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Kedves Zsámbokiak ! 
       Indul a szennyvízcsatorna há-
lózat építése, amelyről a nemrégi-
ben szervezett lakossági fórumon 
hallhattak fontos információkat. A 
projektről érdeklődhetnek: Vác-
szentlászló, Turai u 10. a projekt-
irodán  Csepregi Andrásnál telefo-
non: 06-20-951-4827 és a DAKÖV 
Kft. Bagi Üzemigazgatóság, Valkói 
Üzemmérnöksége, honlap: 
www.vvzscsatorna.hu e-mail cím: 
vizmuvalko@hfcnetwork.hu tel.: 
28/484-582, Zsámboki Üzemegység 
tel.: 28/ 462-017 elérhetőségeken, 
valamint a Polgármesteri Hivatal-
ban. 
A kivitelezést az A-HÍD Építő Zrt 
végzi Zsámbokon. Az alvállalko-
zók kiválasztása folyamatos. Szep-
tember hónapban megkezdődik az 
építkezés. A Művelődési Házban 
szeptember hónapban minden 
hétköznap 14.00-17.00 óráig meg-
tekinthetők a települési hálózati 
tervek.   
A tisztítóakna (idom), azaz a bekö-
tés helyének kijelölését (1 m-re a 
telekhatáron belül) a megvalósítás 
előtt a kivitelező szakembere 
egyezteti a tulajdonossal, minden-
kit megkeresnek otthonában. 
Az ingatlanon belüli házi szenny-
vízcsatorna-elvezető építése nem 
engedélyköteles, de kérjük annak 
kialakításakor vegyék figyelembe 
részletes tájékoztató levelünket. A 
házi szennyvízcsatorna rendszert 
csak 2013. május hónapban lehet a 
hálózatra rákötni, amikor a Vízmű  
arra engedélyt ad !  
Az utcai hálózat munkakezdési 
időpontjáról a kivitelező 1 héttel 
az építés megkezdése előtt posta-
ládában elhelyezett értesítés alap-
ján tájékoztat minden lakót. A 
munkálatok megkezdése előtt 
video-kamerás állapotfelmérés ké-
szült az utak, járdák, kapubejárók 
állapotáról az esetleges későbbi 
félreértések elkerülése érdekében. 
Egyidejűleg megkezdődött a tisztí-
tótelep építése is. Felhívjuk a 
Lakástakarékpénztári szerződést 
kötők figyelmét, hogy a részletfi-
zetések elmaradásával elveszíthe-
tik kamattámogatásukat. Akik 
nem kötöttek LTP szerződést, szá-
mukra az érdekeltségi hozzájáru-
lás fizetési határidő: 2012. dec. 21. 
Kérjük ügyeljenek a határidőkre, 
saját érdekükben ! 
   A beruházás folyamán ezúton 
kérjük türelmüket, megértésüket! 
Kérdéseikkel forduljanak a fent 
jelzett elérhetőségeken munkatár-
sainkhoz.  
 
         Tisztelt Zsámbokiak ! 
Ebben az esztendőben immáron 10. 
alkalommal szerveztük a Lecsót a 
keceléből hagyományőrző fesztivált. 

Önkormányzatunk számára fontos, 
hogy helyi értékeink, népvisele-
tünk, hagyományaink bemutatása 
mellett szórakoztató programokat 
is biztosítsunk, és lehetővé tegyük 
a családok, baráti közösségek, ér-
deklődők számára a tartalmas szó-
rakozást, együttlétre, beszélgeté-
sekre alkalmas teret.  
     A fesztivál előkészítése, szerve-
zése hónapok munkáját jelenti, és 
minden igyekezetünknek köszön-
hető, hogy próbáljuk megteremteni 
a rendezvény létrejöttéhez az elen-

gedhetetlen anyagi fedezetet! Oly-
kor szomorúan hallunk rosszindu-
latú kritikai észrevételeket a prog-
ramban résztvevő előadók szemé-
lyéről, és rólunk. Sajnálatos, hogy 
manapság már nem az az elsődle-
ges kérdés: kit hívjunk meg, hanem 
az, hogy mennyi pénzünk van? A 
mai előadóművészek tiszteletdíja 
olykor megfizethetetlen. Költségve-
tésünkben a rendezvényre rendelkezés-
re álló keret: 1 500 000 Ft volt, és a 
hónapok folyamán ehhez sikerült 
1 500 000 Ft támogatást szereznünk. 
Ízlések, vélemények mindig külön-
böznek, így a hozzánk látogató 
vendégek elismerésével is büszkél-
kedhetünk. Örömmel fogadtuk 
azokat a tartalmas műsort szolgál-
tató előadókat, akik juttatást nem 
kértek vagy csak minimális térítési 
díjat igényeltek!  Várjuk szeretettel 
a következő évre javaslataikat, el-
képzeléseiket. 
  A fesztivál létrejöttében minden 
segítőnek, szervezőnek, anyagi, 
tárgyi adományokat felajánlónak 
szeretettel köszönjük értékes köz-
reműködését. 
     Az elmúlt időszak képviselő-
testületi ülésén döntés született a 
7489 000 Ft értékű TIGÁZ részvény 
értékesítéséről, melynek összege 
önkormányzati tartalékalapba ke-
rült elhelyezésre, és elsősorban a 
szennyvízberuházáshoz kerül fel-
használásra. 
    Átadásra került a LEADER pályá-
zati forrásból felújított Lapu Istvánné 
tájház, és elkészült egy a település ide-
genforgalmi nevezetességeit bemutató 
turisztikai kiadvány, amelyet a 
„Mondák, dalok útja” tematikus 

