SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Egy festőművész,
aki ,,Szántai”
Június 1-jén kiállítás nyílt Hatvanban az Ady Endre
Könyvtárban Kiss László festőművész, rajztanár képeiből. A
kiállítást Vécsi Zoltán művészettörténész nyitotta meg, rövid
értékelést adva a kiállított művekről.
Tíz, vi szonylag nagyméretű alko tásban gyönyörködhettek a látogatók. Olyan gondolatébresztő, jellegzetes
vonalvezetésű és színvilágú képek ezek, melyek az elvontság és
közérthetőség jegyeit egyaránt magukon viselik. Egy kicsit a
lelkünket érintik meg, egy kicsit elvarázsolnak, s aztán
visszahoznak a valóságba. ,,Az erdők tánca”, ,,Gyászoló erdők”,
,,Tavaszvárók”, ezek a címek magukért beszélnek. Ihletőjük a
természet, a környező táj, emlékezetes kirándulások. És ezeket
nemcsak ecset és vászon, hanem sok-sok művészi színvonalú
fotó is megörökíti, melyek külön kiállítást érdemelnének.
A képeken a szecesszió stílushatása tükröződik,
egymásból épülő, organikus témák, expresszionista színek
egyéni ötvözete. Kavargóak, mint a kor, egyikük örök mozgást,
változást, szorongást, másikuk a nyugalom, derű, bizakodás
érzését kelti.
Alkotójuk tősgyökeres zagyvaszántói, aki születése óta
it t él , 17 évesen kezdett rajzolni , festeni. Műszaki
szakközépiskolában érettségizett, a környező üzemekben
dolgozott, majd sikeresen felvételizett a jászberényi tanítóképző
nappali tagozatára. Ennek elvégzése után a zagyvaszántói
iskolában kezdett tanítani, s Egerben a főis-kolán rajztanári
diplomát szerzett.
Művészi pályájának jelentős állomása a Hatvani
Műhely, melynek öt éve alapító tagja. Kiállításai gyakoriak
nemcsak szűkebb hazájában, Heves megyében, hanem az ország
más helyein is. Hivatalos elismerésben sem szűkölködik,
bizonyítja ezt a portrébienálén kapott díj.
A festészeten kívül sokat és szívesen foglalkozik a
természettel, a táj és környezet védelmével. Gyakran éppen ez ad
a kezébe ecsetet: a pusztuló természeti értékek iránti aggodalom,
a természeti szépségek megörökítése.
Képei aláírásán neve előtt egy ,,Sz” betűt olvashatunk.
Így igazolja hovatartozását. Ez a betű a ,,Szántai” szó rövidítése,
így ,,a” betűvel, ahogy errefelé mondják. A szép képek alkotója
tehát: Szántai Kiss László.

Oldal Alfréd
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Hogy tetszik lenni?

Bíró volt az édesapám
Régi kedves szomszédunkhoz kopogtatok be ezzel
a kérdéssel a Dózsa György utca 1. szám alá. Itt él Misinszki
Mátyás és felesége, Horváth Marika néni.
Kérdésemre nemes egyszerűséggel adja meg a választ.
- Jól vagyok, vidám, békés alaptermészetem átsegít
a gondokon, bajokon. Csak akkor szomorkodom, ha bánat,
szomorúság ér.
- Megkérem, meséljen az életéről.
- 1921-ben születtem Zagyvaszántón. Már első
pillanattól kezdve kíváncsi voltam a nagyvilágra, siettem
meglátni, nyolc hónapra érkeztem. Disznóvágáskor édesanyám
megemelte magát, így előbb indult a szülés. Édesapám nagy
örömére mind a ketten szerencsésen túléltük és egészségben
fel tudtak nevelni. A gyermekkorom nagyon boldog volt.
Élvezhettem szüleim féltő, óvó, vigyázó szeretetét. Sokat
játszhattam, de kötelességem is volt kiskoromtól kezdve.
Libákat őrizni, állatokat itatni, etetni, a tehénállásra indítani,
illetve várni a teheneket. Becsületességre, mások szeretetére
neveltek. Édesapám csak az igazi nevén engedte szólítani az
embereket, engem is erre tanított. Nem engedte használni a
ragadványnevet. - Mindig kérdezd meg Marikám, hogy ez az
igazi neved? - szokta mondani. Hat évesen mentem iskolába,
ahová végig nagyon szerettem járni. Jófejű gyerek voltam,
könnyen tanultam. Első tanítóm Veréb István kántor úr volt,
másodikban a felesége, Irénke néni vitt a csodák birodalmába,
harmadikban Zsembéri tanító úr keze alá jártam, negyedikben
Bányai István tanító úr nevelt, ötödik osztályban szívesen
tanultam a szigorú, de fegyelemre, rendre, lelkiismeretes
munkára nevelő Szabó tanító úrtól. Hatodikkal zártam a
tanulmányaimat, ahol ismét Veréb kántor úr volt a tanítóm.
Az akkori szemlélet szerint az én édesapám sem engedett
tovább tanulni, azt mondta, nem lehet, hogy mindenki tovább
tanuljon, akkor ki dolgozik. Kell az országnak a kenyér! A
hatodik osztály elvégzése után két év ismétlőt és egy év
főzőtanfolyamot végeztem. Majd később édesapám látva az
iskolázottság, a tudás előnyeit a paraszti munkában, beíratott
a kétéves gazdasági szakiskolába. Itt a mezőgazdasági
ismereteken kívül a házimunka rejtelmeibe - sütés, főzés,
takarítás, vendégvárás, vendéglátás, stb. is - bevezettek
bennünket. Mindenképpen úgy értékelem, hogy segített a
paraszt i él et szervezésében. Nem bántam meg, ho gy
elvégeztem, hisz nagyon szerettem tanulni.

polgármester
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Bíró volt az édesapám
(Folytatás az 1. oldalról.)

