SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

I./1994 február

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!
A képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az intézmények dolgozói és a szerkesztő bizottság nevében nagy
tisztelettel köszöntöm Zagyvaszántó lakosságát a Szántói Hírek első számának megjelenése alkalmából.
Régi vágya volt a testületnek, hogy munkánkról valamilyen formában tájékoztassuk a falu lakosságát. Ez
találkozott az iskola tanári karának segítő szándékával, és így született meg ez az ,,újság". A szerkesztő bizottság
Bakos Tiborné tanárnő irányításával megkezdte munkáját.
Nem valami különleges feladatra vállalkoztunk, csupán azt szeretnénk, hogy a falu lakossága hivatalos
forrásból kapjon tájékoztatást mindarról, ami a faluban, a lakosság érdekében történik. Szeretnénk, ha az újságon
keszetül jobban belelátnának a testület munkájába, megismernék a falu szociális- és egészségügyi helyzetét, érzékelnék a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos gondokat, felfigyelnének az óvodai és iskolai nevelés eredményességére, látnák a fejlesztési célokat és a rendelkezésre álló lehetőségeket. A hiteles információ - reméljük még nagyobb összefogásra serkent az előttünk álló feladatok megoldásában. Amennyiben ez így lesz, akkor már
megérte, hogy megjelentessük a község ,,újságját".
Ezúton is szeretnénk megköszönni az elmúlt több mint három évben nyújtott segítségüket, munkájukat és
kívánunk az előttünk álló feladatok közös megoldásához és a választásokhoz erőt, egészséget a falu minden lakójának.
A képviselő-testület nevében:
Rabecz János
alpolgármester

5+4 év
a falu élén
Igaz, hogy Zagyvaszántó hivatalosan csak 1990. őszétől vált
társközségből ismét önálló településsé, de az önállóvá válás
útján az első botladozó lépéseket már az 1985-ös választások
után megtette. Ekkor alakult meg ugyanis az elöljáróság, amely
már egy kis, viszonylagos önállóságot élvezett a Lőrinci
Nagyközségi Közös Tanács keretein belül. Az elöljáróság
vezetője Oldal Alfréd lett, akit öt évvel később a szabad
választások során nagy többséggel polgármesterének is
megválasztott a falu. Vele beszélgetünk most a kezdetekről, az
elmúlt 9 év gondjairól, bajairól - s természetesen örömeiről,
sikereiről is.
Milyen problémákkal találta szembe magát 1985. tavaszán a
frissen megalakult elöljáróság, s annak vezetõje:
1985. tavaszán, amikor lakásunkon megkeresett a Hazafias
Népfront akkori elnöke (Petrovics János) és még két kollégája,
és arra kérek, fogadjam el a HNF ajánlatát - jelöltessem magam a
tavaszi tanácstagi választásokon - gondolni sem mertem arra,
hogy milyen folytatása lesz ennek, hová vezet ez az út.
A választáson a község lakói elfogadtak a 40-es számú
körzet tanácstagj ának - majd Lő rinciben az összevont
tanácsülésen - tanácstag társaim a HNF 2 jelöltje közül engem
választottak meg a közben megalakult 7 tagú elöljáróság
vezetőjének.

Az elöljáróság tagjai: Bányai Istvánné, Tiszóczi István, Bakos
Tiborné, Fekete Ferencné, Kiss Sándor, Matula János.
Bányainé és Tiszóczi István tanácsi munkában jártas,
e téren nagy tapasztalattal rendelkező tagok voltak - javaslatukat
mindig igyekeztem elfogadni, figyelembe venni. Bakosné,
Feketéné, Kiss Sándor és Matula János személyében négy olyan
kollégára találtam, akik községünk gyarapodásáért - szebbé
tételéért fáradságot nem ismerve dolgoztak.
Mivel megbizatásunk 5 évre szólt, 5 évet átfogó
fejlesztési tervjavaslatot kellett készítenünk, egyeztetve azt a
helyi tömegszervezetek vezetőivel.
Nagyon sok megoldásra váró fel adat ot kellett
sürgősségi szempontból megterveznünk úgy, hogy azok a
gyenge anyagi lehetőségek között kivitelezésre is kerüljenek.
Például: iskolabővítés, úthálózat szilárd burkolattal történő
kiépítése, orvosi rendelő telefonbekötése, utcai telefon,
közvilágítás korszerűsítése, ABC élelmiszerbolt megépítése
közösen a Lőrinci ÁFÉSZ-szel, könyvtár udvarának rendezése
és bekerítése, felszíni vízelvezetés, stb.
