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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Kedves Zsámbokiak ! 
       Az elmúlt időszakban a kép-

viselő-testület elfogadta a féléves és 
a III. negyedévi pénzügyi teljesítés-
ről készült beszámolót. A biztonsá-
gos működés mellett az időarányos 
teljesülést folyószámla hitel igény-
be vétele nélkül sikerült végrehajta-
ni. Helyi adó bevételünk: kommu-
nális adó: 4.191 e Ft, Iparűzési adó: 
26.876 e Ft-ra teljesült. 

     2013. évtől az önkormányzati 
feladatellátás, az állami finanszí-
rozási rendszerrel együtt alapjai-
ban változik meg. A gépjárműadó-
ból befolyt bevételnek csak a 40%-a 
illeti meg a települést, és megszű-
nik a személyi jövedelemadó hely-
ben maradó része -bevételi forrás –
egy általános jellegű támogatásba 
épül be. Olyan forrásokat biztosít 
majd az állam, amely kötött fel-
használású és a jogcímen kívül 
másra nem használható fel. 

     Önkormányzati feladat ma-
rad továbbra is az óvodai ellátás, 
de a 3000 főt meg nem haladó lakos-
ságszámú önkormányzat esetében az 
iskola működtetési költségét az állam 
2013. január 1-től átvállalja. Mivel 
településünk részére is megszűnik a 
normatíva finanszírozás, így az iskolát 
saját költségvetésünkből a jövő-
ben nem tudjuk működtetni. 

    Figyelembe véve, hogy az 
iskolához tartozó tornaterem a te-
lepülés lakóinak nagymértékű 
társadalmi munkájában valósult 
meg, ezért a képviselő testület 
nem kívánja az állam részére azt 
átadni, vállalja a működtetést. 
Testületi döntésünkben az önkor-
mányzat az iskola tornatermét a 
Polgármesteri Hivatal részére va-
gyonkezelésre átadja. 

    Elfogadott 2013. évi költség-
vetési koncepciónkban célként ha-
tároztuk meg intézményeink mű-
ködésének biztosítását a takarékos-
ság mellett, önkormányzati és in-
tézményi bevételek maximalizását, 
a pályázati lehetőségek kihasználá-
sát, a szükséges önerő források 
megteremtését, a folyamatban lévő 
beruházások sikeres befejezését, a 
kintlévőségek beszedését. 

     Áttekintettük a Tura és Térsé-
ge Hulladékgazdálkodási Társulás 

által bonyolított gépbeszerzési pro-
jektet, amely befejeződött. Az új 
hulladékszállító járművekkel talál-
kozhatnak a szerdai gyűjtési napo-
kon. 

     A VVZS Csatornaberuházási 
és Üzemeltetési Önkormányzati 
Társulás III. negyedévi gazdálko-
dásról készült beszámolóját elfo-
gadta képviselőtestületünk. 

      Megkezdődött a csatorna 
hálózat építése. A Kossuth utca 
Jókai útig terjedő szakasza, Szőlő 

utca, Hunyadi utca, Szent Imre ut-
ca, Ipolyság utca, Kisdiófa utca, 
Vásár tér, József Attila utca egy 
szakasza, Ady Endre utca, Szent 
László utca, Turai út egy szakasza 
készültek el. Folyamatban van a 
Szent István utca, Komárom utca, 
Akácfa utca, Rózsa utca, Deák F 
utca építése. 

     Az építés ideje alatt sajnálato-
san megtörténik, hogy a közművek 
(vízvezeték, telefonkábel, gázveze-
ték) elvágásra kerülnek, de a hely-
reállítást igyekeznek a legrövidebb 
időn belül elvégezni. Türelmüket 
szeretnénk kérni! A közművek el-
helyezkedése miatt nem lehet min-
denhol fúrást végezni.  Előfordul, 
hogy a lakóingatlan előtt felvágásra 
kerül a beton, megsérül a kapubejá-
ró, járda… Kérjük, hogy szíves-
kedjenek az építők vezetőjének a 
helyszínen jelezni a károkozást. A 

helyreállítás csak a sérült szakasz-
ra vonatkozik, nem a teljes felújí-
tásra, és azt az utca munkálatainak 
befejezése után a víznyomáspróbák 
elkészülte után kell a vállalkozók-
nak elvégezni. Amennyiben ez el-
marad, kérjük jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatalban. 

      Mivel a munkálatokat télen, 
és esős időben is végzik, nagyobb a 
sár, és talán a tűrőképességünk is 
gyengébb. Segítsünk egymáson a 
porták előtt, amelyre oly sok jó pél-

dát lehet látni. A lakók a kupacok-
ban maradt vagy a nagyobb rögö-
ket elgereblyézik, a járdákat taka-
rítják. Előbb elfelejtjük a bosszan-
kodást! Megértésüket és segítségü-
ket kérjük !  Mindannyiunk érdeke, 
hogy ez a nagyberuházás mielőbb, 
megnyugtatóan befejeződjön és 
rend legyen a környezetünkben! 

    Szeretnénk emlékeztetni Önö-
ket, hogy LTP részletfizetéseik 
elmaradásával a kamattámogatás 
összege kevesebb lehet. Akik nem 
kötöttek  előtakarékossági szerző-
dést, számukra a fizetési határidő: 
2012. december 20. Kérjük a lakó-
kat, hogy mindenképpen kezdjék 
meg törleszteni az érdekeltségi 
hozzájárulást. Az érdekeltségi hoz-
zájárulás fizetésére nem adható 
mentesség ! Aki nem kíván a háló-
zatra rácsatlakozni és nem tudja 
igazolni hová helyezte el az ingat-

Csatorna hálózat építése 
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lanában keletkező szennyvizet, 
annak talajterhelési díjat kell fi-
zetnie. 

     A nyár végén befejeződött 
Vidékfejlesztési pályázatból támo-
gatott felújítások:Lapu Istvánné 
Tájház és a Szent Erzsébet park 
munkálatait az irányító hatóság 
ellenőrizte és a támogatást teljes 
mértékben kiegyenlítette. 

     A Magyar Államkincstár el-
lenőrzést tartott nemrégiben Ön-
kormányzatunknál. A helyszíni 
ellenőrzéssel érintett a 2011. évben 
igénybevett állami hozzájárulások, 
támogatások jogcímei voltak. 

K ö z o k t a t á s i  a l a p -
hozzájárulások: óvodai-nevelés, 
iskolai oktatás. Szociális juttatá-
sok, egyéb szolgáltatások. Ked-
vezményes óvodai, iskolai étkez-
tetés. 