A tudásszo mjamat még a hatvanas években
csi llapíthattam, a férjem ugyanis akko r végezt e a
mezőgazdasági technikumot, majd a kertészeti egyetemet és
vele t anul tam. Gyakran fel kísértem Pestre és együ tt
tanulmányoztuk a növények világát, mondtuk együtt a latin
nevüket, tanultuk rendszertanukat. Történt egyszer, hogy
levelet kaptam a Kertészeti Egyetemről, dr. Kozma Pál rektor
aláírásával, hogy felvettek engem is az egyetemre. Azt
mondták, hogy nem baj, hogy nincs előképzettségem, nekem
ott a helyem. Megköszöntem a lehetőséget, de nem fogadtam
el, mert akkor nem tudtam volna eleget segíteni a férjemnek
és az édesapámnak.
- Miket játszottak, mi színesítette a gyermek- és fiatal
éveket?
- Kisebb ko runkban sokat fu tkároztu nk,
kergetőcskéztünk, bújócskáztunk - még libaőrzés közben is -,
és volt több mondókás, felelgetős játékunk is. Például:
Megy a gyűrű vándorútra,
aki tudja, mért nem mondja.
egyik kézről át a másik kézre,
körbejár a fényes gyűrű útja,
erre keresd, mert erre szaladt.
Csillog a villog az ujjam alatt.
Gyere be, gyere be, csak gyere be!
Ezt a játékot nagylány korunkban játszottunk. Körben állva
spárgát fogtunk a kezünkben és azon csúsztattuk a gyűrűt.
Puszit adtu nk a megtalálónak. Szívesen játszott unk
menyasszonyos játékot is. Összehordtuk az ennivalót és
lakodalmasoztunk. Sokat játszottam Kiss Mancival, Pálinkás
Mancival, Kovács Annuskával, Gede Boriskával. Kukoricafosztás, tollfosztás, fonás-szövés töltötte ki a téli estéket.
Természetesen sok humo rral , viccel, j átékkal. Ilyen
alkalmakkor találkoztak a lányok és a legények. Böjtön Szabó
Feri vezetésével végigjártuk a falut egymás kezét fogva és
mondtuk: ,, Haj ki Kisza, haj ki! Gyűjj be Sóder Jancsi stb. A
Kiszét olykor elégettük, máskor a Zagyvába dobtuk, így
búcsúztattuk a telet és a farsangot. Nagyon szerettünk táncolni.
Gyakran összeverődtünk a Viskiék háza előtt és karéjban
táncoltunk. Egész gyermekkoromat, fiatalságomat átszőtte a
színpadi szereplés. Sokat szavaltam, szerepeltem. A tanító
úrnak tetszett, hogy természetesen mondom a szöveget. Sokat
felléptem Juhász Józsival (Jozsó bácsi), aki nagyon humoros,
vicces darabokban igen jól játszott. Emlékezetes szerepem a
Huszár kisasszo ny, ebben a templom-környéki lányok
játszottak. A férjemmel is a színpadon melegedtünk össze,
szerettük meg egymást egy egész életre. Táncolni is nagyon
szerettem. Örököltem édesanyámtól a tánc szeretetét. Jártam
tánciskolába is. A tánctanár a rumbától a keringőig sok szép
táncra megtanított. Még mindig a fülembe cseng az egy, kettő,
három és a négy indító ritmusa. A tanultakat gyakoroltuk a
Hangyával egybekötött nagy táncteremben, ahol a szüleink
gyönyö rködhett ek bennü nk. Az egyháznál is sokat
serénykedtem. A rendszeres templombajárás mellet iskolás
koromban gyertyáslány volta, a körmenet eken vittem a
gyertyát, később máriáslány lettem. Az utóbbinál a válogatás
csak nagyság szerint történt. Mi máriáslányok segítettünk a
templomban takarítani, díszíteni. A hitélet és a társas élet egyik
formája volt a lányok számára a Kalász. Így én is a keresztény
lányok egyesületének tagja lettem. Több alkalommal rendeztek
számunka tanfolyamot Lőrincin, ahol több község lánya vett
részt. Itt sok hasznosat tanultunk: beszélni, viselkedni,
ösztönöztek a bajban lévők támogatására, stb. Rita néni a lelkét
adta nekünk, arra tanított, hogy szeressük egymást.

1994. augusztus

- Hallottam, hogy bíró volt az édesapja, szívesen
emlékszik-e erre az időszakra Marika néni?
- Örömmel gondolok vissza erre az időre. Édesapámat
1937 őszén választották meg bírónak, és ebben a minőségben
1945-ig dolgozott. Haladó szellemű, törekvő, munkaszerető és
jó munkabíró ember volt az édesapám, aki a családja mellett
maximálisan helytállt a vállalt posztján is. Szeretett a közösségért
dolgozni. Arra tanított minden embert, hogy iparkodjon, hogy
legyen megélhetése. A környező világot nem csak látta, nem
csak elment mellette, hanem hasznosítani, fejleszteni próbálta.
Például: a sorkatonai szolgálatát a cseheknél töltötte, és ott
elleste, meg is tanulta a krumpliásás könnyebb módját, és
hazajövet itthon alkalmazni tudta. Ezután nem ásta, hanem
kiszántotta a krumplit a földből, ígygyorsabbá, emberkímélőbbé
vált a munka.
- Mire emlékszik, mit tudott kiharcolni az édesapja a
falunak?
- A legfontosabbnak tartom, hogy földet szerzett a
Zagyvaszántói embereknek. Kicsi volt a határ, nem nyújtott
megélhetést minden embernek. Az édesapám utánajárt,
intézkedett, hogy a kiosztásra kerülő báró Schosberger Rezső
föl djéből mi nél t öbb szánt óinak jusson, minél többen
vehessenek belőle, ez 1941-ben történt. A föld szétosztásánál a
saját tulajdonlású föld mennyisége és a gyerekek száma volt az
irányadó. Ő már nem igényelt, mert csak egyetlen lánya voltam.
Az ő nevéhez fűződik az ONCSA-házak megépítése is. A mostani
Móricz Zsigmond utcában az Országos Nép- és Családvédelmi
Alapból 14 házat sikerült felépíteni. Mindkét esetben olyan
hathatósan intézkedett, hogy a szétosztásra kerülő föld
mennyiségében és az ONCSA-házak számában is lehagytuk a
környező településeket (Apcot, Lőrincit). A jobb megélhetést
azzal is segítette, hogy földbérletet szerzett Nagyürgésen,
Kisürgésen és Újlakon, tehát a mai kökényesi határban. A
modernizálás egyik legfontosabb momentuma is édesapám
nevéhez fűződik. 1937-ben a lőrinci körjegyzőséggel karöltve
bevezették a villanyt a faluba. Az élmény, a hatás elmondhatatlan.
A nagy tettekről még annyit, hogy édesapám közbenjárására
épült meg a Mátyás király út, a Szent András út egészen a
Kossuth utcáig.
- Hogyan tudta összeegyeztetni a paraszti munkát és
a bírói pozíciót?
- A bírói feladat többletmunka volt számára, de nem
jelentett terhet, mert szívesen dolgozott a községért, az
emberekért. Egy kicsit én is besegítettem az irodai munkába, ha
nem volt itthon, vagy nem ért rá, én adtam ki a passzusokat. Egy
héten egyszer, csütörtökön végezte a hivatali munkát. Mellette
a törvénybíró és a pénztárnok dolgozott. A többi napon pedig
Lőrincin a körjegyző, a segédjegyző és adóügyi jegyző intézte a
szántóiak ügyes-bajos dolgait. Minden döntésében számíthatott
a képviselők véleményére, támogatására. Mint parasztember jól
gazdálkodott szántóin, rétjein. Jól felismerte a piac kínálatát,
keresletét, és annak figyelembe vételével termelt. 1945-ben két
hold krumplit ültetett, mert tudta, hogy az éhező embereknek
enni kell. Volt olyan év, hogy cukorrépából többet termelt, mint
a lőrinciek együttvéve. Kiváló munkásságáért több elismerést,
oklevelek kapott. Itt szeretném még megemlíteni, hogy a Tisza
Jobb Parti Mezőgazdasági Kamarának is elismert tagja volt, a
paraszti szaktudása révén. Örülök, hogy kérdezett édesapámról,
mert így a fiatalok is tájékozódnak arról, hogy apáink is
szorgalmas, dolgos emberek voltak, és sokat tettek Zagyvaszántó
fejlődéséért.
- Milyen tanácsot ad Marika néni a fiataloknak?
- Legyenek vidámak, örüljenek az életnek, és ne
bántsanak meg senkit! Szeressék az embereket, és végezzék el
becsületesen a rájuk háruló munkát, akkor biztosan boldog
emberek lesznek, mint mi Mátyásommal.