Amikor terveinket egy alkalommal a helyi MSZMP
taggyűlésén a párttagok elé terjesztettem, az egyik idős,
élettapasztalattal és vezetői rutinnal is rendelkező párttag annyi
megjegyzést tett - ,,Öcsém csak annyit tervezzetek és ígérjetek,
amit majd meg is tudtok valósítani.'' - vagyis irreálisnak találta
terveinket. Azt hiszem, ezt a figyelmeztetést örökre megjegyeztem - akkon nagyon rosszul esett, de hasznos volt -, azóta
gyakran eszembe jut, és igyekszem ennek szellemében
tevékenykedni, illetve lakossági fórumokon nyilatkozni - ígérni.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Mik voltak a legfontosabb megoldásra váró feladatok:
A felsorolt feladatokat az Elöljáróság 5 éve alatt az
alábbiak szerint sikerült teljesíteni:
Iskolánkat egyúj szárnnyal bővítettük, mely 4 tantermet,
tanári és igazgatói szobát, gazdasági irodát és a szükséges
vizesblokkot foglalja magában. A bővítés több mint 5 millió
forintba került.
Pályázat révén támogatást is kaptunk a Heves Megyei
Tanácstól. Az iskola ilyen mérvű bővítésének, jó felszereltségének és ami még ennél is fontosabb, jó vezetésének, a
tanári karának tudható be, hogy a környező településekről 34
tanuló jár iskolánkba.
Szilárd burkolattal láttuk el (építettük ki) az alábbi
utcákat: Arany János, Köztársaság, Damjanich, Ifjúság út és
bekötője, Lenin és a Lőcsei.
Az ÁFÉSZ akkori vezetőségével és Varga András
igazgató elnökkel sikerült megegyezni abban, hogy az általunk
térítésmentesen juttatott telekre 2 millió forint tanácsi
támogatással felépüljön egy olyan ABC kisáruház, mely megoldja
a község alapvető élelmiszerekkel történő ellátását.
A kivitelezési munkáknál igen nagy segítséget kaptunk
az ETERNIT Vállalat dolgozóitól, vezetőitől (Bauer György
igazgató úrtól és Oláh Lőrinc építési csoportvezetőtől, Oláh Máté
villamos csoportvezetőtől), az ÁFÉSZ zagyvaszántói vezetőségi
tagjaitól Szabó Tivadar irányításával.
Hosszas levelezés után telefont kapott az orvosi rendelő
és egy nyilvános telefonfülkét építettünk az új ABC elé.
Korszerű közvilágítást kapott a Rákóczi, a Bajcsy és az
Ady E. út. Bővítettük és körbe kerítettük a könyvtár udvarát.
Ezek vo ltak a l egfo ntosabbak, amiket úgy go ndol om
kötelességem volt megemlíteni.
Kik azok a személyek, akik a leginkább biztosították a
folyamatosságot, zökkenőmentes továbbhaladást? Hogyan
viszonyultak Lőrinci vezetői a zagyvaszántói elöljáró
munkájához?
Hogy mindezt 5 év alatt egytársközségben meg lehetett
valósítani, ahhoz kellett egy olyan tenni akaró elöljáróság, amely
minden nap odafigyelt arra, amit vállalt - felelősnek érezte magát
választópolgáraival szemben.
Kellett egy olyan jó kapcsolat, amely volt, létrejött
Zagyvaszántó elöljárósága, előljárója és Lőrinci nagyközség
vezetése, tanácselnöke között.
A vezetés igyekezett úgy elosztani az anyagi javakat,
hogy abból lakosság arányában részesüljön mindkét település.
Kapcsolatunk jelenleg is jó.
Mi a véleménye - így utólag visszagondolva - az elöljáróság
tagjairól, tevékenységükről, hozzáállásukról?
Az 5 év régen eltelt, lassan a szabad választásokon
kapott 4 éves mandátum is lejár, de gyakran és jó érzéssel
gondolok vissza az elöljáróság idejére. Eszembe jutnak az elért
eredményeknek olyan nagyon örülni tudó kollégák.
Jó volt velük dolgozni.
A kirendeltség vezetője Kiss Józsefné volt, munkáját
segítette még Sándor Károlyné adminisztrátor. A nagyközségi
tanácsnak, illetve dr. Szigeti Ferenc vb-titkárnak volt időközben
javaslata a kirendeltségi vezetői állás megszüntetésére, de ez
nagy tiltakozást váltott ki az előljáróságnál is, de a helyi
tömegszervezetek vezetőinél is - így kénytelen volt elképzelésétől
elállni. Röviden ennyit az 5 évről.
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Az 5+4 évből a 4.
