 

03. Szakköri jelentkezések Intézményvezető 
Intézményvezető-
helyettes 
Osztályfőnökök 

03.-07. Szülői értekezletek 
A 8. osztályos tanulók és szülők tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 

Osztályfőnökök 
Szilágyiné Márkus Mária 

03. A szakkörök indítása Szakkörök vezetői 

03. A Tóth Alapítvány meghirdetése Szigetiné Simon Rozália 

10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-
Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről. 

Szilágyiné Márkus Mária 

10.-14. SzSzK, Alapítvány, Intézményi tanács tájékoztatása Intézményvezető 

 Útravaló ösztöndíjprogram pályázat beadási határideje osztályfőnökök 

21. 
14.00 

Honismereti vetélkedő Szigetiné Simon Rozália 
Felsős osztályfőnökök 

26. Tankerületi értekezlet a Művelődési Házban Intézményvezető 

26.-29. Határtalanul! A hetedik osztályosok kirándulása Kalotaszentkirályon Drabos Sándorné 

28. A tanmenetek leadási határideje Őszi Erika 

29. Szüreti felvonulás 14.00 Intézményvezető 

Október 
01. Zenei világnap Őszi Erika 

01. Faliújságot készít a 2. osztály Vas Edit 

01. Iskolagyűlés Intézményvezető 

01. Munkaértekezlet Intézményvezető 

04. Héjja fénykép Osztályfőnökök 

05.  Megemlékezés a nagyszünetben az aradi vértanúkról (4. osztály) Tóthné Kisjuhász Judit 

15.16. Őszi papírgyűjtés Drabos Sándorné 

12. Az első osztályos DIFER mérésre javasolt tanulók. Az igazgatók a Hivatal által 
meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. 

Péter Lászlóné 
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November 
10.29-10-31. Őszi szünet   
11.05. Az őszi szünet utáni első tanítási nap   
05. Faliújságot készít a 3. osztály Seresné Velkei Bernadett 
05. Diákközgyűlés Intézményvezető-

helyettes 
10. Tóth tanár úr könyvbemutatója a tornateremben Intézményvezető 
12. Fogadóóra, munkaértekezlet Intézményvezető 
14.-15. Nyílt órák a szülőknek   
15. A tankönyvrendeléssel kapcsolatban a szülők és a tanulók tájékoztatása az ingyenesség 

feltételeiről (igénylés igénylőlap alapján) 
Lapu Márta 

16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi felvételit szervező gim-
náziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező közép-
fokú intézmények jegyzékét. 

Tóthné Kisjuhász Judit 
Lapu Márta 
Szilágyiné Márkus Mária 

19. Bemutató óra: Szilágyiné Márkus Mária 
Nevelési értekezlet 
Szülők akadémiája 
18.00: dr. Pécsi Rita előadása 

Intézményvezető 

23. Megküldeni az OH részére az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat. Zsolnai Nagy Zsuzsa 
Intézményvezető 

30. Tankönyvrendelés: az iskolai közösségek tájékoztatása a felmérés eredményéről Lapu Márta 
30. A DIFER vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal eddig kell elvégezni Péter Lászlóné 

December 
03. Faliújságot készít a 4. osztály Tóthné Kisjuhász Judit 
03. Iskolagyűlés Intézményvezető 
03. Munkaértekezlet Intézményvezető 
06. Mikulás kupa  
03.-07. Mikulás klubdélutánok Osztályfőnökök 
03.-07. Nyugdíjas dolgozóink megajándékozása Intézményvezető 
07. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írás-

beli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pá-
lyázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 

Szilágyiné Márkus Mária 

07. Adventi vásár   
 A betlehemi láng fogadása a Szent Erzsébet római katolikus templomban Intézményvezető 

intézményvezető-
helyettes 

10. Közmeghallgatás az aulában Intézményvezető 

11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. Szilágyiné Márkus 
Mária 