Jakab Józsefné
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Tájékoztatófontosabbúj,vagy
módosítottjogszabályokról

A többszörösen módosított 12/1986. (XII. 30.) ÉVM
sz. rendelet - mely az építési és használatbavételi engedélyezési
eljárásról szól - 1994. július 7-től új elemeket tartalmaz.
Az építésügyi hatóság.
3. § (1) A Htv. 79 §-a alapján az építésügyi hatósági
jogkört első fokon - a műemlékvédelem kivételével - a jegyző
gyakorolja.
A szakhatóságok közreműködéséről:
4. § (1) Az építési és használatbavételi engedélyezési
eljárásban az 1., illetőleg a 2. számú mellékletben felsorolt,
mellékletek szerint az adott esetben érdekelt szakhatóságok,
a területi főépítész a külön jogszabályban meghatározott
esetekben, valamint a közművek (víz- és csatornázási művek,
gáz-, távhő-, áramszolgáltató szervek, villamosmű, posta)
üzemeltetői, továbbá a kéményseprőipari szolgáltató szerv
(vállalkozó) működnek közre. A szakhatósági
hozzájárulásokat, valamint a területi főépítész szakmai
állásfoglalását, a közművek és a kéményseprő nyilatkozatát a
tervező köteles beszerezni.
(2) Az építési engedélyezési eljárásban nem szükséges
igénybe venni az (1) bekezdésben meghatáro zott ak
közremű ködését, ha az által uk érvényesí teni kívánt
követelmények már az előzet es hatósági (pl. a területfel használási, elvi épí tési engedélyezési) eljárásokban
tisztázódtak.
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI
MUNKÁK:
8. § A következő építési munkák csak építési engedély
alapján végezhetők:
1. az épület építése, bővítése (toldaléképítés, tetőtérbeépítés, emeletráépítés stb.), illetőleg elmozdítása
2. épület olyan felújítása, helyreállítása, átalakítása
vagy korszerűsít ése, amely a teherhordó szerkezetét, a
tetőzetét, a homlokzatát érinti, illetőleg az épületben lévő
önálló rendeltetésű egységek (lakások, nem lakás céljára
szolgáló helyi ségek st b.) számának, rendeltet ésének
megváltoztatásával jár,
3. a 20 m 2 -nél nagyobb nettó össz-szintterületű
felvonulási, továbbá minden ideiglenes épület építése, bővítése,
ill etőleg bármely rendeltet ésű végleges épületté való
átalakítása,
4. légköbméternél nagyobb térfogatú állandó jellegű
épület, továbbá lakás céljára szolgáló épület (épületrész)
lebontása,
5. épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén,
a kerítésen vagy a támfalon üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, védőtető (előtető), üzleti ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés, fényreklám 1 m2-nél nagyobb cég- vagy
címtábla létesítése, átalakítása,
6. épület alatti vagy attól különálló polgári védelmi
építmény (óvóhely) épí tése, felúj ítása, helyreáll ítása,
átalakítása, bővítése, lebontása,
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7. épü lettől külö nálló torony jellegű építmény
(adótorony, kilátótorony, kémény, továbbá a megengedett
legnagyobb utcai homlokzatmagasságnál, illetőleg a környező
beépítésnél magasabb antenna, szélmotor tartószerkezete stb.)
létesítése, magasítása,
8. tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítására,
feldolgozására, tárolására, töltésére, lefejtésére vagy árusítására
szolgáló építmény létesítése, vagy más rendel tetésű
építménynek (helyiségnek) ilyen célra történő átalakítása, az 1.
§ (2) bekezdésnek d)-g) pontjában említett ilyen jellegű
építmények kivételével,
9. 5 m3-nél nagyobb űrtartalmú fürdő- és más célú
medence létesítése,
10. polgári lőtér létesítése,
11. közterületen épület, hirdető-berendezés, park,
tornapálya, gyermekjátszótér létesítése, szobor, emlékmű és
díszkút elhelyezése,
12. az építési telken, illetőleg építési területen a terep
szintjének 1 m-t meghaladó megváltoztatása (leásása, feltöltése),
valamint - az előző fordulatot nem érintő - minden olyan terepátalakítás, amely a telekhatárok melletti 3 m széles területsávot
érinti, illetőleg a szomszédok jogos érdekeit - akár a csapadékvíz
természetes lefolyásának módosításával, akár egyéb módon befolyásolja,
13. építési telek, építési terület homlokvonalán kerítés
építése, továbbá annak területén 1 m-nél magasabb támfal
építése, bontása,
14. a különösen nagy kárt okozó pincebeomlásokkal
sújtott vagy veszélyeztetett területté nyilvánított településeken
föld alatti építmény (föld alatti tárolótér), továbbá bárhol,
épülettől különálló vagy azzal nem együtt épülő pince létesítése,
bővítése,
15. különböző rendeltetésű közművezetékek együttes
elhelyezésére szolgáló közműalagút létesítése, bővítése,
16. üzemi siló, komposztáló, hulladékgyűjtő, valamint
dögkút létesítése,
17. épí tési tel ken keletkezett szennyví znek a
telekhatáron belüli elhelyezésére szolgáló zárt szennyvíztároló,
valamint trágya- vagy zárt trágyalé-, illetőleg hígtrágyatároló
létesítése,
18. felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építése,
áthelyezése vagya főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó
átalakítása,
19. védetté nyilvánított építmény felületképzésének
felújítása, színezése,
20. az olyan egyéb építési munkák, amelyeket
önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
AZÉPÍTÉSIENGEDÉLYNÉLKÜLVÉGEZHETŐ ÉPÍTÉSI
MUNKÁK:
9. §. (1) A 8. §-ban nem említett építési munkák építési
engedély nélkül végezhetők.
(2) Az építési engedély nélkül végezhető építési munkát
is csak
a) a településrendezési tervek, továbbá általános
érvényű kötelező építésügyi és más hatósági (védőterületi,
biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi stb.)
előírások megtartásával, valamint
(Folytatás a 4. oldalon.)
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b) műemlék, műemlék j ellegű vagy váro sképi
jelentőségű épület, továbbá műemléki jelentőségű terület vagy
műemléki környezet műemléki jellegét és művészeti megjelenését
érintő bármilyen építési munkák esetében - a műemléki hatóság
által a műemlékvédelemről szóló jogsza-bály szerint előírt módon
és előzetes hozzájárulásával szabad végezni. E rendelkezés
megsértése esetén az építési engedélyhez kötött, de engedély
nélkül végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell
alkalmazni.