Mennyiben hozott változást az 1990-es választás az Ön és a
falu életében?
Az elöljáróság ideje alatt tartott falugyűléseken egyre
gyakrabban és követelőbben vetődött fel az az igény, hogy
községünk váljon el Lőrincitől - legyen önálló közigazgatásunk.
1990. őszén ez be is következett - a helyhatósági
választásokon a község választópolgárai 8 testületi tagot és egy
polgármestert választottak.
A régi elöljáróságból Tisztóczi István lett csak testületi
tag - az elöljárót pedig meglepetésemre polgármesternek
választották.
Magammal t örtént elszámolásaimkor mindig
nyugtattam (mi nt elöljáró) lelkiismeretemet: ,,Mindent
megtettél, megtettetek, amit a választópolgáraitoknak ígértetek,
nagy baj nem lehet," és hogy ez így is volt, bizonyította az
1990. őszi szavazás.
Az önállóvá vált Zagyvaszántónak választópolgárai
olyan testületet választottak, hogy azon 3 év eltelte után max.
1-2 helyen tudnék változást javasolni.
A po lgármest erré választás életemben igen nagy
változást hozott - számtalan álmatlan éjszakát és a családomtól
napi 10-12 óra távollétet jelent. Állandó feszültség azért, hogy
a nulláról induló hivatal működni tudjon (személyi és tárgyi
feltételek biztosítása), Zagyvaszántó lakóinak problémáit
megoldja - intézményeinek működését biztosítani tudja.
Három évre visszatekintve nem kell szégyenkezni sem
a faluért, sem a hivatal munkájáért. Úgy igyekeztünk dolgozni,
hogy választóink bizalmát megszolgáljuk - községünk pedig
utolérje a környező településeket,
A megválasztott testületi tagokat meg kellett bízni a
zavartalan működés érdekében (és kormányrendelet alapján
is) feladatokkal - ennek megfelelően lett Rabecz János
pol gármester-helyet tes, fel adat ul kapta a t ervezés és
pénzgazdálkodás segítését, ellenőrzését. Ő a polgármester
legbizalmasabb embere - tanácsadója.
Tudván azt, hogy Tiszóczi István mögött a tanácsi
munkában több éves gyakorlat és tapasztalat áll őt választottuk
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. Tagjai: Tóth
Jánosné, Urbán Róbert.
Pisák Lajosné, akinél jobban az emberek sorsa, azokkal
való törődés, segítés alig érdekel mást, Ő lett a Népjóléti
Bizottság elnöke. Az Ő irányításával történnek a különféle
segélyek és támogatások elosztásai, illetve odaítélése. Tagjai:
Kiss László, Oláh Ferenc, Gulyka Péter, Dr. Kovács Erika.
Jáger József az Ügyrendi Bizottság elnöke. Az ezzel
járó munkán felül O tartja a kapcsolatot a testület és az egyház
tanács között. Munkájának eredményei: a templom belső
festése, szigetelése, a plébánia belső festése, a kántorlakás
rendbe hozása és azok gázfűtése. A bizottság tagjai: Misinszki
Mátyás, Csorbáné Bródszky Zsuzsa.
Melyek azok az eredmények, amit egyértelmű sikerként
könyvel el az önkormányzati testület működése óta?
A testület sikeres munkájának tartom azt, hogy évrőlévre teljesíteni tudja a választópolgárainak tett ígéretét. Amik
megvalósításra kerültek, azokat nem is említeném, inkább
azokról szólnék, amivel még tartozunk.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Ebben az évben kell még szilárd burkolattal ellátni a
Nagymező, Felszabadulás, Jókai utcákat, de járhatóvá kell tenni
a Bem utcát, az Ifjúság és Bajcsy utat összekötő részt, a temető
melletti bekötőutat és a Marx (Kölcsey) utat.
Meg kell építeni a gyógyszerszobát, üzemeltető már
jelentkezett. Kb 800 ezer forintból le tudnánk cseréltetni a még
meglévő korsyerűtlen közvilágítást energiatakarékos, 11 W-os
égőkre.
Nagyjából ezek lennének az 1994-es beruházások és
bízom benne, hogy meg is valósulnak - anyagi lehetőségeink
biztosítottak.
Voltak-e kudarcok, sikertelenségek? Esetleg téves, hibás
döntések?
Ku darcok, sikertel enségek és még t alán hibás
döntéseink is voltak az eltelt közel 4 év alatt, de ezekről hadd ne
beszéljek. Nem voltak azok olyan mérvűek, hogy kedvünket
szegték volna. Menet közben sikerült ezeken túltenni magunkat,
korrigálni azokat. Nem tudom elképzelni, hogy ilyesmi ne fordult
volna elő más hasonló tapasztalattal rendelkező testülettel is.
