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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

             Kedves Zsámbokiak! 
     Az elmúlt hónapokban képviselő 
testületünk több alkalommal ülésezett. 
Az év végi közmeghallgatást követően 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Gödöllői Tűzoltó Parancsnokság 
és a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi 
munkájáról készült beszámolót tekin-
tette át. Településünkön sajnálatosan 
megnövekedett a bűncselekmények 
száma, többségben fordult elő közleke-
dési szabálysértés, lopás, magánlaksér-
tés.  
   A jövőben ennek megakadályozása 
érdekében a rendőrség hatékonyabb 
intézkedések bevezetését tervezi. Meg-
növekedik a járőrözések száma, a Kör-
zeti megbízottak többet tartózkodnak a 
településen. 2014. március 1.-től Bor-
bély Zsolt rendőr törzs zászlós Buda-
pestről Zsámbokra kerül körzeti meg-
bízottként az október óta üresen álló 
státuszra. Önkormányzatunk szolgála-
ti lakást biztosított részére.  
   2014. évi költségvetésünket az állami 
feladatalapú finanszírozás alapján, 
saját bevételeink ismeretében tervez-
hettük. 222 235 000 Ft-ból gazdálkod-
hatunk, amely az előző évhez viszo-
nyítva minimálisan több.  Helyi adók-
ból származó bevétel: 39 800 000 Ft. A 
k öz ponti támoga tások  összeg e: 
114 501 000 Ft. Egyéb bevételeink meg-
lévő vagyonunk valamint államháztar-
táson kívülről átvett működési és fel-
halmozási bevételekből áll: Tartalék-
alapban 13 380 000 Ft került elhelyezés-
re. A működési bevételek és kiadások 
egyensúlya a költségvetési rendeletter-
vezetben biztosított. Terveztük a Lecsót 
a keceléből fesztivál szervezését, Köz-
ponti ügyelet részére gépjármű vásárlá-
sát, közfoglalkoztatási és szociális fel-
adatok finanszírozását. Civil szerveze-
tek az önkormányzat által kiírt pályá-
zatra nyújthatták be támogatási igé-
nyüket. Ezek alapján: Zsámboki Polgárőr 
Egyesület: 340 000 Ft, Zsámboki Hagyo-
mányőrző Népiegyüttes Egyesület: 165 000 
Ft, Szeressük egymást Nyugdíjas Klub: 
65 000 Ft, Galgavidéki Sakkbarátok Sport-
egyesülete: 70 000 Ft, Zsámboki Sportegye-
sület: 190 000 Ft, Glamour Mazsorett cso-
port: 70 000 Ft és az Alapítvány a 
Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért: 
200 000 Ft támogatásban részesült. 
    Legtöbb kiadást a helyi utak felújí-
tására- aszfaltszőnyegezésére tervez-
tük. Április hónaptól az alábbi utcák-
ban kezdődnek meg a munkálatok: 
Május 1. utca, Nagydiófa utca, Deák Fe-
renc utca- Szőlő utcától kezdődő szakasza, 
Ady Endre utca, Nefelejcs utca, Tulipán 
utca, Rákóczi utca, Széchényi utca, Petőfi 
utca. 
      Elfogadta a képviselőtestület a 
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok tele-

pülések közötti közműves szennyvízel-
vezető rendszer tulajdonjogának térítés-
mentes átruházásáról készült szerződést, 
amely alapján Zsámbok község 38. 07% 
tulajdoni hányaddal rendelkezik. 
     A vizikőzmű-szolgáltatás, közmű-
ves szennyvízelvezető rendszer üze-
meltetésére megbízta a DAKÖV Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft-t, és az önkor-
mányzatok közül Vácszentlászló köz-
ség Önkormányzatát jelölte ki ellátásért 
felelős önkormányzatként. 
       Kérjük a Lakás Takarékpénztári 
szerződéssel rendelkezőket, hogy a 
részletfizetés ütemezésére gondolja-
nak a kamattámogatásuk érdekében! 
A hálózat építése kapcsán jelentkező 
lakossági helyreállításokat a kivitelezők 
a tavasz folyamán végzik el. 
      A turisztika fejlesztése érdekében 
önkormányzatunk együttműködési 
megállapodásban támogatta a GKRTE 
Helyi TDM szervezetté történő nyilvá-
nítását. 
      Megalakult a régi LEADER egyesü-
let helyett a Galga-mente és térsége 
Leader Egyesület Galgahévizi szék-
hellyel, amely a 2014-2020. közötti 
programozási időszakban készíti elő a 
vidékfejlesztési és Helyi Fejlesztési 
Stratégiát. Önkormányzatunk csatlako-
zott az egyesülethez. Az egyesület ala-
kuló ülésén elnökségi taggá választot-
ta személyemet. 
    A helyi elektronikus közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése érdekében -
ASP rendszer kialakítására a Polgármesteri 
Hivatalban 7 423 084 Ft támogatásra 
nyújtottuk be pályázatunkat. A Vidék-
fejlesztési Minisztérium által kiírt Hul-
ladékgazdálkodási és Közszolgáltatási díjá-
nak biztosítására pályáztunk, amely lehe-
tővé teheti a Szelektív Hulladékhaszno-
sító és Környezetvédelmi Nonprofit 
KFT működésében a lerakási járulék és 
a rezsi csökkentésből kieső bevétel pót-
lására támogatást. 
     A Makádi Margit Alapítvánnyal sike-
rült a Nemzeti Együttműködési Alap-
ból 434 000 Ft támogatást elnyerni a 
nyári játszóházak szervezésére. 
    A Zsámboki Polgárőr Egyesület pályá-
zatát nyújtottuk be a Vidékfejlesztési 
Minisztériumhoz, amely alapján  az 
egyesület 6149 000 Ft értékű Suzuki cross 
gépkocsi támogatásban részesült. 
    Az Alapítvány a Zsámboki Általános 
Iskolás Gyermekekért, önkormányza-
tunkkal együttműködve nyújtotta be a 
LEADER vidékfejlesztési támogatásra a 
helyi önkormányzati tulajdonban lévő 
Sportpálya öltözőjének felújítására pályá-
zatát. Az elnyert támogatásból a mun-
kálatok a tavasz folyamán kezdődnek. 
Az öltöző épületére tető kerül, a nyílás-
zárók cseréje és belső helyiségek átala-
kítása, szaniterekkel történő ellátása is 

megvalósul. 
    Továbbra is fontosnak tartjuk a hát-
rányos helyzetben lévő családok segíté-
sét és az előző évekhez hasonlóan be-
nyújtottuk a Magyar Élelmiszerbank Élel-
miszerlavina programjára –vetőmagok 
igénylésére-  és tartós élelmiszer adomá-
nyok juttatására pályázatunkat. 
    Az Aszódi Szociális és Gyermekjóléti 
Társulásban önkormányzatunk is immáron 
teljes jogú tagjaként részt vesz. Lehetőség 
van arra, hogy a településen élők igénybe 
vehessék a nappali Aszódi Idősek Gon-
dozóháza szolgáltatásait. Aszódra törté-
nő napközbeni szállításokhoz az intézet 
gépjárművet biztosít. Kérjük azokat, 
akik egyedül érzik magukat és időn-
ként társaságra vágyva van kedvük 
Aszódra ellátogatni, jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatalban. 
    Az Európai Uniós pályázatok be-
nyújtásának feltétele, hogy a települé-
sek elkészítsék helyi esélyegyenlőségi 
tervüket az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról ké-
szült törvény értelmében. Településünk-
ről készült helyzetelemzést és átfogó tervet 
a honlapunkon olvashatják. Ezúton kö-
szönjük az együttműködésben részt-
vevők támogatását és a terv elkészíté-
sében segítők munkáját. 
       
           Tisztelt Lakóink! 
 
