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Az elmúlt időszak eseményeiről 

Kedves Zsámbokiak! 
    Az esztendő utolsó napjai felé 
közeledünk, ilyenkor áttekintjük 
munkánkat, és az előttünk álló 
feladatokat. A Zsámboki krónika 
oldalain figyelemmel kísérhették 
a képviselő-testület döntéseit és 
azokat az eseményeket, melyek 
településünk fejlődése érdekében 
a lakosság  részére történő élet-
körülmények, és szolgáltatások 
javítása érdekében valósultak 
meg. 
   November hónapban a Pest me-
gyei könyvtárral megállapodást kö-
töttünk szolgáltatások igénybevé-
telére, mivel nyilvános könyvtár 
fenntartásához szükséges előírá-
soknak helyi könyvtárunk nem 
felel meg.  
Lehetőségünk volt az Európai Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-
ra pályázatot benyújtani, melyben 
többfunkciós szolgáltató központ - a 
művelődési ház- felújítására készült 
a támogatási kérelem.  
   Munkánkat a helyi civil szerve-
zetek is segítik, így együttműkö-
désünk keretében tevékenységük 
fejlesztése érdekében a NEA kul-
turális alaphoz a Zsámboki Polgár-
őrség egyesület és a Makádi Margit 
alapítvány részére nyújtottunk be 
pályázatot.  
    A Polgárőrség részére új személy-
gépkocsi beszerzésére az EMVA 
vidékfejlesztési pályázatot is el-
készítettük. 
      Befejeződött szép kivitelezés-
sel, határidőre a Szent Erzsébet 
Római Katolikus templom homlok-
zati és tetőszerkezet felújítása. 
Egyenlőre a műemlék felügyelő-
ség határozata alapján nem lehet 
megkezdeni a szent misék rend-
jét, mivel a templom belső részén 
néhány helyen -régóta meglévő 
állapot –a boltívek valamint a 
mennyezet vakolata  elvált a fö-
démtől és repedezett. 
     Ezt a körülményt figyelembe 
véve készítettük el az egyházi 
épületek felújítására a templom 
belső díszítő festési munkálatok el-
végzésére, a belső vakolati javítások-
ra november hónapban a pályázatot, 
melyet a Váci egyházmegye is 
támogatott. Várhatóan január 
hónapban a munkálatok meg-
kezdődhetnek és teljes egészében 

felújított templomot csodálhat 
meg településünk lakossága. A 
belső festési munkálatok ideje 
alatt a templomban elkezdődhet-
nek a szertartások. 
     A téli közfoglalkoztatás kere-
tén belül 35 000 000 Ft pályázati 
támogatásból 62 fő regisztrált 
álláskereső, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban részesü-
lőt tudtunk a munkába bevonni. 
Közülük 22 fő az általános isko-
lában tanul 4 hónapon keresztül, 
24 fő szakképzésben részesül: 
motorfűrész kezelő, burkoló, 
gondozói területeken. 
     Sikerült bevonni a közfoglal-
koztatásba 12 főt a Tápió- Hajta 
Vízgazdálkodási társuláshoz va-
lamint 10 főt a Pilisi Parkerdő 
gazdasághoz. 
      Sajnálatos módon egyre nő 
településünkön a hátrányos hely-
zetű családok száma. Önkor-
mányzatunk minden lehetőség-
gel él, amely a családokon segít-
het. Ezek a feladatok humanitári-
us cselekedetek és nem kötelező 
feladatvállalás része. Az ado-
mány is csak adható, nincs köte-
lező jellege. A Magyar Élelmiszer-
bankhoz benyújtott pályázatunk 
lehetővé tette november hónap-
ban, hogy Európai Uniós ado-
mány révén 2820 kg tartós élel-
miszert, 470 fő részére tudtunk 
osztani. 
     Szeretettel köszönöm min-
den munkatársamnak az osztás-
ban való közreműködést, és azt 
az áldozatkész munkát, amit 
olykor gyalázkodó és szemtelen 
személyek arrogáns megnyilvá-
nulása kapcsán is fáradhatatla-
nul végzünk. Az adományban 
részesülő keretet az Élelmiszer-
bank meghatározza, így nem áll 
módunkban több személy részé-
re azt kiterjeszteni. 
      Azok, akik észrevételeiket 
nem megfelelő hangnemben te-
szik meg és viselkedésük meg-
botránkozást vált ki, a továbbiak-
ban nem részesedhetnek élelmi-
szer adományban. 
       Az élelmiszeradomány el-
szállítását szeretettel köszönjük 
Makádi László Zöld utcai lakó-
nak. 
      Immáron két esztendő óta 