Mik azok a feladatok, amelyek még megoldásra várnak?
Nagy munka lesz még, de meg kell építeni a szennyvízderítő és elvezető rendszert. Mivel 1994-re e feladatra
céltámogatást nem lehet igényelni - nem szerepel az ezévi
feladatok között.

Kiviteli terveink készek - tárgyalást kezdeményeztünk
kivitelezővel, de csak 1995. évi munkakezdésre.
Tudjuk, hogy a lakosság a gázvezeték miatt 3-5 évre
elkötelezte magát az OTP, illetve a Takarékszövetkezet felé továbbbi anyagiakkal terhelni őket nem akarjuk, (remélem az
1994-ben megválasztottak is így gondolkoznak majd) más
pénzforrások után érdeklődünk. A legfontosabb ez, de mellette
még van néhány, amit majd a '94-ben választott testületnek kell
megoldani.
Tisztelt Választópolgárok!
Ennyiben kívántam összefoglalni az 5+4 évet, melynek
eredményeiből 5+3-at már Önök is ismernek - megköszönöm
segítő tanácsaikat, velünk szemben támasztott türelmüket és
kívánok önöknek olyan sikeres választást, ahol ismét olyan
személyekre adják szavazatukat, akik országunk és községünk
boldogulásáért fognak dolgozni. És hogy ez így legyen azon
múlik, hogy Önök elmennek szavazni és a sok jót ígérők közül
voksukat azokra adják, akik majd ígéretüket be is váltják.
Melyek a polgármester személyes tervez az idei választásokat
illetően?
Még négy évig szívesen dolgoznék a községért.
Oldal Alfréd
polgármester

Testületi
1994. február 3-án ülésezett Zagyvaszántó Község Képviselőtestülete. Az ülés legfőbb napirendi pontja az 1994. évi
költségvetés megtárgyalása volt.
Ebben az évben az önkormányzat 51 985 ezer forint
bevétellel számol. Ebből 28 255 ezer forint az állami támogatás,
a többi saját bevételekből, illetve az állam által átengedett
bevételekből (személyi jöv. adó 8 455 ezer forint, gépjárműadó
419 ezer forint) származik, valamint 540 ezer forint hitellel,
melyet kamataival együtt a központi költségvetés fizet meg.
A kiadások összegét az intézmények működtetése, az
igazgatási kiadások, illetve a tervezett felújítások, beruházások
kiadásai adják. Az intézmények működtetése 26 779 ezer
forintba kerül az önkormányzatnak, ezen túl 8 729 ezer forint
tb-járulékot és 585 ezer forint áfát kell fizetnie.
Működtetés jellegű feladatok ellátásának költségei:
közvilágítás 450 ezer forint, közkifolyó 452 ezer forint, szociális
segély 868 ezer forint, nevelési segély 600 ezer forint,
munkanélküliek támogatása 2.990 ezer forint, szociális
étkeztetés 238 ezer forint.
Tervezett beruházások: útépítés (Nagymező ú t,
Felszabadulás út), gyógyszerszoba kialakítása, villanyhálózat
korszerűsítése.
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A költségvetés kiadásai között különféle támogatások
is szerepelnek. A háziorvosi ellátás támogatására 552 ezer
forint, társadalmi szervezetek támogatására (kórház, Vöröskereszt) 70 ezer forint. Az apci hulladéktároló működtéséhez
118 ezer forinttal, a körzeti állatorvos helyi feladatainak
elvégzéséhez 150 ezer forinttal járulunk hozzá.
Kulturális célokra 20 ezer forint, iskolás korú gyermekek
támogatására ugyancsak 20 ezer forint a tervezett kiadás. A
hatvani nevelési tanácsadó 30 ezer forint támogatást, a TÁKISZ
és a TIGÁZ szolgáltatásai 100 ezer forint támogatást élveznek
majd. Az első lakáshozjutók támogatására 500 ezer forint
összeget tartalmaz a tervezet.
A költségvetés után a testület egyéb napirendi pontokat
tárgyalt.
Foglalkozott az általános iskola és óvoda személyi,
illetve bérkérdéseivel, segélyek odaítéléséről döntött.
Kedves színfolt ja vo lt az ülésnek Mándoki atya
hozzászólása, aki elismeréssel beszélt az önkormányzat
munkájáról, az egyházzal való jó együttműködésről. Elmondta,
eddigi tapasztalatai alapján őszintén bízik abban, hogy a
képviselők munkája a falu javát szolgálja, s hasznára válik a
község valamennyi lakosának, hívőnek és nem hívőnek
egyaránt.
