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Holló Ilona 
polgármester 

Az elmúlt időszak eseményeiről 
Tisztelt Zsámbokiak! 
Az elmúlt időszak képviselő-testületi ülésein áttekintettük az 
önkormányzati társulásokban végzett feladatokat, a Lecsó-
fesztivál lebonyolítási költségeiről készített tájékoztatást 
valamint a védőnő munkájáról készült beszámolót. 
Döntés született arról, hogy a 70 éven felüli időskorúak ré-
szére az Idősek karácsonya ünnepség  keretén belül adomá-
nyozott a már eddigi 2000 Ft vásárlási utalványt, 2500 Ft 
összegre emeljük. 

Az Sos Kft-vel szerződést kötöttünk a településen egyedül 
élő 70 év feletti időskorúak részére pánik gomb használatá-
val olyan hatékony szolgáltatás kiépítésére, amellyel a bal-
eset, egészségi állapot, krízishelyzet esetén szükséges segít-
ség nyújtást lehet igénybe venni. Tájékoztató információnkat 
a krónikában olvashatják. A részletekről házi gondozóinktól 
és a Polgármesteri Hivatalban is érdeklődhetnek. 

A Központi Orvosi Ügyelet Társulás keretében a társulás 
által előterjesztett határozati javaslatot, amely szerint a sür-
gősségi ellátás a Hatvani Kórházhoz kerüljön a jelenlegi 
Kerepestarcsai kórházi sürgősségi betegellátás helyett, nem 
támogattuk. Ennek alapján továbbra is csak a traumatológiai 
ellátás keretében látja el a hatvani kórház a zsámboki bete-
geket. 

A Gödöllői Tüdőgondozó Intézet épülete valamint a tüdő-
gondozó gép állapota is elavult. Felújításához a térség tele-
püléseinek jelentős anyagi támogatás biztosítására lenne 
szükség, amelyet Gödöllő város előterjesztése alapján a tele-
pülési lakosságszámra eső százalék csökkentett arányában 
tudnánk csak támogatni, javasolva egyéb források felkutatá-
sát is. 

A hulladékszállítás megszervezésére a Zagyvakörnyéki Te-
lepülési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
37 településén a Szelektív Kft kapta meg az országos minő-
sítést. A Kft átalakítása a szolgáltatás teljes körű ellátása 
érdekében, folyamatos. 
Továbbra is szeretnénk kérni településünk lakóit, különö-
sen azokon a területeken ahol a kert szántóföldekkel hatá-
ros, ahol állattartás van, régóta nem mozgatott farakások, 
hulladék, ott a rágcsálók elleni védekezést legyenek kedve-
sek elvégezni! 
Az ingatlanok előtti árkok tisztítását, a közterület rendezését 
az esős idők beállta előtt az ingatlan tulajdonosainak szük-
séges elvégezni. 

Viharos szelek esetén az elmúlt hetekben nagyon sok ingat-
lan udvarán dőltek ki a fenyőfák. Több esetben a Katasztró-
favédelem sietett segítségünkre, de a veszélyes fák levágása 
az ingatlan tulajdonosának feladata. Kérjük, szíveskedjenek 
figyelemmel kísérni az épületek közelében lévő fák állapotát, 
és időben gondoskodni azok levágásáról elkerülve a na-
gyobb károkat! 
Nemrégiben a temetőben is szükséges volt egy veszélyes 
fenyőfát alpin technikával levágni. 

Befejeződött a 25 000 000 Ft értékben megépülő úthálózat 
felújítása. Elkészült az Ipolyság utca, Komárom utca, Hu-
nyadi utca, Rózsa utca, Jókai utca, Kossuth utca megerősíté-
se, aszfaltozása, a szikkasztó árkok kialakítása. A település 
útjainak további felújítása folyamatos, amelyekre a követke-
ző évben kerül sor. Megértését szeretnénk kérni mindenki-
nek, aki saját utcáját is szeretné már látni a felújított utak 
között. A felújítások során olykor bosszankodunk, hiszen a 
mindennapi kényelmünket zavarják. Köszönjük szépen a 
lakók türelmét ! 

Elkészült a József Attila Közösségi Színtér gáz központi fűtés 
rendszerének kiépítése. Az elavult konvektorokat radiáto-
rokra cseréltük. A kivitelezést Hóka Tamás gázszerelő vé-

gezte. Köszönjük Ládi Lászlónak és Jánosi Sándornak a 
munkálatok során nyújtott segítségét! 
Helyreállításra került a Beniczky kőhíd, amelyet önkor-
mányzati kivitelezésben végeztünk. Köszönjük a Németh út 
kft és Molnár Zsolt József Attila utcai lakó közreműködé-
sét. 

A 24 510 000 Ft pályázati támogatásból megvalósuló pro-
jektben az óvoda konyha akadálymentesítése, belső nyílás-
zárók cseréje, burkolatok kialakítása, eszközök beszerzésére 
kerül sor. A munkálatok december végére fejeződnek be. 
Az érintésvédelmi felülvizsgálat előírása alapján az óvoda 
épületében az elektromos hálózat felújítása is elkezdődött. 
Bővítésre került a térfigyelő kamera rendszer 3 újabb kame-
ra elhelyezésével valamint 8 db közvilágítási lámpát helye-
zett el az ÉMÁSZ a napokban a Tavasz és a Petőfi utcákban. 
Korszerű informatikai program alapján a temetői parcellák, 
a sírhelyek hozzátartozóinak és a megváltások idejének nyil-
vántartása is elkezdődött. Szeretnénk kérni a hozzátartozó-
kat, hogy minden alkalommal legyenek kedvesek bejelente-
ni, ha új síremléket készíttetnek. A sírhelyek lejártakor azok 
megváltására a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük! 
A ravatalozó előtető és belső felújítása befejezése után 
újonnan vásárolt székek kerültek a belső térbe, valamint 
hamarosan a székek kárpitjával harmonizáló textil drapériák, 
függönyök, terítők, díszítőtartók, függönytartókat is elhelye-
zünk. 

Szeretettel köszönjük a Baráth Temetkezés Kft-nek Mari-
kának és Miklósnak, a családnak, hogy jelentős anyagi 
támogatással, odaadással vállaltak együttműködő szerepet 
ennek a munkának a teljes körű létrejöttében.  
Pályázati támogatásnak köszönhető, hogy az I. Világháborús 
emlékünnepség és kiállítást megszervezhettük. A támogatás 
része lesz, hogy a temetőben az I. Világháborús hősi halot-
tak síremlékeit felújítjuk. 

A Pro Régio Nonprofit Közhasznú Kft elkészítette a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvet, amely tartalmazza a falu arcu-
latának megőrzése érdekében az építkezések során alkalma-
zandó javaslatokat. A kézikönyv meghatározza az alkalma-
zandó építési magasságokat, homlokzati színeket, kerítések 
építéséhez használatos anyagokat… 
A Települési Rendezési Tervben a falu központjában lévő 
volt presszó telkén, annak környezetében komplex kulturális 
és szabadidős tevékenységek megvalósítását, az autóbusz 
forduló mögötti területen parkolók kialakításával tervezzük. 
A szabadidős, szabadtéri elemek megépítése az első ütem 
része lehet, amelyre a LEADER programban nyújtjuk be a 
pályázatot. 

Szeretettel gratulálunk Józsa László és családjának, akik 
az OMÉK kiállításon a „Legszebb konyhakertek” verse-
nyen Zsámbok települését képviselték. A 300 résztvevő 
kerttulajdonosok közötti versenyben a 18. helyezést érték 
el! 
 
     Kedves Zsámbokiak! 
Településünkön a házi gondozói szolgálatban 4 gondozónőt 
alkalmazunk az időskorúak ellátására. Munkatársunk: Kő-
vágó Ferencné Marika 24 évnyi szolgálat letelte után 
nyugdíjazását kérte. Az idősek szeretetét, megbecsülését, a 
róluk való gondoskodást, lelkiismeretes feladatellátását ez-
úton is köszönjük nagy-nagy szeretettel. Továbbra is kívá-
nunk nagyon jó egészséget, a család körében megélt bol-
dog, békés éveket! 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt és Boldog, egészségben teli 
sikeres új esztendőt kívánok településünk minden lakójának, 
a krónika olvasóinak! 
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Tisztelt Zsámbokiak! 

Október hónapban a településünkön bekövetkezett tra-
gikus haláleset kapcsán sajnálatosan többször kerül-
tünk az országos híradások középpontjába. Zsámbok 
község minden lakóját megrázta a szomorú hír. 

Településünk Önkormányzata mindig fontos feladatá-
nak tartotta a település biztonságát, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy a közbiztonságról való gondoskodás alap-
vetően és elsősorban állami feladat, melyet az állam a 
rendvédelmi szervek útján biztosít. 

Mi a biztonságunk növelése érdekében együttműkö-
dünk a helyi Polgárőrséggel, akik társadalmi munká-
ban éjszakai járőrözéssel és rendezvények biztosításá-
ban nyújtanak nekünk segítséget. 

Minden rendőrségi fórumon, a rendőrség önkormány-
zat előtti beszámolójakor is elmondtuk, elmondjuk, 
hogy több rendőrt, járőrt szeretnénk a településen a 
KMB alosztályon látni. 

Hogy több rendőrt láttunk az elmúlt hetekben, ezt csak 
a rendkívüli esemény következtében tudtuk elérni bel-
ügyminiszteri intézkedést kérve. 

A közbiztonság javításának érdekében a  17 000 000 Ft
-ért  kiépített települési térfigyelő kamera rendszert 
további 3 kamerával bővítettük. A rögzített felvételeket 
a rendőrségi eljárások során minden alkalommal fel-
használják, szabálysértési büntető eljárások is indultak 
ezen felvételek alapján. 