12. Idősek karácsonya (5. osztály) Lukács Dániel 
14. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása. A szülők tájékoztatása a támo-

gatás módjáról. 
Lapu Márta 

14. Karácsonyi koncert a Szent Erzsébet római katolikus templomban Őszi Erika 
21. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap   
24.-02. Téli szünet   

13. Munkanap (október 22. hétfő ledolgozása) Pedagógusok 

19. Az energetikai projekt átadása Intézményvezető 

19. Nemzeti ünnepünkre emlékezünk (8. osztály) Szilágyiné Márkus Mária 

20.-23. Hosszú hétvége   

 Pályaválasztási kiállítás Gödöllő Szilágyiné Márkus Mária 

26. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

26. Jelenteni az Oktatási Hivatalnak a DIFER vizsgálatban érintett tanulók létszá-
mát. 

Intézményvezető 

27. Egészségnap Intézményvezető 

28. A téli időszámítás kezdete   

31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjé-
ről 

Szilágyiné Márkus Mária 
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Új év, új feladatok…. 
A 2018-2019-es nevelési évben nagy örömünkre, óvodánk 
három csoportja teljes telítettséggel kezdte meg az új nevelé-
si évet.  
Az óvodai életrendhez hozzászokni, a szülőktől pár órára 
elválni nem könnyű feladat, ezért nagyon fontos, hogy igye-
kezzünk szülőként és nevelőként egyaránt segítséget nyújta-
ni a 3 éves kisgyermekeknek.  
Az óvodapedagógusok a fokozatos, „anyás” beszoktatással 
oldják a gyermekekben azt a feszültséget, amit az idegen 
személyi és tárgyi környezet idéz elő az óvodakezdés során. 
Örömmel tapasztaltam, hogy a szülők érzik, értik az óvodá-
val kapcsolatos első élmények meghatározó jelentőségét. 
Együttműködnek a pedagógusokkal, megfogadják azok taná-
csait. A szülők az otthoni napirend, szabályok óvodaihoz 
igazításával tudják leginkább támogatni ezt a folyamatot. 
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mi óvodánk gyermek-
kacajtól, és nem sírástól hangos szeptemberben.  
A helyes életritmus, a rendszeres, megszokott időben végzett 
tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Az óvoda-
pedagógusok a gyermekek óvodában eltöltött idejét tudato-
san, élettani szükségleteik figyelembe vételével tervezik 
meg. 
A helyes óvodai életritmust fokozatosan, az életkori és egyé-
ni sajátosságoknak megfelelően, a családdal együttműködve 
alakítják ki. A gyermekek az oldott, kellemes légkörben vég-
zett tevékenységet nem érzik fárasztónak. Az óvónők a tevé-
kenységek, megszervezésénél biztosítják az átjárhatóságot, a 
választhatóságot, a kötetlenséget és a folyamatosságot. A 
nap folyamán néhány állandó, visszatérő tevékenységnek 
pontos ideje van. Az étkezések, a levegőzés, a pihenés min-
den alkalommal a nap ugyanazon időszakában valósulnak 
meg. A gyermekek az idő múlását így tudják leginkább érzé-
kelni. Biztonságot ad számukra, hogy a napirend ismétlődő 
elemeihez, pl. az uzsonnához tudják kötni a szülők megérke-
zését, a távozást az óvodából. A legnagyobb feszültséget az 
okozza számukra, hogy kezdetben attól félnek, örökre ott 
maradnak az óvodában. Meg vannak győződve arról, hogy 
az óvoda dolgozói az óvodában laknak. Napok, hetek telnek 
el addig, amíg megtapasztalják, hogy ez nem így van. Ha az 
otthoni napirend, szülői elvárások hasonlóak az óvodaihoz, 
akkor a gyermekek számára könnyű a beilleszkedés. Az ér-
telmes szabályok biztonságot adnak a kicsiknek, segítik őket 
társaskapcsolataik kialakításában, az óvodai szokásrend elsa-
játításában. Ha otthon is evőeszközt használva, asztalnál ülve 
kell étkezni, ha a megunt játékeszközöket helyükre vissza 
kell tenni, az öltözködést önállóan is gyakorolhatják, akkor 