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A Népjóléti Bizottság munkájáról
A szociális segélyezés olyan feladat, amely gondoskodik azon
állampolgárokról, akik létfenntartásukat veszélyeztető rend-kívüli
élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan létfenntartási
gondokkal küzdenek.
Segélyt Zangyvaszántón állandó lakcímmel rendelkező
lakosok kaphatnak és az egy főre jutó jövedelem a 8500 forintot
nem haladja meg.
A lakosság átmeneti segélyezését a népjóléti bizottság
végzi, mely 1991. február 13-án alakult.
Tagjai: Kiss László képviselő, Gulyka Péter képviselő,
dr. Kovács Erika háziorvos, Oláh Ferenc nyugdíjas képviselő,
Pisák Lajosné elnök.
A bizottság a helyi önkormányzati képviselő testület
által megalkotott saját rendelete alapján dolgozik az 1993. évi III.
törvény 138. §-ba kapott felhatalmazás alapján.
Lakosok száma: 2 197 fő. Ebből 0-24 éves korú 611 fő,
24-55 éves korú 920 fő és 55 év feletti 666 fő.
A segélyezés felosztása irányul a gyermekekre és az
őket nevelő szülőkre nevelési segély címén, valamint a felnőtt
lakosokra szociális segély címén. A segélyezésre felhasználható
összeget a képviselő-t estü let hat ározza meg az éves
költségvetésben.
Társadalmunkban új helyzet állt elő a munkanélküliség
megjelenésével. Ezért biztosítani kell a jövedelempótló
támogatást azon állampolgárok számára, akiknek lejárt a
munkanélküli támogatása. Így az átmeneti segélyezésre kevesebb
összeget tud biztosítani az önkormányzat.
A nyugdíjasok rétegénél kicsit jobb lett a helyzet, mivel
rendezték az alacsony nyugdíjakat. Ezzel szemben növekszik
azon lakosok száma, akik semmiféle jövedelemmel nem
rendelkeznek. A segélyezésre fordítható összeg csökken, a
rászorulók száma viszont növekszik. Így nagyon nehéz
helyzetben vannak azok is, akik részt vállalnak a közért való
munkában. Valahogy úgy, mint az egyszerű ember, a fia, meg a
szamara. Az idősebb olvasók jól ismerik t örténetü ket.
Bármennyire i s igyekszünk megfelelni az elvárásoknak
mindenkinek nem tudunk igazára tenni.
A következőkben bemutatjuk, hogyan történt az elmúlt
három évben a segélyalap felhasználása.

1991. évben
Az önkormányzat képviselő-testülete a bizottságot
augusztustól önálló döntési joggal ruházta fel.
- Rendszeres nevelési segélyben részesült 23 gyermek,
1450 Ft/hó.
- Napközi-étkezési térítésben (óvoda, iskola) 70
gyermek, 140 eFt.
- Saját kérelem alapján egyszeri támogatásban részesült
70 fő, 95 eFt.
- Az általános iskolások számára 1991/92-es tanévre a
tankönyveket ingyen biztosította, ennek összege: 100 eFt.
- Karácsonyra az általános iskolásoknak 200 Ft/fő,
óvodásoknak 500 Ft/fő értékben ajándékot vásárolt.
- Az általános iskola után továbbtanulóknak egyszeri
támogatás 500 Ft/fő.

Felnőtt lakosok segélyezése:
- Saját kérelem alapján 102 fő kapott egyszeri támogatást
160 eFt összértékben.
- A körzeti orvos javaslata alapján gyógyszersegélyt 25
fő kapott 1000 Ft/fő.
- 25 fő kapott 1000 Ft segélyt, akinek özvegyi nyugdíja
nem érte el a 7000 Ft-ot.
- A 60 év feletti lakosoknak 300 Ft-os vásárlási utalványt
tudtunk adni karácsonyra.
- Idős, egy nyugdíjból élők számára 3000 F t-ot
családonként karácsonyra.

1992. évben
- Rendszeres nevelési segély nem változott, 23 gyermek
részesült havonként 1600 Ft támogatásban.
- Saját kérelem alapján 80 család részére 230 eFt került
felosztásra.
- A tankönyv 1992/93. tanévre is ingyenesen biztosított volt.
- Karácsonyi ajándékozás az 1991. évinek megfelelően
történt.
- Az általános iskola után tovább tanulók 1000 Ft
egyszeri támogatást kaptak.
Felnőtt lakosok segélyezése:
- Saját kérelem alapján 68 lakos számára 150 eFt került
kiosztásra.
