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AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL  

      Kedves Zsámbokiak ! 
2013. évi önkormányzati 

költségvetésünk jelentıs mér-
tékben átalakult az elızı évihez 
képest.  A jellemzıen bázisala-
pú tervezést felváltotta az álla-
mi feladatok ellátásához szüksé-
ges források meghatározása, a 
feladat alapú finanszírozás. A 
korábbi években már folyama-
tosan csökkent az önkormány-
zati feladatok ellátásához szük-
séges forrás, és az új rendszer 
sem biztosít minden területre 
elégséges fedezetet. 

   A MÖSZ véleménye szerint 
több száz olyan /elsısorban 
kis/ település van, amelynek 
testülete objektív okok miatt 
nem tud "nullszaldós" költség-
vetést készíteni a kötelezı ön-
kormányzati feladatok valame-
lyikének részleges vagy teljes 
elhagyása nélkül.         Zsámbok 
Község Önkormányzatának a 
2013. évi feladatainak ellátásá-
ra 169 245 000 Ft forrás áll ren-
delkezésre.  Bevételeink jelen-
tıs része a helyi iparőzési adó-
ból, kommunális adóból, és a 
gépjármő adó 40 %-ból szárma-
zik. 94 935 000 Ft a Központi 
támogatás összege, mely nem 
nyújt fedezetet többek közt a 
gyermekétkeztetés, óvodai 
konyha üzemeltetésére. 

      Meglévı saját forrása-
inkból tudjuk a kiadásokat 
megtervezni, és a pénzügyi 
egyensúlyt biztosítani.  

      2012. december hónapban  
a központi költségvetés ( a fenn-
álló tıke és kamat költséget ) 
á t vá l la l t a  a min imá l i s : 
26 000 000 Ft összegő hitelállo-
mányunkat. Az intézmények 
mőködtetése mellett a szociális 
és közfoglalkoztatási feladatok 
ellátása továbbra is, ami megha-
tározó. Terveztük a Sport pálya 
épületének felújítását, a helyi 

Körzeti Megbízotti Iroda felújí-
tását, Lecsófesztivál, Egészség-
nap szervezését, Civil szerveze-
tek támogatását, és a csatorna-
beruházás befejezése után fo-
lyamatosan útjaink helyreállí-
tását, járdaépítést. 

     2013. január 1.-tıl az álta-
lános iskola mőködtetését az 
állam látja el. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Gö-
döllıi Tankerületének Igazgató-
jával megkötöttük a vagyonke-
zelıi szerzıdést, amely szerint a 
Tornatermet továbbra is az Ön-
kormányzat mőködteti. 

    Gomba község kezdemé-
nyezését a Közép Magyarorszá-
gi Régió – Budapest szétválását 
Zsámbok Község Önkormány-
zata is támogatta annak remé-
nyében, hogy a jövıben Pest 
megye részére több Európai 
Uniós támogatás jusson. 

    Településünkön folytató-
dik a csatorna- hálózat építése! 
A kivitelezés az ütemterv sze-
rint halad, de az idıjárás állan-
dó változása miatt több kelle-
metlensége származik a lakók-
nak és az építıknek is. A mun-
kálatok teljes befejezése 2013. 
novemberében várható. Az irá-
nyító hatóság elıírásai alapján 
április végén, májusban el kell 
kezdıdnie a próbaüzemnek, 
így a munkavégzést nem lehet 
leállítani a téli idıszakban 
sem. 

    Az építést a beruházó ön-
kormányzatok mőszaki ellenıre 
folyamatosan ellenırzi, és a ke-
letkezı hibákat a kivitelezınek 
helyre kell állítania. A folyama-
tos esızések, és a tömörödés 
miatt keletkezı süllyedéseket 
kijavítják, és az út helyreállítá-
sok egyenlıre csak ideiglenes 
jellegőek. Ahol a lakók kérésé-
re sem teljesítik az ingatlanok 
elıtti helyreállítást, kérjük szí-

veskedjenek jelezni részünkre, 
és a helyreállításokat elvégez-
tetjük. Vannak olyan helyreállí-
tásra váró szakaszok, ahol a 
munka csak jobb idı esetén va-
lósulhat meg. Többszöri kelle-
metlensége származott a Halász 
utca, Ady Endre, Akácfa utca 
lakóinak. Ezek az utcák sajnála-
tos módon nem megfelelı réteg-
rendő aszfalttal rendelkeznek, 
és gyakoribb helyreállítást igé-
nyelnek. Sajnálatos, hogy a Ko-
márom utca lakóinak is el kel-
lett viselnie az építés befejezésé-
nek elhúzódását. 

     Köszönjük, és kérjük tele-
pülésünk minden lakójának 
megértését, türelmét! A beruhá-
zás próbára teszi mindannyiunk 
türelmét, idegrendszerét. Oly-
kor tapasztalunk rosszindulatú 
hangulatkeltést, rágalmazást, 
szidalmazást. 

       Tisztelt Lakóink ! 
Mindannyiunk érdeke, hogy 

a munkálatok mielıbb befeje-
zıdjenek, és a tavasz közeledté-
vel megkezdhessük a házak 
elıtti tereprendezést, füvesítést. 
Nagy beruházás amely jelenleg 
zajlik a településen, és ha meg-
könnyebbülnek attól, hogy szi-
dalmaznak akár engem, tegyék 
továbbra is. A munkák során 
elıforduló hibák kijavíttatására 
törekedünk, és azon vagyunk, 
hogy a beruházást megnyugta-
tóan fejezzük be. 

    Azok részére, akik az egy-
összegő érdekeltségi hozzájáru-
lást 2012. december 20-ig még 
nem fizették be, a Csatorna-
beruházási Társulat további 
részletfizetési lehetıséget tervez 
biztosítani, amelyrıl hamarosan 
részletesebben értesülnek. 

     
 Köszönöm megértésüket ! 

Holló Ilona 
polgármester 
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„Én gyalog fogok hazamenni 
 a porral lepett füveken, 
 mezítláb, hogy sírva érezzem, 
 ha felmelegszik a szülıföld 
 pora, mikor megérkezem." 

 Váci Mihály. 
 
Dr. Tóth József 1934 no-

vember 23-án született 
Vácsze nt lászlón. İsei 
vácszentlászlói és anyai 
ágon valkói szegényparaszt-
ok vo l tak,  cs eléde k, 
pes t r ej áró k . 1936-tó l 
Zsámbokon egy tanyáról a 
Kórós-tanyáról nagymamája 
hátán indult naponta a 
zsámboki óvodába. Kis idı 
múlva a család tanyai gyarapodása lehetıvé tette, hogy 
beköltözzenek a faluba, így a Rákóczi utcában házat vet-
tek. Innen indul Dr Tóth József iskola és falu iránti ra-
gaszkodása. 
A kitőnı tanuló, bekapcsolódik az iskolai ének, tánckar 

és a színjátszó csoport munkájába. Az esperes úrral szer-
vezett Szívtestırség tagja.   1948-tól  Gödöllıre járt gim-
náziumba, majd  a mátyásföldi Corvin Mátyás középisko-
lába, itt tett gimnáziumi érettségit. Az ELTE magyar, 
történelem szakán  1957-ben végzett. Végigjárta a tanári 
pálya szakaszait, dolgozott tanárként általános iskolában, 
volt igazgatóhelyettes, óraadó szakközépiskolában és 
tanárképzıben. Pedagógiai érdemei között leg meghatá-
rozóbb célja volt, hogy minél több gyermek lelkébe elül-
tesse a magyar kultúra csíráját, ott nevelgesse, gondozza., 
hogy megismertesse szeretett országa és szőkebb hazája 
történelmét. A hagyományırzés nem magánügy, a közös-
ség, a tanító, a családok feladata. A hagyomány közös-
ségben képes csak elevenné válni. Sok generáció tanítója-
ként tudatosan vállalta fel ezt a nemes feladatot 
1972 márciusában lett bölcsészdoktor, disszertációját 