Önkormányzatunk amellett, hogy a Polgárőrség részé-
re gépjármű beszerzésében közreműködött, működésé-
hez jelentős anyagi támogatást biztosít, mindent elkö-
vetett, hogy a településen körzeti megbízott legyen. 
Rendőri szolgálati lakást és KMB iroda működtetését 
biztosítjuk. 

Az idősebb, egyedül élő rászorulók részére házi gon-
dozói szolgálatban 25 személy gondozását látjuk el. 

Önkormányzatunk szerződést kötött SOS segélyhívó 
központtal. Ez a rendszer 70 éven felüli egyedülálló 
időskorúak részére központi diszpécserszolgálatba be-
kapcsolt, elesés érzékelővel ellátott, segélykérő SOS 
pánik gomb használatával gyors, szakszerű segítséget 
biztosít. 

Az önkormányzati feladatokat törvény szabályozza, 
ahogy azt is, hogy az ingatlanok értékesítése csak a 
vevő és eladó között zajlik, nem kerül egyeztetésre a 
Polgármesteri Hivatallal. 

A tulajdonos döntheti el, ki költözhet be az ingatlanba, 
ki létesíthet ott lakcímet. A Polgármesteri Hivatal a 
lakcím bejelentésekor csak a kitöltött nyomtatványt 

veheti át, az egyén előéletét nem vizsgálhatja. 

Az ingatlanba való bejelentkezés elmulasztása nem 
szabálysértés, semmilyen szankcióval nem jár, ezért 
nem kikényszeríthető. Az önkormányzatok számára 
szinte követhetetlen, hogy kik tartózkodnak életvitel-
szerűen a településeiken. 

A polgármester és az önkormányzat nem tilthat ki sen-
kit a településről! 

Országos szinten sok önkormányzat területén jelentke-
ző probléma a „vendégmunkások” elszállásolása. Ed-
dig az önkormányzatok - e szabályozási tárgykörben és 
céllal alkotott - rendeleteit minden esetben megsemmi-
sítette az Alkotmánybíróság illetve a legfelsőbb bírói 
szerv, a Kúria. 

Czerván György Államtitkár Úr, a település ország-
gyűlési képviselőjének támogatásával kezdeményeztük 
egy olyan központi szabályozás elkészítésének áttekin-
tését, amely lehetőséget biztosítana a helyi önkormány-
zatoknak ezen ingatlanok ellenőrzésére, az ingatlanban  
–  függetlenül a jogcímtől - életvitelszerűen tartózko-
dók létszámának normatív és „életszerű” korlátozását 
biztosító rendelet megalkotására, a lakcím bejelentések 
elmulasztása esetén szankciók alkalmazására. 

A rendőrség és a Polgármesteri Hivatal is sok jelzést 
kap a lakóktól idegen, gyanús gépkocsikról, házaló 
idegenekről, rendbontásokról, vandalizmust elkövetők-
ről. Minden ilyen esetben az ellenőrzés és az eljárás 
lefolytatásra került. 

Kérjük a településen élő lakóinkat, hogy a település 
közbiztonsága érdekében továbbra is jelzéseikkel segít-
sék a rendőrség munkáját. 

 

A tragikus esemény sajnos elindított a közösségi olda-
lakon egyfajta hangulatkeltést, amelynek során sok 
esetben minden valóságot nélkülöző, tényeket elferdítő 
kijelentésekkel próbálták befolyásolni az emberek véle-
ményét. Természetes és kívánatos, hogy a lakók az ön-
kormányzat, a polgármester tevékenységét értékeljék, 
azzal kapcsolatban akár kritikát is megfogalmazzanak. 
Azonban a tragédia kapcsán vádak, gyalázkodó kije-
lentések is elhangzottak a polgármesteri tevékenysége-
met illetően, amelyek a szabad véleménynyilvánításon 
túllépve, becsületsértő, valótlan állításokat tartalmaz-
tak, bűncselekmény elkövetésével vádoltak. E kijelenté-
sek miatt Büntető és polgári pert kezdeményeztem. 

 

Holló Ilona 

polgármester 

Tájékoztatás a településünk életét megrázó esemény kapcsán 
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Egyházmegyénk egyik Főpásztoráról szeretnénk megem-
lékezni a mostani számban, aki nehéz időszakban volt veze-
tője a Váci Püspökségnek és idén 50 éve, hogy a Mennyei 
Atyához költözött! 

Pétery József a Borsod vármegyei Miskolcon született, 
1890. jún. 21.  Az egri egyházmegye kispapjaként a teológi-
át Innsbruckban végezte és ott is doktorált. 1912. XII. 29-én 
szentelték pappá, ezt követően az egri papnevelde dogmati-
ka tanára, majd lelki igazgatója, spirituálisa lett. 1938-ban 
kanonokká  és székesegyházi plébánossá nevezik ki. A váci 
püspöki szék már nyolc honapja betöltetlenül állt, amikor 
XII. Piusz pápa, Pétery József egri plébánost nevezte ki me-
gyésfőpásztornak, 1942. október 24-én. A püspökszentelési 
szertartásra november 8-án került sor Egerben.  Vácott 1942. 
november 11-én tartotta székfoglalóját. Az új püspök elődje 
vonalában munkálkodott, legfontosabb feladatának a papi 
utánpótlás biztosítását tartotta, és két módon igyekezett a 
szemináriumba lépő ifjak számát növelni. A kisebb gimna-
zisták számára közös otthont rendezett be Vácott, egy Duna-
parti kertes kúriában, és ide meghívta az Isteni Megváltó 
Leányai szerzetesnővéreket, hogy ők gondozzák a családtól 
távol élő és tanuló tarziciusokat, tapintattal, imádsággal éb-
resztgessék a hivatás első csíráit. A felsős gimnazisták szá-
mára kétemeletes épületben szabályszerű kisszemináriumot 
szervezett Csongrádon 1948-ban, amelynek megnyitására 
már nem kerülhetett sor. A főváros peremkerületeiben fel-
duzzadt nagy lélekszámú plébániákat felosztotta, helyettük 3
-4 új plébánia jobban megfelelt a kor igényeinek. A háború, 
ill a frontvonal közeledésekor, 1944-ben Pétery püspök 
megtiltotta papjainak, hogy állomáshelyüket, s a reájuk bí-
zottakat elhagyják. A világháború 1945-ös befejeződésével 
új korszak következett a Magyar Katolikus Egyház és más 
felekezetek számára is. Az új korszak nyitánya a földreform 
volt, ami jelentős mértékben csökkentette az egyház anyagi 
bázisát,  a hitélet erősödését azonban nem tudta megállítani. 
A hatalom fő ellenségének Mindszenty József bíborost te-
kintette. Pétery József püspök szilárdan állt a prímás mellett, 
ezért hamarosan ő is részese lett az üldözésnek. Mindszenty 
József az egyházi és nemzeti megújulás eszközéül az egész 
ország területére kiterjedő ünnepségsorozatot választotta, 
amely Boldogasszony éve néven 1947. augusztus 15. és 
1948. december 8. között zajlott. Ezt megelőzte a Hatvan 
városában 1947. június 7-8-án tartott Eukarisztikus Kong-
resszus. A Vác környéki hívek főpásztoruk vezetésével Vá-
con 1947.október 8-án sorakoztak a Szent szűz elé. A Ma-

gyar Püspöki Kar e napon Vácon tartotta értekezletét, mely-
nek végeztével este a püspökök körmenetben vonultak a 
zsúfolásig megtelt székesegyházba. A Mária-év kellős köze-
pén, 1948. május 15-én a kormány részéről bejelentették az 
egyházi iskolák államosítását. Pár hónap múlva letartóztat-
ták Mindszenty József bíborost és koncepciós perben elítél-
ték. A támadások betetőzése a szerzetesrendek feloszlatása, 
s ezzel együtt az állam és az egyház közötti megegyezés 
kikövetelése ill. a papi békemozgalom elindítása volt. Pétery 
József nem értett egyet, sőt eltiltotta papjait a békemozga-
lomban való részvételtől, ezért, s azt követően is helytelení-
tette az egyház, békemozgalommal való szoros együttműkö-
dését, s ezért hamarosan támadások kereszttüzébe került. 
Pétery püspököt először utazásaiban - személyes szabadsá-
gában – korlátozták, majd hónapokig házi őrizetben tartot-
ták, végül a távoli Hejcére száműzték és gondosan őrizték, 
hogy papjaitól, híveitől teljesen elszigeteljék. Ettől kezdve 
az egyházmegye életét Dr. Kovács Vince segédpüspök, álta-
lános helynök – 1959-től apostoli kormányzó irányította. Az 
1956-os forradalom egy rövid időre szabaddá tette Pétery 
Józsefet is, ám 1957. tavaszán ismét száműzték Hejcére, 
ahol 1967. november 25-én bekövetkezett haláláig élt. Az 
ÁEH kegyesen engedélyezte, hogy elődei mellé, a váci szé-
kesegyház sírboltjába helyezzék örök nyugalomra. 

    Kovács András 
Plébániai kormányzó 

 

Köszönetnyilvánítás 
  
"Valahol, a fényeken túl, ami szép volt s elmúlt, újra vár. Vala-
hol az árnyakon túl, befogad egy távoli táj, ahol Ő, aki elment 
már, ott kézen fog majd újra..."  
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távolabbi 
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és 
mindazoknak, akik a szeretett halottunk, a feledhetetlen édes-
anya, anyós, nagymama, dédmama 

KŐVÁGÓ GÁBORNÉ 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virá-
got helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban támo-
gattak és fájdalmunkban osztoztak.  