az óvodai életrend elsajátítása könnyedén, nagyobb megráz-
kódtatás nélkül megtörténik.  
A kisgyermekek gondozása, az egészséges életmód alakí-
tása a családban éppúgy, mint az óvodai nevelésben alapve-
tő tevékenység. A kisgyermeknek olyan szükségleteit elégíti 
ki, amely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egész-
ségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges élet-
módjának kialakulásához, és megteremti a nevelési hatások 
érvényesülésének feltételeit. A gondozás és az egészséges 
életmódra nevelés a testi nevelésen kívül hozzájárul az egész 
személyiség alakulásához. 
A gyerekek növekedését, fejlődését, az öröklött adottságok 
kibontakozását a környezeti tényezők segíthetik, vagy lassít-
hatják. Az a kisgyermek, aki nem mozoghat, játszhat, pihen-
het eleget, nem tud jól fejlődni. A környezet a gyermekeket 
érő külső hatások összességét jelenti, amelyhez az egyéni 
fejlettségük és egészségi állapotuk szerint eltérő módon és 
mértékben képesek alkalmazkodni. El kell fogadnunk azt 
a tényt, hogy az azonos életkorú gyermekek képességei elté-
rő ütemben fejlődnek. Nem egyszerre lesznek a gyerekek 
szobatiszták, kezdenek el beszélni, az óvodához sem egyfor-
mán képesek alkalmazkodni. 
Az egészség megőrzésére irányuló gondozás a személyi, a 
környezethigiénét, valamint a lelki egészség megőrzését is 
magába foglalja. Itt szeretném felhívni a szülők figyelmét 
arra, hogy a gyermekek többnyire nem tudják elmondani, mi 
okozza a nyugtalanságukat, félelmeiket. A kedvezőtlen csa-
ládi történések, a gyerekek életkori sajátosságaitól idegen 
filmélmények súlyos következménnyel járhatnak, akár meg 
is akaszthatják a gyermek fejlődését. Nagyon fontos felfi-
gyelni a gyermek lelkét gúzsba kötő szorongásra utaló jelek-
re. Ha a kisgyermek visszaesik a fejlődésének egy korábbi 
szintjére, pl. szobatiszta gyermek ismét bepisil, rágja a kör-
mét, kényszeressé, vagy nagyon hallgataggá, agresszívvá 
válik, biztosak lehetünk benne, hogy olyan komoly lelki 
nehézséggel áll szemben, amit maga nem tud megoldani. 
Ilyenkor az okok felkutatása a legfontosabb feladata a szü-
lőknek és a nevelőknek egyaránt. Ilyen esetben elengedhetet-
len a szülők és az óvodapedagógus feltáró beszélgetése. A 
gondozás a gyermekek fejlődése során egyre több egészség-
nevelési elemet tartalmaz. Ezért fontos, hogy a család és az 
óvoda feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai segít-
sék elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelően 
legyen képes a környezethez való legoptimálisabb alkalmaz-
kodásra. 