„Bosznia-Hercegovina okkupálásának belpolitikai vonat-
kozásai” címen írta s védte meg. Kiváló szakmai munká-
jának köszönhetıen tanügyigazgatási vezetı lett, elıbb 
tanfelügyelı, majd a III. kerületben osztályvezetı, innen 
ment nyugdíjba. Humán végzettsége ellenére, vagy talán 
épp ezért fontosnak tartotta az ifjúság testi nevelését is. A 
természetjáráshoz elıször az úttörımozgalom révén ke-
rült közel. Már kezdı tanárként Pasaréten tornaterem hiá-
nyában napköziseivel – a bakancsosokkal- járta a környé-
ket, és itt kapott kedvet a táborozásra is, amelynek kiváló 
szervezıkészségével meghatározó alakja lett. 
Csillebércen a „Barátunk, a természet” program egyik 

szakvezetıjeként. túravezetıvé, majd nemzetközi túrave-
zetı vált, és kihasználva orosz nyelvtudását sok cseretúrát 
vezetett a „grúz hadiúton”. A helyiektıl meg is kapta a 
„Grúzia turistája” kitüntetı jelvényt. Elnyerte az aranyjel-
vényes túravezetı címet, és ifjúsági természetjárásért 
életmődíjban részesült. Ma is az Aranyjelvényes Túrave-
zetık klubjának alelnöke. A gyalogtúrák mellett kerékpá-
ros expedíciók kezdeményezıje lett.  Csordás Mihállyal 
1966-ban útjára indították az Országos Kerékpáros Kör-
túrát. Ez évben alakult újjá az MTSZ Kerékpáros Bizott-
sága, amelynek a vezetıje lett. Késıbb, 1996-tól hosz-
szabb idın át a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségé-
nek  elnöke is volt. Éveken át szervezte és vezette a 
„dicsıséges tavaszi hadjárat” kerékpáros emléktúrát. İ 
írta az 1984-ben megjelent Kerékpáros túrázók zsebköny-

vet és több módszertani ki-
adványt. 
A szervezett turisztika terén 
végzett  munkájáért az 
Aranykerék és a Természet-
járás fejlesztéséért arany 
fokozat kitüntetéseket kapta. 
Alapítója a Tájak, Korok, 
Múzeumok mozgalomnak, 
alapítója a Múltunk, öröksé-
günk Alapítványnak, napja-
inkban a Tájak-Korok-
Múzeumok csoportot vezeti, 
és elıadásait a hazai tájsze-
retetrıl és hazaszeretetrıl 
közösségek hallgatják. 
1993-ban Alapító tagja a 
Kossuth Szövetségnek, és a 

honismereti –turisztikai gyermekközösségek támogatásá-
ra létrehozta az Ezüstfokos vándordíjat. Történeti –
helytörténeti kutatómunkája eredményességét igazolják 
az általa írt kiadványok: Kossuth Lajos nyomában hazai 
és külföldi tájakon, Rákóczi emléktúrák,Battyány nyomá-
ban…A Budapesti Honismereti Társaság elnökségének 
tagja, elismert helytörténész. 
Mindig gondja volt az „utánpótlás” biztosítására. 
A hagyományırzés és a diákok felelıs felnıttekké neve-

lése mindig látóterének középpontjában állt. Zsámbokon 
1987-ben létrehozta a Tóth alapítványt családja emlékére, 
melyen a zsámboki kisdiákok évente  pályázatot készíte-
nek hagyományırzés, helytörténet témakörben. 
Verseit Vándorúton címmel győjtötte csokorba, saját 

kiadásban jelentette meg. 
Rendszeresen jelentet meg írásokat a Köznevelésben, a 

Honismeret és a település krónika lapjában.  Meghívottja 
a zsámboki honismereti vetélkedıknek és a József Attila 
versenynek. 

Több évtizedes levéltári búvárkodás, a községben vég-
zett győjtımunka relikviáinak, rekvizitumainak kitartó 
rendszerezése teszi hitelessé, gazdaggá munkáit .A ma-
gyar államalapítás millenniumára elkészítette Zsámbok 
község helytörténeti könyvét, A  Zsámboki krónikát. 
2000-ben Zsámbok községért emlékérem kitüntetést ado-
mányozott számára a település önkormányzata a település 
helytörténetének kutatásáért, a hagyományok ápolásáért. 
Megírta frontélményeit gyermekszemmel és Davaj, davaj 
c könyvében a település, és Pest megye településein a 
világháborús eseményeket mutatja be. 

2012-ben a 300 éves éves zsámboki iskola tevékenysé-
ge elıtti tisztelet késztette, hogy a múltat meg kell mente-
ni a jövı számára. Önkormányzatunk támogatásával je-
lent meg a Palatáblától az internetig c. monográfia, az 
iskola történetérıl. 
Fáradhatatlanul, megszállottként készíti a zsámboki 
képeskrónikát, szeretett iskolájáról. 
Sokoldalú, értékes embert ismerhetünk személyében, aki-
nek érdeklıdése széleskörő. A Köztársasági Érdemke-
reszt Ezüst fokozata kitüntetettje elıtt, falu iránti elköte-
lezettsége elıtt Zsámbok község tisztelettel adózik ame-
lyért díszpolgári elismerésben részesíti. 
Büszkén vallja magáról: 
„Úgy vagyok én Zsámbokkal, mint Kiskunfélegyházával 
Petıfi”, aki jól tudta, hogy Kiskırösön született, de onnan 
csecsemıként került a kiskunok fıvárosába. „Ez a város 
születésem helye…Nekem is Zsámbok a szellemi szülı-
helyem.” 

Laudáció  Dr Tóth József tiszteletére 
A köszöntı elhangzott 2012. dec. 8.-án, Zsámbok község Önkormányzata által szervezett Díszpolgári kitüntetés átadó ünnepségen  
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2013. január 25-én megtartott kooperáción beszámol-
tak a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kivitele-
zését végzı vállalkozók a munkák aktuális állásáról. 
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települési szennyvízhá-
lózatait építı A-S-H Csatornaépítı Konzorcium, vala-
mint a szennyvíztisztító telep kivitelezését végzı UTB 
Envirotec Zrt. is részletesen tájékoztatta a települések 
vezetıit, illetve a projektszervezet képviselıit a projekt 
elırehaladásáról. 

 
A Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatalban kétheti rend-

szerességgel megtartott vezetıi egyeztetésen a „A 
Vácszentlászlói agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, 
Zsámbok - szennyvízelvezetése és tisztítása” címő projekt 
kapcsán felmerült kérdések, észrevételek megtárgyalása 
zajlott. Az általános mőszaki kérdések egyeztetésén túl a 
résztvevık a lakossági jelzésekre, panaszokra is igyekeztek 
mindenki számára elfogadható megoldást találni. A kivitele-
zık felvoltak készülve, hogy egy ilyen mérető munka jelen-
tıs hatással lesz a települések jól megszokott mindennapi 
életére, ezért fı céljuknak tartják, hogy zökkenımentesen 
folyjon az építés és a lehetı legkisebb kényelmetlenséget 
okozzák az érintett területen lakóknak. Ennek ellenére olyan 
mőszaki megoldásokat is alkalmazni kell esetenként, ami a 
lakosság számára esetenként indokolatlannak tőnı kellemet-
lenséget okozhat. A kérdéskör tisztázásához el kell monda-
ni, hogy az építéseket a kiviteli terveknek és az EU-s pályá-
zat elıírásainak megfelelıen kell elvégezni, ezektıl eltérni 
csak nagyon indokolt esetben lehet, illetve az ilyen módosí-
tások idı- és költség igénye jelentıs. Ennek ellenére a meg-
valósítás során - ahol a szabályos kivitelezést, késıbbi 
üzembiztonságot nem veszélyezteti - figyelembe veszik a 
lakossági kéréseket. 

Az érintett cégek képviselıi arról számoltak be, hogy a 
munkák mindenhol az ütemtervnek megfelelıen zajlanak a 
váratlan mőszaki problémákat sikerül áthidalni. A csatorna-
építési munkálatok a három településen a tervek szerint 
2013 ıszén fejezıdnek be.  