    Közeledik az immáron várva várt 
időpont, amikor a Zsámboki Római 
Katolikus Templom feltárja ajtaját 
közössége előtt. November hónap vé-
gén elkészült a LEADER Vidékfejlesztési 
támogatásból és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával a tetőszerkezet és a külső 
homlokzat felújítása. Az átadás után a 
belső térben észlelt vakolat leválások 
miatt a templomot nem biztonságos 
használni, így a misék a Művelődési 
Házban kerülnek megtartásra. A falku-
tatások során és az idők folyamán a 
belső festésben károsodások keletkez-
tek, amelyek miatt szükségessé vált a 
festés elvégzése. 
 
     Az egyházközség Önkormányzatunk 
támogatásával pályázatot nyújtott be az 
Emberi Erőforrások Minisztériumhoz, ahol 
7 000 0000 Ft támogatásban részesült. A 
hiányzó forrást a templom befejezésére 
a Váci Egyházmegye biztosítja. A ter-
vek alapján március végén történő áll-
ványozással, falkutatással, április elején 
kezdődik meg díszítőfestő és restaurá-
tor közreműködésével a belső festési 
munkák elvégzése. 
Köszönjük támogatásukat, megértésü-
ket!                              

 
Holló Ilona 

polgármester 
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Áder János köztársasági elnök 2014. 
április 6. napjára tűzte ki az ország-
gyűlési képviselők választásának nap-
ját. A választáshoz kapcsolódó fonto-
sabb határidők a következők: 

− A választópolgárt, aki legkésőbb 
2014. február 7-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda erről értesítő megküldé-
sével – 2014. február 17. napjáig - érte-
síti. 

Az a választópolgár aki nem kapta 
meg az értesítőt vagy elveszíti kérjük 
érdeklődjön a helyi Választási Irodá-
nál. 

− Ha a választópolgár 2014. február 
7-ét követően kerül a település szava-
zóköri névjegyzékébe, erről helyi vá-
lasztási iroda értesíti. (Ve. 116. § (1) 
bek.) 

− A választópolgár 2014. március 
21-én 16.00 óráig nyújthatja be nem-
zetiségének megjelölésére irányuló 
kérelmét az országgyűlési képviselők 
választásának névjegyzékére is kiter-
jedő hatállyal. (Ve. 248. §) 

− A magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár az ország-
gyűlési képviselők 2014. évi általános 
választásán való részvétele érdekében 
névjegyzékbe vételét, illetve módosí-
tását 2014. március 22-én 16.00 óráig 
kérheti (Ve. 84. § (1) bek.) 

− A Nemzeti Választási Iroda a ma-
gyarországi lakcímmel nem rendelke-
ző levélben szavazók névjegyzékébe 
azt a választópolgárt veszi fel, aki 
legkésőbb 2014. március 22-én 16.00 
óráig benyújtott kérelme alapján sze-
repel a központi névjegyzéken. (Ve. 
266. § (2) bek.) 

− A választópolgár a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételét, a név-
jegyzéken az adatok módosítását 
vagy törlését kérheti (Ve. 259. § (1) 
bek.) úgy, hogy a kérelemnek a helyi 
választási irodához legkésőbb 2014. 
március 29-én 16.00 óráig meg kell 
érkeznie. (Ve. 259. § (2) bek.) 

A szavazóköri névjegyzék 2014. 
január 18-tól 2014. április 4-én 16.00 
óráig tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatalban hivatali munkaidőben. 
Ezen időszak alatt lehet személyesen 
vagy írásban kérelmet benyújtani a 
névjegyzékből való kihagyás, törlés 
illetve névjegyzékbe felvétel miatt a 
választási iroda vezetőjéhez. 

A választási eljárásról szóló törvény 

megváltoztatta az ajánlások rendsze-
rét. A választópolgár ajánlószelvény 
helyett ajánlóíveken ajánlhat jelöltet. 

Egyéni országgyűlési képviselőjelöl-
tet 2014. március 3-án lehet ajánlani az 
erre a célra rendszeresített ajánlóíven. 

− Az átjelentkezésre, az átjelentke-
zés módosítására vagy visszavonására 
irányuló kérelemnek(régen: igazolással 
szavazók) legkésőbb 2014. április 4-én 
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 
helyi választási irodához, ahol a vá-
lasztópolgár a névjegyzéken szerepel. 
A kérelmet személyesen, vagy megha-
talmazott útján, vagy ajánlott levélben 
lehet benyújtani. (Ve. 250. § (2) és (5) 
bek.). 

− A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmének legkésőbb 2014. 
április 4-én 16.00 óráig kell megérkez-
nie ahhoz a választási irodához, 
amelynek a szavazóköri névjegyzék-
ében szerepel, vagy 2014. április 6-án, 
legkésőbb 15.00 óráig kell megérkez-
nie a szavazatszámláló bizottsághoz 
(Ve. 103. § (2) bek.) 

− A választási kampány 2014. feb-
ruár 15-től és április 6-án 19.00 óráig 
tart (Ve. 139. §). 

− 2014. április 6-án a szavazóhelyi-
séget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szol-
gáló bejáratától számított 150 m-es 
távolságon belül – közterületen – 
választási kampánytevékenység nem 
folytatható (Ve. 143. §), a fenti 
naponválasztási gyűlés nem tartha-
tó  (Ve. 145. § (1) bek.), politikai rek-
lámot nem lehet közzétenni (Ve. 147. 
§ (4a) bek.),közvélemény-kutatást 
végző személy a szavazóhelyiség he-
lye szerinti épületbe nem léphet be 
(Ve. 150. §). 

Szavazni a választópolgár lakóhe-
lye szerint kijelölt – értesítőben sze-
replő – szavazókörben lehet 2014. 
április 6-án 6.00-19.00 óráig. 

Szavazni a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 
∗ lakcímet tartalmazó érvényes sze-

mélyazonosító igazolvány ( azaz 
régi típusú személyi igazolvány) 

∗ személyaz onosító igaz olvá ny 
(kártya formátumú) és mellette a 
lakcímigazolvány (lakcímkártya), 
vagy 

∗ útlevél és mellette lakcímigazol-
vány (lakcímkártya), vagy 

∗ 2001. január 1-ét követően kiállí-
tott vezetői engedély (kártya for-
mátumú) és mellette a lakcímiga-
zolvány(lakcímkártya). 

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló 
bizottság munkájának megkönnyíté-
se érdekében  szintén érdemes felmu-
tatni. 

FIGYELEM! Felhívom a figyelmét 
minden zsámboki választópolgárnak, 
hogy a lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem szavaz-
hatnak. 

Fontos ezért, hogy a szavazás előtt 
vizsgálják meg okmányaik érvé-
nyességét és szükség esetén időben 
gondoskodjanak az érvényes doku-
mentumok beszerzéséről. 

 
Zsámbokon a Helyi Választási 

Iroda a 2116 Zsámbok, Bajza L. 10 
szám alatt (Polgármesteri Hivatal) 
található. (Telefon: 28/462-107, Fax: 
28/462-763) 

Nagyné dr. Szabó Judit 
Választási Iroda vezető 

Országgyűlési képviselők választása 2014. április 6. 
Választási tájékoztató 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyintézés esetén  
 az ügyfélfogadási időn kívül is állunk az ügyfelek rendelkezésére. 