útvonallal együtt támogatott a 
LEADER vidéki örökség pályázat. 
     Sikeresen befejeződtek a helyi civil 
szervezetekkel (Népi Együttes 
Egyesület, Kacó Majoros István 
Alapítvány, Római Katolikus Egy-
ház) együttműködve megvalósított 
LEADER pályázati-rendezvény prog-
ramjaink, amely nagy sikerrel 
Maczkó Mária templomi műsorá-
val zárult. A templom felújítására 
szervezett jótékonysági esten 
120 000 Ft támogatás, míg Plébá-
nos Úr támogatói levelét követve 
6 500 000 Ft adomány érkezett az 
egyházközség részére, templo-
munk teljes helyreállítására. Nagy 
szeretettel köszönjük nemes fel-
ajánlásaikat !   
     Továbbra sincs eredményhirde-
tés a Belügyminisztériumhoz be-
nyújtott sportpálya felújítására, és a 
települési kamerarendszer kiépíté-
sére benyújtott pályázatokról, vala-
mint a templom homlokzati felújí-
tására vonatkozó pályázatról. 
     Befejeződött a Szent Erzsébet 
park és a Szoborkert felújítása, 
amelyet 100 %-os finanszírozással  
5 739 328 Ft összegben támogatott 
a LEADER falumegújítási alap. 
A pályázatot az Alapítvány az Ál-
talános Iskolás Gyermekekért - ön-
kormányzati együttműködésben 
nyerte el, a kivitelezési munkálatok 
koordinálását, a pályázat megvaló-
sítását önkormányzatunk bonyolí-
totta. A munkálatokat a Silvanus 
Csoport Kft – fakivágási és telepíté-
si terv alapján végezte. A pályázati 
terveket 2008-ban a Silvanus Kft 
készítette, és azt a Magyar Vidék-
fejlesztési Hivatal helyszíni szem-
lén jóváhagyta. A park egységes 
szerkezetet kapott, ahol a növé-
nyek jobban érvényesülnek,  egy-
mást nem nyomják el, világosabb, 
átláthatóbb, biztonságosabb lett a 
tér. Kivágásra azok a növények 
kerültek, amelyek betegek voltak, 
kiszáradtak, belsejük odvas-
balesetveszélyes volt. Helyükre 
amint Önök is tapasztalhatták 
újabb őshonos fák, cserjék, virágok 
kerültek ültetésre, és sétautak, be-
kötőutak épültek az emlékművek-
hez, kapubejárókhoz, a helyreállí-
tott pihenőpadok mellé . 
Óvjuk és vigyázzunk azokra ! 
     A Magyar Élelmiszerbank egyesület 
és a Syngenta jóvoltából zöldségmago-
kat és palántákat ültettünk. A megter-
melt paprikából és paradicsomból 
óvodás is iskolás gyermekek szülei, 
intézményeink dolgozói lecsót és 
paradicsom-szószt főztek télire, 
amelyet a gyermekétkeztetésben 
használunk fel.  
Köszönöm együttműködő, lelkes, 
készséges támogató munkájukat! 

Holló Ilona 
polgármester 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  



3 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

HUSZONÖT ÉVES A TÓTH ALAPÍTVÁNY 

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 

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 

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 

1987 júniusában született meg ez a 
dokumentum boldog zsámboki-
kóróstanyai éveinkre emlékezve a 
„zsámboki nép iránti tiszteletünk és 
szeretetünk maradandó emlékeként 
azok tanulók jutalmazására, akik je-
leskednek Zsámbok község jó hírnevé-
nek öregbítésében, főként a helytörté-
neti munkában, a helyi hagyományok 
ápolásában, a község kulturális érté-
keinek megőrzésében, gyarapításá-
ban” – olvasható a bevezetőben. 
Az alapítványt Dudás Józsefné iskola 

igazgatóval együtt írtuk alá a községi 
vezetés részéről 
Holló Ilona tanácselnök támogató 

egyetértésével. 
A gazdag honismereti – helytörténeti 

hagyományokkal büszkélkedhető 
községünkben – ahol már az 1930-as 
é v e k b e n  v i r á g z o t t  a 
Gyöngyösbokréta, és egyedülálló 
falumúzeum létezett – sokan felis-
merték ennek a kezdeményezésnek a 
jelentőségét és buzdították, segítették 
a gyerekeket a kutatómunkára, a kis 
pályázatok megírására. Ennek ered-
ményeként az elmúlt 25 év alatt 142 
tanuló 241 dolgozatot készített, ame-
lyeket a témához kapcsolódó rajzok-
kal, fényképekkel tettek még szemlé-
letesebbé. Jó néhány gyerek több 
munkát is készített. Ilyen szorgalmas 
pályázók voltak pl. Boda- a Solymosi 
és a Hrágyel család gyermekei, vagy 
a Hudoba-lányok, illetve Balogh Eni-
kő, Kakucska Csilla, Urbán Petra, és 
még hosszasan lehetne sorolni a neve-
ket… 
A megírt témák rendkívül sokfélék, a 

község lakóinak múltbeli emlékeiről 
és a jelen életéről: 
Személyes családi emlékek, történel-

mi események, egykori és mai mező-
gazdasági munkák, népművészeti, 
építészeti alkotások, vallási szokások, 
kulturális tevékenységek, stb. 
Külön említésre méltó a község 