A szennyvíztisztító telep terület elıkészítı munkái elıre-
haladott állapotban vannak, a korábban kivágott fák tuskói-
nak kiemelése, átszállítása megtörtént. A tisztított szennyvi-
zek egyik befogadójaként kialakítandó nyárfás  öntözési 
területén a tereprendezés, övárkok és teraszok kialakítása, a 
bevágások és töltésépítés megtörtént a korábban kiadott 
módosított vízjogi létesítési engedély szerint. A 
drénvezetékek fektetése megtörtént az öntözési területek 
nagy részén. A területi átemelı telepítésre került.  Az öntö-
zırendszer kiépítése elkezdıdött, a gázvezeték keresztezé-
sek kivitelezése megtörtént. A telepre vezetı bekötıút kitő-
zésre került a földhivatali nyilvántartás szerint. A telepen 
belüli durva tereprendezés megtörtént, a mőtárgyak vasbe-
ton szerkezetei elkészültek a kezelı épület kivitelezése meg-
kezdıdött.  

A csatornahálózat építése mindhárom településen elérte a 
40%-os készültségi fokot a gravitációs vezetékek tekinteté-
ben, a nyomóvezetékek 72 %-a készült el 2013. január végé-
ig. A rákötések megvalósításának mőszaki feltétele az, hogy 
minden kapcsolódó csatornahálózati elem (pl. nyomóvezeté-
kek, átemelık) is megépüljön és üzembe helyezése megtör-
ténjen, valamint a hálózaton összegyőjtött szennyvizeket a 
szennyvíztisztító telep fogadni tudja. A csatlakoztatást csak 
a csatornahálózat üzembe helyezését követıen, az önkor-
mányzat és az üzemeltetı engedélyével lehet elvégezni. Er-
rıl a Polgármesteri Hivatal a rendszer próbaüzemének meg-
kezdésekor fogja a lakosságot kiértesíteni. 

Beszámoló a szennyvízelvezetés és 
tisztítás projekt elırehaladásáról 

1.)  Okmányirodai f e ladatok  teljes köre 
((lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármő-
nyilvántartás, vezetıi engedélyek, személyazonosító iga-
zolvány stb.) 

2.) Szociális igazgatási feladatok: 
∗ idıskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgála-

ta, folyósítása 
∗ alanyi és normatív ápolási díj megállapítása, fe-

lülvizsgálata, folyósítása (méltányossági ápolási 
díj a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik 
továbbra is) 

∗ alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra 
való jogosultság megállapítása (méltányossági 
közgyógyellátási igazolvány a helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozik továbbra is) 

∗ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság meg-
állapítása, errıl hatósági bizonyítvány kiállítása 

∗ hadigondozotti ügyekben az elsı fokú hatósági 
jogkör gyakorlása 

3.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásával kapcsolatos feladatok közül: 

∗ a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a 
járás illetékességi területén lakcímmel rendelkezı 
polgárok tekintetében, illetve adatszolgáltatás a 
nyilvántartásból (így például kollégiumi elhelye-
zéshez a lakásban élık számáról szóló igazolás 
kiadása is) 

∗ lakcímbejelentés (átmenetileg várhatóan március 
1-ig még a Polgármesteri Hivatalban is lehet 
lakcímet bejelenteni) 

4.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül: 
∗ a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén 

a törvény vagy kormányrendelet által meghatáro-
zott feladat- és hatáskörök ellátása 

∗ a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történı 
folytatásának bejelentése fogadása 

 
Járási gyámhivatalhoz kerülı hatósági feladatok: 

1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámha-
tósági feladatok teljes köre 

2.) A jegyzı hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok 
közül: 

∗ az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, fel-
mentése, munkadíjának megállapítása 

∗ a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele 
(a települési önkormányzat anyakönyvvezetıi 
továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elisme-
rı nyilatkozatot) 

∗ a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 
∗ a szülı azon nyilatkozatának felvétele, melyben 

hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 
örökbefogadásához 

∗ védelembe vételrıl és megszüntetésrıl való dön-
tés 

∗ családi pótlék természetbeni formában történı 
nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat 

∗ iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésé-
nek kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgá-
lata 

A Járási Hivatalok hatáskörébe  
kerülı ügyek többek között 
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… Zsámbok Község Képviselıtestületének, hogy szelle-
mi szülıhelyem díszpolgárává választott. 

Köszönöm a Község jelenlegi és egykori Vezetıinek azt a 
szeretı támogatást, amellyel hagyományırzı munkámat 
folyamatosan segítették és segítik. 

Köszönöm a Bajza Lenke Általános Iskola Pedagógusai-
nak, hogy egykori zsámboki diákként befogadtak, és hely-
történeti tevékenységemet önzetlenül támogatják. 

Köszönöm a felnövekvı Zsámboki generációknak, hogy 
immár 25 éve lelkesen, értékes helytörténeti dolgozataikkal 
részt vesznek a Tóth Alapítvány pályázatain. 

Köszönöm az érdeklıdı gyerekek lelkesítését segítı köz-
remőködését a szülıknek, és mindazoknak akiknek elbeszé-
lései alapján értékes ismeretek menthetık át a jövı számá-
ra. 

Köszönöm a hozzám hasonló lelkülető barátaimnak a 
bátorító, elismerı lelkesítést, azt a sokféle segítséget, ame-
lyek erıt adnak további helytörténeti munkámhoz! E jeles 
nap alkalmából Zsámboki kötıdésemrıl szóljon az alábbi 
verses vallomásom: 

KÖSZÖNÖM… 

NOSZTALGIA 
 
Idehúz a szívem, 
hol palóc ıseink, 
-ezek a hıs, dolgos 
parasztelıdeink – 
évszázadok óta 
vérrel, verejtékkel 
védték és mővelték 
drága szülıföldünk: 
 a szép Hajta-mentét. 
 
Szelíd dombhajlatok, 
nádas, szikes rétek, 
s kukoricások közt 
 kúszó útösvények, 
talpsimagatóan 
 puha porát érzem… 

 

/dr. Tóth József/ 

„Információs társadalmat építünk” hangzott el az ukáz 
annak idején az országépítı kis liberális párt házatájáról. Hát 
ez sikerült is szépen! Megjelölhetjük és lájkolhatjuk egy-
mást, az utcán úgysem köszön szinte senki senkinek, 
csetelhetünk, szörfözhetünk, egymással minek állnánk szó-
ba? A hangrögzítés, fényképezés, netezés funkciókon kívül, 
azonban van a telefonnak még egy funkciója: beszélhetünk 
egymással, vagy ha a másik fél netán foglalt illetve elfoglalt, 
üzenetrögzítıjét lehallgatva eljutunk a hın áhított informáci-
óhoz. 

Rendelım telefonjára minden munkanap 12 óra 00 perc-
kor az aznapi aktuális információkat asszisztensnım rá-
mondja. Tagoltan, lassan, érthetıen. Ki, mikor, hol és mi-
lyen számon érhetı el. Ezek ellenére gyakran ér a vád: - 
hívtuk a rendelıt, a doktor úr nem érhetı el. Néha még el is 
vitatkoznak az üzenetrögzítıvel. Ha bármilyen nagy is a baj 
és a rendelı üzenetrögzítıjét végighallgatják, 30 másodperc 
múlva a kellı információ birtokába juthatnak. Számom 
egyébként természetesen nem titkos, akinek nincs meg 

mentse el: 06305340747. Ám itt is elıfordulhat, hogy míg 
emberi elfoglaltságom okán nem kapom fel azonnal a mo-
bilt, az a Rendelıbe irányít. Így az alapproblémánál lennénk 
ismét. Felhívnám a lakosság egy részének figyelmét ezenkí-
vül arra is, hogy a váróban állva hiába kér telefonon idıpon-
tot, a kérése okafogyott. Ugyancsak fontos hangsúlyoznom, 
hogy a 104 v.112 ingyenes hívószámok nem arra lettek kita-
lálva, hogy egyes családok rendszeresen ezen a fórumon 
üzengessenek a körzeti orvosuknak, anyagi megfontolásból. 
A Mentıszolgálat ezen hívószámokat rögzíti és a rendszere-
sen visszaélı személyek jövedelmébıl, v. segélyébıl az 
adott plusz terheket levonhatja. 

