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Az elmúlt időszak eseményeiről 
    Tisztelt Zsámbokiak! 
 
Január hónapban a Képviselő testület döntött a 2018. évre szóló 
költségvetésről. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását 
– az intézményi, helyi bevételek, átvett pénzeszközök mellett – a 
törvényben szereplő források képezik. Bevételeink: 403 952 e Ft, 
Kiadásaink: 438 955 e Ft. 
A különbözet forrása: a 2017. évről keletkezett pénzmaradvány. 
Ezen felül szabadon felhasználható tartalék pénzmaradványunk: 
23 000 e Ft. 
Az összes központi támogatás eredeti előirányzata: 159.940 e Ft.  
Helyi bevételeink: gépjárműadó 5.500 e Ft, kommunális adó 6.000 
e Ft, helyi iparűzési adó 18.000 e Ft, talajterhelési díj: 1000 e Ft. 
Legfontosabb tervezett beruházások, fejlesztések: intézményeink 
épületenergetikai kivitelezés megkezdése márciusban, védőnői 
szolgálat-fogorvosi rendelő tető és épület belső átalakítás -
akadálymentesítése április hónapban, polgármesteri hivatal tető 
felújítása március hónapban kezdődnek. 
Szeretettel köszönjük Ládi László felajánlását, a Polgármesteri 
Hivatal épületének külső homlokzatáról történő gázvezeték áthe-
lyezését. Megkezdődött a sport és közösségi park projekt –volt 
presszó területén- előkészítése a LEADER pályázat benyújtásával. 
Megvásárlásra, kitűzésre került 4 szomszédos telek, így megkez-
dődhetett a tervezés. Az első ütemben, a telek park felőli részén 
több korosztály számára szeretnénk a szabadidő eltöltéséhez lehe-
tőséget biztosítani. Épül mini golf pálya, gyerekek részére kerékpá-
ros kresz pálya, szabdtéri fitnessz eszközök és kandeláber világító 
lámpatestek kerülnek elhelyezésre. Szeretettel köszönjük a telek 
tulajdonosainak együttműködését, hogy területeik értékesítésével 
lehetővé tették elképzeléseink megvalósítását. 
A nyár folyamán az óvoda csoportszobáiban cserére kerülnek a 
lámpatestek és megkezdődik a központi fűtés rendszer felújítása. 
Megújul az iskola tálaló konyhája is. A nyár elején tervezzük pá-
lyázati forrás esetén az alábbi utak felújítását: Akácfa, Tavasz, 
Arany János, Zrínyi, Szent László, Nyárfa, Szőlő, Deák Ferenc, 
Galambos utca, Szent Erzsébet tér. Megépül a Rózsa utcában is a 
vízelvezető. 
Tavasszal további urnasírhelyeket alakítunk ki. Vásárolunk a tele-
pülésüzemeltetés részére billenős teherautót. 

A helyi civil szervezeteket a beérkezett pályázataik alapján össze-
sen: 2 000 e Ft támogatásban részesítettük. Augusztus 5-én vasár-
nap rendezzük ezúttal a Lecsót a keceléből hagyományőrző feszti-
vált –a Bikini együttessel előző évben megkötött szerződés alapján. 
Fesztiváli rendezvényre, Szüreti vigadalomra és Helytörténeti kiad-
vány megjelentetésére készítettük el a LEADER pályázatokat. Re-
méljük sikeres lesz az Élelmiszerlavina pályázat, mely vetőmago-
kat biztosít a kerti gazdálkodásunkhoz. 
Helyi értékeink összegyűjtése érdekében megalakult a Települési 
Értéktár Bizottság, melyben a polgármester munkáját segíti: Bodá-
né Majoros Henrietta művelődésszervező és Szigetiné Simon Ro-
zália intézményvezető. 
A falukarácsonyfájaként – fenyőfa-  ajándékozását szeretettel 
köszönjük Pap Istvánné Arany János utcai lakónak. 
Többszöri kérés alapján valamint a gyakori balesetek előfordulása 
miatt a KÖZÚT kezelő hatósággal egyeztetve a Szent László utca 
– Szent István utcai szakaszra gyalogosok veszélyt jelző, és 30 km-
es sebességi korlátozás táblák kerültek elhelyezésre. Hamarosan 
tükör kihelyezésével is segítjük a főútvonal beláthatóságát. 
A képviselő-testület a részleges rendezési terv módosítása kapcsán 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a gazdasági övezetben lévő 
Dányi úti szakaszt. Módosításra kerültek az alábbi rendeletek: 
Vagyonrendelet, Településkép védelméről, Szociális igazgatásról, 
ellátásról  .. 
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesz-
tése Társulás megalakulásával átalakításra került a hulladékgazdál-
kodás. A Szelektív Kft átszervezése révén ezentúl több településen 
nyújt szolgáltatást. A Kft székhelye Hatvanba kerül. A turai köz-
pont telephellyé alakul, melynek Benke Sándor lesz a vezetője, aki 
ügyvezetőként 18 évig állt településeink szolgálatában. Szeretettel 
köszönjük, hogy az elmúlt időszakban a megalakulástól az átalaku-
lásig minta telepként üzemeltette a Turai bázist. Köszönjük, hogy 
fáradhatatlanul igyekezett a lakossági elvárásoknak megfelelni és a 
gyakran lehetetlennek tűnő helyzeteket is megoldani. 
Zsámbok község Önkormányzata nevében szeretettel köszönjük 
elkötelezett, elhivatott munkáját. 
 

Holló Ilona 
polgármester 

Személyiségi jog megsértése 
és rágalmazás 
A decemberi krónikában olvashattak arról, hogy október hónapban a 
facebookon megjelenő  engem ért valóságot nélkülöző rágalmazá-
sok, személyiségi jogaim megsértése miatt, bűncselekmény elköve-
tésével való vád miatt, Polgári peres eljárást és Büntető eljárást 
kezdeményeztem. 
Tisztelt Lakók! 
A mai internet és facebook nyújtotta lehetőségekkel élve nagyon 
sokan nem is gondolnak arra, hogy következményekkel járhat meg-
gondolatlan megnyilvánulásuk. Nem vélemény nyilvánításuk, mert 
azt lehet megfogalmazni, de kulturáltan, építő jelleggel. A véle-
ménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások 
emberi méltóságának a megsértésére. 
Ami az elmúlt őszön történt azt mondhatom, hogy mindegyikünk-

nek tragikus volt, de a lejáratással való próbálkozást, hangulatkeltést 
- felhasználva nagyon sok embert -, azt nekem szánták. Miért is ne a 
polgármester legyen mindenért a felelős, miért is ne lehessen bármit 
kitalálni a polgármesterről, miért is ne lehetne gyalázni, bűnösnek, 
sikkasztónak kikiáltani és kiabálni a polgármesterrel… folytathat-
nám, mert ez néhány ember részére oly népszerűvé kezd válni.  
Kedves Zsámbokiak!  
A bírálatnak is vannak határai. Bizonyosan nem mehet el a gyaláz-
kodó jellegig, amikor már az érintett személy emberi méltóságának 
a sérelmével jár. Több olyan megnyilvánulás is történt ezen időszak-
ban, amely meghaladta ezt a határt. A Polgármester is érző ember és 
bármennyire határozottnak kell lennie, az ilyen gyalázkodó minden 
alapot nélkülöző, valótlan vádak elkeserítik. Aki közszereplő annak 
el kell tűrnie sok mindent, de elhihetik, hogy a 20 év alatt hozzá-
edződtem a hivatással járó bántalmakhoz. Azonban a most nyilvá-
nos helyen megosztott vádakat nem tűrhettem, a becsületemet meg 
kellett védenem, ilyet senki sem köteles tűrni.  Az októberben egész 
hónapban megjelent hitelesített facebook bejegyzések alapján a 
bírósági eljárások elindultak, a tárgyalások márciusban kezdődtek. 
A tárgyalások előkészítése, maga az egész ügymenet rengeteg ener-
giát vett igénybe.   
A bírósági eljárásokat Kolat Barbara ellen indítottam, aki a napok-
ban megkeresett és elnézésemet kérte megnyilvánulásai, leírt vádjai 
miatt. Ügyvédi megállapodás keretén belül elfogadtam az engem ért 
sérelmekért történő elnézés kérését, az eljárás eddig felmerült költ-
ségeit megtérítette, így a polgári peres eljárást valamint a büntető 
eljárást visszavontam. 

Holló Ilona 
polgármester 

Tájékoztató 
„Tájékoztatom a lakosságot, hogy a facebookon 2017. október 16
-án, illetve 2017. október 31-én tett bejegyzésemben valótlanul 
állítottam azt, hogy a polgármester bűne a községben történt 
gyilkosság, valamint azt, hogy a polgármestert valaki sakkban 
tartotta egy kis jutalommal. Ezzel megsértettem a Polgármester 
Asszony becsületét amiért elnézést kérek.” 

