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Zsámbok Község
Önkormányzati Képviselő-testülete

Tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját, Barátait, Ismerőseit

2015. március 15-én vasárnap
10.30 órakor kezdődő

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára

Program:

▪ Ünnepi beszédet mond: Holló Ilona
Zsámbok Község polgármestere

▪ Ének, vers:  Bajza Lenke Általános Iskola tanulói,
▪ Énekkar: Voloszné Őszi Erika vezetésével

▪„Kacó” Napközi Otthonos óvoda óvodásai
▪ Bajza Lenke Általános Iskola tanulói
▪ Az „Új Gyöngyösbokrétás” hagyományőrző csoport
▪ Zsámboki Asszonykórus

Legyen méltó közös ünnepünk!
(Szervezők)

10.00  Koszorúzás a '48-as Emlékműnél

Az Ünnepi megemlékező műsorban Fellépnek:
10.30   Ünnepi megemlékező műsor a Művelődési Házban

„ „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

/ /Juhász Gyula

FELHÍVÁS

Élőlánc az 1848-1849
szabadságharc hőseinek emlékére

szeretettel várjuk a község
minden lakóját Zsámbokon

a Petőfi utcában ( Szt. István utca
sarok), ahol együtt szavaljuk el a

Nemzeti Dalt.

Zsámbok Község Önkormányzata
ezzel a felhívással

a Honvédelmi Minisztérium
kezdeményezéséhez csatlakozott.

2015. március 15-én 15 órakor
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  

Tisztlelt Zsámbokiak! 
Képviselőtestületi munkánkat az éves munkaterv 

alapján kezdtük meg. 
Áttekintettük a Kacó Napközi Otthonos Óvoda munká-

járól készült beszámolót. Köszönettel állapítottuk meg, 
hogy az intézményben felkészült óvodapedagógusok 
végzik a nevelési feladatokat, és az óvodai közösség 
aktív résztvevője a település életének.  

Elfogadtuk a Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási 
rendeletet, amely a község környezetvédelmének meg-
óvása érdekében készült. Szabályozza a közszolgáltató 
feladatait, a közszolgáltatás rendjét, a hulladék csökke-
nésére irányuló törekvéseket, az ingatlantulajdonosok 
kötelességeit.. 

A szociális támogatások rendszere ettől az évtől 
jelentősen változott. 2015. március 1-től  

a kötelezően nyújtandó ellátásokat a Járási Hiva-
talok állapítják meg. A Szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló rendeletünkben elfogadtuk, 
hogy továbbra is támogatjuk a rendkívüli élethelyzet-
be került családokat a jövedelem határok figyelembevételé-
vel.  
• Nem állapítható meg szociális támogatás 

azon személyek ( vagy a háztartásban bár-
mely személy) részére, akik az önkormányzatnak 
kárt okoznak, az önkormányzat bármely rendelete 
alapján bírsággal sújtott. A támogatás csak a kár 
megtérítése és a bírság megfizetését követő 6 
hónap elteltével állapítható meg. 

• Nem, nyújtható támogatás azok részére sem, 
akiknek az ingatlana, és az előtte lévő közterület 
nem rendezett. 

2015. évben 195.988 000 Ft-ra tervezett költségve-
tésből gazdálkodhatunk. Továbbra is  feladatalapú 
finanszírozásban részesedünk, amely kiegészül saját 
bevételeinkkel. 
Bevételek 
Helyi adóbevételünk:   
kommunális adó, iparűzési adó 32 150 000 Ft  
Átengedett központi adó:  5 000 000 Ft  
(gépjármű adó) 
Költségvetési támogatás:  120 840 000 Ft 
Egyéb:  37 998 000 Ft  
(intézményi bevétel, bérleti díj, átvett pénzeszköz) 
 
Kiadások 
Működési célú kiadásaink:   182 336 000 Ft 
Beruházás:  5 200 000 Ft 
Felújítás:    7 400 000 Ft 
Tartalékalap:  1 052 000 Ft  
valamint  10 000 000 Ft 
pénzpiaci alapban került elhelyezésre    
(várható 2014. évi pénzmaradvány:  15 000 000 Ft) 

A tavasz folyamán elkészül az óvoda udvarának 
műpázsittal való burkolása.  

Megépül a Szent Erzsébet téren a (Templom és a 
Szoborkert melletti szakaszon) a járda. Új járda ké-
szül a Turai úton az Ipolyság utcától a Komárom ut-
cáig. Folytatódik az úthálózat felújítása. 

A Galambos utca, Vásár tér (Deák Ferenc utcai sza-
kasz) Akácfa utca jelenleg murvával ellátott. Mart 
aszfalttal - itatott bitumennel ellátott felületzárásuk-
ra a nyár végén kerül sor. A vízelvezetés érdekében az 
árkok tisztítását végezzük el és a már meglévő aszfal-
tos utcákban (Petőfi, Rákóczi, Széchényi utcák) a szik-
kasztó árkokat vízelvezető árokká alakítjuk, biztosít-
juk a lakóknak a kapubejárókhoz szükséges áteresze-
ket. 

Az urnatemetőt bővítjük, további 3 db urnasírjelet 
készíttetünk. Az elkövetkezendő időszak pályázati 
kiírásaira számítunk, így a Polgármesteri Hivatal va-
lamint a Tornaterem felújítására előkészítjük a terve-
ket. 

Továbbra is támogatjuk a településünkön működő 
civilszervezetek tevékenységét. A Polgárőr egyesület: 
530 000 Ft, a Népi együttes egyesület: 450 000 Ft, 
Mazsorett csoport: 200 000 Ft, Nyugdíjas klub: 120 000 
Ft valamint a Sport egyesület: 400 000 Ft pályázati tá-
mogatásban részesült. 

A Sport pálya rendbetételére és az öltöző karban-
tartására gondnokot alkalmazunk.  

A közfoglalkoztatási pályázat 15 000 000 Ft forrást 
biztosít március hónaptól a települési közmunka fel-
adatok ellátására, amelyhez 4 448 000 Ft az önkor-
mányzati önrész. 2015. március 30-tól 2 hét időtartam-
ban a Roma mezőgazdasági képzés keretén belül a 
Türr István Képző Intézet tartja foglalkozásait a tele-
pülésen. 

A pályázati támogatásból megépült térfigyelő kame-
ra rendszerben  8 db kamera már működik. Több alka-
lommal a rendőrség nyomozása során felhasználta a 
szükséges felvételeket, és sikerült azonosítani a sza-
bálysértések elkövetőit. 

