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Mivel az 1996-os év 1100-dik éve annak, hogy
őseink letelepedtek a Kárpát-medencében- emléké-
re a gyógyszertár mögötti területet parkosítottuk és
1100. éve a Kárpát-medencében - felirattal emlék-
művet avattunk augusztus 20-án (az emlékmű Bor-
sos István munkája).

- Az óvoda régi vágya volt a helyiségek zárt
folyosóval történő összekötése. Őszi oktatás-kezdésre
elkészítettük.

- Az iskola nyári egészségügyi meszelésén kí-
vül üvegezett be-, illetve lejárókat kapott.

- Felújítottuk a Bajcsy-Ifjúság utat összekötő
szakaszt, valamint a Szabadság teret.

1997-ben a művelődési ház belső felújításával
kezdtük az évet - itt történnek a házasságkötés álla-
mi eseményei. Pályázaton nyert pénzből vásároltunk
egy 26 fős Mercedes típusú autóbuszt, mellyel az
intézményeink tanulóinak, valamint a különböző ci-
vil szervezetek kirándulási, színházlátogatási stb.
igényeit  meg tudjuk oldani. Még ebben az évben a
busznak is építettünk garázst.

Az önkormányzatnak, de a lakosságnak is a leg-
nagyobb gondot a Használt Akkumulátor Feldolgo-
zó Apcra, a Qualitálhoz való telepítési szándéka oko-
zott.  Községünk és a selypi medence lakóinak össze-
fogásával azonban ezt sikerült megakadályozni. Kö-
szönet érte.

Az 1998. évi költségvetést az önkormányzat az
1999-ben esedékes, községünk fennállásának 700.
évfordulója ismeretében alakította ki. Terveztük az
intézményeink külső felújításait 5 millió Ft-tal, 800
EFt-tal támogattuk templomunk felújítását, hívők
adományaiból  73 EFt-ot költöttünk a ravatalozóra,
a munkálatokat közhaszná munkások végezték.

Több, mint 15 Mft-ba került az Ady, a
Damjanich, a Dózsa György utak, a plébánia bekö-
tőútja, valamint a Fő úti járda aszfaltborítása.

Visszatekintés négy év munkájára
Tisztelt Választópolgárok!

Az 1994. december 11-én megtartott helyható-
sági választásokon megválasztott

Oldal Alfréd polgármester,
Rabecz János alpolgármester,
Bakos Tiborné,
Csorba Béla,
Forrai Ivánné,
Jakab Józsefné,
Jáger József,
Kiss László,
Kompolti Béláné,
Tiszóczi István
képviselő-testületi tagok megbízatása 1998.

október 18-dikával lejár.
Kötelességemnek tartom Önöket tájékoztatni

az eltelt 4 év munkájáról. Feladatunknak tartottuk az
intézményeink zavartalan üzemeltetése mellett a köz-
ség infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését, a szo-
ciálisan rászorulók támogatását, az első lakáshoz jutó
fiatal zagyvaszántói lakosok segítését. Munkánkat
minden évre elkészített és a testület által elfogadott
munkaterv alapján végeztük.

1995-ben került átadásra a lakosság által régen
várt Gyógyszertár, az újtelepi lakók kérésére a busz-
megálló, megkezdtük a temető felújítását. Novem-
ber 1-jére elkészült a két, fából faragott bejárati kapu,
mely Borsos István - községünk lakójának - munká-
ja. Mivel lehetőségünk volt közhasznú munkások
foglalkoztatására,  részükre a volt Tűzoltószertárat
alakítottuk át műhelynek és fokozatosdan elkezdtük
szerszámmal való ellátásukat.

1996-ban tovább folytattuk a temető kerítésé-
nek felújítását, mely társadalmi összefogással, kora
őszre el is készült, előtte a gépkocsiparkolóval együtt.
Pályázat útján nyert pénzből - testületi döntésre - a
könyvtárat öregek napközi otthonává alakítottuk át -
a könyvtár pedig a Takarékszövetkezet mögötti, ún.
házasságkötő helyiségbe költözött. (Folytatás a 2. oldalon.)
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- Költségvetésből és pályázati pénzből van fe-
dezetünk az iskola felújítására (4.460 EFt saját erő +
3.000 EFt pályázati támogatás, összesen 7.460 EFt):

- az első részen (,,A’’ épület) cserépcserét, a ,,C’’
szárnyon tetőtérbeépítést fogunk végeztetni,  bejáró
útját és udvarát aszfaltborítással látjuk el. A régi ,,A’’
szárnyban nyelvi labort és számítástechnikai termet
alakítunk ki.

Pályáztunk, de nem kaptunk támogatást a Zagy-
vaszántót Selyppel összekötő kerékpárúthoz, vala-
mint az iskolába tervezett fedett tanmedence építé-
séhez.

Szeretnénk még ebben az évben a Bajcsy-Zs.
úti vasúti átjáróban a kétoldali gyalogos átkelőt meg-
építeni, illetve a Fő utcai déli árkot járdalappal kibé-
lelni.

A 4 év folyamán sokat foglalkoztunk a szenny-
víz-elvezetés és -tisztítás gondolatával is, de a kivi-
teli költségek oly nagy terhet rónának községünk la-
kóira és önkormányzatára, hogy azt felvállalni nem
mertük. Bízva azonban abban, hogy országunk az
EU-ba tart, az 1999-2002-ig tartó ciklusban a falva-
kat is olyan támogatásban részesítik a közműberu-
házásoknál, mint a városokat - nagyobb százalékban
adnak támogatást, könnyebb lesz a felvállalása.

Tisztelt Választópolgárok!
Röviden ennyiben kívántam összefoglalni négy-

éves munkánkat. Ezek voltak azok a fontosabb mun-
kák és feladatok, melyeket úgy tudtunk elvégezni,
hogy választóinkat különböző helyi adókkal nem ter-
heltük. Ez év október 18-án, az Önök által megvá-
lasztott polgármesternek és képviselőknek adósságot
nem, de pénzmaradványt adunk mát.

Megköszönve a 4 évvel ezelőtt kapott bizalmu-
kat, kérjük választópolgárainkat, hogy október 18-
án éljenek a jegyző által leírt választási jogaikkal, és
olyan jelölteknek szavazzanak bizalmat, akik lelki-
ismeretesen dolgoznak községünk szépítésén, gya-
rapításán.

Tisztelettel:
Oldal Alfréd

polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)

Felhívás
Községünk emléket szeretne állítani azok-

nak a polgároknak, akik az I. és II. világhábo-
rúban estek el, vagy kerültek fogságba. Azért,
hogy ezeknek a  hősöknek és áldozatoknak a
neve fennmaradjon, létrehozunk egy díszki-
adványt, melynek elkészítéséhez kérjük mind-
azok segítségét, akiknek hozzátartozója az I.,
vagy a II. világháborúban elesett, vagy fog-
ságba került.