Kolat Barbara Zsámbok,  
Kossuth L. u. 81. szám alatti lakos. 
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Az augusztus 20.-a mellett legrégibb nemzeti ünnepünk március15.
-e, az 1848-as forradalom kezdőnapja, amely Petőfi-napjaként él a 
köztudatban. Az évforduló kapcsán olvasóink megérdemlik, hogy 
ezt az ismeretet kibővítsük, és tárgyilagosan megvizsgáljuk. A ’48-
as forradalom ugyanis nem köthető egyetlen lelkes naphoz, ennek 
előkészítése már a reformkori megyei- és országgyűléseken elkez-
dődött, ahol évtizedes vitákban alakultak ki azok a politikai, gazda-
sági, kulturális jellegű követelések, amelyek 1848-ra megvalósul-
tak. A belpolitikai előkészítés mellett másik előfeltétel a’ 48-as 
európai forradalmi hullám volt. Ez a két előzmény szerencsésen 
találkozott március 15.-én Pesten és Pozsonyban! Azt ugyanis már 
kevesen tudják, hogy amikor a Pilvax-kávéház ifjai elindultak, 
ugyanakkor indult el a Pozsonyi országgyűlés 100fős delegációja is 
Bécsbe, Kossuth vezetésével, hogy átadják a császári vezetésnek a 
már kimunkált törvényjavaslataikat, amelyeket V. Ferdinánd hama-
rosan "áprilisi törvények" néven törvényesen aláírt és amelyek 
biztosították Magyarország polgári átalakulását. Tárgyilagosan 
megállapítható, hogy Petőfi sajnos túlértékelte a maga és társai 
szerepét a ’48-as forradalomi események alakításában, amikor azt 
írta: ,, Nagyapáink és apáink, Míg egy század elhaladt, Nem tevé-
nek annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt.” Mit tettek Petőfiék 
Pesten? Tartottak egy lelkes népgyűlést, engedély nélkül kinyom-
tatták a Nemzeti Dalt és a 12 pontot, amelyben a pozsonyi követe-
lések közül kiszemezgették a számukra legfontosabbakat: Mit kí-
ván a magyar Nemzet? Ennek első pontja a cenzúra eltörlése volt. 
Valóban ez volt a korabeli- zömében analfabéta magyar paraszt 

nép- legfontosabb követelése? Nem inkább a jobbágyfelszabadí-
tás!? Évszázados félrevezetés az is, hogy a 12 pontot a Pilvaxban 
találták ki az ifjak 14-én este... Ez már napokkal előbb a március 
19.-i József napi vásárra tervezett népgyűlésre elkészült, a Nemzeti 
Dallal együtt. Előre hozatalát a március 13.-ai bécsi forradalom 
híre tette indokolttá... A pesti lelkes népgyűlés résztvevői hazavit-
ték a kinyomtatott röplapokat,amelyek közül a leglelkesebbek Pe-
tőfi szavait tanulták meg és ismételgették: A magyarok istenére 
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Ezen túl a pesti 
ünneplésnek semmilyen hatása nem volt a további eseményekre. 
Kossuth egyenesen meg is mondta a Pozsonyba látogató pesti kül-
döttségnek: ,,- Becsülöm Pestet,de az itteni törvényhozásnak paran-
csolni nem fog!"  Annál jelentősebb volt Kossuth országgyűlési 
munkája, amelyről elismerően írta Széchenyi: ,,- Az első felvonás 
gyönyörűen sikerült. Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth 
egy kártyára tett mindent, és eddig annyit nyert a Hazának, mint 
amennyit az én politikám 20 év alatt nem tudott előállítani." Ami-
kor tehát márc. 15-ét, ünnepeljük legalább a zsámboki olvasóink 
ismerjék meg a valóságos történelmi eseményeket és Petőfiék 
mellett gondoljanak tisztelettel ennek a nagy változásnak kiváló 
reformer előkészítőire is: Széchenyire, Kossuthra, Batthyányira, 
Deákra, Eötvösre és társaikra, akiknek következetes, önzetlen, 
nemesi politikája tette lehetővé, hogy ami szolga-jobbágyelődeink 
is önálló gazdákká, egyenjogú állampolgárokká válhattak!     

 Dr. Tóth József 

Márciusi gondolatok  

Tisztelt Zsámboki Lakosok! 
Kedves Barátaim! 
A tavasz közeledtével a jó és gondos gazda 
nagy körültekintéssel megtervezi, hogy a 
földjén és a kertjében, milyen mezőgazdasá-
gi munkákat fog végezni annak érdekében, 
hogy biztosítsa a termését. A hosszú téli 
napokon ideje jut arra is, hogy összegezést 
készítsen az előző évben elvégzett munkái-
ról, eredményeiről, kudarcairól. Engedjék 
meg nekem, hogy az ötödik egyéni ország-
gyűlési képviselői ciklusom végének köze-
ledtével megoszthassam Önökkel az elmúlt 4 
év eredményeit, melyek érintik Zsámbokot 
és a szeretett térségünket is. Mielőtt azonban 
erre rátérnék az országos eseményeket is 
számba kell vennünk, hiszen hamarosan 
lezárjuk a második egymást követő kor-
mányzati ciklusunkat. 
Magyarország gazdasága 2010-ben a teljes 
összeomlás szélén állt, az államcsőd veszé-
lye folyamatosan fenyegetett bennünket. A 
Kormány gyors és hatékony intézkedéseknek 
(adócsökkentés, bankok és multinacionális 
vállalatok bevonása a közteherviselésbe), 
köszönhetően szilárd alapokra helyeztük a 
gazdaságot, ennek eredményeként a tavalyi 
évben 4 százalékos növekedést értünk el és a 
költségvetési hiányunkat tartósan az unió 
által előírt érték alatt tudtuk tartani. 
A stabil és erős gazdaság lehetőséget terem-
tett, hogy a minimálbéreket növeljük. A 
2010-es 73 500 forintról 138 000 forintra, 
míg a szakmunkás minimálbért 89 500 fo-
rintról 180 500 forintra emeltük. A kiszámít-
ható jövedelmek és a munkaerőpiacot célzó 
kormányzati intézkedések eredményeképpen 
a 2010 előtti példátlanul magas munkanélkü-
liséget drasztikusan csökkentettük. 2018-ra 
elértük, hogy Magyarországon soha nem 
dolgoztak annyian, mint most. Az új munka-
helyek száma 736 ezerrel növekedett. 

A Kormány számára kiemelten fontos a 
családok, gyerekek és a nyugdíjasok védel-
me. Ennek érdekében a családosok részére új 
családtámogatási rendszert valamint otthon-
teremtési támogatást vezettünk be. Növeltük 
az óvodai és bölcsődei férőhelyek számát. 
362 ezer több gyerek részesülhet ingyen 
étkezésben. A nyugdíjak értékét megvédtük 
és a tavalyi évben már lehetőségünk nyílt 
nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés fize-
tésére is. A háztartások stabilitásához jelen-
tős mértékben hozzájárult a rezsicsökkentés.  
Hazánk védelme nélkül nem biztosítható, az 
elért eredményeink tartóssága. Örömmel tölt 
el, hogy egy gazdaságilag stabil, erős, min-
denkitől független országot sikerült újraépí-
tenünk, melynek büszke állampolgárai lehe-
tünk. 
Az ország fejlődésével párhuzamosan a 
nagykátai járás -körzet az elmúlt négy évben 
is soha nem látott változásokon és fejleszté-
seken ment keresztül. Ennek egyik alapja, 
hogy Pest Megye az idei évtől kezdődően 
önálló régióvá válik. Ezzel a megyében la-
kóknak egy régóta dédelgetett álma vált 
valóra, ugyanis Pest megye az uniós csatla-
kozás kezdete óta csak korlátozottan jutott 
hozzá a fejlesztési forrásokhoz, amelyekre 
szüksége lett volna a versenyképességének 
javítása érdekében.  
Mivel Pest megye önálló régióvá válása csak 
2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban 
jelenthet a megyének uniós többletforrást. 
Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ezek az újonnan megnyíló támogatások lehe-
tőséget biztosítanak olyan fejlesztésekre, 
melyeket a megye lakossága régóta igényel. 
Ilyen lehet például a 31-es és 311-es jelzésű 
utak Pest megyei szakaszának komplett be-
fejezése, új nyomvonalak kialakítása. 
Annak érdekében, hogy Pest megye gazdasá-
gi-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái 
még a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban 

mérséklődjenek, a Kormány döntött arról, 
hogy egy 80 milliárd forintos célzott támo-
gatásban részesíti a Pest megye területén 
működő önkormányzatokat és gazdasági 
társaságokat.   
Zsámbok is szépen teljesített az elmúlt évek-
ben. A településen több mint  350 millió 
forint értékben valósultak meg fejlesztések. 
Ezek közül tételesen szeretném felsorolni a 
fontosabb fejlesztéseket illetve eredménye-
ket: 
• 182 millió forint értékben energetikailag 

felújításra kerül a fogorvosi rendelő és 
védőnői szolgálat, a József Attila Közös-
ségi Színtér, az orvosi rendelő és szolgála-
ti lakás, a Kacó Napközi Otthonos Óvoda 
és Konyha,a Polgármesteri Hivatal vala-
mint a tornaterem épülete; 
• Közel 30 millió Ft-ból valósult meg a 