folyamatosan tájékoztatjuk a 
hozzátartozókat a temetői sírhe-
lyek megváltásáról. A jogszabály 
egyértelműen előírja, hogy a le-
járt sírhelyen jól látható módon 
kell elhelyezni a megváltásra vo-
natkozó értesítést. A hozzátarto-
zók személyéről csak a megváltá-
sok után lesz adatunk, így az 
nem tudható kik a tulajdonosai a 
síroknak. 
     Kérjük figyelmesen nézzék át 
saját nyilvántartásukat, és akik 
rendelkeznek befizetési bizony-
lattal keressék fel egyeztetés vé-
gett a Polgármesteri Hivatalt. Az 
elmúlt években  került önkor-
mányzatunkhoz vissza a temető 
nyilvántartása , az egyházi ada-
tok nem állnak teljes mértékben 
rendelkezésünkre. 
   A tájékoztatók elhelyezése után 
a vidéken élők is értesülhettek a 
megváltás módjáról és nagy 
számban keresték meg hivata-
lunkat. Kérjük településünk lakó-
it is, hogy  az egyeztetések, vagy 
az esetleges lemondások érdeké-
ben keressék munkatársainkat. 
Az újra meg nem váltott sírhely-
lyel és a rajta lévő síremlékkel a 
lejárat után a temető tulajdonosa 
–az önkormányzat- rendelkezik 
majd. 
    Megértésüket köszönjük! 
Megkapta a Közszolgáltatói en-
gedélyt és minősítést a Szelektív 
Kft, így a hulladékszállítás a jö-
vőben is folyamatos lesz. 
      Kérjük lakóinkat, hogy az 
útra hajló ágakat szíveskedje-
nek levágni, mert a járművek 
beleakadnak és az autókat kar-
colják. 
      Nemrégiben elkészült az Akác-
fa utca teljes hosszában a járda, 
amelynek építésében a lakók 
több héten keresztül szorgalma-
san közreműködtek. Önkor-
mányzatunk az építőanyagokat, 
járdalapokat biztosította.  Kö-
szönjük segítő munkájukat. 
        Megépült a Tóalmási úton is 
egy rövidebb szakaszon a járda, 
amely a biztonságos közlekedést 
segíti. 
       Lebonyolódott november végén 
a csatornahálózat és tisztítótelep 
műszaki átadás-átvételi eljárása, és a 
rendszer a DAKÖV Kft részére üze-
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 

Szociális ellátások változásáról: 
 
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása.  
2013. szeptember 1-től a hátrányos helyzetre, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságát 
gyermekek vonatkozásában a jegyző állapítja meg. A 
kérelmet a rendszeres gyermekvédelmi támogatással 
együtt, vagy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
megállapítását követően lehet benyújtani. Az alábbi 
feltételek közül ha egy fennáll a gyermek vonatkozásá-
ban akkor hátrányos helyzetűnek, ha legalább kettő 
akkor halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül a 
gyermek: 
szülők alacsony iskoláztatottsága: a gyermeket nevelő 
szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel ren-
delkeznek, melyről a kérelem benyújtásával egy idő-
ben kell nyilatkozni 
szülők alacsony foglalkoztatottsága: a gyermeket nevelő 
szülők közül az egyik a kérelem benyújtásának idő-
pontjában foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-
gosult, vagy a kérelem benyújtását megelőző 16 hóna-
pon belül 12 hónap időtartamban a Munkaügyi Köz-
pont álláskeresőként nyilvántartotta. 
elégtelen lakókörnyezet: a család félkomfortos, komfort 
nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskö-
rülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak 
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Ezen 
feltételeket környezettanulmány alapján állapítja meg 
a családgondozó. 

Óvodáztatási támogatás: 
 
Annak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-
nek állapítható meg, aki 5. életévének betöltését meg-
előzően ténylegesen megkezdi az óvodai ellátásban 
való részvételét és a kérelem benyújtását megelőző 2 
hónapon belül legalább 6 órát ott tartózkodik és rend-
szeresen jár óvodába. Első alkalommal 
Ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jog-
erős megállapítására az előző év december 5-e és a 
tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június 
hónapjában, a tárgyév június 5-e és a tárgyév decem-
ber 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjá-
ban 
folyósítja a települési önkormányzat jegyzője, melynek 
összege 20.000 Ft. A további támogatás iránt a szülő-
nek nem kell kérelmet benyújtani, a jogosultságot a 
jegyző hivatalból vizsgálja és állapítja meg és rendel-
kezik annak folyósításáról.  
A további támogatás összege 10.000 Ft. 

Önkormányzati segély 
2014. január 1-től új segély forma kerül bevezetésre, 
melynek megnevezése önkormányzati segély. A segély 
egybefoglalja a korábbi átmeneti segélyt, temetési se-
gélyt illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. 
Az önkormányzati segély lehet egyszeri, vagy több 
részletben folyósítandó, visszatérítendő, vagy vissza 
nem térítendő. A segélyre az jogosult, akinek a család-
jában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-
át. 

Valamennyi támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani az arra rendszeresített  
nyomtatványon. További részletes feltételek az önkormányzat honlapján (www.zsambok.hu) találhatók meg. 

meltetésre átadásra került. Néhány 
ingatlan előtt a kapubejárók 
helyreállítása a tavasz folyamán 
folytatódik. 
       Az utak nyomvonalának 
helyreállítása során a Zöld utca, 
Halász utca, Szent István utca 
temető előtti része, a Kisdiófa 
utcában keletkező valamint a Rá-
kóczi utca elején az átemelő épí-
tése kapcsán jelentkező károkat a 
kivitelező helyreállította, és az 
utcák aszfalt réteggel kerültek 
lezárásra. 
     Településünkön a következő 
esztendő tavaszán  - képviselő- 
testületünk döntése alapján -
jelentős mértékben aszfaltozás-
ra kerülnek az utcák.  
 

A téli időjárás miatt az utcák 
nyomvonalának tömörödése mi-
att nem célszerű egyenőre a 
munkákat elvégezni. A csapadé-
kos időben a csatornahálózat 
nyomvonalán óvatosan közle-
kedjenek. Előfordulhat esetleges 
nyomvonalsüllyedés, azt kérjük 
szíveskedjenek részünkre jelezni. 
Minden utca járható, mindegyik 
utcában a nyomvonal ahol lehe-
tett aszfalt réteggel vagy murvá-
val került megerősítésre. Türel-
müket, megértésüket kérjük. Sze-
retnénk, hogy településünk min-
den útján megfelelően lehessen 
közlekedni és a folyamatos hely-
reállításokkal korszerűbb útháló-
zatunk lehessen. 
 

    Tisztlelt Lakóink! 
 