AZÉPÍTÉSIENGEDÉLYIRÁNTIKÉRELEMÉS
MELLÉKLETEI
10. § (1) Az építési engedélyt a 3. melléklet szerinti
nyomtatványon kell kérni, és ehhez az e rendeletben
meghatározott mellékleteket kell csatolni. A kérelem a tervező
útján is benyújtható.
11. § (1) Az építési engedélyt az elvégezni kívánt építési
munka egészére kell kérni.
(2) Ha az építtető azonos rendeltetésű, összefüggő
területen egyidejűleg, illetőleg folyamatosan több építményt
kíván megépíteni, vagy építési engedélyhez kötött többfajta
építési munkát kíván elvégezni, az építési engedélyt azokra
vonatkozóan egyszerre kell kérni. Több megvalósulási szakaszra
bontott építkezés esetén az egyes szakaszokban megépítendő
építményekre, illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos
használatra önmagukban alkalmas épületrészekre szakaszonként
külön-külön is lehet építési engedélyt kérni.
12. § (1) A kérelemhez a következő mellékleteket kell
csatolni:
a) az építtető építési jogosultságát igazoló okiratot egy
példányban,
b) helyszínrajzot három példányban,
c) az építési munka műszaki terveit három példányban,
d) a tervező nyilatkozatát egy példányban arról, hogy
a helyszínrajzot és a műszaki terveket az érdekelt közművekkel
és - nem magánszemély építtető esetében - a szakhatóságokkal
egyeztette, s a műszaki megoldás megfelel az általános érvényű
kötelező és az eseti hatósági előírásoknak.
e) a tervezői egyeztetés során beszerzett szakhatósági
hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat, illetőleg az ezeket
tartalmazó jegyzőkönyveket egy-egy példányban,
f) az általános érvényű kötelező hatósági előírásoktól
való eltérési engedélyt egy példányban,
g) környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység
folytatására szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi
engedélyt egy példányban.