Tamásné Homoki Andrea 
óvodavezető 

Kacó Óvoda hírei 

2018. 09. 07. Az óvoda délig tart nyitva Szakmai nap – csapatépítő tréning 
2018. 09. 19. Minimanó interaktív színház: „Szüretelni jaj, de jó!” 
2018. 09. 20. 16:30 Szülői értekezlet a Süni csoportban 
2018.09.18. Közlekedj okosan! Ügyességi játék a Szabadidőparkban 
2018. 09. 21. Nagycsoportosok látogatása a Falumúzeumban 
2018. 09. 25. 16:30 Szülői értekezlet a Gyöngyvirág csoportban 
2018. 09. 29. Falunap Szüreti műsor - Süni csoportos gyermekek 
2018. 10. 01. Mozgásos képességfejlesztő foglakozások kezdete 
2018. 10. 04.  Gézengúz zenés színház Zenés meseelőadás a József Attila Közösségi Színtér nagytermében 
2018. 10. 10.  Komposztnap Nagycsoportos óvodások élménytúrája Boldogon – utazás autóbusszal 
2018. 10. 13.  Nevelési értekezlet Áthelyezett munkanap, Nevelés nélküli munkanap 
2018. 10.15 - 2018.10.19.   (42. hét) Bozsik Intézményi Program, 2018. év I. forduló 
2018. 10. 20-21-22-23. 4 napos hétvége, 1956-os forradalom ünnepe 
2018. 10. 30. Szülői értekezlet – Nyuszi csoport 
2018. 11. 08. (08:00) Őszi fotózás az óvodában 
2018. 11. 16. (17:30) Szülők akadémiája – Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása 
2018. 12. 01. 14:30 Mikulásváró „mesés” családi délután 
2018.12.03 – 2018. 12.07. Mézeskalácssütés, ajándékkészítés az oviban – felkészülés az adventi ajándékvásárra 
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Az idei év első fellépése a március 15.-i ünnepségen volt Zsám-
bokon. 
Az Új Gyöngyösbokrétások két tánccal is megörvendeztették az 
ünnepi műsorra kilátogatókat. Két tájegységek táncait mutatták 
be, hisz a fiatalok más tájak táncait is szívesen táncolják, nemcsak 
Zsámbok és a Galga mente táncait. Az Asszonykórus pedig egy 
katonadalokból álló dalcsokrot adott elő, valamint a produkció 
végén citera muzsikát is hallhattak az ünnepség résztvevői. 
Az Asszonykórus júniusban meghívást kapott a szomszéd város-
ba, Jászfényszaruba, ahol a Jászok Világtalálkozóján léptek fel. 
A következő itthoni fellépés már a „Lecsót a keceléből” Hagyo-
mányőrző Fesztivál volt 
Az Asszonykórus aratási dalcsokrokat tanult meg, és gyakorolta 
minden hétfőn serényen. 
Nagy örömünkre az Új Gyöngyösbokrétások kis csapata (6fő) 
kibővült lelkes, új tagokkal (15 fő). 
A Gyöngyösbokrétások számára az idei nyár próbákban gazdag 
volt. Májustól végétől minden héten egyszer próbáltunk. Majd 
júliustól heti kétszer találkoztunk a művelődési házban, ahol az 
újonnan érkező táncolni vágyó lányok, asszonyok három táncot is 
sikeresen megtanultak. 

A próbák nagyon jó hangulatban teltek. A lányok, asszonyok 
szívesen tanulták meg a helyi táncok mellet egy másik tájegység 
(Kalocsa) táncait is. Mindenki lelkesen készült, komolyan vette a 
felkészülést. Otthon is gyakoroltak, énekeltek, ezúton is köszön-
jük a család megértését és türelmét. Külön köszönjük a támogató 
segítségét azoknak, akik kölcsönadták a ruhákat, öltöztették, fé-
sülték a lányokat, asszonyokat. 
A fesztivál szombat délutáni programjában, a  „Kárpátalja kin-
csei” című kiállítás megnyitóján az Új Gyöngyösbokrétások a 
Szép zsámboki jányok… című koreográfiájukat adták elő. A pro-
dukció a  közönség visszajelzései alapján osztatlan sikert aratott. 
Másnap a délutáni fellépésen mindhárom megtanult koreográfiát 
eltáncolták. Az esti programban, a Lakodalmasban a népi együt-
tes tagjai már felszabadulva mulattak és mutatták be, hogy Zsám-
bokon milyen is volt régen egy hagyományos parasztlakodalom. 
A csoport pozitív visszajelzést kapott a falu lakóitól, hogy foly-
tassák ezt a tevékenységet. Reméljük, a lelkesedésük megmarad! 
A falu lakóinak támogató segítségére továbbra is számítunk! 
Jelenleg az együttes a szeptember 29-én megrendezésre kerülő 
Szüreti mulatságra készül. 