Zsámbok község Önkormányza-
ta nevében szeretettel köszönöm 
bizalmukat, támogató megérté-
süket ebben a nehéz időszakban, 
amelyben az elmúlt esztendőben 
volt részünk.  
      Az Önök együttműködésével 
nagyon sok feladatot sikerült 
megoldanunk és pályázataink-
nak is köszönhetően, jelentős 
megtakarítással készülhetünk a 
következő esztendőre. 
     

  Szeretetteljes áldott,  
békés ünnepeket kívánok 

mindannyiuknak! 
Holló Ilona 

polgármester  
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DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Bagi Üzemigazgatóság, Valkói Üzemmmérnökség  
2114 Valkó, Szabadság út 1/A - T/F.: 06 28 484 582 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a csator-
na hálózat és a tisztító telep műszaki átadás-átvétele 
2013. november 28.-án lezárult. Az önkormányzatokkal 
kötött üzemeltetői előszerződés alapján, 2013. decem-
ber elsejétől szervezetünk üzemelteti, végzi a szenny-
víz szolgáltatást Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok tele-
püléseken. 

A csatornahálózatra történő lakossági rácsatlako-
zást, az eddig megszokott módon a bekötési bejelentő 
karton kitöltésével és leadásával lehet kezdeményezni. 

A bejelentés után, amennyiben a papírok, befizeté-
sek rendben vannak, el lehet készíteni a rácsatlakozást 
a tisztító idomra, melynek munkaárkát nyitva kell 
hagyni. 

A munkák elkészültét a vízműnek be kell jelenteni 
és időpont egyeztetés alapján, munkatársaink elvégzik 
a helyszíni szemlét, melynek költsége 6.030 Ft. 

A szemle alkalmával rögzítjük a vízóra állását, ami a 
csatornadíj kiszámlázásakor a kezdő óraállás lesz, vala-
mint megkötjük a fogyasztói szerződést. 

Azoknál a tisztelt fogyasztóknál akik a rácsatlako-
zást 2013. december 1. előtt elvégezték, munkatársaink 
2013. december hónapban a vízórákat  leolvassák, ami-
ről jegyzőkönyv készül. 

A jövőben a vízdíj és csatornadíj egy közös szám-
lán kerül leszámlázásra. 

A csatornadíjra vonatkozó, ár megállapítási kérel-
münket a hatósághoz benyújtottuk. 

Az alábbiakban ismételten megadjuk elérhetősége-
inket, ahol kérdéseiket, bejelentéseiket megtehetik, illet-
ve a szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket intézhetik. 

 

    Valkói üzemmérnökség: 
 

Valkó, Vácszentlászló ügyfélszolgálat:   
2114 Valkó, Szabadság út 1/A,   Tel/F: 06 28 484-582 

E-mail: vizmuvalko@hfcnetwork.hu 
 
 

Ügyfélfogadás:  
 

hétfőtől-csütörtökig  8-tól 15 óráig,  
pénteken 8-tól 12 óráig. 

 
Zsámbok ügyfélszolgálati fiókiroda:  

2116 Zsámbok,  
Sz. István u  2/A .  Tel./F: 06 28 462-017 

E-mail: zsámbokivkf@invitel.hu 
 

Ügyfélszolgálat:  
 

Hétfőn  8-tól 15 óráig  
péntek 8-tól 12 óráig. 

 
Hibabejelentés, ügyelet minden nap 0 – 24: 

 
Valkó,  
Vácszentlászló vízellátás:  Tel.: 06 20 350 8782 
Zsámbok vízellátás:  Tel.: 06 20 414 9631 
Szennyvíztelep,  
csatornázás:  Tel.:06 28 700 400 
 

Juhász Tibor üzemmérnökség vezető 

Ebösszeírás 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján 
az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez. 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulaj-
donosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátani. 
Az ebösszeírást az önkormányzat alkalmazottai végzik, akik megbízólevéllel rendelkeznek. 
Kérünk mindenkit, hogy a törvényben meghatározott adatszolgáltatásának az összeírók részére tegyenek eleget. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben fog-
laltak alapján 30.000 Ft. 
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Pest megyei honismereti barangolók Zsámbokon 

   Hatodik alkalommal rendezte 
meg a Pest megyei Érdy János 
Egyesület 2013. október 4-e és 6-
a között azt a vándorgyűlést, 
amelynek ezúttal Zsámbok volt 
a központja. A háromnapos ren-
dezvény során a résztvevők 
Zsámbok, Gödöllő, Tura, Bag 
nevezetességeivel ismerkedhet-
tek meg. Az első nap délutánján 
a zsámboki József Attila Műve-
lődési házban fogadták a vendé-
geket igazi palóc vendégszere-
tettel, házi süteményekkel és 
kitűnő „szíverő-sítőkkel” ame-
lyeket Bajdikné Marika gondos 
háziasszonyként varázsolt az 
asztalokra. A találkozó megnyi-
tójaként Holló Ilona polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket és 
sok érdekes információt adott a 
község mai életéről. 

A megyei honismereti egye-
sület elnöke, Mádli Gyula a 
honismereti munka jelentőségét 
és formáit ismertette – három 
évtizedes visszaemlékezésben. 

Eközben az udvaron már 
gyülekeztek a zenés, szüreti fel-
vonulás résztvevői, akik a ven-
dégekkel együtt vonultak a fa-
lumúzeumhoz. A vendégeket 
elbűvölte a helyiek színpomás 
palóc népviselete – különösen 
az óvodás csoport lányainak 
felnőttes „for-golódása”… 

A felvonulás után a művelő-
dési központban kezdődtek a 
szakmai előadások: 

Ezek sorát a Tóth-Alapítvány 
létrehozásának és működésének 
ismertetésével nyitottam meg. 