Ellenőrzésre került a szociális 
gondoskodás: házi segítségnyújtás 
és szociális étkeztetés is. 

     Az ellenőrzés folyamán mindent 
rendben találtak. Szeretettel köszönöm 
az óvoda és iskola vezetőjének, dolgozó-
inak a gondozónőknek valamint a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársainak és 
jegyző asszonynak a hatékony és a 
mindennapokban végzett alapos, pon-
tos munkát. 

        Március hónapban benyúj-
tott pályázataink a napokban kerül-
tek elbírálásra. Sajnálatos módon a 
Sportpálya épületének felújítására 
valamint a Kamerarendszer kiépí-
tésére nem nyertünk el támogatást. 

Benyújtottuk a Szent Erzsébet 

templom homlokzati felújítására a 
LEADER vidékfejlesztési pályázat-
ra 12 000 000 Ft összegre a támoga-
tást, az elbírálás februárban várha-
tó 

     A szennyvíz projektek támo-
gatási arányának módosítására 
megjelenő pályázatra,  ahol a tá-
mogatás maximális mértéke visz-
szamenőleges hatállyal 85%-ról 
95%-ra módosul valamennyi a 
KEOP-1.2.0 és KEOP 1.2.0/B konst-
rukciókban támogatást nyert pro-
jekt esetében, jelenleg készítjük a 
pályázati dokumentációt.  

    Benyújtottuk a Belügymi-
nisztériumhoz a beruházás önere-
jének finanszírozására - kamat-
mentes hitel igénybevételére vo-
natkozó pályázatunkat. 

      Az elkövetkezendő eszten-
dőkben továbbra is szükséges a 
bevételi források felkutatása, a la-
kosság szociális körülményeinek 
támogatása. 

      Képviselőtestületünk a 
Telenor Szolgáltató Társasággal 
2016. évre előre történő bérleti díjfi-
zetésben állapodott meg. Vállalko-
zás létrehozására, munkahelyte-
remtő céllal értékesíteni kívánjuk a 
Tóalmási úton lévő gazdasági terü-
letünket, melyről a hirdetésben 
olvashatnak bővebben.            

     Módosítottuk adórendeletün-
ket, melyben napi 5000 Ft/napi 
fizetési kötelezettséget állapítot-
tunk meg a településen ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetében. 

       Önkormányzatunk 2013-ra 
is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 
amelyben a szociálisan hátrányos 
helyzetű hallgatók részére ösztön-
díjat adományozunk 

         Tisztelt Zsámbokiak!. 

Közeleg az esztendő vége, és 
számadást is készítünk. Szeretettel 
köszönjük községünk lakóinak, 
közösségeinek együttműködő se-
gítségét. A nehéz hétköznapok, a 
szociális problémák olykor kilátás-
talannak tűnnek. Próbáljuk azokat 
könnyebbé tenni és lehetőségeink-
hez mérten keresni a megfelelő esz-
közöket.  

     Köszönöm a 2012-es évben 
munkatársaim odaadó munkáját a 
képviselőtestület, a bizottságok 
tagjainak felelős, megfontolt dönté-
seit.  

     Köszönöm az év közben 
több alkalommal szervezett Ma-
gyar Élelmiszerbanki adományok 
osztásában közreműködőknek: 
Szociális Bizottság tagjainak, Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, 
Mezei Sándornénak és Szigeti Ede 
családgondozónak ebben a nemes 
munkában való önzetlen feladat-
vállalását! 

     Kívánom, hogy szeretetben, 
békében teljenek az ünnepnapok és 
egy sikeres új esztendőben remény-
kedjünk.  

Holló Ilona 
polgármester 

Meghívó  
Közmeghallgatásra 

  
Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2012. december 13-án csütörtökön 17 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart a Bajza Lenke  

Általános Iskola aulájában. 

  

Tisztelettel várjuk településünk lakóit ! 

Karácsonyi Ötletadó Börze és 
vásár 

A József Attila Művelődési Házban idén 6. alkalommal 
ismét megszervezzük a „Karácsonyi Ötletadó börzét és 

vásárt!” 
A rendezvény időpontja:  

2012. december 15-én szombat de. 9.00-12.00  
Várjuk azokat az alkotókat és árusokat akik ötleteik-

kel alkotásaikkal részt tudnak venni a Vásáron! Lehe-
tőség van bemutatkozásra, értékesítésre, árusításra! A 
résztvevők számára asztalokat, székeket biztosítunk! 
Jelentkezés: minél hamarabb, de legkésőbb december 
13-ig. Érdeklődni a Művelődési házban személyesen 

Bajdikné Bálint Mária, vagy  
Tel.: 06-/202040914 
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BEFEJEZŐDÖTT A TERMELD MAGAD!  
IDEI OKTATÁSI SOROZATA 

A Nyitott Kert Alapítvány zsámboki tankertjében 
2012-ben volt az első oktatási év. Termeld magad 
címmel hétvégi ökokertészkedési tanfolyamok 
zajlottak a Szent László utcai oktatókertben. 
Alkalmanként maximum 20  résztvevő ismerkedhetett 
meg a háztáji kiskerti ökogazdálkodás alapjaival.  

A résztvevők többek között az alapítvány 
hírleveléből, szórólapokból, személyes kapcsolatok 
révén, írott tájékoztatókból, a budapesti ökopiacon, a 
gödöllői Zöld forgatag rendezvényen és a Zsámboki 
Krónika márciusi számából értesülhettek a 
kezdeményezésről. A jelentkezők között voltak 
budapestiek éppúgy mint Zsámbok környékén lakók, 
rendszeres gazdálodók éppúgy, mint a kertészkedésre 
most készülődők. Foglalkozás, életkor és egyéb 
szempontok szerint is sokféle hátterűek voltak a 
csoportok. A résztvevők kertjei is sokfélék: van köztük 
igazi falusi háztáji, van gödöllői, Duna-menti, 
dunántúli családi házi vegyes kert, van, aki néhány 
négyzetmétert művel, és van, aki közösségi kertben 
dolgozik iskolásokkal, családokkal. Az oktatók 
nemcsak kertészként profik, hanem oktatóként is 
elismert szakemberek. Közülük a zsámboki Matthew 
Hayes volt a program szakmai irányítója.  

