SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Az 5+4 évbõl
a 4. is eltelt . . .
(5 év elöljáróság
és 4 év önkormányzat)
Az 1990-es választásokon bizalmat kapott testületi tagok
és polgármester mandátuma 1994 decemberében lejár. Úgy
gondolo m, kötel ességem tájékozt atni a t iszt elt
választópolgárokat az 1990 őszén meghirdetett programokról és
annak megvalósításáról. Ígértük, illetve vállaltuk az alábbiakat:
1. A község területén lévő összes út járhatóvá tételét.
2. A vezetékes gázellátás megoldását az igényeknek
megfelelően.
3. A közbiztonság javítását, illetve megszilárdítását.
4. A közvilágítás korszerűsítését, illetve bővítését.
5. Intézményeink működésének szintentartását, illetve
annak növelését.
6. Egészségügyi alapellátás biztosítását, színvonalának
emelését.
7. Felszíni vízelvezetés javítását, illetve megoldását.
ÉS MINDEBBŐL MIT TUDTUNK MEGVALÓSÍTANI?
1. 14 millió 372 ezer forintot fordítottunk községünk
közútjainak kiépítésére és ezzel elértük azt, hogy Zagyvaszántó
minden utcája szilárd burkolattal van ellátva. Nincs olyan ház,
mely az i dőjárástól függetl enül ne legyen gépjárművel
megközelíthető. Az utak minőségénél van kifogásolnivaló, de
ezek javítása csak a központi szennyvízelvezetés kiépítése után
válik lehetővé.
2. Régi vágya volt választópolgárainknak a vezetékes
gáz kiépítése. Több hónapos levelezés után 1993. tavaszán
megjött az engedély a TIGÁZ vezérigazgatójától, Szalai János
úrtól Zagyvaszántó gázellátására. Létrehoztuk a ,,Gáz-Társulás”t és szerződést kötöttünk Almási József vállalkozóval a már előbb
Lőrinci nagyközség (ma már város) által elkészített tervek alapján
községünk gázszerelésére. Mint önök előtt is ismeretes 45 ezer
forintot kértünk a lakosságtól (legkevesebbet a környező
települések közül) és a beruházások befejeztével 18 400 forintot
adtunk vissza. 1993 őszén Zagyvaszántón mindenki, aki a
szervezés idején a ,,Társulás” tagja volt, gázzal fűthetett.
3. A közbiztonság megszilárdítása érdekében a
,,Testület” úgy döntött, hogy 50-50%-os támogatással vásárol
egy körzeti megbízott rendőri lakást - a kért 50%-os támogatást
nem kaptuk meg, így Lőrincivel közösen és még három község
társulásával létrehoztuk a LŐRINCI ŐRS-öt. Községünk
közbiztonsága olyan lett, amilyennek önök is értékelhetik, a
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környéken a legjobb. Évente rendszeres támogatást adunk az
őrsnek.
4. Korszerűsítettük a közvilágítást, 1 millió 177 ezer
forintért, és ezzel elértük, hogy községünk utcáinak 80 %-a
korszerű, energiatakarékos megvilágítással van ellátva.
5. Ígértük és be is tartottuk ígéretünket intézményeink
működtetésében. Iskolánk - amíg községünk legnagyobb
intézménye úgy működik, ahogy azt a Heves Megyei Hírlapból
is olvashatjuk - vonzza a környező települések gyermekeit. A
pedagógusok bérszintbeállása 100%-os. Az iskolai oktatáshoz
szükséges tanfelszerelés biztosított. Az iskolai oktatás előkészítését, illetve alapozását az óvoda végzi - munkájának elősegítését maximálisan szem előtt tartottuk - anyagi igényét a zavartalan
munkához biztosítottuk. (Személyi feltételét a vezető óvónő
biztosította). Ma már az óvodában magyar és német nyelven
énekelnek a gyermekek.
6. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése
érdekében létrehoztuk a háziorvosi szolgálatot - rendszeres
támogatásunkkal elősegítettük a színvonal emelését. Az anyaés csecsemőgondozót új helyre, az orvosi rendelő mellé telepítettük, jobb, kulturáltabb körülmények közé.
7. A község felszíni vízelvezetésével foglalkoztunk a
legkevesebbet. 200 ezer forintért megépítettük a Bem utcai árkot,
a Dózsa Gy. utcai kertek alatti elvezető árkot és a Déllőn a fogadó
víztárolót. Az aszályos éveknek tudható be, hogy mindezek nem
lettek kipróbálva, de tervünk, hogy a Fő utcai vízelvezetést
kiépített (beton) árokrendszerrel megoldjuk.
NEM ÍGÉRTÜK, DE MEGVALÓSULT:
- Könyvtár és udvarának felújítása.
- Művelődési ház felújítása és berendezése.
- Házasságkötő helyiség létrehozása.
- Tűzoltószertár felújítása (hasznosításáról jelenleg is
tárgyalunk).
- Az egyház kezelésében lévő temető rendezése
(tárgyalásban vagyunk az egyházzal a temető önkormányzati
kezelésbe adásával).
- Támogattuk a plébániahivatal, a kántorlakás és a
templom felújítását.
- Megépítettük és működni fog községünkben a
gyógyszerszoba. (Több mint 1 millió forintot költöttünk rá.)
- Hosszú évek után lehetőséget biztosított unk
községünk ifjúságának sportolási igényének kielégítésére megalakítottuk és közel 400 ezer Ft támogatással biztosítjuk a
ZSE néven működő labdarúgó szakosztál y versenyzési
lehetőségét.