Egyébként változatlanul a falu orvosa vagyok és állok 
szíves rendelkezésükre rendelési idıben, és azontúl, ahogy 
az üzenetrögzítı vagy a rendelı ajtón kifüggesztett tábla 
rögzíti. 

 
Egészséges családot kívánok: 

 Dr. Erdélyi Tibor  
családorvos 

Csak a legszerencsésebbek nem ta-
lálkoztak még olyan helyzettel, mely-
ben másvalaki szólt rá a gyerekükre, 
vagy éppen nekik kellett megnevelni 
egy "helytelenül" viselkedı idegen 
kisgyereket. A mondás szerint a gyer-
mekneveléshez és a focihoz mindenki 
ért - sokan pedig úgy gondolják, hogy 
ezt a tudásukat mindenképpen át is kell 
adni, akár a saját gyerekükrıl van szó, 
akár idegenrıl. Ilyenkor hangzanak el 
a "Nem tanítottak meg köszönni?" 
vagy "Nem szabad ám hangoskodni!" 
típusú mondatok. Ezen a szülı szinte 

mindig felidegesíti magát: végül is, 
miért szól rá valaki a gyerekére? Sen-
kinek semmi köze ahhoz, hogyan ne-
velik a kicsit! 

Valamiért mindenki úgy gondolja, 
hogy a kisgyerek jóléte, jólneveltsége 
mindenek felett való (és ez bizonyos 
szintig igaz is), ám ez nem jogosít fel 
senkit arra, hogy úton-útfélen megra-
gadja az alkalmat arra, hogy a saját 
véleményét hangoztassa. Lehet, hogy 
évtizedekkel ezelıtt elfogadott volt a 
"közös fegyelmezés", ám ma már nem 
létezik egyedüli elfogadott út. Termé-

szetesen, vannak olyan udvariassági 
szabályok, morális normák, melyeket - 
jó esetben - mindenki igyekszik betar-
tani. Ám ezek megismertetése más 
gyerekével nem feltétlenül a mi gon-
dunk - az viszont, ha a mi gyermekünk 
valamilyen hiányosságára hívják fel 
mások a figyelmet, akkor azon érde-
mes elgondolkodni. Lehet ugyanis, 
hogy a másiknak tényleg igaza van, és 
egy olyan dologra mutatott rá, ami 
nekünk korábban meg sem fordult a 
fejünkben. Ehhez azonban kell némi 
önkritika és az, hogy beismerjük, hogy 

Hogyan is telefonáljunk? 

Védını tanácsai 

A dőlıutakon 
erre poroszkáltam, 
Virágot, bogarat 
 és a mezık felett úszó fellegeket, 
hosszan megcsodáltam. 
 
Ez volt Kóróstanyán 
az én gyermekkorom 
álomszép világa, 
S e föld ısereje 
egész életemnek 
bı erıforrása. 
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Szeptember óta dolgozik a Bajza 
Lenke Általános Iskola az új projekt-
ben. Miután a koordináló intézmény-
ben, Spanyolországban végigtárgyaltuk 
az elıttünk álló feladatokat, tevékeny-
ségeket, várható végtermékeket, bein-
dult a lényegi munka a nevelık és a 
tanulók körében a partnereknél csak-
úgy, mint itt, a mi iskolánkban. 

Már jó elıre elkészült a Comenius-
sarok, felkerültek a partnerek zászlai 
az aulában; a tanulók logót terveztek a 
projekthez, karácsonyi üdvözlılapokat 
és bemutatkozó leveleket küldtek a 
partnereknek. A logó készítésében a 
felsı tagozatos tanulók jeleskedtek, a 
karácsonyi lapok tervezésében, kivite-
lezésében, minden egyes kis- és nagy-
diák részt vett. A tanulók zsőrizték a 
produktumokat. Az általuk legjobbnak 
vélt három darab Glasgow-ban méret-
tetett meg a második projekttalálkozón. 
Egyikük a harmadik helyezést érte el a 
„nemzetközi zsőri” véleménye alapján. 
A mi logónk és a törökök terméke fog-
ja alkotni együtt majd a projekt emblé-
máját. Számos szép karácsonyi üdvöz-
let jutott el a partnerekhez, s ugyanígy 
sok bemutatkozó levél is gazdát cserélt 
Glasgowban. A török partner szerkesz-
ti a projekt honlapját. 

A második projekttalálkozó tehát 
Glasgowban, Skóciában zajlott január 
21 és 25 között. A találkozó elsı nap-
ján megismertük a St Patrick Primary 
iskolát, mely méreteit tekintve hasonló 
a miénkhez; százhetven tanulót nevel-

nek-oktatnak benne. A tanulói összeté-
tel külön érdekessége, hogy számos 
különbözı ország bevándorlói vagy 
azok gyermekei is járnak oda a tısgyö-
keres skót gyerekek mellett. Kínai, 
indiai, afrikai kisfiúk, lányok 5 éves 
kortól 12 éves korig békésen tevékeny-
kednek együtt az ír, a walesi vagy skót 
társaikkal. Huszonegy különbözı nyel-
vet beszélnek a különbözı származású 
gyermekek, a közös nyelv, a tanítás 
nyelve persze természetesen az angol. 

Az iskola megtekintése után lehetı-

ség nyílt egy kis városnézésre, majd 
másnap a skót tájból is ízelítıt kaptunk 
egy kirándulás révén a Loch Lomond-
hoz. (Lomond nevő tó.) Vonattal jutot-
tunk el a fıvárosba, Edinburgh-be, 
ahol a varázslatos szép épületeken kí-
vül megnézhettük a 2004-ben épült új 
parlamentet is. 

A magyarországi találkozóra, mely 
március 18 és 22 között zajlik majd, 
sok felnıttet és gyereket várunk. 

Szeretnénk minél több szép élmény-
ben részesíteni ıket. 

Az új Comenius iskolai együttmőködés 

mi is hibázhatunk. A szülık egy része 
azonban fél attól, hogy nevetségessé 
válik, tart a kioktatástól, vagy éppen 
attól, hogy elveszíti a szülıi tekintélyét 
a gyermeke elıtt. Így aztán gyakran 
agresszióval reagál - pedig ezzel a tet-
tével is "neveli" a kicsit, még akkor is, 
ha nem veszi azt észre. 

Abban az esetben, ha éppen nálunk 
vendégeskednek a gyerekek, vagy mi 
vigyázunk rájuk, akkor megengedett 
némi fegyelmezés, elsısorban a gyere-
kek biztonsága miatt. Ez "visszafelé" is 
igaz: ha közösségbe, babazsúrra visz-
szük a kicsit, akkor legyünk tisztában 
azzal, hogy ezekben az órákban más 
szülıknek adjuk át az irányítást.  
Ilyenkor érdemes elıször megbeszélni 
a másik szülıvel, hogy milyen alapsza-
bályok vannak érvényben: akár olya-
nok, melyeket a gyereknek követnie 

kell, akár olyanok, melyeket mi szeret-
nénk, ha követnének. Így már az elején 
tisztázottak lehetnek a kérdéses pon-
tok, például, hogy szabad-e cipıvel 
bemenni a lakásba. 

Ehhez azonban az kell, hogy a szülı 
ismerje a saját gyermekét: hogyan vi-
selkedik közösségben, miként reagál az 
idegenekre vagy éppen a váratlan szi-
tuációkra. 

 
A négy legfontosabb szabály, 

 szakértıktıl 
* Soha, semmilyen körülmények kö-

zött ne alkalmazzunk fizikai erısza-
kot, ne üssük meg más gyerekét, és 
ne alkalmazzuk azokat a büntetési 
formákat sem, amelyek a saját gyere-
künknél már beváltak. Ezzel csak 
összezavarjuk a másik gyereket. 

* Hagyjunk elegendı idıt a másik szü-

lınek arra, hogy közbelépjen! Eset-
leg finoman figyelmeztethetjük rá, 
hogy a gyereke nem éppen megfele-
lıen viselkedik, de ezt ne vigyük 
túlzásba. 