Polgármesteri Hivatal  
2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 

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

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

 
Ügyintézők:  

Hétfő: 08:00 - 18:00 
Szerda: 08.00 - 16:00 

Polgármester: 
Holló Ilona  polgármester ügyfélfogadása: 

 
Hétfő: 9.00 - 12.00, Szerda: 13.30 - 16.00 

 
Jegyző: 

Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző 
ügyfélfogadása: 

 

Hétfő: 08:00 - 16:00, Szerda: 08:00 - 16:00 
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Hírlevelünk útján a múlt évben je-
leztük, hogy 2013. január 1-től Hatály-
ba lépett 2012. évi CLXXXV. törvény A 
hulladékról. Új szemlélet látott napvi-
lágot, miszerint a hulladékgazdálko-
dást új innovatív és perspektivikus 
pályára kívánja állítani.  Az új koncep-
ció gyökeresen szakít a mostani szem-
lélettel, amely a hulladékot valamiféle 
eltüntetni való rossznak tekinti, ezzel 
szemben a hulladékban lappangó kiak-
názatlan értékekre épít. Ellentétben az 
ügyfelek által kiszállított nem haszno-
sítható hulladékok, melyek jelenleg a 
„nem akarom különgyűjteni, szétválo-
gatni, nem érdekel” gondolkodás miatt 
mégis csak eltüntetésre kerülnek a 
hulladéklerakó terében. „Mindenkinek 
át kell térni a gondolkodásnak arra a szint-
jére, amikor a hulladékban rejlő érték – 
anyag, energia – kiaknázását tekinti fel-
adatnak, eredménnyel kecsegtető lehetőség-
nek, nem pedig a közreműködést a hulladé-
kok jól-rosszul történő eltüntetésében, 
megsemmisítésében.  A fejlett országokban 
már nem „hulladékgaz-dálkodás”-ról be-
széln ek a szakemberek,  h an em 
„fenntartható anyaggazdálkodás”-ról.  

Számos előírás, kötelezettség jelent meg 
mely a hulladéktermelőre és a közszol-
gáltatóra is kötelezően vonatkozik. Be-
vezetésre került a hulladéklerakási já-

rulék, ami azt jelenti, hogy minden 
olyan hulladék, amely nem kerül hasz-
nosításra és a hulladéklerakó térbe ke-
rül ártalmatlanításra 2014-től 6 Ft/kg 
díjat kell a hulladéklerakó üzemeltető-
jének, - jelen esetben a Szelektív 
Nonprofit Kft-nek - befizetnie az Orszá-
gos Környezetvédelmi Természetvédel-
mi és Vízügyi Főfelügyelősség számlá-
jára. A hulladéklerakási járulék megvál-
toztatta a korábban kedvező díjszabást 
is. A lakosság által kiszállított kommu-
nális hulladék, lerakó térben történő 
elhelyezéséért a korábban fizetendő 
bruttó 4 Ft/kg. helyett 2014. január 1-
től bruttó 7 Ft/kg-ot kell fizetni, vállal-
kozásoknál mindez 9 Ft/kg-ért törté-
nik. Csökkenthető a fizetendő díj, ha a 
hulladékszállító a szállító járművön 
elkülönítve, szállítja hulladékot és he-
lyezi el a lerakón. A száraz és komposz-
tálható hulladékok elhelyezése tovább-
ra is díjmentes. Szintén megváltozott a 
konténer igénylés díja, mely a korábbi 
évhez képest szinte duplájára emelke-
dett. A konténer árról érdeklődjenek 
elérhetőségeinken. Hírek, információk, 
alkalmazott díjakról tájékozódhat az 
alábbi honlapon: www.szelektivkft.hu. 
Telefonos elérhetőség: 06-30-222-6305. 
A hulladék törvény előírja, hogy csak 
olyan közszolgáltató láthatja el a hulla-

dék közszolgáltatási feladatokat 2014.-
től, melynek gazdálkodási formája 
Nonprofit. A Szelektív Kft. tulajdonos 
Önkormányzatai úgy döntöttek a törvé-
nyi kötelezettségnek eleget téve, hogy a 
gazdasági formát átalakulással megvál-
toztatják. Így Szelektív Hulladékhasz-
nosító és Környezetvédelmi Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaságként 
folytatja tovább tevékenységét a Szelek-
tív Kft. A 2014-es évre kiadott naptáron 
nem tévedésként került feltüntetésre a 
névváltozás. 
Kérjük Ügyfeleinket, hogy a hulladék, 
hulladéklerakó telepen történő elhelye-
zéséhez szükséges dokumentumokat 
vigyék magukkal. Ezek a dokumentu-
mok: lakcímkártya, a legutóbbi hulladék-
szállítási és ártalmatlanítási számla, kifize-
tett példánya. A dokumentumok hiánya a 
hulladék átvételének megtagadását okozhat-
ja. 
Nagyon lényeges, hogy Ügyfeleink a 
korábbiaknál is nagyobb figyelmet for-
dítsanak a hulla-dékok külön gyűjtésé-
re, ami még mindig országosan is egye-
dülálló. 
        „Gyűjtsünk szelektíven, mert meg-
éri!” 

 Benke Sándor ügyvezető 

Változások  
a turai regionális hulladékhasznosító és ártalmatlanító telepen  

elhelyezendő hulladékok beszállításával kapcsolatosan 

A népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden 
ötödik ember időskorúnak számít, vagyis betöltötte a hatva-
nadik életévét. Területi eloszlásban Budapesten, illetve kistele-
püléseken élnek a legtöbben, az idősek 61%-a nő. Napjainkra 
jelentősen csökkent a többgenerációs családok száma, az idős 
emberek többsége egyedül vagy másik időssel él együtt. 
Életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, helyzetükből, álla-
potukból adódóan, a társadalomban betöltött szerepüknél 
fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, foko-
zottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel 
szemben. A Rendőrség számára kiemelten fontos terület az 
időskorúak, mint általában különösen védtelen csoport véde-
kezési képességeinek növelése. Ennek érdekében a Rendőrség 
folyamatosan elemzi, értékeli a jellemző elkövetői, áldozati 
magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, 
körülményeket. A rendelkezésére álló információk birtokában 
mindent megtesz annak érdekében, hogy láthatóvá tegye ezen 
korcsoport számára  az áldozattá válás reális kockázatát, és 
megismertesse az elkerülés és megelőzés  eszközeit, módsze-
reit. 
  
Az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen 
belül pedig elsősorban lopások (trükkös, besurranásos, betöré-
ses lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalások és rablások áldo-

zatává válnak. Fenti deliktumok létrejöttében nagy szerepet 
játszik a sértetti közrehatás. Az időskorúak és egyedülál-
lók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetők 
gyakran az e csoportba sorolt személyek segítőkészségét, hi-
székenységét használják ki ahhoz, hogy lakásukba, házukba, 
különböző trükkökkel bejussanak, és onnan elsősorban kész-
pénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsanak el. Elem-
zéseink szerint időskorúak nagyon sok esetben a részükről 
természetesen felmerülő segítségnyújtás következtében vál-
nak áldozattá. Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, meg-
bíznak idegen emberekben, örülnek, hogy beszélgetnek, ezál-
tal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül bizalmukba férkőz-
hetnek. 
  
Az alábbi ajánlásokkal az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvé-
delmi Osztálya a sérelmükre elkövetett leggyakoribb bűncse-
lekményekre, valamint a megelőzés módjára kívánja felhívni a 
figyelmet. 
  

A trükkös lopások megelőzése 
  
Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az 
idős embereket, elterelik figyelmüket a bűncselekmények el-
követése érdekében. 