Kacó Napközis Otthonos Óvoda és Kony-
ha akadálymentesítése, burkolása és esz-
közbeszerzése; 
• 25 millió Ft-ból kerültek felújításra az 

utak 
• további 25 millió Ft fordítható a fogorvosi 

rendelő –védőnői szolgálat fejlesztésére. 
Egyes rosszindulatú hírekkel ellentétben 
Zsámbokon, valamint a térségben sem feje-
ződnek be a fejlesztések választásokkal. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 19 millió 
forintból felújításra kerül a Szent Erzsébet 
templom, valamint közel 4 millió forintból a 
Plébánia épülete. Várhatóan 70 millió forint-
ból, még az idén megújulhatnak a település 
belterületi útjai. 
Végül, de nem utolsó sorban ezúton is sze-
retném megköszönni minden kedves 
zsámboki lakos támogatását és segítségét. 
Nekünk Magyarország az első! 

Czerván  György 
     országgyűlési képviselő  

 államtitkár 
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  A ritmusos beszéd, a rímek fontos szerepet töltenek be a 
gyermekek beszédfejlődésében. A mozgással kísért mondó-
kázás még több készség fejlesztésében segít. Az egészen 
piciknek is nagy örömet okoznak az anya csipkedős, érintős, 
simogatós mozdulatokkal kísért mondókái. Hallja a dalla-
mot, látja az anya mozgó ajkát, érzi a simogatást, a ringatást, 
a testi közelséget, ezzel biztonságban tudja kicsi énjét, meg-
alapozva a későbbi lelki stabilitását is. 
 A járni tanuló csecsemőnek mást mondogatunk. Ön is em-
lékszik erre: Jár a baba, jár…, Sétálunk, sétálunk, egy kis 
dombra lecsücsülünk? Mozgása során nem csak környezetét 

ismeri meg, hanem saját testsémáját is, sőt játékosan még a 
szókincse is bővül a gyermeknek. 
Rohanó, digitális világunkban egyre kevesebb időt töltünk 
gyermekünkkel, még kevesebb időt mondókázással, ezért is 
ajánlanám, hogy a mindennapos, gyermek körüli tevékeny-
ségünket próbáljuk meg mondókákhoz kötni. Akár a pelen-
kacserét, akár a délutáni levegőztetést, vagy a fürdetést is 
kísérhetjük rövid versikékkel. 
A januári Baba-mama-klubban felelevenítettünk, megtanul-
tunk jó néhányat: az ujjnyitogatóst, a járatóst, az ölben rin-
gatót, ezzel vidám perceket szerezve az anyukáknak és gyer-
mekeiknek. 

Kollárné Dobák Marianna 
védőnő 

Védını tanácsai 

Házasság hete 
Minden évben Valentin nap környékén tartják immár 21 

országban a „Házasság hete” nevet viselő rendezvénysoro-
zatot. Már több éve Magyarországon is megrendezik, hogy 
népszerűsítsék vele a házasság fontosságát.  

De mi is a házasság?- tehetnénk fel a kérdést. „A házas-
ság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nél-
küli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasság-
ban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi ma-
gát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére tö-
rekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősség-
teljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és 
áldásul szolgál életük minden más területén is.”- írják a szer-
vezőbizottság tagjai. Sokat talán nem is kell hozzátennünk 
ehhez. A házasság az, amely egy egész életre biztos hátteret 
ad egy ember életének. A házasság az ahol elfogadják, meg-
becsülik, ahol feltöltődhet, új erőt kaphat. Fontos ezt hang-
súlyoznunk, hiszen mai világunkban egészen más kép ala-
kult ki a házasságról. Viccek tömkelege jelenik meg napi 
szinten a médiában a házasság szörnyű voltáról, szenvedé-
sekről, melyek ezzel együtt járnak, lemondásokról melyeket 
muszáj viselni. A mai ember számára sokszor csak ez a kép 
jelenik meg mikor házasságról van szó. Valami keserű, bol-

dogtalan dolog, amelyet el kell viselni, mert ez a világ rend-
je. Sokan talán ezért is menekülnek a házasság elől és élnek 
csak párkapcsolatban. A házasság ennél sokkal több. Tagad-
hatatlan vannak benne nehézségek, lemondások, de ez a 
kevesebb. Inkább kell odafigyelni a pozitív értékekre, a jó 
dolgokra melyeket a házasság nyújtani tud az embernek. 
Fontos, hogy minden házaspár komoly tanúságot tegyen 
arról, hogy így élni igazi boldogság. A gyermekeket már 
kiskoruktól kell nevelni erre, példát mutatni nekik és erősíte-
ni bennük a vágyat, hogy akarjanak házasságot kötni. A há-
zasságnak megtartó ereje van. A kapcsolat amely létrejön a 
két ember között a legszorosabb, mely embert emberrel ösz-
szeköthet. Fontos, hogy a felek ápolják ezt a kapcsolatot. 
Folyamatosan figyeljenek arra, hogy ne távolodjanak el egy-
mástól, éreztessék egymással évek után is, hogy fontosak 
egymásnak és szükségük van a másikra. Nem csak a munká-
jára, a pénzére, hanem Őrá. Ebben a kapcsolatban mindkét 
félnek éreznie kell, hogy szükség van Rá, fontos a másik 
számára.  

 A házasság nem valaminek a vége, hanem valaminek 
a kezdete, nem szabad célként kezelni, feladatként kell ráte-
kinteni, mely minden nap izgalmas kihívásokra ösztönöz 
mindenkit. Bővebben a www.hazassaghete.hu oldalon olvas-
hatunk a kezdeményezésről!  

Kovács András Atya 

Az Egyházközség hírei 

Az Ifi  
2016 március óta működik a zsámboki ifjúsági hittan, 

magunk között csak így mondanánk: az „Ifi”. A kis csoport, 
a tavalyi év nyarán újabb értékes tagokkal bővült, mely egy-
re egyedibbé, színesebbé teszi a társaságot. Hétről hétre 
újabb témák, felvetések, kérdések által ismerjük meg jobban 
egymást és mélyülünk el vallásunkban. Ezen alkalmakon 
azonban sosem marad el a felhőtlen jókedv, éneklés és per-
sze a hitünket megerősítő közös imádkozás sem. Az állandó 
szerdai napon kívül egyre több programot szervezünk ma-
gunknak: rendszeresen tartunk társasozós, filmnézős, beszél-
getős délutánokat és estéket. 2017 nyarán az Ifi Mátravere-
bélyen, Nagyboldogasszony ünnepén töltött együtt néhány 

napot, így már nemcsak szervezünk, hanem részt is veszünk 
táborokban, hiszen nekünk is szükségünk van a lelki feltöl-
tődésre és fejlődésre, hogy jó példát tudjunk mutatni. Meg-
határozó élményt jelent a zsámboki egyházi programok, 
táborok megszervezése, lebonyolítása, melyek a csapatunkat 
minden egyes alkalommal megerősítik, összekovácsolják. A 
2017/18-as tanévtől kéthavonta igyekszünk a fiatalabb gene-
rációt is bevonni egyházközségünk aktív életébe a PLÉD, 
vagyis plébániai délelőttök megtartásával. Ilyenkor szentmi-
sével, játékokkal, vallásos témában való beszélgetéssel 
igyekszünk összehozni a jövő Ifijét. Köszönjük támogatóink 
segítségét. 

Lapu Katalin 
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Tisztelt Olvasóim! 
 