 Rácz Katalin 

A Népi Együttes idei hírei 

Zeneterápia 
Az alkalmazkodás megkönnyítéséhez ebben a nevelési évben a 
zenét hívjuk segítségül hetente egy-egy alkalommal, ahol a 
„muzsikát” terápiás célokra fogjuk használni, mely eszközzé válik 
a gyermeki lélekhez. Zeneterápiáról akkor beszélünk, amikor an-
nak érdekében használjuk a zenét vagy zenei elemeket (hang, rit-
mus, dallam, harmónia), hogy elősegítse a kommunikációt, kapcso-
latokat, tanulást, kifejezést. Ezek mellett terápiás hatást gyakorol 
fizikai, érzelmi, értelmi, szociális és különböző képesség- területe-
ken. A zeneterápia célja, hogy a gyermek lehetőségeit feltérképez-
ze és a bizonytalan területeken helyreállítsa az önértékelést, önbi-
zalmat, így a lelkében lejátszódó folyamatot, illetve a személyek 
közötti kapcsolódást, illeszkedést, hangolódást lehetővé tegye, s a 
foglalkozások következtében a gyermek megerősödhessen ezen 
területeken. A zeneterápiás foglalkozások mikrocsoportosan illetve 

egyéni formában történnek. Lehetőség van a meghallgatott zene 
által mozgósított érzelmek, élmények, gondolatok megbeszélésére, 
a hangot adó eszközökkel, hangszerekkel (metallofon, triangulum, 
dobok, hangtál, csörgő-zörgők), illetve saját hanggal kommunikál-
ni, improvizálni. Ehhez semmilyen zenei előképzettségre nincs 
szükség.  

A zene élményeket mobilizál, kimondhatóvá, így tudatosít-
hatóvá teszi az elfojtott, vagy ki nem mondott élményeket, össze-
rendezi a ritmus segítségével, a mozgást, az idegrendszeri műkö-
dést, és a zenére táncolás erejével, a közös élménnyel szocializál is. 

A zeneterápián nincs hazugság (a zene a gyermeki, még szavak 
előtti életélményeit eleveníti fel), kevés az ellenállás, nincs analí-
zis: élményegész van. 

Jánosi Rita  

óvodapedagógus 

Zsámbokon   
2018. 09. 16. és 22. között tizenkettedik alkalommal rendezik meg 
az Európai Mobilitási Hetet.  
Célja: a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népsze-
rűsítése. Ez Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi 
kampánya. Magyarországon 2017-ben több, mint 200 település 
vett részt a programban, amivel Magyarország közel ötven ország 
versenyében a harmadik helyen végzett.  
A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifeje-
zetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatására helyezi a 
hangsúlyt.  
Az idei év témája: MIX AND MOVE!- vagyis cselekvésre irányu-
ló felhívás. Valamint az az elképzelés, hogy különféle közlekedési 
módokat válasszunk a városi területeken történő mozgásra, vala-
mint a vidéki kisvárosokban, településeken is.  
Zsámbok község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által kiírt pályázaton nyert el támogatást. Lehetőség 
nyílt szeptember közepén olyan program lebonyolítására, amely-
ben a 3-6-7 éves korosztály és az 1-4. osztályos iskolás gyerme-
kek is részt vehettek. Megismerkedhettek olyan közlekedési esz-
közökkel, melyek a levegőt nem szennyezik, és egyben tudatosul-
hatott bennük az érzés, hogy ezekkel az eszközökkel is eljuthatnak 
céljukhoz.  