Időskorúak áldozattá válásának megelőzésére szolgáló tanácsok 
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Az előző évekhez hasonlóan újra az óvodás gyermekek vet-
ték birtokba a Művelődési Ház nagytermét, 15-18 óráig. 
Tánc, móka, kacagás, ez várt minden óvodásra, iskolásra, és 
szülőre. 
Hagyományhoz híven, az óvó nénik, meglepetés műsorával 
kezdődött a mulatság. A manapság igen divatos zumbával 
lepték meg a közönséget. A hatás nem maradt el, fergeteges 
taps kísérte végig a produkciót. Majd folytatódott a tánc a 
gyermekekkel együtt. 
A műsor után a csoportok végig vonultak a színpadon, éne-
keltek, verseltek, s eközben mindenki megcsodálhatta a szí-
nes, ötletes jelmezeket. 
Majd a tánc folytatódott. Köszönjük a zenét Sápi Lászlónak 
és Hajdú Mihálynak! 
Egész délután folyamatosan működött a Büfé, ahol fino-

mabbnál finomabb házi készítésű süteményeket – melyeket 
ügyes kezű anyukák és nagymamák készítettek-, szendvicse-
ket, szörpöt árusítottak óvodánk konyhai dolgozói. A Szülői 
munkaközösség tagjaitól tombolaszelvényeket és zsákba-
macskát vásárolhattak a vendégek. Tombolahúzásra kétszer 
került sor a délután folyamán, míg a zsákbamacska folyama-
tosan nyert vagy nem nyert (ez cédulahúzással dőlt el). A 
tombola és a zsákbamacska nyereményeket szülők, rokonok, 
zsámboki családok tárgyi felajánlásaiból állítottuk össze. 
Farsangunk üde színfoltjai közé tartoznak a versenyjátékok 
és ügyességi játékok, melyekben nemcsak az óvodás gyerme-
kek, hanem az iskolás gyermekek és szülők is szívesen vesz-
nek részt. A győztes mindenkori jutalma egy-egy finom cso-
koládé. 
Majd tánc, móka, kacagás… 

ÓVODAI FARSANG 2014 

Amint azt kedves Olvasóink is tudják 
évek óta gyűjtjük a „Zsámboki képes 
krónika” anyagát, amelyben a XX. szá-
zad írásos dokumentumait, és fényké-
peit szeretnénk megörökíteni. 

 
Ezúton is köszönet illeti azokat, akik 

az elmúlt évek során megosztották 
emlékeiket azokkal a gyerekekkel, akik 
a Tóth Alapítvány pályázataira gyűjtöt-
tek anyagokat: az elmúlt 25 év alatt 
közel 250 pályamunka született, ame-
lyeket az elmúlt évben a Pest Megyei 
Levéltár vett át szakszerű megőrzésre. 
Ebben a nemes hagyományőrző mun-
kában a családok mellett a lelkesítő, 
munkára biztató pedagógusokat is 
köszönet illeti: a környék iskoláiban 
ilyenre nincs példa! A fenti szép ered-
mények mellett meggyőződésünk, 
hogy az emlékek kincsesbányáját csak 
részben tártuk fel, és igen sok értékes 
emlék van még a fejekben, és sok tárgyi 
emlék lapul már-már elfeledve a csalá-
doknál… 

 

A levéltárak gazdag anyagához kap-
csolódva jó lenne ebben az évben főleg 
az 1950-es évek eseményeihez az un. 
Rákosi-korszakhoz kapcsolódó emléke-
ket feltárni: 

- sok családnál találhatók pl. a föld-
osztás és a „TSZCS-szervezés” doku-
mentumai, 

- a békekölcsönjegyzés emléklapjai, 
- az aratási-cséplési- beszolgáltatási 

és adófizetési kötelezettségek, 
- a különféle munkaversenyek elis-

merő dokumentumai, emléklapok, 
zászlók, 

- a pártok igazolványai, tanácstagi és 
egyéb megbízólevelek, kitüntetések, 

- családi fényképek a korabeli mun-
kák végzéséről és az ünnepi rendezvé-
nyekről, 

- a lakások egykori berendezéséről, 
használati tárgyairól, 

… és még sok más egyéb emléktárgy, 
amelyet a család némely tagja már csak 
ócska, szemétbe való kacatnak tart, 
holott ezek a múlt hiteles tanúi, pótol-
hatatlan történelmi dokumentumok! 

Szerencsére többen vannak, akik féltve 
őrzik ezeket, és ezért nem szívesen 
tárják fel őket a hagyományőrzők előtt 
sem. 

 
Biztatásul és megnyugtatásul ezúton 

is elmondhatjuk, hogy a beadott doku-
mentumokat lefényképezés után min-
denki visszakapja és nevét is megörö-
kítjük a Krónikában. Ezért kérjük, fo-
gadják segítőkész szeretettel az Önöket 
felkereső gyerekeket, meséljenek nekik, 
hogy minél hitelesebb képet hagyhas-
sunk hátra a múlt iránt érdeklődő maj-
dani utódainkra arról, hogy is éltünk itt 
Zsámbokon a XX. században. 

 
Gondoljunk arra is, hogy ezek az 

őszinte beszélgetések erősíthetik a csa-
ládban a generációk közti bensőséges 
kapcsolatokat is, - amelyre ebben a 
sajnálatosan szétforgácsolódó világban 
főként az idősebb nemzedékeknek len-
ne szüksége. 

 
Dr. Tóth József 

Mama mesélj! 

 A leggyakrabban előforduló trükkök 
• gázár-támogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott; 
• más hivatalos jellegre hivatkozik (gáz- vagy áramszolgálta-

tó, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó); 
• szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne 

lerakni, tároltatni; 
• vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna, stb.) 

vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprű, edények, 
stb.) ürügyével; 

• pénzt szeretnének felváltani; 
• WC-re szeretne menni; 
• rosszullétre hivatkozik; 
• vizet kér; 
• kamionja, személyautója lerobbant és a bevontatáshoz, 

javításhoz pénzre van szüksége; 
• szomszéd telket szeretnék megvenni (vagy megvették) és a 

telekhatár felől érdeklődnek; 
• szeretet-szolgálattól csomagot hoztak; 

• szociális-segélyt hoztak; 
• szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hoztak; 
• kerti munka elvégzésének ürügyével; 
• sértett hozzátartozójától  pénzt, tűzifát, stb. hoztak 
  
Sajnos előfordulhat, hogy minden körültekintés ellenére bűn-
cselekmény áldozatává válunk. Ebben az esetben mindenféle-
képpen értesítsük azonnal a Rendőrséget 107-es vagy 112-es 
segélyhívó telefonszámok egyikén, akár az éjszakai órákban 
is. 
Amennyiben lakásbetörés történt sérelmünkre, a lakás ebben 
az esetben bűnügyi helyszín, ezért ne változtassunk rajta, ne 
takarítsunk, ne pakoljunk el, mivel ezzel értékes nyomok és 
anyagmaradványok veszhetnek el, amelyek megnehezítik az 
elkövető felkutatását. 
 
 
Forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
idosek-biztonsaga/az-idoskoruak-vedelmeben 
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Kedves Olvasóim! 
Most, hogy a telet valószínűen "olcsón" megúsztuk, ösztö-

nösen is alig várjuk az első átmelegítő napsugarak érkezését. 
Ennek az érzésnek nagyon is valós élettani alapja van: a D-
vitamin képzése bőrünkben megy végbe ultraibolya/UV-B/ 
sugarak hatására, és ez hivatott fedezni a szükségletek 90%-
át! További 10% táplálékkal vehető fel, mint zsírban oldódó 
vitamin máj, halak és a gombák tartalmazzák nagyobb 
mennyiségben. Eme vitamin, mely talán inkább nevezhető 
hormonnak, napjainkban reneszánszát éli, az orvostudo-
mány újra "felfedezi", ugyanis hatása nem merül ki csupán a 
kalcium és foszforanyagcsere és ezen keresztül a csontsűrű-
ség szabályozásában, de sejtmag-receptorai révén a génregu-
láció kulcsfontosságú szereplője. Azaz adott szövetenként 
segítheti vagy gátolhatja egyes sejtek szaporodásdinamikáját 
illetve differenciálódásukat. És itt már el is érkeztünk a lé-
nyeghez: az immunrendszer és a hormonális rendszer alap-
vető szabályzója gén szinten, így hiánya magától érthetően a 
fertőzésekkel és a daganatokkal szembeni védekezés gyen-
gülésében is nyomon követhető! 