A gyászoló család 

Zajlik tovább a felújítás templomunk-
ban. Már elkészült a baldacin és az ol-
tárkép restaurálása és most a főoltáron 
dolgoznak a mesterek! Hálásan köszön-
jük mindenki segítségét. Az elmúlt he-
tekben volt „PLÉD”- Plébániai délelőtt- 
melyen nagyon jól érezték magukat a 
gyerekek. Képeket az Egyházközség 
Facebook oldalán lehet megnézni. Ki-
csit előre tekintve programjaink: 
November 25. 16:00- Szentségimádás; 
az országos kezdeményezésbe kapcso-
lódunk be 
December 2. 14:30- Adventi koszorúké-
szítés a plébánián 
Tervezünk még Adventi „PLÉD”-et, 
Karácsonyi színdarabot 

Kovács András  
Plébániai kormányzó 

Az Egyházközség hírei 

Templom felújítása 
A Zsámboki Római Katolikus Egyházközség folytatja a Szent Erzsébet Temp-
lom belső felújítását. A teljes templom külső és részleges belső felújítása már 
megtörtént az elmúlt években. A tabernákulum, a baldachin és a főoltárkép 
restaurálása szükséges ahhoz, hogy a templom belső része is megfelelő állapot-
ba kerüljön. Ezt a munkát restaurátor bevonásával várhatóan 2017. december 
31-ig befejezik. 
A rekonstrukció ideje alatt a templom nyitva áll a hívek, látogatók előtt. 
A beruházás teljes költsége: 12.799.060,- Ft 
Köszönjük a hívek és a Váci Egyházmegye támogatását! 
A templom felújítása a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumá-
nak támogatásával valósul meg. 
A támogatás összege: 4.000.000 Ft 
A pályázat elnevezése: A zsámboki Szent Erzsébet műemlék templom elvá-
laszthatatlan részét képező elemeinek restaurálására 

Pétery József püspök 
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HELYSZÍN:  Bajza Lenke Általános Iskola  
Zsámbok Bajza Lenke tér 17. 

 
IDŐPONT:  2017. november 04. 
 
RÉSZTVEVŐK száma:  132 fő 
 
Az Önkormányzat megrendelésére elvégzett szűréseken 
részvevők számának alakulása: 

• Rizikó állapot felmérésen:  43 fő x 5 vizsgálat=215 
• Szemészeti vizsgálaton:  39 fő 
• Kardiológiai vizsgálaton: 35 fő 
• Bőrgyógyászati vizsgálaton: 39 fő 
• Hallás vizsgálaton: 18 fő 
• Nőgyógyászati rákszűrésen: 29 fő 
• Szájüregi daganat szűrésén: 19 fő 
• Csontritkulás szűrésen:  35 fő 
• Proktológia /aranyér szűrés/:   7 fő 
• Gyerekek mozgásszervi szűrésén 21 fő 

 
Az elvégzett szűréseken felfedezett kóros estek, illetve 
további vizsgálatokra küldöttek számának alakulása: 
Rizikó állapot felmérésen: 
• magas vérnyomás: 10 fő  extrém magas: 2 fő 
• magas pulzusszám:  1 fő 
• kóros vércukorszint: 12 fő 
• kóros koleszterinszint: 9 fő 
• magas testzsír-szint: 14 fő 
• Szemészeti vizsgálaton: 25 fő 
• Kardiológiai vizsgálaton: 9 fő 
• Bőrgyógyászati vizsgálaton:  12 fő 
• Hallás vizsgálaton: 8 fő 
• Nőgyógyászati rákszűrésen:   0 fő 
• Szájüregi daganat szűrésén: 10 fő 
• Csontritkulás szűrésen: 7 fő 
• Proktológia: 3 fő 
• Gyerekek mozgásszervi szűrésén  16 fő 
 
 
Zsámbokon hagyománnyá vált, hogy minden év őszén a 
lakosság számára ingyenes szűrővizsgálatokat szervez az 
Önkormányzat. 
Örömmel számolhatunk be arról, hogy 2017 év novemberé-
ben megrendezett „Egészségvédelmi Nap” ismét nagy ér-
deklődést mutatott. Korábban 2009-14 között kistérségi fi-
nanszírozásból minden településen elérhető volt a szolgálta-
tás. Később néhány helyi önkormányzat támogatta, de az 
elmúlt 2 évben már csak a Zsámboki Önkormányzat áldoz 
erre a nemes célra. Eredmények ismeretében láthatjuk, hogy 
nem csak nemes, hanem rendkívül fontos is az a tevékeny-
ség, amit minden évben támogat.  Feltételezhető, hogy a 
szakorvoshiányból adódó rendelések megszűnése, a hosszú 
várakozási idő, illetve a helyben biztosított lehetőség ösztö-
nöző arra, hogy minden évben szép számmal megjelennek a 
vizsgálatokon. 
A nagyközség háziorvosa - Erdélyi doktor - minden évben 
jelen van a szűrés helyszínén, ezzel is igazolva, hogy támo-
gatja az egészségtudatos életmódot és fontosnak tartja a la-
kosság szűrővizsgálatokon való részvételét. 
 

Az idei tapasztalat alapján kiemelendő, hogy - bár a szűré-
sen megjelent regisztráltak száma az előző évekével azonos 
- a vizsgálatokon résztvevők száma 10 %-al nőtt. 
Ebben az évben összesen 555 vizsgálatot végeztek a szak-
emberek, melyből a legnépszerűbb vizsgálat most is a rizi-
kószűrés volt. 
Az előző évhez képest 15-20%- al többen vettek részt bőr-
gyógyászati és csontritkulás szűrésen, de korábbi gyakorlat-
hoz hasonlóan, nagy volt az érdeklődés a szemészeti- a bel-
gyógyászati- és a nőgyógyászati szűrések iránt is. 
Az előző évhez képest többen hozták el gyermeküket moz-
gásszervi vizsgálatára, melynek fontosságát az is alátámaszt-
ja, hogy a megjelentek 80%-nál talált eltérést a gyógytor-
nász, Nekik további vizsgálatot, vagy otthon is végezhető 
gyógytornát javasolt. 
A rizikószűrésen a 215 vizsgálatból 48 esetben találtak kó-
ros értéket, ami az előző évhez képest 20%-os növekedést 
mutat. A szemészeti szűrésen résztvevők 82% szorul további 
ellátásra. A bőrgyógyászati szűrésén - a nagy szakorvos hi-
ányra és az ebből adódó hosszú várakozásra tekintettel, - a 
szakorvos - nem csak a meghirdetett anyajegyszűrést végez-
te el, hanem minden hozzáforduló problémára keresett meg-
oldást. 
Komoly fejlődés, hogy a csontritkulás méréshez most hasz-
nált gépet, kórházban és szakrendelőben is alkalmazzák, 
ezért - szakorvos számára - az eredmény hiteles képet ad a 
beteg csontjának állapotáról. A korábbi helyszínre kitelepít-
hető géppel végzett vizsgálat, csak tájékoztató jellegű volt, 
ezért további vizsgálatra volt szükség a kezelés megkezdésé-
hez. A beteg jelenleg kézhez kapott lelete már a szakorvosok 
számára gyógyszer felírásához is elfogadott eredményt mu-
tat, ezzel megkímélhető a további vizsgálati procedúrától. 
Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a lakosság egészségi 
állapota romlik, mert minden szűrést figyelembe véve a kó-
ros, illetve teendőt igénylő estek száma előző évi 86 estről 
139-re  nőtt.  
 
Véleményem szerint nagy jelentősége van annak, hogy 
évente a „kiszűrt betegeket”, az orvosok minden estben fel-
világosítják, illetve a megfelelő szakellátó helyre tovább 
küldik, Az a kapcsolati tőke, amit a szűrésben résztvevő 
szakorvosok biztosítanak, sokat segíthet a betegek időben 
történő ellátásában. A javuló tendencia elérésében nagyon 
fontos szerepe van a háziorvosnak, aki komolyan veszi a 
kóros értékeket és követi a betegek sorsának alakulását. Szo-
ros kapcsolatot tart a szűrést végző orvosokkal, hogy első 
kézből értesüljön a problémákról, felgyorsítva ezzel a mi-
előbbi gyógyítás megindítását 

 
Vizsgálatokban résztvevők és a szervevezők egyaránt bíznak 
abban, hogy a szűrővizsgálatok eredményeként a Zsámbo-
kon élők egyre egészségesebbek lesznek. 
Példaértékű az a szerepvállalás, amit a község vezetése a 
lakosság érdekében tesz. 
Tisztelet és köszönet Polgármester Asszonynak, hogy a vizs-
gálatok lebonyolítását nemcsak anyagilag támogatja, hanem 
– előző évekhez hasonlóan - folyamatos, aktív részvételével 
megtiszteli a rendezvényt. 

Havay Ildikó 
szervező 

Egészségnap 
Jelen jegyzőkönyv a Zsámbokon lezajlott Egészségvédelmi napon megjelentek összesítéséről készült. 
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Ünnepi programok 

Polgármesteri hivatal  

Az ebek tartását az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályoz-
za. Kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűt (20-40 kg
-ig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20 négyzetméteres területen kell 
tartani (ez a rendelkezés nem terjed ki az állatmenhelyekre, vala-
mint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására). Az ebet véde-
ni kell az időjárási viszontagságoktól, részére megfelelő helyet kell 
e célból biztosítani. 
Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletet ellátó 
szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a három hónapos 
kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. 
Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszett-
ség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérte-
ket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt 
követően évenként. Az oltási könyvet meg kell őrizni, illetve 
tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak át kell adni.  
Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartha-

tó. A mikrochippel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az 
új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állator-
vossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. A 
mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének meg-
változása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatvál-
tozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az országos 
elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. 
Az ebek oltásának meglétét a Polgármesteri Hivatal és a hatósági 
állatorvos is ellenőrizheti. Három évenként az ebek összeírásra 
kerülnek. Ez az összeírás kiterjed a mikrochip és a kötelező oltások 
meglétére is. 
Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani vagy 
kóborolni hagyni.  
A szabályok megszegése esetén szabálysértési eljárás, súlyos eset-
ben büntető eljárás kezdeményezhető az eb tartója ellen, illetve 
állatvédelmi bírsággal is sújtható. 