AZÉPÍTÉSIENGEDÉLYTŐLVALÓ ELTÉRÉS
ENGEDÉLYEZÉSE
22. § (1) Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó
helyszínrajztól és műszaki tervektől csak újabb építésügyi
hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az
olyan eltéréseket, amelyek:
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a) nem érintik az építmény helyszínrajzi elhelyezését,
rendeltetését, teherhordó szerkezetét, tetőzetét és homlokzatát,
b) nem veszélyeztetik az állékonyságot, az egészséget,
az élet- vagy közbiztonságot, továbbá
c) nem sértik a szomszédok jogos érdekeit.
(2) Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez az
eltérés jellegétől függően
a) - a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított helyszínrajzot,
b) a magasság, a teherhordó szerkezeti rendszer vagy
a közterületről látható homlokzat és tetőzet módosítása
esetében - módosított metszet -, illetőleg homlokzati rajzokat.
c) - az eredeti szilárdságtani méretezés változása
esetén - módosított szilárdságtani számításokat,
d) - a műszaki leírás változása esetén - módosított
műszaki leírást kell csatolni annyi példányban, amennyit az
építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kellett.
(3) Az első fokú építésügyi hatóság újonnan készített
műszaki tervek bemutatására kötelezheti az építtetőt, ha a
módosítás az engedélyezett műszaki tervek több részletére
terjed ki, vagy egyébként a módosítás miatt az eredetileg
engedélyezett műszaki tervek nehezen tekinthetők át.
(4) Az eltérés engedélyezése során - az eltérés
jellegétől függően - az építési engedély módosítható, illetőleg
visszavonható és egyidejűleg új építési engedély adható ki.
(5) Ha az eltérés a szakhatóságok előírásait is érinti,
az eltérés engedélyezése során az érdekelt szakhatóságok
közreműködésével kell eljárni.
AZ ÉPÍTÉSI MUNKA VÉGZÉSÉNEK HATÓSÁGI
ELLENŐRZÉSE:
23. § Az első fokú építésügyi hatóság köteles az
építési munkák végzését ellenőrizni.
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
ÉPÍTÉSI MUNKÁK
24. § Az építési engedélyhez kötött építési munkák a 8. § 4-5. és 12-13. pontjában említettek, a felvonulási
épületek, az emberi tartózkodás céljára nem szolgáló torony
jellegű építmények, továbbá a közterületi parkok, szobrok,
emlékművek és díszkutak kivételével - csak használatbavételi
engedély alapján vehetők használatba.
A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI
25. § (1) A használatbavételi engedélyt az építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságától
számított tizenöt napon belül - a használatbavétel előtt - kell
kérni.
(2) Az azonos rendeltetésű, összefüggő területen
(földrészleten, építményen) egyidejűleg megvalósított több
építményre, illetőleg elvégzett többfajta építési munkára a
használatbavételi engedélyt együttesen kell kérni. Több
megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes
szakaszokban megépített épületekre, illetőleg rendeltetésszerű
és biztonságos használatra önmagukban alkalmas épületrészekre szakaszonként külön-külön is lehet használatba vételi
engedélyt kérni.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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(3) A használatbavételi engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) az építtető, továbbá - ha nem azonos az építtetővel
- az ingatl an t ulaj dono sának (kezel őjének, tart ós
földhasználójának, haszonélvezőjének) a nevét és címét,
b) az építmény helyének és rendeltetésének
megjelölését, illetőleg az építési munka megnevezését,
c) az építési engedély számát és keltét.
(4) A kérelemhez egy-egy példányban csatolni kell:
a) az építési munka végzését irányító felelős műszaki
vezető nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát az építési
engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki
terveknek, t ovábbá az esetl eg engedélyezet t eltérésnek
megfelelően végezték el, s az építmény rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas.
b) - ha az építési munkát az építési engedélyhez tartozó
helyszínrajztól vagy műszaki tervektől eltérően végezték el - az
engedélyezett és a kivitelezett állapot közötti eltérést feltüntető
helyszínrajzot és műszaki terveket, továbbá
c) munkavégzésre szolgáló építmény esetében az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének meglétét
igazoló üzemeltetői engedélyt.
d) az épít mény rendelt etésszerű használat ra
alkalmasságát és biztonságos használhatóságát bizonyító
szakvéleményeket, továbbá a szakhatóságok, a közműveket
üzemeltető szerv, a kéményseprő ipari szolgáltató szerv
(vállalkozó) nyilatkozatait.
(5) Az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdésben
előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében az
építtetőt a használatbavételi engedély iránti kérelem és
mellékleteinek benyújtására kötelezheti.
ASZABÁLYTALANULÉPÍTETT ÉPÍTMÉNYEK
FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
29. § (1) Ha a csak építési engedély alapján végezhe-tő
építési munkát építési engedély nélkül vagy az engedélytől
jelentősen eltérő módon (eltérési engedély nélkül) végezték el
és az így megépített építmény (építményrész) lebontását az első
fokú építésügyi hatóság nem rendelte el, arra fennmaradási
engedélyt kell kérni. A kérelemhez az építési engedély iránti
kérelemhez szükséges - a tényleges és a még befejezetlen
építmény esetében a további tervezett állapotot ábrázoló helyszínrajzot és műszaki terveket kell csatolni.
(2) Ha az első fokú építésügyi hatóság az építési
engedély nélkül vagy az engedélytől jelentősen eltérő módon
megépített építmény (építményrész) lebontását nem rendeli el,
arra meghatározott időre szóló, visszavonásig érvényes vagy
végleges fennmaradási engedélyt adhat azzal, hogy
a) az építtető köteles a külön jogszabály szerint
megállapított építésrendészeti bírságot fizetni, továbbá
b) a meghatározott idő eltelte, illetőleg az engedély
visszavonása után az építményt - kártalanítási igény kizárásával
- le kell bontani.
(3) Az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdésben
előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén
a) az építettetőt a fennmaradási engedélyiránti kérelem
és mellékleteinek benyújtására kötelezheti vagy
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b) az eljárást hivatalból is lefolytathatja. Ebben az esetben a
szükséges mellékletek beszerzéséről, illetőleg elkészítéséről az építtető költségére - az első fokú építésügyi hatóság
gondoskodik.
(4) A fennmaradási engedély megadása so rán
egyébként a 26-28. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
AZ ÉPÍTMÉNYEK HASZNÁLATA
30. § (1) Minden építményt, illetőleg annak részét
(helyiségét) csak az építési és használatbavételi (fennmaradási)
engedél yben meghatározo tt, ennek hi ányában pedi g a
rendeltetésének megfelelő célra és úgy szabad használni, hogy
ez az állékonyságot , az egészséget, az élet - vagy
közbizt onságot ne veszélyeztesse és a megengedett
határértékeket meghaladó mértékű káros hatást ne gyakoroljon
a környezetére.
(2) Az építménynek az engedélyben meghatározott
céltól, illetőleg a rendeltetéstől tartósan elérő használatához
az első fokú építésügyi hatóság engedélyét vagy - ha az eltérő
használat igénye más hatósági eljárásban merült fel - a
hozzájárulását kell kérni. Az engedély megadása során az
érdekelt szakhatóságok közreműködésével kell eljárni.
(3) A hatósági engedély, illetőleg hozzájárulás iránti
kérelmet a 13. § (1) bekezdésben felso rolt ak, az o tt
meghatározott okiratok csatolása mellett terjeszthetik elő.
(4) Az engedély megadásáról , il lető leg
megtagadásáról hozott határozatot írásban közölni kell
a) a kérelmezővel és - ha nem azonos a kérelmezővel
- az ingatlan tulajdonosával (kezelőjével), haszonélvezőjével,
b) az eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
c) a közvetlenül szo mszédos ingatlanok tul ajdonosaival (kezelőivel), továbbá mindazokkal, akiknek a
meghatározott céltól, illetőleg rendeltetéstől eltérő használat
a jogos érdekeit érinti.
(5) Az építésügyi hatóság az érdekelteket az engedély
nélküli tartósan eltérő használat megszüntetésére kötelezheti.