(Folytatás a 2. oldalon)
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- Községünk mindazon állampolgárai, illetve lakója aki időközben igényelte -, megkapta, élvezheti előnyét a
telefonnak. Utólagos igények kielégítése 1995-ben várható.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
E rövid beszámolóm teszi lehetővé azt, hogy az önök
által bizalmat szavazott Zagyvaszántó vezetőinek munkájáról
részletesen, aprólékosan beszámoljak.
Az Önök feladata, hogy eldöntsék, mérlegre tegyék,
hogy e 9 főből álló és első önálló ciklusát élő testület milyen
munkát végzett - hogyan képviselte a tisztelt választópolgárok
érdekeit - hogyan szolgálta elvárásait.
Hibát mindenki munkájában lehet találni, de a
közösségért hibátlanul dolgozni nem lehet.
TISZTELT TESTÜLETI TAGOK!
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választópolgáraink elvárását (ezt azonban ők ítéljék meg).
Teljesítettük közösen ígéretünket - többet is mint vállaltunk és
mindezt úgy, hogy választóinkat nem adóztattuk - nem vettünk
fel hitelt feladataink megoldására, utódainkat nem állítottuk
nehézségek elé.
Milliós pénzmaradvánnyal adjuk át a hivatalt az 1994.
december 11-én megválasztott polgármesternek és a testületnek
- biztosítva ezzel a működés feltételeit. Örökségül hagyunk egy
kész szennyvízelvezetési és derítési t ervet, melynek
megvalósít ása ut án már Zagyvaszánt ónak nem lesznek
,,hátrányos” helyzetei.
TISZTELT SZÁNTÓIAK!
Eredményeinkről ennyit - hibáinkért elnézésüket kérjük
ismételten. Ha munkánkat mégis jónak értékelnék, még négy
évet szívesen dolgoznánk községünkért.
Utóirat: És mindez, hogy így történhetett, köszönet a
polgármesteri hivatal minden dolgozójának.

Lehet, hogy 1990 őszén nem is tudtátok, hogy milyen
feladatra vállalkoztok, de úgy érzem becsülettel teljesítettük a

Oldal Alfréd
polgármester

Választási tudnivalók
1994. december 11-ére a magyar köztársaság elnöke
kitűzte a helyi választásokat. Községünk választópolgárai
december 11-én megválasztják a községi önkormányzat
képviselőit, a polgármestert és a megyei közgyűlés tagjaira is
leadják szavazataikat. A képviselőtestület 1994. október 20-án
választotta a választási bizottságot.
A községi választási bizottság
elnöke: Boros Istvánné,
titkára: Misinszkiné Fekete Mária,
tagjai: Fekete Lászlóné,
Csordás Gáborné póttag,
Deák Béláné póttag.
Röviden a legfontosabb tudnivalók:
1. Helyi kisebbségi önkormányzat választást a lakosság
nem kezdeményezett.
2. November 6-án kezdődik a választási kampány, mely
december 9-én 24 óráig tart.
3. November 6-ától 21-éig lehet jelöltet állítani.
Helyi polgármesterjelölt, önkormányzati képviselőjelölt csak választójoggal rendelkező választópolgár lehet.
Képviselőjelölt az lehet, aki a választópolgárok 3%-ának (51-55)
fő ajánlását megszerzi. A polgármester-jelö ltséghez a
választópolgárok 5%-ának (85-90 fő) ajánlása szükséges. Jelöltet

ajánlani ajánlóíven, vagy titkos ajánlással lehet. Az ajánlás
nem vonható vissza. A választópolgár aláírásával két vagy több
jelöltet, illetve listát is támogathat, de ugyanazon személyt, vagy
listát csak egyszer.
A j elöl tajánlásért vagy az ajánlás gyűj téséért
ellenértéket felajánlani, kérni, adni vagy elfogadni tilos!
Ajánlást gyűjteni a jegyző által megnyitott és hitelesített
ajánlóíven lehet! A polgármesteri hivatalban a jegyzőnél titkosan
is lehet ajánlást tenni.
A megyei közgyűlés tagjaira megyei lista alapján lehet
szavazni. Két lista lesz. Zagyvaszántó az 1. sz. megyei
választókerülethez tartozik (10 000 alatti település). Ajánlóíveket
megnyitni és benyújtani a megyei választási munkacsoportnál
kell. Az ajánlásokat a pártok gyűjtik és a választópolgárok 0,5
%-ának ajánlása szükséges a lista indításához. A titkos ajánlásra
itt is lehetősége van a választópolgárnak.
4. November 10-ig valamennyi választ ójoggal
rendelkező személy értesítést kap a választási névjegyzékbe való
felvételéről. Ezt követően történő lakhelyváltozás esetén a régi
lakóhelyről igazolást kell írni az új lakóhely jegyzőjéhez, hogy
ott a névjegyzékbe felvehessék. Ha a választópolgár tartózkodási
hellyel is (ideiglenes lakcímmel) rendelkezik, a lakóhelye szerinti
illetékes jegyzőtől kért igazolással, a tartózkodási helyén
szavazhat.
(Folytatás a 3. oldalon.)

1994. november

Szántó Hírei
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5. A választás csak egyfordulós lesz. A megjelent
választópo lgárok számától függetlenül érvényes lesz.
Községünkben a választópolgárok 9 képviselőt választhatnak.
Képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta. Polgármester az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.
6. A szavazás az általános iskolában és a kultúrházban
kialakított szavazókörökben történik. A választópolgár a
szavazáshoz 3 db szavazólapot kap. A kislistás szavazólapon a
kilenc önkormányzati képviselőre, a második szavazólapon a
község polgármesterére, a harmadikon a megyei közgyűlés
tagjára történik a szavazás.
7. A választási munkacsoport a polgármesteri hivatalban
működik. A csoport vezetője és tagjai minden segítséget
megadnak a választással kapcsolatos felvetésekre, kérdésekre
és állnak a tisztelt választók rendelkezésére.
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Kérjük a községünk valamennyi választópolgárát, éljen
ajánlási és választói jogával, adjon útravalót a jelölteknek, illetve
a megválasztottaknak.
Bízunk abban:
- hogy vál aszt ópol gáraink átgondo ltan, nagy
körültekintéssel teszik meg az ajánlásukat,
- hogy a választás napján a jelöltek - és programjuk ismeretében a legrátermett ebbek, a ,,közügyek” iránt
legelhivatottabbak kapják meg szavazataikat,
- hogy a szavazás az előző választásokhoz hasonlóan
törvényesen, jó színvonalon történik.
Előre is köszönjük valamennyi választópolgárunk aktív
közreműködését, a választási munkában résztvevő személy és
szervezet munkáját, segítségét.