A zagyvaszántói Hősi Emlékművön az
alábbi nevek szerepelnek:

Hősi halottaink:
Oldal János, Oldal Lajos, Oldal Gábor,

Oldal Ferenc, Oldal József, Oldal József, Ol-
dal József, Oláh Mihály,  Oláh András, Patkó
Pál, Patkó Pál, Patkó Imre, Patkó János, Pat-
kó János, Rabecz János, Tóth Pál, Tóth Pál,
Varga János, Valkó István, Viski István, Zilai
János.

1944-ben elesett hősi katonáink:
Rabecz Imre, Vendel Pál, Urbán János,

Csépe András, vitéz Illés Antal, Kiss Lajos,
Kiss János, Kiss Mihály, Kurucz József, László
Pál, Misinczki István, Misinczki Illés, Tóth
Gábor.

és eltűnt leventék:
Illés József, Oláh Gergely, Patkó Pál,

Patkó Lajos, Tóth János, Tóth Pál, Vidéki
György.

A hazáért:
Ambrúzs János, Antal József, Fekete Já-

nos, Fekete Gyula, Fazekas Lajos, Gulyka Ist-
ván, vitéz Illés János, Juhász Mihály, Kurucz
József, Kurucz Albert, Kurucz János, Kaszás
János, Kovács Imre, Kovács József, Kovács
István, Kis József, Kis Pál, Kis István, Lukács
Pál, Misinszki János, Misinszki Ferenc,
Misinszki István, Mészáros József, Molnár Já-
nos, Nagy János, Nyári Mihály.

Ha ezen személyek valamelyikéről felvi-
lágosítással és adatokkal tudnak szolgálni, ke-
resse Kiss Szabolcsot a könyvtárban, a nyit-
vatartási időben (hétfőtől csütörtökig, délelőtt
9-12 óráig, délután 13-17 óráig), vagy a 386-
497-es telefonszámon.

Segítségét előre is köszönjük.
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A Magyar Köztársaság Elnöke 1998. október
18-ára írta  ki a helyhatósági választásokat. En-
nek keretében megválasztásra kerülnek a helyi ön-
kormányzati képviselők, a polgármesterek, a me-
gyei közgyűlés tagjai és - kezdeményezés esetén -
kisebbségi önkormányzati képviselők.

A választók nyilvántartása elkészült.
A választási névjegyzék augusztus 19-26-ig a

polgármesteri hivatalban közszemlére kifüggesztésre
került. Ezen időszak alatt lehetett a névjegyzékből való
kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt ki-
fogással élni. A névjegyzékben 1705 fő választópol-
gár szerepel.

Az önkormányzat képviselő-testülete megválasz-
totta a helyi választási bizottságot.

A bizottság elnöke: Csordás Gáborné.
Tagjai: Kiss József Szabolcs és Deák Béláné.
Póttagok: Dudás Péterné és Szűcs Róbertné.
Augusztus 21-ig minden választópolgár megkap-

ta a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést és
négyfajta ajánlószelvényt.

Minden választópolgár választási fajtánként egy-
egy jelöltet ajánlhat az ajánlószelvényben leírtak sze-
rint.

Helyi polgármester-jelölt, önkormányzati képvi-
selő-jelölt választójoggal rendelkező választópolgár
lehet.

- Polgármester-jelölt az lesz, akit a választópol-
gárok 3%-ának - legalább 52 főnek,

- Települési képviselő-jelölt pedig az lesz, aki a
választópolgárok 1%-ának  - legalább 18 fő - ajánlá-
sát megkapta.

- Megyei listát az a szervezet állíthat, amely a
választókerületben levő települések választópolgára-
inak legalább 0,3%-ának ajánlását összegyűjtötte.

Jelöltet, illetőleg listát ajánlani, illetőleg a válasz-
tási bizottságnak bejelenteni legkésőbb szeptember 25-
én 16 óráig lehet.

A jelöltnek, illetőleg a jelölő szervezetnek a be
nem nyújtott ajánlószelvényeket legkésőbb 1998.
szeptember 28-án 16 óráig meg kell semmisíteni. Az
erről készült jegyzőkönyvet október 1-jén 16 óráig
kell átadni a választási bizottságnak.

A választási kampány 1998. október 16-án
24.00 óráig tart. Kampányt folytatni október 17-én
0.00 órától október 18-án 19.00 óráig tilos!

A választás egy fordulóban zajlik és a megje-
lent választópolgárok számától  függetlenül érvényes
lesz. Megválasztásra a legtöbb szavazatot kapott je-
löltek kerülnek, nem kell semmilyen ,,küszöböt’’ el-
érniük.

Polgármester-választásnál a választópolgár egy
jelöltre szavazhat. Az a jelölt szerzi meg a mandátu-
mot, aki a legtöbb szavazatot kapja. Szavazategyen-
lőség esetén a választás eredménytelen, és időközi
választást kell tartani.

A kislistás képviselő-választásnál is a község
egésze alkot egy választókerületet, amelyben a vá-
lasztási törvény alapján 9 képviselőt lehet megválasz-
tani. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre sza-
vazhat, amennyi a megválasztható képviselők száma.
(A szavazólap akkor érvényes, ha legalább 1 és ma-
ximum 9 jelölt nevéhez jegyezték be az X, vagy a +
jelet.)

Azok a jelöltek szerzik meg a mandátumokat,
akik a legtöbb szavazatot kapják. Ha a mandátumki-
osztás során szavazategyenlőség miatt nem osztható
ki az összes mandátum, a jelöltek mandátumhoz ju-
tását sorsolás dönti el.

A választópolgárok 2 szavazókörben szavaz-
nak. A szavazás a megszokott helyeken lesz. A Vá-
lasztási Iroda részéről kérjük a tisztelt választókat,
hogy a választásokon az országgyűlélsi képviselők vá-
lasztásához hasonló aktivitással vegyenek részt. Az
akkor tanúsított fegyelmezett magatartással segítsék
a helyhatósági választások lebonyolítását. Bátran él-
jenek a törvényben biztosított ajánlási és választási
jogukkal. A választás tétje, hogy az elkövetkező négy
évben kik és milyen hatékonyan tevékenykednek az
Önök érdekében, mit tudnak elérni a község fejlesz-
tése, a lakosság jobb ellátása érdekében. Ezért a kam-
pány során ismerjék meg a jelöltek elképzeléseit és
adjanak részükre megfelelő útravalót és útmutatót az
elkövetkező négy évre.