Településünk biztonsága érdekében a rendszert bő-
vítettük, így hamarosan 1 db térfigyelő kamera kerül 
elhelyezésre a Nyárfa utca - Vásár tér - Halász utca 
sarkán. 

 
Kedves Zsámbokiak! 
Végezetül szeretettel köszönöm Soós Józsefné Vera 

néninek, Irmalós Gábornénak és Juhász Mariannak, 
hogy az Utazás kiállításon szép népviseletüket maguk-
ra öltve gyönyörködtették a kiállítás vendégeit, és 
Zsámbok község vendégváró turisztikai programjait 
népszerűsítették.  

Holló Ilona 
polgármester 

Felhívás! 
 
Május hónapban a Hősök Napján szeretnénk 

megemlékezni azokról is, akiket 70 évvel ez-
előtt Zsámbokról a Szovjetúnióba – fogolytá-
borba- hurcoltak. Kérjük szépen azokat a csalá-
dokat, akiknek hozzátartozója hadifogságban 
volt, jelezzék   - hozzátartozójuk nevét, adatait - 
részünkre  a Művelődési Házban március 30-ig. 
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Gyakori problémát okoz, hogy a kommunális adót 
érintő változás (ingatlan tulajdon keletkezés, megszű-
nés, tulajdonos változás) esetén nem tájékoztatják az 
adóhatóságot, pedig a változás bekövetkezésétől szá-
mított 15 napon belül a helyi adóhatósághoz bejelen-
tést kell benyújtani. Bejelentési kötelezettség mind a 
vevőt, mind az eladót terheli. Aki a bejelentési kötele-
zettségének határidőben nem tesz eleget és késedelmét 
nem menti ki, mulasztási bírsággal sújtható. 
Gyakori probléma, hogy az örökölt ingatlan esetén az 

örökös a tulajdonjog szerzését nem jelenti be feltételez-
ve, hogy arról a polgármesteri hivatalnak tudomása 
van. A közjegyző előtt folyó hagyatéki eljárásról és az 
azt lezáró hagyatékátadó végzésről a polgármesteri 
hivatal nem kap tájékoztatást, információt, ezért a beje-
lentési kötelezettség az örökléssel szerzett tulajdonjog-
ra is vonatkozik. 
A kommunális adó bevallásához szükséges nyomtat-
vány a polgármesteri hivatalban beszerezhető, illetve a 
honlapról (www.zsambok.hu) letölthető. 

Magánszemélyek kommunális adója 

Változnak a jövedéki szabályozás magánfőzésre vonatko-
zó rendelkezései 2015. január 1-től. A változások követ-
keztében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adó-
bevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a ma-
gánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kap-
csolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz tele-
pítette. 

2015. január 1-től a magánfőző által előállított párlat 
nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzé-
sen előállítható párlat mennyisége évi 50 literre csök-
ken. Magánfőzést a jövőben csak gyümölcstermesztő 
személy végezhet. 

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 Ft, 
melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a ma-
gánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevéte-
le. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat 
utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 
együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíte-
nie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben ma-

gánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre 
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 

Fontos változás, hogy 2015. január 1-től a magánfő-
ző desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt 
követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés-
ben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 
a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpont-
ját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, 
használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímé-
től. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellen-
őrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jog-
szerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 
1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desz-
tillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a ma-
gánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelen-
tést. 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványokat a Pol-
gármesteri Hivatal biztosítja. 

Tájékoztató a magánfőzésre vonatkozó szabályokról. 

Minden lakónak érdeke, hogy a településünkön biz-
tonságosabb körülmények között teljenek a minden-
napok. 

Elsősorban az idős és szépkorúak kiszolgáltatott 
helyzetére gondoljunk! Kiszolgáltatott a helyzetük 
azért, mert a figyelmük, éberségük az idő elteltével 
sajnos már megkopott és ezt a jellemzően átutazó bű-
nözők előszeretettel használják ki. Éppen ezért szüksé-
ges, hogy fokozottabban védjük Őket.  
A házaló árusokat lehetőség szerint  ne engedjék be a 
lakásukba, ha ilyen személyeket látnak a községben, 
figyeljék meg őket, illetve amennyiben lehetőség van 
rá jegyezzék fel annak a gépkocsinak a rendszámát, 
színét, típusát, amivel közlekednek.  
A házaló árusok között gyakran akadnak olyan szemé-
lyek, akik az idősek, de sokszor a fiatalabbak figyelmét 

is elterelve értékeiktől megosztják őket. 
Legyenek tudatában annak, hogy a kórházak, körzeti 
orvosok nem küldenek senkinek gyógyító ágyneműt. 
A közmű szolgáltatók nem utalnak vissza pénzt csak 
postán keresztül, azt nem viszik házhoz! A kedvező 
áron kínált tüzelő is nagyon sokba kerülhet, ha idegen-
től vásárolják! 
Ez csak három példa a megtévesztések tárházából, de 
ezek az úgynevezett trükkös tolvajok bármilyen indo-
kot ki fognak találni, hogy a házba bejuthassanak. Ép-
pen ezért az a legbiztosabb módja a megelőzésnek, ha 
be sem engedik őket.  
Higgyék el, hogy a legolcsóbban kínált termékek fog-
nak a legtöbbe kerülni és erre, akkor fognak rádöbben-
ni, amikor hiába keresik egy ilyen látogatás után a 
megtakarított pénzüket, értékeiket. 

Intelmek a település biztonsága érdekében 
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Értesítem a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását az alábbi időpontok-
ban és helyszínen végzem: 

AZ OLTÁS IDŐPONTJA: 
 

2015. április 10. péntek de. 8.00- 9.30 óráig, du. 16.00 – 17.00 óráig 
2015. április 11. szombat de. 8.00 – 9,30 óráig 

2015. április 18. szombat de. 8- 9.30 óráig 
 

AZ OLTÁS HELYSZÍNE: Polgármesteri Hivatal mögötti tér  
 

Az oltási díj: 3500.-Ft/eb, ami tartalmazza a féreghajtó árát is. 
Minden 3 hónaposnál idősebb kutya oltása kötelező ! (164/2008. FVM. R.) 

Kérem az ebek számozott (zöld) oltási könyvét hozzák magukkal ! 
 

A veszettség elleni oltást elmulasztó ebtulajdonos szabálysértést követ el, az oltatlan kutyák pedig 
ebrendészeti eljárás alá kerülnek. 