2000. évi teljes körű „feltérképezése” 
a mai életkörülmények bemutatása és 
sok egyéb helyi jellegzetesség ismer-

tetése. 
Ez a hangyaszorgalommal össze-

gyűjtött, gazdag ismeretanyag az ala-
pítványi kezdemény nélkül örökre 
elveszett volna, így viszont a község 
írott emlékezeteként megőrződik a 
Jövő számára. 
A gyűjtőmunka során nemcsak az 

elődök nehéz életviszonyait ismerték 
meg a gyerekek, hanem azok átélőit, 
családjuk idősebb tagjait is és így 
megerősödtek a nemzedékek közötti 
pozitív érzelmi kapcsolatok, nőtt az 
idősebbek tisztelete, megbecsülése is, 
ami ebben a hajszás világban a csa-
lád, a zsámboki identitás, a kipróbált 
erkölcsi értékeink erősítését és gyöke-
reink ismeretében a nemzetnevelést is 
hatékonyan szolgálta! A felnőtt segí-
tők szerencsére népes csoportjából 
névszerint is illik megemlíteni Mayer 
Ferencné egykori szakkörvezető-
tanárt, Györéné Guszti nénit, a helyi 
népművelés volt vezetőjét, Szigetiné 
Simon Rozália és Lázárné Both Mária 
osztályfőnököket, a mesélő kedvű 
helyi lakosok közül pl. Soós Vera 
nénit és köszönet illeti mindazokat, 
akiknek a nevét a pályamunkák őrzik. 
Az idén megújult alapszabállyal mű-

ködik az alapítvány, amelynek kura-
tóriumi elnöke Szigetiné Simon Ro-
zália iskola-igazgató, tagjai pedig: 
Holló Ilona polgármester és Lapu 
Márta az iskolai osztályfőnöki mun-
kaközösség vezetője. 
Az alapítvány a következő években 

is meghirdeti a pályázatokat, amelye-
ket elbírálás után a tanév végén jel-
vénnyel, oklevéllel és némi pénzzel 
ünnepélyesen jutalmaznak. Az érté-
kes honismereti anyagot szakszerű 
megőrzés végett folyamatosan átad-
juk a Pest Megyei Levéltárnak, ahol 
minden érdeklődőnek, történész-
kutatónak rendelkezésére áll majd a 
Zsámboki Tóth Alapítvány egyedülál-
ló gyűjteménye. 
 

Dr. Tóth József 

A csatornaberuházás 

műszaki  

ellenőrzését ellátó  

FIDIC mérnök  

minden héten  

kedden 17.00 órától  

fogadóórát tart  
a zsámboki  

Művelődési Házban.  
 

A beruházás műszaki 
kérdéseivel kérjük for-

duljanak hozzá  
bizalommal. 

Tájékoztatás kötelező kéményseprő-

ipari közszolgáltatás  

ellátásának időpontjáról 
  
Értesítjük Önöket, hogy a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) 
BM rendelet 3-7. §-ai alapján a Magyar Kémény 
Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) alkalmazottai 
2012. szeptember 21 és 2012. október 30. között 
keresik fel Zsámbok község lakosságát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a társaság 
alkalmazásában álló dolgozók névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek! 
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A Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Egyesület felada-
tául tűzte ki a falu hagyományinak, népviseletének, táncai-
nak, dalainak a felkutatását, megőrzését, továbbadását. 
Ennek keretében foglalkozásokat tartott a falu iskolás gyer-
mekeinek, ahol a gyerekek megismerkedhettek a népi mester-
ségekkel, anyagokkal, díszítőelemekkel, valamint azért bele-
kóstolhattak a modern technikákba is. 
A foglalkozások keretében énekelték a zsámboki népdalokat, 
táncolták a helyi lépéseket. 
De más vidékek táncaival is megismerkedhettek a Gödöllői 
Forduló Néptánccsoport táncosainak segítségével. Igaz, a 
zenét csak magnó szolgáltatta, a szűkös anyagi lehetőségek 
miatt. 
De nem csak a gyerekek, hanem a fiatalok is tanulhatták a 
falu, illetve a Galga mente táncait, népdalait. 
Több  alkalommal találkoztak a művelődési házban, ahol az 
idősebbek útmutatásai alapján gyakorolták a különböző lépé-
seket. 

Két alkalommal zenekart is hívtunk, akik a Galga mente ze-
néjének még szélsebb, gazdagabb repertoárjával ismertették 
meg az érdeklődőket. 
A tánc is könnyebben, vidámabban ment az élő zenére. 
A programok megvalósításához az anyagi támogatást a Nem-
zeti Kulturális Alap nyújtotta, amit ezúton is köszönünk! 
 

A ZSÁMBOKI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPIEGYÜTTES EGYESÜLET  

LECSÓ ÉS SAKK  
Zsámbokon bebizonyosodott, hogy a 

két dolog jól megfér egymással. A 
tavalyi fesztivál alkalmával a fino-
mabbnál finomabb lecsók fogyasztásá-
val párhuzamosan már „kóstolgattuk” 
a sakkozást is. Sportegyesületünk meg-
hívást kapott egy bemutatóra, s egy 
ponyvás fedelű kis területen elhelye-
zett néhány asztalon tartottunk nyílt 
edzést, amely idén már egy egészen 
komoly sakkversennyé nőtte ki magát. 
Természetesen biztosítani kell minden 
sakkversenyen az ideális körülménye-
ket, vagyis a fesztiválokra 
jellemző „hangzavart” elke-
rülendő, kiváló helyszínnek 
bizonyult a helyi általános 
iskola, ahol két tanteremben 
bonyolítottuk a versenyt. 
Egyik teremben az alsó ta-
gozatos sakkozók mérhették 
össze játékerejüket két kor-
csoportban (43 nevező), a 
másikban a felső tagozatos 
versenyzők kaptak lehetősé-
get, hogy bizonyítsanak a 
felnőttek (34 nevező) erő-
sebb mezőnyében. Nemcsak 
a környező településekről 
( N a g y k á t a ,  T u r a , 
Hévízgyörk, Jászberény, 
Iklad, Gödöllő) neveztek 
versenyzők, de fogadhattunk 
vendégeket Dunaharasztiról, Miskolc-
ról, Kisújszállásról, Esztergomból, 
Salgótarjánból, Érdről. Külön öröm 
volt, hogy néhány amatőr nevezővel 
gazdagodott a mezőny. A kísérő szülők 
lényegében az iskola egész területét 
bejárhatták (épület, udvar, belső ud-
var), s a folyosó falain látható tablóké-
peket nézegetve ismerkedhettek a helyi 
iskola történéseivel, történetével. Az 
iskola aulájában megtartott megnyitón 
a helyi alpolgármester köszöntötte a 