Bukta Jánosné
jegyző

KÖZSÉGÜNK INTÉZMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Iskolánk 1970-óta működik jelenlegi épületében. Kilenc
tanterem, egy műhelyterem, egy nyelvilabor, két ebéd-lőhelyiség, könyvtárszoba és tornaterem áll itt rendelke-zésünkre.
Az épület mögött bitumenes sportpálya, ját szóudvar s
gyakorlókert van, amelyen még üvegház is épült. Tárgyi
feltételeink tehát szinte ideálisnak mondhatók, s szerencsére
mindezek igen jó személyi feltételekkel is társulnak.
Tanulóink létszáma 184. Az alsó tagozaton 96, a felsőn
88 gyerek tanul. Legtöbb tanuló, 29 fő a harmadik évfolyamon
van, ezért őket az oktatási törvény értelmében a tanévben két
osztályra bontva tanítjuk. Igen magas a más községekből bejáró
tanulók száma, 39 fő. Megoszlásuk: Apcról 22 fő, Selypről 11 fő,
Petőfibányáról 4 fő, Lőrinciből 1 fő, a Mátravidéki Erőműtől 1
gyermek jár Zagyvaszántóra tanulni.
A diákokat 17 fős tantestület oktatja (tartósan távol
van: 2 fő gyed, 1 fő fizetés nélküli szabadság miatt). Szinte teljes
a szakos ellátottságunk, vagyis minden tanítási órát szaktanárok
tartanak. Többen közülük egyetemi végzett séggel, két
diplomával, alap-, illetve középfokú nyelvvizsgával (két német,
egy angol) rendelkeznek. Ritkaságszámba megy iskolák között,
de nálunk két idegennyelvszakos tanár is van, egy német és egy
angol szakon. A pedagógusok munkájának segítésére az
önkormányzat magasan képzett, illetve tanárkép-ző főiskolán
saját költségén továbbtanuló közhasznú munkásokat bocsátott
az intézmény rendelkezésére. Az ő bérüket nem a falu, hanem a
munkaerő-hivatal fedezi, így jelentős pénzmegtakarítást
eredményeznek a községnek. A tanévben fő pedagógiai
célkitűzésünk a matematika oktatás színvonalának emelése és
az idegennyelv oktatásának bővítése. Ezért elkezdjük a japán
módszerű szoroban matematikai eszközre épülő oktatást az alsó

tagozatban. A felsőben pedig a magas létszámú 7. osztályban
matematikából csoportbontásra került sor. Továbbra is fontos a
számítástechnika tantárgyszerű oktatása, mert ennek a gyerekek
továbbtanulásnál is hasznát látják. Az idegen nyelvek terén nagy
előrelépést jelentett, hogy sikerült német szakos nyelvtanárt
alkalmaznunk, s lehetővé vált az angol mellé a német bevezetése
is. Így az iskolánkban tanuló gyerekek tantárgyi rendszerben
tanulhatnak furulyát, számítástechnikát, angol, német nyelvet
és japán módszerű matematika oktatásban is részesülnek. Fizikai
állóképes-ségükhöz pedig a testnevelés és tömegsport órákon
kívül futball- és birkózószakkör járul hozzá. Az egyéb szakkörök
iránt is nagy az érdeklődés. Sokan látogatják az elsős irodalmi,
matematika, ügyes kezek, a felsős kémia, számítástechnika, rajzés vöröskeresztes szakköröket.
Nagy lelkesedéssel látott munkához iskolánkban a
diákönkormányzat, jól működik az iskolarádió. Tanulóink közül
minden igénylőnek biztosítani tudjuk a napközis ellátást, az
iskolai étkeztetést, tanulószobát, menzát.
A technikai do lgozók l étszáma is t eljes, sőt
önkormányzat ezen a területen is rendelkezésünkre bocsátott
közhasznú munkásokat (egy fő szabadidő-szervező és
oktatástechnikust, egy fő takarítót, egy fő konyhai kisegítőt). A
főállású takarítónők száma három, a konyhai dolgozóké öt, s
van egy fűtő-karbantartónk. A konyha munkáját az élelmezésvezető irányítja, az ügyviteli teendőket pedig egy fő
adminisztrátor látja el. Az iskola falai között tehát naponta mintegy
215 fő végzi a maga munkáját, tanul, vagy tanít, takarít, ebédet
főz, leveleket iktat stb.
Nevelőmunkánk hatékonyságát fokozza a szülői
munkaközösség és az iskolaszék rendszeres és eredményes
tevékenysége. A nyári karbantartás szinte példamutató rendben
zajlott. A tervezett munkák zöme kivitelezésre került, méghozzá
nagyon szépen. Minden elismerés megilleti az itt dolgozó
közmunkásokat. Vigyázunk is a fehér falakra, radiátorokra, a
csillo gó folyo sókra, hiszen nem ki s pénzbe került ez
fenntartónknak, az önkormányzatnak.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Kapcsolataink szerteágazóak. Jól együttműködünk az óvodával,
a községi könyvtárral. Dr. Kovács Erika iskolaorvossal és Tiszóczi
Istvánné védőnővel egészségnevelési programot állítottunk
össze, melynek megvalósítását ők is minden eszközzel támogatni
fogják. Sok segítséget kaptunk a helyi Meteortól s a selypi Eternit
Vállalattól. Az Oázis virágbolt tulajdonosa, Fajcsik Istvánné
értékes röplabdahálót adományozott iskolánknak, Borsos
Istvánéktól és Domsitséktól a folyosót díszítő szép növényeket
kaptuk. Kiss László festőművész kollégánk és Kovács Gábor
festőmű vész egy-egy ért ékes alkotását adományozta
intézményünknek. A zagyvaszántói iskola tehát 1994. szeptember
1-jén is nyugodt, jó légkörben, szinte ideális feltételek mellett
kezdte a tanévet. Elismerés illeti ezért a helyi önkormányzatot is,
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mert a falu által választott vezetők nagyon a szívükön viselik az
iskola sorsát, a szántói gyerekek művelődésének személyi és
tárgyi feltételeit.
Ezt, s minden eddigi támogatást - üzemeknek és
magánszemélyeknek - a magam és kol légáim nevében
megköszönök. Célunk jó lehetőségeink kihasználásával a
Zagyvaszántói Általános Iskola színvonalának további fokozása,
az intézmény hírnevének megőrzése. Erre minden biztosíték
megvan, hiszen eddig elért eredményünk sem egy- két ember
érdeme volt, hanem a jól dolgozó nagy többségé, aki változatlan
magas színvonal ú felkészült séggel, lelkiismeret tel és
tenniakarással az iskola falai között tevékenykedik.
Bakos Tiborné igazgató