Ezt követte Szigetiné Simon 
Rozália igazgatónő tájékoztatója 
az iskolában folyó honismereti 
munkáról, melynek keretében 
Majzik Bence és Vasas Fanni 
tanulók ismertették a Tóth-
Alapítvány-i pályázataikat. 

Az érdeklődéssel kisért helyi 
honismereti tevékenység ismer-
tetés után Bartha Éva a Honis-
mereti Szövetség titkára ismer-
tette az országos ifjúsági honis-
mereti akadémiákat, és meg is 

állapodtak az igazgatónővel, 
hogy Zsámbokról kiket hívnak 
meg az idei rendezvényre. 

Egy rövid szünet után Gál 
Róza egyesületi elnök mutatta 
be a kiskunlacházi népijáték ké-
szítő tábor honismereti tevé-
kenységét vetített képeken és a 
gyerekek által készített játékok 
kipróbálásával, amelybe nagy 
kedvvel kapcsolódtak be a 
résztvevők is. Miután jól kiját-
szottuk magunkat a bigével, 
bodza- és krumpli puskával, a 
röppentyűkkel, stb igen jól esett 
a finom disznótoros vacsora, 
amelyet a helyi háziasszonyok 
szolgáltak fel. A vacsora alatti 
csendet kihasználva ismertet-
tem Zsámbok történetét, mivel a 
jelenlévők jó része először járt 
nálunk és helyismeretét össze-
keverte Zsámbék községével. A 
vacsora után folyt a beszélgetés 
a polgármester asszonnyal, 
majd a vendéglátó családok vit-
ték haza a vendégeiket. A máso-
dik napon –szombat- délelőtt a 
zsámboki falunéző barangolás 
keretében ismerkedtek meg 
vendégeink gyalogos, majd bu-
szos körséta keretében a 
„Mondák és dalok útján” lévő 
emléktáblákkal is jelölt neveze-

tességekkel .  Inne n Vác-
szentlászló felé indultunk. Út-
közben ismertettem, a Hajta-
völgy történeti eseményeit az 
egykori Ó-Zsámbok emlékeit, 
stb. A szentlászlói fogadóban is 
igazi palóc szeretettel fogadott 
bennünket – távoli rokonunk a 
fogadó tulajdonos Maszlag-
család. A kitűnő ebéd után 
Bagra utaztunk, ahol megtekin-
tettük a templomot és a helyi 
népviseleti gyűjteményeket Ba-
lázs Gusztávnak a Helytörténeti 
Baráti Társulat elnökének szak-
szerű kalauzolásával. Innen ha-
z a t é r v e  a  Z s á m b o k i 
Népiegyüttes mutatta be a helyi 
lakodalmas hagyományokat. A 
harmadik napon a turai kastély, 
a máriabesnyői kegyhely és a 
gödöllői múzeum megtekintésé-
vel fejeződött be ez az emléke-
zetes barangolás, amiért ezúton 
is köszönetet mondunk dr. 
Halmy Lászlóné megyei egye-
sületi titkárnak, aki profi mó-
don szervezte meg  a találkozót 
és megköszönjük a vendéglátók 
munkáját, akik őszinte palóc 
vendégszeretettel fogadták, ka-
lauzolták a tanácskozás résztve-
vőit.  

Dr. Tóth József 
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Zsámbok Egészségnap 

Kedves Olvasók! 
 
Immáron 7. alkalommal került ismét megrendezésre 
községünkben a mondhatni szokásos november első 
szombati Egészségnap.  
 
Az általános iskola különböző tantermeiben rendez-
kednek be a különböző szakterületek orvosai asszisz-
tenciájukkal, majd fogadják a folyosón várakozó 
„nebulókat”. Nyilvánvalóan olyan problémákkal érde-
mes hozzájuk fordulni, mely speciális, túlmutat a házi-
orvos mindennapi kompetenciáján, esetleg régóta kísé-
ri, keseríti életünket és eddig nem vettük rá magunkat 
a Nagy Utazásra, hogy valamelyik nagyvárosban, ide-
gen kórházban órákig sorban állva adhassuk elő pana-
szunkat. Ha helyben esetleg nem sikerülne diagnoszti-
zálni a problémát vagy kiegészítő vizsgálatokra van 
szükség, a helybe jött specialista megadja elérhetőségét 
és már, mint ismerőst kereshetik fel a későbbiekben. 
Az egy csepp vérmintából analizálható alap-
állapotfelmérésen kívül találhatunk itt fül-orr-gégészt, 
bőrgyógyászt, kardiológust, pszichiátert, tüdő-
gyógyászt, csontsűrűség mérést, urológust, nőgyógy-
ászt és a háziorvosi rendelőben sebész-érsebész szak-
orvost. Sőt, még egy boszorkányos masszázsra is van 
lehetőség általában. Mindezt mindenhol diszkrét elsze-

parált körülmények közt, nyugodtan, ráérősen. A fel-
sorolt kollégák természetesen nem rezidensek, szak-
májuk "felkent apostolai", régi motorosok. 
 
Nekünk szervezőknek különösen jó érzés a jelentős 
számú érdeklődő, valamint számomra az a felemelő 
tény, hogy csak rosszindulatú daganatból  minden 
évben korai, gyógyítható stádiumban kettő, három 
beteg is  felfedezésre kerül, így meg is gyógyul. 
 
Végül hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszöne-
tet mondjak az évről-évre töretlenül lelkes szervezésért 
polgármesterünknek, Holló Ilonának, a Kistérség ré-
széről Havay Ildinek és nem utolsó sorban állandó 
segítőinknek, az Általános Iskola vezetőségének, védő-
nőnknek, Mariannak és a szakácsnőknek, akik remek 
szendvicsekkel kínálják a délutánra megéhezett 
gyógyászokat. 
  
