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A zsámboki
   dobogós kőhídnál. . .
A vendégváró Zsámbok



Így juthat el hozzánk: autóval az M3-as autópályáról Gödöllőről 
letérve vagy Jászberény és Nagykáta irányából; autóbusszal 
Budapestről, a Stadion autóbusz-pályaudvarról induló járatokkal.
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A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás által valósult meg.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházható Európa

A kiadvány a Patkós stúdió gondozásában jelent meg 2012-ben.

G
ala

mbte
nyésztés • 25

V
end
égei

nknek ajánljuk • 26

S
zür

kemarha-tenyésztés • 25

P
olg
árm

esteri ajánló • 31

Z

sámbok népviselete • 8

N
épi
 építészet • 14

S
zab

adidő
park és séta a S

zent E
rzsébet park

ban
 •
 2
3

T
art

alom • 3

Z
sám

boki
 lakodalmas • 10A

lko
tók,

 népi kismesterségek, hagyományőrzők •
 18

P
ap
rika

, piac, paprikaszedés • 24

L
apu 

Istvánné T

ájház • 
4

L
ecs
ót 

a keceléből • 12

A
 S

zent E

rzsébet templom, a park és a tem
ető 

• 
20

Ö
kog
azd

álkodás a faluban • 24



, 5 ¡Lapu Istvánné Tájház
A Tájház az 1800-as évek elején épült, mai formáját a 
XX. század elején alakították ki. Falumúzeumként 1982-től 
működik, berendezése, az 1920-as éveknek megfelelő.  
A bemutatott tárgyakat Lapu Istvánné Margit néni 
közel 20 év alatt gyűjtötte össze.

A ház érdekessége a népi építészetben eddig nem ismert 
ritka, korabeli díszítőfestés. A Tájház egyes helyiségeiben 
különleges díszítőfestésekre, bukkantak a felújítás során, virág– 
és csempemotívumok, pöttyös minták és bordűrök kerültek elő. 
A feltárás és a konzerválás után, a ház eredeti festése 
teljesen látható lesz, addig a bepillantó ablakok fedik fel 
ezeket a régi és példa nélküli alkotásokat.
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A Tájház helyiségei a népi építészet jellemzőit tükrözik: 
a látogató a konyhába lép be először, ettől hátra a hátsó 
ház, előre pedig az első ház, azaz a tisztaszoba nyílik.  
A tisztaszoba a vendégeket fogadta, a, hátsó házban a 
család lakott. A ház hátsó részén kamra, még hátrébb 
pedig a fészer található. A házhoz tartozott a kiskonyha 
is, amely az udvaron, a kapu mellett balra látható.  
A kiskonyha nyári konyhaként is ismert.

A Tájház udvarán kemence várja a látogatókat. 
A kenyérsütés ma már turisztikai látványosság, a zsámboki 
lakodalmas és a Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztivál 
elengedhetetlen programja. A kemence mellett, különleges 
játékokat is felfedezhetünk az udvarban: a satírozó táblák 
rajzai zsámboki épületeket rejtenek, a kockákból pedig a 
zsámboki, népviselet ruhadarabjait forgathatjuk ki.

Nyitvatartás: május 1-től - szeptember 30-ig:
hétfő: zárva
kedd: zárva
szerda–vasárnap 12.00-17.00 óra

Időpont-egyeztetés  
telefonon: 06/20-20 40 914



, 9 ¡Zsámbok népviselete
A népviselet egyes darabjai: a pendöl vászonból készült 
fehérnemű szoknya, fölé 4-5 alsószoknyát vettek. A rakott, 
színes felsőszoknyára nagyobb ünnepekkor egy fekete, hímzett 
kötény, a kecele is felkerült. Az inget bekötősnek hívták, ha 
a pendölbe kötötték, és buggyosnak, ha aljába gumit húztak. 
Jellegzetes, zsámboki darab a kacó, az elől gombolódó blúz.

A pruszlik egy mellényszerű ruhadarab, az ing fölött 
hordják, s díszített, színes anyagból készül.
A hajviselet is része az öltözéknek: asszonyoknál a befont, 
kontyba tekert hajra gazdagon díszített fékető, és rá fejkendő 
került. Ünnepekkor a fékető egy díszesebb változatát, a 
csipkés féketőt hordták.,

Zsámbokon még ma is szívesen és sokan öltöznek népviseletbe. 
A helyi ünnepségek, fesztiválok, idején aki csak teheti, 
népviseletet ölt, de hétköznap is vannak, akik ezt választják.
A zsámboki viselet egyediségét az adja, hogy a település 
három tájegység: a Jászság, a Tápió mente és a 
Galga mente találkozási pontjánál fekszik, így mindhárom 
hagyomány hatott erre az öltözetre.