résztvevőket, s ugyanitt került sor a 
díjak átadására, átvételére. Miután 
sportegyesületünk kellő hangsúllyal 
kezeli az utánpótlás nevelését, ennek 
szellemében a verseny minden résztve-
vője választhatott magának egy kis 
szuvenírt vagy sakkújságot, s különféle 
apró ajándékokat, emléktárgyakat. A 
különböző korcsoportok győztesei, 
valamint a második, harmadik helye-
zettek természetesen serlegek, érmek, 
oklevelek átvétele után távozhattak a 
verseny helyszínéről. A legeredménye-

sebb helyi játékos különdíját Kiss Kor-
nél óvodás versenyző vehette át. A 
verseny szervezésének oroszlánrészét 
sportegyesületünk titkára, Kapitz Tibor 
és felesége (Sednüt Bt.) vállalta magá-
ra, s a verseny lebonyolításában 
(versenybírói munka, SWISS-program 
kezelése, stb.) is talpon voltak a ver-
seny megnyitásától a díjátadásig bezá-
rólag. Mi tagadás, a versenyt követően 
jól esett beülni egy fesztiváli sátorba, s 
nem kevésbé esett jól a finom lecsók 

kóstolgatása is. Ez a jólsikerült verseny 
természetesen csak a helyi önkormány-
zat, és Zsámbok lelkes, sportszerető 
polgárainak támogatásával tudott létre-
jönni. Illik köszönetet mondanunk az 
önkormányzat ez évi vissza nem térí-
tendő támogatásáért is, s e helyt szeret-
nénk megköszönni az adományokat: 
Szabó Lászlóné Vegyesbolt és Italbolt 
Szt.István utca, Vér János Vegyesbolt 
és Italbolt Kossuth L.u., Urbán Bt 
Turai út, 2M Eü Bt Dr.Gódor Mária 
fogorvos, Paposzer Kft Tükrös Cuk-

rászda Butiksor.  
Szeretnénk felhívni olvasóink 
figyelmét sportegyesületünk 
honlapjára (www.gvse.3x.hu), 
ahol megtekinthetők a verseny 
helyszínen készített fotók és 
mindkét csoport eredményei. 
 
Végezetül mindenképp megem-
lítendő a május végén megszer-
vezett regionális óvodai sakk-
verseny (Hévízgyörk), hiszen 
zsámboki siker született ezen a 
találkozón, ahol négy óvoda kis 
versenyzői között dőlt el az 
„ovikupa” sorsa. A már múlt 
évben is előkelő helyezést elért 
tehetséges „sakkozópalánta”, 
Kiss Kornél vihette haza a szép 
serleget erről a versenyről. Jó 

eredményt ért el Gódor Zolika is, s 
mindketten iskolai versenyeken próbál-
gatják már „oroszlán–körmüket” az 
ugyancsak tehetséges Holló Dani társa-
ságában. Az őszi szezonban már lehe-
tőségük nyílik a megyei szintű ifjúsági 
versenyzésre, remélhetőleg az iskolai 
edzéseket látogató Becsjanszki nővé-
rek és Győri Filip társaságában. 

 
tóthmáté 
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Alábbi kis írást elsősorban parlagfű allergiás sorstár-
saim megtisztelő figyelmébe ajánlom: 

A közelmúltban hazánkkal határos nem Uniós orszá-
gokon át vitt az utam. Rövidesen feltünt, hogy nem 
viszket a szemem, orrom, torkom és újra kapok leve-
gőt...Nocsak,mi történt? Érdeklődve néztem ki az abla-
kon. A szépen művelt mezőgazdasági kultúrákat néz-
ve az tűnt fel,hogy sehol, de főleg a napraforgó táblák-
ban EGYETLEN SZÁL parlagfüvet sem tudtam felfe-
dezni! Biztosan csak káprázik az ilyenkor meggyötört 
szemem – gondoltam - és szóvá tettem ez irányú ta-
pasztalataimat útitársaimnak, kiknek nagy része agrár 
szakember volt. Meglepetésemre ők jót vidultak naivi-
tásomon és nevetve válaszolták: Dokikám, az Unió rég 
betiltotta azt a gyomirtó szert, ami HATÁSOSAN ki-
vitte ezt a gyomnövényt annak idején. Most nem véde-
kezünk ellene? – kérdeztem. De, csak a most alkalma-
zott, engedélyezett szer nem hatásos –hahotáztak to-
vább az agrármérnökök. 

Most már tudom, miért kezdődnek oly gyakran fel-
nőtt korban "váratlanul" súlyos, olykor életveszélyes 
asthmás rohamba torkolló légúti allergiák és miért 
nincs kitiltva több, mint 23 féle  allergia ellenes gyógy-
szer, szem- és orrcsepp hatóanyag. Bár azt eddig is 
tudtam, hogy a nagy multinacionális gyógyszergyárak 
másik fő divíziója mindig növényvédőszer-gyártás és 
fordítva. Nem kell kérem egyéb a jó üzlethez, mint 
megfelelő helyen pozicionáló EU-s képviselő és máris 
megy az ÜZLET! 

Ha tehát arra gondolunk, hogy a betegségek váratla-
nul, véletlenül, sorscsapás-szerűen ránk szakadó ese-
mények, sokszor nagyot tévedünk, hisz például E-
betűs állomány, íz és nem tudom még mit fokozó 
"anyagok" nélkül már a malom területét sem hagyhatja 
el a liszteszsák. Érdeklődésüket megköszönve: 

Dr.Erdélyi Tibor 
családorvos 

KEDVES OLVASÓIM! 