Kérem, hogy a választással kapcsolatos kérdé-
seikkel forduljanak bizalommal a helyi választási iro-
dához.

Bukta Jánosné
jegyző, a helyi választási iroda vezetője

ISMÉT VÁLASZTUNK
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Helytörténet
Községünk első írásos említésének 700 éves

évfordulójához közeledve szeretnénk minél több,
a falu múltjával, fejlődésével kapcsolatos írásnak
helyet adni.

Elsőként KISS LÁSZLÓ (az iskola földrajz
szakos tanára) EMBER ÉS TÁJ KAPCSOLATÁ-
NAK KÖLCSÖNHATÁSAI ZAGYVASZÁNTÓ
KÖRNYÉKÉN című szakdolgozatából közlünk
részleteket.

Zagyvaszántó alig kétezer lakosú kistelepülés, így
érthető módon nem áll túl sok információ a múltat
kutató rendelkezésére. Története két szakaszra tagol-
ható:

1. A XIV. század előtti időszak, írásos feljegy-
zések nem maradtak fenn.

2. A XIV. századtól írásos feljegyzésekkel do-
kumentálható.

1. Az írásos feljegyzések előtti időszak
Bár több Zagyva-menti községhez hasonlóan

újkőkori leletanyagra is bukkantak a község határá-
ban, bizonyítottan csak a bronzkortól ismerjük az
ember telephelyét. Az irtási rét északkeleti sarkában
elterülő, mára eltüntetett, ún. Sósdomb szolgáltatta a
bronzkori leletek egy részét (őrlőkövek, marokkö-
vek).

Az ,,Ős-Zagyvaszántó’’ a sztyeppi pásztorkodást
folytató honfoglaló magyarság letelepedésének határ-
területén alakulhatott ki, hiszen ezen a környéken a
hegyek és a síkság határán húzódik az erdő váltóvo-
nal. A nagyállattartó pásztorkodás számára kedvező
természeti körülmények (nedves, zsombékos és árté-
ri rétek) még megvoltak, ugyanakkor a magasabb, a
legnagyobb áradások idején is száraz részek lehetővé
tették a letelepedést, később erdőirtásokkal a földmű-
velést is. A falu eredetileg mai helyétől északnyugatra
az ún. Gyúrban alakulhatott ki. Ez a terület mintegy
5-10 méterrel magasabb a későbbi falumag, az ún.
Öregfalu területétől, tehát a jelenkori nagy áradáso-
kat meghaladó vízszint esetén is biztonságos lehetett.
Feltételezések szerint a tatárjárás miatt az emberek
később mégis nagy nádasokkal, ártéri erdőkkel, mo-
csaras részekkel borított, nehezen megközelíthető,
alacsonyabb területekre költöztek.

Zagyvaszántó ,,írott történelme’’
(a XIV. századtól)
A község neve először egy 1299-es oklevélben

szerepel (terra Zantho) névalakban, mint a váci püs-
pökség birtoka. Hosszú ideig birtokolta a püspökség
1575-ben Szántai Osvát Nógrád megye alispánja a
földesúr, aki után leányági rokonsága örökölte. A tö-
rök idők alatt a falu teljesen elnéptelenedett, róla ke-
veset tudunk.

A török kiűzése utáni időkben lassan népesült.
1715-ben már nyolc jobbágy háztartást jegyeztek. Az
1720-as összeírásban mint nemesi falu szerepelt, adó-
köteles háztartása nem volt.

Az 1770-es úrbéri rendezés során a földesurai:
gróf  Grassalkovich Antal, báró Hellenbach  és Roth
Tamás voltak.

Egfy 1784-es térkép már több mint 50 házat
mutat. A falu lélekszáma 1787-ben 591 fő. A XIX.
század első felében a herceg Grassalkovich és gróf
Teleki családok birtokolták. Később báró Scossberger
Rezső és gróf Degenfeld Lajos nevét is megtaláljuk a
birtokosok között. 1873—ban a kolera nagy pusztí-
tást végzett Zagyvaszántón. A múlt században több
árvíz is pusztított, amelyek közül a legjelentősebb a
község arculatát is átformálta. A legalacsonyabb te-
rületén elpusztult házak lakói az árvízbiztosabb ma-
gasabb területeken építkeztek újra.

1880-ban a község határában levő Grassalkovich
birtokot Tornyos Schossberger Rezső szerezte meg.
Birtoka kiterjedt Apc, Lőrinci, Rózsaszentmárton,
Szücsi területére is. A nagyiparos báró kezdte el a
selypi medence iparának fejlesztését. Ő alapította meg
a Selypi Cukorgyárat.

A gróf Telekyek birtokát Degenfeld Lajos vásá-
rolta meg. A község 1568 kh határából 1936-ban a
kisbirtokok 1136 kh-t foglaltak el. A lakosság nagyobb
része ekkor még a földművelésből és az állattenyész-
tésből élt, kisebb rész a környék ipari üzemeiben ta-
lált munkát. 1944-ben 600 kh földet osztottak fel 307
földigénylő között. 1956-ban alakult a termelőszö-
vetkezet, ami talán a hagyományoknak köszönhető-
en a környék legjobb tsz-e lett és ma is működik.

1950-ben a falu Nógrád megyétől Heves megyé-
hez került, a hatvani járáshoz, majd 1970-től a gyön-
gyösi járás része volt a járás megszűntéig. A 70-es,
80-as évek társközségi viszonya után 1990-től újra
önálló önkormányzattal rendelkező község.

Zagyvaszántó lakóinak száma:
1787-ben 591, 1869-ben 834, 1880-ban 744,

1900-ban 1073, 1920-ban 1678, 1930-ban 1620,
1970-ben 2037, 1995-ben 2017.
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Beköszöntő
Tisztelt Választópolgár!
Engedje meg, hogy néhány percre igénybe vegyük

idejét és türelmét. Szeretnék bemutatkozni, szeretnénk azt,
ha ez alapján meg tudnánk nyerni Önt ügyünknek, célki-
tűzéseinknek.

Örömmel értesítjük arról, hogy megalakult  és nap-
ról napra szélesedik a tábora az ,,Összefogás Heves Me-
gyéért Egyesületnek, civil szervezetnek.

Az Egyesület célul tűzte azt, hogy képviseletet biz-
tosítson azoknak az állampolgároknak, akik nemcsak szó-
ban, de tettekkel is segíteni akarják a megye fejlődését.

Az egyesület pártoktól független! Talán Ön is unja,
talán Önben is fenntartásokat szül a pártok harca, annak
hangneme, a beváltatlan, felelőtlen ígéretek sokasága, a
pártérdek előtérbe helyezése, túlhangsúlyozása.