∗ Ne hozzunk megalázó helyzetbe a 
gyereket (és ez a sajátunkra is vonat-
kozhat!) azzal, hogy a barátai elıtt 
oktatjuk ki. Hasonlóképpen, ne hoz-
zuk kellemetlen helyzetbe a másik 
szülıt azzal, hogy a gyerekek elıtt 
kezdünk el vele vitatkozni. 

∗ Bármilyen nehéz is, hunyjunk szemet 
az apróbb ügyek felett. Nem tudhat-
juk, hogy a másik szülınek milyen 
elvárásai vannak a gyerek felé, így 
azt sem, hogy amit mi korrigálandó 
cselekvésnek tartunk, az egy másik 
családban majdhogynem normális.  

 
Forrás:internet 
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Iskolaérettség fogalma helyett megfelelıbb lenne az iskolára 
való alkalmasság fogalmát használni, mivel az érettség az 
érési folyamatokra utal, tehát csak a belsı adottságok szere-
pére, belülrıl kiinduló, magától végbemenı érési folyama-
tokra. 
Az iskolára való alkalmasság pedig magában rejti a környe-
zeti, családi tényezıket is, melyeknek szintén nagy szerepe 
van abban, hogy a gyermek az iskolai helyzetnek megfelel-
jen. 
 
Az iskolára való alkalmasság kritériumai 
 
1. Testi alkalmasság 

∗ befejezıdik a gyermek elsı alakváltozása, mely a testal-
kat minıségi változását eredményezi 

∗ a gyermeknél testarányok fejlettebb formája jelenik 
meg, óvodáskori testarányok eltolódnak, fiúsabb vagy 
lányosabb alkatúak lesznek a gyermekek 

∗ orvosi vizsgálat is megelızi az iskolába kerülést, bizo-
nyos magasság és súly alatt nem engednek iskolába 
menni gyerekeket 

2. Helyzetmegértés 
∗ a gyermek tudja, érzi, hogy az eddigiekhez képest vala-

mi új kezdıdik és ez sokáig fog tartani, de a végén a 
megtanultak segítségével belıle sofır lesz, vagy pilóta 
(vagy más) 

∗ a gyermek az iskola helyzetét el tudja különíteni az 
óvodától pl. tudja, hogy a napirendje megváltozik, nincs 
alvás ebéd után, kevesebb lesz a játék, de több dolgot 
tud meg a világról 

∗ a gyermekben kialakul a kötelesség érzése, feladatokat, 
megbízásokat minden más hatás ellenére észben tud 
tartani, és meg is tud tenni 

3. Szándékos és tartós figyelemre való képesség 
∗ a gyermek képes a monotónia (egyhangúság) tőrésére 
∗ a gyermek képes összpontosításra, belsı fegyelemre 
∗ a gyermek képes vágyainak elhalasztására 
∗ a gyermek képes nagyobb kitartással véletlenszerő in-

gereknek jobban ellenállni 
∗ a gyermek képes legyen arra, hogy a tudatosabb szabá-

lyozás, egyenletesebb fékrendszer hatására indulati 
feszültségei ne sodorják el könnyen 

4. Feladattudat 
∗ a gyermek a tekintéllyel rendelkezı személyek által 

kijelölt feladatok elvégzését minden más tevékenység-
nél fontosabbnak tartja, pl. karikák helyett, nem rajzol 
virágokat 

5. Teljesítmény igénye 
∗ a gyermek eddig fıleg játékos cselekvésekkel találko-

zott, most hosszabb távú motiváló erık is hatnak, ah-
hoz, hogy valamit létrehozzon, készséget, tudást kell 
szereznie 

∗ a gyermeknél a játék és feladat elhatárolódik egymástól 
∗ a gyermek át tudja érezni a tudás örömét 

6. Értelmi érettség 
∗ a gyermek gondolkodásának érzelmi telítettsége csök-

ken 
7. Érzelmi érettség 

∗ a gyermeket az önfegyelme, akarata a feladatok elvég-
zésére ösztönzi 

∗ a gyermek vágykielégítése háttérbe kerül, késleltetni 
képes a vágyai kielégítését 

∗ a gyermeknél az elvárások, megbízások teljesítése ki-
emelt szerepet kap 

∗ a gyermeknél megjelennek az intellektuális (szellemi, 
értelmi) érzelmek, szülık is segítsenek fenntartani az 
iskola iránti kíváncsiságot 

∗ a gyermek saját tevékenységét kívülrıl is figyelni kez-
di, ezért önmagát figyeli a legjobb teljesítmény elérése 
érdekében 

8. Szociális érettség 
∗ a gyermek képes érzelmi alkalmazkodásra másokhoz 
∗ a gyermek társkapcsolatai átalakulnak, egymáshoz való 

viszony tartalmasabbá válik 
∗ a gyermeknek az iskolai helyzethez társas szinten is 

alkalmazkodni kell, szülık szerepe e területen is ki-
emelt, erısítsék ık is a baráti kapcsolatokat 

 
Az iskolaváráshoz szükséges szülıi magatartás 

∗ a szülı támogassa a gyermek iskolavárását, lelkese-
dését ne nyomja el, ne ijesztgessen, hanem érdeklı-
déssel fogadja a gyermek kérdéseit 

∗ a szülı lelkesítsen saját iskolába lépésének történeté-
vel 

∗ a szülıvel közösen látogassanak el az iskolába, hogy 
gyermeknek ne legyen idegen a hely, mert ismerıs 
helyek, személyek által, csökken a gyermekben a 
gátlás, és a félelem 

∗ a szülı adjon egyszerő feladatokat a gyermeknek, 
eleinte játékosan, közben pedig a jó viselkedést ju-
talmazza, dicsérje, ne pedig a rosszat büntesse! 

 
 Molnárné Deák Erika 

  Óvodavezetı 

Gondolatok az iskolaérettségrıl 

TISZTELT ZSÁMBOKI LAKOSOK! 
Köszönjük, hogy 2012-ben adójuk 1%-át felajánlották 

a Kacó Óvoda alapítványának. 
A Nemzeti Adó és Vámhivatal az alapítvány számlájára 257.000.-Ft-ot utalt át. 

 
Kérjük, hogy 2013-ban is támogassák a zsámboki óvodás gyermekek alapítványát adójuk 1%-nak felajánlásával. 

Az alapítvány adószáma: 18707740-1-13 
Támogatásukat köszönjük. 

 
Tamásné Homoki Andrea a Kuratórium elnök 
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ZSÁMBOKI GYEREKSZÁJ 
Hannát, egy 1,5 éves kislányt, aki egyre több új kifejezést 
ismer meg, de még nem mindegyik jelentését  ismeri, az 
apukája egy este arra biztatott, hogy a Jó éjt puszi után a 
Mamitól így köszönjön el : CSÁ  ! 
A kicsinek ez így sikerült: 
„ Csávó !  Mami  –és vidáman integetett. 

Egy 3 éves kislány rajzolgatott. Az ıt szemlélı felnıtt meg-
kérdezte: 
-Mit rajzoltál? 
„ Nyuszit.”  
-Rajzolj a nyuszinak bajuszt is! –javasolta a felnıtt. 
„ De az csak a Télapónak van.” –hangzott a válasz. 

A Számítógép világában nınek fel a mai gyermekek. 
Egy 3 éves kislány Édesanyjával otthon gyakran színez ki 
meseillusztrációkat. 
Ez a kislány egy alkalommal a szomszédban vendégeskedett 
és egy A/4-es lapra lelkesen rajzolt. A képen a jobb felsı 
sarokba napocskát, alá középre pedig szabályosan összeren-
dezett körökbıl virágot rajzolt szárral és levéllel.. Miután a 
rajz elkészült, a rá vigyázó felnıtt kérte, színezze ki a képet. 
A kislány válasza: 
„ Én ezt neked TÖLTÖTTEM LE! - színezd ki Te !” 

Egy anyuka a téli ünnepi rendezvényekre rendszeresen a téli 
kabátjára sál helyett rókaprém gallért kötött. 
A 4 éves kislánya egy alkalommal így figyelmeztette ıt: 
„ Anyu! A parókádat még nem vetted fel!” 