A tanfolyam az évszakok szerint mutatta be az 
ökokerti munkákat: márciusban a kerttervezés, a 
vetésforgó, a talajelőkészítés, az ágyások létrehozása, a 
komposztálás, a vetés és a palántanevelés volt a téma, 
júniusban az ültetés, a gyomlálás és a kapálás, a 
növénygondozás, a vegyszermentes kártevőirtás és a 
növnybetegségek elleni ökológiai védekezés, az 
organikus gyümölcstermesztés, meg a kései vetés. 
Augusztusban már a betakarításról és a tárolásról is 
szó volt, valamint a nyár végi növényápolásról, 
októberben pedig az egész évi munka eredményeinek 
felmérése, megízlelése és a kert téli pihenőjének 

előkészítése mellett a következő évi munkák tervezése 
is napirenden volt.  

 
Volt írott tananyag és voltak előadások is, de a 

tanulás főleg kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokban 
zajlott. Négy-öt résztvevő egy-egy oktató vezetésével 
tényleg ökokertté alakította az addig parlagon levő 
területet.  

Bevált a kétnapos hétvégi oktatási forma, aki akart, 
hazament éjszakára, s voltak, akik Zsámbokon 
maradtak éjszakára, ők többet tudtak meg a faluról, a 
szomszédokról is, és istentiszteleteken is részt vettek. 
A közös étkezésekkor bioételeket ettek a résztvevők, és 
a bográcsban főtt ételek, a kertből szedett zöldségek, 
gyümölcsök, teák, fűszerek, gyógynövények, a helyi 
méz, a tisztességes kereskedelemből származó biokávé 
íze és illata is a környezetkímélő, fenntartható, 
ökológiai gazdálkodást népszerűsítette.  

A programsorozatot a Vidékfejlesztési Minisztérium 
2011-es Zöld Forrás pályázatán elnyert összeg 
támogatta, s ez hozzájárult ahhoz, hogy a 
tanfolyamokat megfizethető áron lehetett meghirdetni. 
Emellett a Nyitott Kert Alapítvány a résztvevőket is 
arra kérte, hogy aki teheti, támogassa mások 
részvételét. Ennek eredményeképpen egy-egy személy 
ingyen, további egy-egy pedig féláron vehetett részt az 
oktatásban.  

Az értékelő kérdőívet kitöltők mindegyike kiválónak 
jellemezte a programot, és szívesen folytatná a 
tanulást.  

A Nyitott Kert Alapítvány törekszik arra, hogy a 
program folytatódjon, és ezzel is továbbvigye a 
zsámboki földművelési hagyományokat.  
 

a Nyitott Kert 
Alapítvány csapata 

Csoportos beszedési megbízási 
 lehetőség a Szelektív Kft.-nél  

2013 első negyedévétől! 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Új fizetési móddal is teljesítheti a hulladékszállítási és ártalmatlanítási számlájának kifizetését! 
Mit jelent ez?  
Azon Ügyfeleink választhatják a csoportos beszedési megbízási lehetőséget, akik Bankszámlával rendelkeznek 
és ezzel a móddal szeretnék kiegyenlíteni számlájukat. Ilyenkor a Szelektív Kft. a számla fizetés határidejének 
megfelelően, automatikusan terheli meg az Ügyfél számláját. Az aktuális számlát a terhelés előtt az Ügyfél meg-
kapja. 
Mit kell ilyenkor tenni? 
A csoportos beszedési megbízás kezdeményezését a Bankszámlát vezető banknál lehet kérni. Az igényléshez 
szükséges az utolsó számlán (2012. IV. negyedév) szereplő „Belső kód :” szöveg utáni 8 jegyű szám valamint a 
Szelektív Kft. azonosító száma: A11884226T213. Az igénylésről a számlavezető Bank, értesítést küld a Szelektív 
Kft. felé.  
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A Karácsony közeledtével sajnálatos aktualitás 
községünkben – is – a magányos idő emberek bi-
zalmába kerülő, magukat ennek-annak kiadó csa-
lók, besurranó tolvajok aktivizálódása. A falut 
járva és ezen megkárosított idős emberekkel be-
szélgetve egészen elképesztő történeteket, a bű-
nös lelemény extrém fantáziadús „ötleteit” hal-
lom. Még olyan is előfordult, amikor a bizalmat 
úgy keltette fel az illető, hogy a Doktor úrra vagy 
asszisztensére  hivatkozott. Az utcákat járva ötlött 
szemembe a Petőfi utca egy takaros házának a 
falán az alábbi felirat: FIGYELŐ SZEMEK – 
SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT jópofa szemes há-
za ábrájának kíséretében. Ez az eredetileg Lévai 
Tóni bácsitól származó kis helyi „mozgalom” és a 
házon elhelyezett „logo” biztosan ér annyit, mint 

egy x km-re telepített security cég általi matrica 
sok pénzért. A falusi ember, éber, figyeli saját és 
szomszédja portáját, évszázados riadólánc – ké-
szültség a vérében van. Ha azonban olyan lakó él 
a környezetünkben, akit még alig ismerünk, von-
juk be őt is e hasznos mozgalomba, mert a leter-
helt rendvédelmi szervek és polgárőrség mellett 
ennek lehet még igazán kézzelfogható – és 
nyakoncsíphető – haszna. Figyeljünk tehát egy-
másra, idegen, gyanús autók rendszámát jegyez-
zük fel, helyezzük el a házainkon a Petőfi u. 11. 
házon látható kis logot-t  és soha ne engedjünk be 
vadidegent, bárkire is hivatkozik. Jó egészséget 
kívánok 

Dr.Erdélyi Tibor 
családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

Kollárné  Dobák Marianna 

védőnő 

Kedves Kisgyermekes Szülők! 
 

  Nagy örömünkre szolgál, hogy Dány községben 2013. januártól, pályázati finanszírozásból épült, bölcsődei 
ellátás indul. Az intézménybe a zsámboki gyermekeket is várják, akik szülei szeretnének visszamenni a munka-
erőpiacra, s csak így lenne biztosítva a napközbeni ellátásuk. 

Továbbá lehetőség van egyéb alternatív szolgáltatásra is, mely nemcsak a dolgozó nőket segíti, hanem azokat 
a családokat is, akik nem állandó bölcsődei elhelyezést szeretnének gyermekük számára, hanem pl. gyermekfel-
ügyeletet, játszócsoportos ellátást. 

Az intézménybe helyezhető el a 20 hetestől, 3 éves korú gyermek; amennyiben nem érett az óvodai nevelésre 
ez az időtartam további egy évig tolható ki, tehát a 4. életévig. 