Az oltási időszak után az ebek veszettség elleni oltottságát hatóságilag ellenőrizni fogják. 
 

Az oltás elvégeztethető az állatorvosi rendelőben  
(Tura, Thököly u. 35.) hétfőtől- szombatig rendelési időben 8-9 óráig. 

 
EBEK HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁSA 

Az  ebek veszettség elleni oltását a tulajdonos az eb tartási helyén is elvégeztetheti. 
Mikrochippel még nem rendelkező fiatal, vagy új kutyák chipelése továbbra is kötelező. 

A háznál történő oltás igényét az alábbi telefonszámokon lehet bejelenteni:  
 

Tel:   06-20/9253-824,   06-28/467-287 

A kiszállási díj: udvaronként 1000.-Ft 
 

Dr. Dobos László állatorvos 

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL 

A fiatalabb korosztály, figyeljen idősebb rokonaira, 
szomszédokra és őket figyelmeztessék a fentiekre.  
A kerékpárjaikat ne hagyják az utcán, vagy az üzletek 
előtt lezáratlanul, mert ezzel megkönnyítik, azok dol-
gát, akik azt el akarják tulajdonítani. Amennyiben a 
kerékpárjuk rendelkezik vázszámmal, azt jegyezzék fel 
és őrizzék meg, illetve csináljanak róla néhány fényké-
pet, hogy a baj megtörténte esetén a későbbiekben a 
kerékpár azonosítható legyen. 
A kis településen az emberek jobban megbíznak egy-
másban ezért a gépkocsikat is sokan hagyják lezáratla-
nul, leengedett ablakokkal az utcán. Ne tegyék!  Érté-
keket se hagyjanak bennük látható helyen, még akkor 
sem, ha csak néhány percre ugranak be valahová. Tele-
pülésünk öt bevezető úttal rendelkezik, nagy az átme-
nő forgalom, ne adjunk lehetőséget bűncselekmények 
bekövetkezésére. 

Végül figyelmükbe ajánljuk, hogy bizalommal fordul-
janak e témában észrevételeikkel, problémájukkal Bor-
bély Zsolt rendőr tzls Zsámbok Körzeti Megbízottjá-
hoz.  

 
  Körzeti megbízotti fogadóóra 
  
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy a tele-
pülés Körzeti megbízottja - Borbély Zsolt -  a telepü-
lésen teljesít szolgálatot. Minden páros héten foga-

dóórát tart a helyi KMB irodában. 
 

Helyszín: Zsámbok, József Attila u 6. 
Időpont: szerda (páros hét) 16. 00- 18. 00 óra 

Telefonszám: 06 70 49 20 769 
  

Kérjük, forduljanak hozzá bizalommal. 
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ÓVODAI HÍREK 
Játék fontossága 3-7 éves korban 

A játék a 3-7 éves gyermek alapvető, mindennapjait 
átszövő tevékenysége. A játék során szinte észrevétle-
nül tanul a gyermek. 

A játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 
gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt 
érintő élményeket. 

Megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetek-
ben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szoron-
gásait, problémáit, és újraélheti kellemes élményeit. 

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában. 
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvo-

dás gyermek életében, mert benne minden tanulási 
tartalom – ismeret, jártasság, készség megjelenik. 

Eredményeképpen alapozódnak a képességek és ala-
kul a magatartás. 

Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan hasz-
nálhatja a rendelkezésére álló eszközöket, és akinek 
módjában áll befejezni a maga választotta tevékenysé-
geket, fejlődése jó irányban halad. 

Ha emellett lehetősége nyílik a játszótársak megvá-
lasztására, a problémahelyzetek és konfliktusok önálló 
megoldására, a társakkal való egyezkedésre, szociális 
fejlődése is biztosított. 

E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási te-
vékenységének első formái, fejlődik emlékezete, fantá-
ziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, ki-
tartása, alakul szabálytudata. 

Fejlesztőhatással van a játék, a nagy és finommozgá-
sokra, a figyelemre, a megfigyelőkészségre is. 

Mindezen tevékenységek közben számos kommuni-
kációs helyzet alakul ki, tehát a beszédfejlődésben is 
fontos szerepe van. 
 
Mi jellemzi az óvodáskor végén a gyermekek játékát 
 
• Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait. 
• Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz. 
• Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről. 
• Vállalják a számukra kedvezőtlenebb szerepeket is. 
• Tudnak irányítani és játszótársakhoz alkalmazkod-

ni. 
• Megfelelő tapasztalatok és élmények biztosításában 

önállóak, a játék előzetes tervezésében, a szerepek 
kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megvá-
lasztásában, a szabályok betartásában. 

• A játszótársak között tartós és szoros kapcsolat ala-
kul ki. 

• Olyan szabályjátékot választanak, amely nagyobb 
ügyességet és nagyobb szellemi erőfeszítést igényel. 

• Figyelmeztetik egymást a szabályok betartására. 
• Bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gya-

korlására is képesek. 
 

Molnárné Deák Erika 
óvodavezető 

   Alig akad közöttünk olyan, akinek valamely 
hozzátartozója ne szenvedne hipertóniában. Ke-
vesen tudják azonban, hogy gyermekkorban is 
előfordul, sőt egyre gyakoribbá váló kór. Mivel 
felnőttkorban a magas vérnyomás felelős a leg-
több vezető halálok – mint például az infarktus, 
az agyvérzés – kialakulásáért, a hipertónia elleni 
küzdelmet már idejekorán, a gyermekkorban el 
kell kezdeni. 

A megelőzés mindig hatásosabb és olcsóbb is, 
mint a gyógyítás. Ezért a magas vérnyomás meg-
előzésében nagy szerep jut az egészséges élet-
módnak, a megfelelő táplálkozásnak, a kalóriában 
pont megfelelő, valamint telített zsírsavakban, 
koleszterinben és sóban szegény étrendnek. Emel-
lett fontos a káros szenvedélyektől való tartózko-
dás és a sok mozgás 

A magas vérnyomás létrejöttéért számtalan 
tényező felelős, többek közt a tartós dohányzás és 
a túl zsíros étrend is. A veszélyeztető életmód 
unalomig ismert, de azért nem árt odafigyelnünk: 
ezen tényezők figyelembevételével gyermekünk 

életminőségét, egész életútját, életmódját megha-
tározhatjuk. A leggyakrabban említett ok az elhí-
zás. Magyarország különösen élen jár és több vi-
lágcsúcsot tart a túlsúlyos emberek arányában!A 
gyerekek szabadidejük nagy részét ma a tévé, a 
számítógép és a videójáték előtt töltik. Sajnos a 
zsámboki gyermekek is veszélyeztetve vannak! 
Iskolai szűrővizsgálaton egyre több túlsúlyos 
gyermeket mérek, akinél a vérnyomás emelkedés 
is megjelenik. 