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 

  A Szoptatás Világhete a leghatásosabb figyelemfelkeltő 
eszköz a szoptatási kezdeményezések népszerűsítésére,1992 
óta minden év augusztusában, a világ 120 országában ün-
neplik az UNICEF, a WHO és a FAO jóváhagyásával. 

  Zsámbokon ebből az alkalomból már tizedszer szervez-
tem Baba-Mama-Találkozót. 

2012.augusztus 27-én, hétfőn, Kókai Dóra furulyajátékkal 
és Szabó Nóra verssel köszöntötte a meghívásomat elfogadó 
9 anyukát, 12 gyermekével. Nagy megtiszteltetés, hogy Ká-
posztás Istvánné Aszód-Gödöllő-Veresegyház kistérségi 
vezető védőnője is velünk töltötte délelőttjét. 

Az anyatej fontosságáról, jelentőségéről minden találkozá-
sunk alkalmával hallhatnak a várandósok, anyukák, sőt az 
olvasók is, hiszen 2011.decemberi számban erről írtam. 

A köszöntések után, ezért egy nemrég megjelent hivatalos 
jelentés alapján közzétett vizsgálatokat ismertettem, ahol a 
szoptatás és a tápszeres táplálás hatásait elemezték 9000 köz-
lemény alapján. 

 Az elemzés szerint az anyatejjel táplált csecsemők körében 
jelentősen csökken a légzőszervi betegségek miatt szükséges-
sé váló kórházi kezelés, a 3 hónapig szoptatottaknál 72 %-os 
a csökkenés. A gyomor-bélrendszeri gyulladások miatti kór-
házi kezelés 64%-os csökkenést mutatott. A középfülgyulla-
dás felére csökken, az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség a 
későbbi életkorokban a szoptatottaknál 39 %- kal ritkább. 
Lényegesen ritkább a hirtelen csecsemőhalál, a gyermekkori 
leukémia. Még a fogszabályozásra is kevesebbszer kerül sor, 
hiszen a szopó mozgás hozzájárul az arc, a fogak és a beszéd 
fejlődéséhez. 

Elhangzott, hogy minden szoptatással töltött év 4,3 %-kal 
csökkenti a mellrák kockázatát és 21%-kal kevesebb a petefé-
szekrák, a 2-es típusú cukorbetegség a nem szoptató anyu-
kákhoz viszonyítva. 

Zsámbokon az első életévét betöltött 17 fő közül még 6 
kisded kapott természetesen anyatejet, ami az országos átla-
got meghaladja. 

Majd az anyukák elmesélték az anyatejes táplálással kap-
csolatos élményeiket, nehézségeiket. A vezető védőnő saját 
tapasztalatait osztotta meg velünk, s megerősítette, milyen 
fontos az anyatej. 

Miután a támogatóink által felajánlott ajándékok kiosztásra 
kerültek, a gyermekek megéheztek. A legkisebbek anyatejet 
kortyoltak, a nagyobbak pogácsát majszoltak. 

Úgy gondolom, hogy a szoptatás sikerességét nagy mér-
tékben befolyásolja az anyukák hozzáállása, életstílusa, s a 
támogatók elérése, egymás közötti személyes kapcsolattar-
tás, segítés, biztatás, melyhez ez a rendezvény is hozzájárult. 

A hónap utolsó hétfőjén megtartott Baba-mama-Klub is e 
célt szolgálja, ezért kérem az anyukákat, minél többen jöjje-
nek el, segítsék egymást gyermeknevelési, gondozási tapasz-
talataikkal. 

 A Zsámboki Anyatejes Nap sikeréhez hozzájárultak: 
Zsámbok Község Önkormányzata, Magyar Vöröskereszt, 
Szent Erzsébet Gyógyszertár, Ceumed Kft., Liberoklub, Tö-
rök Krisztina, valamint minden jelenlévő anyuka és gyer-
mek. 

 
Kollárné Dobák Marianna 

TERMÉSZETESEN ANYATEJJEL 
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Kedves Gyerekek, Szülők,  
Nevelőtársaim! 
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az új 

tanév évnyitó ünnepségén. 
Külön tisztelettel köszöntöm a körünkben 

megjelent Molnárné Deák Erikát,  
zsámboki Kacó Napközi-otthonos Óvoda 
vezetőjét. 

A Bajza Lenke Általános Iskola Szülői 
Szervezetének vezetőjét, Bodáné Majoros 
Henriettát. 

Lapu Istvánt Zsámbok Község Önkor-
mányzatának alpolgármesterét. 

Kedves Gyerekek! 
Igazán nem panaszkodhatunk a nyarunk-

ra. Sok-sok napsütéssel, jó idővel ajándéko-
zott meg bennünket. Már-már attól féltem, 
hogy nem is lesz rossz, borongós, hűvös 
idő, amikor beszorultok szobáitok falai 
közé, és mégis ráfanyalodtok az olvasásra. 

Az időjárás azonban bármilyen kegyes 
vagy szeszélyes is hozzánk, nem akadá-
lyozhat meg bennünket abban, hogy szep-
temberben megkezdjük munkánkat, s az új 
tanévet. 

A kezdés persze mindig egy kis visszate-
kintéssel indul, mi minden is történt a nyár 
folyamán. Júniusban és augusztusban egy-
egy hetes játszóház tette színesebbé a min-
dennapjaitokat. Bajdikné Bálint Marika 
néni kiváló kézműves ötleteit valósítottátok 
meg tanító és tanár nénik segítségével.  

A Lecsó fesztiválon iskolánk minden 
dolgozója ott szorgoskodott a rendezvény 
előkészítésében, lebonyolításában, a volt 
negyedikesek közül néhányan ügyesen 
szerepeltek  néptánc produkciójukkal. Az 
iskola minden dolgozója kivette részét az 
ilyenkor megsokasodó feladatokból. 