EGY MŰKÖDŐ ÜZEM - A SELYPI ETERNIT
Zagyvaszántó környékén a bezárt és csődbe
jutott gyárak közül üdítő kivételnek számít a ma is
működő, szilárd helyzetű Eternit Vállalat.
Az üzemet 1907-ben a Vulkán Cementgyár Rt.
alapította. 1909-ben eladták a Beocsini Cementgyári
U nión ak, am el y kibő vített e és m eg in díto tt a a
portlancement gyártását. 1918-ig két műszakban 12
órás munkaidővel, 130 dolgozóval üzemeltek. 19394 4- ig a h áb orús készü lő dést követ ően há ro m
műszakos termelésben 160 fő naponta 100 t klinkert
és 140-150 t cementet gyártott.
Az államo sítás után a gyár képe teljesen
megváltozott. 1949-54-ig villamosították és bővítették.
Ennek eredményeképpen Selypen kétkemencés, 340
fővel dolgozó cementgyár létesült. 1957-ben a vállalat
a cementgyárak közül elsőnek tért át az olajtüzelésre.
1962-ben jött létre a cementipart magába foglaló
Cement - és Mészm űvek. Enn ek egyik g yá ra ként
működött Selyp, speciális (fehér és szulfátálló) cement
gyártásával. A 60-as évek végére tűzálló cementtel
bővült a termékskála.
A gyár 1971-ben érkezik a csúcsra. Ekkor épül
az azbesztcement nyomócsőgyár, s a beruházás keretén
belül Zagyvaszántón egy új 23 lakásos lakótelep,
orvosi rendelővel. A foglalkoztatottak létszáma akkor
már meghaladja az 500 főt.
1980-tól újabb változások következnek. Selyp
és Nyergesújfalu kiválik a cementiparból,. létrejön az
Etern it Azb eszt cement ip ari Vá ll al at n yerg esi
székh el lyel . 19 82 -b en a p ortl an cement gyártá s
megszűnik, csak tűzálló cement gyártása folyik, évi 34 ezer t on na . Ekko r má r eg yedü l a csőg yá r a
meghatározó a termelési érték előállításában. A létszám
fokozat osan csö kken , a '8 0- as évek végén má r
mindössze 350 fő körül van. 1989-ben Selyp önálló
vállalattá alakul.
Az ö ná ll ó 3 év a la tt a g yá r tech nika i