Ezúttal szervezetünk két fontos ionjáról a Káliumról és a 
Magnéziumról értekezünk: A szív és érrendszeri betegségek 
hazánkban népbetegségnek számítanak,a népesség 1/3-a 
szenved valamelyikben és ezek közül minden második ebbe 
is hal bele. 
A kálium: a szervezetben egy pozitív töltésű ionként illetve 
sók formájában fordul elő, összesen nagyjából ~150 g meny-
nyiségben sejten belül elhelyezkedve. Szerepe a nátriummal 
együtt a K-Na pumpa működésén keresztül az ingerület átvi-
telben, az izom összehúzódásban, a szívritmus és a vérnyo-
más szabályozásában, a sav-bázis egyensúly fenntartásában 
van. Hiánya esetén izomgyengeség, izomgörcsök, ritmusza-
varok, aluszékonyság, szívmegállás jöhet létre. Vegyes táp-
lálkozás a szükséges szintet biztosítja, súlyos hiányállapot 
nagy hatású vízhajtók tartós kezdésekor, elhúzódó hányás-
hasmenésen állapotokban állhat be. Ilyenkor a kálium kívül-
ről pótoljuk. Magas kálium tartalma van az olajos magvak-
nak, a friss zöldségeknek, banánnak. 
A magnézium: a szervezetben két pozitív töltésű ionként, 
mindössze 25 g-nyi kering egy felnőtt szervezetében. Ennek 
fele a csontok részét képezi, a többi az izom és májsejtekben 
található. Sejten kívüli ionként 1%található, ahol még ennek 
a kis mennyiségnek is óriási jelentősége van. Kb 300 enzim 

aktivátora, így minden komolyabb biológiai folyamatban, az 
idegrendszer és az izmok működésében, a csontozat, fogak 
felépítésében nélkülözhetetlenen stressz vagy intenzív fizi-
kai munka hatására szinte gyorsan kiürül. Hiánya esetén 
ingerlékenység, idegesség, migrénes fejfájás, szédülés, fele-
dékenység, izomrengés, izomgörcs alakulhatnak ki. Mivel a 
szív is izom, ritmuszavarok, vérnyomás ingadozás alakulnak 
ki. Hosszú távon fokozódik az érelmeszesedés, terhességben 
a vetélés kockázata. A bélrendszer renyhesége tartós székre-
kedés oka lehet. Magnézium hiány helytelen, egyoldalú táp-
lálkozás, szélsőséges diéták, nikotin, tömény szesz, drogok 
fogyasztásával is kialakulhatnak, egyes gyulladásos bélbe-
tegségekben, hashajtók mértéktelen túl használatával és túl-
zott kálcium bevitellel is létrejöhet. A modern élelmiszeripar 
által kínált "műételek" alig tartalmaznak magnéziumot. Gon-
dolni kell pótlására, terhesség és szoptatás, valamint pajzs-
mirigy és cukorbetegség esetén is. Napi szükséglet gyerme-
keknél 50-250 mg. felnőtteknél 300-400 mg. terheseknél 
450 mg. Pótlásának egyszerű formája, főleg, ha mindkét ion 
hiánya fordul elő, PANANGIN nevű készítmény, melyben 
hatékony, személyre szabott étrend-kiegészítőre találunk 
fent említett veszélyeztető állapotokban. 
 Ahogy szlogen is hirdeti: Éljen vele sokáig! 

Jó egészséget kívánok: Erdélyi Dr. 
 

Egészségügy hírei 

Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, ami-
kor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, 
problémáival. A zsámboki Család-és Gyermekjó-
léti Szolgálathoz bármilyen egyéni, családi, szo-
ciális, foglalkoztatási vagy lelki hátterű probléma 
vagy kérdés esetén fordulhat. 
Amiben segíteni tudunk: 
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,  
• pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgálta-

tásokhoz való hozzájutás megszervezése, segítése, 
• szociális segítőmunka a családban jelentkező működési 

zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésében,  
• közösségfejlesztő programok szervezése, egyéni és csopor-

tos készségfejlesztés,  
• munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémák-

kal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szen-
vedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-
problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,  

• a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő csalá-
dokat segítő szolgáltatások 

• a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrend-
szer működtetése, a veszélyeztetettség okainak feltárása, 
megoldása 

• jogi, pszichológiai tanácsadás, mediáció, családterápia biz-
tosítása (előjegyzés alapján) 

• adományok (ruha, bútor) fogadása és közvetítése, ingyenes 
ruhaosztás rászorulóknak 

• Álláskeresési klub (önéletrajz írása, álláskeresés számító-
gépen). 

 

A szolgáltatásaink minden ZSÁMBOKI lakos 
számára ingyenesek. A szolgáltatások igénybevé-

teléhez LAKCÍMKÁRTYA és TAJ kártya 
szükséges. 

 

Család-és gyermekjóléti Szolgálat 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:   8-11 óra 
Kedd:  - - 
Szerda:      12-16 óra 
Csütörtök    - 
Péntek:      8-10 óra 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:  

• gyermek-felnőtt pszichológus 

• családterapeuta  

• jogi tanácsadás 

• kapcsolatügyelet /bíróság, gyámhivatal 

által kijelölt hétvégi felügyelt kapcsolat-

tartás/ 

•  
Címünk:2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 16. 

Elérhetőségeink: 06-30/693-59 27 
Március 05-től: 06-30/693 59 28 
 zsambok@szocgond.aszod.hu 
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Az elmúlt év decemberében is, mint ahogy már több évre 
visszatekintve és már hagyománnyá válva, ünnepi műsorral 
köszöntöttük a település időskorú lakóit. Zsámbok Község 
Önkormányzatának jóvoltából, ezen a napon minden hetve-
nedik életévét betöltött lakos 2500 Ft-os utalványban része-
sült. Az ünnepségen részt vett Czerván György országgyűlé-
si képviselő, agrárgazdaságért felelős államtitkár Úr is, aki 
kedvesen köszöntötte a megjelent vendégeket és az alkalmat 
megragadva tájékoztatta a lakókat a sikeres pályázatokról, 
beruházásokról. Majd Holló Ilona Polgármesterasszony 
mondta el ünnepi köszöntőjét és  megajándékozta Zsámbok 
legidősebb férfi, illetve hölgy tagját. A műsor folytatásaként 

a karácsonyi rajzpályázat eredményhirdetése következett, a 
díjakat átadta Holló Ilona Polgármester és Czerván György 
országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsor további részében 
felléptek a Kacó Napköziotthonos Óvoda gyermekei, akik 
angyali hangjukkal tették meghitté ezt az alkalmat. Gódor 
Fanni és Tóth Bibiána lenyűgöző előadása után, a Bajza 
Lenke Általános Iskola és a Zsámboki Asszonykórus közös 
műsora következett. Műsoruk címe:” 
Karácsonyi ünnepkör a faluban”, melyben bemutatták a 
Szentcsaládjárást és a Betlehemest. A szívet, lelket melen-
gető műsor zárásaként egy ünnepi vacsorán vehettünk részt. 

Bodáné Majoros Henrietta 

Kedves Zsámboki lakótársaim!  
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy hagyomány-

őrző községbe cseppentem 2000 táján. Az én óhazám 
(Laosz) kultúrája és hagyományai eltérnek Magyarországé-
tól, azonban van némi hasonlóság. A mi holdújévünk min-
dig a húsvétra esik (a hold állása miatt). 

A mi vallásunk buddhizmus, ahogy önök is jól tudták. 
Minálunk a kereszténységet a franciák terjesztették, hiszen 
Laosz francia gyarmat volt 1954-ig. A karácsony (ahogy, a 
franciák mondják ,,Noël'' ) számomra ekkor már ismerős 
ünnep volt. Francia gimnáziumba jártam, és karácsonykor a 
francia tanáraink - nem tudom honnan- de elővarázsolták a 
fenyőfákat. Mi diákok, különleges házi készítésű tárgyakat 
(elefánt agyarból faragott tárgyak, ezüst kelyhek, stb. ) aján-
dékoztunk tanárainknak. 

 Önök Zsámbokiak jól őrzik ezt a nemes kultúrát. Úgy-
szólván minden évben örömmel nézegetem az Erzsébet 
Park elején felállított jászolt, benne a gyermek Jézus és a 
báránykák. Jómagam és kis családom is megtartjuk ezt az 
örömünnepet. Az ünnep előtti időben a család már fontolóra 
vette az ajándékok kiválasztását. Iker lányaim, -amikor már 
tudtak írni és olvasni- akkor karácsonykor Jézuskának írtak 
levelet, amelyben kértek tőle ruhát, emezt-amazt és végül, 
de nem utolsó sorban, hogy ne feledkezzék el a szép kará-
csonyfáról és élő halról sem. 

Kedves Olvasóim! Engedjék meg, hogy egy kurta törté-
netet meséljek el Önöknek, az ünnep előtti halvásárról. 
Ilyenkor hosszú sok kígyózik a haleladó pultnál. Jómagam 
is illedelmesen beálltam a sorba. Amikor már csak pár vá-

sárló állt előttem, léptem ki a sorból és egy kicsit előre men-
tem, hogy lássam az úszkáló halakat.  
Nézz oda, hogy tolakszik a kis Kínai! - mondta valaki. 

Mindenki rám nézett. Én meg egy szót sem ejtettem ki a 
számon. Visszaálltam a sorba. 