Gyertyafényes vacsora 
A karácsonyi ünnepek után az óvó néni megkérdezte a gyer-
mekektıl, hogy szokták-e a szüleik otthon gyertyával is dí-
szíteni vacsorázáskor az ünnepi asztalt? 
A gyerekek közül ki igennel, ki nemmel válaszolt. 
Egy 6 éves kisfiú is lelkesen jelentkezett, így az óvó néni ıt 
is meghallgatta: 
„ Igen, nálunk szokott gyertya lenni az asztalon, amikor 
elmegy az áram.” 

Az óvó néni éneket tanít a gyerekeknek. A dal szövegét na-
pok múlva is rosszul énekli egy kisfiú. 
Jöttem karikán, kicsi taligán....szól a dal. 
A dajka néni meg próbált segíteni, hogy a kisfiú a megfelelı 
szavakat használja, ezért  megkérdezte: MIVEL JÖTTÉL? 
„ Sétálva.” –volt a válasz. 

A gyermekek kíváncsisága határtalan! 
A szülık nem mindig veszik észre, ha a kiskorú gyermekük 
veszélyes helyen jár, vagy  veszélyes tárgyat talál, esetleg 
azt használja.. 
Az óvó néni beszélgetés során arra próbálta rávezetni a 

gyermekeket, hogy ha veszélyes tárgyat találnak, vagy lát-
nak kisgyermek kezében, azonnal szóljanak szüleiknek, 
vagy más, a közelükben lévı felnıttnek. 
A téma kapcsán a gyerekek lelkesen mondták el véleménye-
iket, -televíziós élményeiket. 
Egy 6 éves kisfiú mindezt így fogalmazta meg: 
„ Azért veszélyes ha ilyet találunk, mert a HINTİPOR, 
ami benne van, felrobbanhat.” 

A népi használati tárgyak elnevezése ma már idegenül cseng 
a kisgyermekeknek. 
A véka, mint mérı edény, különösen furcsa számukra, hisz 
egy állatka nevéhez hasonló. 
Így fordulhatott elı, hogy a Farsangra tanult dalt, amíg a 
népi kifejezés nem rögzıdött, néhány gyermek, helytelenül, 
ugyanakkor mókásan így énekelt: 
Helyesen: Három véka jó kívánság áldjon meg az ég! 
 
Tévesen:   „ Három béka jó kívánság…..” 

Azért, hogy a gyerekek ne csak könyvbıl ismerjék a városi 
közlekedést, autóbusszal Gödöllıre utaztunk. Jártunk a Vá-
rosi múzeumban, és a Városi piacot is megnéztük. 
Használtuk az aluljárót, visszafelé megnéztük a több sávos 
autóutat, az útkeresztezıdést, majd pedig a lámpák jelzéseit 
figyelve a zebrán haladtunk át. 
Hazaérve, hogy rögzítsem a gyermekek ismereteit, kérdése-
ket tettem fel. Többek között ezt is: 
"Mi tetszett nektek legjobban a kiránduláson?" 
Egy 5 éves kislány ezt válaszolta: 
"Hogy átmentünk a zsiráfon." 

Rendszeresen kapnak a gyermekek gyümölcsöket az óvodá-
ban. 
Nyár elején a meggy szezonális gyümölcsöt fogyasztották a 
gyerekek.  
Mindenki lelkesen és ügyesen próbálta úgy lerágni a gyü-
mölcs húsát, hogy a magocskát ki tudja venni, köpni. 
Egy idı után egy kisfiú rémülten szólt: 
"Óvó néni! Lenyeltem egy magot! Most ki fog nıni a 
hasamból egy fa?" 

Egy 6 éves kisfiú látja, hogy az óvó néni a kisszéken ül, 
majd amikor fel szeretne állni, kissé nehézkesen teszi. 
„Óvó néni! Fáj a lábad?” 
Igen. 
„ Láttam a TV-ben. Vegyél te is olyan PANKOT, amit a 
térdedre kell tenni, és meggyógyulsz!” 
(A szó, MÁGNESES PÁNT ismeretlen volt a kicsi számára, 
ezért azt számára érthetıvel helyettesítette.) 

Az ebrendész neve és elérhetősége: 
Szomorú Szív Alapítvány Gyömrő 

Herczig József 

06-20-964-3025 

Az ebrendész által befogott ebek megtekinthetők 

az önkormányzat honlapján: www.zsambok.hu 

Adó 1 % 
Kérjük támogassa a településen működő 

szervezeteket adója 1 %-ával. 
Alapítvány a Zsámboki 

Általános Iskolás Gyermekekért 
18667826-1-13 

Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete 
18706162-1-13 

Makádi Margit Alapítvány 
18713501-1-13 
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Kihirdetésre került az új hulladéktörvény 
A Magyar Közlöny 130. számában, 

2012. november 30-án kihirdetésre került 
az új hulladék törvény. Az eddig alkalma-
zott paragrafusok átdolgozásra és új ele-
mek kerültek bele a törvénybe. Néhány, a 
lakosságot érintı jogszabályváltozást sze-
retnék bemutatni. 

 
Az Országgyőlés a környezet és az emberi 

egészség védelme, a környezetterhelés mér-
séklése, a képzıdı hulladék káros hatásainak 
megelızése, mennyiségének és veszélyessé-
gének csökkentése, továbbá a minél nagyobb 
arányú anyagában történı hasz-nosítása 
(szelektív hulladékgyőjtés), és a nem haszno-
suló, vissza nem forgatható hulladék környe-
zetkímélı ártalmatlanítása érdekében alkotta e 
törvényt. 

 A törvény hatálya kiterjed minden 
hulladékra, a hulladékképzıdés megelızését 
szolgáló tevékenységekre, valamint a hulla-
dékgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodási 
létesítményekre. 

A hulladékot a kezelésre történı elszállí-
tás érdekében a hulladékbirtokosának elkülö-
nítetten kell győjtenie (szelektíven) a helyi 
önkormányzati rendeletnek megfelelıen. A 
hulladékkezelı, közszolgáltató a hulladék 
birtokbavételével a hulladék tulajdonosává 
válik. A hulladék-gazdálkodás költségeit – a 
szennyezı fi zet elvvel összhangban – az 
eredeti hulladéktermelı, illetve a hulladék 
korábbi birtokosa fizeti meg. A települési 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kö-
tött hulladékgaz-dálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés útján biztosítja. A közszolgáltatási 
feladatot a szilárd hulladékok tekintetében a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezet-
védelmi Kft. látja el. 

A települési önkormányzat képviselı-
testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tartalmát, 

- a közszolgáltató által végzett hulladék-
gazdálkodási tevékenységet, 

-a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggı 
jogait és kötelezettségeit 

- az ingatlantulajdonost terhelı, miniszteri 
rendeletben nem szabályozott díjfizetési köte-
lezettséget, megfizetésének rendjét, az esetle-
ges kedvezmények eseteit; 

- az üdülıingatlanokra és az idılegesen 
használt ingatlanokra vonatkozó sajátos sza-
bályokat 

 
Az ingatlantulajdonosra vonatkozó 

szabályok 
Az ingatlantulajdonosnak a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás ellátásához szüksé-
ges feltételeket a közszolgáltató részére bizto-
sítania és a közszolgáltatást kötelezıen igény-
be kell vennie. Az ingatlantulajdonos a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 
hulladékgaz-dálkodási közszolgáltatási díjat 
fizet a törvényben, valamint a hulladékgazdál-
kodási közszol-gáltatási díj megállapításáért 
felelıs miniszter rendeletében meghatáro-
zott feltételek szerint. Ez azt jelenti, hogy a 
fizetendı díjat már nem a helyi Önkormány-
zat állapítja meg 2014-tıl. 

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató 
felhívására a személyes adatai közül a családi 
és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és 
értesítési helyének címét meg kell adnia. 

Az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan 
területén képzıdı települési hulladékot győjti, 
és azt a közszolgáltatónak rendszeres idıköz-
önként átadja. A győjtıedénybe helyezett 
települési hulladék a hulladéktermelı tulajdo-
nát képezi addig, amíg az a közszolgáltató 
birtokába kerül. Lomtalanítás során, közterü-
leten csak nem veszélyes nagydarabos hulla-
dék helyezhetı el, illetve adható át a közszol-
gáltatónak. 