Bukta Jánosné

JEGYZŐ

KULTURÁLIS HÍRÜNK
1994. június 21-23-ig Szolnokon zajlott le a
,,Szépkorúak Országos Szavalóversenye’’, melyen egy
zagyvaszántói lakos, GYURÁKI ANDRÁS is részt vett.
Kétszázhat versenyző indult szebbnél szebb
költeményeket előadva, s Gyuráki Bandi bácsi a 25
jutalmazott versmondó közé jutott. Az első fordulóban
Gyulai Pál: Éji látogatás című versét szavalta, a második
válogatáson pedig saját alkotását mondta el, mellyel nagy
elismerést aratott.
Bandi bácsi már régóta ír verseket, elbeszéléseket, s reméljük, a helyi újságban is közölhetünk majd
ezekből.
Szép sikeréhez gratulálunk, hosszú, boldog életet,
jó egészséget kívánva!

Borsos Istvánné

KÖNYVTÁROS
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Közs égünk i ntéz mény ei

Az iskolai konyha
Zagyvaszántó közétkeztetése az iskola konyhájáról
történik. Sok gyerek és egyre több felnőtt fogyasztja hét
közben az itt készült ételeket, s a sokféle ízlést nagyon nehéz
kielégíteni.
Most arról beszélgetünk Lamos Jánosnéval, a konyha
élelmezésvezetőjével, hogyan zajlik a nagyüzemi ételkészítés,
mil yen lépéseket lehet tenni a minő ség javí tása, a
közmegelégedés fokozása érdekében.
- Hány főre főznek a konyhán?
- Összesen 252-en veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Ebből napközis gyermek 78 fő, menzás 34 fő. Pedagógus 14 fő,
alkalmazott 8 fő. Szociális étkező 23 fő. Vendégebédet hord a
faluból 20 fő. Az óvodából 64 gyermek és 11 felnőtt étkezik. A
napközis és óvodás gyermekeknek reggelit és tízórait is
készítünk.
- Milyenek a tárgyi feltételek?
- A konyha jól felszerelt. A munkát ügyes gépek segítik,
robotgép, ami húst darál, zöldséget szel, reszel sajtot, diót darál.
De van dagasztógép, kenyérszeletelő, krumplihámozó. Ezek a
gépek megkönnyítik a munkát. Jó szolgálatot tesznek a
hűtőszekrények és a fagyasztó is, bár még egy hűtőládára nagy
szükségünk lenne.
- És milyenek a főzés személyi feltételei?
- Hát bizony a gépek mellett nagy szükség van az
asszonyok munkájára is. Öt fő dolgozik a konyhán, két
szakácsnő és három kisegítő. Nagyon sokféle tevékenységet
végeznek. Például: hetente 3-4 sertést bontanak, egy-két
alkalommal mosnak (terítőket, törölközőket, konyharuhákat), s
naponta alaposan takarítják a konyhát, a mosogatót.
- Hogyan zajlik egy munkanap a konyhán?
- Röviden elmondom. Reggel hat órára jön egy
szakácsnő, s egy konyhalány. Ők készítik a reggelit, forralják a
tejet, kenik a kenyereket. Hét órára jön a másik szakácsnő és a
két konyhalány, akik kezdik az ebédhez a zöldségpucolást. A
szakácsnő a húst készíti elő, majd a továbbiakban főz. Fél kilenc
körül ketten a tízórait készítik el, tálcákra rakják. Tízóraiztatás
után kerül sor a mosásra, a raktárak rendezésére és takarítására.
Fél tizenegykor már jönnek az ételhordósok az ebédért, az
éthordók megrakása eltart fél tizenkettőig. Ekkor van egy kis
ebédidő az asszonyoknak is. Tizenkettőkor kezdődik a vételezés
a másnapi főzéshez, majd fél egytől ebédeltetés van. Fél kettőig
folyamatosan ebédelnek a gyerekek, zajlik a tálalás, majd a
mosogatás. Kettőkor, aki hatra jött az hazamegy, a többiek pedig
háromig takarítanak, rendet raknak a konyhán.

- Milye n mó don történik a nyersanya gok
beszerzése?
- A Füszérttől kapom a konzerveket, tésztákat,
zöldségeket, a Hortcooptól a zöldárut. A húst Boldogról
szállítja egy maszek hentes. A Tejipartól jön a tej, tejtermék,
a Sütőipartól a pékáru. A baromfit Törökszentmiklósról, a halat
a Halérttől rendelem. A Cukorgyártól vesszük a cukrot, a
Malomtól a lisztet. A tojást helybeli termelőtől, Tiszóczi úrtól
vásáro lom. Igyekszem minél olcsóbban megol dani a
beszerzést.
- Akkor rögtön adódik az anyagiak kérdése...
- Hát igen. Szinte lehetetlen követni az árakat. Ha
már itt tartunk, akkor elmondom, hogy a mai napi norma a
napközinél 57 forint, a menzánál 38 forint, az óvodánál 44
forint. Hogy ebből hogy lehet gazdálkodni, mikor 9 dkg hús
(ennyi a kötelező adag 10 éven felül) ára 26,10 , s 30,90 forint
marad a köretre és a levesre . . . ezt nem is kell részletezni
milyen gond. Borzasztó nehéz ebből bármit is kihozni.
Igyekszem spórolni az étlap összeállításánál, de az utóbbi
időben eldöntöttem, hogy olyan sok kritika éri a konyhát, hogy
nem spórolunk, és csupa jókat főzünk.
- Valóban mostanában érezhetően javult az ebédek
minősége, változatossága.
- Nekünk is jó érzés a támadások után az elismeréseket
hallani. De azt azért szem előtt kell tartanunk, hogy mi
elsősorban gyermekélelmezést végzünk, s nagyon nehéz 3
évestől 70-80 éves korig minden ,,vendégünk” igényének
megfelelni. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy most
egy élelmezésvezetői tanfolyamra járok, ahol alkalmam nyílik
az összehasonlításra. Itt Zagyvaszántón - a többi településhez
képest - nagyon alacsony térítési díj ellenében jutnak főtt
ételhez a gyerekek.
- Nos végezetül mit lehet mondani a konyha
kapacitásának kihasználtságáról?
- Jelenleg a kihasználtság
kb. 50%-os. Tehát akár 500
főre is tudnánk főzni. Ha a
lakosság körében van még
igény ebédhordásra, nyugodtan lehet hordani. Sokkal
gazdaságosabb egy-két főre
innen megoldani a főtt ételt,
mint otthon főzőcskézni.
Szí vesen ál lunk az érdeklődök rendelkezésére.