, 11 ¡Zsámboki lakodalmas
Mulassunk együtt!! A zsámboki lakodalmas programja 
helyi népszokásokat elevenít föl, a vendégek egy hagyományos 
falusi lakodalomban vehetnek részt.. A lánykéréstől a 
késő esti vigasságig tart a bemutató, lakodalmas vacsorával, 
zenekarral és ifjú párral.
A program a Tájház udvaráról indul: a vendégeket 
a zsámboki viseletbe öltözött násznép várja pálinkával és 
kaláccsal. A lánykérés után az utcán folytatódik a 
lakodalmas, a vendégek átvonulnak, a következő helyszínre, 
a vacsorához. A vőfély népi rigmusai, a zsámboki dalok, 
táncok és a finomságok reméljük, hogy mindenkinek meghozzák 
a kedvét a közös mulatáshoz.

A zsámboki lakodalmas program az 1960-as években indult, s 
az országban több helyen is nagy sikert aratott. Később már 
külföldi turisták is keresték, így Zsámbok egyik nevezetessége lett.

A programról további információkat kaphat a következő 
telefonszámon: 06/20-20 40 914



, 13 ¡Lecsót a keceléből 
    hagyományőrző fesztivál

A Lecsót a keceléből 
hagyományőrző fesztivál Zsámbok 
meghatározó nyári programja.  
A kétnapos augusztusi, rendezvény 
alatt sok zsámboki hagyománnyal, 
érdekességgel ismerkedhetünk meg. 
A falusi hangulat, a helyiek vendégszeretete, a változatos 
programok és persze a finom ételek minden évben egyre több 
vendéget vonzanak.
A fesztivál neve a helyi népviseletre, utal: a kecele a 
zsámbokiak színes, hímzett köténye, régen az asszonyok ebbe 
gyűjtötték össze a kertből a főzéshez szükséges zöldségeket.

A fesztivál országos és nemzetközi hírű!
Legyen Ön is a vendégünk nyáron!
A fesztivál időpontjáról érdeklődhet: 0620-20 40 914



, 15 ¡Népi építészet
mellett – a Nagydiófa utcában látható műemlék parasztház. 
A ház látogatásáról a következő telefonszámon érdeklődhet: 
06/20-20 40 914

Zsámbokon sétálva több olyan házat láthatunk, amely 
vályogból, épült, s amelynek homlokzata még őrzi a 
hagyományos népi építészet vonásait. A faragott motívumok 
között a leggyakoribb a kereszt, a virág és a hold,, de 
elterjedt díszítőelem az építés évszáma vagy a tulajdonosok 
kezdőbetűje is,, sőt rácsos oromzatokkal is találkozhatunk.. 
A deszkaoromzatok mintái nemcsak a díszítést szolgálják, 
hanem a padlás szellőzését és fényforrását is ezek biztosítják.
A népi építészet legfontosabb képviselője – a Tájház 





, 19 ¡Alkotók, népi kismesterségek,
  hagyományőrzők

a Tájházban és a népviselet-készítőnél tekinthető meg. 
A népviselet-készítő munkájaként népi ruhákba öltöztetett 
babákat is megcsodálhatunk, erről a lenti telefonszámon, 
tudhatunk meg többet.
Zsámbok kézművesei a népies tárgyak mellett mai, modern 
darabokat is készítenek. A csuhéfonó, a porcelánfestő, a 
fa-és tökfaragó alkotók kiállításokon és vásárokon is nagy 
sikerrel szerepelnek.

A termékekről a következő telefonszámon 
érdeklődhet:  
06/20-20 40 914. 
Egyeztetés után az 
alkotókat otthonukban is 
felkeresheti!

Zsámbok idős asszonyai még emlékeznek azokra az 
időkre, amikor a legtöbb háznál kézzel készült a vasárnapi 
csigatészta, a szőnyegeket maguk szőtték, a ruhákat saját 
hímzéseikkel díszítették. A faluban e népszokások ma 
is, élnek, sok háznál szőnek, hímeznek az asszonyok, és 
a csigatészta készítésről, sem feledkeztek el. A hímzés 
motívumait, a szövés és a csigatészta készítés technikáját 
nagyobb rendezvényeken be is mutatjuk az érdeklődőknek, és 
ezek meg is tanulhatók. A Tájház szövőszéke és a 
zsámboki asszonyok szeretettel várják a tanulni vágyókat!

A híres zsámboki népviselet készítése  
is élő hagyomány a faluban.  
A kecele (kötény,) a felső 
szoknya,, a fékető (főkötő)  
és a viselet többi ruhadarabja 



, 21 ¡A Szent Erzsébet  
  templom, a park és a temető

Zsámbok templomát a falu földesura, Beniczky Tamás 
kezdte építtetni 1752-ben, barokk stílusban. Főoltárát 
Szent Erzsébet tiszteletére állították.  
Oltárképén Szent Erzsébet arcában Mária 
Teréziát ismerhetjük föl, míg az alamizsnáért könyörgő 
kolduséban Beniczky Tamást. A templom kertjében álló 
Nepomuki Szent János szobor 1842-ben épült.  