- A nyugdíjak rendezése következtében részükről
lényegesen kevesebb segélykérelem érkezett a polgármesteri
hivatalba.
- Karácsonyra az egyedül élők számára 500 Ft-os, a
házastársak számára 700 Ft-os vásárlási utalványt osztottunk
ki a nyugdíjas lakosok között.

1993. évben
Az új szociális törvény szerint változott, a segélykérelmeket átmeneti segély címén bírálja el a bizottság.
Polgármesteri hatáskörbe került:
- temetési segély (3000 Ft),
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása.
A bizotság 1993. évben 23 gyermek számára továbbra
is jóváhagyta a rendszeres támogatást - 1600 Ft/hó.
- Napközi-étkezés (óvoda, iskola) térítésben 110
gyermek részesült 290 eFt értékben.
- Általános iskolások 1000 Ft-os vásárlási utalványt
kaptak.
- A továbbtanulók 2000 Ft/fő segélyt vehettek át.
Pisák Lajosné
biz.elnöke
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Hogy tetszik lenni?
Ezzel a címmel sorozatot indítunk lapunk hasábjain, melyben
először Illés Antal nyugalmazott telepvezetőt szólaltatjuk meg.
Előszőr arról érdeklődtünk, hogy eddigi élete során mi az ami
büszkeséggel tölti el magánéletében és munkássága alatt.
A magánéletemben boldog embernek érzem magam.
Feleségem 47 éve hűséges társam, alkalmazkodó, megértő, aki
mindig megteremtette a jó családi hátteret a munkámhoz.
Felneveltük fiunkat Pétert és leányunkat Esztert. Mindkettőt kitaníttattuk és szárnyukra engedtük. Három kislány
unokám van, kettő már önálló munkavállaló, a pesti unokám
még általános iskolás, jó tanuló és büszkén mondom, hogy jól
sakkozik.
Negyvenöt évig dolgoztam, ebből jóformán betegszabadságon nem voltam. A polgári iskola elvégzése után Fülekre
kerültem, ahol a vas- és fémesztergályos szakmát tanultam.
Három és fél évet töltöttem Füleken, majd 18-19 éves koromban
a vasútnál helyezkedtem el, hogy elmeneküljek a katonaság elől.
A MÁV-nál 23 évig dolgoztam, jóformán minden
beosztásban. 1965-ben lettem tanácselnök, majd 1969-től a
Meteor Szövetkezet zagyvaszántói telepvezetője. Úgy érzem,
munkásságom alatt sikerült a község egy-két fájós gondján
segíteni. Bár még többet tehettem volna! Nem büszkesség, de jó
érzés tölt el, hogy sikerült egy termelőüzemet a községbe
telepíteni, hogy Zagyvaszántó lakosságának legyen helyben is
munkája. Sajnos az utóbbi időben úgy látom, hogy egyre
kevesebb helybelinek van itt állása. 1983-ban a Meteor
Szövetkezet telepvezetőjeként mentem nyugdíjba.
- Ha újra kezdhetné az életét, mit csinálna úgyanúgy,
mint eddigi élete során? - szólt a következő kérdés.
- Meg vagyok elégedve az életemmel, akár a családi
életemre, akár a mu nkásévekre gondo lok. Komolyabb
konfliktusom nem volt. Szerettem dolgozni, amibe belefogtam
végigcsináltam. Ha tehetném újra így élnék!
- Ha Tóni bácsi lenne a község vezetője milyen terveket
valósítana meg, amelyek a falu javát szolgálnák?
- Hogyan csinálnám, mint csinálnám, ehhez sok mindennel tisztában kellene lennem: törvényekkel, rendeletekkel, a
pénzforrásokkal, a megkötésekkel, stb. Sok pénz kellene az
előbbrelépéshez. Ezek hiánya miatt csak egy-két dolgot tennék
szóvá.
Az önkormányzat közelebb kerülne a néphez, ha
gyakrabban találkoznának a lakossággal, fal ugyűlésen,
meghallgatáson, stb. Tervbe vehetnék a törvények ismertetését,
magyarázatát pl. a mezőgazdasági hitelekről, vagy a vállalkozó
szféra felvilágosítását. Nem szabadna megfeledkezni a község
szépítéséről, fásításáról, virágo-sításáról. A jelenlegi vezetés
szép eredményeket ért el a gázprogrammal, és a telefon
bevezetésével. A csatornázás is nagyon kellene, de nem szabad
belevinni a lakosságot, csak esetleg akkor, ha komolyabb állami
támogatást adnak. 5 évig nagyon leterheltük magunkat.