színvonala tovább fejlődött. Megoldást nyert a tűzálló
cem entg yárt ás p orta lanítása , tö bb m unka helyre
bekerült a számítógép. Beépítésre került egy csőfestő
gépsor is.
A gyár jel enlegi vezet ője: Bra zda Zolt án
megbízott igazgató. Közel 43 éve dolgozik itt, tizenöt
évet volt igazgatóhelyettes, május végén lett megbízott
vezető. Számára az Eternit több, mint munkahely, az
üzem ered ményes m űkö dését, a do lgozók sorsát
szívügyének tekinti. Tőle kértünk tájékoztatást a helyi
újság számára, s Brazda úr az alábbiakban foglalta
össze a selypi Eternit jelenlegi helyzetét, községünk
életében elfoglalt helyét:
,,A gyár az elmúlt évet 62 millió veszteséggel
zárta, de a vezetőváltás óta a helyzet gyökeresen
megváltozott. A piaci helyzet pozitívan alakult, így a
júliust 1 millió forint körüli nyereséggel zártuk. Már
nem értékesítési, hanem gyártási problémák vannak,
az igények kielégítése a gond.
Új termékünk a csatornacső, amely iránt egyre
növekszik a kereslet, hiszen sokfelé most fektetik a
szennyvízcsatornákat. A termeléshez az alapanyagot
folyam atosan bizto sítani tudjuk. Ennek al apvető
felt ét el e, ho gy a vál la lat h it el n élkül sta bil és
fizet őkép es, ta rt ozása eg yá lt al án n in cs. Ez a d
biztosítékot a biztonságos anyagbeszerzésre és a
megfelelő szállítói partneri kapcsolat tartására.
Jelenlegi létszámunk a folyamatos termelés és
szál lítá s bizt osít ásáh oz elég és szü kség es.
Do lg ozóinkat
fog la lkozta tn i
tu djuk,
íg y
bizt on sá gérzet ük a fog la lkozta tá s irán yá ba n
stabilizálódik. Természetesen elvárás mindenkitől a jó
munkaszervezés, a munkaidő jobb kihasználása és a
gazdaságos termelés megvalósítása.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Mindezt a vállalatvezetés elismerni kívánja, ez évben
a második b érfejlesztéssel, amely októb er 1-t ől
esedékes. Ezzel úg y gond oljuk, hog y az inflá ció
mértékét kompenzálni tudjuk.
Az eternittermék mell ett a tűzálló cement
gyártása is meghatározó a vállalat árbevételében. Piaci
helyzetünk biztosítása érdekében szeptember első
felében két h ét ig tű zá lló cem ent et g yá rto tt un k.
Megítélésünk szerint a legyártott mennyiség az ezévi
igényeket fedezi. A lakosság megelégedésére pedig rem él jü k megn yu gvássa l értesü ln ek ról a elmondhatom, hogy a folyamatos gyártás helyett csak
két h ét ig fordu lh at elő , az edd ig in él sokka l
mérsékeltebb levegőszennyeződés. Ugyanis a vállalat
a porkibocsátás megszüntetése érdekében 60 millió
forintos beruházással szűrőberendezést épített, hogy
a környezetvédelem elvárásait teljesítse.
A vállalat vezetése legfőbb feladatának az
azbesztmentes termékek előállítását tekinti. Ennek
érdekében folynak a kísérletek. Megítélésünk szerint,
hogy a vállalat hosszútávú létét biztosítani tudjuk, 3
éven belül teljesen fel kell készülni az azbesztmentes
termék gyártására.
Az Eternit az 1994-es évet biztos, hogy pozitív
eredménnyel zárja, és minden esélye megvan hosszabb
távon a nyereséges gazdá lkodás biztosítására. A
lehetőségeket maximálisan ki kell használni, a piaci
versenyben helyt kell állni, jó termékkel, szállítási
fegyelemmel, kedvező árakkal. A belföldi piac mellett
az export lehetősége sem elhanyagolható, s ez nyugati
szintnek megfelelő termékek előállítását követeli meg
tőlünk. Az export feltétele is: jó minőségű termék,
pontos szállítási határidő, megfelelő ár, s a két fél
közötti jó kapcsolat. Jelen pillanatban ezzel probléma
nincs.
Gyárunk a múltban is és ma is erejéhez mérten
támogatja Zagyvaszántót. A községben építettük fel
1971-ben lakótelepünket, kialakítottuk a körzeti orvosi
rend el őt . 19 76 -b an a z isko la kon yh áján ak,
tornatermének építését segítettük 1,5 millió forinttal.
Jelenleg itt a környéken egyedüli üzem vagyunk, amely
nagyob b létszámleépítés nélkü l még talpo n van,
amelynek jövője van. A polgármesteri hivatal részére
megnyugvás, hogy pontos adófizetők vagyunk, minden
fizetési kötelezettségünknek eleget teszünk.
Mindezen túl, az Eternit biztosítja a falunak a
sportpályát, segítette a csecsemőgondozó kialakítását,
támogatja az iskolát, biztosította az orvosi rendelőnél
egyéb feltételek megteremtését.
S nem utolsó sorban, az Eternit Vállalat a
munkanélküliség idején biztos munkahelyet nyújt a
község lakossága egy részének.”
Brazda Zoltán
mb.igazgató
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A falugazdász írja
A falugazdász-hálózat j elenlegi formájában
előreláthatólag 1994. december 31-ig működik. Ezt követően
a termelők érdekképviselete, segítése az ez év őszén alakuló
AGRÁRKAMARA keretein belül valósul meg. A kamara
országos és megyei szinten szerveződik, szakmai tevékenység
alapján osztályokba sorolva. A területi képviselet (előreláthatólag 4-5 településenként) a falugazdász hálózathoz
hasonlóan megmarad.
A kamarai tagság automatikus, előbb-utóbb minden
mezőgazdasági tevékenységet, termelést vagy feldolgozást
végző gazdálkodó tagja lesz. A gazdálkodóknak ez év őszén
kell megalapozniuk a következő év sikereit, eredményeit.
Időben el kell végezni a talajmunkát, őszi vetéseket. Mivel az
1994-es év a végéhez közeledik, felhívom a figyelmet a gázolajtámogatás igénybevételének lehetőségére. A felhasznált gázolaj
árának bizonyos hányadát támogatásként vissza lehet igényelni,
ha a megfelelő számlák rendelkezésre állnak. Ez év őszén is
igénybevehető a 2000 Ft/ha vetési támogatás előlegként az őszi
vet ésű gabo nákra. F enti ügyekben, valamint minden
mezőgazdasággal kapcsolatos (aszálykár is) témában a falugazdászhoz forduljanak.
A fogadónapok változatlanok:
Lőrinci, községi ház: hétfő, kedd, csütörtök 8-12 óráig,
Apc, művelődési ház: kedd 16-20 óráig,
Zagyvaszántó, polgármesteri hivatal: szerda 8-12 óráig,
Nagykökényes, kultúrház: szerda 18-20 óráig,

Vajda István falugazdász

Idõszerû munkák a kertben
Az ősz beköszöntével minden házikerti kultúrában
elérkezik a betakarítás ideje, egyúttal megkezdődik az évelők
(gyümölcs, szőlő stb.) vegetációs időszaka is. Ekkor kell
megkezdeni a felkészülést a jövő évi termeléshez, megalapozni
a következő sikeres betakarítást.
A területről lekerült zöldségfélék után a szármaradványokat, elszáradt gyomokat meg kell semmisíteni. Ha van
lehetőség, az ásás vagy a szántás előtt célszerű szervestrágyát
ki jutt atni , hi szen a követ kező
években kertü nk
terméstöbblettel hálálja ezt meg. Ha talajunk fertőzött talajlakó
kártevőkkel, min-denféleképpen
dol gozzunk be
talajfertőtlenítőszert a talajba (ősszel vagy tavasszal, pl.
Basamid G 50-60 g/m2, vagy Basudin 5G 3,5 g/m2 , illetve
tavasszal vetés, palántázás előtt 1,5-2,0 g/folyóm).
A gyümölcsösben célszerű a lehullott leveleket
összegyűjteni, megsemmisíteni a kártevők szaporítóképletei
miatt. A levelek 80 %-ának l ehul lásakor adju nk egy
lombfertőtlenítéssel egybekötött lemosópermetezést 2%-os
bordói lével, egyúttal a fa alatti területet is permetezzük le.
Ebben az esetben a tavaszi lemosópermetezéshez más szert
használjunk és ne bordói levet. A szőlőben szintén fontos a
lehullott levelek összegyűjtése és elégetése. Célszerű az őszi
lemosópermetezést elvégezni DNOC hatóanyagú szerrel.
(Novenda 2%-os oldata.) Ne feledkezzünk meg a hagyományos
művelésű szőlőben a tőkék takarásáról a fagyok beállta előtt.