Tegyünk ellene! Védjük meg gyermekeink 
egészségét! Hogyan? Mi felnőttek mintamagatar-
tást mutatunk. Nincsenek tiltott táplálékok, csak 
kerülendő mennyiségek, kerüljék a bőséges esti 
lakomákat, a cukrozott üdítőitalok fogyasztását. 
A napi folyadékigényt ne koffein-,vagy alkoholos 
italokkal pótolják. Ételeiket kevés sóval készítsék, 
használjanak minél több friss, vagy szárított fű-
szert az ízek kiemelésére. S a rendszeres mozgást 
se felejtsék el! 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

A védőnő tanácsai 
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ISKOLAI HÍREK 

A Bajza Lenke Általános Iskola február 12-én és 
13-án rendezte meg hagyományos farsangi bálját. 
Csütörtökön délután az alsó tagozatos tanulók 
lázas izgalommal gyülekeztek a nagy eseményre, 
amelyre már korábban készülődtek szüleik segít-
ségével. Hozták a jelmezeket, vették a sok tombo-
lát. Ki-ki magára öltötte vagy szülője segítségével 
belebújt az ötletes jelmezébe. Hamarosan meg-
kezdődött a felvonulás. volt itt aztán minden és 
mindenki! Oroszlán, teafilter, karácsonyfa, bűvös 
kocka kettő is, mérges gomba, kacsák, ninja, ka-
lóz, keresztes lovag, bohóc, balerinák, hercegnő, 
pék, gésa, és még hosszan sorolhatnám. A színes 
bemutatkozás után a zsűrinek nem kis fejtörést 
okozott a helyezések eldöntése, díjak odaítélése.  
Végül is az alábbiak szerint alakult az eredmény: 

Kacsák (Németh Brigitta 4. o.) 
Chonchita (Holló Dániel 4. o.) 
Kalóz (Urbán Martin 1. o.) 
Rubik kocka (Kis Kornél 3. o.) 
Rubik kocka (Bajnóczi Levente 4. o.) 
Spongya bob (Nyika-Gáspár Norbert 3. o.) 
Kártyahercegnő (Majzik Nikolett 4. o.) 

Az eredményhirdetést rövid tánc, majd tombola-
húzás követte. rengeteg tombolatárgynak örven-
dezhetett sok nebuló. Még egy kis tánc evés-ivás 

a büfében, s máris elszállt ez a pár szép óra. 
Pénteken nem kisebb izgatottsággal népesült be a 
felsős tanulókkal az iskola. Az osztályok csopor-
tos jelmezekkel, tréfás jelenetekkel kápráztatták el 
egymást és a vendégeket. Ötletekből itt sem volt 
hiány. A zsűri döntése alapján két első és két má-
sodik helyezett lett: 
7. osztály: Önök kérték 
8. osztály: A Besenyő család és az árvaház 
5. osztály: Zizi labor és a zsámboki asszonykórus 
6. osztály: Híradó 

 
A tombolahúzás itt is eléggé elhúzódott, de ezt 
szinte észre sem vettük, annyira örültünk a nyere-
ményeknek. Majd kezdődött a tánc, fogytak a fi-
nom falatok és hűsítők a büfében. A jó hangulat 
csak azért ért véget, mert az idő túl gyorsan szállt, 
s máris itt volt az este hét óra, amikor az utosó 
szám a bálnak véget vetett. 
Köszönetet mondunk a tombolatárgyakért és a 
helyeztettek jutalmát felajánlóknak, az összes 
sgítő szülőnek és középiskolásoknak, a nevelők-
nek, hogy ez a rendezvény legalább olyan jól sike-
rült, mint az előző évek farsangi báljai. Igazán jó 
mulatság volt. 

Lázárné Both Mária 

Farsang 2015 

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 

 
Fogorvosi rendelő  

Fogorvos: dr. Gódor Mária 
2116 Zsámbok,  

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

 
Rendelési idő:  

Hétfő, péntek: 08:00 - 12:00,  
Szerda:  iskolafogászat8.00-10.00 

Kedd, Csütörtök: 13:30-18:30 
 

Rendelési idők - ügyeletek 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 
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A mosolyod rólad árulkodik 
A fogszuvasodás (caries) mind a 

tejfogak, mind a maradó fogak ko-
ronáján kedvezőtlen körülmények 
között már röviddel a fog áttörése 
után megindulhat. Kezdeti formá-
jában fehér foltot láthatunk, mely a 
fogzománc ásványi anyagainak 
kioldódására utal. Ebben a fázisban 
még visszafordítható, a folyamat. A 
szuvas fog általában hidegre és 
melegre is érzékeny, de gyakran a 
fogorvos fedezi fel a vizsgálat so-
rán. Rendszeres fogorvosi vizsgá-
lattal, illetve a legkisebb panasz 
esetén azonnali fogorvoshoz fordu-
lással a fog "kihúzása" elkerülhető, 
mivel a caries gyógyítható. 

A fogszuvasodás megelőzése 
naponta többszöri (legalább két-
szer) hatékony fogmosással. A fog-
szuvasodás kialakulása szempont-
jából a fogíny és a fog találkozási 
területe a legkényesebb. Fluoridos 
fogkrémek használatával és ala-
csony cukortartalmú ételek fo-
gyasztásával megelőzhető a kiala-
kulása. 