December 24-én, délelőtt minden a megszokott módon 
zajlott. Amint megállt a tömegközlekedés, csend és békes-
ség honolt a városban. Jómagam a bérházunk gangján farag-
tam a fenyőfát. Ünnepi hangulatom volt, ahogy a fagyanta 
az ujjaimhoz tapadt és a fenyő sajátos illatát éreztem. Amint 
elkészültem vele, felállítottam a nagyszobában. A díszítés 
már a feleségemé és a lányaimé volt, én meg bevonultam a 
kiskonyhába, bontottam a halat. A fazékban fortyogott a 
halászlé. A fürdőszobából kihallatszott a jellegzetes halk, 
hajszárító hangja. Mire alkonyodott, a kis család leült az 
ünnepélyesen megterített asztalhoz. Békésen és csendesen 
elfogyasztottuk a vacsorát. Evés közben a lányaimnak a 
tekintete a fenyőfa alatt szunnyadó sok-sok ajándékcsomag-
ra tévedt. Tekintetükből azt olvastam ki, vajon azt kapjuk-e 
amit kértünk Jézuskától. A vacsora után ki-ki megkereste a 
maga csomagját. Örömteli pillanat volt ez számomra, hogy 
boldognak láttam őket. Ezután a lányaim kérés nélkül elő-
vették a hegedűt és örömömre a kedvenc zenei darabomat 
játszották. Jól lehet engem senki sem keresztelt meg, mégis 
ezt a nemes kultúrát a szívembe zártam. Ugye milyen külö-
nös ez?  

Ovanphanivanh Sorndy 

A József Attila Közösségi Színtér és 
Könyvtár eseményei 

Kedves Lakosok! Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a közeljövőben 
milyen események lesznek és már valósultak meg a Művelődési Házban. Feb-
ruár elején mintegy 50 fővel a Fővárosi  Nagycirkusz egy remek előadásán 
vettünk részt. Ezt követi két színházi előadás az Operett Színházban, ahol el-
sőként a Macskadémon című vígjáték musical, majd áprilisban egy igazi 
klasszikus, a Csárdáskirálynő előadások részesei lehetünk. Május hónapban 
lesz Dr. Tóth József, Zsámboki Képes Krónika könyvbemutatója és egy meg-
emlékező műsor, a település 700 évvel ezelőtti családnévben történő említése 
alkalmából. Szeretném tudatni a lakókkal, hogy könyvtárunk sok új könyvvel 
gyarapodott, melyeket ajánlok Önöknek. Szeretettel várom a szövőszakkörre 
jelentkezőket, továbbá lehetőség nyílik telefon és internet használatának okta-
tására. 

Bodáné Majoros Henrietta 

Adószámok: 
Zsámboki Sportegyesület 

18338489-1-13 
Zsámboki Polgárőr Egyesület 

18722523-1-13 
Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes 

Egyesület: 18003541-1-13 
Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás 

Gyermekekért 18667826-1-13 
Kacó Majoros István Közhasznú Alapítvány 

18707740-1-13 
Makádi Margit Alapítvány 

18713501-1-13 
Kérjük támogassa adója 1%-val  
településünk civil szervezeteit 

Idősek karácsonya 
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Iskolai hírek 

Itt a farsang… 
A Bajza Lenke Általános Iskolában az idén is két délután 

rendeztük meg a farsangi mulatságot tanulóink számára.  
Február 8-án az 1-4. osztályosok készülődhettek a jel-

mezversenyre és az azt követő zenés mulatságra. Ezt otthon 
bizonyosan megelőzte az izgalmas tervezgetés: „Mi legyek a 
jelmezbálban? Ki segít elkészíteni a ruhámat? Inkább készen 
vegyük meg a jelmezt?” A gyerekek fantáziájának és szüle-
ik, nagyszüleik ügyes kezének köszönhetően az idén is sok 
kreatív ötlettel találkozhattunk. Hercegnők, Pókemberek, 
Kommandósok lepték el iskolánk auláját ezen a délutánon. 
Közülük kiemelkedtek a jelmezverseny díjazottjai, akiket a 
Diákönkormányzat felsős képviselői Lapu Márta tanárnő 
segítségével választottak ki: 
1. helyezettek:  Tóth-Máté Hanna – Boszorkány és  

 Szabó Csanád – Dominó 
2. helyezettek:   Demjén Dorka – Supergirl és  

 Sápi Alexa Lina – Kalózlány 
3. helyezettek:   Tóth Sándor Ákos – Rubik-kocka és  
  Bódi Fruzsina Kata – Elza 

 
Különdíjasok:  

László-Bajnóczi Balázs – Ezermester,  
Liptai Szilárda Tamara és Oláh Ilona – Katica és Virág, 
Vida András – Doktor,  
Szabó Nimród – Vérfarkas,  
Mile Csaba - Vadász. 
Jutalmuk 1-1 ajándékcsomag volt. Az 1-3. helyezettek 

csomagját Szabó Melinda és Kocsik Krisztina szülők jóvol-
tából ajándékutalványokkal gazdagíthattuk. A jó zenéről és a 
hangosításról Simon Szabolcs tanár úr, Tóth Norbert és Ko-
vács Roland 8. osztályos tanulók gondoskodtak. 

Február 9-én az 5-8. osztályosokat vártuk bulizni. A ha-
gyományoknak megfelelően minden osztály közös produkci-
óval készült, melyet a farsangi bál elején adtak elő, hogy 
megalapozzák a jó hangulatot. Az ötödikesek a cirkusz vilá-
gát varázsolták a rögtönzött színpadra, a hatodikosak dári-
dóztak, a hetedikesek lakodalomba hívták a közönséget, a 
nyolcadikosak pedig az iskolapadba ülve állítottak görbe 
tükröt nevelőiknek. Az alsós DÖK-ösekből álló zsűri – Lá-
zárné Both Mária és Jerminé Fényes Hajnalka felnőtt segí-
tők közreműködésével – a 8. osztá-
lyosok produkcióját találta a legmél-
tóbbnak a fődíjra, mely Langer Márta 
tanító nénink tortakölteménye volt. A 
többi szereplő sem maradt jutalom 
nélkül, hiszen Mártika néni nekik is 
sütött valamilyen finomságot. A szó-
rakoztató előadások után mindenkit 
várt a diszkó – Smid Zoltán jóvoltá-
ból.  

Egyik délután sem lett volna tel-
jes a tombolahúzás és a büfé ínycsik-
landó kínálata nélkül. A büfé működ-
tetéséről a szülői munkaközösség 
tagjai gondoskodtak. Köszönjük Sza-
bó Melinda SZMK-elnöknek a szer-

vezést is, a finom szendvicseket és kitartó munkát pedig a 
segítőinek: Bagó Anikónak, Balázs Szilviának, Kocsik 
Krisztinának, Ulicska Szilviának és Majzikné Pintér Ildikó-
nak. A tombolahúzásra felajánlott fődíjakat köszönjük 
Dobossy Juditnak és a Gyenge szülőknek, valamint 
Kakucska Istvánnénak, aki mindkét farsangi mulatságra 
tortát készített nekünk. 

 
További köszönetnyilvánítás: 
Köszönjük a következő tanulók szüleinek, nagyszüleinek sü-
temény-felajánlásaikat: 
1. osztályosok 
Bódi Fruzsina Kata, Mile Csaba, Jermi István,  
Tóth-Máté Hanna, Szomora Levente Márk, Bartos Levente  
Tóth Sándor Ákos, Győry Dominik László, Sápi Alexa Lina, 
2. osztályosok 
Kovács Márk, Bagó Levente  
3. osztályosok 
Gyalus Bálint, Szabó Noel, Szabó Nimród, Kristály  
Rajmond, Oláh Eszter, Petrovics Zsanett, Vida András  
4. osztályosok 
Szabó Csanád, Tóth Péter, Szomora István Balázs,  
Csap Bence  
5. osztályosok 
Gódor Zsombor András, Halasi Kitti Brigitta,  
Fehér Krisztián, Gyenge Tímea Márta  
6. osztályosok 
Nyika-Gáspár Norbert, Kis Kornél, Oláh Dávid,  
Gódor Zoltán, Gacsályi Kitti, Bartos Lilla, Bajnóczi József, 
Szabó Barbara, Bagó Norman  
7. osztályosok 
Bajnóczi Levente, Holló Dániel, Gáspár-Nyika Noémi, 
Győry Filip Martin, Majzik Nikoletta  
8. osztályosok 
Tóth Bibiána Hanna, Fehér Emőke, Farkas Aida,  
Kovács Roland, Gódor Erik Krisztofer, Szabó András  
 
Köszönjük a következő tanulóknak és szüleiknek tom-
bola-felajánlásaikat: 
az 1. osztályból: Lehoczky Hanna, Kovács Rózsa Izabell, 

Tóth-Máté Hanna, Szomora Levente Márk, Mile Csa-
ba;  

a 2. osztályból: Kovács Márk, Schmutz Dávid, Tóth Sándor 
Ákos,  Sápi Alexa Lina, Demjén Dorka Anna, Lakatos 
Ágnes, Kavalecz Olivér, Molnár Krisztián; 

a 3. osztályból: Kristály Rajmond, Kis Barnabás, Gódor 
Máté, Oláh Ilona, Oláh Eszter;  

a 4. osztályból: Papp Izabel, Szomora István Balázs, Urbán 
Martin, Niegreisz Máté, Csap Bence, Oláh Krisztián;  

az 5. osztályból: Kiss Rita Ágnes, Soós János László, Gyen-
ge Tímea; 

a 6. osztályból: Papp Tibor Ádám, Bagó Norman, Kis Kor-
nél, Pálinkás Anna; 

a 7. osztályból: Majzik Nikoletta, Holló Dániel, Gyenge 
Adél; 

a 8. osztályból: Soós Mária Julianna, Pálinkás Noémi, 
Hrágyel Dóra, Kovács Roland. 

