SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

VI. évfolyam 2. szám 1999. augusztus

1299-1999 – 700 év
Zagyvaszántó történelmében
1999-ben ünnepli községünk fennállásának 700.
évfordulóját.
Önkormányzatunk az évforduló megünneplésére tudatosan, évekkel ezelőtt elkezdte a település rendezését, csinosítását (intézmények, középületek, utak,
járdák, parkok, templom, temető stb. javításával, rendbetételével).
Az évforduló megünneplését augusztus 21-re és
22-re tervezzük, a program részletesen a Szántó Hírei önkormányzati lapban közzé van téve.
Én e pár sorban két fontos eseményre hívnám
fel figyelmüket:
- augusztus 21-én (jó idő esetén) a temető melletti parkban tábori szentmise keretében emlékművet,
községünk címerét és címeres zászlaját fogjuk felavatni, illetve felszentelni.
Mit is ábrázol az emlékmű?
Hatszögletű (gyöngyössolymosi kőből kiépített)
alapon hat darab, Szondi Sándor fafaragó népi művész által faragott emlékfa fog állni:
- az első a nádas, mocsaras, füves, műveletlen
területre letelepedett őseink emlékére,
- a másodikat a letelepedett és már állattenyésztéssel foglalkozó elődeink emlékére állítjuk,
- a harmadik a földművelésre fogott terület, illetve a földműveléssel foglalkozó szántóiaknak állít
emléket,
- a negyedik oszlop a csúcsán levő András-kereszttel a római katolikus vallás felvételére és Szent
András védőszentünkre hívja fel a figyelmünket,
- az ötödik emlékfa a nyíló fejrészével a már tanulásra, oktatásra is időt szentelő elődeinknek tiszteleg,
- a hatodik, és egyben az öt közül a legmagasabb, az iparosodó selypi medencét, illetve Zagyvaszántót ábrázolja.

A hatszög közepén fog állni a főoszlop, melynek magassága négy méter, átmérője pedig kb. 60 cm.
Csúcsán a napkorong, lentebb a község címerével az
1299-1999 évek dátumával és ,,A Nap mindenkinek
ragyog” felirattal.

Címer és zászló
Pajzs alakú, melyet fél magasságban hullámos
vonal vízszintes irányban ketté oszt (a Zagyva-folyó
jelképe), a hullámos vonal fölötti
rész bal oldalán, piros mezőben ezüst
színű András-kereszttel jelképezve
a község római katolikus vallásosságát, valamint Szent
András védőszentjét, mellette jobbra,
kék alapon búzakéve, melyet az 1798-as SZANTO feliratú pecsétnyomóból vettünk át.
A hullámos vonal alatti zöld alapra a község mezőgazdasági jellegére utaló hagyományos eke került.
A község zászlaja fehér selyem anyagból készült,
alján sujtással, középen a község címerével.