Ezeket a jelenségeket szeretnénk kiváltani. Szándé-
kunk, hogy a megyében az itt lakók érdeke jelenjen meg,
az itt lakók akarata érvényesüljön. A megyei közgyűlés-
ben a szakmai képviselet elsődlegességét és talán éppen
az Ön által választott polgármester tagként történő jelen-
létét támogatjuk.

Szeretnénk elérni, hogy a községek kistérségenként
és közvetlenül is képviseletet kapjanak a ,,megye parla-
mentjében’’. A választók mindegyikével élő, folyamatos
és rendszeres kapcsolat alakuljon ki, értő, felkészült, a
helyi viszonyokat, lehetőségeket jól ismerő megyei köz-
gyűlési tagokat válasszunk.

A megyei közgyűlésben ígérjük a
- közvetlen képviseletet, rendszeres kapcsolattartást,
- partnerséget Önnel, a megye fejlődésének szolgá-

latát, tisztességet és nyitottságot.
- Olyan választási programot, melyet még ebben a

hónapban tanulmányozhat.
Mindezekhez kérjük támogatását.
Kérjük, hogy azt az ajánlószelvényt, amelyet a me-

gyei közgyűlés tagjának választásához kap, az ,,Összefo-
gás Heves Megyéért’’ Egyesület részére töltse ki és adja
át majd támogatóinknak, akik felkeresik lakásán. Kísérje
figyelemmel az Egyesület munkáját, megjelenését. Szí-
vesen vesszük észrevételeit, javaslatait, melyeket polgár-
mesterének bármikor eljuttathat.

Tudjuk, új civil szervezet vagyunk, bizonyítani
igyekszünk létünket. Fogadja jó szívvel jelentkezésün-
ket, programunkat, törekvéseinket nem felejtve, hogy
sokan összefogtak Heves megyéért, Önért.

Megköszönve, hogy elolvasta beköszöntésünket,
nagy tisztelettel köszönti az

Összefogás Heves Megyéért Egyesület

A NYUGDÍJASOK
KLUBJA ÉLETÉRŐL

Négy éve működik községünkben a Nyugdíjas Érdekvé-
delmi Szervezet, Nyugdíjas Klubja. Célja: az idős emberek
jogainak érvényesítése, érdekeik képviselete. A sorstársi össze-
tartozás erősítése és kulturális igényeik kielégítése. Létszá-
munk 118 fő. Tagjaink évi 360,- Ft tagdíjat fizetnek. Összejö-
veteleinket hétfő délutánonként tartjuk a kultúrotthonban. Ér-
dekvédelmi munkánk eredményességét igazolja, hogy 81 ta-
gunk kapott méltányossági nyugdíjemelést, és 36 tagunk se-
gélyt. Több kérvényt írtunk tagjaink ügyes-bajos dolgainak
elintézése érdekében is sikeresen.

Kapcsolatunk a megyei vezetőséggel és a helyi önkormány-
zattal jó. A megyei vezetés a ránk vonatkozó rendeletekkel,
munkánk jobbá tételének lehetőségeivel ismertet meg ben-
nünket. - A helyi önkormányzat biztosítja összejöveteleink-
nek a helyiséget. Évente 20.000,- Ft támogatást ad, melyet
kirándulásainknál és találkozók megrendezésénél használunk
fel.

Több rendezvényünk van évente. A már hagyományos
május elsejei ,,Nyugdíjastalálkozót’’ együtt tartjuk a közsé-
günkből elköltözö tt - erre a napra hazalátogató nyug-
díjastársainkkal. Meghitt ünnepség ez, melyet az óvoda és az
iskola növendékeinek műsora és a Hagyományőrző Asszony-
kórus szép népdalcsokra tesz színessé.

A téli hónapokban előadással, árubemutatóval, videóval,
és a ránk vonatkozó rendeletek megbeszélésével töltjük időn-
ket  összejöveteleinken. Ekkor tervezgetjük a nyári kirándu-
lásokat is. Kirándulásaink csodálatos élményt adnak mind-
annyiunknak. Sok történelmi helyet bejártunk. Gyönyörköd-
tünk változatos tájainkban. Fürödtünk gyógyvizeinkben és lelki
vigaszt nyertünk kegyhelyeinken. Nagyszerű élmény volt 31
társunkkal részt venni az Országos Nyugdíjastalálkozón a
Budapest Sportcsarnokban - mivel ezek erősítették összetar-
tozásunkat, színessé, felejthetetlenné tették napjainkat.

Köszönetet mondunk azoknak, akik ismerősként és isme-
retlenként hozzájárultak munkánk eredményéhez, kulturális
programjaink sikeréhez.

A közösséget szerető fiatalabb és korosabb nyugdíjasokat
várjuk körünkbe. Természetesen nem nyugdíjas látogatását is
szeretettel fogadjuk.

Gercsák Imréné
elnök

Fiatalok figyelmébe
Február 1-jével megnyílt Zagyvaszántón az Ifjúsági klub.

A fiataloknak itt lehetőségük nyílik a kikapcsolódásra. Ehhez
rendelkezésünkre áll magnó, számítógép, televízió, videó, így
megvalósítható a filmek vetítése is. A klub minden héten pén-
teken 20 órától látogatható, a zárás a hangulattól függ. Ha 15
és 30 év között vagy, akkor szeretettel várunk téged is. Helye:
a Zagyvaszántói Művelődési Ház klubja. A közeljövőben több
kulturális programot is szeretnénk megvalósítani a klub kere-
tei között.

Minden ötletet szívesen várunk! Az összejöveteleken az
alkoholfogyasztás nem megengedett. Szeretettel vár minden-
kit:

IFJ. GULICS LÁSZLÓ
klubvezető



Szántó Hírei6 1998. szeptember

H o g y  t e t s z i k  l e n n i ?
Egy tavaszi rokonlátogatás alkalmával tehettem fel ro-

vatunk kérdését a hazalátogató OLDAL MARGITNAK, Zagy-
vaszántó hajdani tanácstitkárának.

A kiegyensúlyozott, örökvidám Margitka készséggel be-
szél a szántói évekről, a fiatalságáról és a munkáséveit nagy-
részt kitöltő budapesti évekről is. Oldal János és Patkó Mária
második gyermekeként született 1933-ban Zagyvaszántón.
Hárman vannak testvérek, Máté Hatvanban, Sándor helyben,
ő Budapesten él. Töltekezni, megújulni hazajár.  Sajnos gyö-
kereit elvesztette, édesanyja, édesapja halott, de az ,,Oldalhaj-
tások’’  megvannak.