Drabos Sándorné 
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Kacó Óvoda hírei 

Örömmel emlékszünk vissza…. 
Mikulásváró családi délutánunkra, melyet 2017. decem-
ber 03-án, szombaton tartottuk. A lelkes készülődés nem 
volt hiábavaló, mert sok kisgyermekes család eljött, hogy 
együtt várja velünk már 2. alkalommal a Mikulás bácsit. Az 
Ákom Bákom bábcsoport Moha és Páfrány meséje, a 
Glamour mazsorett csoport, az ovis Hip-Hop fashion tánc, 
az iskolai énekkar néhány csengő hangú énekesének dal-
csokra, óvodásaink mikulásváró műsora, valamint játékos 
ügyességi feladatok, és tánc előzte meg vendégünk érkezé-
sét.  A kedves nagyszakállú Télapó minden kisgyermeknek 
hozott ajándékot óriási zsákjában.  
Az adventi vásárra a szebbnél szebb ajándékokat az óvó 
nénik, dajka nénik a szülők bevonásával készítették. 2017. 
12. 08-án az iskola aulájában kezdtük az árusítást, majd ezt 
követően óvodánk fejlesztő termében válogathattak a vásár-
lók a portékákból. A vásár sikerét jól mutatja, hogy minden 
karácsonyi árucikkünk elkelt. 
Óvodai rendezvényeinket, programjainkat csakis a családok 
támogatásával tudtuk megvalósítani. Köszönöm a szülők-
nek, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényeinket, 
anyagi hozzájárulással, tárgyi adományokkal, szervezésbe 
történő bekapcsolódással segítették intézményünket.  

Örömmel fogadtuk mindazoknak a nagylelkűségét, akik a 

„Kacó” Majoros István Közhasznú Alapítványnak aján-
lották fel adójuk 1%-át az elmúlt évben, és kérem, hogy 

tegyék ezt 2018-ban is! 
Adószámunk: 18707740-1-13 

Az említett programok bevételéből gyermekrendezvények 
szervezésére, tornaszerek beszerzésére nyílik lehetőségünk, 
továbbá a dajka nénik öltözőjébe és a nyuszi csoportba új 
bútorokat tudunk vásárolni. 
Óvodánk főzőkonyhájának átadó ünnepére 2018. 02. 02-
án került sor. Örömmel vettük birtokba a fenntartó, Zsám-
bok Önkormányzat által 25 millió Ft állami támogatásból és 
5 millió Ft saját forrásból felújított, akadálymentesített épü-
letrészt. A csúszásmentes aljzat, a korszerű új eszközök, 
bútorok, főzőüst, légtechnikai-berendezés, az anyagmozga-
tásra szolgáló gördülő zsámoly, zsúrkocsik, a megújult 
elektromos hálózat és az új tároló polcokkal ellátott kiszol-
gáló helyiségek korszerű munkakörülményeket teremtenek 
az ott dolgozóknak, és nem utolsó sorban jelentősen meg-
könnyítik a nehéz fizikai munkát, amit naponta végeznek. A 
konyha jelenlegi állapota minden szempontból megfelel a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elő-
írásoknak, élelmiszer higiéniai, továbbá a HACCP köve-
telményeknek is. 

Esemény Érintettek 
2018. 02. 21. Bozsik torna 
Gödöllőn 

Bozsik csapat 

2018. 02. 27. Szülői érte-
kezlet – Iskolaérettséggel 
összefüggő kérdések 

Nyuszi csoport 

2018. 03. 05 – 03. 14. Hús-
véti ajándékkészítés és vá-
sár 

Óvodai dolgozók, szülők 

2018. 03. 10. Nevelési érte-
kezlet – az óvoda zárva 
tart, csak ügyeletet biztosít 
06: 30-tól 17:00 óráig 

Az óvoda alkalmazotti 
köre 

2018. 03. 14. Megemléke-
zés virágainak kitűzése a 
1948-as emlékműnél 

Mindhárom csoport 

2018. 03. 15. 1848. március 
15-ei megemlékezés 

Nyuszi csoportosok ünne-
pi műsorral vesznek részt 
a községi rendezvényen 

2018. 03. 19 - 03. 23. 
Egészséghét az óvodában 

Mindhárom óvodai cso-
port 

2018. 03. 28. (az időpont 
változhat) Gézengúz zenés 
bábelőadás 

Minden csoport 

2018. 03. 29. Tojásfa állítás 
az óvoda udvarán 

Minden csoport 

2018. 04. 11. József Attila 
Szavalóverseny a Bajza 
lenke Általános Iskolában 

Nyuszi csoport gyermekek 

2018. 04. (pontos időpont 
még egyeztetés alatt) Szü-
lők Akadémiája Uzsalyné 
dr. Pécsi Rita neveléskutató 
előadása 

Óvodai dolgozók, szülők 

Tavaszi-nyári eseménynaptár 
2018. 04. 09 - 04. 13-ig (az 
időpont változhat) Nyílt hét 
a csoportokban 

Mindhárom csoport 

2018. 04. 12. Szülői érte-
kezlet 

Gyöngyvirág csoport 

2018. 04. 24 – 04. 24.Óvodai beiratkozás2015. 09. 01. és 
2016. 08.31 között született gyermekek 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
- a szülő személyi igazolványa 

 - a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentum 
(pl. születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kártya, 

 - a szülő és a gyermek lakcím kártyája, tartózkodási helyét iga-
zoló dokumentuma, 

 - nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási 
jogcímét igazoló dokumentuma 

 - szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében 
a szakértői vélemény másolata, 

- a gyermek kötelező oltásokról szóló kiskönyve.  

2018. 04. 20. (az időpont 
változhat) 

Galgamenti regionális föld 
napi rendezvény 

Nyuszi csoport 

2018. 05. 12. Pest megyei 
óvodások 
néptánctalálkozója Boldo-
gon 

Nagycsoportos gyermekek 

2018. 05. hó Tanító néni 
látogatásai a nagycsoport-
ban 

Nyuszi csoport 

2018. 05. 08. Látogatás az 
iskolában 

Nyuszi csoport 
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Bíró Endre  

Kedves Olvasók! 
Eltelt egy év, mióta megkaptam a felkérést, írjak azokról a 
dolgokról, amiket fontosnak látok. Esett szó a madáretetéstől 
az avarégetésig elég sok mindenről. És van is még sok téma 
a tarsolyomban. Viszont én úgy gondolom ennyi idő után 
talán elérkezett az idő, szintet lépjünk. Felajánlom, egy estét 
rászánva jöjjünk össze azok, akik a boncolgatott témákat 
fontosnak érzik. Beszélgessünk ezekről a környezetünket, a 
körülöttünk található természetet érintő zöld kérdésekről. És 

majd meglátjuk, ha van rá igény és jól érezzük magunkat, 
akkor rendszeressé tehetjük ezeket az esti közös beszélgeté-
seket. Március 22-én (csütörtökön) 17:30-kor szeretettel 
várom Önöket, egy rövid vetítésre, ahol Zsámbok Természe-
ti Értékeiről, kiemelten a víz szerepéről, (ha már aznap a Víz 
Világnapját ünnepeljük) esne szó. Az előadás után egy kö-
tetlen beszélgetés keretében a felmerülő témákat beszélnénk 
meg. 
És, hogy azért a cikk is szóljon valamiről. Egy másik nagy 
értékről szeretnék most pár gondolatot megosztani, úgy gon-
dolom a téma most (is) aktuális, akár az első beszélgetés 
egyik témája is lehet. A településen található idős gyümölcs-

Természeti értékeink 

2018. 05. 15. Szülői érte-
kezlet 

Süni csoport 

2018. 05. 25. Családi Gyer-
meknap 

Mindhárom csoport, szü-
lők, óvodai dolgozók 

2018. 05. 18. Közös rajz-
verseny az elsősökkel 
(mesehallgatás utáni él-
ményrajz) 

Nyuszi csoportosok, első-
sök 

2018. 05. 28.  „A Világ 
Gyermekszemmel” című 
kiállítás a József Attila 
Közösségi Színtér nagyter-
mében 

óvoda, általános iskolások-
kal 
  

2018. Év végi kirándulás Mindhárom csoport 
2018. 06. 03. Ballagás és 
évzáró ünnep 