A cukrokban (szénhidrátban) 
gazdag egészségtelen táplálkozás, a 
nem megfelelő mennyiségű fluorid 
és a rossz szájápolási szokások a 
legfontosabb tényezők, amelyek 
leginkább elősegítik a fogszuvaso-
dás kialakulását. Csökkenteni kell a 
magas cukortartalmú ételek és ita-
lok fogyasztását, elsősorban a reg-
geli gyümölcslevek, müzli, cukros 
kukoricapehely, valamint napköz-
beni kekszek és chips fogyasztását. 
Vannak olyan élelmiszerek, ame-
lyek éppen ellenkezőleg csökkentik 
a fogak ásványi anyag veszteségét, 
s így mérsékelik a fogszuvasodás 
kialakulásának esélyét. Ezek közé 
tartoznak például a kemény sajtok 
és a tej, amelyek kalciumot, fosz-
fort, fehérjéket tartalmaznak. Ezek 
az anyagok megfelelő kémhatás 
(pH) mellett beépülnek a zománc-
ba, és fokozzák annak ellenálló ké-
pességét. Egy kis darab sajt fo-
gyasztása az étkezés végén ellensú-
lyozhatja a szénhidráttartalmú éte-
lekből származó savak károsító 

hatását. 
Bizonyított tény, hogy a reggeli 

tejfogyasztástól csökken a fogszu-
vasodás kialakulásának kockázata. 
Ugyanez a tény pl. kakaó fogyasz-
tás után már nem mondható el. 

Fogmegtartó kezelésekkel, 
fluoridos ecseteléssel, a szuvas állo-
mány eltávolításával és fogtömés-
sel lehetséges. Mindezen kezelése-
ket a zsámboki lakosok ingyenesen 
vehetik igénybe. Legyen szó fogkő 
eltávolításról, fogtömésről, gyökér-
kezelésről vagy akár foghúzásról. 

Várunk mindenkit szeretettel 
rendelőnkbe!!! 

 
Dr. Gódor Mária fogorvos 

 
Rendelési idő: 

 
Hétfő,Péntek: 8-12 

Szerda : iskolafogászat  
8.00-10.00 

Kedd, Csütörtök:  
13:30-18:30 

 Hogy is írja Seneca,a császári 
tanító 88.erkölcsi levelében? 

"Hát mi mik vagyunk? Mik 
azok, amelyek körülvesznek, táp-
lálnak, fenntartanak? Az egész 
természet testetlen vagy csalóka 
árnyék. Nem egykönnyen monda-
nám meg, melyikükre haragszom 
inkább:azokra,akik meggátol-
ják,hogy valamit tudjunk, vagy 
azokra, akik még a tudatlanság 
vigaszát sem hagyják meg nekünk. 
Élj egészségben!" 

Mit tehetünk mi, XXl. századi 
porszemek, fogyasztók, akiknek 
élelmébe, italába, olvasmányaiba, 
gondolataiba, sőt még a beléleg-
zett levegőjébe sem jut semmi, ami 
tiszta volna? Pedig mindentudá-
sunkra, jól informáltságunkra az 
utóbbi évek technikai robbanása 
révén igen büszkék lettünk! 

Hát, például egyszerű dolgokat 
tehetünk:esténként, akár faluban, 
akár városban élve, akár párunk-
kal, akár magányosan, akár csa-
patban nagyokat SÉTÁLUNK! 

"Gyalogolni jó" vallotta Móricz, 
paraszti származású írónk és érde-
kes,ugyanezt vallja az ASC az 
Amerikai Cardiológusok Társasá-
ga! Nem mindenkinek telik drága 
fittness bérletre, tenisz vagy 
squash pályára, egy jóleső esti sé-
tára és mindeközben egy kivesző 
műfajra, a csevegésre azonban 
mindig! Csak lustaságunk gátolhat 
meg ebben! Szívbetegek elhízot-
tak, cukorbetegek, depressziósok, 
tüdőproblémások, idősebbek akár 
bottal vagy síbothoz hasonló sétá-
ló botokkal, fiatalok az egész napi 
ülés után,TV helyett, nosza!  

Tudják, mikor hírét vettem, 
hogy Zsámbokon ez a kis  

"mozgalom" elindult, igen boldog 
lettem! Én ugyanis közvetlen kö-
zelségből ismerek olyan embert, 
aki "át tudta lépni saját árnyékát": 
2 éve 30m után megfulladás élmé-
nye volt, inzulint adagolt és 6 ma-
rék gyógyszerrel is csak nyűg volt 
számára minden nap, aztán a te-
mető helyett az életet, a MOZ-
GÁST választotta, szerény teljesít-
ményét napról-napra, méterről 
méterre növelte, és ma-igaz, hogy 
csak háza kertjén belül- görbebot-
jával 3, olykor 6 km-t sétál, 36 kg-t 
fogyott, inzulinját már rég vissza-
vonták és életminősége gyökere-
sen megváltozott.  

Nagyon örülök, esti sétára fel 
Zsámbok!  

Élj egészségben! 
 

Tisztelettel:Erdélyi dr 

Kedves Olvasóim 
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1935. február 17-én alakult meg a Magyar Bokréta 
Szövetség Zsámboki Csoportja, amelynek alapítói a 
községi értelmiség tagjai voltak: Csincsur (Cserjési) 
Sándor tanító, bokrétavezető, a kör titkára, Szom-
bati László plébános, Füleki Rezső vezetőjegyző, a 
kör elnöke, Dr. Bárdos István körorvos, László 
Kálmány gyógyszerész, Fejes Gyula községi jegy-
ző, Sasvári József kántor-tanító a kör ellenőre, 
Janda józsef igazgató-tanító, a kör pénztárnoka, 
Bankó János tanító, Hebeny József községi iroda-
tiszt.  
Ez a nagyszerű kulturális jellegű civil mozgalom az 
I. Világháborút követő trianoni országcsonkítás 
évtizedeiben erősödött meg, azzal a céllal, hogy:  

• az eredeti magyar népdalokat, táncokat, szo-
kásokat bemutassa a hazai város közönség-
nek és a külföldi turistáknak. 

• erősítse a magyar öntudatot, és a magyarság 
lelki egybeolvadását,  

• segítse az idegenforgalmat és erősítse a nép 
iparművészetet. 