Vajda István falugazdász
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Hogy tetszik lenni?

Egy őszi estén kerestem fel GYURÁKI BANDI bácsit,
aki kedvesen és szívélyesen fogadott. Életéről, munkájáról és
verseiről faggattam. Első kérdésem az volt: Hogy tetszik lenni
Bandi bácsi?
- Köszönöm kérdésedet, azt a kis náthát leszámítva jól.
- Kérem meséljen egy kicsit magáról, hogyan került
Zagyvaszántóra?
- Homokterenyén születtem 1925-ben egy nagycsalád
hatodik gyermekeként. Szüleim földműveléssel foglalkoztak.
Iskolába is itt kezdtem járni. 1935-ben Mátraszőlősre, később
Szirákra költözött a család. 1941-ben kerültünk ide Szántóra az
Arany János utcába, egy kétcsaládos házba. A háború után
hadifogságba kerültem. 1949-ben házasságot kötöttem, közben
kitanultam a pék szakmát. Két lányom van, négy unokának és
egy dédunokának vagyok nagypapája.
- A faluban is tudják, hogy verseket tetszik írni,
szavalni. Hogyan születtek ezek a versek, és mikor a legelső?
- Szüleimmel dolgoztunk a kukoricaföldön s itt alkottam
meg, igaz csak ,,agyban”, mert akkor papírra nem vetettem. Címe
Ábránd volt. Általában éjszaka jön az ihlet, akkor gondolom el,
s hajnalban máris felkelek, hogy leírjam. Bizonytal an
időközönként, és csak magányban tudok verset írni. Egész
sorokat szoktam kigondolni, nem szavakból rakom össze.
- Előbb van meg a cím, vagy csak a kész költeményhez
keres címet?
- Ezzel vagyok a legnagyobb bajban. Van úgy, hogy
már megvan előre is, de volt már olyan, hogy csak amikor
elkészült a vers, azután találtam hozzá megfelelő címet. Sőt vártam
már címre egy hónapot is. Itt a legutóbbi példa, hogy milyen
nehezen hozok döntést. Három lehetőségem lenne: Nagyapa és
a körtefája, vagy Nagyapó és a körtefa, vagy Nagyapó körtefája.
Még nem sikerült döntenem, majd a vers rímei és a tartalma fogja
végül meghatározni.
- Mi a sorsa a régebben készült verseknek?
- Sokat elkészülte után tűzbe dobtam, nem sajnáltam.
Hogy miért is? Íródott olyan, ami politikusok ellen szólt, s talán
jobb, hogy nincsenek meg. Mostanában mindent igyekszem
leírni, és megtartani. Kapok ehhez erősítő támogatást olyan
barátaimtól, akik már verseskötettel rendelkeznek.
- Melyik verséről beszélne szívesen?
- Három áll szívemhez közelebb. Ezek: Béke, Változás,
Petőfi emlékére. Négy-ötöt fejből is el tudok mondani. Verseimet
magam szórakozására írtam és írom, és azt mondom el, amit belülről
érzek. A Ne ölj meg anyám című versem születésekor igen időszerű
volt, mert akkor vitatkoztak az abortusz törvényről. Mivel a
nagycsaládok híve vagyok, ezért írtam ilyen témájú verset.
- Felkérésre nem is írt még verset?
- De egyszer igen, egy nyugdíjas-búcsúztatásra. Hallani
ott sajnos nem hallottam, de az elmondások szerint sikert aratott.
- Van-e példaképe a régi nagy költők közül?
- Igen van. Petőfi Sándor a példaképem verseiben és
tetteiben is. Ő költő és forradalmár volt egyszerre. Az én
verseimben is található politika. Versalkotásaimban is az ő
rímeihez próbálok hasonlót keresgetni.
- M ióta tet szik verseket szaval ni, és k inek a
költeményeit szavalja szívesen?
- Idősebb koromra fogtam ebbe a ,,mesterségbe”.
Szolnokon léptem fel először június 21-én a Szépkorúak
Országos Szavalóversenyén. A kétfordulós versenyen először
egy 2. osztályos koromban tanult Gyulai Pál verssel léptem fel.
A 61 indulóból 25-öt továbbjuttattak, köztük engem is. Itt már
saját költeményemmel a Változással szerepeltem. Ezt követte most
november elején a szekszárdi nyugdíjas világnapi találkozó. Itt a
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Béke című versemmel álltam közönség elé. Az ilyen találkozókra
mindig saját alkotással készülök, s igyekszem újat mondani.
- Verseken kívül ír e más műfajban is?
- Igen. Most egy regényen dolgozom, címe: Szerelemből
hazatérés. Írtam már novellát és balladát is.
-Milyen elképzelései vannak versírás terén?
- Ameglévő verseimet szeretném kiadatni. Találtam már
hozzá egy költőtársat, akivel levélen keresztül tartjuk a
kapcsolatot. Sajnos ennek még anyagi akadályai vannak.
Készülőben van egy elbeszélésem is. Ezen kívül készülök majd
további versmondó találkozókra, ahová saját erőmből szeretnék
eljutni.
- Történt-e olyan esemény amelyre nem szívesen
emlékszik vissza?
- Kértem egyszer egy ismert írót, segítsen egy novellám
kiadatásában. Csak hitegetett, de valójában nem tett semmit.
Egyszer egy versenyen könyvjutalmat kaptam, s ez pont egy
olyan könyv volt, amelyben annak az írónak olvastam egy
novelláját, amelyben az enyémnek a témáját dolgozta át. Nagyon
bántott, hogy így kihasználta alacsonyabb rangúságomat.
- Tudjuk Bandi bácsiról, hogy lakodalmakban mint
vőfély szokott szerepelni. Az ott elhangzó strófákat ki írta?
- Ezeket még kisvőfély koromban tanultam, de vannak
saját költeményeim is. Pontosan négy: a gulyáslevesről, hurkáról,
fasírozottról és az ínyenc falatokról.
- Volt-e különösen emlékezetes lakodalom ,,pályafutása” során?
- Igen, 1948. október 10., ugyanis itt ismertem meg a
feleségemet.
-Tudja-e pontosan hány lagziban volt már eddig
vőfély?
- Pontosan nem, de kb. 300-500 között.
- B andi bácsi, nagyon k öszö nöm az érdek es
történeteket, a sok verset amit hallottam, s kérem mondjon
most el olyat, amit minden olvasónknak ajánlana.