  A D-vitamin hiány egyrészt a kalcium anyagcsere zavara-
iban-elégtelen Ca felszívódás-csontokból mobilizált pótlás 
hatására csontlágyuláshoz vezet. Ennek legsúlyosabb formá-
ja a XlX.sz Angliájában leírt angolkór volt, ahol is a ködös, 
füstös ipari nagyvárosok napfénytől elzárt nyomornegyedei-
ben meghajlott, deformálódott combcsont, mellkas és kopo-
nyacsontú kisgyermekek nagy aránya miatt vezették be nép-
egészségügyi megelőzés céljából a csukamájolajat és a kötele-
ző kvarcfényt. E csonttüneteken kívül általánosságban el-
mondhatók a fertőzésre való hajlam, az izomgyengeség, bél-
renyheség és olyan későbbi krónikus betegségekre való foko-
zott hajlam, mint a cukorbaj, a magasvérnyomás, a pikkely-
sömör, a reuma, a koraszülés és számtalan ocsmány daganat, 

itt elsősorban a vastagbél, prosztata, emlőrák és egyes leuké-
mia típusok emelhetők ki. 

Bármily meglepő, a D-vitamin hiány a 40. szélességi körtől 
északra és főleg télen népbetegségnek számít, hisz ekkor alig 
ér az öltözködés miatt napsugár bennünket, a tavasz és a 
nyár megérkeztével viszont azonnal különböző magas fak-
torszámú fényvédő krémekkel merünk csak napozni a bőr-
daganatoktól való-nem alaptalan-félelmünkben! Még érde-
kesebb, hogy a bőr barnulásával egy idő után már nincs több 
vitaminképzés, a felszaporodó pigmentek megakadályozzák 
az UV-B behatolását. Ennélfogva a leg vitaminhiányosabb 
rasszok épp a színes bőrűek közül kerülnek ki: sorrendben 
négerek-indiánok-cigányság. 

És mi lehet a megoldás? Igenis használjuk ki a melegítő 
tavaszi napsugarakat- itt most nem a nyári piros riasztású 
UV-napokat értem-arcunk, felkarunk, mellkasunk felső része 
hadd kapjon egy alapszínt,és a hosszú borongós őszi-téli 
hónapokban nyugodtan szedjünk D-vitamin készítményt! 
Hogy ki, mennyit, szívesen megbeszélem a rendelőben bár-
kivel, de általánosságban elmondható, hogy csecsemőknek 
400 egység/E/ naponta, egészséges felnőtteknek 1-2000 E, 
várandósoknak akár 5000E is adható. Csak összehasonlítá-
sul:30 perc napozás hatására a bőrben 10 000E D-vitamin 
képződik. 

És, tudják, mindig írok egy-két szubjektív tapasztalatot is: 
csigolyaműtétem után rendszeresen elkezdtem D-vitamint 
szedni és láss csodát, egyet nem tüsszentettem fél év alatt, 
pedig lassan már az influenza-szezon is átvonul a rendelőn,a 
községen, az országon. Hol kopogjam le? 

  
Üdvözlöm Önöket,jó egészséget kívánva:  

Erdélyi doktor  

A Comenius projekt keretében 
2013 decemberében Olaszországban 
járt iskolánk kis delegációja. A diák-
ságot Boda Réka és Vasas Fanni 7. 
osztályos tanulók képviselték. 

Az olasz koordinátorok az első két 
napra római látogatást szerveztek. 
Így a népes (mintegy 32 fős) nem-
zetközi csoport látogatást tett a Va-
tikánban, megcsodálhatta Róma 
olyan nevezetességeit mint a Colos-
seum, a Forum Romanum, a Victor 
Emmanuel emlékmű, a Pantheon, a 
Trevi-kút, a spanyol lépcső…
Kapkodtuk a fejünket ennyi csoda 
láttán… 

A következő három napot Chieti-
ben töltöttük. Ennek a városnak is 
megismerhettük minden nevezetes-
ségét, természetesen látogatást tet-

tünk az iskolában, ahol az ottani 
gyerekek épp oly izgalommal vár-
tak bennünket, mint ahogyan mi 
szoktuk a vendégeinket. Kétszer is 
alkalmunk volt bemutatni csodála-
tos népviseletünket, s előadtuk a 
„szőlős” táncot is. 

Az iskolai meeting alkalmával 
megbeszéltük az eddig elvégzett 
munkát, a ránk váró feladatokat. A 
legközelebbi találkozóra a törökor-
szági Isztambulban kerül sor, ahol 
Szabó Bence és Fekete Vivien 8. osz-
tályos tanulók fogják képviselni a 
zsámboki Bajza Lenke Általános 
Iskola diákközösségét. 

A napfényes Itáliában jártunk 

Végül minden jónak vége szakad egyszer! De ígérjük, hogy 
egy év múlva újra lesz FARSANG! 
Köszönjük a felajánlásokat a szülőknek, nagyszülőknek, roko-
noknak, zsámboki családoknak. Köszönjük a segítséget a Szü-
lői Munkaközösség tagjainak. 
Köszönjük, hogy az önzetlen felajánlásokból, valamint a far-
sangi bevételből, újból intézményünk tárgyi eszköztárát bő-
víthetjük. Az elmúlt években a farsangi a bevételekből vásá-

roltuk többek között az óvoda öltözőszekrényeit, tároló szek-
rényit és a lambériához szükséges faanyagot. 
Most a műszaki állomány bővítésére került sor: új számítógé-
pet vásároltunk, mely ma már nélkülözhetetlen segítséget 
nyújt mindennapi munkánk során. 

Fábiánné Réz Katalin óvodapedagógus 
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Védőnőként egyre gyakrabban és egyre kisebb élet-
korban találkozok lúdtalpas gyermekkel. Ennek meg-
előzése érdekében megosztok néhány fontos szempon-
tot cipővásárlás esetére. 

Nem csak a legkisebbeknek szánt cipők kiválasztása 
fontos, hanem a gyermek egészséges lába, gerince ér-
dekében az óvodás, kisiskolás gyermek lábbelijét is 
gondosan kell kiválasztani egészen a serdülőkorig. A 
jó lábbeli megfelelően szellőzik, lehetőleg természetes 
anyagokból készül. A magasított kéreg pedig a láb be-
dőlését, ezáltal a lúdtalp kialakulását akadályozza 
meg.  Nyáron is szükséges  a nyitott szandál mellé, egy 
zárt, nem téli, könnyű cipő a hűvösebb napokra. A 
megfelelő méret kiválasztása a nyitott nyári cipőknél 
sokkal könnyebb, mint a zártaknál. Ha a kicsi lábára 
adjuk, ne lógjon le a lábujja róla, de ne is vásároljunk 
nagyobbat, mint amekkora kell, mert futáskor, de akár 
járáskor is megbotlik, elesik. Ideális, ha néhány milli-
méterrel hosszabb a cipő, mint a gyermek talpa. Min-
dig állítsuk fel a gyermeket cipőpróbánál, mert ilyen-
kor nehezedik a súly a talpra, és minimum 3-4 milli-
méterrel előrébb kerül a láb. Még szandált sem érde-
mes a gyermek nélkül vásárolni, mert ha körbe is raj-
zoltuk a talpát, és erre rászámoltunk 5-6 millimétert, a 
lábfej magasságát és szélességét nem tudjuk. Ez utóbb 
két tényezőtől függ, mennyire kényelmes illetve meg-
felelő a kicsinek a lábbeli. A nyári zárt lábbeli készül-
jön jól szellőző anyagból. Hosszabb sétához, kirándu-
lásra valóban ez alkalmas. A bőrrel és textillel kombi-

nált nyári zárt cipők jól szellőznek, és kellően tartják a 
kisgyermek lábát. 