A kertben található a Beniczky család sírkertje is, és 
egy kőkereszt (1854) Beniczky Flórián és Kakucska 
Mihály adományából.
A templom nyitva tartásáról ezen a telefonszámon kérhet 
információkat: 06/20-2040914
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Zsámbok temetője évszázados emlékeket őriz. Az egyszerű 
kőkeresztekből álló 100-200 éves sírokat a helyi lakosok máig 
gondozzák.

A Szent Erzsébet park árnyas fái alatt a 
Millenniumi emlékmű, egy kőkereszt és az 1827-ben készült 
Szentháromság szobor várja a látogatókat. A parkhoz 
közeli Községháza falán látható egy emléktábla is 1986-ból, 
amely az ország első, közigazgatási témájú népszavazásának 
emlékét őrzi. A zsámbokiak ekkor hatalmas  
összefogással nyerték vissza a község önállóságát.

Szabadidőpark és séta 
a Szent Erzsébet parkban
Kalandra fel! A játszótéren érdekes játékokat 
próbálhatnak ki a gyerekek, a szabadidőparkban pedig már 
a nagyobbak is találnak kihívásokat: egy séta keretében 13 
állomás feladataival birkózhatnak meg. A zöld övezetben 
kialakított parkban padokat és tűzrakó helyeket is találunk, 
s megnézhetjük itt a Mondák, dalok útja egyik állomását 
is. A Szent Erzsébet park is sétára csábít, a 
padokkal szegélyezett sétaúton hangulatos perceket tölthetünk. 
A parkhoz közel található a Bajza Lenke 
Általános Iskola, itt egy Bajza Lenke 
emlékkiállítás tekinthető meg. 
Bajza Lenke 19. századi író, 
újságíró, a maga korában népszerű művek 
szerzője. Zsámbok földesurának, 
Beniczky Ferencnek felesége.



Paprika, piac, paprikaszedés
A zsámbokiak egyik legfontosabb megélhetési forrása a paprika. 
A hatalmas fóliasátrakban paprikák ezreit termesztik az itt 
élők, s adják el helyi és más piacokon. A paprika nevelése, 
a palántázás szabályai, a termés leszedésének fortélyai mind 
megismerésre várnak. A zsámboki gazdák szívesen beszélnek 
munkájukról az érdeklődőknek. A paprika útja végigkísérhető a 
magtól egészen a termésig, sőt akár a piacig is! 
A programról a következő telefonszámon érdeklődhet: 
06/20-2040914

A zsámboki Szent László utcában egy valódi 
ökogazdaságot látogathatunk meg. A farmon zöldségeket 
és szántóföldi növényeket termesztenek, állatokat tartanak és 
lóvontatású munkákat is végeznek. A gazdaság együttműködik 
a Nyitott Kert Alapítvánnyal, s célja az évszakokhoz 
alkalmazkodó ökogazdálkodás, valamint a termelők és a fogyasztók 
közvetlen kapcsolatának megteremtése. A farmlátogatásra 
csoportok az info@nyitottkert.hu címen vagy Matthew 
Hayes +36 70 369 4873-as telefonszámán jelentkezhetnek.

Ökogazdálkodás a faluban Szürkemarha-tenyésztés 

Galambtenyésztés
A zsámboki Postagalambsport Egyesület tenyésztéssel és 
versenyeztetéssel foglalkozik, célja, hogy minél kitartóbb és gyorsabb 
egyedeket neveljen. Egy-egy verseny során 150-750 km-t repülnek 
a galambok, s az évi 12 verseny alatt összesen kb. 5-6 ezer 
km-t tesznek meg. A díjnyertes galambok és az elnyert serlegek 
megtekinthetők a tenyésztőknél. A zsámboki egyesület rendszeresen 
részt vesz a Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválon: a 
megnyitó látványos programja a galambok feleresztése. A fesztivál 
egész ideje alatt galamb kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. 
További információk: 0620 52 49 881

Zsámbok határában, több hektáron terül el a Boda-
farm. A családi vállalkozás állattenyésztéssel foglalkozik, s 
egyik látványosságuk a már 15 egyedet számláló szürkemarha 
gulya. A gulyát a falu határában láthatjuk legelni, 
s a közelben egy bronzkori földvár maradványait is 
meglátogathatjuk. A földvárról a mellette lévő tanösvény 
táblán olvashatunk (Mondák, dalok útja).
Éedeklődni lehet: 06/20-20 40 914



Vendégeinknek ajánljuk

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek 
a csoportok kétféle program közül választhatnak, s a 
zsámboki hímzést vagy a szövést és a csuhékészítést 
próbálhatják ki. Emellett a Tájház megismerése, a 
tematikus útvonal bejárása és a kenyérsütés is része lehet 
a programnak. 