A József Attila Művelődési Ház udvarán felállított közlekedési 
tanpályán megismerkedhettek a közlekedést jelző táblákkal, jelző-
lámpákkal, útburkolat jelzésekkel. És ennek megfelelően, az óvo-
dapedagógusok és iskolai pedagógusok irányításával használták 
közlekedési eszközeiket (rollerek, futóbiciklik, gördeszka): egy-
másra figyelés, előzési szabályok betartása. A gyalogos közleke-
dést választó gyermekek elősegítették a szabálytudat, figyelem 
fejlesztését: a zebra, gyalogos átkelőhely szabályait . 
A játékos programban, versenyeken több mint 50 óvodás és 70 
iskolás gyermek töltött el kellemes a napot és örült az átadott dí-
jaknak. 
A tartalmas délelőtti programot köszönjük Holló Ilona Polgármes-
ter Asszonynak és az Önkormányzatnak.  

Fábiánné Réz Katalin  

óvodapedagógus 
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Szoptatás az élet forrása 
A WHO 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét a Szoptatás 
Világnapjává, augusztust a Szoptatás világhónapjává, amit 
mostanra már 120 országban ünnepelnek. Erre készültünk 
mi is itt Zsámbokon, immár 20. alkalommal, az augusztusi 
Baba-Mama-Klubban. 
Augusztus 27-én a délelőtt lelkes anyukák gyülekeztek 
gyermekeikkel a Védőnői Tanácsadó előtt, hogy elindul-
junk rövid babakocsis túránkra, volt olyan kislány, aki játék 
babáját hozta el, játék babakocsiban Az esős időjárás miatt 
a szabadtérre tervezett pokrócos pikniket a tanácsadó váró-
jában tartottuk. Nemcsak az anyatej méltatása volt a beszél-
getés témája, hanem egyéb gyermeknevelési örömöket és 
problémákat is megosztottak az anyukák, egy kis nassolás 
mellett. 

Az idei év mottója „A Szoptatás az élet forrása”- erről mind 
a 12 anyukának más-más gondolat jutott eszébe, amelyet el 
is mondtak - miközben a gyermekek ismerkedtek a játék-
szerekkel és persze gyakorolták az egymással való játékot. 
A tavalyi évben 17 csecsemő töltötte az első életévét, mely-
ből nem volt olyan, aki nem kóstolta az anyatejet, sőt 7 
gyermek 1 éves koron túl is kapott ebből a gyógyírből. 
Hat hónapos korig tartó, kizárólagos szoptatás támogatása 
továbbra is a célom marad, de ez egy csapatmunka, ezért 
nemcsak az anyát, hanem az apát, a nagyszülőket, barátokat 
is informálni kell az anyatej jótékony hatásairól. 
Köszönjük a rendezvényhez való támogatást: Zsámbok 
Község Önkormányzata, Szent Erzsébet Patika, Török 
Krisztina, Halászi Ádám! 

 
  Kollárné Dobák Marianna 

védőnő 

Védını tanácsai: 

Kedves Zsámboki Lakosok 
Mint bizonyára hallottak róla a különböző médiumokban, az 
idei év őszén elindul és a jövő év végéig tart, egy nagysza-
bású népegészségügyi program, az 50-70 éves korosztályt 
megcélozva, a vastagbél daganatokat, illetve azok 
előállapotait kiszűrendő. A cél, 300 ezer veszélyeztetett kor-
osztályú ember bevonása, ezen vezető halálokú betegség 
hatékony, azaz időben történő gyógyítására. A módszer 
egyébként pofon egyszerű, józan paraszti észen alapul és a 
megvalósítás sem ördöngős. Gyakorlatilag egy otthon elvég-
zett széklet-vér teszt, a kiértékelés központokban történik, 
csak emberi vért érzékel, lehet nyugodtan rare sütni a bél-
színt vagy a véres hurkát. A procedúra önkéntes jelentkezés 
alapján működik, nálunk lehet jelentkezni, mi fogjuk az un. 