Tisztelt Zagyvaszántóiak!
Az önkormányzat nevében tisztelettel hívunk
mindenkit az augusztus 21-22-i ünnepségre. Haza
várjuk az elszármazott gyerekeket, unokákat és rokonokat is!
O. A.
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Egy régi történet
Zagyvaszántót mint hétszáz éves települést, az
évszázadok történelmi viharai gyakran megtépázták,
de el nem pusztították. Zagyvaszántó (Szanthó) jelentős település volt, mert a középkorban a felvidék
felé vezető fontos úton az egyik állomás volt. A török idők után történelmi emlékeivel Szanthó a kultúra eleven hagyományait ápolta az 1700-as évek végéig. Nagyon szép volt a táj. Szőlős és gyümölcsös
kertek dús füzérei és akácfák lombjai szinte elborították a kis lélekszámú települést. A mai kopaszhegy
akkori erdős lejtőin szőlők, présházak, borház, borház előtt temető (az Apcot és Pernyepusztát összekötő hegyaljai út szélén), lejjebb a Zagyva folyó partjáig sűrű fűzfás, nádas, mocsaras rész uralta a tájat,
amelyben gólyák, vadludak, vadkacsák, madarak százainak kelepelésétől, énekétől zengett a határ.
Az 1920-as, 1930-as évekre annyira megváltozott a táj, hogy az évszázadokkal előbb itt élő őseink
nehezen ismerték volna fel ősi fészküket. Mint ahogyan az elmúlt hetven évben is sokat változott a falu
élete és maga a környezet is. Az 1930-as években a
maitól teljesen eltérő életforma, más szokások, más
erkölcsi normák, másfajta lakóházak uralták a falu
egyébként békés életét. Ebben az időben különösen
jellemző volt a 150 évvel ezelőtti néphagyományok
ápolása. Híres farsangi bálok, szüreti mulatságok,
húsvéti, karácsonyi népszokások, színjátszó csoport
tevékenység, az ismétlődő parasztlakodalmak színes
kavalkádja, mind-mind buzgó tevékenységre serkentették a falu fiataljait, sőt az idősebbeket is.
Ezekben az években a mai polgármesteri hivatal
és postahivatal helyén volt az úgynevezett ,,tehénállás”. A legelőre naponta kihajtandó marhákat itt gyűjtötték össze reggel a csordások és a legeltetés után
ide hajtották vissza a csordát pihenőre. A ,,tehénállást” mély árok vette körül. Keleti oldalán volt egy
hatalmas gémeskút, két nagy itatóvályúval. Voltak
olyan napok, amikor egész nap itt tanyázott a csorda,
a sok tehén és köztük a két híres bika, a Fico és a
Zoli. A harmincas évek közepén a szegény sorsú, de
becsületes Vaskó család tagjai voltak a csordások.
Minden reggel szólt a kürt végig az utcákon. A ,,tehénállást” más célra is használták. Ha nyáron gyorsan megszáradt a tehéntágya, a gyerekek félresöpörték, és itt rúgták a rongylabdát. Ezen a helyen zajlott
a híres cigánylakodalom 1937 őszén, amely éjfélre
véres verekedéssé fajult. Egy szakasz csendőr érkezett a helyszínre, és még közülük is volt sebesült, mire
sikerült véget vetni a gyászos kimenetelű cigánylakodalomnak.
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Történt 1939 őszén, hogy cirkusz érkezett a faluba. Ez ritkán adódott, és ilyenkor nagy szenzáció
volt, legalábbis a gyerekek számára. A ,,tehénálláson”
verték fel a sátrat, és a cirkusz vezetője egylovas stráfkocsival egész nap járta az utcákat, zajt csapva dobbal, trombitával és mutatványként egy igazi majommal. Mi, gyerekek, akik már kiszabadultunk az iskolából, mentünk a cirtkuszos kocsi után, incselkedve
az ide-oda ugráló majommal. Egyszer csak a templom elé értünk és a cirkuszos elhallgatott, nagy csend
lett, és a cirkuszos keresztet vetett. Még a majom is
mozdulatlanná vált a vállán és mi ezen nagyon meglepődtünk.
Délután aztán készülődtünk a cirkuszba. A belépő lehetett pár darab tojás, néhány cső kukorica, vagy
pénz. A kezdés előtt mi gyerekek már néhány órával
előbb ott tébláboltunk a sátor körül, főleg a majom
ketrece előtt. Tökmagot dobáltunk a ketrecbe, néha
csak a tökmag héját, és azon mulattunk, hogy a majom visszadobta. Egyik pillanatban Tóth Joachim gimnazista közel hajolt a ketrechez, hogy benyújtsa a rácson át az általa hozott elemózsiát, amikor a majom
hirtelen mozdulattal elkapta Joachim barátunk fejéről a gimnazista sapkát, s nem valami udvarias módon maga alá gyűrte, mindnyájunk megdöbbenésére.
Bizony nem kevés utánjárással sikerült a sapkát visszaszerezni a cirkusz főszereplőjétől, a majomtól. Maga
a jelenet nagy élmény volt számunkra, akik ott voltunk.
Este elkezdődött az előadás, de a nagy hírverés
ellenére alig voltunk vagy húszan a nézőtéren. Talán
ezért sem láttunk ezen az estén világra szóló számokat. Bukfencet láttunk legtöbbet, de az ilyen produkciókat mi magunk is megcsináltuk naponta a libapáston. A bukfencnél, a majom sem vállalkozott többre.
A sátoron kívül nagyobb volt a nézősereg, mint bent
a porondon. A félidő közepén a cirkuszigazgató (aki
egyúttal a bohóc is volt) félrehúzta a sátor ponyváját
és a kívülrekedtek ingyen nézhették a műsort, akinek
nem telt a belépődíjra.
Reggelre eltűnt a cirkuszos sátor és ismét a tehenek szállták meg a terepet. Azért sokáig beszédtéma
volt a cirkusz, különösen az élő majom látványa. Hiszen abban az időben nagyon sokan éltek a faluban
olyan lakók, akik életük folyamán sohasem hagyták
el a falu határát. Ez a gyerekekre különösen vonatkozott. Szegények voltunk, szegény volt a cirkuszos
is. Ezen a napon a mi falunkban valószínű a világításra használt petróleum árát sem keresték meg az akrobaták, a bohócok, a késnyelők, akik egyszemélyben
ugyanazok voltak.
Varga Zoltán
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Helytörténet III.