MESÉK VILÁGA
Eleven voltam, mint a tűz - meséli. Egyszer, már felnőtt

koromban kérdeztem Veréb Pista bácsit, az első tanítómat, hogy
milyen gyerek voltam, mire a következőket válaszolta: ,,Órá-
kon igyekvő, jól tanuló kis angyal voltál, a szünetekben min-
den rosszra képes ördög lettél!’’

Édesanyám is úgy emlegette, hogy rossz gyerek voltam.
Képes voltam nekimenni a fiúknak. Tanulni tényleg nagyon
szerettem, gyorsan tanultam és jól memorizáltam, gondolkod-
tam. A polgárista bátyám leckéjét is gyakorta titokban megcsi-
náltam. Irigykedtem is rá, hogy ő járhat polgáriba, én meg
nem.

Visszatérve első tanítómra, Veréb Pista bácsira, elmond-
hatom, hogy nagyon tiszteltem. Mindig szeretettel beszéltünk
róla a családban, hiszen édesanyámat is ő tanította. Engem
szeretett, bízott bennem és ez erőt adott felnőtt koromban is,
az akkori nehéz munkámhoz.

Gyermekkoromat csodálatossá varázsolta Patkó nagyma-
mám. Ő volt az én mesevilágom. Kicsi háza a Dózsa György
utcában maga volt az elvarázsolt kastély, ő benne a jóságos
tündér.

Itt mindig melegséget, biztonságot találtam, talán egy
kicsit kivételezetten szeretett is, hisz én voltam az egyetlen
lányunokája. Úgy gondolom, bennem látta felnőni azt a lányt,
akit korán elvesztett. Jóságos asszony volt.

Nagylány koromban is tartogatott nekem finom falato-
kat. A tanácsnál dolgoztam és odaüzent valakivel, hogy kacsát
vágott, meghagyta a májat nekem, ebédidőben hozzá igyekez-
zek. Oldal nagymamától a vidámságot, az optimizmust örö-
költem. Büszkeséggel gondolok rájuk.

VÁLTOZÓ VILÁG:
1952-ben kerültem a tanácshoz, ahová kisegítő munkára

hívtak be. Három hónap eltelte után alkalmaztak irodakezelő
beosztásban. 1954-ben, 21 évesen lettem Zagyvaszántó tanács-
titkára. A járási tanács vezetői a két éves munkám és a helyis-
meretem alapján alkalmasnak találtak az állás betöltésére. A
tanácstitkári állást az akkori törvények értelmében választott
tisztségviselő tölthette be. A választáson ketten mértük össze
az erőnket, a megméretésből én kerültem ki győztesen. Ta-
nácstitkárként én láttam el az anyakönyvvezetést, hozzám tar-
tozott a végrendeletek elkészítése, a hivatali munka összefogá-
sa. Szabad időnkben színdarabokat, néptáncokat tanultunk és

adtunk elő a községben és a környező településeken, a ,,Boci-
boci tarka”, ,,A cigány” című és még sok más színműveket.

Nagy örömömre szolgált, hogy az 1955-56-os tanévre
egyéves bentlakásos tanácsi iskolába küldtek Budapestre. Cso-
dálatos év volt. A tanulás mellett ismerkedtünk a főváros ne-
vezetességeivel, megismertük a tanácsi rendszert, látogattuk a
tővárosi és kerületi tanács- és bizottsági üléseket. Az Ország-
ház látványa, a budai és a pesti panoráma maradandó élménnyé
kovácsolódott bennem. A tanulás mellett jutott idő a szórako-
zásra is. Színdarabokat, csasztuskákat, népi táncokat tanul-
tunk és adtunk elő társainknak és a meghívott testvériskolások
részére.

Nyár folyamán a közigazgatásban nagy volt a kapkodás.
A törvények, a rendeletek gyorsan változtak. Nagyon kellett
figyelni, hogy az érvényben lévő törvények, rendeletek alapján
humánusan járjunk el.

A forrongás idején itthon voltam Szántón. A tanácsház
előtti égetés lázba hozta ugyan a falut, de végül az emberek
megfontoltságának, józan ítélőképességének köszönhetően tra-
gédia nélkül vészeltük át az őszi hónapokat. A fiatalokkal együtt
vigyáztunk a község rendjére, tartottuk az ügyeletet a tanács-
házán.

1958. közepéig dolgoztam tanácstitkárként a faluban.
Mindig szívesen gondolok vissza ezekre az évekre. Sok volt a
munka, a feladat, de fiatal voltam és a fiatalság mindent le-
győz.

TÁGULÓ VILÁG
1958. nyarán az én vonatom Budapest felé kapott szabad

jelzést. Nekivágtam hát a fővárosnak. Először az Élelmezési
Minisztérium Export Irodájára kerültem, Itt személyzetis mun-
kakörben dolgoztam. Munka mellett évekig a KISZ fiatalok
munkáját irányítottam.

Munkahelyemen párt, illetve szakszervezeti funkciót töl-
töttem be. Lakóhelyemen - kerületi szinten a tanácsnál bizott-
sági tagként, párttanácstagként, illetve lakóterületi hazafias
népfront titkárként. Az országos és helyi választások előkészü-
lésében minden alkalommal részt vettem. Jelenleg a Zuglói
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének vezetőségi tagja
vagyok.

1975-től a Közlekedési- és Szállítási Dolgozók Szakszer-
vezetéhez kerültem, mint munkatárs. Innen is mentem nyug-
díjba. Munkám révén, megismerhettem az ország zegét-zugát,
falvait, városait, embereit. Szerencsére magánemberként kül-
földre is kijutottam, így kitágult előttem a világ. Mint nyugdí-
jas még mindig dolgozom. Furcsa fintora az életnek, hogy nyug-
díjasként visszakerültem a közigazgatásba. A zuglói önkor-
mányzat adminisztrátorként alkalmaz. Ebben a munkában is
örömöm lelem annak ellenére, hogy egész életemben embe-
rekkel, az emberekért dolgoztam. A munkám, illetve társadal-
mi munkám minden időmet lekötötte, ez lett az én magánéle-
tem.

Kívánjuk, hogy a vonatod még sokáig robogjon a világ-
ban, és élvezd minden állomását erőben, egészségben.

Jakab Józsefné
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Az egyházközség készül
a település megalakulásának

700. évfordulójának
megünneplésére

Az egyházközségi képviselő testület a település
megalakulásának 700. évfordulójára készülve elha-
tározta, hogy az 1712-ben megépült templomunkat,
amely végleges külső formáját - a torony megépíté-
sével - 1879-ben nyerte el, belső művészi festése
pedig 1945-ben készült el, külsőleg fel fogja újítani.