egységcsomagokat kiosztani, ingyenes, jobban mondva, más 
fizeti. És hogy mit nyerhetünk vele? Ha neadj'Isten pozitív a 
teszt, idejében történő gyors, soronkívüli kivizsgálást, 
gyógyulást, a legtöbb esetben negativitást, megnyugvást, 
EGÉSZSÉGTUDATOT. 
Kérem, minden család figyeljen oda érintett korú tagjaira és 
ösztökélje őket, mert sajnos a legtöbb család fel tud mutatni, 
akár fájó múltjában ilyen jellegű beteget kis hazánkban. 
Bízom benne, hogy hasonlóan aktívan megmutatjuk a kör-
nyékbelieknek a jó példát, mint annak idején a gyermek-
lányok méhnyakrák elleni önkéntes átoltásával. 
Várom a Tisztelt Korosztály tagjait! 

Dr. Erdélyi Tibor 
családorvos 

A József Attila Közösségi Színtér mögött csodálatos termé-
szetben található a zsámboki Szabadidő és Egészségpark. Az 
élővilága: madár és növényvilága is páratlan és magával 
ragadó az odalátogatók számára. 
 Zsámbok Község Önkormányzata fontosnak tartotta, hogy a 
park lehetőségeit kihasználva még vonzóbbá tegye a látoga-
tók számára. Ennek érdekében Madártani tanösvénnyel bő-
vítette, fejlesztette a parkot, melynek újragondolásával, sok-
kal több információ és „elem” létrehozásával mindinkább 
madárbarát területté válást erősítse. Így az idelátogatók bő-
víthetik ismereteiket a terület élőhelyének madár és növény-
világával. 
Kihelyezésre került madárbarát kert tábla I.(fajok): melynek 
segítségével az érdeklődő és szemlélődő meghatározhatja, 
felismerheti a terület leggyakoribb madárvendégeit. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által 
összeállított madárbarát kert eszköz tábla bemutatja a tanös-
vényen használt különböző fajta odúkat és egyéb szükséges 
eszközöket, a macskabagoly és kuvik odú, veréblakótelep, 
denevérodú, süntanya, fecske műfészek (füstifecskék számá-
ra), fecskepelenka, tálcás etető, dúcetető, békavár és darázs-
garázs 
Mint ismeretes madaraink egy része odúköltő, azaz idősebb 
fák törzsében és ágaiban, vagy harkály vájta, illetve termé-
szetes módon képződő odúkban költenek. Probléma, hogy 
ezeknek az odúképződésre alkalmas fáknak az állománya 

csökken,valamint a harkály állomány is egyre fogy, ezért 
annak érdekében hogy madaraink ne „álljanak odébb” mes-
terséges odúkat kell alkalmazni, a madarak igényeihez és 
testméretéhez alkalmazkodva és kialakítva. A többi elhelye-
zett eszközök is azt a célt szolgálják, hogy madarainknak, és 
a többi élőlénynek még vonzóbb környezetet biztosítsunk a 
„letelepedéshez” és itt maradáshoz. 
A tanösvény elhelyezésében, a munkálatok koordinálásában, 
szakmai hozzáértés adásával Németh András természet felü-

gyelővel működött együtt Önkormányzatunk, akinek ezúton 
is köszönjük segítőkészségét és a kivitelezésben odaadó 
munkáját.  
A Szabadidő és Egészségparkunk Madártani tanösvényének 
létrehozásával egyrészt hozzájárulunk a madarak és élőlé-
nyek élhető otthonának kialakításához, a fajok megismerésé-
hez, megfigyeléséhez. Másrészt a családoknak, a fiatalok-
nak, óvodás, iskolás gyermekeknek kikapcsolódási és termé-
szet iránti tiszteletre, szeretetre való nevelésének biztosításá-
hoz, az egészséges életmódra neveléséhez. 
A szabadidő hasznos eltöltése céljából kívánjuk, minél töb-
ben látogassák a parkot és a tanösvényt. Ismerkedjenek az 
ott „élőkkel”, de ne feledjék, mi vendégek vagyunk, ezért 
óvjuk a természetet és legyünk tisztelettel, tapintattal irán-
tuk. 