A szülők munkáltatói igazolása szükséges. Nem vehető fel az a gyermek, akinek eltartója gyermekgondozási 
díjban részesül. Az ellátás önkéntes és formanyomtatványon, kérelemmel történik, nem csak étkezési díj, hanem 
gondozási díj is elkérhető. 

Az alternatív szolgáltatásokat is térítési díj ellenében lehet igényelni. 
Nyitvatartási idő: munkanapokon 6.30-17.30-ig. 

Kérem, hogy amennyiben szeretné, hogy 2013. januártól gyermeke bölcsődei ellátásban részesüljön,  
minél előbb jelezze személyesen, vagy postai úton. 

Személyesen: munkanapokon 8-16 óráig 
Postai úton: 2118 Dány Szabadság út 8-12. sz. 

További kérdésekkel a következő telefon számon  
Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető áll rendelkezésükre: 

 06-30-509-2522 

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Kistérségi Tárulása  Zsámbok Község 
Önkormányzata valamint Dr. Erdélyi Tibor csa-
ládorvos közreműködésével ingyenes Egészség-
napot szervezett a községben 2012. november 24-
én. Településünk lakói élhettek ezzel a lehetőség-
gel, hiszen az Önkormányzat minden házhoz el-
juttatta a tájékoztatót. A megtartott Egészségnap 
sikeres volt, hiszen a közel 150 regisztrált látogató 
(személyenként  4-5 féle vizsgálatot is igénybe 

véve) kereste fel az Iskolában az Orvosi rendelő-
ben, és a Védőnői szolgálatnál zajló szűréseket. 
Legtöbben a csontritkulás, szemészet, bőrgyógy-
ászat, kardiológia és nőgyógyászati vizsgálatokon 
vettek részt.  
Aki élt a lehetőséggel már tett egy lépést az 

egészség megőrzése érdekében! A szűrővizsgálat-
ok fontosságát az is jelzi, hogy jelentős számban 
feltártak azonnali intézkedést igénylő eseteket. 

SIKERES VOLT AZ EGÉSZSÉGNAP! 
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A BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA  

A sikeres pályázat után idén szep-
tembertől elindult az új Comenius mul-
tilaterális iskolai együttműködések 
projekt a Bajza Lenke Általános Iskolá-
ban. 

Az aulában kicseréltük a zászlókat, 
hiszen most két esztendeig fogunk együtt dol-
gozni egy spanyol iskola (Cemar International 
School- Mondariz Balneario) koordinálásával. 
Együttműködő iskolák még: St Patrick’ 
Primary (UK, Glasgow), 2 Circolo Didattico 
(Olaszország,Chieti), Altunizade Hafize Özal 
Ilkögretim Okulu (Törökország, Isztambul), 
Szkola Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka 
(Lengyelország, Katowice), 2 Dimotiko Sxoleio 
Vartholomiou (Görögország, Vartholomio) és persze 
mi. 

A projekt rövidített címe EdEnCulture. Tartalmában 
pedig a közreműködő országok különbözőségében 
(hagyományok, kultúra, környezet) mutatja be az érté-
keket. 

Az első projekttalálkozóra a koordinátor országában, 
tehát Spanyolországban került sor. Megismertünk a 

helyi (Cemar International School) isko-
lát, ellátogattunk a közeli tengerparti 
városba, Vigo-ba, ahol egy igazi iskola-
komplexumban (Colegio Marcote) jár-
tunk, ahol óvodáskortól egészen főisko-
lás korig nevelődtek, tanultak a gyerme-

kek, hallgatók. Munkaértekezleten tárgyaltuk 
végig az előttünk álló feladatokat. A 
Comenius-sarok elkészítést, önálló Facebook-
csoport létrehozását, E-twinnig oldalon tesszük 
közzé munkáinkat, logót készítünk a projekt-
hez és így tovább. 
A megbeszélés és az egész találkozó jó hangu-

latú volt. Utolsó nap az iskola diákjaival együtt buszos 
kirándulás keretében a közeli Santiago de Compostela-
t látogattuk meg. A város Jeruzsálem és Róma után a 
harmadik legkedveltebb katolikus zarándokhely. Ide 
érkezik az El Camino zarándokút, s bár már novem-
bert írtunk, mi is több zaránokkal találkoztunk. 

A következő találkozó Glasgow-ban lesz, a magyar-
országi látogatásra pedig 2013. március 18-22. között 
kerül sor. 

Mindannyian lelkesen várjuk a hozzánk érkezőket! 

EdEnCulture 

2012. szeptember 1.-
én Egyed napján Dány-
Szentegyeden a dányi 
tóparton, új, reménye-
ink szerint évente is-
métlődő, rendezvény 
került megrendezésre. 
Célja, hogy úgy ünne-
peljük meg névadónk 
névnapját, hogy az kis-
sé közelebb hozza egy-
máshoz az itt élőket, a 
régió lakosait. Az ötlet-
gazda Ozsvár András 
olimpiai érmes judo 
mesteredző természete-
sen a sportban látta 
meg a megvalósítás 
sikerét. Eldöntöttük, 
hogy versenyre hívjuk 
a környező települése-
ket, egy kis megmérettetésre. Dány mellett Kókáról, 
Zsámbokról, Vácszentlászlóról, és Valkóról vártuk a 
vendégeket. A gyerek csapatversenyek a korosztály 
minden temperamentumával küzdöttek az értékes ser-
legekért, érmekért, kispályás fociban, íjászatban, kötél-
húzásban és zsákba futásban. Eredmények: I. helye-

zett: Dány, II. helye-
zett: Zsámbok III. 
helyezett: Valkó. Az 
erősember verseny 
eredménye: Ered-
mény: I. helyezett: 
Hényel Péter Dány, 
II. helyezett: Molnár 
László Isaszeg, III. 
helyezett: Kanalas 
Kálmán Dány 
A felnőttek főzőver-
senyével szép, szom-
bat délelőtti családi 
időtöltés kerekedett. 
Eredmény: I. helye-
zett: Dány Nyugdíjas 
Klub, II. helyezett: 
Kóka Polgárőrség, 
I I I .  h e l y e z e t t : 
Zsámbok SK. A ver-

senyek után a kopjafa koszorúzására került sor. Gódor 
Lajosné Dány polgármestere és Holló Ilona Zsámbok 
polgármestere emlékeztek meg Szent Egyedről, és mél-
tatták a programot és a kialakult helyi közösséget. 