A gyógycipőket gyártók, nyári és lakáson belüli vi-
seletre a háromcsatos szandált javasolják, mert ez akár 
a keskeny akár a tömzsi lábfejű gyermek lábát is biz-
tonságosan tartja. A cipők harántemelővel készülnek, 
aminek használatával kapcsolatban megoszlanak a 
vélemények. A gyártó a lúdtalp kialakulása ellen java-
solja, egyes szakértők szerint pedig a harántemelő nem 
készteti munkára a talp izmait, így nem segíti a haránt-
boltozat kialakulását. Ezek a szandálok hosszított ké-
reggel, csúszásmentes, hajlékony talppal készülnek, 
ami ma már elengedhetetlen egy gyermekcipőnél. És 
ami a legfontosabb, bőrből, természetes alapanyagból 
készültek. 

A papucs felnőtteknek és nagyobb gyermekeknek 
szánt viselet. Hat éves korig egyáltalán nem javasolt, 
azután is inkább csak otthon. A legkisebbek lábára ott-
hon is adjunk szandált. A papucsok nem tartják a gyer-
mek lábát, hamar kilépnek belőlük, eleshetnek, megsé-
rülhetnek. A szintetikus anyagból készült papucsok 
pedig egyáltalán nem alkalmasak hosszas viseletre. 

A másik véglet, ha a legnagyobb nyári forróságban 
is zárt, legtöbbször sportcipőben vannak a gyermekek. 
Ha az még szintetikus anyagból is készült, akkor nem-
csak kellemetlen, hanem a bőrgomba kialakulásnak is 
megteremtettük a feltételeket. 

 
Kollárné Dobák Marianna 

Így válasszunk cipőt a gyerekeknek! 

Sikeres sakkversenyek Zsámbokon 

Mióta a Galgavidéki Sakkbarátok 
S port egy esü le te  j el en  van 
Zsámbokon (is), évente több ver-
senyt rendezünk – karöltve az isko-
lával –, s ez év január 11. napján 
szerveztük évadnyitó versenyünket 
a Galgamenti Sakkprogramok kere-
tein belül. Közel 70 ifjú versenyző 
ült sakkasztalhoz az iskola aulájá-
ban, lányok és fiúk egyaránt, a leg-
különbözőbb korcsoportokban, az 
ország legkülönbözőbb pontjairól. 
Zsámbokot két fiatal alsó tagozatos 
(és bátor) versenyző képviselte: a 8 
éves Császár Tomi és a 9 éves Győ-
ri Filip, akik már rutinos verseny-
zőnek számítanak, hiszen két éve 

rendszeres szereplői a különféle 
Pest megyei ifjúsági, nyílt sakktor-
náknak. Többek között a diákolim-
pia megyei döntőjén is indultak 
saját iskolájuk színeiben, s csatlako-
zott hozzájuk az ugyancsak alsó 
tagozatos növendék, Papp Tibor, 
aki leginkább még csak próbálgatja 
„szárnyait”.  
A zsámboki évadnyitó versenyen 
valamennyi versenyző jól érezte 
magát (legjobban a korcsoportok 
győztesei), s a helyszínen szurkoló 
szülők is kivették részüket a ver-
seny izgalmaiból. Galgavidéki sike-
reknek is örülhettünk a felsőbb kor-
osztályokban, például a hévíz-

györki Kapitz Dominik saját kor-
csoportját megnyerve szép serleget 
vehetett át az iskola igazgatónőjétől 
a díjátadáson.   
A szervezési munkálatok oroszlán-
részét, hasonlóan a korábbiakhoz, a 
Kapitz házaspár látta el. Tünde 
általában a vendégek fogadását és 
eligazítását szorgalmazza, magya-
rán a háziasszony szerepében jeles-
kedik, amíg Tibor a verseny vezeté-
sének bokros teendőit látja el. Sze-
rencsénkre ez a verseny is rendkí-
vül sportszerűen zajlott, ami némi-
leg könnyíti a versenybíró szerepét. 
Szándékunkban áll ebben az évben 
még jó néhány sakktornát szervez-
ni, persze nemcsak Zsámbokon, s 
itt hívnám fel a kedves olvasók fi-
g y e l m é t  h o n l a p u n k r a 
(www.gvse.x3.hu), ahol a legkülön-
bözőbb versenyeinkről láthatnak 
helyszíni felvételeket a fotógalériá-
ban böngészve. 
 

tóthmáté 
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Zsámbokon 2013. december 18-án tartotta meg 
Zsámbok Község Önkormányzata az Idősek Karácso-
nya ünnepségét. Az Önkormányzat immáron hosszú 
évtizedeken át köszönti a 70 év feletti időseket egy kis 
ajándékkal,  karácsonyi műsorral kedveskedve az  idős 
embereknek a szeretet, születés” ünnepéhez közeledve 
így karácsony tájékán. Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével és kedves szavakkal köszöntötte a település 
lakóit Czerván György Országgyűlési képviselő, Ag-
rárgazdaságért felelős államtitkár Úr, és Holló Ilona 
Polgármester Asszony, akik ajándékot adtak át a  köz-
ségben élő legidősebb „bácsi és néni” tiszteletére. A 
gyerekeknek meghirdetett Karácsonyi Rajzpályázat 
nyertesei is díjazásban részesültek. Ezt követte a kicsi 
óvodások és iskolások karácsonyi, betlehemi játéka, a 
zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Asszonykóru-
sának Karácsonyi dalcsokra, majd a zeneiskolások és 
énekkar szívet melengető csodálatos dalai. 

IDŐSEK KARÁCSONYA Zsámbokon 

Az Asszonykórus karácsonyi műsora 

Emlékeim… 
 
Találkozásunk alkalmával munkásságá-

ról, életéről, emlékeiről beszélgettünk: 
1919. április 24-én született Zsámbokon. 

Heten voltak testvérek. Elmondása szerint 
nagy szegénységben éltek. Gyermekkorát 
olyan házban töltötte ahol két család is 
lakott a ház portáján. Kiskorában is na-
gyon eleven gyerek volt. Iskolában nem 
tartozott az első „eminens” tanulók közé, 
de a tanárok nagyon kedvelték, mert igen 
kreatív, és közösségi életben aktív volt. Az 
ünnepségekre koszorút kötött, a szereplé-
sekben mindig szívesen részt vett. Az is-
kolai tanítókat jók voltak nagyon szerette Őket. Nagyon 
fiatalon felkerült Pestre, ahol a virágkertészetben, és kő-
művesek mellett dolgozott malterhordóként. Férjhez 
ment Tóth Bélához, akitől 3 gyermeke született. Mindhá-
rom gyermekét már régen elvesztette. Közülük a kettő 
fiút nagyon korán fiatalon, de lánya sem volt idős amikor 
meghalt. Nem volt jó módja sosem. Mindig rengeteget 
dolgozott. Amikor a gyerekek megszülettek már nem 
ment vissza Pestre dolgozni, hanem itthon napszámból 
kereste a „kenyerét”. Két házat is építettek, az elsőt ami 
„kicsi volt” még vályogtéglából készítették. A vályogtég-
lát az „Agyagosba” is saját kezűleg készítették, mert arra 
nem volt pénzük, hogy a vályogtéglát a vályogkészítők-
nek megfizessék. Amikor esett az eső akkor szaladtak az 
Agyagosba letakarni a vályogtéglákat nehogy tönkremen-
jen a munkájuk. Ha más segített rajtuk munkával, akkor 
azt neki le kellett dolgoznia a segítőnek. 

A második házukat 1956-ban építették. A Tsz-ben is 
dolgozott portás és mindenes volt. A Tsz csapatban 
nyolcan dolgoztak. Napi három teherautóval vitték a 
zöldárut akkoriban fel Pestre. Munka után pedig otthon is 
várta még a sok munka. 