Mindhárom csoport 

2018. 06. 12. Tájékoztató 
szülői értekezlet a 2018/19-
es nevelési évben óvodát 
kezdő gyermekek szüleinek 

Pedagógusok,  szülők 

2018. 06. 22. alkalmazotti 
értekezlet – az óvoda zár-
va tart, csak ügyeletet 
biztosít 06:30-17:00 

Óvodai alkalmazottak 

2018. 07. 09 - 07. 29-ig az 
óvoda zárva tart 

óvodás gyermekek, szülők, 
óvodai dolgozók 

Tamásné Homoki Andrea óvodavezető 

„Farsang van, farsang van,  
ropjuk a táncot vígabban…” 

Február 9-re még vidám színekbe öltözött az óvoda. Nevető 
bohócok, girlandok, lampionok mindenütt. Már kora reggel-
től maskarába öltözött gyermekek, és felnőttek ropták a tán-
cot. Tízórai után indult el a jelmezes felvonulás. A Süni cso-
portban a Gyöngyvirágok a kiszebáb elégetésével szimboli-
kusan is eltemették a telet. Dalokkal, versekkel űzték a telet, 
hívták a tavaszt. A Nyuszi csoportosok, és a Süni csoporto-
sok közösen adták elő tréfás, énekes-táncos, verses-mesés 
összeállításukat. A jó kedv határtalan volt! 
A mulatozás tovább folytatódott a saját csoportszobákban. A 
süteményekkel, szörppel magrakott asztal egész délelőtt vár-
ta a gyerekeket, akik a tánc hevétől kifáradva, a versenyjáté-
kok izgalmát kipihenve fogyasztották el a sok finomságot, 
amelyeket a szülők ajánlottak fel. 
Tánc, tréfás versenyjátékok, falatozás, és tánc, és játék, és 
falatozás, és… 
Az egész délelőtt a vidámság jegyében telt. De minden jónak 
vége szakad egyszer. A jelmezek egy év pihenőre a szekrény 
mélyére kerülnek. Mint ahogy a születésnap, karácsony, egy 
évben csak egyszer van. Egy év múlva újra „farsangolunk, 
mulatunk, reggelig csak táncolunk”. 

Fábiánné Réz Katalin 
óvodapedagógus 

OVIFARSANG 2018. 

2018. február 16-án a Zsámboki Liliomszál Baráti Kör által ismét 
megrendezésre került a Liliomok Szavalóversenye. Boldogan szá-
molhatunk be, hogy a szavalni vágyó gyerekek tábora, mint min-
den évben, most is bővült. A Gyergyóalfaluból ide érkező gyerekek 
összesen 1300 km-t utaztak , hogy a Zsámboki Színpadon megmé-
rettessék magukat és ezzel Ők is csatlakozzanak a 
KÁRPÁTMEDENCEI LILIOMOK táborához. Az értékelő bizott-
ság tagjai most is neves színész, drámapedagógus, operett énekes 
tanárokból állt. Cs. Szabó István színész - versíró és a Budai báb-
színház művészeti igazgatója, Pintér Szilvia drámapedagógus és a 
Nemzeti Színház Ifjúsági Programfelelőse, Szóka Júlia Operettpri-
madonna és énektanár.  
Az értékelésük alapján az első helyezettek és a különdíjak csakis a 
komoly felkészültséget tükröző diákok soraiból kerülhettek ki .A 
versek kiválasztása és a versmondásra való felkészítés egyre fonto-
sabb szerepet kap még a különösen szorgalmas gyerekek esetében 
is,mert most már minden faluból-városból a helyben megrendezett 
szavalóversenyek nyertes tanulói érkeznek Zsámbokra a Liliomok 
szavalóversenyére.  
A Zsámboki szavalóverseny külön jutalomnak számít Esztárban, 
Csongrádban, Délvidéken, Kárpátalján, és minden évben nagy 
örömmel jönnek Turáról, Dányból, Kókáról, Monorról, Érdről, 
Budapestről, és mostantól a Székelyföldi Gyergyóalfaluból is. 
Megvalósulni látszik az a célunk is, hogy határokat átívelő barátsá-

gok köttessenek a Kárpát-medence diákjai között, hogy örömmel 
jöjjenek. Kallós Zoltán szavait idézve "minél többet énekelni, tán-
colni, szavalni magyarul!" 
Az idei szavalóverseny helyezettjei : 

1-2.osztályosok közül : 
1. helyezett: Dobák Dóra (Tura) 

3-4 osztályosok közül : 
1. helyezett: Erőss Eszter  (Siófok ) 

Különdíj: Kádár Nóra (Esztár) 
                 Gombos Kristóf (Dány) 

5-6. osztályosok közül : 
1. helyezett : Simon Szilvia (Gyergyóalfalu) 

Különdíj : Rekovics Réka( Felsőhegy) 
                  Németh Zsolt  (Kóka ) 
                  Szabó Éva   (Zsámbok ) 
                  Oláh Margit (Zsámbok ) 

7-8. osztályosok közül : 
1.helyezett : Vargyas Sarolta (Erdély ) 

 Kiemelt díj:Gál Dorottya (Gyergyóalfalu )  
Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki részt vett a Kárpát-
medencei Liliomok Szavaló versenyén. Szeretném megköszönni az 
együttműködést Zsámbok Község Önkormányzatának, a Buda 
környéki Székelykör Egyesület közbenjárását a Nemzeti Stratégiai 
Kutatóintézet könyvcsomagjaiért. 

KÁRPÁTMEDENCEI LILIOMOK 6. SZAVALÓ ÉS MESEMONDÓ VERSENYE ZSÁMBOKON 
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Az elmúlt év sok szép eredményt hozott a 
zsámboki gyűjtőponton versenyző társa-
ságnak a 07-es Hatvan és Környéke ver-
senykerületben. A 2017-es év április 12-én 
kezdődött egy tréning úttal, amit az első 
verseny előtt még 2 követett.  
A legösszetettebb és egyben a legnagyobb 
elismerést érő Általános bajnoksági forma 
12útból állt. Emellett a következő formákat 
írta ki a Versenybizottság: 

Rövidtávú bajnokság: 8 út  
Középtávú bajnokság: 7 út 
Hosszútávú bajnokság: 4 út 
Sprint bajnokság: 13 út 
Rövid-Középtávú bajnokság: 9 út 
Közép-Hosszútávú bajnokság: 8 út 

A versenyek távolsága 170 km-től 650 km-
ig terjedtek. 
Ezek a bajnoksági formák csapat és egyéni 
értékelést kaptak az idény végén. 
Az utankénti egyéni értékelésben HÁ-
ROMSZOR is sikerült a dobogó tetejére 
állni, emellett a többi fokra is szép szám-

mal léptek fel a zsámbokiak.  
Melk 328km 1532db-ból 2. BAMAHO-dúc 
(Bajnóczi István, Makádi Zoltán, Holló 
László) galambja. 
Haag 377km 1531db-ból 1. Kovács József 
galambja.  
Plattling 525km 834db-ból 3. BAMAHO-
dúc galambja. 
Velka Bites II. 317km 1182db-ból 1. Boda 
Ákos galambja. 
Velka Bites II. 319km 1182db-ból 2. 
BAMAHO-dúc galambja. 
Mosonmagyaróvár V. 180km 1197db-ból 
1. Boda Ákos galambja. 
A csapatbajnoksági formák alakulása a 
szezon végére: 
Általános bajnokság: 7. Japport Zoltán 8. 
BAMAHO-dúc 17. Boda Ákos 
Rövidtávú bajnokság: 7. Japport Zoltán 17. 
BAMAHO-dúc 35. Boda Ákos   
Középtávú bajnokság: 9. Japport Zoltán 13. 
BAMAHO-dúc 27. Boda Ákos  
Hosszútávú bajnokság: 9. Japport Zoltán 

10. BAMAHO-dúc 17. Ács Ferenc 19. 
Boda Ákos  
Rövid-középtávú bajnokság: 7. Japport 
Zoltán 11. BAMAHO-dúc 32. Boda Ákos   
Közép-hosszútávú bajnokság:  8. 
BAMAHO-dúc 9. Japport Zoltán 17. Boda 
Ákos 29. Kovács József  
Sprint bajnokság: 6. Japport Zoltán 18. 
BAMAHO-dúc 26. Boda Ákos  
 
A 2018-as évet a kerepesi központú Ga-
lamb Derby Klubban fogjuk folytatni, ami 
az ország legnívósabb gárdáját tudhatja a 
magának. A szervezők lehetővé tették, 
hogy Zsámbokon egy központi gyűjtőhe-
lyet alakítsunk, így a környék Derbizőinek 
lehetősége nyílik nálunk lebonyolítani a 
gyűjtéseket, illetve az órabontásokat. 
A kiváló versenyfeltételek és bajnoksági 
formák mellé a szervezők pénzdíjas verse-
nyeket is szerveznek.  