Kutyatartás fı szabályai 

Karácsonyi vásár 
December 08-án 9:00-12:00-ig a Bajza Lenke Álta-
lános Iskola aulája ad otthont az ünnep előtti kézmű-
ves termékek vásárának. Kérünk minden árusítani 
kívánó lakót, hogy szándékát előre jelezze a József 
Attila Közösségi Színtér és Könyvtárban! 

Betlehemi láng 
Betlehemi láng fogadása Zsámbokon a Szent Erzsébet 

templomban 2017. december 10-én (vasárnap)  
17.30 órakor 

 A Magyar Önkormányzatok Szövetsége - a korábbi évek 
hagyományait folytatva – idén is részt kíván venni a kará-
csonyra való készületben, lehetőséget biztosítva a települések 
Polgármestereinek a Betlehemben, a Születés Templomában 
meggyújtott Szeretet Lángjának átvételére. A Láng az önkor-
mányzati vezetők által is eljuthat ebben a formában a telepü-

lésekre, templomokba, családokhoz és szimbolikus összekötő 
kapocsként szolgál közösségeink, családjaink számára. 
A Betlehemi Láng átadására a Zsámboki Szent Erzsébet 
templomban az idén is ünnepélyes műsor keretében kerül sor, 
ahol a Bajza Lenke Általános Iskola kisdiákjai közreműköd-
nek. 

 Szeretettel várjuk Zsámbok község lakosságát 

Falukarácsony 
December 15. 16.00 órától Falukarácsony a Zsámbo-
ki Római Katolikus Szent Erzsébet  templomban. A 
Bajza Lenke Általános Iskola gyermekeinek zenei 
koncertjével és Betlehemi játékával készítjük fel 
lelkünket az emberiség egyik legősibb ünnepére. A 
műsor végén a falu központjában felállított jászolnál, 
forralt bor, forró tea és illatozó mézeskalács mellett 
kívánunk örömteli ünnepet egymásnak. 

Zsámbok Község Önkormányzata az SOS központ Kft 
segítségével és közreműködésével segítségnyújtó rendszer, 
és intézményi segélyhívó rendszer létesítésére és üzemelte-
tésére kötött szerződést, a településen élő rászorultak kiszol-
gálása érdekében. 
Az SOS központ SeniGuard rendszere nem csak a lakáson 
belül nyújt biztonságot az ellátottnak, hanem hordozható 
(nyakba is akasztható, sim kártyával működő, 3-4 napos 
töltési intervallummal rendelkező), így közterületen is segít-
ségnyújtásra ad lehetőséget. A beépített GPS-nek köszönhe-
tően lokalizálni lehet a baleset, rosszullét pontos helyzetét, a 
beépített elesés -érzékelő pedig automatikusan jelez a disz-
pécserközpontban, ha az ellátott a földre zuhan. Kétirányú 
beszéd-kommunikáció is megvalósítható az eszközön ke-
resztül, amely ugyanúgy működik, mint egy kihangosított 
telefon. A 24 órás működésű diszpécserközpontban mentő-
tisztek dolgoznak, akik a riasztás –segélykérés- fogadásakor 
a szerződésben rögzített és a bejelentéstől függő vonuló 
szolgálatot, mentőt, orvosi ügyeletet, hozzátartozókat, szom-
szédot, rendőrséget, tűzoltókat, gondozószolgálatot, polgár-
őrséget értesíti.  
 
 

A rendszer igénybevételére önkormányzatunkon keresztül - 
első körben  - a 70 éven felüli egyedülálló időskorúak je-
lentkezhetnek. 
A szolgáltatás díja: 2000 Ft/ hó + Áfa   - a készülék ingye-
nes 
Abban az esetben, ha a lakásban nem lenne térerő, kisebb 
antenna felszerelése indokolt, de ez csak minimális költséget 
jelent. 
A szolgáltatás igénybevételére jelentkezni a Polgármesteri 
Hivatalban valamint a házi gondozói szolgálatunknál sze-
mélyesen és telefonon is lehetőség van. A jelentkezések beér-
kezése után a zsámboki házi gondozószolgálat munkatársai 
a szerződéskötéshez szükséges adatlap kitöltése miatt, felke-
resik otthonukban a jelentkező időskorúakat. A készülék 
üzembe helyezése a szerződéskötés után, néhány napon belül 
megtörténik. 
Jelentkezési határidő: 2017. december 12-ig.  
Bízunk abban, hogy a korszerű segítségnyújtás adta kedvez-
ményes szolgáltatási lehetőséggel, minél többen kívánnak 
élni. 
Várjuk jelentkezéseiket! 

Holló Ilona 
polgármester 

Az SOS Központ Kft. által üzemeltetett SOS segélykérő készülék  
/pánik gomb/ igénylése 
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Zsámbok Község Önkor-
mányzata 2017. november 
25-én,szombaton a József 
Attila Közösségi Színtér és 
Könyvtárban I. világhábo-
rús emlékműsort szervezett. 

A megemlékezést és az első 
világháborús emlékekről 
készült kiállítást Holló Ilo-
na polgármester nyitotta 
meg, megköszönve azok 
támogatását, akik a kiállítás 
létrejöttében segítséget 
nyújtottak. Dr. Tóth József, 
községünk díszpolgára 

visszaemlékezésében össze-
foglalta az első világháború 
eseményeit, zsámboki vo-

natkozásait. Ezt követően a 
kárpátaljai Sodró együttes 
adott koncertet. A kiállítás a 
rendezvény során és azt kö-
vetően is megtekinthető 
volt. 

A rendezvény megvalósítá-

sát az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizott-

ság támogatta. A pályázati 

támogatás összege 500.000 

Ft. 

Első világháborús emlékünnepség  

Zsámbokon 
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A nemrégiben Zsámbokon bekövetkezett tragikus 

esemény kapcsán a Gödöllői Rendőrkapitánysá-

gon Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, 

Czerván György, a térség országgyűlési képvise-

lője, agrárgazdaságért felelős államtitkár, Dr. Tar-

nai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal veze-

tője, Dr. Mihály István r. dandártábornok, a  Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Lajmer 

György r. alezredes a Gödöllői Rendőrkapitányság 

vezetője, Farkas Imre r. ezredes, a Gödöllői Rend-

őrkapitányság vezetőjének helyettese, Holló Ilona 

Zsámbok község polgármestere, Nagyné dr. Szabó 

Judit címzetes főjegyző egyeztető tárgyalásokat 

folytattak. 

A találkozón áttekintésre került, egy olyan köz-

ponti jogszabály előkészítésének lehetősége, 

amely nagyobb mozgásteret biztosítana az önkor-

mányzati rendeletalkotásra, a településeken tartóz-

kodó személyek jogcímének ellenőrzésére, ezzel 

kapcsolatos eljárásokra.  A település vezetői meg-

köszönték Czerván György országgyűlési képvise-

lőnek, hogy lehetővé tette a szakmai egyeztetés 

létrejöttét valamint  a rendőrségnek, hogy ebben 

az időszakban fokozottabb jelenlétével biztosította 

a település közbiztonságát. 

Egyeztető tárgyalás 



7 Zsámboki Krónika Zsámboki Krónika 

Iskolai hírek 

Kirándulás az Országos Élelmiszeripari Kiállítás és Vá-
sár programjaira 
Az elmúlt tanév végén a Klebelsberg Központ felhívásának 
köszönhetően regisztráltunk az OMÉK őszi kiállítására. Így 
2017. szeptember 22-én ingyenesen látogathattuk meg a 
rendezvényt 40 tanuló és 3 kísérő pedagógus részvételével. 
A gyerekek részt vehettek élelmiszeripari termékek bemuta-
tóján, a tejfogyasztással kapcsolatos mini-vetélkedőn, étel-
kóstolókon, sőt az érdeklődők még egy igazi divatbemutatót 
is megnézhettek. Megtekintettük a magyar vidék háziállatai-
nak legszebbjeit és a legújabb tervezésű mezőgazdasági gé-
peket. A vállalkozó kedvűek egy népi játszóház játékait is 
kipróbálhatták, ahol a legnagyobb kihívást a gólyalábon való 
sétálás jelentette. Délután az Elevenpark játszóházban tölt-
hettek el a gyerekek egy önfeledt játékdélutánt. 
Fizikai kísérletek bemutatója – interaktív fizikaóra Jász-
fényszarun 
A 8., 7. és 6. osztályos tanulók közül 50 fővel indultunk el 
Jászfényszarura 2017. október 4-én a 6. órában egy rendha-
gyó fizikaórára. A Petőfi Művelődési Házban a Brutális fizi-
ka című tévéműsorból jól ismert Hartlein Károly, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Inté-
zetének mesteroktatója tartott kísérletekkel és érdekes ma-
gyarázatokkal élvezetesebbé tett előadást a gázok nyomás-
változása és a hőtan témaköréből. Hétköznapi, a háztartások-

ban is megtalálható eszközökkel elvégzett kísérleteket lát-
hattunk, amelyek közelebb hozták a tanulóinkhoz a fizika 
rejtélyes, a tankönyvekből nehezebben felfogható törvény-
szerűségeit.  
Papírgyűjtés 
Idén ősszel október 17-18-án délután az iskolában a maglódi 
SCH-Ózon Kft konténerébe gyűjtöttük a papírhulladékot. 
Bár a szervezés nehézségei miatt későn tudtuk meghirdetni 
az eseményt, tanulóink – szülői segítséggel – aktívan moz-
dultak meg a felhívásra. Így közel százezer forint értékben 
sikerült értékesíteni az összegyűjtött papírmennyiséget. Min-
denkinek köszönjük a segítő munkáját! 
Mozgalmas ősz 
Szeptember 30-án őslények nyomában Ipolytarnócon járt a 
hetedikesek lelkes csapata, október 7-én az állatok világnap-
ja alkalmából az ötödik és a hetedik osztály népes sereglete 
rohamozta meg az Állatkertet. 
 