A felújítási munkák, bár az elmúlt évek során
(1933., 1958., 1978.) többször megismétlődtek,
melyre a magas talajvíz miatti falvizesedés miatt
kellett visszatérni, napjainkban is érezteti hatását.
Templomunk állaga erősen leromlott. Ennek meg-
szüntetésére, valamint a 700. évforduló méltó meg-
ünneplésére döntött úgy az egyháztestület, hogy a
templomot felújítja. A munkák 1998. év júniusában
kezdődtek el Dr. Dragonics Tamás építészmérnök
útmutatásai alapján, melyben nagy hangsúlyt kapott
templomunk műemlék jellegének minél jobb kieme-
lése. Ez figyelembe véve új zsaluk és ablakok kerül-
tek beépítésre. Felújításra kerültek a párkányok. A
tetőszerkezet ,,műemlék” pala borítást, míg a torony
és falazat teljes felújítást kapott, melyek 1998. szep-
temberében készültek el.

A fenti munkák megvalósulásához a szükséges
anyagi fedezetet a hívek adományai biztosították,
mintegy háromnegyed részben, egynegyed részben
pedig a községi önkormányzat. Mindezekért köszö-
netet kell mondani azoknak, akik szorgos munká-
jukkal, adományaikkal segítették és hozzájárultak ah-
hoz, hogy templomunk külsőben megújulhatott. Így
méltóképpen várhatjuk és készülhetünk községünk
évfordulójára.

Köszönetet kell mondani dr. Mándoki György-
nek, községünk plébánosának, aki nélkül úgy érez-
zük ez a cél nem valósulhatott volna meg. Köszöne-
tet kell mondani mindazoknak, akik imádságukkal
segítették templomunk felújítását.

Templomunk ,,új ruhába” öltözött, várja a tele-
pülés megalakulásának 700. évfordulóját és vár Té-
ged. Megszólaló harangja mos hív, gyere mert itt
megbékélhetsz és szeretetet találsz.

Az egyházközség nevében
Jáger József

Balatonakalin augusztusban . . .
. . . táborozott 40 zagyvaszántói kisdiák. Nagy várakozás,
izgalom kísérte a készülődést minden családban, ahonnan
kisgyermek indult útnak a Balatonhoz.

Hosszú utazás kezdődött 08. 16-án reggel 8 órakor
az iskola udvarától. Egy-két anyuka könnycseppekkel küsz-
ködött, a gyerekek viszont már gondolatban a magyar ten-
gerben lubickoltak.

Az álom délután vált valósággá a vonat és a hajóuta-
zás után.

Gyorsan elfoglaltuk a kedves faházakat, felderítettük
a tábort és elfogyasztottuk a finom vacsorát. A kora esti
fürdőzés a Balatonban igazán frissítőként hatott. Az időjá-
rás szerencsénkre egy hétig nekünk kedvezett és így az akali
strandra is berendezkedtünk. Tudtuk milyen a lépcső kö-
rül talaj, hol a legkevesebb a kagyló és a kavics, meddig ér
a bejárónál a víz, hogyan vegyük a csúszdánál a kanyaro-
kat, és melyik büfében érdemes sorba állni.

Igazán megbarátkoztunk a kis faluval, lakóival, hisz’
segítőkészek és mosolygósak voltak. A tábor dolgozói, al-
kalmazottai is azon fáradoztak, hogy mindannyian jól érez-
zük magunkat.

Sportpályák, (foci, röplabda, kosár), tévé és video,
mind arra az esetre, ha az időjárás bennmarasztal minket.

Esténként diszkót rendeztünk hol  közösen a másik
tábor lakóival, hol csak mi, az utolsó előtti éjszakán.

Tanári vezetéssel egy hűsebb napon vetélkedtünk is
balatoni ismereteinkről és totót töltöttünk ki. Édes ajándé-
kokért folyt a ,,harc’’.  De ajándék volt a vízibiciklizés és
a csúszdázások is.

A finom és bőséges reggelik, ebédek és vacsorák ét-
termi ízeket varázsoltak elénk. A lefekvést igaz, pótvacso-
rák előzték meg, de az egésznapos fürdőzést bírni kellett.

Csak a szépre és a jóra tudunk emlékezni - szúnyo-
gok sem voltak -, a barátokra a szihalmi iskolából és még
mennyi mindenre . . . a fényképek segítenek és a gondola-
taink.

Jövő nyárra ismét tervezzük az iskolai tábort
Balatonakalin, a már megszokott, megkedvelt helyen. Az
idén ehhez az emlékezetes nyaraláshoz a Zagyvaszántó
Gyermekeiért Közalapítványtól és Tóth Tibortól (Inter
Meteor Kft.) kaptunk értékes segítséget. Köszönjük!

Mi, pedagógusok pedig köszönjük a gyerekeknek,
hogy nehézségek nélkül, vidáman és gyermekien ,,segítet-
ték’’ a munkánkat és részesei voltak e kellemes 10 nap-
nak. Gercsényi Andrásné Kati néni és Samu László tanár
bácsi nevében is:

Oldal Andrea
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Megalakult
a gyermekjóléti

szolgálat
A szociális alapellátásról, a gyermekek

védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló
1993/3. és 1997. évi törvényben leírtaknak
megfelelően 1998. szeptember 1-jével köz-
ségünkben az általános iskolában, önálló
szolgáltatásként megindult a családsegítő,
gyermekjóléti szolgálat.

A gyermekjóléti szolgáltatást végző
munkatársunk Bakos Boglárka szociálpe-
dagógia szakos.

A szolgálat feladata, hogy segítséget
nyújtson a szociális, lelki, családi, gyermek-
nevelési problémákkal küzdőknek. Hatáskö-
rébe tartozik az életvezetési tanácsadás, fel-
világosítás, információnyújtás.

A szolgáltatáshoz fordulók ügyeinek,
érdekeinek képviselete éppúgy tevékenysé-
gi köre, mint a családgondozás, a gyerme-
kek testi, lelki fejlődésének, egészségének,
a családban történő nevelésének az elősegí-
tése, a veszélyeztetettség megelőzése, illet-
ve megszüntetése.

A gyermekjóléti szolgálat csa-
ládcentrikus ellátási forma, mely a hangsúlyt
a gyermekek érdekeinek képviseletére helye-
zi. A szolgálat önkéntes megkeresés alapján
működik, de ha tudomására jutnak olyan ese-
tek, amelyekben segíthet, felajánlja szolgál-
tatásait.

Az ellátás ingyenes és a gyermekjóléti
szolgálathoz fordulók személyes adatait,
problémáit a hivatali titoktartás kötelezett-
sége védi.

A gyermekjóléti szolgálat irodája az ál-
talános iskola épületében a C szárny emele-
tén található, felkereshető, munkanapokon
12-16 óráig.