Mivel ez a cikk, ennek a legtöbbünknek, nehéz évnek 
az  utolsó írása, engedjék meg, hogy áldott Karácsonyi 
Ünnepeket és sokkal jobb egészséget kívánjak munka-
társaimmal együtt. 
  
 

Áldás, békesség: Dr. Erdélyi Tibor 

A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi más-
sal nem pótolható, mert élő anyag! 

Egyetlen véradással három betegen segíthet: a 
levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmaké-
szítmények és vérlemezke-koncentrátum készül. 

A véradás egyben szűrővizsgálat is (kötelező 
tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz 
kimutatás és a vércsoport meghatározás).A nők 
évente négyszer, férfiak évente ötször adhatnak 
vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell 
eltelnie. 

A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egy-
szer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes 
vért vesznek le (egy egység/1E), és egy keveset a 
vizsgálathoz mintacsövekbe. 

A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvé-
tellel és kivizsgálással együtt. Statisztikailag kimu-
tatható, hogy a legtöbb vérre ma már a daganatos 
betegek kezeléséhez van szükség. Ezt követik a kü-
lönböző sebészeti beavatkozások. A sport-és közle-
kedési balesetek miatti sérülések csak a negyedik 
helyen állnak. A nagy vérigény elsősorban az orvos-

tudomány fejlődésének a következménye: sok kor-
szerű műtét, szervátültetés, a rosszindulatú betegsé-
gek (leukémia, daganatok) kezelése csak a korszerű 
transzfuziológiai lehetőségek birtokában lehetséges. 
Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 
18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meg-
haladja az 50 kg. Fontos a véradás előtti folyadék 
fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett 
plazma pótlásában és, ha megfelelő mennyiségű 
folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a vé-
na jobban látható, gyorsabb a vérvétel. 

Segítse Ön is a hazai biztonságos vérellátást, 
Zsámbokon a Művelődési Házban, évente három 
alkalommal megszervezett véradáson! Ebben az 
évben 50338 új véradót regisztráltak Magyarorszá-
gon. Csatlakozzon Ön is a Véradók táborához! 

Köszönjük önzetlen segítségét a 20-25 zsámboki 
lakosnak, akik rendszeresen vérükkel is segítenek 
beteg társaikon! 
 

Kollárné Dobák Marianna 
Helyi önkéntes véradásszervező 

Tudnivalók a véradásról  
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Második éve futó projektünk 
újabb találkozójára a görögor-
szági Vartho-lomeo általános 
iskolájának koordinátora, neve-
lői és tanulói várták a partnerin-
tézmények képviselőit 2013. 
okt. 19. és 26. között.  
Vartholomeo a 
Peloponnészoszi-félsziget nyu-
gati szélén található. A Jón-
tenger mosta partról szemlél-
hetjük a hihetetlenül kék ten-
gert, és  Zakinthosz-szigetének 
körvonalait láthatjuk a távol-
ban.  
A településen két oktatási intéz-
mény működik, a projekt részt-
vevője a 2. sz. általános iskola. 
A találkozóra hoztuk az aktuá-
lis feladat megoldását: Hogyan 
viselkedjünk jól…? címmel 2-3 
perces videofilmet intézmé-
nyenként. Ki arról filmezett, 
hogy kell viselkedni a színház-
ban, ki az étteremről, az iskolá-
ról, ki a sportról. A zsámboki 
gyerekek egy lelkes csoportja 
kisfilmjében azt mutatta be, ho-
gyan indulnak az iskolába, 
hogy viselkednek az úton az 
iskola felé, hogyan üdvözlik az 
úton egymást, a felnőtteket, ta-
nárokat. A görög partner fel-
adata lesz az összes partner 
filmjéből egy egészet összeállí-
tani.  
Nagyon kedves és szuggesztív 
előadással kezdődött az iskolá-
ban a vendégek fogadására ren-
dezett ünnepség: a tanulók el-
játszották, hogyan gyújtják meg 
Olimpiában a játékok tiszteleté-

re a lángot, s minden vendég 
kezébe került egy lámpás a kö-
zös lángnál meggyújtott mé-
csessel, amit haza is vihettünk. 
A műsor további részében a 
gyerekek görög dalokat és tán-
cokat adtak elő.  
A vartholomeoi koordinátor 
gazdag programot szervezett a 
hozzájuk látogató partnerek 
számára, hogy minél többet 
megnézhessünk szűkebb és tá-
gabb hazájuk nevezetes helyei-
ből. Jártunk Athénban az Akro-
poliszon, Vartholomeo falumú-
zeumában, az ókori 
Olympiában, Gyönyörködtünk 
a Peloponnészoszi-félsziget vál-
tozatos felszíni formáiban, a 
kopár hegyekben, a gyümöl-
csöktől roskadozó narancs- és 
citromligetekben, az olajültetvé-
nyek és szőlőtáblák gondosan 
ápolt, katonás rendbe ültetett 
növényeiben. Bámultuk az 

azúrkék tengert, a hófehér há-
zakat. A képeslapok nem ha-
zudnak: valóban olyan a görög 
táj, ahogy azt a fotósok megörö-
kítik. Kóstoltuk az ottaniak ked-
velt ételeit, a görög salátát, a 
Feta sajtot, a joghurtot, a 
zazzikit, a hihetetlenül finom 
„tenger gyümölcseit” – apró 
sült halakat, rákot, kagylót, po-
lipot, s desszertként a lédús, 
zamatos szőlőt, dinnyét. 
A sűrű program mellett termé-
szetesen átértékeltük a projekt-
ben eddig végzett munkát, vég-
legesítettük a projekttermékek 
iránti elvárásokat, megbeszél-
tük a közelebbi feladatokat. A 
következő találkozóra 
Chietiben (Olaszország) fog sor 
kerülni. Ott két tanulónk is kép-
viselni fogja nevelőivel a Bajza 
Lenke Általános Iskolát, és vele 
Magyarországot. 