Határtalanul! 
Sikeres pályázatot nyújtottunk be a nyár folyamán a Határta-
lanul programba, a projekt címe: Az Erdélyi- szigethegység 
természeti értékeinek felfedezése testvériskolánk diákjaival. 
A projekt megvalósítására 2018 tavaszán fog sor kerülni. 

Drabos Sándorné 

Kreatív ősz… 
Október utolsó két napját, az őszi szünet kezdetét kreatívan töltöttük a gyerekekkel a József Attila Közösségi Színtér és 
Könyvtár nagytermében. Halloweenre és az őszre készülve asztaldíszeket, mécses tartókat készítettünk és természetesen nem 
maradhatott el a tökfaragás sem.  A két napos tábor alatt a részt vevők a kézműves foglalkozáson kívül különböző ügyességi 
játékokkal is megismerkedhettek, melyeket nagyon élveztek. A kreatív termékekből szebbnél szebb festett őszi, halloween 
mécses tartók készültek, és az asztaldíszek is szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak. A tábort a várva várt tök faragással 
zártuk, amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek. A játékok és foglalkozások mellett forró tea és finom sütemény idézte 
közénk az őszt. 

Németh Andrea 

Bizony már harminc éve, hogy 1987 júniusában Dudás Jó-
zsefné iskolaigazgató és dr. Tóth József alapító aláírásával 
elindult az a három évtizedes munka, melyre 2017. szeptem-
ber 27-én emlékeztünk. 
Tanár Úr a nyár folyamán arra kérte a kuratóriumot, hogy 
jöjjünk össze egy közös emlékezésre, beszélgetésre, 
„nosztalgiázásra” az ősz folyamán.  A meghívottak köre –
akik munkájukkal segítették az alapítvány sikeres működé-
sét – igen széles volt. Végül a következő személyek jelentek 
meg a nosztalgia-esten:  Balogh Enikő, Baloghné Sós Éva, 
Boda Réka, Boda Ákos, Bodáné Majoros Henrietta, Far-
kasné Inkret Judit Anna, Halasi Kitti Brigitta, Holló Ilo-
na, Hrágyel Dóra, Hrágyel Kitti, Kiss Rita Ágnes,  Kókai 
Zoltán, Lapu Márta, Lázárné Both Mária, Majzik Bence, 
Majzik Nikoletta, Maszlag-Lénárt Mónika, Molnár Zsolt, 
Oláh Eszter, Őszi Erika, Petrovics Zsanett, Soós Józsefné 
Vera néni, Szabó Nóra, Szigetiné Simon Rozália, Tóth-
Götz Emma, Urbán Petra. 

Az estet Tóth Tanár Úr visszaemlékezésével kezdtük, aki 
megemlékezett a kezdetekről, hiszen olyan - immár felnőtt – 
pályamunkás is részt vett a találkozón, aki még az első év-
ben adott be pályázatot az alapítvány kuratóriumának.  
A pályamunka azóta már a Magyar Nemzeti Levéltár Pest 
Megyei Levéltárának anyagát gazdagítja, ahová 2013. febru-
ár 20-án kerültek be – a Tanár Úr jóvoltából – az addig elké-
szült anyagok.  
Megjelentek a legkisebbek is, azok, akik az idei évben pá-
lyáztak munkáikkal az alapítvány kuratóriumához. Mindenki 
kapott az alapítótól egy – erre az estére, s az eltelt évekre 
emlékeztető – emléklapot, s ezek után kötetlen beszélgetést 
folytatva falatoztunk az ünnepi vacsorából, mellyel az alapí-
tó köszönte meg mindenki közreműködését a harminc sike-
res évért. 

Szigetiné Simon Rozália 

kuratóriumi elnök 

Emlékest a Tóth Alapítvány létrejöttének 30. évfordulóján 
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Kacó Óvoda hírei 

„Komposztbuli” 
A Galgamenti Népfőiskola 15 éve hívta életre a 
„Komposztbuli” programot, amely nagy sikerét mutatja, 
hogy azóta minden évben megrendezésre kerül. 2017. októ-
ber 10 -én óvodánk szervezte a „Galgamenti Regionális 
Komposztbuli” rendezvényt, melynek helyszíne idén a Tura 
és Vácszentlászló között található Szelektív Hulladékhasz-
nosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. telephelye volt. 
Ide hívtuk és vártuk Nyuszi csoportosainkkal Galgahévízről 
a Csemetekert Óvodából, Boldogról a Csicsergő Óvodából a 
nagycsoportos gyermekeket. Meghívásunkra közel 100 
gyermek érkezett Turára. Az együtt töltött délelőtt célja az 
volt, hogy a környezetvédelem fontosságára irányítsuk a 
gyermekek figyelmét és a feladatok során közvetlen tapasz-
talatszerzésre nyíljon lehetőségük a résztvevőknek.  
Minden ilyen program során vannak az óvodáknak előzetes 
feladataik. Most sem volt ez másként. A felkészülés során 
arra kértük a csoportokat, hogy dramatizáljanak egy-egy 
rövid őszi mesét, a mese szereplőit pedig készítsék el kom-
posztálható anyagokból, és végül szólaltassák is meg ter-
mésbábjaikat, adják elő történeteiket a program helyszínén. 
A gomba, Az alma, és A répa mesét hallgathattuk meg, és a 
nagyon szép bábok életre keltek a gyerekek meséiben mind-
annyiunk örömére. Arra is bíztattuk az óvó néniket, hogy 
kezdeményezzenek ebben a témakörben ismeretbővítő be-
szélgetéseket, essen szó a szelektív hulladékgyűjtésről, a 
komposztálásról, a veszélyes hulladékokról, a környezetvé-
delem kiemelt jelentőségéről. 
A program során pedig játékos ügyességi feladattal, sorver-
senyben mérhették össze tudásukat a kukásautókba bújt gye-
rekek, amint sebesen vitték a sokféle hulladékot a szelektív 
hulladékgyűjtés során használt jelekkel ellátott vedrekbe. 
Megfigyelhették ovisaink, hogy a településekről elszállított 
újrahasznosítható anyagokat, hogyan válogatják szét a tele-
pen az ott dolgozók, és meglehetősen elcsodálkoztak, ami-
kor megmutattuk nekik, hogy a szabadidőruhától a légycsa-
pón át a képességfejlesztő játékig, mi minden készül a kido-
bált anyagokból. A témához kapcsolódó találós kérdésekre 
ügyesen válaszolgattak kis környezetvédőink, majd megis-
merkedhettek a kukásautóval kívül-belül. Próbálkozhattak a 
„komposzthegy” tövében virágföld készítésével, melybe 
díszkáposzta magokat ültettek. A „Szemétszigeten pedig a 
"Guszti a giliszta komposztál" című mese elevenedett meg a 
kérdésekre adott válaszok által. A zöldhulladék a talajlakó 
élőlények nélkül nem alakulhatna át talajt gazdagító kom-
poszttá. A gyerekek megfigyelhették ezeket az apró élőlé-
nyeket, sőt, a legbátrabbak még meg is simogathatták őket 
(földigiliszta, vörös giliszta vagy trágyagiliszta, ezerlábú, 
százlábú stb.) A délelőtt hamar elszállt, óvodásaink számos 
ismerettel, élménnyel gazdagodtak. Nagy Andrea a 