Mindannyiuknak köszönöm a munkáját.  
Ahogy közeledik a szeptember, már min-

denki kíváncsi az új tanévre, az osztálytár-
sakra, esetleg új tantárgyakra,  de a többség 
már persze tudja, mire számíthat. E tekin-
tetben a leendő elsősök a kivételek, akik 
ugyan ismerik egymást, meg a tanító néni-
vel is találkozhattak az óvodában, de magát 
az iskolát most kezdik, nekik még minden 
új. Iskolánkban több éve hagyomány, hogy 
a végzős osztály kíséri át az óvodából az 
iskolába a legfiatalabb tanulóinkat, s ezzel 
a gesztussal – úgy érzem – jelképesen kicsit 
védnökséget is vállalnak fölöttük. Még a 
nyolcadikosok sem felejtették el, milyen 
furcsa volt kezdetben az iskola, mennyi 
elfogódottság volt bennük a sok-sok nagy 
tanuló láttán. 

De nemcsak ők ismerkednek az iskolával, 
mi is ismerkedünk velük. Most például 
meghallgatjuk bemutatkozó műsorukat. 

Ezt az ünnepi, kedves pillanatot használ-
juk fel arra, hogy a zsámboki Bajza Lenke 
Általános Iskola diákjai közé öleljünk ben-
neteket. Kívánom, hogy érezzétek jól ma-
gatokat e falak között, tanuljatok szorgal-
masan, s bizton állíthatom, hogy akkor a 
szülők, nevelők és a ti erőfeszítéseitek nyo-
mán el tudjátok érni céljaitokat, büszkék 
lehettek majd magatokra, s mi is rátok. 

Viseljétek büszkén az iskola jelvényét, s 
minden cselekedetetekkel, lépésetekkel 
legyetek méltók hozzá. 

Kedves Gyerekek! 
Az előttünk álló új tanévben is a szorgal-

mas és kitartó tanulás lesz a legfontosabb 
feladatunk. 

Az új köznevelési törvény lényeges részei 
lépnek most hatályba: 

- Ilyen például a felmenő rendszerben 
bevetésre kerülő mindennapi testnevelés. 
Nálunk ez azt jelenti, hogy az első és ötö-
dik osztályosoknak a hét minden napján 
lesz testnevelés órájuk. 

- Megszűnik a tanulók számára az a lehe-
tőség, hogy bármennyi tárgyból pótvizsgáz-
hassanak. A három vagy több tárgyból 
elégtelen osztályzatot kapott tanulók köte-
lesek az évfolyamot megismételni.  

- A középiskolák a központi felvételi 
mellett szervezhetnek saját írásbeli is a 
hozzájuk jelentkező tanulóknak.  

- A tanulók tankötelezettsége 16 év lett. 
Az a tanuló, amelyik elvégezte a hatodik 
évfolyamot és a következő évben már a 
tizenötödik életévét betölti, nem kezdheti 
meg tanulmányait a volt iskolájában, ha-
nem az úgynevezett Híd-program keretében 
"felnőtt-képzésben" részesül. 

- December 31-éig iskolánk nevelőtestüle-
tének át kell tekinteni pedagógiai program-
ját, házirendjét, szervezeti és működési 
szabályzatát. Ezeket a dokumentumokat 
összhangba kell hozni az új köznevelési 
törvénnyel, a várhatóan szeptemberben 
kiadásra kerülő kerettantervvel. 

Új és lényeges változás lesz számunkra 
ebben a tanévben, hogy megváltozik az 
iskola fenntartója. Az önkormányzat helyett 
az állam veszi át ezeket a feladatokat. Ez 
azonban a diákok számára nem jelent válto-
zást, továbbra is szorgalmasan és kitartóan 
kell tanulniuk. Sőt! Ezúton köszönjük 
Zsámbok Község Önkormányzatának, hogy 
a közoktatást mindig fontosnak tartotta, 
hogy az elmúlt 22 évben minden tőle telhe-
tő támogatást megadott az iskola működé-
séhez, fejlsztéséhez. 

Szeretném mindenkinek felhívni a figyel-
mét arra, hogy az új köznevelési törvény ez 
évben, s majd a következő évben életbe 
lépő szabályai több és nagyobb feladatot 
rónak majd tanárra, diákra, szülőre. Hiszen 
a gyermek mellett a szülő és nevelő össze-
hangolt nevelőmunkája is feltétlenül szük-
séges a megfelelő eredmények eléréséhez. 
A törvény nagy hangsúlyt fektet a nevelés-
re, nagyobb jogosítványt ad a nevelőtestü-
let kezébe azzal, hogyha súlyos és vétkes 
fegyelemsértéseket elkövető tanulóval 
szemben fegyelmi büntetésként még iskolá-
ból való kizárást is alkalmazhasson. Ebben 
az esetben a szülő köteles gyermeke számá-
ra új iskolát keresni és találni. 

Nem vagyunk egyformák, gyermekeink 
sem azok. A tanító és tanár nénik, ha vala-
milyen sajátos, különös tanulási, magatartá-
si problémát észlelnek, szólnak a szülőnek, 
akivel együttműködve a megfelelő szak-
szolgálathoz kerül a tanuló a pontos diag-
nózisra. Felhívom a szülők figyelmét arra, 
hogy ezeket a megkereséseket vegyék ko-
molyan. A gyermekvédelmi törvény értel-
mében a gyermeknek joga van az optimális 
testi-lelki fejlődésre, amit bizony e nélkül 
nem érhet el, ezzel veszélyeztetjük őt ab-
ban, hogy a számára megfelelő ellátást 
megkaphassa. Az a gyermek, aki a szak-
szolgálathoz kerül vizsgálatra, nem hülye. 

Sajátos igényei vannak, s ezeket a sajátos 
igényeket kötelesek vagyunk feltárni, s a 
tőlünk telhető minden módon orvosolni, őt 
segíteni. 