- A következőkben, mint gyakorló n yugdíja stól
megkérdezem, hogyan látja a nyugdíjasok helyzetét?
- Nagyon rapszódikusnak látom. A nyugdíjak toldozása,
foldozása sok idegességet vált ki az emberekből.
Az MSZOSZ 18 %-os nyugdíjemelési javaslata jó, csak
sajnos utólag kapjuk meg, előbb az állam lefölözi az emelésre
szánt pénzt. Nagy érvágás a nyugdíjasoknak a gyógyszeráremelés. Az egészség megőrzéséhez szükséges gyógyszer szinte
megfizethetetlen, túl drága. A mi korosztályunk sajnos már
több gyógyszert fogyaszt, mint kenyeret. Mindemellett nem
lehet a kiemelt osztály tagja. A bérből és fizetésből élők és
nyugdíjasok viselik a terhet. Lassan már a levegőért is kell
árat fizetni. Az áraknál már megközelítettük a nyugatot, de a
béreknél még nagy a lemaradás.
Sok a szociális nyugdíjas. A nyugdíjak emelésénél többet
kapnak, akik a tíz évet is alig dolgozták le, nyugdíjuk
megközelíti azokét, akik legalább 20 évet rendes munkával
töltöttek el. Az ilyen egyenlőség arra készteti az embereket,
hogy kérjenek, mert nagy a szociális háló.
- A nyugdíja sok életét élve, ha tehetné ho gyan
orvosolná azt a sok problémát, amivel a kisnyugdíjasok napjainkban küszködnek?
- Először is az országot gazdaságilag helyre kellene
hozni, talpra állítva a mezőgazdaságot, a meglévő ipart
beindítani, a külföldi tőkebefektetőknél is törvényt hozni a
beindításra, új munkahelyek teremtésére. Termeljük meg itthon
a szükségletünket! A mezőgazdasági termékek felvásárlási
árainak rögzítését is fontosnak tartanám, érje meg a parasztnak
termelni.
Én szabályoznám az alapvető élelmiszerek hatósági árát,
emellett a szabadpiac működésének i s tág teret biztosítanék.
A szabadpiaci szarkák ellen azonban fellépnék.
Ezek után nem volna gond a gyugdíjasok megélhetése,
mert volna miből adni.
- Végezetül mi a kedvenc időtöltése, hobbija?
- Amíg fizi kail ag bírtam, a nyú ltenyésztéssel
foglalkoztam, most már csak a családi szükségletet elégítem
ki. Nagy szenvedélyem a horgászás. Szívesen üldögélek a tó
partján, mert pihentet, megnyugtat, és örömet nyújt ha halacska
ficánkol a bot végén.
- Köszöm a beszélgetést és kívánom, hogy erőben,
egészségben sok riport alanya legyen még Tóni bácsi!
Tehát hogy tetszik lenni 1994. kora tavaszán . . . ?

Jakab Józsefné
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Kulturális hírek
Községünkben az elmúlt hónapokban a könyvtárban működő
rendszeres klubfoglalkozások, összejövetelek jelentették a
szórakozást, a művelődést.
A Nyugdíjas Olvasók Klubjában megemlékeztek a
Magyar Kultúra Napjáról, ahol Kazinczy Ferenc életéről,
munkásságáról volt rövid előadás , és közösen meghallgatták
a Himnuszt.
A farsang jegyében közös ünnepi vacsorát rendeztek,
ahová meghívták a helyi polgármestert, jegyzőt és a plébánost.
A közös találkozást, szórakozást színesítette egy kis óvodás
rövid műsora.
Februárban a Valentin nap alkalmából rövid vetélkedőn
szórakozhattak a klub tagjai..
Terveik között szerepel egy egészségügyi előadás elsősegélynyújtó bemutatással egybekötve - meghallgatása,
megtekintése.
Áprilisban egy körzeti nyugdíjastalálkozón vesznek részt
Boldogon, az ottani klub meghívására. Ezzel a klubbal már
több éve tart a kapcsolat, a barátság.
Májusban egy kirándulás szerepel a tervek között,
amikor is Pannonhalma szépségével, nevezetességeivel
ismerkednek meg.
Januárban vendégeink voltak a Nyugdíjasok Országos
Érdekvédelmi Szövetségének vezetőségi tagjai, akik a
nyugdíjasok gondjairól, problémáiról adtak tájékoztatást.
Ezek után megalakult a helyi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetsége is, mely a művelődési házban minden második hét
szerdáján tart összejövetelt.
Az elmúlt hónapokban a fiatalok a művelődési házban
discókban és bálokban szórakoztak, múlatták az óévet,
köszöntötték az új évet, vígadtak a farsang idején.