BEMUTATKOZIK
AZ IDŐSEK NAPKÖZI

OTTHONA
1997. február 10-én új intézménnyel gyarapodott közsé-

günk. A falu közepén megnyitotta kapuit az idősebb korosz-
tály napközbeni ellátásáról gondoskodó klub.

A helyiségek kialakítását, berendezését pályázaton nyert
pénzből, kb. 1 millió forintból oldotta meg az önkormányzat.
Kényelmes ülőgarni túrák, heverők, rádió, televízió,
videomagnó állnak a klubtagok rendelkezésére. A konyha kor-
szerűen felszerelt, gáztűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mikrosütővel
ellátott. Az iskolából szállított ebédet jó étvággyal lehet elfo-
gyasztani az étkező részben.

Tisztálkodási lehetőség is van, fehéren ragyogó fürdő-
szobákban, sőt, a különféle felsőruházati holmik és ágyneműk
mosása is kényelmesen megoldható automata mosógéppel.

A klub igen népszerű felszerelése a biolámpa, mely kü-
lönféle betegségeket, így például nátha, megfázás, reumatikus
fájdalmak stb. kezelésére szolgál. De van lehetőség vérnyo-
másmérésre, súlymérésre, gyógyszerek felíratására a doktor-
nővel. A felírt gyógyszerek kiváltása a patikából is a szolgálta-
tások körébe tartozik.

A különféle hivatalos ügyek intézéséhez a tagok állandó,
folyamatos tanácsadást, segítségnyújtást vehetnek igénybe.

Az elmúlt egy év eseményekben nagyon gazdag  volt.
Kialakult a házirendünk, megszoktuk, megszerettük egymást.
Hol videózással, hol kártyázással múlattuk az időt, de megem-
lékeztünk nemzeti és egyéb ünnepekről, sőt, kirándulni is el-
mentünk Szécsénybe. Névnapi köszöntők, edénybemutató, bio-
termékbemutató színesítette napjainkat. Többször volt alkal-
munk találkozni a polgármester úrral, a jegyző asszonnyal.
Baráti találkozót szerveztünk az apci idősek klubjának tagjai-
val. Az óvodás és iskolás gyerekek is jártak nálunk szerepelni,
verset mondani.

Májusban kisétáltunk a Zagyva-partra, majd a községi
millecentenáriumi parkban végeztünk egy kis társadalmi mun-
kát.

Nagyon sokat beszélgetünk a régi időkről, nézegetünk
régi, családi fényképeket. Volt olyan alkalom is, amikor a he-
lyi plébános, Mándoki atya jött el közénk beszélgetni, imád-
kozni.

Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik intézmé-
nyeinkről. Tagságunknak a népjóléti bizottság vezetője kará-
csonykor ajándékcsomagot adott át. Nagyon örülünk annak is,
hogy még a tél folyamán sor került a terasz beüvegezésére. Ez
most már teljessé, igazán otthonossá tette épületünket.

Bízunk abban, hogy az idősek klubja még sokáig fogja
szolgálni Zagyvaszántó idősebb lakóinak kényelmét, bizton-
ságát. Szeretettel várunk magunk közé mindenkit, aki gon-
doskodásra, társaságra, melegségre, jó szóra vágyik.

BORSOS ISTVÁNNÉ
vezető
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A Hatvan és Vidéke Takarék-
szövetkezet az elmúlt évben ünne-
pelhette megalakulásának 40. év-
fordulóját.

Az elmúlt négy évtized kor-
szakos fejlődésének eredménye-
ként bebizonyítottuk, hogy szá-
munkra az ügyfél a legfontosabb,
s minden erőnkkel azon dolgo-
zunk, hogy mindenki elégedett le-
gyen szolgáltatásainkkal.

Szövetkezetünk fejlődését  jól
bizonyítja, hogy megyénk legna-
gyobb és országosan is az egyik
legjelentősebb takarékszövetkezeti
hitelintézetévé tudtunk válni.

Piaci részesedésünket, saját
vagyonunkat, mérlegfőösszegün-
ket (mely már meghaladja a 3 mil-
liárd Ft-ot) folyamatosan növeltük.

A mennyiségi növekedés
mellett hasonlóan fontos az a mi-
nőségi változás, amelynek nyomán
a korszerű szolgáltatások, banki
konstrukciók gyorsan elérhetőkké
válnak a község lakossága, vállal-
kozói számára is.

A helyi kirendeltségen is kor-
szerű folyószámla-vezetés, betétel-
helyezési, lekötési, befektetési le-
hetőséget, illetve számos hitel-
konstrukciót kínál szövetkezetünk.

A kibocsátott Takarék-kártya
mellett hamarosan több, külföld-
ön is használható, az integrációs ta-
karékszövetkezetekkel közös
bankkártyával fogunk megjelenni.

Számos kedvezményes ka-
matozású, központilag támogatott
hitelt is közvetít szövetkezetünk.

A zagyvaszántói kirendeltsé-
gen is biztosított a kártyával tör-
ténő készpénzfelvétel a telepített
ún. POS terminál segítségével.

Szövetkezetünk hatvani köz-
pontjában üzembe helyezett ATM
- bankjegykiadó automata által a
nap bármely  szakaszában lehető-
ség van a kártyával történő pénz-
felvételre.

A szolgáltatások köre tehát
rohamosan bővül és egyre korsze-
rűbb. S ami igazán lényeges, hogy
ezen szolgáltatásokat egy csoport
tagjai és vállalkozásai együttesen
kínálják.

A csoport alapkövei az ún. ta-
karékbanki integrációban résztve-
vő 231 takarékszövetkezet, köztük
a Hatvan és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, tagjai a Takarékbank Rt.,
az Országos Takarékszövetkezeti
Szövetség, az Országos Takarék-
szövetkezeti Intézményvédelmi
Alap, a Fundamenta Lakástaka-
rék-pénztár Rt., a Hungária Biz-
tosító Rt., valamint a DG Bank.

Az a DG Bank, amely a Ta-
karékbank Rt. többségi tulajdono-
sa és amely Németországban a ta-
karékszövetkezetekhez hasonló
szövetkezeti pénzintézetek köz-
ponti bankja, sok évtizedes piac-
gazdasági tapasztalatokkal.

Mindezek a változások egy új
fejlődési szakasz kezdetét jelentik,
amelyet takarékszövetkezetünk
eredményeinek növekedése is jól
mutat.

A szolgáltatások korszerűsí-
tése érdekében pénzintézetünk az
elmúlt években és jelenleg is je-
lentős beruházásokat hajt végre.