Egészségéről kérdezve elmondta, hogy sosem volt kór-
házba. Nem szeret gyógyszereket szedni. Huncutul 

mondta hogy ő nem süket, csak nem ért…  
Nagyon szeret viszont olvasni, mindent 
kiolvas, és rengeteget imádkozik. Minden-
hez az életében a Jó Isten adott erőt. Kapott 
sok, szomorúságot az élettől, de mindig 
adott hozzá erőt a Jó Isten hogy elbírja és 
tovább tudjon lépni. 
A mai világ elkeseríti, mivel a fiatalok nem 
tisztelik az öregeket, csúnyán beszélnek, de 
még nem is köszönnek nekik. Régen ez nem 
így volt. Elmondása szerint, ha ők fiatal 
lányok a falut kerülték (sétáltak) még vélet-
lenül sem lehetett az, hogy valakinek ne 
köszönjenek, azt bizony megszólták. Úgy 
gondolja ez a szülők felelősége is, hogy 

nem tanítják meg a fiatalokat az idősek szeretetére, tiszte-
letére. 

Kettő dédunokája él, aki Sándor fiának gyermeke. A 
lány unokája Dunaújvárosban él családjával, Ő az, aki 
kéthetente lejár hozzá, és elrendez mindent a házkörül. 
Sógornője Kővágó Gáborné (Bözsi néni) is nagyon sok-
szor látogatja meg őt otthonában, és sokat beszélgetnek, 
emlékeznek a régi időkről. A házigondozó Hajnikának 
csak köszönni tudja, hogy mindennapokban lelkiismere-
tesen látogatja, és gondját viseli. 

Miközben beszélgettünk arra gondoltam, hogy 94 éve-
sen hányatott sorsa ellenére is áradt belőle a jókedv a sze-
retet és bölcsesség. 

A fiataloknak pedig azt üzenem, hogy tiszteljék az idős 
embereket, támogassák és szeressék Őket. Szükség van az 
idősek sok élettapasztalatára, a higgadt bölcsességére, 
taníthatnak türelemre, elfogadásra. Mindvégig ezt érez-
tem beszélgetésünk során Mari nénivel. 

Megköszönöm ezt az emlékezetes beszélgetést és arra 
kérem a Gondviselő Istent, hogy továbbra is tartsa meg jó 
egészségben, erőben, hogy töltsön minél több évet közöt-
tünk, hogy együtt ünnepelhessük személyében a legidő-
sebb nénit 2014 Karácsonyán is. 

/Bajdikné/ 

Zsámbok legidősebb nénije 2013-ban 
Tóth Béláné Kővágó Mari néni 
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A Zsámboki Krónika 2013. évi utolsó számában meg-
ígértük, beszámolunk végzett munkánkról, felhasznált 
költségvetésünkről. Településünk biztonsága rendkívül 
fontos számunkra. 
Mindezek érdekében Polgárőrségünk által 2013. évben 
teljesített szolgálati órák száma: 

-éjszakai járőrszolgálat   2760 óra, 
-rendőrséggel közös szolgálat  260 óra 
-lecsófesztivál biztosítása  180 óra      
-labdarúgó mérkőzések biztosítása:  186 óra 
-temetőőrzés:  28 óra 
-külterületi terményőrzés:  360 óra 
-rendőrségi akció segítése:  36 óra       
-nappali járőrözés, biztosítás:  80 óra 

Tagságunk tehát önkéntesen  3890 órát  
töltött el a település biztonságosabbá, élhetőbbé tételé-
vel. 
Mint  december havi számban beszámoltunk róla 
2013-as évben összes bevételünk: 732.000.- Ft volt.  
Kiadásaink a következő képpen alakultak:  
1.,  üzemanyagköltség:    387.000.- Ft 
2.,  autó műsz.v. javítása, biztosítása   91.000.- Ft 
3.,  posta költség:  26.000.- Ft 
4.,  banki költség :  19.500.- Ft 
5.,  OPSZ tagdíj:  7.000.- Ft 
6.,  mellény, póló, lámpa:  110.000.- Ft 
Összes kiadásunk:  640.500.- Ft 
Egyesületünk köszönetét fejezi ki,- függetlenül a tá-
mogatás mértékétől -  minden támogatónk részére. 
Nagyra becsüljük az Önök adományait, nélküle nem 
tudnánk végezni felvállalt munkánkat. 
Tisztelt Lakosság! 
Elkezdtük a 2014-es évet, mivel a civil szervezetek csak 

a támogatásból végezhetik munkájukat, így már ezt az 
évet kéréssel kell hogy kezdjük. Szórólapot fognak az 
Ön postaládájába bedobni munkatársaink. Kérjük gon-
doljon ránk!    
Szeretnénk még Önöket tájékoztatni pályázatainkról. 
1.Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködé-
si Alap „ Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.”  
Sajnos a pályázatunk a támogatásban nem részesült. 
2.A 103/2013. (XI.8) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉ-
RIUM rendelete alapján, a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások pályázatára is 
jelentkezést nyújtottunk be. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. feb-
ruár 11-én küldött határozata alapján 
támogatást nyertünk, mely egy autó. 
Gépkocsi típusa:   
elektronikusan vezérelt négykerékhajtású, emelt 
hasmagasságú, 1.6 literes dízelmotorral szerelt Suzuki 
SX4 S-cross típusú személygépkocsi. 
Természetesen nagy öröm az egyesület számára, de 
óriási felelősség is minden tagjának. 
Ez nem jelenti azt, most már anyagi lehetőségeink kitá-
rultak, az új autónak is rengeteg költsége lesz a fenntar-
táson kívül. Pl. pályázati logók felragasztása, (kötelező 
a támogatási rendeletnek megfelelően)  Casco, kötelező 
szerviz. 
Kérjük kísérjék figyelemmel munkánkat, tegyék meg 
észrevételeiket velünk szemben, falu fórumain, szemé-
lyesen találkozás alkalmával, akár levelezés formájában 
is. 
Köszönjük figyelmüket! 

Zsámboki Polgárőr Egyesület 

Zsámboki Polgárőr Egyesület 
mint civil egyesület BESZÁMOLÓJA 

Tisztelt Sportbarátok! 
 

Zajlik a holtszezon a Zsámboki 
SE életében. 

Felnőttcsapatunk gőzerővel ké-
szül a március 09.-én rajtoló bajnok-
ságra, heti 3 edzéssel és hétvégente 
felkészülési mérkőzésekkel. Eddigi 
mérlegünk 4 győzelem és 1 vereség. 

Alakul U-21-es ificsapatunk is, 
ők tavasszal már részt vesznek a 
bajnokságban. 

Február 15.-én mindkét csapa-
tunk veretlenül megnyerte a 
tóalmási teremtornát, 

Gyerekfocistáink tavasszal ismét 
részt vesznek a Bozsik-tornákon. 

Örömmel közölhetem, hogy elké-
szült az edzőpályánk világítása, így 
esti gyakorlásra is lehetősége van 
játékosainknak. Köszönöm mind-
azoknak, akik ehhez hozzájárultak 
munkájukkal, támogatásukkal. 

Február 15.-én a résztvevők nagy 

örömére sportbált rendeztünk, haj-
nalig tartott a mulatás. 

Várhatóan március hónapban 
pályázati pénzből megkezdődik az 
öltöző felújítása.  Sajnos kispadot és 
labdafogó hálót még nem tudtunk 
építeni, ehhez várunk bármiféle 
segítséget, hozzájárulást. 
 