Bajdikné Bálint Mária 

Madártani tanösvénnyel bővült a zsámboki Szabadidő és Egészségpark 
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Körzeti Orvosi rendelı  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok,  

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

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

Nyári idıszámítás idején:  
március: 1-október 31. 

csütörtök: 17:00-19:00 óra 

Téli idıszámítás idején:  
november 1-február 28. 
hétfı: 18:00-19:00 óra 

csütörtök:  18:00-19:00 óra 
 

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

Telefon: 06 1 301 69 69 
 

Fogorvosi rendelı  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

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

Rendelési idı:  
Hétfı: 08:00 - 12:00,  
Kedd: 13:30-18:30 

Szerda: délelıtt iskolafogászat 
Csütörtök: 13:30-18:30,  

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: páratlan hét 8.00-11.00 

páros hét: - 
Szerda: 12.00-16.00 
Péntek: 8.00-11.00 

Családsegítő: Kuzmáné Pajor Zsófia 
Telefon: 06-30-816-04-48  

Cím: Zsámbok, Bajza Lenke tér 15. 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadási időn 

kívül is állunk az ügyfelek rendelkezésére. 

 

A Zsámboki Sportegyesület 2018. őszi mérkőzései 
 

IV. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport:  
09.16. 16:00 Zsámboki SE – SK Tóalmás I. 
09.23. 16:00 Kerepesi SBE – Zsámboki SE 
09.30. 16:00 Zsámboki SE – Mendei LSE 
10.06. 15:00 Gödöllői SK II.-Szada – Zsámboki SE 
10.21. 14:00 Zsámboki SE – Turai TC 
10.28. 13:30 Vácszentlászló SE – Zsámboki SE 
11.04. 13:30 Zsámboki SE – Kóka KSK 
11.17. 15:30 Mogyoród FC II. – Zsámboki SE 
11.25. 13:00 Zsámboki SE – Mogyoród KSK 
 
U19-es bajnokság, Keleti csoport: 
09.16. 13:00 Nagykáta SE – Zsámboki SE 
09.22. 13:00 Zsámboki SE – Szentmártonkátai SE 
09.29. 13:00 Hévízgyörki Petőfi DSE – Zsámboki SE 
10.07. 10:00 Zsámboki SE – Aszód FC 
10.20. 10:00 Iklad KFC – Zsámboki SE 

10.27. 10:00 Zsámboki SE – Valkó KSK 
11.03. 10:00 Bagi TC ’96 – Zsámboki SE 
11.18. 10:00 Zsámboki SE – SK Tóalmás 
11.25. 10:00 Sülysápi Gyerekfoci – Zsámboki SE 
 
U15-ös bajnokság, Keleti csoport: 
09.15. 10:00 Tura VSK – Zsámboki SE 
09.22. 10:00 Zsámboki SE – Pásztói ULC 
09.29. 10:00 Ecser SE – Zsámboki SE 
10.06. 10:00 Zsámboki SE – Hévízgyörki Petőfi DSE 
10.20. 10:00 Zsámboki SE – Tápiószecső FC 
10.28. 10:00 Kartal SE – Zsámboki SE 
11.04. 10:00 Zsámboki SE – Maglódi TC 
11.17. 10:00 Kistarcsai VSC – Zsámboki SE 
 
További információk: www.facebook.com/
zsamboki.sportegyesulet 
 

Kovács Beatrix 

Zsámboki sportegyesület hírei 
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