A sokrétű feladatok megoldá-
sához elengedhetetlen az a szak-
mai és emberi felkészültség, amely
által a helyi kirendeltség dolgozói
a banki termékek közötti eligazo-
dást, tanácsadást biztosítják ügy-
feleink részére.

Köszönjük, hogy idáig is fi-
gyelemmel kísérte takarékszövet-
kezetünk működését.

Köszönjük, ha már eddig is
bennünket választott, és nagyon
bízunk abban, hogy a jövőben
ügyfelünkként üdvözölhetjük.

Reméljük - ha megoldandó
pénzügyei vannak, vagy segítség-
re van szüksége -, akár magánsze-
mélyként, akár vállalkozóként, fel-
keresi a helyi kirendeltségünket.

Hiszen változatlanul igaz a
több évtizedes szlogenünk:

Útba esik jövet, menet, a
takarékszövetkezet!

JUHÁSZ FERENC
ügyvezető igazgató

HATVAN ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
3000 Hatvan,
Kossuth tér 15.

Tisztelt Olvasó!

„A múltban születtünk
   a jelenben szolgálunk.
  A jövőt Önnel együtt,
  Önért építjük.''
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Szántó Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Oldal Alfréd polgármester
Szerkesztõ: Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.
Megjelenik: 800 példányban

Nyomdai munkák: Márton Anna Jobbágyi

Anyakönyvi események
1998. augusztus 31-ig

ÚJSZÜLÖTTEK
ZÓLYOMI MÁTÉ 1998. 01. 25.
szülei: Debreceni Andrea, Zólyomi Zsolt.
GYŐRI ZSÓFIA 1998. 01. 31.
szülei: Patkó Marianna, Győri Tibor.
NAGY TIFANI 1998. 02. 22.
szülei: Török Anikó, Nagy Csaba.
TÓBI MÁRK 1998. 05. 03.
szülei: Kiss Judit, Tóbi Attila,
SZITA ISTVÁN 1998. 06. 08.
szülei: Czimer Mária, Szita István.
VENDEL BRIGITTA 1998. 06.18.
szülei: Viski Zsuzsanna, Vendel József.
SZABALICS SZILÁRD 1998. 08. 24.
szülei: Alattyáni Anna, Szabalics József.
SZŰCS CSABA 1998. 08. 28.
szülei: Matusik Ilona, Szűcs Csaba.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bajusz Zsuzsanna és Gócza István László 1998. 05. 23.
Maczák Szilvia és Kerékgyártó József 1998. május 23.
Kókai Krisztina és Szepesi Gábor 1998. május 30.
Takács Erzsébet és Kiss Ferenc 1998.06. 12.
Dulai Mária és Rabecz János 1998. 06. 27.
Németh Melinda és Varga Gábor 1998. 07 15.
Varga Krisztina és Jónás József Zsolt 1998. 08. 01.
Kovács Erika és Molnár Zsolt 1998. 08. 01.
Papp Edina és Gergely Tamás 1998. 08. 15.
László Andrea és Dobos Lajos 1998. 08. 15.
ELHUNYTAK:
Pintér Gergelyné Dobrocsi Mária (szoc. otthon)
Gulyka Péter (Köztársaság út)
Mihók Jánosné Bátori Mária (Ifjúság u.)
Pintér Józsefné Koruhelyi Valéria (Ifjúság tér)
Gyenge László (Arany J. u.)
Hamaridisz Istvánné Kadlót Margit (szoc. otthon)
Fekete Mihályné Szabó Margit (Nagymező út)
Bogdán József (Rákóczi u.)
Szabolcsi Ilona (Arany J. u.)
Moldván Jánosné Som Erzsébet (Tavasz u.)
Képe Ferenc (Ady E. u.)
Patkó Lajos (Vasút u.)
Kocsis Károly (Rákóczi u.)
Szita Flóriánné Forrai Lenke (Móricz Zs. u.)
Huczka Mihályné Kasza Mária (szoc. otthon)
Beleznai Lászlóné Kelemen Ilona(Damjanich u.)
Kerékgyártó Lajosné Haller Mária (Rákóczi u.)
Tóth Jánosné Gulyka Johanna (Damjanich u.)
Szabó Imre (Dózsa Gy. u.)
Szegedi Károlyné Simon Aranka (szoc. otthon)
Simák Lajosné Kerek Mária (szoc. otthon)
Horváth Jánosné Maka Mária (Fő u.)
Tóth Béláné Nagy Teréz (Ady E. u.)
Kovács Jánosné Báti Erzsébet (Jókai u.)
Patkó Imréné Illés Margit (Rákóczi u.)
Molnár Lajos (szoc. otthon)
Hederics Ferencné Mitykó Zsófia (Damjanich u.)
Kurucz Jánosné Szabó Erzsébet (Nagymező u.)
Eördögh János (Ifjúság u.)

Csúcson a csapat
A Zagyvaszántó SE
labdarúgócsapata

20 mérkőzés óta veretlen!

Az 1988-as év labdarúgó eredményei:
1998. II. 7-én rendezték meg a Körzeti Labda-

rúgó Teremkupát, amelyen Zagyvaszántó az 1. he-
lyezést érte el és Fekete László lett a torna legjobb
játékosa. Az ifjúságiak is jól szerepeltek, György Ro-
land lett a torna legjobb kapusa.

Az 1997/98-as bajnokságban csapatunk ősszel a
7. helyen végzett, ekkor még Varga József mester volt
az edző. A tavaszi fél szezont már Fekete László irá-
nyította. A ZSE a 4. helyen végzett úgy, hogy egy
mérkőzést sem veszített el. A tavaszi mérleg: 14 mér-
kőzésből 10 győzelem és 4 döntetlen.

Veretlenségünk tovább folytatódott az 1998/99-
es bajnoki évadban is, hiszen 6 mérkőzésből 6 győ-
zelmet szerzett a ZSE.

Az eddigi fordulók eredményei:
1. Zagyvaszántó-Visonta 9:0. Gólszerző: Kiss I.

4, Csorba G., Báthy T., Baranyi T., Vasas T.
2. Zagyvaszántó-Boconád 5:0. G.: Fekete L. 2,

Balogh I., Baranyi T., Vasas T.
3. Hevesvezekény- Zagyvaszántó 2:3. G.: Feke-

te L. 2, Baranyi T.
4. Zagyvaszántó-Tiszanána 2:0. G.: Csorba G.,

Baranyi T.
5. Heréd- Zagyvaszántó 1:2. G.: Csorba G.,

Báthy T.
6. Zagyvaszántó-Atkár 3:1. G.: Kiss I., Lucián

J., Fekete L.
Szeretnénk, ha mérkőzéseinken még többet hal-

latszana, hogy
HAJRÁ SZÁNTÓ!