A közszolgáltatóra vonatkozó szabá-
lyok 

A közszolgáltató gondoskodik a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás folyamatos 
ellátásáról. A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási tevékenység végzésére jogosult köz-
szolgáltatónak külön kormányrendeletben 
meghatározott összegben céltartalékot kell 
képeznie, mely az esetlegesen elıforduló 
problémák megoldására ad fedezetet. A köz-
szolgáltató évente legalább 1 alkalommal 
gondoskodik a lomtalanítás megszervezésérıl 
és lebonyolításáról, illetve a lomtalanítás 
során közterületre helyezett hulladék elszállí-
tásáról. A lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát 
képezi. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
si díj 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj legmagasabb mértékét 2013. évre a 2012. 
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 
képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mérté-
kő díj alkalmazható. 2014-tıl a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg. A Hivatal részére 
díjfelügyeleti tevékenységéért a közszolgálta-
tó felügyeleti díjat fizet. A felügyeleti díj 
éves mértéke egyenlı a közszolgáltató által 
nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tással érintett település lakosainak száma és 
100 forint szorzatával. Az üdülıként nyilván-
tartott, valamint az idılegesen használt ingat-
lannal rendelkezı tulajdonosok esetében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az 
állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatáro-
zott díjjal arányosan – a település és az ingat-
lan jellegére, valamint a használat rendszeres-
ségére és az idılegességre tekintettel – kell 
megállapítani, de nem lehet kevesebb az 
éves díj 50%-ánál . 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhe-
lı díjhátralék és az azzal összefüggésben 
megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behaj-
tandó köztartozásnak minısülnek. 

A díjhátralék keletkezését követı 30 na-
pon belül a közszolgáltató felhívja az ingat-
lan-tulajdonos figyelmét a díjfizetési kötele-
zettségének elmulasztására, és felszólítja 
annak teljesítésére. A felszólítás eredményte-
lensége esetén a díjhátralék megfizetésének 
esedé-kességét követı 45. nap elteltével a 
követelés jogosultja – a felszólítás megtörtén-
tének igazolása mellett – a díjhátralék adók 
módjára történı behajtását a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál  (a továbbiakban: NAV) kez-
deményezi. 

Hulladéklerakási járulék 
A hulladéklerakó üzemeltetıje, illetve 

ártalmatlanítási mővelet végzıje a hulladékle-
rakóban elhelyezett hulladék mennyisége és 
fajtája, jellege, illetve típusa alapján a hulla-
dék hulladéklerakótól történı eltérítése, vala-
mint a meghatározott hasznosítási arányok 

teljesítése érdekében hulladéklerakási járulé-
kot fizet. Ez azt jelenti, hogy minden hulladék 
után, amely a lerakó térbe kerül 2013. január 
1-tıl hulladéklerakási járulékot kell fizetni. Ez 
nem csak a hulladéklerakó telepre, saját jár-
mővön kiszállított hulladékra vonatkozik, 
hanem a hulladékgyőjtı jármővek által kiszál-
lítottakra is. Nagy felelısség hárul a térségben 
élı ingatlan tulajdonosokra azon a téren, hogy 
hogyan győjtik külön a hulladékot háztartá-
sukban. Ha csak a lerakó térre termeljük a 
hulladékot, járulékot kell fizetni utána, ha 
minél több hasznosítható hulladék kerül szét 
válogatásra, akkor pedig bevétel képzıdik, 
mely csökkenti a fizetendı díjat. Figyelni kell 
arra is, hogy a nedves és intim hulladék közé 
milyen anyagot rakunk. Kerülni kell a föld, 
homok bekeverését is. 

A felelısség tehát rajtunk van, hiszen a 
hulladékok még nagyobb arányú szelektív 
győjtésével mérsékelni lehet a közszolgáltatá-
si díjat, vagy ellenkezı esetben emelni azzal, 
hogy ha nem foglalkozunk a szelektív hulla-
dékgyőjtéssel. 

 
2013-as év nemcsak új idıszámítást, 

hanem a hulladékgazdálkodásban is új válto-
zásokat hozott. A környezet és az emberi 
egészség védelme, a környezetterhelés mér-
séklése, a képzıdı hulladék káros hatásainak 
megelızése, mennyiségének és veszélyessé-
gének csökkentése, továbbá a minél nagyobb 
arányú anyagában történı hasznosítása 
(szelektív hulladékgyőjtés), és a nem haszno-
suló, vissza nem forgatható hulladék környe-
zetkímélı ártalmatlanítása érdekében alkotta e 
törvényt. Ha térségben már jól mőködı sze-
lektív hulladékgyőjtés, kevésbé lesz hatékony 
és keletkezı hulladékok nagyobb aránya csak 
lerakásra kerül, akkor a lerakási járulék mér-
téke pénzügyileg nagyon megterheli a Szelek-
tív Kft. költségvetését, mely kihathat a szol-
gáltatás minıségére. Ez megmutatkozhat 
abban, hogy a hulladékok győjtése során 
amiért eddig nem kellet fizetni a jövıben már 
kell. 

A hulladéklerakási járulék okozta problé-
ma kör miatt, a települési Önkormányzatok a 
többlet hulladékok elszállítása érdekében 50 l-
es hulladékgyőjtı zsákok alkalmazásáról 
döntöttek. Az Ügyfeleink közül azok vásárol-
hatják meg, akiknek a rendszeres nedves és 
intim hulladék-győjtés során nem elegendı a 
térségben alkalmazott 110 l-es hulladékgyőjtı 
edényzet és alkalmanként elıfordul, hogy 
többlet hulladék keletkezik (pelenka, stb.). A 
hulladékgyőjtı zsákokba csak kommunális 
nem hasznosítható hulladékok kerülhetnek. 
Nem kerülhet a zsákba szerves, száraz 
(hasznosítható), építési-bontási hulladék, 
salak. A hulladékgyőjtı zsákok a helyi Pol-
gármesteri Hivatalokban szerezhetıek be 
2013. március 1-tıl, bruttó 500 Ft-os áron, 
mely ár tartalmazza hulladékok szállítási és 
ártalmatlanítási költségeit. A hulladékgyőjtı 
zsák kifejezetten a többlet hulladék elszállítá-
sára és ártalmatlanítására vehetı igénybe és 
nem helyettesítheti a 110-l-es hulladékgyőjtı 
edényzet alkalmazását. Ebbıl az következik, 
hogy a negyedévente számlázott hulladékszál-
lítási díjat is tovább kell fizetni. 

A hulladékokról szóló törvény felhatal-
mazása alapján a települési Önkormányzatok 
döntése szerint lehetıség nyílik a 120 l-es 
hulladékgyőjtı edényzet alkalmazására a 
nedves és intim hulladékok elszállítására és 
ártalmatlanítására. A 120 l-es győjtı edényzet 
alkalmazásáról nyilatkoznia kell Ügyfeleink-
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Az akció 2013.március 1-15-ig, ill.  

a készlet erejéig tart! 
Friss nyúl eleje   599Ft/kg 
Friss pulyka alsócomb filé     899Ft/kg 
Friss pulykazúza     959Ft/kg 
Friss csirkezúza-máj    599Ft/kg 
Friss egész csirke     689Ft/kg 
Friss csirkecomb   699Ft/kg 
Friss pecsenye csirkecomb    499Ft/kg 
Friss csirkemell csontos    999Ft/kg 
Friss csirkeszárny    599Ft/kg 
Friss csirke far-hát    199Ft/kg 
Friss kacsa far-hát    159Ft/kg 
Friss kacsa szárnytı     659Ft/kg 
Friss kacsa bırös háj   649Ft/kg 
Friss pulyka far-hát    129Ft/kg     

  

Áraink az áfát tartalmazzák! 
 További akcióink az üzletben(sertéshús,  

felvágottak, töltelékáruk)! 