Galgamenti Népfőiskola és a Szelektív Kft közös meglepe-
tésével kedveskedett a résztvevő csoportoknak. Egy egész 
vesszőkosárnyi ajándékkal, valamint egy cirokseprűvel fel-
szerelkezve indulhattak haza az óvodások.  
Már második évben vesz részt óvodánk a „Bozsik Intézmé-
nyi Programban”. Focistáink edzője Bagó Attila. Kis játé-
kosaink boldogan indultak 2017. 10. 26-án a Bozsik Intéz-
ményi Program első fordulójára, melynek helyszíne Turán a 
sportpálya volt. 
Kisgyermekkori bevizelés 
Gyakori problémára hívom fel a figyelmet, mely az érintett 
gyermekeknek súlyosan sérti a komfortérzetét, megnehezíti 
a családok mindennapjait. Megnyugtató megoldásához 
gyakran szakember segítségére van szükség, ha azonban 
nagyon későn érkezik a támogatás, akkor a gyermek szemé-
lyiségfejlődését károsan befolyásolhatja, akár kihathat a 
felnőttkori életére is.  
Ranschburg Jenő Pszichológiai rendellenességek gyer-
mekkorban című rendkívül érdekes, és hasznos olvasmányt 
lapozgatva döntöttem úgy, hogy a szülők, gyermekeket ne-
velő felnőttek figyelmében ajánlom annak néhány gondola-
tát.  
„A gyerekek 3-4 éves korukra képessé válnak arra, hogy a 
vizeletet megfelelő helyen és időben legyenek képesek üríte-
ni. Ennek zavaráról akkor beszélhetünk, ha a gyermek már 
betöltötte ötödik életévét és nappal vagy éjszaka hetente 
legalább egyszer bepisil. Az érintett családok egy része szé-
gyenteljes dolognak tartja ezt a betegséget, ezért nem fordul-
nak szakemberhez, pedig a dolog hátterében betegség is 
állhat (pl.: allergia, cukorbetegség). Alapos orvosi vizsgálat 
során azonban kizárhatják a megbetegedést. Ekkor merül fel 
a szülőben a kérdés, hogy akkor egészséges gyermeküknél 
mi lehet a probléma. Szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy 
ezen jelenség hátterében elsősorban családi, iskolai konf-
liktusok, lelki sérülések állnak. Ilyen lelki sérülés lehet 
például egy kistestvér születése, mely során a gyermek az 
indulatait nem tudja megfelelően kifejezni, szeretne kistest-
vére helyébe kerülni.  
Gyógyításában jól bevált módszerként tekintenek az ébresz-
téses technikára, melynek lényege, hogy a szülő ismerje meg 
gyermeke vizelési szokását, és a megfelelő időpontban éb-
ressze fel őt. Tanácsos ezt egy önállóan vezetett naplóval 
kiegészíteni, mely ösztönözni fogja a gyermeket. Ennél a 
betegségnél a legfontosabb tehát, hogy a szülő ne büntesse 
a gyermeket, hisz nem szándékos cselekedetről van szó. 
Dicsérje, támogassa, vigasztalja és mindenképpen értesítse 
az óvodapedagógust a jelen helyzetről, hisz ő is tud abban 
segíteni, hogy a gyermek ne szigetelődjön el, és kamatoztat-
ni tudja személyisége értékeit.” 
Rossz érzést kelt bennem, mikor a vizelési rendellenességgel 
küszködő gyermektől a délután érkező szülő köszönés, öle-
lés helyett mogorva hangon azt kérdezi: Már megint bepisil-
tél? A szegény kicsi gyermek lesüti a szemét, meg sem szó-
lal, hiszen a hazavitelre kirakott holmik magukért beszélnek. 
Én már több szülőnek viccesen ugyan, de nagyon is célzot-
tan tettem fel a kérdést: Tessék mondani, szokott Ön horkol-
ni? Nem emlékszem, nem tudom, többnyire a válasz. No, a 
gyerek sem emlékszik rá, hogy alvás közben bepisilt-e, nem 
tudja befolyásolni ezt a tevékenységet, hiszen nincs tudatá-
nál.  
Az érintett családoknak azt tanácsolom, hogy minél hama-
rabb forduljanak szakemberhez, tárják fel segítségével a 
kiváltó okokat, és mindenek felett legyenek nagyon megér-
tőek és türelmesek gyermekeikkel.     
  

Szira Zsófia  
óvodapedagógus 
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Kedves Olvasóim! 
Ez év november 1-től kötelező minden ellátási eseményről minden 
egészségügyi szolgáltatónak/háziorvos, gyógyszertár, szakorvosi 
rendelő, kórházi egységek/adatot szolgáltatni az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térnek/EESZT vagy hétköznapi nevén 
a "felhő"-nek. 
Ezt egy 6 éves informatikai fejlesztés és 400 ezer recepttel végzett 
sikeres főpróba előzte meg. A rendszerhez való csatlakozás feltéte-
le a személyzet sikeres vizsgatétele, e-személyi igazolvány megléte 
illetve kártyaolvasó birtoklása voltak. 
Az  EESZT tehát egy központi háttérszolgáltatásokat is biztosító 
kommunikációs csatorna, mely a már meglévő információs rend-
szereink "mögé"épül be. Egészségügyi adatainkhoz állítólag na-
gyon erős a hozzáférés-szabályozása: például nincs törlés csak 
verzióváltás és minden művelet naplózva van. Az itt biztosított 
webes felület nemcsak ágazati, de lakossági portálként is működik, 
ügyfélkapus bejelentkezést követően bárki elérheti saját 
"történetét"akár mobilalkalmazásról is. Mindez persze megnöveke-
dett felelősség az adatkezelésben így a digitális önrendelkezés/
DÖR/ alapján adatkezelési korlátozás is bejelenthető. 
Egyszerűbben fogalmazva tehát: az egészségügyi rendszerben, 
mely egy méreteinél és költségeinél fogva egy "feneketlen kút" 
rendszer, számos,de inkább számtalan információ kering sokszor 
egymással többszörösen párhuzamban. Egyszerű,hétköznapi példa-
ként én,mint családorvos sokszor nem ,vagy csak késve tudom 
meg,milyen terápiás lépéseket  javasol, vagy milyen gyógyszereket 
rendel az SZTK-ban dolgozó kolléga-gyakran ismételten ugyanazt-
így a felesleges vagy ismételt gyógyszerrendelés és kiváltások 
láthatóak és elkerülhetőek lesznek.  Egyszerűen megtekinthetünk  
bármilyen régen íródott zárójelentést, leletet és például azt a tényt, 
hogy a beteg kiváltotta-e azt a receptet, amit legutóbb felírtunk 
neki. Megtudhatjuk van-e a paciensnek különleges inplantátuma, 
pacemakere-,az milyen  üzemmódban van programozva stb.- 
Egyenlőre a rendszer a recepten kiváltható gyógyszerek rendelését 
és  beutalók továbbítását "lövi fel"gyógyászati segédeszközök pél-

dául még nem rendelhetőek így .A magánrendelők, a Mentőszolgá-
lat és az állatorvosok később csatlakoznak, 2019 végéig, vagy amíg 
a lakosság bizonyos része nem rendelkezik e-személyivel, biztosan 
kapnak még hagyományos papír alapú receptet is. A későbbiekben 
ezt egy Felírási Igazolás helyettesítené. Akinek akkoriban sem lesz 
e-személyi igazolványa régi személyiével és TAJ-kártyájával járul-
hat a patikus úr színe elé. Aki a rokonságnak, szomszédoknak, 
jóbarátnak is vinni szokta,jó,ha beszerez majd  ilyen irányú megha-
talmazásokat. 
És végezetül engedjenek meg néhány saját gondolatot erről az 
egészről: 
Digitális világban élünk, ahol a babakocsiban már tablettel játsza-
nak a babák és az emberek az utcán járva-kelve,mint iránytűvel 
bolyonganak kütyüjeikkel a kezükben. Az információk tömörítése 
tehát ez irányban előremutató és elkerülhetetlen. Némi aggály is 
felsejlik azonban bennem:a jelenlegi orvosi,de főként háziorvosi 
kar nem éppen a "hüvelykujj-nemzedékhez"tartozik, azaz a beteg-
ágy mellől vajmi kevés adategyezetést fog a "felhőbe fellőni".Ez 
majd a nemzedékváltással persze módosulni fog. 
A mintegy 10 ezer adatszolgáltató gyors csatlakoztatása az infor-
matikusok, rendszergazdák aranykora./kedves egészségükre/. 
Kissé félénken gondolok arra a napra, amikor bejelentik, melyik 
középiskolás hacker törte fel mégis a rendszert megszellőztetve 
VIP-es személyiségek kényes, vagy intim  egészségügyi adatait. 
A lényeg azonban szerény véleményem szerint: a mindennapi mé-
regdrága gyógyszerforgalomról, a méregdrága ágazat minden rez-
düléséről a mindenkori "tulajdonosoknak", azaz a politikumnak 
ugyanúgy kompakt információkra van szüksége, mint például a 
logisztikában, az  EKR-számra vagy a kereskedelemben az e-
pénztárgépek adataira. A mai informatikai tudás, Kedves Olvasó, 
már tudja ezt. 
 
Továbbra is bizalommal forduljanak azért hozzánk.   

Tisztelettel: Erdélyi dr. 

Egészségügy hírei 

Azt hisszük, ha naponta kétszer fogat mosunk, megtettük, amit 
lehetett. A helyes fogmosás a megfelelő fogkefe kiválasztásával és 
az ahhoz illő technika elsajátításával kezdődik. Ha minden étkezés 
után megtisztítjuk a fogainkat, nem árt tudni, hogy a közvetlenül 
evés után történő fogmosással éppen az ellenkezőjét érhetjük el, 
mint amit szeretnénk. Ezzel ugyanis súlyosan károsíthatjuk a fog-
zománcot és az alatta lévő rétegeket.  Legalább félóra kell, hogy 
elteljen az evés és a fogtisztítás között. Szénsavas üdítők vagy 
savas ételek fogyasztása után fogat mosva a savak szinte beleégnek 
a fogzománcba, és az alatta lévő dentin rétegbe, elősegítve ezzel a 
fogszuvasodást. 
 A gyümölcsöknek extra magas a savtartalma, ezért jócskán kibil-
lenti a szájüreg pH értékét. Éppen ezért, gyümölcs fogyasztása után 
még fontosabb, hogy ne mossunk azonnal fogat. 
Gyümölcsevés után tiszta vízzel öblítsük ki alaposan a szánkat. 
Ezzel gyorsítjuk a folyamatot, valamint a gyümölcssav károkozását 
minimálisra csökkentjük. A fél órát ebben az esetben is várjuk ki, 
és csak azután mossunk fogat. 
A jó fogkefe közepes szál erősségű és sűrűségű, rugalmas nyelű, 
ezáltal minden fogfelületet, még az eldugott, nehezen elérhető ré-
szeket is el lehet érni. Ahhoz, hogy a hátsó fogakat is hiánytalanul 
el lehessen érni, javasolt a minél kisebb fejű fogkefe használata. A 
jó minőségű fogkefék élettartama általában három hónap, a kevés-
bé jó minőségűek azonban ennél sokkal rövidebb idő alatt is el-
használódnak, ezért érdemes legalább negyedévente cserélni azo-
kat. Érdemes betegségek után is lecserélni a fogkefét, hiszen a 
baktériumok megtelepedhetnek rajta, és további fertőzéseket okoz-
hatnak. 
Az ultra soft vagy soft fogkefék puha sörtéje elég gyengéd az 
érzékeny fogínyhez és nem tesz kárt a fogzománcban, de válasz-