 
Szervező Bizottság 

BESZÁMOLÓ AZ I. SZENTEGYEDI JÁTÉKOKRÓL 
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Október 10. a komposztálás ünnepnapja 
A komposztálás olyan környezetbarát tevékenység, 
mellyel aktívan hozzájárulunk a talaj védelméhez, 
tápláléknövényeink egészségesebbé tételéhez, a hulla-
dékmennyiség csökkentéséhez, és mindezt úgy, hogy a 
természetben zajló körfolyamatokat is megélhetjük. 
 
Megéltük! 2012. október 10-én Galgahévízen, a Cseme-
tekert óvoda rendezte meg a Galga menti óvodások 
őszi környezetvédelmi jeles napját. A „Komposzt-
bulin” három település óvodásai vettek részt. A házi-
gazdán kívül a zsámboki Kacó óvodából, és a boldogi 
Csicsergő óvodából érkeztek nagycsoportos gyerme-
kek a Bika tóhoz, hogy összemérjék tudásukat és 
ügyességüket. 
Ezen a rendezvényen, melyet a Galga-mente Népfőis-
kola szervez (a Föld Napjával-tavasszal- együtt), intéz-
ményünk több,mint 10 éve vesz részt. 
 
Az óvodapedagógusok erdőpedagógiai módszerek 
segítségével igyekeztek a gyermekek számára olyan 
pozitív érzelmeket kelteni, amelyek a szakemberek 
szerint megalapozhatják a jövő nemzedékének termé-
szethez fűződő kapcsolatát, fontossá tehetik számukra 
a környezetvédelem szükségességét. 
 
A gyermekek az előkészületek során már feladatot 
kaptak: Kutakodás az avarban! Mit rejt az avar, a le-
hullott levélszőnyeg? Ezt elárulták azok a gyermekraj-
zok, melyeket a résztvevők a rögtönzött kiállításon 
megtekinthettek. (Elárulom: csigák, pókok, giliszták, kuka-
cok, rovarok, stb.) 
A Bika tó menti erdei ösvény pedig sok játékos feladat-
ra adott lehetőséget: 
1. „Kincs, ami van”: az ősz színeinek megfelelő termé-

sek, bogyók, levelek gyűjtése. 

2. „Szelektiválás”: szétszórt hulladékok kukába helye-
zése :  

béka-zöld 
panda- száraz 
tigris- szemét 

3. „Horgászás”: Pet- palack a vízben, horgászás zsinór 
segítségével, bennük állatok fotói. Ismerjék fel, pl. 
szárazföldi, kétéltű, stb. 

4. „Madárles”: madarak fotói az ágak között. Távcső-
vel keressék meg, és ismerjék fel. 

5. „Mit rejt az avar?” fakorongon élőlények fotói-csak 
bottal kutakodni! 

6. „Lazítás!”: célbadobás, mocsárjárás. 
7. „Az út vége!” Komposztálás. A komposzt hasznos 

táptalaj. Kutakodás nagyítóval- élőlények dolgoz-
nak a zöld hulladék között. 

 
8. „Kifáradtunk!” – pogácsa, alma, limonádé: a játék-

ban kimerült résztvevőknek. 
9. „Ajándék”: A rendezvény fő szervezője, Nagy And-

rea a Népfőiskola munkatársa, minden résztvevő 
óvodának társasjátékot, és emléklapot adományo-
zott. 

 
A környezetvédelem mindannyiunk közös ügye. Fon-
tos, hogy akik tehetik, akik látszatra kicsi, mégis nagy 
kompetenciával bírnak e területen, az oktatás-nevelés 
dolgozói, minél gazdagabb fegyvertárral rendelkezze-
nek a káros tendenciák elleni küzdelemben. 
 
„Elszánt emberek kicsiny csoportja meg tudja változ-
tatni a világot.” 

(Margaret Mead) 
 

Fábiánné Réz Katalin 

óvodapedagógus 

„MINDEN ÚT A KOMPOSZTHOZ VEZET” 

Az óvodába járó 3 éves kisfiú tanulja, hogyan kell az 
óvodai szokásokat betartani. 

Ha pisilnie kell és ki szeretne menni a mosdóba, szól-
nia kell az óvó néninek. 

A 3 éves Krisztián ezt így mondta: 
„Óvó néni! Legyen szíves kimenni pisilni.” 

� 
Sokszor a beszédhangokat a gyerekek 3 éves korban 

még rosszul képzik, de az is előfordul, hogy egy-egy 
szót rosszul értenek, az rosszul rögződik bennük. 

A 4 éves kisfiú a hóemberépítéshez készülődött., és 
így kért segítséget: 

„ Óvó néni! Nem tudom felvenni a kesznyűm!” 
� 

Ugyan ez a kisfiú a nadrágot  „radrágnak” hívta. 
� 

Sápi ijesztgette Nórit meg Linát, erre Nóri azt mond-
ja,hogy rezgünk, mint a nyálkalevél (5éves). 
A Mikulás ugye nem hoz nekem forgácsot?(virgács) (3 
éves) 

A 4 éves vékony, vézna kislányt otthon a szülei arra 
biztatták, egyen sokat, mert így nem fejlődik. 

Egy napon, amikor az ételt elfogyasztotta, sugárzó 
arccal kérdezte meg: 

„Óvó néni! Már felhődöm?” 
� 

Előfordul, hogy a gyermekek alvás időben időnként 
bepisilnek. 

Egy 5 éves kislány, saját magát nyugtatva egy bepisi-
lés után így szólt: 

„Apukám is be szokott pisilni.” 
Óvó néni: Én ezt nem hiszem. 
„De, este, amikor lefekszik, mindig törölközőt tesz az 

ágyba!” 
� 

Lecsó Fesztivál utáni hetekben történt. 
Az óvodai ebéd: Lecsós szelet tarhonyával. 
Az óvó néni mindig arra biztatja a gyermekeket, hogy 

minden ételt kóstoljanak meg, és ami ízlik, fogyasszák 
el. 