I. Program
-  ismerkedés Zsámbok népi 
kultúrájával a tájházban

-  szövés bemutató és szőttes készítés
-  kézműves műhely: emléktárgyak  
készítése zsámboki motívumokkal

-  szalonnasütés és játék a 
szabadidőparkban
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Falusi vendégfogadás
Élvezze Zsámbokon a falusi élet nyugalmát!
Sokféle programunkhoz szálláslehetőséget is biztosítunk, 
igényes, szép környezetben várjuk vendégeinket.
Régi parasztbútorok között, műemlék épületben vagy modern 
környezetben pihenhet, barátságos légkörben fedezheti fel 
Zsámbok látnivalóit, szépségeit. Szeretettel várjuk!
További információk: 0620/20 40 914

Megrendelhető idegenforgalmi programok
Zsámboki lakodalmas – egyeztetés alapján péntek vagy 
szombat délután kezdődik, időtartama 3 óra. Ára a három 
választható menütől függően 6.500-8.500 Ft/fő. 
A program előzetes egyeztetése a következő telefonszámon 
lehetséges 06/20-2040914
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II. Program
Ismerkedés Zsámbok népi kultúrájával a tájházban
Kenyérlángos sütés a Tájház udvarán lévő kemencében
Játékos felfedezőtúra Zsámbokon a faluséta útvonalán
„Így készül a zsámboki hímzés” - hímző mesterek mutatják be 

a helyben is kipróbálható, titkos mesterfogásokat
A program előzetes egyeztetése a következő telefonszámon 
lehetséges: 06/20-2040914 

Zsámbok – a hagyományőrző magyar falu – 
   falusi hétvége programokkal
A programot családoknak, baráti társaságoknak ajánljuk.
A péntek délutántól szombat estig tartó hétvégén falunéző sétát 
teszünk, népi kismesterségek bemutatóját láthatjuk a Tájházban, 
és részt vehetünk a zsámboki lakodalmas programján. 
További információk, egyeztetés: 06/20-2040914

Zsámbok – a hagyományőrző magyar falu – 
  Népimesterség-bemutató

A hagyományos zsámboki pálinka és pogácsa 
kóstolgatása után bepillanthatunk a falu kézműves 
hagyományaiba: a Tájházban a tökfaragás, 
a csuhékészítés, a hímzés és a szövés után a 
látogatók a népviselettel is megismerkedhetnek, sőt 
fel is próbálhatják az egyes darabokat!
További információk, egyeztetés: 06/20-2040914
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Ebben a füzetben gyűjtöttük csokorba mindazt, amit erről 
a községről tudni érdemes – amiért jó itt élni, amiért jó 
ide jönni. Zsámbok népi építészete, népviselete, programjai, 
az évente megrendezésre kerülő „Lecsót a keceléből 
hagyományőrző fesztivál”, a zsámboki paprika mind felfedezésre 
váró értékek. A zsámbokiak büszkék arra, hogy ezen 
értékek birtokosai, s minden érdeklődőnek szívesen mutatják 
meg ezeket. A községben virágos terek, parkok, barátságos 
és vendégszerető lakók várják a pihenni vágyókat. A 
bemutatott programokon túl egy tanösvény is színesíti a falut: 
a Mondák, dalok útja 13 állomása Zsámbok egy-egy 
történelmi nevezetességét mutatja be a bronzkortól napjainkig. 
A falu nevét 1259-ben említi először oklevél. Történelmének 
egyik fontos állomása Magyarország első közigazgatási 
témájú népszavazása: 1986-ban a lakók hatalmas összefogással, 
98%-os részvételi aránnyal állították vissza Zsámbok 
függetlenségét. A település hagyományőrző és összetartó ereje 
a mai napig megmutatkozik.

Szeretettel ajánlom figyelmébe településünket, e barátságos, 
vendégszerető kis falut, ahol a Galga menti és a palóc 
hagyományokat a mindennapokban is őrizzük.
 

Zsámbok – a hagyományőrző magyar falu – 
 Termékbemutatók

A látogatók egy családi gazdaságban tett látogatás során 
megismerhetik a paprikatermesztés fortélyait, a palántázás, a 
locsolás, a szedés titkait. A következő portán a zsámboki 
lecsó másik fontos összetevője, a hagyma kapja a főszerepet, s 
a program az aszaltgyümölcs-csomagolás rejtelmeivel zárul. 
A Termékbemutatók program önállóan vagy a Népi-
mesterség-bemutatóval együtt is igényelhető.
A program előzetes egyeztetése a következő telefonszámon 
lehetséges: 06/20-2040914

Kedves Olvasó!

polgármester