szunk minőségi típust, ami puhaság ellenére megfelelő lepedék 
eltávolítására képes. 
A kemény sörték károsíthatják az ínyt, ezért célszerűbb a puha 
sörtéjű fogkefék közül választani. Különösen igaz ez azokra az 
esetekre, amikor a sebgyógyulás ideje alatt - például foghúzás, 
bölcsességfog-eltávolítás vagy fogbeültetés után - kell megoldani a 
fogak és a szájüreg tisztítását. 
Fogpótlások, fogszabályzó: aki fogpótlással, fogszabályozással 
rendelkezik annak speciális szájápolási eszközre van szüksége. A 
fogszabályzós fogkefék úgy vannak kialakítva, hogy igazodjon a 
brackettekhez, drótok formájához. Az egycsomós fogkefével alapo-
san megtisztítható a híd, korona környéke, így megelőzhető a koro-
na alatti gyulladás. 
A fogmosásra mindig igyekezzünk megfelelő időt fordítani: napi 
kétszer, a művelet tartson legalább 3 percig, de naponta egyszer - 
lehetőleg este - ne sajnáljunk akár 5 percet is rászánni. Természete-
sen előfordul, hogy a mindennapi rohanásban a 3 perc is soknak 
tűnik. Azonban ilyenkor sem érdemes kihagyni a fogmosást. Ezek-
re az esetekre érdemes otthon elektromos fogkefét tartani, amivel, 
jóval rövidebb idő alatt is alapos fogtisztítást tudunk végezni. 
A fogmosás helyes technikája: 
 Körkörös mozdulatokkal haladjunk végig először a belső felszí-
nen, utána a külső felszínen és a végére hagyjuk a rágófelszínt. 
Ne súroljuk fogainkat előre-hátra, mert így a lepedék nem távozik 
el, és az ínyeknek sem tesz jót. 
A belső felszíneket söprögető technikával tisztítsuk meg. A fogke-
fét úgy helyezzük a fogakra, hogy részben a fogínyen is rajta le-
gyen, majd a rágófelszín felé haladva szabadítsuk meg a lepedék-
től! Egyéb kérdésre készséggel válaszolunk rendelőnkben. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a zsámboki önkormányzat 
támogatását rendelőnk felújításában 

Dr. Gódor Mária 
 

Így mossunk fogat!!! 
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A következő írásomban túl soknak tűnhet a felkiáltó jelek száma, 
de higgyék el, hogy szinte naponta találkozok gyógyszerek hibás 
alkalmazásából adódó esetekkel. 
A gyógyszerek minősége a tárolás során nem változhat, hő és fény-
hatás nem érheti. Zárható gyógyszerszekrényben tároljuk, vagy 
olyan helyen ahol a gyermek nem férhet hozzá, a véletlen mérgezé-
sek elkerülése érdekében. Olvassuk el a betegtájékoztatót, amin a 
tárolásra vonatkozó utasítások szerepelnek pl. hűtve tárolandó, 
fénytől védve tárolandó stb.  A gyógyszert mindig eredeti csoma-
golásában hagyjuk, hogy egyértelmű legyen, hogy mi az, és a lejá-
rati időt nyomon tudjuk követni. A lejárt felhasználási idejű gyógy-
szereket ne használjuk!A gyógyszer veszélyes hulladék, ne dobjuk 
be a  kommunális hulladékba, és ne húzzuk le a wc-n, mert szeny-
nyezi a környezetet. A gyógyszertárakban adhatjuk le a felesleges-
sé vált gyógyszermaradékot. 
 
Gyógyszerek alkalmazásának néhány szabálya: 
Vényköteles gyógyszerek csak orvosi utasításra adhatók! Ne alkal-
mazzuk a szomszéd, a nagyobb gyermek megmaradt gyógyszerét! 
Mindig az előírt mennyiséget adjuk be ! Vény nélkül kapható sze-
rek esetén a betegtájékoztató szerinti vagy a gyógyszerész által 

javasolt adagot adjuk. Gyakori hiba : “csak hőemelkedése volt a 
gyereknek adtam fél adag lázcsillapítót, hogy fel ne menjen a láza”. 
Ez az adagolás egyáltalán nem hatásos. 
Mindig tartsuk be az adagok közötti időt ! Lázcsillapítók esetén ha 
a gyermek  belázasodik és még nem telt el annyi idő mikor újra 
adható a gyógyszer, alkalmazzunk hűtőfürdőt, vagy két gyógyszer 
között félidőben egy másik hatóanyagot. Ha ugyanabból a szerből 
adunk idő előtt, túladagoljuk, ami mérgezést okozhat! 
Amikor gyógyszert vagy vitaminkészítményt adunk, ellenőrizzük, 
hogy tényleg az van-e a kezünkben, amit adni kell, így elkerüljük a 
D3 vitamin csepp helyett orrcseppet kapott  a gyermek Válasszunk 
körültekintően gyógyszerformát ! Kisebb gyermek nem tud tablet-
tát lenyelni, számára a csepp, kúp vagy szirup a megfelelő. A tab-
letták jelentős része hatóanyagtartalmánál fogva is 12 éven felül 
adható.  Hányós gyermeknek inkább kúpot adjunk, míg hasmené-
ses gyermeknek jobb a szájon át gyógyszer. 
A köhögés a légutak normális légút tisztító mechanizmusa. A cse-
csemők köhögési reflexe éretlen, ezért nekik köptetőt házipatikából 
nem szabad adni, orvosi vizsgálatra mindig szükségük van! 
 Allergia gyanújakor azonnal forduljunk orvoshoz és a gyógyszer 
adását függesszük fel ! A tünetek mértékétől függően tájékozód-
junk telefonon, menjünk ügyeletre, vagy hívjunk mentőt! 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Védını tanácsai: 

Kedves Olvasók! Legutóbbi témaválasztásom füstölgősre 
sikeredett, így most az egyensúly fenntartása végett egy 
„cuki” témát érintenék. A madáretetést. Úgy gondolom a 
természetvédelemhez vezető egyik első állomás, hogy a ker-
tünkben segítjük a téli időszakban a madárkákat. Egyből jön 
is az első pár gondolat. Tényleg segítjük őket? Szükséges 
ez? Az első kérdésre a válasz, hogy a megfelelő etetés loká-
lisan segíthet, de a rosszul kivitelezett etetéssel akár nagy 
kárt is okozhatunk. A másodikra sem tudok egyértelmű vá-
laszt adni. Valahol mélyen azt gondolom a madarak jól meg-
voltak a madáretetés nélkül is. Bár a hagyományos mező-
gazdasági művelés és a sokkal szélesebben elterjed állattar-
tás régebben sok olyan lehetőséget biztosított, amelyek mára 
eltünedeztek. Hazánkban manapság sem ez a legfontosabb 
madárvédelmi tevékenység; az élőhelyek megőrzése, a le-
romlott élőhelyek javítása, a szennyezések felszámolása, az 
ökosivatagok zöldítése sokkal fontosabb. Viszont tény, a 
madáretetés egy olyan tevékenység, aminek a segítségével el 
lehet kezdeni megismerkedni a természet csodálatos sokszí-
nűségével. Örömet tudunk vele szerezni önmagunknak, hisz 
elnézni a nyüzsgő etetőt a meleg szobából egyszerűen jó 
érzés. És amikor felébred a kíváncsiság, felébred a szimpátia 
a természet iránt, akkor sikerült jó földbe vetni a természet-
védelem magjait, és ha az emberekben, a társadalomban 
kifejlődik a természet iránti igény, akkor lehet elkezdeni 
hatékonyan művelni a természetvédelmet. Hiszen amíg az 
fákra csak tűzifaként tekintünk, addig a bohó madárvédő 
hiába sorolja az ismeretlen hangzású madárneveket: csuszka, 
fakusz, poszáta, küllő, füzike. (Tudjuk-e melyik az, amelyik 
nem csak madár, hanem hal is lehet? Illetve melyik, amelyik 
virágnév is?). Megvédeni csak akkor fogjuk tudni, ha megis-
merjük őket. Szóval a konklúzió: etessük a madarakat, jó 
lesz nekünk és jó lesz mindenkinek. De ne essünk át a ló 
túloldalára sem, nincs szükség arra, hogy a fagyok beállta 
előtt hetekkel már dugig legyen töltve az etető napraforgó-
maggal, illetve nem kell, hogy cinkegolyó lógjon egész nyá-
ron a fák közt. Kezdeni akkor kell, amikor beköszönt a tél, 
viszont ha elkezdjük, nagyon nagy a felelősségünk, nehogy 
hirtelen abbahagyjuk! Ha a legnagyobb zimankóban cser-
benhagyjuk tollas barátainkat, akkor pár óra alatt elpusztul-
hatnak élelem nélkül (persze azért bent a településen ennyire 
nem kell őket félteni, nem véletlen, hogy szinte óramű pon-