A régmúlt hagyományai –
jeles napok
,,Egy nemzetnek nem csak az a fontos,
hogy vannak-e hagyományai, hanem az is,
hogy vannak-e értékeinek megbecsülői.”
(Egry J.)
E gondolatok jegyében készült az a dolgozat, amelyet a falu
700 éves fennállásának tiszteletére Gercsényi Andrásné tanítónő
vezetésével Izsák Anett, Juhász
Diána és Tari Judit általános iskolai tanulók készítettek.
Munkájukban összegyűjtötték a falu idős lakóitól a régi szokásokat, hagyományokat, pl. újév,
farsang, bálok ideje, húsvét, pünkösd, szüreti bál, karácsony, esküvők. Továbbá e napokhoz kapcsolódó népszokások, öltözködés, esküvői szokások, ünnepköri ételek,
használati tárgyak. Külön érdekesség az utókor számára az a szöveggyűjtemény, amelynek kifejezései, jó lenne, ha nem merülnének feledésbe.
Mivel az esküvők időszaka a
nyár, kiemelünk egy részletet a
dolgozatból, mely ezzel foglalkozik:
LAKODALOM. Először a
menyasszony és a vőlegény külön
úton ment a templomba esküdni,
majd külön-külön haza. Estefelé
jött a vőlegény kikérni a menyasszonyt. Otthon elbúcsúztatták,
elmentek a vőlegény házához, itt
először egy cserépedényt törtek
szét a kapun, hogy úgy szaporodjanak, ahogy ez a cserép. A vacsoránál a vőfély minden ételt beköszöntött. A menyasszony és a vő-

legény egy tányérból ettek, jelezve, hogy ők már összetartoznak.
Ezután a hívatlanok tánca következett. Az udvarban süteménnyel,
borral kínálták őket. Mind a két
helyen tartott a mulatság. Vándoroltak egyik helyről a másikra.
Érdekességként említsük meg,
miket játszottak szabad idejükben.
- Nagyböjti játék: Megy a gyűrű . . .
- Kiszejárás: Haj be kiszi, haj
ki . . .
- Peckézés, Gombozás, Kacsózás.
A szógyűjteményből néhány
különlegesség:
kamó – szalmahúzó
zsétár – fejőedény
héhely – szöges kenderfésű
sifony – kétajtós szekrény
surc – kötény, vászon anyagból
fari, vagy karina – derékra kötött,
gömbölyűre tömött pótlék, hogy
a szoknyák szépen álljanak
stelázsi – nyitott konyhaszekrény
firhanggal
firhang – függöny
görhe – kukoricapogácsa
polozsa – záptojás.
A teljes anyag korabeli fényképekkel illusztrálva elkészül augusztus 20-ra, mely a helyi könyvtárban megtekinthető.

Hétszáz éve
már . . .
Őseink kik hétszáz éve már,
hogy e helyen megélték a sírba szállt
századok örömeit és kínjait.
Mögétek állunk most a sorba és
kéz a kézbe bejárjuk a táj virágos
rétjeit.
Együtt nézzük ahogy szél zúgatja a
zagyvaparti fákat, s közös az örömünk,
s miénk a veletek sírba szállt
megkövesedett bánat.
Leszállunk hozzátok a századok
szitálta hamuba és porba,
s hallgatjuk kacagó hangotok,
ahogy a Zagyva folyó örökre
elsodorja.
Áll még a világ isteni biztonságba
és minden megvan amit ránk
hagytatok,
s most is őrködnek felettünk
az akkori fénylő csillagok.
Nézzetek minket, tekintsetek ránk
az ősi fészket rakó gerlék unokáira
föntről, hogy kéklő fényben
a biztató örök távol és szóljatok
csak egy szót, most hogy
visszajöttetek a halálból.
Régi kisjézusos karácsonyok,
az égi utakon szánok csilingelnek,
s mi lehajtott fővel rátok gondolunk.
Falunk fölött halkan susognak a
zsoltárt éneklő síri hangok,
és száll az emlékezet, mert
értetek szólnak a harangok.
Varga Zoltán
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Szita Flórián