Lázárné Both Mária 
projekt koordinátor 

Comenius találkozó Vartholomeoban (Görögország) 

Sakkverseny 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  

2014. január 11-én szombaton 10.00 órai kezdettel sakkversenyt rendezünk az Általános Iskolában.  
A versenyre bármely érdeklődő ellátogathat.  

A versenyről készült képek és az eredmények megtekinthetők lesznek a Galgavidéki Sakkegyesület honlapján: 
www.gvse.x3.hu 
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ÓVODAI HÍREK 

 Szól a nóta… 
Október elején újra 

szólt a nóta Zsámbok fő-
utcáján. Szüreteltünk, éne-
keltünk, táncoltunk. A 
Kacó óvoda óvodásai már 
előző nap készültek. Sző-
lőt préseltünk, mustot it-
tunk, táncoltunk. A ráhan-
golódás  másnap hozta 
gyümölcsét: népviseletbe 
öltözött óvodások, iskolá-
sok, óvó nénik énekelve, 
táncolva vonultak a Mű-
velődési Háztól a Falumú-
zeumig. 

Érik a szőlő…, Meg-
érett, megérett a fekete szőlő…, Ettem szőlőt…, és 
megannyi szüretről szóló dal. Kicsik és nagyok 
vígan énekelték a közkedvelt dalokat. A mulatozó 
felvonulók kicsit megbénították a közlekedést. De 
a színes forgatag láttán ez nem okozott problémát 
az autósoknak.  

A szülők, a nézelődők jókedvűen énekeltek 
együtt a felvonulókkal. Kattogtak a fényképezők, 
mindenki szerette volna csemetéjét megörökíteni.  

S Önök szülők, nézelődők! Mennyivel színe-

sebb a forgatag, ha a fel-
nőttek is aktív résztvevői 
lehettek volna ennek! 
Hol van a hétköznapi 
ruhát felváltó, gyönyörű 
népviselet? Egy évben 
csak egyszer  van ilyen 
alkalom! 
A Falumúzeum udvarán 
a kellemes üdítő italok 
után először a Kacó óvo-
da óvodásai mutatták be 
„Szüreti mulatság”című 
műsorukat. Dalok, csár-
dás…megannyi derű. 
A Bajza Lenke Általános 

Iskola 2. osztálya népi játékokkal szórakoztatta a 
közönséget. 

Kedves vendégek is osztoztak a mulatságban: 
dr. Tóth József tanár úr által vezetett Pest megyei 
Honismereti Egyesület tagjai, akik élvezettel fény-
képezték a népviseletbe öltözött kicsiket és nagyo-
kat. 

Jó volt? Akkor találkozunk jövőre is! 
Fábiánné Réz Katalin 

óvodapedagógus 

Galgamentén 15. éve tartunk ilyen rendezvényt, 
egy szép kis évfordulóhoz érkeztünk. A zsámboki, 
galgahévízi és boldogi nagycsoportos óvodásokkal 
Zsámbokon találkoztunk idén. A vendéglátónk a Kacó 
Óvoda pedagógusai és munkatársai voltak, támoga-
tónk a Szelektív Kft., szervezési hátteret a Galgamenti 
Népfőiskola biztosította. 

Az óvodák előzetesen azt a feladatot kapták, hogy 
ismerkedjenek meg a vadgesztenye, a dió és a tölgy-
fákkal, leveleik formáival, törzsük mintázatával, ter-
mésük hasznával. Beszélgessenek a gyerekekkel, me-
sékkel, versekkel készüljenek és látogassanak is meg 
egy ilyen fát, rajzolják le a látottakat, népesítsék be a 
rajzot mesehősökkel, állatokkal, emberekkel. 

A zsámboki óvónők a programot a Mondák dalok 
útja zsámboki tanösvény mentén szervezték meg. En-
nek az útnak az első állomásán, a művelődési ház 
(valaha Berinczy kastély) udvarán hatalmas tölgyfát 
csodálhattunk meg. Itt mondták el az ovisok a makkról 
szóló verseiket, illetve a boldogi ovisok A büszke tölgy 
meséjét adták elő. Utunk a Szent Erzsébet templom 
mellett haladt, melynek felújítása miatt csak távolról 
nézelődhettünk. Következő területünk a zsámboki hő-

si emlékmű körüli park volt, számos vadgesztenye és 
egy diófa várt minket, sok-sok termésével. Képkereső 
játék és termésgyűjtés zajlott itt. Nemes Nagy Ágnes 
verseivel üdvözöltük a vadgesztenyefák különleges, 5 
ujjas leveleit, fényes barna terméseit. Utunk következő 
állomása a falumúzeum és annak udvara volt. Itt sor-
versenyen mérték össze a gyerekek ügyességüket, 
majd az udvari játékokkal ismerkedhettek meg. Satíro-
zó formák kirajzolták a régi parasztházat, a templo-
mot, a kastélyt. A térbeli forgatókockák a zsámboki 
népviselet színpompás kötényét a kecelét mutatták be. 
A vendéglátóink az óvodában kis frissítővel vártak 
bennünket, s megidézték a zsámboki szüreti mulatsá-
got dalaikkal, táncaikkal. Ebben a mulatságban végül 
mindenki ropta a táncot. A program zárásaként megte-
kinthettük az óvodások rajzait, alkotásait a fákkal kap-
csolatba. Minden óvoda A Borz meséi társasjátékot, 
óvónőknek szóló kiadványt és egy emléklapot kapott. 
A boldogiak ajándékaként egy tölgyfácskát is kapott a 
zsámboki és a galgahévízi óvoda. Örömmel feltöltőd-
ve, élményekkel gazdagodva búcsúztunk.  
 