tossággal jelennek meg, ugyanis szépen körbelátogatnak 
minden etetőt, amit ismernek az adott környéken). A legjobb 
eleség a napraforgómag, ezt lehet színesíteni egyéb 
aprómagvas keverékekkel, utóbbit leginkább a pintyfélék 
szedegetik, akiknek viszont aránylag nagyobb felületen kell 
szétszórni a magot akár a földön (én egy kimustrált ereszcsa-
tornát használok erre a célra, mert könnyű tisztítani). Hasz-
nos lehet még az alma, ami a rigók nagy kedvence, nálam 
idén januárban volt olyan hogy fekete, énekes és fenyőrigó 
egyszerre volt vendégségben a fagyott almákon. Az etetők 
mellett fontos, legyen a kertben megfelelő búvóhely a mada-
raknak, ellenben a macskák ne tudjanak megbújni az etető-
hely közelében, hisz alapvetően nem szerencsés, ha a cicu-
sok fogdossák össze a madarakat, mert ha tehetik, megfog-
ják őket. Nincs mese, nekünk kell erre is figyelni. És vannak 
olyan eleségek, amiket nem szabad madáretetésre használni, 
sós szalonnát vagy épp száraz kenyeret ne tegyünk az etető-
be. Hasznos, ha a téli időszakban is üzemeltetünk madárita-
tót, pláne amikor hómentes, de fagyos a tél. Persze a vizet 
naponta cserélni kell, mert reggelre befagy, de nekem az idei 
kemény télen is csak napi plusz 1-2 perc volt reggel indulás 
előtt az etetők feltöltése, és a jég langyos vízre cserélése. 
Vannak időszakok, amikor tényleg nehéz helyzetbe kerülnek 
a madarak, például ha hó borítja a tájat és még egy ónos eső 
is érkezik rá. Ekkor figyeljünk, megjelenhetnek nagyobb 
madárcsapatok is a kertben így az eleség mennyiségét igazít-
suk a megnövekedett igényhez. És ilyenkor például oly mó-
don is segíthetünk, hogy kimegyünk a kertbe és egy kicsit 
megforgatjuk a komposzt halom tetejét, vagy csak simán 
„felrugdossuk” a bokrok tövében az otthagyott avart, vi-
gyázva arra, a nagyobb kupacok mélyén akár még sün is 
szundíthat. Az itt található eleségmorzsák ilyenkor tényleg 
életet menthetnek. Olyan helyeken ahol túzokok élnek, nagy 
zimankóban munkagéppel tolják el a repcevetésekről a ha-
vat, hogy a madarak hozzáférjenek. Utolsó gondolatként 
említem meg a karvalyt, sokszor őt is etetjük az etetőn, és 
sokszor rohan is a házigazda, hogy elzavarja, de ne feledjük 
a természetvédelem egyik legfontosabb alapszabályát! Vé-
deni nem önmagától, hanem az ember közvetett vagy köz-
vetlen káros hatásaitól kell. Így a karvaly, bár a természet 
kevésbé cuki oldalát mutatja, amikor jóízűen fogyasztja el a 
cinegét, de az rendben lévő dolog. Szemben azzal, ha mond-
juk „mircicica” falatozik belőle, akinek egyébként van gaz-
dája. 

Németh András 

A madáretetés 
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Tisztelt Sportbarátok! 
Ahogy a 2017-es év, így az őszi futballszezon is a végéhez ért. 
Pozitív évet zárhat egyesületünk; nyáron a TAO program kereté-
ben sikerült vennünk egy kisbuszt, ami nagyban megkönnyíti a 
csapatok eljutását a mérkőzésekre. 
Felnőtt csapatunk a 7. helyen telel, 13 ponttal; októberben felállt a 
kispadról Németh László vezetőedző, akinek itt is köszönjük 4 
évnyi áldozatos munkáját; helyét Bagó Attila vette át. A fiúknak 
egy győzelmekben gazdag tavaszra lesz szüksége, ha bent szeret-
nének maradni a megye háromban. 
Ifistáinknak kevésbé sikeres őszi szezont tudhatnak a hátuk mö-
gött, reméljük a tavaszi mérkőzések jobban mennek majd és sike-
rül pár helyet előrelépni a tabellán. 
Az U16-os csapat a 4. helyen áll, a srácok 2 pontra vannak a do-
bogó harmadik fokától; egy sikeres tavasz után éremmel zárhatják 
a bajnokságot; a gólkirályi címért folytatott versenyben játéko-
sunk, Danyi Alex a második 16 góllal. 
Az U14-es bajnokság csoportjában hármas pontegyenlőség van a 
dobogón; csapatunk a harmadik a gólkülönbség miatt, egy hason-
lóan lendületes tavasz után minden esélyük megvan az éremre. 
Női csapatunk az 5. helyen zárta az őszt, 2 pontra a dobogótól. A 
tavaszi cél mindenképp a dobogóra jutás; a gólkirálynői címért 
Salgó Cintia és Czvetkó Renáta is az élmezőnyben van, reméljük, 
valamelyiküknek sikerül elnyerni a szezon végére. 
A Bozsik-tornákon játszó gyerekek továbbra is rendületlen lelke-
sedéssel látogatják az edzéseket és a mérkőzéseket, és továbbra is 
sikeresen sajátítják el a futball rejtelmeit. 
Csapataink téli felkészülés gyanánt részt vesznek a Pest megyé-
ben rendezett futsal hétvégéken; ezen mérkőzések időpontjairól 
facebook oldalunkon tájékozódhatnak. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segí-
tette az egyesület működését a 2017-es évben! 
 

További információk: http://facebook.com/
zsamboki.sportegyesület 

 
Kovács Beatrix 

Zsámboki sportegyesület  
hírei 

Körzeti Orvosi rendelı  
Háziorvos:  

Dr. Erdélyi Tibor 
 2116 Zsámbok,  

Szent Erzsébet tér 7.  

Telefon: 06 28-592-007 

Rendelési idı: 
Munkanapokon: 8:30-12:00  

Nyári idıszámítás idején:  
március: 1-október 31. 

csütörtök: 17:00-19:00 óra 

Téli idıszámítás idején:  
november 1-február 28. 

hétfı: 18:00-19:00 óra 

csütörtök:  18:00-19:00 óra 

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

 
Fogorvosi rendelı  

Fogorvos: dr. Gódor Mária 
2116 Zsámbok,  

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

Rendelési idı:  
Hétfő: 8:00-12:00 
Kedd:13:30- 18:30 

Szerda: Iskolafogászat 
Csütörtök: 13:30- 18:30 

Péntek: 8:00- 12:00 
Hétvégi ügyelet:  

Rókus kórház 

Polgármesteri Hivatal 
2116 Zsámbok,  
Bajza Lenke tér 10. 
Telefon : 06-28-462-107 és 
06-28-462-762 
Fax: 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 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

Polgárőrség munkájáról… 
Az elmúlt időszakban végzett tevékenységünkről az alábbiakban 
kívánok beszámolni: Szükségessé vált a Suzuki típusú polgárőr 
autónknak garázs építése a biztonságosabb tárolás miatt. A helyi  
Termelőszövetkezet biztosította a területet , ahol eddig is parkol-
tunk. A porta melletti területen kaptunk helyet, az alapozás elké-
szült, betongarázs elemet kell helyre tenni, de ehhez darura van 
szükségünk. Bízunk benne, hogy a téli idő beállta előtt használatba  
tudjuk venni. A betongarázst a Termelőszövetkezet, a daru bérlés 
költségét az Önkormányzat biztosítja. Az alapozást polgárőreink 
végezték . A betonalap elkészítéséhez szükséges anyagok beszerzé-
sét,  Ifj. Boda István, Soós Ádám és a Galga Coop által nyújtott 
támogatásból finanszíroztuk. Köszönjük a támogatást . 
Az éjszakai járőrözés mellett végzett tevékenységünk az elmúlt 
időszakban:  
Szüreti felvonulás kisérése, forgalom irányítása.   
Mindenszentek napja körüli időszakban polgárőreink a temető 
előtti parkolást segítették. 
 Közúti balesetnél a -helyszínelés idejére- a lezárt útszakaszon a 
forgalom irányításban is részt vettek.  
Felhívom a figyelmet  az utcai házaló árusokra, engedéllyel nem 
rendelkeznek, jogosulatlan tevékenységnek számít, ne hagyjuk, 

hogy rászedjenek, becsapjanak bennünket! Nagy segítség lenne ha 
feljegyeznék az autó rendszámát is. Nagyon fontos számunkra a 
lakosság  részéről  történő együttműködés. 
November hónapban az Önkormányzat kezdeményezésére egyezte-
tő fórumot tartottunk a polgárőrség tagjaival  és a Rendőrség Veze-
tőinek részvételével. Témája : Településünk közbiztonsága érdeké-
ben a rendőrség és a polgárőrség további együttműködés lehetősé-
geinek áttekintése. 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazon támogatóinknak, akik a 
2016 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásakor a 
Zsámboki Polgárőr Egyesületet jelölték meg kedvezményezett-
ként! 85.193,- Ft-tal gazdagították ezzel szervezetünk számláját, 
mely pénzösszeg komoly segítséget nyújt önkéntes bűnmegelőzési 

tevékenységünk gyakorlásában. A kapott összeget az egyesüle-
tünk működési kiadásaira fordítjuk. A következő évben is várjuk 
a lakosság támogató felajánlását! 

Információ: Éjjel-nappal lehet hívni, ha szükséges,  
a 06-30-6217181.  

Az éjszakai járőr telefonszáma:  
06-30- 6214082 

Köszönöm figyelmüket!  
Az ünnepek közeledtével Áldott Karácsonyi Ünnepeket és esemé-
nyektől mentes Békés Boldog Új Esztendőt kívánok Zsámbok Köz-
ség lakosságának! 

Zsámboki Polgárőr Egyesület  
Bajnóczi Krisztián 

Zsámboki Polgárır Egyesület 
munkájáról…. 

ÁLLATORVOSI RENDELİ  
Dr. Dobos László állatorvos 

Tura, Thököly u 35. 
Tel: 06 20 9253 82 
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