Tavaszi bajnoki mérkőzések,  
felnőtt: 
03. 09. 14:30   Zsámbok - Ecser 
03. 16. 15:00   Püspökszilágy  -  
 Zsámbok 
03. 23. 15:00   Zsámbok - 
 Galgagyörk 
03. 30. 15:00   Gödöllő - Zsámbok 
04. 06. 16:00   Zsámbok – Szada 
04. 13. 16:00   Sződliget – Zsámbok 
04. 19. 16:30   Zsámbok – Pécel 
04. 27. 16:30   Vácrátót – Zsámbok 
05. 04. 17:00   Zsámbok – Örbottyán 
05. 10. 17:00   Zsámbok – 
 Vácszentlászló 

05. 25. 17:00   Zsámbok – 
 Galgamácsa 
06. 01. 17:00   Váchartyán - 
 Zsámbok 
U-21 bajnoki mérkőzések: 
03. 09. 11:00   Pécel - Zsámbok 
03. 22. 15:00   Dány - Zsámbok 
03. 30. 11:00   Zsámbok - Kóka 
04. 05. 16:00   Tóalmás - Zsámbok 
04. 12. 16:00   Hévízgyörk - 
 Zsámbok 
04. 20. 16:30   Zsámbok - Valkó 
05. 01. 17:00   Zsámbok – Aszód 
 

További naprakész információk: 
www.zsambokise.hu 

 facebook: Zsámboki Sportegyesület 
www.pmlsz.hu 

 
Bízom abban, hogy tavasszal is sikeresek 
lesznek csapataink, ehhez várjuk minél 
nagyobb létszámban a szurkolókat, kell a 
biztatásuk. Hajrá Zsámbok! 
                                                                                          Kovács Tibor 

ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI 
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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 

Gyermekjóléti és  
Családsegítő Szolgálat 

Zsámbok, Bajza Lenke tér 15.   
(Volt Teleház épülete) 

 
Családsegítő Szolgálat  

fogadóórái: 
kedd: 12-16,  

csütörtök: 8.00-12.00 
péntek: 13.00-15.00 

 
Családgondozó:  

Szigeti Ede tel: 06-30-693-5927 
 

Gyermekjóléti Szolgálat  
fogadóórái: 

Hétfő: 12:00-16:00, Szerda: 8:00-12:00 
Péntek: 8:00-10:00 

 
Családgondozó:  

Maszlag Gábor tel :06-30-816-0447 

Körzeti Orvosi rendelő  
Háziorvos:  

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

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

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

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

hétfő 18:00-19:00 óra 
csütörtök  18:00-19:00 óra 

 

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

Tel: 28-466-038 
 

Fogorvosi rendelő  
Fogorvos: dr. Gódor Mária 

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

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

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

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

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 

Interaktív címerkiállítás 
 
Országos címerkiállítás nyílt 2014. február 20-
án hazánk legforgalmasabb „piacterén”, a 
WestEnd City Centerben, ahol minden ma-
gyar megyét képviselik települések címereikkel.  
A tárlat látogatói nemcsak a címerek történel-
mi üzenetével ismerkedhetnek meg, de ha a 
közelükben elhelyezett QR kódokat 
okostelefonjukkal leolvassák, megnyílik előttük 
valamennyi település múltjával, jelenével,  
turisztikai látványosságaival, programjaival.  
A kiállítás folyamatosan bővül, kísérőrendez-
vényei egész évben várják az érdeklődőket. 
„Magyarország települései beköltöztek a 
WestEndbe” – ez a szlogenje annak az 
interaktív címerkiállításnak, amely február 
20-án nyitotta meg kapuit  hazánk legláto-
gatottabb, az évente több mint 20 millió 
látogatót fogadó bevásárlóközpontjában. 
A WestEnd City Center és a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége (MÖSZ) koor-
dinálásával szervezett tárlat megnyitóján  
Prosits Attila, a WestEnd City Center  ügy-
vezető igazgatója, valamint – a rendez-
vény védnökeként – Vizi E. Szilveszter, 
Magyarország Barátai Alapítvány elnöke 
és Gémesi György, Magyar Önkormány-
zatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke kö-
szöntötték az egybegyűlteket. 
„A címer egy település számára azt jelenti, 
mint Magyarországnak a Szent Korona, 
múltjának, kultúrájának, az ott élők identi-
tásának, összetartozásának szimbóluma – 
fogalmazott Gémesi György, aki örömét 
fejezte ki, hogy a MÖSZ is részt vehetett a 
kiállítás szervezésében, népszerűsítésében. 
„A rendezvény másik üzenete a vidék és a 
főváros közeledése, ami remélhetőleg egy 
hosszú távú párbeszéd kezdetét jelenti” – 
tette hozzá a MÖSZ elnöke.  
A rendhagyó tárlaton több mint 250 város, 
község, falu és kerület képviselteti magát 
az ország minden pontjáról. A kiállítók 
kétharmada ezer főnél kisebb lélekszámú 
település. A legtöbb címer Pest, Nógrád, 
Bács-Kiskun, Veszprém, Hajdú-Bihar és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érke-
zett, de a budapesti kerületek többségének 
címere is felkerült a WestEnd City Center 
folyosóinak falaira  
A kiállított címerek között Zsámbok 
község címerét is megtalálja. 
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Czerván György személyében új 
választókerületi  e lnöke  van 
Zsámboknak 

 
A 2012-es  új választójogi tör-

vény alapján a választókerületek 
száma megváltozott,  a parlament 
képviselői létszáma lecsökken a 
2014-es választást követően.  A ko-
rábbi 176 helyett csupán 106 válasz-
tókerület van hazánkban. (Az eddi-
gi 55 ezer lakos helyett, 94 ezer 
honpolgár jut majd egy-egy válasz-
tókörzetre.)  

 
Ennek következtében a „régi” Pest 
megye 5. sz. választókerület – 
Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló, 
Valkó, Zsámbok, Dány, Kóka tele-
pülések átkerültek a nagykátai, Pest 
megye 9. sz. választókerülethez, 
amelynek az elnöke Czerván 
György országgyűlési képviselő, agrárgazdaságért 
felelős államtitkár. 

 
Czerván György 1959. július 12-én született Ceglé-

den. Nős, felesége tanító, két gyermekük született. 
1977-ben érettségizett a nagykőrösi Arany János Gim-
náziumban. 1982-ben agrárközgazdász diplomát ka-
pott a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
Tanulmányai befejeztével 1982-ben a tápiószent-
mártoni Aranyszarvas Mgtsz-ben kezdett dolgozni 
közgazdasági osztályvezetőként, 1997-től a szövetke-
zet elnök-vezérigazgatója.  

 
Politikai pályafutása 1990-re vezethető vissza, ez 

év nyarán alapította meg a Fidesz tápiószentmároni 

csoportját, amelynek 1994-ig elnöke 
volt. 1990. októbertől Tápiószent-
márton Önkormányzat Képviselő-
testületének tagja, majd alpolgár-
mestere lett.  
 
 1994-től megválasztott képviselő-
je a Pest megyei Közgyűlésnek, 
1998-tól a nagykátai választókerület 
elnöke, majd országgyűlési képvise-
lője lett. Megyei és parlamenti kép-
viselőként is mezőgazdasági bizott-
ságokban dolgozott. 2010-től a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium agrár-
gazdaságért felelős államtitkára. 
Képviselőként és államtitkárként is 
nagyon sokat tett-tesz a magyar me-
zőgazdaság talpra állításáért. Sikere-
sen érvényesíti a magyar érdekeket 
az unió agrárpolitikájában, amely 
2014-2020 között alapvetően hatá-
rozza meg a magyar mezőgazdaság 

és vidékfejlesztés lehetőségeit, mozgásterét. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta a Lecsót 
a keceléből fesztivál megvalósulását, a Zsámboki Pol-
gárőr Egyesületet terepjáró személygépjármű beszer-
zésére pályázat elfogadásával, a Zsámboki Általános 
Iskolás Gyermekekért alapítványt a helyi Sportöltöző 
felújítására pályázati támogatással valamint a 
Zsámboki Római Katolikus Egyházközséget a Temp-
lom pályázatból történő felújításával. 

A 2014-es Országgyűlési Választásokon a Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje. 

 
Fizetett választási hirdetés 

Bemutatkozó 

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 Alapitvány: 18713501-1-13 

 
Zsámboki Polgárőr Egyesület: 18722523-1-13 

 
Kacó Majoros István Közhasznú Alapitvány: 18707740-1-13 
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Hátsó borító 