Boda Ákos 

fák kérdése. Bizonyosan sokan hallottak már a Tündérker-
tekről, ahol tudatosan gyűjtik a régi gyümölcstájfajtákat, 
hogy az utókor is megtapasztalhassa, milyen is volt az, ami-
kor a gyümölcs még nem a hipermarket polcán termett. 
Zsámbokon még sok-sok idősödő gyümölcsfa található, egy 
jelentős részük évről évre termést hoz, és ebből sok végzi a 
földön, mert nincs már időnk vagy erőnk foglalkozni azzal 
az értékkel, amit a magától termő gyümölcs élvezete ad ne-
künk. Erről jut eszembe. Tisztában vagyunk vele, a nagy-
üzemi ültetvényekben akár 40 alkalommal permeteznek egy 
évben, mire a mosolygós alma az asztalra kerül drága pén-
zen. Ezzel szemben csak kis településünkön évente több 
vagonnyi egészséges élelmiszert hagyunk kárba veszni. És 
hát az öreg gyümölcsfák által nyújtott egyéb szolgáltatások 
sem elhanyagolhatóak ha a világ zöldebbik feléről közelí-
tünk. A madaraknak fészkelő hely, a rovarvilág tagjainak 
élőhely, kora tavasszal a méheknek fontos nektár lelőhely, 
gyermekeinknek, unokáinknak játszótér, nekünk pedig a 
nyári melegben egy hűs árnyas elmélkedő hely. Egy öreg 
több évtizedes gyümölcsfa egy emlékhely, ahol visszagon-
dolhatunk a régmúlt pillanataira. És azokra, akik a fát ültet-
ték, gondozták és szerették. Lehet az öreg gyümölcsfa az 
utolsó, ki leveleivel nyaranta mesélni tud szeretteinkről. 
Mindezek ellenére sokszor nem becsüljük ezeket a csodás 
lényeket. Kivágjuk őket, mert olyan sok a pénzünk, a gyü-
mölcsöt inkább a boltban vesszük, vagy épp azért mert oly 
kevés, hogy szükségünk van pár napnyi tűzifára. Ha nyáron 
a gyümölcsöt leszedtük volna, az árából lehet dupla annyi 
tűzifát vehettünk volna, mint amit a fából kinyertünk, ráadá-
sul a nyáron beszerzett tűzifa télire már szárazon várhatná a 
kályhát, hogy valóban meleget adjon, szemben a frissen 
vágott gyümölcsfa ágával, ami energiatartalmának nagy 
részét arra pazarolja, hogy a benne lévő vizet kiforrja magá-
ból. 
Úgy gondolom az öreg gyümölcsfa nagy érték, melyet óvni 
szükséges. Nem valószínű hogy a kertünk öreg körtefája 
világhírre tesz szert (bár a gödöllői Vén Vackorfa 2014-ben 
ezüstérmet szerzett az Európai Év Fája versenyen), de hely-
ben nagy érték. Tudom a sárgarigó trillája és a poszméhek 
zsongása sokszor nehezen kézzelfogható érték, a gyümölcs 

már inkább az lehet. Sokszor egy fa azért kerül kivágásra 
mert rosszul becsüljük fel az értékét, ha ezen lehet változtat-
ni, a közösség számára értékessé lehet tenni ezeket a fákat, 
akkor talán megmaradhatnak, amelyek kapcsán most csak 
azt látjuk felesleges munka van vele. Az öreg gyümölcsfát 
akár örökbe fogadhatja a közösség, a most lehullásra ítélt 
gyümölcs leszedhető szétosztható és úgy gondolom, min-
denki nyer. A tulajdonos, akinek már nincs lehetősége a 
termést leszedni, és az is, akinek pedig bár igénye lenne az 
egészséges gyümölcsre, de sajnos nincs neki termő fája. Az 
embereknek egészséges gyümölcs kerül az asztalukra, a 
sárgarigó fuvolázhat, a poszméh döngicsélhet. Az öreg gyü-
mölcsfák pedig, megkapják a nekik járó tiszteletet, és a lehe-
tőséget hogy még az utódainknak is susoghassák a régmúlt 
történeteit… 
És ha tudjuk értékelni a gyümölcsfákat akkor jöhetnek sor-
ban a többiek, elsőnek azok, amik bár gyümölcsöt nem ad-
nak, de minden mást igen. A díszfák, amiket sok esetben 
szintén több emberöltővel, ezelőtt ültettek elődeink, hogy 
szebb és jobb környezetben éljünk. Amelyek azóta lehet már 
épp fülesbaglyoknak adnak telente nappali menedéket, mi-
közben az éjszakánként összeszedett mezőgazdasági ter-
ménydézsmálókat emésztgetik. És az általunk ültetett dísz-
fák után jöhetnek azok a fák, amik csak úgy maguktól nőttek 
a patakok partján, az utak, szántóföldek mezsgyéjén. Persze 
mire ideérünk sok mindennel tisztában kell hogy legyünk, az 
őshonosság, a betegségek vagy épp az előrehaladott kor mi-
att kialakuló odvak, vagy épp az elhalt farészek fontos szere-
pével. Sőt egy természetvédő szemével nézve a kidőlt fa is 
nagy érték, hát még ami a saját lábán szárad el. De ezekről 
már inkább személyesen... 
Amennyiben valaki szívesen beszélne a fentiekről, vagy épp 
a saját gondolatait osztaná meg, szívesen látom őt a 
„Zsámbok természeti értékei” előadáson, vagy az azonos 
nevű csoportban az interneten (https://www.facebook.com/
groups/365470467178695). Remélem több olvasóval hama-
rosan személyesen is találkozhatok. 

Németh András 
természetvédész 

2017-es év galamb fronton 
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Gyógyszertár  
2116 Zsámbok,  

Kossuth L. u. 18. 
Telefon: 06 28-462-019 

Nyitva tartás 
Hétfı, kedd , szerda, csüt.:  

8:00-16:00 
Péntek: 8:00-14:00 

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 

ÁLLATORVOSI RENDELİ  
Dr. Dobos László állatorvos 

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

Tisztelt sportkedvelők, szurkolók! 
A 2018-as év érkeztével hamarosan kezdődik a tavaszi baj-
nokság, az első mérkőzések az alábbi időpontokban lesznek 
megtartva: 
 
Felnőtt: 
03.25. 15:00 UFC Gyömrő II – Zsámboki SE 
03.31. 15:30 Zsámboki SE – Mendei LSE 
04.07. 15:30 Üllői SE II – Zsámboki SE 
U19: 
03.24. 10:00 Szentmártonkátai SE – Zsámboki SE 
03.31. 10:00 Zsámboki SE – UFC Gyömrő 
04.07. 10:00 Valkó KSK – Zsámboki SE 
U16: 
03.17. 10:00 Zsámboki SE – Kisnémedi MSE 
03.24. 10:00 Veresegyház VSK – Zsámboki SE 
03.31. 10:00 Zsámboki SE – Aszód FC 
 

U14: 
03.03. 10:00 Zsámboki SE - Aszód FC 
03.17. 10:00 SK Tóalmás – Zsámboki SE 
03.31. 10:00 Zsámboki SE – Tura VSK 
Női: 
03.17. 10:00 Gödi SE – Zsámboki SE 
03.25. 10:00 Zsámboki SE – Jászberényi FC 
04.08. 10:00 Vác-Deákvár SE – Zsámboki SE 
 

További információk és mérkőzésidőpontok:  
http://adatbank.mlsz.hu 

http://facebook.com/zsamboki.sportegyesulet/ 
 
Továbbra is örömmel fogadunk mindennemű segítséget, 
szurkolóinkat pedig várjuk a pálya mellé márciustól, hogy 
lelkesítsék csapatainkat. 
Hajrá Zsámbok! 

Kovács Beatrix 

Zsámboki sportegyesület hírei 

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL 
Értesítem a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az ebek ve-
szettség elleni kötelező védőoltását az alábbi időpontok-
ban és helyszínen végzem: 
 

AZ OLTÁS IDŐPONTJA: 
2018. március 23.  

péntek de. 8 – 10 óráig,  du. 16 – 17 óráig 
2018. március 24.  

szombat de. 8 – 10 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 szabály-
sértést követ el, az oltatlan kutyák pedig ebrendészeti eljá-
rás 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: szombati napra is 
 

Tel:   06-20/9253-824,   06-28/467-287 
A kiszállási díj: udvaronként 1000.-Ft 

Dr. Dobos László állatorvos 

Védınıi Szolgálat 
2116 Zsámbok, 

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

Védını:  
Kollárné Dobák Marianna 

Védınıi tanácsadás:  
csütörtök: 8-12 óráig 

Háziorvosi tanácsadás:  
csütörtök: 13:00 órától 
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