A magyar népi kultúra feltárása és bemutatása fon-
tos politikai célt is szolgált: bemutatni ország-
világnak a magyar kultúra értékeit és ezzel a kül-
földi, főleg nyugati közvéleményt Magyarország 
mellé állítani.  
Ezt szolgálták az olyan nagyrendezvények is mint 
pl . a cserkész – világtalálkozó, vagy az aug. 20-i 
pompás Szent István napi ünnepségek megrende-
zése. 
„ A magyar hazát nem elsősorban a kard, hane, a 
kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” írta 
gr. Klébersberg Kuno kultuszminiszter. 
Az Ő kulturfejlesztő tevékenységének maradandó 
emléke a több ezer vidéki népiskola építése – köz-
tük a mi iskolánk 1928. évi bővítése is. 
1920-as 30-as évek béli  szocialista-liberális szelle-
mű falukutatással szemben az állam a látványosan 
szép, hagyományos keresztény-nemzeti kulturális 
értékrend propagálását támogatta. Ennek során 
elsősorban azok a vidéki régiók jöhettek számítás-
ba, ahol még elevenen éltek az évszázados vallásos, 
népi hagyományok. Ilyen tájegység volt a Galga 
völgye és ide tartozott a palóc-gyökerű Zsámbok 
is. Ezen a környéken  már régi hagyománya volt a 
népdalok, népmesék gyűjtésének, a helyi népi szín-
játszásnak, az ünnepi szokásoknak. Az egymástól 
elszigetelten élő tájegységek népi kultúrájának 

nemzeti összefogását és összehangolt bemutatását 
tűzte ki célul Paulini Béla. Állami támogatással 
1930-ban szervezte meg a Magyar Bokréta Szövet-
séget. Ennek keretében lelkes néprajzosok elkezd-
ték a számba jöhető un. „bokrétás községek” meg-
vizsgálását, az csak azokat „ hitelesítették”, ahol a 
dalok, a népviselet, a hagyományok eredetiek vol-
tak. 
Környékünkön elsőkét Boldog községben Bruckner 
Jenő főjegyző és Ábel Antal tanító szervezték meg 
a helyi „bokrétát” ( A „gyöngyösbokréta” név is 
innen ered: a boldogi vőlegények kalapdísze volt.) 
A néprajzosok már az elsők között javasolták 
Zsámbokot is központi szereplésre, de nálunk csak 
1935-ben vállalta el a bokréta vezetést a fiatal ener-
gikus Csincsura (Cserjési) Sándor tanító. Ő szer-
vezte meg a 9 legényből és lányból álló 
„nagybokrétásokat” valamint a l3 fiúból és kislány-
ból álló „kisbokrétásokat” Első fellépésükre 1935 
Pünösd hétfőjén az első zsámboki bokrétás napon 
került sor. Ezt követte 1935 aug. 19-én és 20-án bu-
dapesti szereplésük a „gunaras” és a „kásdomikás” 
játékok előadásával.  
1935-től 1943-ig terjedő időszakban minden évben 
megrendezték a „zsámboki bokrétás napokat” is, 
amelyekre a szomszédos bokrétás falvak mellett 
osztrák, francia, sőt írországi vendégek is kíváncsi-
ak voltak. .. 
1942. júniusi megyei szereplésükről azt írta a sajtó: 
„Zsámbok bokrétája egy gyöngyszemet képviselt a 
magyar népélet kincsesházából”. 
A II. Világháború alatt Csincsura Sándort behívták 
katonának és ekkor Janda József igazgató vette át a 
csoport vezetését. Évek ót gyűjtötte a helyi hagyo-
mányokat, amelyekből „Zsámboki népszokások” 
címen egy igen értékes szociográfiai jellegű köny-
vet írt. Tevékenyen részt vett 1940-ben a helyi mú-
zeum létrehozásában is. Az Ő vezetésével nagy 
sikerrel vendégszerepeltek bokrétásaink a vissza-
csatolt felvidéki, erdélyi és délvidéki városokban 
is.  
A háborús pusztítások megszüntették a bokrétás 
tevékenységet, az alapító Paulini Bála Pest szovjet 
elfoglalásakor feleségével öngyilkos lett. 1946-ban 
Janda József vezetésével megpróbálták újra indíta-
ni a bokrétás mozgalmat, amelyet nemzeti gyökeri 
miatt a „fordulat éve” után 1948-ban hivatalosan is 
beszüntettek.  

        
 Dr. Tóth József 

80 évvel ezelőtt… 
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Tartalmas és eredményes évet zárt a polgárőrségünk.  
A napi éjszakai járőrözést 2 személygépkocsi biztosítja.  
Az  eltelt három hónapban  rendkívüli esemény nem 
történt. Januárban az éber járőröző polgárőröknek kö-
szönhetően kis kergetőzés után, és rendőri közremű-
ködéssel, ismét sikerült megkérdezni a vidékről érkező 
éjszakai látogatóktól, hogy ugyan miért szeretnek a mi 
csendes kis falunkban autózgatni . A polgárőröknek 
köszönhetően  a településünkön nézelődő idegenek 
tervét meghiúsították. A polgárőrök rendszeres jelen-
léte csökkentette  az éjszakai lopások betörések szá-
mát. A kamerarendszer kiépítése is visszaszorítja  a 
bűnesetek számát. A beruházás  hozzájárult ah-
hoz, hogy a településen élők még nagyobb 
biztonságban érezzék magukat  lakókörnye-
zetükben. 
 
Statisztikai adatok az év során eltöltött  szolgálatból: 
• Éjszakai járőrözés: 2 920 óra 
• Rendezvénybiztosítás: 

-Lecsó Fesztivál  (4 nap) 360 óra ( 5 fő) 
-Labdarúgó mérkőzéseken biztosítás 120 óra 
-Mazsorett Verseny  52 óra (4 fő) 
-Temető  32 óra (3fő) 
-Kerékpárvesrseny 24 óra (6 fő) 
-Valkó településen  72 óra (4 fő)  

• Kukorica táblák őrzése, járőrözés  720 óra 
• Szentegyedi játékok c. rendezvényen való részvétel 

32 óra (3 fő) 

• Rendőrséggel töltött: 236 óra 
 -eltűnt személy felkutatása  26 óra 
 -körözött személy megfigyelése, elfogása 14 óra 
 -közös járőrözés 36 óra 

 
Tisztelt Zsámboki Lakosok adófizető Ismerőseink! 
Közeledik az adóbevallások határideje.  Mindenkinek 
lehetősége van adójának 1+1%-ának felhasználásáról 
rendelkeznie. Ha támogatni szeretnétek a Zsámboki 
Polgárőr Egyesület közrend, közbiztonság megerősíté-
séért folyó munkáját, akkor kérünk benneteket, hogy 
az adó 1%-ról részünkre rendelkezzetek. Ismeretes, 
hogy  adományokból, felajánlásokból működtetjük 
társadalmi munkában egyesületünket. A kiadásaink 
jelentősek (üzemanyag, autóink javítása, biztosítások, 
könyvelési és ügyvédi költségek, stb.) Ha több pénzt 
kapunk, többet tudunk járőrözni, a közbiztonság érde-
kében . Ha ebben egyetértetek velünk, kérünk bennete-
ket, hogy a rendelkező nyilatkozaton a Zsámboki Pol-
gárőr Egyesület részére rendelkezzetek az 1%-ról.  