ZSÁMBOKI GYEREKSZÁJ 
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Tavaly Karácsony táján az egyik misén kaptuk a hírt 
Csaba atyától: Ismét bérmálkozás lesz Zsámbokon, 
jelentkezni személyesen a sekrestyében! Hát jó, akkor 
jelentkezzünk! Meg vagyunk keresztelve, voltunk első-
áldozók, akkor miért is ne bérmálkoznánk meg? Bár-
mit is jelenthet. Szerintem mindannyian félve mentünk 
be a sekrestyébe feliratkozni. Ki mamával, ki anyával 
karöltve, de valószínű senki sem vállalta a kockázatot, 
hogy egyedül térjen be oda. (még akkor) 
Idén év elején lelkes kis csapatunk 20 fővel kezdte meg 
az előkészítőt. Rendszeresen jártunk templomba min-
den Szombaton, majd utána az 1-1,5 órás előkészítőre, 
amit a plébánián tartottunk, vagy, ahogy mi hívtuk az 
„imaházban”. Minden szombaton újabb és újabb dol-
gokat tudtunk meg a kereszténységről, Jézusról, a Bib-
liáról, az Oltáriszentségről, és még sorolhatnám. 
Ahogy telt az idő már nem is kötelességből vagy meg-
szokásból jártunk templomba, nem is azért, mert a ma-
ma azt mondta, hogy már pedig menned kell, hanem 
azért mert szerettünk járni, és a mindennapjaink részé-
vé vált. Tudtuk jól szombat este 6 óra: templom. Aztán 
Csaba atya Márciusban bombaként robbantotta a hírt, 
2 hét múlva vizsga! Kaptunk egy nyolc oldalas „kis” 
összefoglalást, hogy mit kell(ene) tudnunk két hét 
múlva ilyenkorra. Még kimondani is rossz volt: VIZS-
GA. Senki nem sejtette mikor jelentkeztünk, hogy ne-
künk valaha vizsgáznunk kell. De nincs vissza út, 

megtanuljuk, levizsgázunk és jöhet is a bérmálkozás. 
Ezt az akadály mindannyian sikeresen vettük. Csak 
úgy remekeltünk! A vizsga napjára nem volt olyan 
ima, olyan kérdés, amire ne tudtuk volna a választ. 
Már kezdtünk megnyugodni, amikor jött a következő 
kihívás: meg kell gyónnotok Húsvét előtt, hogy tudja-
tok áldozni. Bármennyire is féltünk tőle ez is sikerült! 
Meggyóntunk és a Húsvéti misén ott állhatunk mi is 
az áldozók között. Majd sorra jöttek a feladatok. Leve-
leket hordtunk szét a faluban, templomkertet takarítot-
tunk, parkettát szedtünk föl, homokot hordtunk. A 
fizetségünk mindezért Zsámbokiakhoz méltóan egy 
hatalmas tányér lecsó volt, na meg egy pizzázás amit 
még mindig várunk! Nagyon jól éreztük együtt ma-
gunkat, de mégis mindenkinek egy kérdés motoszkált 
csak a fejében: De mikor lesz a bérmálkozás??? Szep-
tember végén jött a hír, és véstük be a naptárunkba 
nagy piros betűkkel: BÉRMÁLKOZÁS NOVEMBER 
18. 16:00! Végre! 

Azt hittük a nehezén túl vagyunk, hiszen vizsgáz-
tunk, gyóntunk, templom kertet takarítottunk ugyan 
mi jöhet még? De a neheze még csak most jött. Mit kell 
ott csinálni? Mit kell mondani? Mibe leszünk? Milyen 
virágok legyenek? Kell –e fotós? Milyen ajándékot ve-
gyünk a püspöknek? Szerencsére itt kerültek képbe az 
anyák, akik megoldottak minden gondot. Ők is jártak 
velünk minden héten templomba, majd utána szülőire, 

Egy jó étvágyú, a legtöbbször minden ételt elfogyasz-
tó 5 éves kisfiú az ételt megkóstolta és így szólt: 

„Én nem szeretem ezt a Lecsó fesztivált.” 
� 

Látogatást tettünk egy óvodás csoporttal a Tájházban, 
melyet a legtöbben csak Falumúzeumként emlegetünk, 
hogy a gyermekek ismerkedjenek őseink használati 
tárgyaival. 

Az óvodába visszaérve, egy felnőtt megkérdezte : 
„Hol jártatok?” 

„A Falúú múzeumban” hangzott a válasz. 
� 

A zsámboki női népviseletet bőszoknyának is hívjuk 
itt a faluban. 

Egy 5 éves kislány a Szüreti felvonulásra készülve 
szomorúan jelezte: 

Óvó néni! Nekem nincs bőr szoknyám!” 
� 

A Kacor királyról szóló mese közismert. 
A kacó pedig női népviseleti felsőt, blúzt jelent. 
Mivel óvodánk neve is hasonló hangzású, gyakran 

előfordul, hogy óvodánkat 
Kacó óvoda helyett. „Kacor óvoda”-nak nevezik. 

� 
Gergőkével a szemészeten történt: szemcseppentés 

során a kisfiú így szólt:Áhhhh, ez hideg, megfázik a 
szemem  (5,5 év) 

� 
Apukádat hogy hívják?—Kérdezi a tanító néni az 

elsős kisfiút. 
Gyerekkorában Janinak hívták! –válaszolta. 
Nyaraláskor Apa bement a szaunába és Karola rákér-

dezett,hogy az ott mi? Megpróbáltam elmagyarázni 
neki, erre ő: Anya akkor Apa ott bent süt szalonnát?
Mondom neki nem, erre ő: akkor miért ül ott bent?(3,5 
évesen ) 

� 
Ölelgettem és mondom Karolának,úgy szeretlek,majd 

megeszlek, erre ő :Anya ne egyél meg csak szeressél,én 
nem vagyok kaja!(2,5 évesen) 

� 
Jöttünk haza, a kutyáink örültek és megnyalogatták 

Karola kezét,erre ő: ne nyalogassatok én nem vagyok 
nyalóka, én azért vagyok, hogy Anyának meg Apának 
legyen kislánya! (3,5 évesen) 

� 
A kakaóscsiga, kakaóból meg csigából van. (Szabó 

Nóra 4 éves) 
� 

Mi volt ma az ebéd az oviban?-kérdezte a szülő 
Á, ma fogkrémet adtak csak ebédre! válaszolt a 3 

éves Nóri 

BÉRMÁLKOZÁS 
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ahol pontot tettünk mindennek a végére a kérdőjelek 
helyett. Alig kaptunk észbe már itt is volt a 18-a. Fél 
háromra mentünk a templomba, fényképeket készítet-
tünk, megbeszéltük, hogy mikor mit kell csinálni, hova 
álljunk, mikor menjünk köszönteni a püspököt, mikor 
menjünk olvasni, mindent! Tudtunk mindent, amit 
csak kellett, mégis úgy éreztük semmit sem tudunk. A 
legelső sorban ültünk, a templom megtelt mögöttünk. 
Még sosem láttunk ennyi embert a templomban. Aztán 
egyszer csak megszólalt a csengő, mindenki fölállt, az 
orgona talán még sohasem szólt olyan szépen, mint 
akkor, és a sorok között megjelent Beer Miklós az egy-
házmegye püspöke, a környék összes papja és Csaba 
atya. A mise szinte pillanatok alatt elröppent. Sosem 
voltunk még ilyen hosszú misén, de nem is tűnt még 

egyik sem ilyen rövidnek. Minden úgy ment, ahogy a 
nagy könyvben meg volt írva! 