B.-né

1994. augusztus

Védett
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fák

községün kben
Az 1990-ben újonnan megválasztott önkormányzat
egyik el ső rendelet ével határozott a Zagyvaszántón és
környékén található esztétikai és ökológiai szempontból értékes
területek, fák védelméről. Idézet:
I/1. A védetté nyilvánítás célja:
Egyrészt a község területén található kiemelkedő
természeti értékű fák (,,A’’ kategória) megóvása, másrészt a
település jelenlegi és tervezett parkosítása szempontjából
fontos (,,B’’ kategória) fák, fasorok, parkok védelem alá
helyezése.
I/3. A védelem alá helyezés indoklása:
- Az ál talánosan nö vekvő levegő szennyezés,
amelynek káros hatásaival községünkben is számolni kell.
- Környezet eszt étikai i ndokok, amel yeknek
figyelembe vételét az emberekre gyakorolt pozitív lélektani
hatásuk is indokolják.
- A községünkben is jellemző, indokolatlan, ötletszerű
fakivágások megakadályozása. (A Szép természeti környezet
kialakítását a meglevő értékek megóvásával célszerű kezdeni.)
A fent idézett indoklás alátámasztására írtam le a
következő néhány gondolatot.
Egy-egy kirándulás, nyaralás alkalmával mindannyian
rácsodálkoztunk már idegenforgalmi településeink szép
természeti környezetére. Jólesett elüldögélni gondozott,
virágos parkokban, sétálni hatalmas, évszázados fák között.
Mégis nagyon kevesen tettek, tesznek azért, hogy lakóhelyünk
is hasonlóan szép lehessen.
Sok magas kort megélt, szép, árnyat adó, nagy fát
vágtak ki meggondolatlanul, vagy anyagi haszon fejében. A
velem egyidősek és az idősebbek még emlékezhetnek temetőnk
gyönyörű, nagy fáira. Abban az időben a temető nemcsak a
halottak, de az élők kertje is volt.
A takarékszövetkezet udvarán álló bókoló hárs csak
kis része volt az összefüggő, zöld lombfáknak. Ma felkiáltójelként emelkedik, mint az egyetlen túlélő.
Óvodás gyermekként számtal anszor kellett
végiggyalogolnom a Fő úton. Ez számomra soha nem volt
unalmas, hiszen az utat óriásfák (nyárak) szegélyezték.
Tudom, a nyárfák kivágása sok szempontból indokolt volt.
Az azonban nagyon szomorú, hogy szakszerű pótlásuk nem
történt meg azonnal. Az azóta eltelt idő alatt több értékes
fafajunk: hárs, vadgesztenye, platán, már szépen díszítenék
nagytermetű fák ültetésére legalkalmasabb ut cánkat. A
leírtakat jól példázza a posta előtti árokpartot szegélyező rövid
hársfasor. Az a fasor arra is jó példa, mennyit jelenthet egyegy növénybarát gondoskodó odafigyelése.
További felsorolás helyett, ami sajnos nagyon hosszú
lehetne, egy idézet dr. Kárász Imre főiskolai tanár, kandidátusi
szakértői véleményéből:
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,,Mivel a temetőkert kerítése közvetlenül a fa mellé
épült, gyökereivel annak alapját máris megmozdította, amit a
betonlapon látható repedések jeleznek. Bár ez nem a fa bűne,
nem zárható ki, hogy védettség hiányában e jelenség áldozatául
eshet. Ezen aggályomat erősíti az a tény, hogy a faluban alig
található korosabb, nagyméretű fa. Még a temetőkert nagy fái is
valamiféle szűklátókörűség áldozatai lettek.’’
Remélem, az idézetben említett aggodalom alaptalannak
bizonyul, és végleg elmúlnak azok az idők, amikor egy kerítés,
járda, vagy az útra potyogó levelek adtak okot értékes nagy
fáink pusztítására. Ennek biztosítása minden zagyvaszántói, de
legfőképp a mindenkori képviselő-testület felelőssége.
Kérem, e gondolatok jegyében olvassák el az itt
következő listát:
1. TEMETŐ. Ide tartoznak a temetővel határos, eddig
elültetett fasorok.
2. TEMETŐ MELLETTI PARK. Az állandó rongálások
miatt a védelem bevezetése itt a legfontosabb!
3. KÖZSÉGHÁZ KERTJE. Ez a terület fenyőféléket
gyűjteményesen bemutató területté fejleszthető. Jelenleg is
megtalálhatók itt a következő fenyőfajták: vörösfenyő,
közönséges luc, feketefenyő, erdei fenyő, ezüstfenyő.
4. POSTA, ELŐKERT. Nyírfélékből álló csoport.
5. A KÖNYVTÁR KERTJE. Viszonylagos zártsága
következtében nagy díszértékű , értékes fák, bo krok is
elhelyezhetők itt.
6. A TEMPLOM KÖRNYÉKE. Fásítása megoldott, cél
a meglevő növények gondozása, megóvása.
7. SZUHA HOLTÁG. A Szuha-hídtól a régi réttel határos
rész. Kiemelkedő természeti értékek itt nem találhatók, de ez a
faluhoz legközelebb levő, még viszonylagosan érintetlen terület.
Kecskefűzekből és rekettyefűzekből álló, részlegesen elöntött
liget, és hozzá kapcsolódó szigetecske.

Kiss László KÉPVISELŐ
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Anyakönyvi hírek

1994. augusztus

Farkas Tibor és Hegyi Zsuzsanna április 30.
Nagy János és Szabalics Boglárka június 4.
Varga József és Tamási Éva augusztus 13.
Montvai József és Kiss Katalin augusztus 15.
Almási Kornél és Burján Dóra augusztus 17.
Csordás Gábor és Nagy-Menyhárt Gizella aug. 20.

A gyermekek és
a pedagógusok
napja

ÚJSZÜLÖTTEK:
Szakolcai Zsolt és Nagy Zsuzsanna, Milán, május 18.
Szita István és Czimer Mária, Mária, augusztus 5.

Lassan véget ér a szünidő, nemsokára kezdődik az
iskola, idézzük hát fel a múlt tanév végének szép napjait.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

ELHUNYTAK:
Misinszki Ferenc, június 11. Keller Ferencné június 18.
Komjáti Jánosné június 22. Pisák Józsefné június 30.
Kós Vencel Gézáné július 4. Molnár Béla július 15.
Vendel Pálné július 28. Sala Béláné július 30. Polyák
Mihály augusztus 24.