Tavasszal, a Föld napján találkozunk ismét! 

Óvodai Galgamenti Regionális Komposztbuli óvodásokkal, Zsámbok 
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˝Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!˝ cím-
mel indított hagyományőrző programsoroza-
tot Szent Mihály napja alkalmából a közmé-
dia, melyhez hétvégi programjaival számos 
település csatlakozott, többek között 
Zsámbok Község Önkormányzata is. Ezt a 
hétvégét azért hívták életre, hogy Szent Mi-
hály ünnepén a két napos, rendezvények ke-
retében megláthassuk, milyen szép az orszá-
gunk, mennyi értéket őriz, és milyen csodála-
tos emberek lakják, valamint a települések 
mutassák be az ország kulturális és természe-
ti értékeit, hagyományait is. Legyenek olyan 
programok, találkozási alkalmak, ahol a helyi 
és elszármazott lakosság, a vendégek, szóra-
kozási lehetőségeket is találnak. Mindezzel a 

külföldön élő magyarokat a szülőhelyük fel-
keresésére ösztönözzék, az itthoniakat pedig 
akár a hazalátogatásra, akár az ország általuk 
ismeretlen részének megismerésére sarkall-
ják. 
A kétnapos rendezvényen településünk ha-
gyományőrző kézműves foglalkozást, esti 
szórakoztató zenés estet szervezett és csatla-
koztunk a rendezvénysorozat záró program-
jaként minden településen Szeptember 29-én, 
vasárnap este 21:30-kor közösen meggyújtott 
örömtűzhöz, az összetartozás szimbólumát 
jelképező  Szent Mihály napi tűzgyújtáshoz 
is. 

 
Bajdikné B. Mária 

Itthon – Magyarország! 

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 székhe-
lye: 2194 Tura, Petőfi tér 2.. 

Telefon: 06 1 301 69 69 
 

Fogorvosi rendelő  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

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

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

Szerda: délelőtt iskolafogászat 
Csütörtök: 13:00-18:00,  

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

Védőnői Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védőnő:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védőnői tanácsadás: csütörtök 8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

 
Gyermekorvosi tanácsadás:  

Minden hónap  
második keddje 12:00-14:00 

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 

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 

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 

Ügyintézők: hétfő: 08:00 - 18:00, 
szerda: 08.00 - 16:00 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés: 

az ügyfélfogadási időn kívül is állunk 
az ügyfelek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

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 
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A ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI!  

Tisztelt Sportbarátok! 
  
Véget ért a Zsámboki SE felnőtt labdarúgó csapatának 
őszi szezonja. Csapatunk a 3. helyen tölti a téli pihenőt, 
a 2. helyezettel azonos pontszámmal. A bajnokságban 
7 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség a mérlegünk, ami 
a tavalyi év után nagyon jónak értékelhető, versenyben 
lehetünk akár a bajnoki címért is. Házi gólkirályunk 
Gacsályi Roland lett 6 góllal. Örvendetesen alakult a 
nézőszámunk is, hazai pályán 150-160, idegenben 60-
70 szurkolónk buzdította a csapatot, trombitákkal, do-
bokkal, fantasztikus hangulatot teremtve. Külön ki-
emelném a legjobban várt mérkőzést. A szomszédvár 
Vácszentlászlót győztük le idegenben 3:2-re, több,  
mint 100 zsámboki drukker nagy örömére. 
A sportpályán sikerült megépítenünk az elválasztó 
korlátot. Köszönjük támogatóinknak az anyagi segítsé-
get ehhez, és köszönjük azoknak a szurkolóinknak, 
akik társadalmi munkájukkal, időt nem sajnálva segí-
tettek egyesületünknek. 
Sajnos az öltözőnk még mindig romokban hever, bí-
zunk abban, hogy tavaszra megszületik a pályázati 
pozitív döntés, és végre méltó módon tudjuk vendége-
inket fogadni. 

Villanyvilágítást is tervezünk az edzőpályára, hogy 
sportolóink, felnőttek és gyerekek egyaránt szabad 
levegőn, füvön tudjanak fejlődni. Ehhez örömmel fo-
gadjuk bárki támogatását. 
Sikeresen indult a Bozsik-program is, jelentősen gyara-
podott a létszám, több tornán részt vettek U7, U9 és 
U11-es gyerekcsapataink. U13 és U15 vegyes csapa-
tunk barátságos mérkőzésen 6:5 arányban legyőzte a 
vácszentlászlói gyerekeket. A gyermekek egész télen 
járnak edzésekre, heti 2-3 alkalommal. Sajnos a torna-
termünk nem túl nagy, de amíg nem készül el a pályán 
a világítás, csak teremben tudjuk oktatni, felkészíteni a 
fiatalokat. Köszönet illeti az Önkormányzatot, hogy 
ezt a lehetőséget biztosítja számukra. 
A felnőtt csapat január közepén kezdi az alapozást, 
februárban már edzőmérkőzéseket is szeretnénk ját-
szani, hisz március 10.-e körül indul a tavaszi szezon. 
Bízunk abban, hogy a folytatás legalább olyan sikeres 
lesz, mint az ősz, várjuk szurkolóinkat, régit és újat 
egyaránt, minél nagyobb számban buzdítsák csapatun-
kat a bajnoki meccseken, hisz a jó közönség dopping-
szerként hat a fiúkra. 
Találkozunk tavasszal, hajrá Zsámbok! 