A szülőnek nemcsak joga, de kötelessége 
is gyermeke tanulmányi előmenetelét kö-
vetni, napi munkáját ellenőrizni, szülői 
értekezletekre, fogadóórákra járni. Így 
biztosan elkerülhető lesz az a meglepetés, 
ami félévkor, év végén érhet bennünket a 
jegyek láttán. 

A szülő, amikor iskolába adja gyermekét, 
rábízza őt a tanító nénikre, az osztályfőnök-
ökre. Az első osztályfőnöki órákon mindig 
elkérjük a tanulóktól a szülők elérhetősé-
gét, s az osztályfőnökök is megadják a saját 
számaikat. A bizalmi viszony meglétéhez 
fontos egymás elérése. Kérem a szülőket, 
hogy nyugodtan forduljanak az osztályfő-
nökökhöz problémáikkal.  

A házirendünk nem változott továbbra 
sem lehet az iskolába a tanuláshoz nem 
szükséges eszközöket behozni, azok eltűné-
séért, eltulajdonításáért az iskola felelőssé-
get vállalni nem tud. Kérem a szülőket, 
hogyha gyermekük hiányzik, mert megbe-
tegedett, erről értesítsék az osztályfőnököt. 
A tanuló ne az iskolából kéredzkedjen át 
igazolást kérni, hanem már igazolt hiány-
zással jöjjön a tanórára. 

Kedves Gyerekek! 
Ebben az évben is sikeresen pályáztunk a 

Tempus Közalapítványhoz nemzetközi 
iskolai együttműködések folytatásához. Az 
új Comenius projektben Spanyolország 
(Mondirez Balneario) a koordinátor iskola, 
a z együttműködő partnerek: Anglia 
(Glasgow), Lengyelország (Katowice), 
Görögország (Vartholomio), Törökország 
(Isztambul), Olaszország (Chieti) és termé-
szetesen mi. A magyar projekttalálkozóra 
2013 márciusában kerül sor. Örülünk an-
nak, hogy gyümölcsöző nemzetközi kap-
csolatainkat tovább építjük, ismereteinket a 
világról gyarapítjuk. 

És most szeretném tájékoztatni a kedves 
érdeklődőket az alábbiakról: 

1. osztály 25 fő of.  Seresné  
 Velkei Bernadett 
2.osztály 22 fő  Tóthné  
 Kisjuhász Judit 
3. osztály 22 fő  Péter Lászlóné 
4. osztály 15 fő  Vaskóné Vas Edit 
5. osztály 25 fő  Drabos Sándorné 
6. osztály 24 fő  Nagy Zsuzsa 
7. osztály 17 fő  Lázárné Both Mária 
8. osztály 19 fő  Szilágyiné  
 Márkus Mária 
Testnevelést tanít  Turiné  
 Palócz Henrietta. 
A napközi vezetője  Langer Márta 
A tanulószoba  
vezetője  Nagy Zsuzsa lesz. 
Kedves Gyerekek! 
Albert Einstein mondta, hogy "Az élet 

olyan, mint a kerékpározás. Állandóan 
mozgásban kell lennünk ahhoz, hogy 
egyensúlyban legyünk." 

Hát most azt kívánom mindannyiunknak: 
Tapossunk bele! 

Ezzel a 2012-2013-as tanévet megnyitom. 
 

Szigetiné Simon Rozália 
 igazgató 

A BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉVNYITÓ 2012/2013 
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Véget ért a nyár, elmúltak a nyári 
vakációk, elkezdődött az óvoda, iskola. 
Következik, az ősz mely ismét egy más 
életformát kíván. Ugyan a szelektív 
hulladékgyűjtés végig kísér bennünket 
az év folyamán, mégis akadnak olyan 
hulladéktípusok, melyek ősszel jelent-
keznek és ezeknek az elhelyezése gon-
dot okoz. Ilyen pl. a lehullott diófale-
vél. 

A településen több ingatlanon talál-
ható diófa, melynek nagyon sok előnye 
és hátránya is van. Előnye például a 
termése, mely ízletes és nagyon sok 
finom sütemény készül belőle, vala-
mint a fa alatt nyáron jót lehet hűsölni. 
Ilyenkor ősszel, amikor a diófa lehul-
lajtja levelét, problémát jelent a levél 
kezelése. Egyszerre nagy mennyiség-

ben képződik, és sokan egyszerre sze-
retnének megszabadulni tőle. Van, 
olyan diófa mely augusztusban már 
elkezdi lehullajtani a levelét és van 
olyan is, amelyik a következő év febru-
árjában teszi ezt meg. 

Mivel a bevezettet hulladékgyűjtés 
során ezeket a leveleket a Nedves és 
Intim hulladék közé soroltuk, így a 
begyűjtés során is így kezeljük. 

A Nedves és Intim hulladékból a 
gyűjtési napon csak egy darab 110 l-es 
hulladékgyűjtő edényzet kerül elszállí-
tásra. A diófa, gesztenyefa levelét 
idényjelleggel „Akció” keretében szál-
lítjuk el a Nedves és Intim hulladékkal 
együtt. Ez azt jelenti, hogy megvárjuk, 
amíg eljön az első nagyobb fagy és a 
gyűjtési napon 110 l-es zsákba kihelye-

zett és csak diófa, gesztenyefa levelet 
elszállítjuk. A háztartási hulladékkal 
kevert diófa- és gesztenyefalevél nem 
kerül elszállításra. A korábbi évek ta-
pasztalatai azt mutatták, hogy ez az 
időpont október végétől december kö-
zepéig esedékes. A gyűjtési időpontok: 
2012.év 44; 46; 48; 50 hete. Négy alka-
lommal szállítjuk el a hulladékokat 
ingatlanonként 4 db. 110 l-es zsák + 
1db. nedves és intim hulladék 
edényzete. Más időpontban sajnos nem 
áll módunkban elszállítani a zsákokat a 
hulladékgyűjtő edényzet mellől. Ha 
még mindig marad a lehullott fa levél-
ből, akkor telephelyünkre lehet elszállí-
tani és átadni nyitvatartási időben. 
Szelektív Kft. 