A község lakói megismerkedhettek a helyi amatőr festők
műveivel, melyekből kiállítás volt a házasságkötő teremben.
Borsos Istvánné

Sport
1993 . december végén az Apci Sportcsarno kban
teremlabdarúgó tornát rendeztek ,,Karácsony Kupa"
elne-vezéssel.
A háromnapos küzdelmet két csoportban kezdte
a benevezett 11 csapat. Zagyvaszántó színeit Urbán
FC labdarúgói képviselték, és csoportgyőztesként
kivívták a döntőben való részvétel jogát.
A döntőben is ragyogóan játszó Urbán FC
csapatát az apci Market csapata sem tudta megállítani,
és megérdemelten nyerték el a győzt esnek járó
vándorserleget. A kupát meg lehet tekinteni a csapat
főhadiszállásán, az Urbán & Urbán presszóban. Ez a
csapat jelenleg is részt vesz egy kispályás labdarúgó
tornán, és várja a sportot kedvelők támogatását.
19 94. tavaszán pedig szeretnénk egy
nagypályás labdarúgó csapattal indulni a Gyöngyösi
Járási Labdarú gó-bajno kságban. A szako sztály
szervezése napjainkban erőteljesen folyik.
R. Cs.
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Községünk intézményei

Az óvoda
Óvodánk 1967. óta működik. Akkor még egy helyiségben volt a
3-6 éves korosztály. A 70-es évek demográfiai hulláma elérte
községünket is, így kevésnek bizonyult az egy csoport. 1972ben és '75-ben egy-egy csoportszobával bővítettünk. Ezekben
az években nagyon zsúfoltak voltunk, jellemző volt a 36-39 fős
csoportlétszám is.
A mostani időre csökkent a gyermeklétszám, ideálisabbak lettek viszonyaink. Az 1993/94-es tanévben 67 fő az
óvodások létszáma, ebből kiscsoportos 25 fő, középső csoportos
21 fő, nagycsoportos 21 fő. Az oktató-nevelő munkát hat óvónő
látja el, négy daj ka néni és egy konyhai dolgo zó
közreműködésével. A gyermekek igényeinek megfelelően
berendezett, barátságos csoportszobákban végezzük napi
munkánkat. A foglalkozásokhoz jól felszerelt szertárral
rendelkezünk, ami elősegíti a foglalkozások minél játékosabb
levezetését, a gyermekek számára érdekes, vált ozat os
feladatmegoldást.
A falu szűkös költségvetése ellenére az önkormányzat
biztosítja a működésünkhöz szükséges anyagi feltételeket. Az
el múlt években részben fel tu dtuk újí tani az óvodai
berendezéseinket és 1993-ban bevezetésre került a gáz, ami
megoldotta az eddigi fűtési gondjainkat. Az önkormányzat segíti
a rászoruló családok gyermekeinek kedvezményes étkeztetését
is.
A gyerekeket intézményünkben az óvodai nevelési program alapján neveljük, oktatjuk.
Al apvető feladatunknak tartjuk az óvodásai nk
differenciált személyiségfejlesztését, egyéni adottságaik,
képességeik figyelembevételével. Mivel a korosztály alapvető
tevékenysége a játék, így az óvodások életkorának megfelelően
egésznapos tudatos fejlesztő játékirányítást végeznek az óvónők:
bővítjük ismereteiket az őket körülvevő világról, megtanítjuk őket
közösségben élni, egymáshoz és a felnőttekhez való udvarias
viselkedési szabályokra a szép magyar beszédre.
Minden csoportban foglalkozások keretén belül (irodalmi, zenei,
vizuális, testi, matematikai, környezet megismerésére nevelés)
alapozzuk meg a gyermekek iskolai tanulmányainak előkészítését.
A családokat is bevonjuk a kitűzött feladataink megvalósításába,
mert a szü lők együ ttmű ködése nélkül a gyermekek
személyiségének fejlődése nem teljes.
Az előírt oktatási-nevelési programon túlmenően speciális fejlesztési lehetőségeket teremt intézményünkben a zeneóvodai képzés, valamint tartásjavító torna.
Az elkövetkező időre tervezzük a nyelvoktatás bevezetését a nagycsoportosok számára. Szeretnénk megismertetni a
gyermekekkel a zagyvaszántói néphagyományt is, ehhez
gyűjtünk jelenleg anyagot a szülők és a nagyszülők aktív
közreműködésével.
Munkánkat a jövőben is úgy kívánjuk végezni, hogy
gyermekeink óvodáskori élménye szép és emlékezetes maradjon.
a zagyvaszántói óvoda nevelőtestülete
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