Kovács Tibor 
Egyesületi elnök 
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Tisztelt Lakosság! 

Mint  köztudott a Polgárőrség feladata a település 
személyi és vagyonvédelemének biztosítása, a vidé-
künkre jellemző külterületek fokozott ellenőrzése, az 
egyedül élő, idős állampolgárok segítése, a közterületek 
bűnmegelőzésének segítése, a településünk lakóinak 
közbiztonság érzetének javítása. Ennek érdekében pol-
gárőreink havonta  250 – 280 óra éjszakai szolgálatot 
látnak el községünk területén. 

A szolgálatok ellátása napi rendszerességgel törté-
nik. Szolgálat szervezéskor figyelembe vesszük a 2012. 
évben elfogadott polgárőr törvény ránk vonatkozó elő-
írásait, az Országos Polgárőr Szövetség szolgálati sza-
bályzatát.  

 
2013. évben a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

kötöttünk együttműködési megállapodást. Ennek kere-
tében havonta több, rendkívüli esemény során   Tura 
város Rendőrkapitányságához tartozó helyi Körzeti 
Megbízottal kell kivonulnia a polgárőrség felkért Tagjának.  
Ez a szolgálat havonta kb. 55-60 órát vesz igénybe. Termé-
szetesen  ez is minden esetben éjszakai szolgálatot jelent.  A 
2012. évben a Pest Megyei Polgárőr Szövetség és a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött, egyesületün-
ket is érintő együttműködési megállapodás alapján  rendkívü-
li időjárás esetén is számíthatnak Polgárőr Egyesületünk 
segítségére. 

 Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi 
sport egyesülettel. A sport egyesület megyei 
III.osztályú bajnokságon vesz részt, minden  mérkőzé-
sének biztosítását Polgárőr Egyesületünk végzi. 

 
Napi kapcsolatban végezzük munkánkat az önkor-

mányzatunkkal, minden rendezvényét biztosítjuk,   A 
hagyományokra épülő. 11. éve augusztus hónapban 
tartott „ Lecsót a keceléből” fesztivál két napos rendez-
vényen polgárőrségünk az éjszakai megőrzésen, a köz-
biztonság fenntartásán keresztül hatékonyan részt vesz.  

Községünk területére öt főútvonalon lehet bejutni az 
idegeneknek.  Az idős emberek sajnos  megbíznak az 
idegenekben is, ezért fokozottan veszélyeztetetté váltak 
a trükkös tolvajok és a „házalók” sokasága miatt.  Ezért 
nagy szükség lenne a polgárőrautó rendszeres mozgására 
napközben, sajnos ezt nem tudjuk biztosítani állandóan, mi-
vel polgárőreink többnyire munkahellyel rendelkeznek. 

Amennyiben napközben trükkös tolvajok vagy 
„házalók”-ról kapnak értesítést az itthon tartózkodó pol-
gárőreink azonnal próbálnak  segíteni,intézkedni, természete-
sen ezt a saját autójukkal teszik.  

 
 Igény szerint közös rendőri járőrszolgálatot szerve-

zünk, különösen figyelünk a betakarítási időszakban a 
mezőgazdasági termékek védelmére, erdő, facsoportok   
védelmére. Reméljük a község határában termelő gaz-

dálkodók megelégedéssel nyugtázzák a termény lopá-
sok lecsökkenését. 

A csatornázási munkák során tapasztalt rendkívüli 
útviszonyok miatt több esetben volt szükség a polgár-
őrség segítségére a lakosság járműveinek mentésében.  
Ezt meg is köszönte az A-HÍD Zrt, a csatornázási mun-
kák fővállalkozója. 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Mint köztudott az országban működő valamennyi pol-
gárőr egyesület tagja önkéntes munkát végez, (pihenőidejét 
feláldozva) a szolgálat ellátásával, tehát semmilyen ellen szol-
gáltatást nem kap érte. A polgárőrautó fenntartásához, futá-
sához természetesen pénzre van szükség, ezt támogatásokból 
tudjuk megoldani. 
 
2013-as évben támogatást kaptunk:  
az Önkormányzattól 335.000 Ft-ot 
a helyi Termelőszövetkezettől   150.000 Ft-ot 
A-HÍD Zrt-től 100.000 Ft-ot 
helyi vállalkozóktól (6 váll.) 150.000 Ft-ot 
lakossági adományokból 27.000 Ft-ot 
 
Tudniuk kell a polgárőr egyesületeknek a civiltörvény 
alapján minden támogatási forinttal el kell számolni, 
ehhez természetesen könyvelőt kell igénybe venni. 
Így a 2013-as év lezárása után egyesületünk be fog 
Önöknek számolni a felhasznált támogatásokról. 
 
Addig is tisztelettel megköszönjük Mindenkinek a 
támogatását! 
 
 
Tisztelt Lakosság!     
 

Felhívjuk figyelmüket,hogy a bűnmegelőzés terüle-
tén Önök  is sokat tehetnek saját értékeik megóvásában,  

pl.: nem hagyunk nagy értékeket az autó ülésén éj-
szakára, 

nem hagyunk értékeket a temető előtt parkoló gép-
kocsinkban, 

figyelnek az otthon tartózkodók az idős szomszé-
dokra,  

figyelnek a szemmel látható idegenekre az utcában, 
azonnal felírják az autó rendszámát és hívják a Turai 
Rendőr szolgálat  telefonszámát, mely a következő: 
 

0036 30 678-7309  
 
Megköszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 

Zsámboki Polgárőr Egyesület 
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