,,B É K E”
Békét követel a világ dolgozója
rá kell ütni mielőbb a háborús uszítókra.
Mert ágyú dörrenés, bombák robbanása,
milliókat juttat kínos árvaságra.
Űrrakéta hasítsa inkább a levegőt,
háborús uszítók pusztuljanak mielőbb,
mert nem akarok látni hadirokkantakat,
rongyos és éhező hadiözvegyeket és hadiárvákat.
Hadi támaszpontok helyére
építsenek üdülőket, hogy ott
a dolgozók megpihenhessenek.
Ne legyen különbség fehér vagy fekete,
egyforma joga van a világon
mindenkinek, élnie!
Szűnjön meg a harag az egész világon,
békességben élni egy igazi álom.
Semmisítsék meg az atombombákat,
Szívemből kiáltom: békét a világnak!

Oldal Andrea
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A NYUGDÍJASKLUB
ÉRDEKVÉD ELMI CSOPORTJA
HOGYANALAKULTUNK MEG?
Dr. Parányi János és Oldal Margit községünk szülöttei
szívügyüknek tartották nyugdíjasaink sorsát. Eljöttek hozzánk,
hogy a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének munkájával
megismertessenek bennünket. Ők Budapesten aktív vezetői
tisztséget töltenek be a szervezetben. Megis-mertették a
szövet ség célkitűzései t és út mutatást adt ak, hogyan
csatlakozhatunk hozzájuk. Bíztattak bennünket a munka
kezdésére, ígéretet téve, hogy figyelemmel kísérik tevékenységünket és segítik munkánkat.
MUNKÁNK LÉNYEGE: a sorstársi összetartozás
erősítése.
CÉLUNK: a nyugdíjasok, illetve idős emberek
állampolgári jogainak érvényre juttatása, érdekeiknek védelme,
képvisel ete. Külö nös gondot kel l fordítani társadalmi
megbecsülésükre, egészségügyi, kulturális szükségleteknek a
jelenleginél jobb kielégítésére. El kell érnünk, hogy hetente
összejöhessenek és szórakozva, művelődve a közösségi
szellemben hasznosan töltsék idejüket.
Megértve a feladatokat, egy összejövetel alkalmával mely a könyvtárban volt - megalakítottuk a helyi szervezetet
,,Nyugdíjas Klub Érdekvédelmi Szövetség” néven.
MEGVÁLASZTOTTUK TISZTSÉGVISELŐINKET:
A szervezet vezetője: Gercsák Imréné,
helyettes: Bauer György,
vezetőségi tagok: Illés Dénesné,
Bányai Istvánné
Gyuráki András,
Oldal Ferenc,
Oláh Ferenc lettek.
A vezetőséget a lelkesedés mellett a munkára való készség is
jellemzi.
HOGYAN KEZDTÜNK MUNKÁHOZ?
Első teendő nk az vo lt, hogy bej elentett ük
szervezetünket a ,,Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetség”-éhez,
ahol bejegyezték működésünket 70 taggal. Felmértük a
községünkben élő nyugdíjasok számát, majd utcák szerint
csoportosítottuk. Így könnyebb figyelemmel kísérni életüket és
segítséget adni, ha szükséges. Megtudtuk, hogy a Rákóczi úton
94 fő, Ady utcában 60 fő, Damjanich utcában 44 fő nyugdíjas él.
Ezekben az utcákban a legmagasabb a nyugdíjasok száma.
Községünkben 1994. januárjában 567 fő nyugdíjas élt. Ma ezt
már korrigálni kell, mert év közben változott ez a szám.
A gyöngyösi Nyugdí jbiztosí tó Igazgatóság
Kirendeltségével felvet tük a kapcso lato t, hogy társadalombiztosítási munkánkat eredményesebben végezhessük.