Benke Sándor 

DIÓFALEVÉL GYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA 

Bár már lassan sárgulnak a fák lomjai, mégis jó visszaem-
lékezni a nyári táborok hangulatára. 

A nyáron 2 alkalommal rendeztük meg az egy-egy hetes 
tábort az iskoláskorú gyermekek részére, a zsámboki József 
Attila Művelődési Házban. 

Több éves tapasztalat, hogy szívesen választják a gyerme-
kek ezt a szünidei elfoglaltságot. Ebben az évben is telt ház-
zal működött mindkét tábor. A gyerekek részére az idén is 
sok érdekes foglalkozást szerveztünk. 

Nem maradt el a mozgás öröme sem, a foci, számháború-
zás, vetélkedők keretében. 

Az „Országjáró programunk” keretében a gyerekek kirán-
dulásokon vettek részt a táborok zárónapjain. 

Első táborunk alkalmával, a festői környezetben lévő 
Nógrád megyei Nőtincs Seholsziget Élményparkba kirándul-
tunk a táborozókkal. A Seholsziget Élménypark Magyaror-
szágon egyedülálló stílusban épült, fafaragásokkal díszített 
csodálatos kirándulóhely. Ahogy megérkeztünk, elsőként a 
Postakocsi Vendégházat csodálhattuk meg a gyönyörű egye-
di faragásokkal, képzőművészeti alkotásokkal. Tovább ha-
ladva a Sólyomszem Lovardán keresztül vezetett az utunk. 
A park Mini Állatkerjében, láthattunk nyuszikat, ausztrál 
papagájokat, háziszárnyasokat, különleges fácánokat, juho-
kat. A lámákat, csacsikat, kecskéket simogathatták is a gyere-
kek. Ezután a gyerekek birtokba vették a labirintus és csikó 
játszóteret, majd megmászva az erdei sétányt, a kalandos 
játszótéren, drótkötélpályán csúszkáltak. A visszafelé vezető 
úton még megálltunk Vácon, ahol Dunaparti sétát tettünk a 
kis csapattal. 

Második táborunk alkalmával Nógrád megye északi ré-
szén az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 
Területén jártunk. Itt található a világ legnagyobb ismert 
megkövesedett fenyőféléje, mely 100 méter hosszúságú és 8 
méter kerületű. Időutazásunk alkalmával a geológiai tanös-
vényen sétálgatva, az idegenvezető és  3D mozifilm segítsé-
gével sok millió évvel ezelőttre „mehettünk vissza” képzelet-
ben. Végig sétáltunk a  „Miocénerdő” arborétumon, ahol a 20 
millió évvel ezelőtti miocén kor flórájának jelenkori leszár-
mazottjai és ősállat reprodukciók találhatóak. A 

„Lombsétány” alatti ösvényt is felfedeztük, ahol állati lakhe-
lyekre akadhattak a gyerekek és felmásztak az „emberi lépté-
kű”, mesterséges madárfészkekbe, rókalyukba, és denevér-
barlangba. Nagy sikernek örvendett a gyermek drótkötél- és 
akadálypálya, melyet a gyerekek azonnal „birtokba vettek”. 
Visszafelé vezető utunk alkalmával megálltunk Hollókőn, 
amely 1987-ben megkapta a világörökségi címet. Itt  a gyere-
kekkel felsétáltunk a várba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt 
a dimbes-dombos Nógrád megyei tájra és Szlovák hegyvi-
dékre is. Ezután egy kis erdei sétával eljutottunk Hollókő 
„Ófalujába”, ahol a XVII századi népi építészetbe 
„csöppentünk”. Bár ezek a lakóházak 1909 után épültek, de 
megőrizték az eredeti formájukat. 

Jól sikerült, értékekben gazdag programok és alkotások 
születtek a táborok alatt. A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat. Köszönetet kell mondanom azoknak, akik segítettek 
abban, hogy a településünk gyerekeinek minél több ismere-
tet és szép élményeket adhattunk. Köszönöm a segítőimnek 
(pedagógusok, intézményi dolgozók) a munkáját akik vala-
milyen módon részt vállaltak a táborozások sikeres kimene-
telében. Külön köszönöm Lévai Sándor, Kővágó Csaba vál-
lalkozóknak, valamint Gyenes Zoltánnak és feleségének a 
tábor támogatását.     Bajdikné B. Mária 

NYÁRI TÁBOROK… AZOK A SZÉP NAPOK… 

A Zsámboki Sportegyesület hírei 
Keleti-csoport Bajnokság 2012-2013 
1. szept. 16.  16:30    Pánd-Zsámbok 
2. szept. 23.   16:00    Zsámbok-Tápióbicske 
3. szept. 30.   16:00    Újszilvás-Zsámbok 
4. okt. 7.       16:00    Zsámbok-Sülysáp 
5. okt. 14.  15:00    Kóka-Zsámbok 
6. okt. 21.  15:00   Zsámbok-Gyömrő 
7. nov. 4.  13:30   Mende-Zsámbok 
8. nov. 11.  13:30    Zsámbok-Törtel  
9. nov. 18.  13:00    Úri-Zsámbok 
Minden kedves szurkolót szeretettel várnak mind a hazai és 
más helyszíneken a csapattagok! 

Gyepmesteri feladatok ellátása 
 

Községünkben 2012. szeptember 01-től a gyepmesteri, állatmentési, illetve a tetembegyűjtési feladatokat  
a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány végzi. 

Az alapítvány 24 órás telefonügyeletet tart. Térítési díj ellenében vállalják háztól a tetemek elszállítását is. 
A gyepmester elérhetősége. Herczig József: 06-20-9643-025 