SAKKVERSENY ZSÁMBOKON 
 
December 29-én az Általános Iskolában tartotta évadzáró Galga 
Kupa elnevezéső sakkversenyét a Galgavidéki Sakkbarátok 
Sportegyesülete. A versenyre 4 településrıl (Hévízgyörk, Iklad, 
Tura, Zsámbok) érkeztek játékosok. A versenyt Holló Ilona pol-
gármester és Tóth Máté József az egyesület elnöke nyitotta meg. 
A jó hangulatban zajló rendezvényen 6 helyi játékos vett részt. 
Az egyesület célja az volt, hogy elısegítse a kezdı sakkozóknak 
a versenyzésbe való beilleszkedését. A versenyen óvodás volt a 
legfiatalabb játékos és nyugdíjas versenyzı is indult. A legfiata-
labb játékos Becsjanszki Zoé volt, aki egyedüli óvodásként állt 
helyt és korcsoportjában máris bronz érmet szerzett. Testvére 
pedig megnyerte az elsı korcsoportos lányok versenyét és haza-
vihette az aranyérem mellett a gyızelemmel járó kupát is. A 
legkisebbek csoportjában fiúk között Gyıri Filip diadalmasko-
dott és vehette át a gyıztesnek járó kupát. A 2. helyezett Gódor 
Zoltán lett. Éppen csak lecsúszott a dobogóról Holló Dániel, alig 
félponttal lemaradva a bronzérmestıl. Jól szerepelt elsı verse-
nyén Császár Tamás is, aki két alkalommal is gyızıtt az erıs 
mezınyben. Zsámboki kapcsolódású volt még Kapitz Dominik 
gyızelme, aki az 5-6 osztályosok között vitte el a gyıztesnek 
járó kupát. Összesítésben a 4. helyet szerezte meg, ezzel pénzdíj-
ban is részesült. 
  Jövıre több versenyt is tervez megrendezni Zsámbokon az 
egyesület. 

Számítástechnika 
Új és használt számítógépek, monitorok,  

nyomtatók, perifériák eladása. 
Számítógép javítása, vírusirtás, rendszer  

újratelepítés, internet megosztás lakáson belül. 
Honlapkészítés, karbantartás. 

Sednüt Bt. 
Tel: 06-20-283-6282; E-mail: sednut@sednut.hu  

Honlap: www.sednut.hu 

ZSÁMBOKI HÚSBOLT NYITÁSI  
AKCIÓJA!NYITÁS MÁRCIUS 1-jén!! 
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Gyermekjóléti és  
Családsegítı Szolgálat 

 
Zsámbok, Bajza Lenke tér 15.   

(Volt Teleház épülete) 
 

Családsegítı 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: 
Hétfı: 12:00-16:00, Szerda: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-10:00 
 

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

Körzeti Orvosi rendelı  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok, Szent Erzsébet tér 7.  

Telefon :06-28-592-007 
Rendelési idı: 

Munkanapokon: 8:30-12:00  
Nyári idıszámítás idején:  

március 1-október 31. 
csütörtök 17:00-19:00 óra 
Téli idıszámítás idején:  
november 1-február 28. 

hétfı 18:00-19:00 óra 
csütörtök  18:00-19:00 óra 

 

A Központi Orvosi ügyelet székhelye: 
2194 Tura, Petıfi tér 2..  
Telefon: 06 1 301 69 69 

Tel: 28-466-038 
 

Fogorvosi rendelı  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

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

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

Szerda: délelıtt 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  
Hétfı, kedd , szerda, csüt.: 8:00-16:00 

Péntek :8:00-14:00  
 
 

ÁLLATORVOSI RENDELİ  
 

Dr. Dobos László állatorvos 
 

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

Polgármesteri Hivatal  
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 

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

06-28-462-763 
E-mail: hivatal@zsambok.hu 

Ügyintézık: 
Hétfı: 08:00 - 18:00 

Szerda: 08.00 - 16:00 
Polgármester: 

Holló Ilona  polgármester 
ügyfélfogadása: 

Hétfı: 9.00 - 12.00 
Szerda: 13.30 - 16.00 

Jegyzı: 

Nagyné dr. Szabó Judit  
címzetes fıjegyzı 

Ügyfélfogadása:Hétfı: 08:00 - 16:00 
Szerda: 08:00 - 16:00 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 
ügyintézés esetén ezen az ügyfélfogadá-

si idın kívül is állunk  
az ügyfelek rendelkezésére. 

A Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje 

Védınıi Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védını:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védınıi tanácsadás: csütörtök 8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 

 
Gyermekorvosi tanácsadás:  

Minden hónap második keddje  
12:00-14:00 

Az egyesületünk rövid fennállásának 
ideje alatt nagy elırehaladást tudunk 
felmutatni. Elkészítettük az igazolásokat 
a sportolóink számára és biztosítottuk a 
szakmai (edzıi) hátteret is. Az elızı év-
ben szervezıdött labdarúgó csapatunkat 
sikerült elindítani a PMLSZ által szerve-
zett bajnokságban. 

Nagy kihívást jelentett az elhanyagolt 
pálya rendbe tétele. A zsámboki sportpá-
lyát hitelesíttettük, melyet a PMLSZ 
munkatársai végeztek el. 

Csapatunk a kezdeti nehézségek után 
végig küzdötte magát, mint sereghajtó a 
bajnokság felén. Jelenleg a bajnokságban 
induló 13 csapat közül a 12.helyen várjuk 
a folytatást. Az edzıvel egyeztetve úgy 
határoztunk, hogy nem tartunk pihenı 
idıszakot, és nem szakítjuk meg az edzé-
seket. Így a felkészülés folyamatos és 
akadálymentes. A folytatásban reméljük, 
még sikeresebbek leszünk. 

A felnıtt csapaton túl Zsámbok most 
már ifjúsági csapattal is rendelkezik. 5-13 

éves kor között 20-25 kisiskolás edz heti 
rendszerességgel egyesületünkben. Az 
edzéseket ebben a korosztályban is meg-
felelı szakmai háttérrel biztosítva végez-
zük. 

A jövıbeli célunk a felnıtt és a gyerek 
labdarúgás szilárd alapokra helyezése, a 
csapatok összekovácsolása és sikerek 
elérése, ezzel fellendítve a sportéletet 
Zsámbokon.  

Ennek érdekében sportbemutatókat és 
sportrendezvényeket szervezünk, hogy 
minél többen próbálhassák ki a sportága-
kat és csatlakozzanak az egyesületünk-
höz. 

Tavasszal a település önkormányzata 
megkezdi a sportpályán lévı épület felújí-
tását, melyhez segítséget nyújtunk, és 
várjuk lakosaink segítségét is. 

Minden segítséget szívesen fogadunk, 
mellyel elırébb tudjuk lendíteni a 
Zsámboki Sportegyesületet. 

Nagy Attila 
Elnök  

ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI 

Örömmel értesítjük a lakosságot, a 2013-
as év kezdetérıl. Az új év ugyan pénzügyi 
problémákkal kezdıdött, mivel év elején 
nehéz támogatást szerezni még a fenntartá-
sunkra is, de az évkezdeti sikereink kárpó-
toltak ezért bennünket. A 2012-es évet 
lezártuk és sikeresen elszámoltunk. A 
létszámunk 8 új fıvel bıvült, így 70 fı az 
állománya a polgárırségünknek. Továbbra 
is szeretnénk támogatni a sportot, részt 
venni a falu civilszervezeteinek az életé-
ben is, mint ahogyan a Liliomszáll Alapít-
vány által szervezett színvonalas szavaló-

versenyen is biztosítást nyújtottunk.  Eb-
ben az évben már három alkalommal vol-
tunk sikeresek. Januárban egy lopás ügyet 
és egy rablást derített fel a polgárırség. 
Elfogtuk a gyanúsítottakat, a rendırség 
közremőködésével. Februárban pedig segí-
tettünk a rendırségnek egy körözött sze-
mély elfogásában. Ezek azok a dolgok, 
amire büszkék vagyunk. Kérek minden 
zsámboki lakost, ha szüksége van a segít-
ségünkre, forduljon hozzánk bizalommal! 
Tisztelettel: 

Ládi László elnök  

POLGÁRİRSÉGI BESZÁMOLÓ 