A Gyöngyös körzeti labdarúgó-bajnokság
õszi sorsolása
Tizennégy csapat rajtol az 1994/95. évi bajnokságban.
I. forduló, augusztus 13. (szombat) 17.00: Vámosgyörk-Zagyvaszántó,
14. (vasárnap) 17.00: Markaz-Detk, Hort-Rózsaszentmárton, BoldogKarácsond,Gyöngyössolymos-Adács, Gyöngyöstarján-Heréd, EcsédVisznek.
II. forduló, aug. 20. (szombat) 17.00: Visznek-Vámosgyörk. 21. (vasárnap)
17.00: Zagyvaszántó-Gyöngyöstarján, Heréd-Gyöngyössolymos, AdácsBoldog, Karácsond-Hort, Rózsaszentmárton-Markaz, Detk-Ecséd.
III. forduló, augusztus 27. (szombat) 17.00: Vámosgyörk-Ecséd. 28. (vasárnap) 17.00: Markaz-Karácsond, Hort-Adács, Boldog-Heréd, Gy.-solymosZagyvaszántó, Gy.-tarján-Visznek, Detk-Rózsaszentmárton.
IV. forduló, szeptember 3. (szombat) 16.30: Vámosgyörk-Detk, VisznekGyöngyössolymos. 4. (vasárnap) 16.30: Ecséd-Gyöngyöstarján,
Zagyvaszántó-Boldog, Heréd-Hort, Adács-Markaz, Karácsond-Rózsaszentmárton.
V. forduló, szeptember 11. (vasárnap) 16.30: Markaz-Heréd, HortZagyvaszántó, Boldog-Visznek, Gyöngyössolymos-Ecséd, GyöngyöstarjánVámosgyörk, Rózsaszentmárton-Adács, Detk-Karácsond.
VI. forduló, szeptember 17. (szombat) 16.00: Vámosgyörk-Gyöngyössolymos, Visznek-Hort. 18. (vasárnap) 16.00: Gyöngyöstarján-Detk, EcsédBoldog, Zagyvaszántó-Markaz, Heréd-Rózsaszentmárton,Adács-Karácsond.
VII. forduló, szeptember 25. (vasárnap) 15.00: Markaz-Visznek, HortEcséd, Boldog-Vámosgyörk, Gyöngyössolymos-Gyöngyöstarján, KarácsondHeréd, Rózsaszentmárton-Zagyvaszántó, Detk-Adács.
VIII. forduló, október 1. (szombat) 14.00: Vámosgyörk-Hort, VisznekRózsaszentmárton. 1. (vasárnap) 14.00: Gy.-solymos-Detk, GyöngyöstarjánBoldog, Ecséd-Markaz, Zagyvaszántó-Karácsond, Heréd-Adács.
IX. forduló, október 9. (vasárnap) 14.00: Markaz-Vámosgyörk, HortGyöngyöstarján, Boldog-Gyöngyössolymos, Adács-Zagyvaszántó,
Karácsond-Visznek, Rózsaszentmárton-Ecséd, Detk-Heréd.
X. forduló, október 15. (szombat) 14.00: Vámosgyörk-R.-szentmárton,
Visznek-Adács. 16. (vasárnap) 14.00: Boldog-Detk, Gy.-solymos-Hort, Gy.tarján- Markaz, Ecséd-Karácsond, Zagyvaszántó-Heréd.
XI. forduló, október 23. (vasárnap) 13.30: Markaz-Gy.-solymos, HortBoldog, Heréd-Visznek, Adács-Ecséd, Karácsond-Vámosgyörk,
Rózsaszentmárton-Gy.-tarján, Detk-Zagyvaszántó.
XII. forduló, október 29. (szombat) 13.30: Vámosgyörk-Adács, EcsédHeréd, Visznek-Zagyvaszántó. 30. (vas.) 13.30: Hort-Detk, Boldog-Markaz,
Gy.-solymos-Rózsaszentmárton, Gy.-tarján-Karácsond.
XIII. forduló, november 6. (vasárnap) 13.00: Markaz-Hort, ZagyvaszántóEcséd, Heréd-Vámosgyörk, Adács-Gy.-tarján, Karácsond-Gy.-solymos,
Rózsaszentmárton-Boldog, Detk-Visznek.

Május utolsó péntekje kellemes nap volt az iskola
diákjainak. Ekkor ugyanis a vörösmajori szakmunkásképző
parkjába mentünk, ahol egész délelőtt élveztük a gyermeknapot.
Reggel 8-tól délig tartott a program. Izgalmas versenyeken,
vetélkedőkön vett részt az alsó és a felső tagozat. Szoros
eredményű kosárlabda-meccsek, kólaivóverseny, zsákbanfutás,
tésztafűzés, és még sok más, ötletes, tréfás dolog tette
emlékezetessé a napot. Mindezt tanárainknak köszönhetjük, s a
diákönkormányzatnak, akik finom jutalmakkal is kedveskedtek
nekünk. A szülői munkaközösség pedig ízletes tízóraival
örvendeztette meg a gyerekeket, pillanatok alatt elfogyott a friss
tej, s a kakaóscsiga.
Egy hét múlva, június 3-án pedig pedagógusnapot
ünnepeltünk. Nagy izgalommal készültünk rá. Az egész tanári
kar meghívást kapott, eljött Patkó Erzsike tanár néni, Nóra néni,
Mester tanár bácsi is. Mindenki nagyon csinos és boldog volt.
Nem maradtak ki a sorból a konyhásnénik, a takarítónénik, Marika
néni és Viki néni sem.
Szép verseket és különleges, tréfás, névre szóló sorokat
mondtunk, amelyen néha meghatódtak, néha jót kacagtak,
akiknek szólt.
A műsort Jakab Józsefné tanító néni állította össze, ő is
tanította be. Örömmel néztük tanáraink boldog, s meghatódott
arcát. A mű sor után mi ndenkinek egy szál virággal
kedveskedtünk. Tiszta szívből reméljük, hogy sok ilyen
gyönyörű napot átélnek még a mi tanáraink, és még utólag is
kívánunk nekik sok és boldog tanévet.
Találjanak sok sikert és örömet munkájukban!

Kozári Judit, Molnár Gergõ
8. A) OSZTÁLYOS TANULÓK.
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