Adószámunk: 18722523-1-13.  
Ha egyéb összeggel szeretné, tudná támogatni valaki 
az egyesület munkáját, a Turai Takarékszövetkezetnél 
vezetett számlánkra utalással bármikor megteheti. 
Számlaszámunk: 65900114-50000098. Bármely ado-
mányt  szívesen veszünk, és megköszönünk. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Bajnóczi Krisztián 

Zsámboki Polgárőr Egyesület munkájáról 

Tisztelt Sportbarátok! 
 
Közeleg a tavasz, indulnak a bajnoki küzdelmek. 
Csapataink túl vannak a felkészülési időszakon. 

Vannak érkezők és távozók is. A távozóknak sok sikert 
kívánunk új klubjukban, az érkezőket szeretettel üdvö-
zöljük nálunk. 

A felnőtt csapat részt vett az MLSZ téli műfüves 
tornáján, sajnos csak az Aszód gárdáját sikerült le-
győzni .Bízunk abban, hogy a bajnokságban sikereseb-
bek leszünk. 

Az U21 háza táján komoly változás történt. 
Gacsályi Attila csak arra az időre vállalta újra az edzői 
pozíciót, míg megtaláljuk az utódját. Örömmel tájékoz-
tathatok mindenkit, hogy ez megtörtént, egy fiatal, 24 
éves szakember vette át a csapatot, Kovács Viktor sze-
mélyében. Gacsályi Attilának köszönjük az elvégzett 
munkát, Kovács Viktornak sok sikert kívánunk a fel-
adathoz. Fiataljaink számára a tavasz folyamán új baj-
nokság indul, a megyei másodosztály keleti csoportjá-
ban szerepelnek. 

Kisiskolásaink január óta edzenek, készülnek a ta-
vaszi Bozsik-tornákra. 
A felnőtt mérkőzések időpontja: 
03.01. 14:30 Tápiószele-Zsámbok 
03.08. 14:30 Zsámbok-Törtel 
03.14. 15:00 Albertirsa-Zsámbok 
03.22. 15:00 Zsámbok-Sülysáp 
03.29. 15:00 Kóka-Zsámbok 
04.05. 16:00 Zsámbok-Ecser 
04.11. 16:00 Péteri-Zsámbok 
04.19. 16:30 Zsámbok-Nagykáta 
04.26. 16:30 Tápiógyörgye-Zsámbok 

05.10. 16:30 Zsámbok-Gyömrő 
05.17. 17:00 Dány-Zsámbok 
05.24. 17:00 Zsámbok-Abony 
05.31. 17:00 Szentmártonkáta-Zsámbok 
06.07. 17:00 Zsámbok-Aranyszarvas 
 
U21 mérkőzések időpontja: 
03.14. 10:00 Zsámbok-Dunakeszi 
03.21. 10:00 Gyál-Zsámbok 
03.28. 12:00 Zsámbok-Üllő 
04.05. 10:00 Aranyszarva-Zsámbok 
04.11. 11:00 Zsámbok-Kóka 
04.18. 13:30 Dány-Zsámbok 
04.25. 13:30 Zsámbok-Valkó 
05.02. 10:00 Erdőkertes-Zsámbok 
05.09. 13:30 Zsámbok-Aszód 
05.16. 10:00 Ecser-Zsámbok 
05.23. 14:00 Zsámbok-Abony 
 
Továbbra is várjuk azokat a vállalkozókat, magánsze-
mélyeket, akik támogatni kívánják egyesületünket, 
bármilyen segítséget örömmel fogadunk. 
Tavasszal visszavárjuk lelkes szurkolóinkat a pályára, 
reméljük, sok örömet tudunk nekik okozni. 
 
További információk: 
    www.zsambokise.hu 
    facebook: Zsámboki Sportegyesület 
    www.pmlsz.hu 
 

Hajrá Zsámbok! 
Kovács Tibor 

ZSÁMBOKI SPORTEGYESÜLET HÍREI 
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KÁRPÁTMEDENCEI LILIOMOK SZAVALÓVERSENYE 
A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

2015.január 25-én a Liliom-
szál Alapítvány megrende-
zésében, harmadik alkalom-
mal keltették életre a Kár-
pát-medence minden szegle-
téből érkező általános isko-
lás Gyermekek a magyar 
irodalom íróinak, költőinek 
verseit, meséit. Akik vállal-
ták a megmérettetést mind 
nyertesei voltak az esemény-
nek, hiszen a Magyar Kultú-
ra alapkövét csiszolták, erő-
sítették szavalataikkal. 
Különös fényt adott a rendezvénynek Jókai Anna két-
szeres Kossuth és József Attila díjas költő, írónő elő-
adása, Vesztergám Miklós tárogató művész nótacsok-
rai, fiatal néptáncosaink Tóth Máté és Gergely Gréta 
táncműsorai. 
A zsűri tagjai előadóművészek, színészek és pedagógu-
sok, akik szakmai tapasztalattal, pártatlansággal és lel-
kesedéssel emelték a hangulatot. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy a Liliomok Szavaló-
versenye határainkon innen és határainkon túl egyaránt 
érdeklődést kelt és a Magyar Kultúrát képviselni vágyó 

gyermekeket kis falunk-
ba csábítja. 
Az idei szavalóverseny 
helyezettjei:  
 1-2. osztályosok közül  
1. helyezetet ért el Tóth 
Péter Zsámbokról 
3-4. osztályosok közül  
1. helyezetet ért el 
Rekovics Réka Vajdasági 
Zentáról 
5-6. osztályosok közül  
1. helyezetet ért el Vasi 

Nélia Ipolyság 
7-8. osztályosok közül  
1. helyezetet ért el Pálffy Fanni Ipolyság 
 
A különdíjasoknak és a II.- III. helyezetet elért verseny-
zőknek is gratulálunk ! 
 
Végszóként Hála és Köszönet az együttműködésért 
Holló Ilona polgármester asszonynak, a Zsámboki Pol-
gárőrségnek, a felkészítő tanároknak és szülőknek. 