Mindannyian megbérmálkoztunk, és most már büsz-
kén mondhatjuk mi 15-en (mert időközben 20-ról 15-re 
csökkentünk), hogy igen, mi meg vagyunk bérmálkoz-
va, az egyház hivatalos felnőtt tagjai lettünk, túléltük, 
nem fájt (egy kicsit sem)! Valamint mindenkit csak 
bíztatni tudunk arra, hogyha Csaba atya a közel jövő-
ben ismét bejelenti, hogy bérmálkozás lesz, menjenek, 
mert ők is rengeteget fognak tanulni, rengeteg új él-
ményt fognak szerezni, és ahogy mi is, egy kis 
„családdá” fognak összekovácsolódni.    

 
Juhász Klaudia 

Az évszázadok óta földműves zsámboki nép életé-
ben 1945 tavaszán jelentős változást hozott a 
Beniczki, és Jencs birtokokból történő földosztás, 
amely részben kielégítette a régóta meglévő földéh-
séget. A helyi napszámos agrárproletárokból , és a 
pestre-járó munkásokból  újgazdák lettek, akik 
megfelelő felszerelés, állatállomány hiányában 
nagy erőfeszítésekkel tudták megművelni a földjei-
ket. A földtulajdon rendezése is elhúzódott, mivel 
az egykori földbirtokosok részt vettek az antifasisz-
ta ellenállási mozgalomban ezért 100-150 hold föld-
jüket mentesíthették a földosztás alól. A mezőgaz-
daság helyzetének korszerűsítése érdekében már 
ekkor felvetődött a szövetkezés kétféle gondolata: a 
nyugati, dán parasztszövetkezetek illetve a szovjet 
kolhozok formájában. Az 1948-as „fordulat éve „ 
után Rákosiék egyértelműen a szovjet forma beve-
zetése mellett döntöttek, hogy így a szocialista 
nagyipar mellé megteremtsék a szocialista mező-
gazdaságot is. A magyar parasztság ezt lehetőséget 
nem szívesen fogadta: a régi gazdák ragaszkodtak 
az ősi tulajdonukhoz, az ezzel járó önállósághoz az 
újgazdák pedig most kezdték ízlelgeti  a gazdasze-
repet és nem akartak cselédek lenni. A fokozódó 
politikai nyomás, az adóprés, a beszolgáltatások 
növekvő terhei miatt végül 1950. december 21-én 
Sztálin 71. születésnapjának tiszteletére 
Zsámbokon is megalakult az első tsz a December 
21-i Mg. Termelőszövetkezet 12 taggal, az 1-2 hol-
das parcellákból és a Jencs –birtokból 120 holdnyi 
területen. A következő évben 151 holdra bővülve 
27 fő vett részt a munkában. Egy munkaegységre 
ekkor 7,63 Ft-ot fizettek. A tsz-elnök ekkor Urbán 
László, párttitkár Nagy István volt. 1952-ben már 
44 főre emelkedett a tagok létszáma, akiknek név-
sora is fennmaradt: Gencsi Jánosné, Gönczöl And-

rás, Hegedűs László, Hrágyel Mihályné, Káré 
Mátyásné, Kókai József, Kovács József I. és II. Kő-
vágó Sándor, Lapu Margit, Magyar István, Magyar 
Erzsébet, Mezei András, Nagy István, V. Nagy 
Vincéné, Tóth Márton, Török  Erzsébet, Turai Ist-
ván, Vitkai István, Zsámboki Pál, Urbán László, 
Palotai Rafael, Trompos Károlyné, Szabó Józsefné, 
Lapu György, Horváth Jánosné, Mészáros Józsefné, 
Szabó Mihály,  Tompos Károly, Molnár Ferenc, V. 
Nagy Vince Mészáros József, Polgár István, Kovács 
János, Kovács Mihály, Szabó Andrásné, Kása János, 
Sós István, Kókai András, Urbán János, Szatmári 
József, Kókai Ferencné, Turai József, Kókai István. 
1952 novemberi leltár szerint a tsz tulajdonában 
volt: 1 traktor, 2 vetőgép, 6 ekekapa, 2 eke, 15 ló-
szerszám, 2 mázsa, 1 daráló, 8 kocsi, 20 kasza, 40 
kapa, 11 ló, 20 tehén, 25 anyakoca, 10 borjú, 100 
tyúk, 150 malac, 1 rádió, 25 könyv. Az első években 
a járási P.B. jelentése szerint – a „lazaság és szerve-
zetlenség miatt  a tsz. rosszabb eredményt mutatott 
az egyéni gazdák eredményeinél”, amelyet még 
belső személyi ellentétek is súlyosbítottak. A lassú 
javulás eredményeként 1955-re már 339 holdon 
gazdálkodtak és 41 családból 47 fő vett részt a 
munkában. Ekkor alakították ki a növénytermelő 
brigádban az egyéni területfelosztást, amelynek 
művelésébe a családtagokat is bevonták. Eredmé-
nyeik elismerését jelzi, hogy a növénytermesztő 
brigádból Szabó Mihály, a kertészeti brigádból Ba-
lázs Istvánné díszoklevelet kapott. 1956-ban néhá-
nyan jelezték a kilépési szándékukat, de a Tsz 
együtt maradt, és ekkor vette fel a sztálini emlékű 
neve helyett a Petőfi nevét. 

 
 Dr. Tóth József 

DECEMBER 21. MG. TERMELŐSZÖVETKEZET 
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Molnár Miklós r. főhadnagy a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője tájékoztatja a zsámboki lakosokat,  
hogy 2013. január 01-től Tura város székhellyel működik a Körzeti Megbízotti Alosztály.  

Az alegység illetékességi területéhez tartozik Zsámbok, Valkó, Vácszentlászló. Zsámbokon két körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot, akik mindketten kizárólag a település közbiztonságára felügyelnek. 