Értékes felvilágosításokat kaptunk tőlük. Tisztábban láttuk, mi a
feltétele a méltányossági nyugdíjemelési vagy egyszeri segély
kérelmének.
Most már biztosabban kezdtünk munkánkhoz. 96
tagtársunknak kértünk méltányossági nyugdíjemelést. -A
kérelmek 55,3 %-a pozitív elbírálást nyert. Így 53 nyugdíjasunk
havi 600-800 forintos emelésben részesült. Három tagtársunk
pedig 3000, illetve 6000 forint összegben egyszeri segélyt kapott.
Örülünk azokkal, kiknek kedvezően bírálták el kérését. Őszintén
együttérzünk azokkal, akik elutasító választ kaptak. Az emelés
évente egy személynél 600 forinttal számolva 7200 forint. 53
nyugdíjasunknál 600 forinttal szorozva évi 381 600 forintot tesz
ki. Úgy érzem jó munkát végeztünk ezen a területen. Még minden
kérésre nem jött válasz, ezért a számok még változhatnak, változni
fognak. Tájékoztatásul közlöm, hogy az alacsony nyugdíjak
méltányosságból történő felemelése jelenleg is lehetséges, ha a
feltételek adottak.
Foglalkoztunk nyugdíjasaink ügyes-bajos dolgai-nak
elintézésével is, például kérvények megírásával. (polgár-mesteri
hivatalhoz, mozgáskorlátozottak szövetségéhez, bírósághoz
stb.)
Itt kell köszönetet mondanunk Dr. Kovács Erika
doktornőnek, aki az orvosi igazolások kiadásával - melyet csatolni
kellett a kérelmekhez - segítette munkánkat. Tudjuk, ez
többletmunkát adott neki, de ő szívesen teljesítette nyugdíjasaink
kérését. Kérjük továbbra is segítse munkánkat, támogassa kis
nyugdíjasainkat. Előre is köszönjük további segítségét.
KULTURÁLISESEMÉNYEINK:
1. Május 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából férfi
tagtársaink köszöntötték a szervezet nőtagjait. A ,,Hegedűs a
háztetőn” című filmet is ekkor néztük meg videón. Köszönjük
Csorba tanárnőnek, hogy a tévét és a videót az iskolából elhozta
hozzánk, majd vetítés után visszaszállította.
2. Májusban meglátogattuk a szociális otthon lakóit.
Szörpökkel, nápolyival kedveskedtünk nekik. Az ajándékon kívül
Gyuráki András nyugdíjas társunk szavalattal, mókázással
vidította fel az otthon lakóit. Közös dalolás, citerázás zárta a
kedves délutánt.
3. Szolnokon a ,,Szépkorúak szavalóverseny”-én részt
vett Gyuráki András tagtársunk Gyulai Pál: Éji látogatás című
költeményével és egy saját versének szavalásával. Igen szép
sikert ért el és az első mezőnyben végzett. Ő vett részt a
Szekszárdon megtartott idősek világnapja és a nemzetközi
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családév ünnepségein. Igen szép sikerrel szerepelt saját
versének elmondásával, melynek címe ,,Béke”. Ezeken a
rendezvényeken nemcsak magának szerzett elismerést, hanem
kis közösségünknek is. Megmutatta milyen tehetséges jó tollú
verselő. Sok kedves barátot is szerzett magának. Reá jobban
oda kell figyelni, hogy képességeit jobban kamatoztathassa.
4. Kirándulásaink színvonalasak, jó sikerültek voltak.
Júliusban: Szeged-Ópusztaszer volt úticélunk. Augusztusban:
Kecskemét-Kiskőrös-Kalocsa nevezetességeivel ismer-kedtünk.
Szeptemberben: Aggtelek-Jósvafő-Lillafüred-Parád gyönyörű
természeti szépségeit csodáltuk meg. Október: budapesti
kirándulásunkkal zártuk ezt az évet.
Most, hogy lassan közeleg az önkormányzati választás,
elhat ároztuk, hogy szervezetünk képvisel őt jelölt et az
önkormányzati képviselők közé. Ezzel biztosíthatjuk, hogy
nyugdíjasaink érdekei, jobbító gondolatai meghallgatásra
jussanak és elintézést nyerjenek. Kiss Józsefnénak köszönjük,
hogy figyel munkánkra, kérjük, továbbra is maradjon kapcsolatban szervezetünkkel.
A NYUGDÍJASOK HEVES MEGYEI SZERVEZETÉVEL kapcsolatunk megfelelő. Három alkalommal volt
értekezlet Egerben, melyen részt vettü nk. Anyagát az
összejövetelünkön megbeszéltük. Egerből kapjuk a Nyugdíjasok
Lapjá. Az Őszidő című, nyugdíjasoknak szóló havi folyóirat is
olvasásra és cikkei megbeszélésre kerülnek összejövetelünkön.
Taglétszámunk megalakuláskor 70 fő volt. Ma 135 fő
nyilvántartott tagunk van. Tagdíjunk 20 forint havonta. Ilyen
taglétszámmal nagyon szép munkát lehetne végezni és igen
komoly erőt képviselne célunk eléréséhez.

1994. november

Ajándék
az
is kolának
Kiss László képviselő, az általános iskola
tanára különleges, jobbára csak gyűjteményekben előforduló dísznövényeket
adományozott az iskolának, egy leendő
arborétum megalapozásául. Ezeket a növényeket részben ő nevelte, másrészt sikerült
megnyernie a célnak néhány szakembert, akik
ajándékozással támogatják az iskolai
arborétum létrehozását. Legfőképp Rusvai
György jászberényi kertépítő mérnök, a
jászberényi fői skola főkert észe segít i
növényri tkaságokkal a dísznövénypark
létrehozását.

FIGYELEM!
Minden magyar gyártmányú optikai keretből
10% ENGEDMÉNY!
- Computeres és szubjekttív látásvizsgálatot, valamint
- szemüvegkészítést végez azonnali határidővel!
A látásvizsgálatot 14 éves kortól végezzük.
A vizsgálat díja 300 Ft/fő, amennyiben nálunk
készítteti el a szemüvegét, a vizsgálat ingyenes!

Tudjuk azt is, hogy vannak nyugdíjas társaink, akik
koruk és betegségük miatt nem tudnak közénk jönni. Nekik
kívánunk gyógyulást és sok segítő barátot. ,,Áldottak az öregek
barátai” mondja Kempis Tamás. Akik rendszeresen látogatják
gyűléseinket, azoktól további hűséget és munkálkodást kérünk.
Azok, akik eddig még nem csatlakoztak, kérjük ezek után jöjjenek
közénk. Örüljünk együtt és szeretetben, megértéssel éljünk
egymás mellett tartalmas, szép életet. Gyűléseinket kéthetente
csütörtöki nap 16.30 órától tartjuk.

A vizsgálat ideje és helye:
1994. november 28. és 29., Zagyvaszántó, az
általános iskola előtti park, 10 órától 16 óráig.

Pár szót szeretnék szólni arról, hogy vezetőink minden
ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. Jelszavunk:
,,Munkálkodó légy, ne panaszkodó”! Van-e szebb munka, mint
aminek eredménye mosolyt varázsol idős sorstársaink ajkára?
Nincs! Ezért érdemes segíteni egymásnak! Szeretettel közeledni,
hogy szeretetet kapjunk.

VISOKER KFT.

Gercsák Imréné

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
NYUGDÍJASOKNAK INGYENES VIZSGÁLAT!
EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
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