Biró Endre 

Liliomszál Alapítvány 

2015. március 15-én kerül megren-
dezésre az „1/100-as Évnyitó” elneve-
zésű veteránautós túra (weboldal: 
www.chronomoto.hu/evnyito), amely 
Budapestről indul és oda is tér vissza, 
közben bejárva a Gödöllői-dombság 
szép tájait. A ChronoMoto Kft. mint 
az oldtimer-rendezvények specialistá-
ja, a rendezvény előkészítéséért és 
szakmai lebonyolításáért felel.  

Az idei nemzetközi túrán mintegy 
ötven autó vesz részt, többségükben 
1980 előtt gyártott csodaszép oldtimerek 
és különleges youngtimerek, illetve né-
hány modern autó (a rendezvény 
„évnyitó” jellege miatt nem kötelező a 
veteránnal való indulás). Minden részt-
vevő járművet rajtszámos azonosítóval 
látunk el. A túrán pontossági verseny 
zajlik, a résztvevők mindenhol betartják 
a KRESZ előírásait és a rendezők által 
adott szintidőket, bizonyos feladatoknál 
századmásodperc pontossággal. 

Időpont: 2015. március 15. vasár-
nap, kb. 11:30-tól 12:30 óráig 

(Kisdiófa utcán keresztül -Virágbolt 
környéke), illetve 13:30-tól 14:30 órá-
ig (benzinkút előtti parkoló).  

(Az időpont a pontos útvonal és a 
résztvevők számának függvényében 
minimális mértékben változhat.) 

Helyszín1: Zsámbok, Kisdiófa 
utca József Attila utca felőli vége  

Helyszín2: Zsámbok, József Attila 
u. (a benzinkút melletti épület előtt 
található parkolószelvények)  

Két alkalommal  érintik Zsámbok 
területét útvonalukkal. Délelőtt Dány 
felől, délután pedig Vácszentlászló 
felől érkeznek az autók a megadott 
helyszínekre, és mindkét alkalommal 
Tura felé haladnak tovább. A két hely-
szín egy-egy hosszabb pontossági fel-
adat kiindulópontja lesz, amelyeknél a 
megadott távolságot előre meghatáro-
zott pontos időre kell teljesíteniük 
(alacsony átlagsebességgel, a közúti 
forgalom zavarása nélkül). Nem a gyor-
saság, hanem az előírt idő minél ponto-
sabb teljesítése számít. A szakaszok 

kezdeténél egyidejűleg max. 6-8 autó 
várakozik (egy-egy autó csak néhány 
percig, a normál közúti forgalmat nem 
akadályozva). A pontossági szakasz 
vége mindkét esetben Tura városban 
lesz. 

 A résztvevők a KRESZ előírásait 
mindenütt betartják; egymást percen-
ként követik. A mezőny kb. 40-50 au-
tóból fog állni, így kb. 3/4 órán át lát-
hatók majd oldtimerek egy-egy pon-
ton a túra két napja alatt. A verseny 
nem a gyorsaságról, hanem a pontosság-
ról szól. 

Minden ellenőrzőponton és ügyessé-
gi feladatnál a ChronoMoto Kft szerve-
zői végzik az autók terelését, és a részt-
vevők is pontos útvonalterv (itiner) 
alapján haladnak a kijelölt útvonalon. 

A helyszínre  sok szeretettel vár-
juk Zsámbok község lakosait néző-
ként, érdeklődőként.  

 

ChronoMoto Kft  

Oldtimer Szuperkupa  
 „1/100-as Évnyitó” veteránautós túra 
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Adó 1 % 
Kérjük támogassa a településen működő  

szervezeteket adója 1%-ával. 
 

Polgárőr Egyesület - adószám: 18722523-1-13 
Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért - 

adószám: 18667826-1-13 
Kacó Majoros István Alapítvány - adószám: 18707740-1-13 

Zsámboki Sportegyesület - adószám: 1833849-1-13  

  

A Védőnői Szolgálat 2015-ben ünnepli 100. szüle-
tésnapját, ebből az alkalomból szeretném össze-
gyűjteni a zsámboki védőnői munka emlékeit. Ké-
rem a lakosságot, hogy amennyiben van fényképe, 
saját vagy szülőktől hallott története az egykori vé-
dőnői munkáról, terhesgondozásról, újszülött fo-
gadásáról, Sabin-cseppezésről, himlő elleni oltá-
sokról, stb. akár írásban, akár személyes megkere-
sés útján juttassák el hozzám! 

Köszönettel:  
Kollárné Dobák Marianna védőnő 

Tel:06-28-592-200 

Gyermekjóléti és  
Családsegítő Szolgálat 

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

 
Családsegítő Szolgálat  

fogadóórái: 
kedd: 12-16,  

csütörtök: 8.00-12.00 
péntek: 13.00-15.00 

 
Családgondozó:  

Szigeti Ede tel: 06-30-693-5927 
 

Gyermekjóléti Szolgálat  
fogadóórái: 

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

 
Családgondozó:  
Maszlag Gábor  

tel :06-30-816-0447 

Védőnői Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

 
Védőnő:  

Kollárné Dobák Marianna 
Védőnői tanácsadás:  
csütörtök 8-12 óráig 

 
Háziorvosi tanácsadás:  

csütörtök:  
13:00 órától 

Gyermekorvosi tanácsadás:  
 

Minden hónap második keddje  
12:00-14:00 

Hogy volt? 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
  
Az elmúlt 3 hónapban szervezett  in-
gyenes vércukorszint-mérő akcióban 
köszönetet mondunk Balázs Zsoltné 
Hévízgyörki házigondozó és önkén-
tesnek, valamint a Kistérségi Gondo-
zási Központ dolgozójának, hogy 
Zsámbok Község 30 lakosának hozzá-
jutást biztosított egy új műszerhez. 
Köszönjük a házigondozók és az ön-
kormányzat, valamint a nyugdíjasklub 
vezetőjének a feltérképezésben vég-
zett munkájukat. Köszönettel: 
  

Családsegító Szolgálat 



Betlehemi láng átadása

Zsámboki Krónika- Zsámbok Község Önkormányzatának negyedéves értesítője
Példányszám:1000

felelős kiadó: Holló Ilona polgármester, főszerkesztő: Bajdikné Bálint Mária
Megjelenik a Patkós Stúdió gondozásában, www.patkosstudio.hu

Iskolások műsora a betlehemi láng hozatalára

Farsang az iskolában

Idősek Karácsonya iskolások Betlehemes játéka Óvodás rajzpályázat első helyezés

Óvodások műsora 2014 Karácsonya

Zsámbok legidősebb nénije 2014Zsámboki bemutatkozás az Utazás Kiállításon