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatás a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó települések bűnügyi helyzetéről 

DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság 
Valkói Üzemmérnökség 
Zsámboki üzemegység 
( A Zsámboki Vízmű Kft. jogutódja ) 
 

TISZTELT FOGYASZTÓINK! 
 
A 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű szolgáltatásról 

szóló törvényben foglaltak miatt, tájékoztatjuk Önöket , 
hogy 2012 december 1.-től változik a vízdíj beszedési rend-
szerünk. 

A 2012 IV. negyedéves vízszámlájukat csekkel ellátott 
számlanyomtatvány formátumban kapják kézhez postai úton, 
levélben. Ezután a számla összegének kiegyenlítését, postai 
úton, a kitöltött csekk feladásával teljesíthetik, először 2013. 
január hónapban. 

A folyószámlájukon nyilvántartott díj-hátralékukat to-
vábbra is a vízmű pénztáránál rendezhetik. 

Nem változik a vízóra leolvasásának rendszere, vagyis 
munkatársaink minden negyedév végén felkeresik Önöket, 
hogy rögzítsék vízórájuk állását. 

Kérjük a számlán, illetve a csekken szereplő adataikat 
ellenőrizzék le, annak érdekében, hogy a postai kézbesítés 
zökkenőmentes legyen. 

 

Amennyiben adataikat / név, cím, levelezési cím  
/ pontosítani szeretnék, azt megtehetik a  

06 28 484 582, 06 28 462 017 telefonokon, illetve a 
vizmuvalko@hfcnetwork.hu e-mail címen, vagy levélben, 

2114 Valkó Szabadság út 1/A. címre. 
 
Az alábbiakban felsoroljuk az átalakulás utáni elérhetősé-

geinket, az ügyfélszolgálati időpontokat, hiba bejelentési és 
ügyeleti elérhetőségeinket: 
 

Ügyfélszolgálat Valkó, Szabadság út 1/A,  
Tel./F.: 06 28 484 582 

Ügyfélfogadás:            H.-Cs. -      8 órától – 15óráig 
Péntek:       8 órától – 13 óráig 

 
Ügyfélszolgálat :  Zsámbok, Szt. István út 2/A  

Tel./F.: 06 28 462 017 
Ügyfélfogadás            Hétfő:      8 órától – 15 óráig 

Péntek:     8 órától – 13,30 óráig 
 

Hibabejelentés: munkaidőben a  
06 28 484 582, 06 28 462 017 telefonokon. 
minden nap 0 – 24 óra között bármikor a  

06 20 414 9631 telefonszámon. 
DAKÖV Kft. 
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Gyermekjóléti és  
Családsegítő Szolgálat 

 
Zsámbok, Bajza Lenke tér 15.   

(Volt Teleház épülete) 
 

Családsegítő Szolgálat fogadóórái: 
Kedd: 12-16, csütörtök: 8.00-12.00 

péntek: 13.00-15.00 
 

Családgondozó:  
Szigeti Ede tel: 06-30-693-5927 

 
Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórái: 
Hétfő: 12:00-16:00, Szerda: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-10:00 
 

Családgondozó:  
Maszlag Gábor tel :06-30-816-0447 

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 

Tel: 28-466-038 
 

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 iskolafogászat 
Csütörtök: 13:00-18:00,  

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

Gyógyszertár  
 

2116 Zsámbok, Kossuth L.u.18. 
Telefon: 06-28-462-019 

Nyitva tartás:8:00-16:00    8:00-14:00  
Hétfő, kedd , szerda, csüt.: 8:00-16:00 

Péntek :8:00-14:00  
 
 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ  
 

Dr. Dobos László állatorvos 
 

Tura, Thököly u 35. 
Tel: 06 20 9253 824 

Polgármesteri Hivatal  
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 

Telefon és fax:  
06-28-462-107, 06-28-462-762,  

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 
Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 

ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadá-
si időn kívül is állunk  

az ügyfelek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje 

Védőnői Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védőnő:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védőnői fogadóóra:  
naponta 8:00-9:00 óráig 

 
Védőnői tanácsadás: 
 csütörtök: 8:00-12:00 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

Gyermekorvosi tanácsadás:  
Minden hónap második keddje  

12:00-14:00 

Eladó gazdasági terület  
 

 A fővárostól 40 km-re Zsámbokon, az autópálya közelében, a Község 
Önkormányzata vállalkozás létrehozására értékesíti az 5 ha  7.649 m2 
(1141-1146 hrsz) belterületben lévő, részben közművesített területét.  

A védőövezet által csökkentett hasznosítható terület nagysága  
 4 ha 7977 m2... 

Pályázat benyújtási határidő: 2012. dec. 20. 
 Érdeklődés:  - 06 28 462 761  

hivatal@zsambok.hu 
 A részletes pályázati feltételek  

a Polgármesteri Hivatalban átvehetők 

 Megtartottuk első elnökségi ülé-
sünket, amely eredményes volt, 
ezúton is köszönöm az elnökségi 
tagok munkáját. Tárgyaltunk 
a  jövőképünkről, amelyben nem 
csak a felnőtt labdarúgás szerepel, 
hanem az ovifoci, gyerekfoci, 
judó, valamint a zsámboki 
mazsorett csoport egyesületi 
szintre való emelése.  Várjuk a 
sportolni vágyó gyerekeket nagy 
szeretettel! 
Hamarosan elkezdődhet az öltö-
zőnk felújítása, hogy az érkező 
csapatokat méltón fogadhassuk 
falunkban. Sajnos anyagi háttere-
ink szűkösek, így ha valaki szeret-
né segíteni munkánkat, mind épí-
tőanyaggal, munkájával, vagy 
anyagilag azt a csapatunk és az 

elnökség is szívesen fogadja. Akár 
egy zsák cement, vagy 1-2 órás 
munka is nagy segítség számunk-
ra. 
Köszönöm mindenkinek az önzet-
len segítségét, akik eddig is bár-
milyen módon hozzájárultak cél-
jaink eléréséhez, munkánk ered-
ményességéhez: - minden vállal-
kozónak, pedagógusnak, magán-
személyek, és a községünk pol-
gármesterének-. 

 Gyerek foci, Judo jelentkezés  
személyesen a  

Tükrös Cukrászdában (butiksoron). 
Vagy 06-30-246-7943 Nagy Attila,  

06-20-576-5736 Papolczi Zoltán 
Ha csak a munkánkat szeretnék 
segíteni, akkor  06-30-246-7943  

Nagy Attila 

ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI 