Köszöntő
Hozsanna néked nagy múltú kisfalunk,
Lelkesen ünnepelünk, akik most itt lakunk.
Szálljon magasba a szívünkből jövő és hálás kis
dalunk.
Éljen Szántó, Éljen Szántó kiálltjuk,
mert ő ölel karodba, s kéz a kézbe oly együtt vagyunk.
Szerényen húzódva meg itt a Mátra alján,
Meleg otthonokba a Zagyva partján.
Víg nóta csendül, hű néped ajkán,
és hálát rebeg dicső múltadér.
Koszorúba kötöttük az összegyűjtött,
megérdemelt babért

NEKROLÓG
Szita Flórián népművelő. Héhalmon
született 1920. május 20-án ötgyermekes jómódú paraszt családban.
Iskoláit Gyöngyösön, majd Budapesten végezte. A második világháborúban katona volt, majd amerikai hadifogságba került. Feleségével tért vissza Magyarországra, ahol 1949-53 között a Ganz Vagongyárban kultúrfelelősként dolgozott. Ekkor már
két verseskötete látott napvilágot. 1953-54
között a vasas szakszervezet politikai munkatársa volt.1954-62 között a pesterzsébeti
Vasas Művelődési Ház, a legendás Csili igazgatója. Kiváló munkáját 1961-ben Kossuthdíjjal jutalmazták. 1968-1979 között az Országos Szórakoztató Központ igazgatóhelyettese. Sok roma zenész szerette és tisztelte. A cég újságjának főszerkesztője volt.
Ezt a munkát nyugdíjba vonulása után is
nagy szeretettel végezte szigetszentmártoni
nyaralójából. 1997-ben Zagyvaszántóra költözött megromlott egészségi állapotában,
vissza a szülőföld közelébe. 1999. július 1jén ragadta el őt a halál. Kedves egyéniségének emlékét megőrizzük szívünkben.

Jakab Józsefné

Évfordulóra
Zagyvaszántó az én hazám,
Ideszólított a mukám.
Műveltem éltető földjét,
Öntözöm serkentő zöldjét.
Zagyva folyik el mellette,
Szuha az édes gyermeke.
Távolról Somlyó öleli,
Keletről Kopaszhegy övezi.
Délfelől szomszédja síkság,
Nyugaton Európa vár ránk.
Mögöttünk évek öröme, búja,
Előttünk Küzdelem, s munka.
Hétszáz éve történt eset,
Letelepült kilenc nemes.
Falunkat ők alapítják,
Fiaikkal gyarapítják.
Megépítik házainkat,
Felavatják templomukat.
Zárt kis közösségben élnek.
Házasodnak, megbékélnek.
Lakta földjét török, tatár,
Folyt itt labanc-kuruc viszály.
Élt e tájon osztrák, muszka,
Népe vágyott uralomra.
Ősök között gazdag, szegény,
Nemes, jobbágy, paraszt, vitéz
Summás munkás és téeszcsés,
Élte küzdelmes életét.
Századokat felidézve,
Gondolunk az eszméinkre.
Tanításukat őrzi szívünk:
„Vigyázz e földre, ez a kincsünk!”
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Iskolások gálaműsora
1999. április 29-én a zagyvaszántói iskolások a
kultúrházban gálaműsort adtak a falu 700 éves fennállása tiszteletére. A gálaműsort Bakos Tiborné, az
általános iskola igazgatója nyitotta meg, beszédét az
alábbiakban közöljük:
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM KEDVES
VENDÉGEINKET!
Mai gálaműsorunk egy rendezvénysorozat része,
melyen Zagyvaszántó fennállásának 700. évfordulójára emlékezünk.
Az évforduló tiszteletére megújultak középületeink, maradandó értékekkel gazdagodtunk, de a falu
legnagyobb értékei azok, akik ma itt színre lépnek: a
gyerekek.
Ők az a kincs nekünk, akikért érdemes iskolát
bővíteni, templomot tatarozni, mert ők Zagyvaszántó jövője!
Gyönyörködjünk hát bennük! Ünnepre készültek, táncolni és zenélni fognak, hogy így köszöntsék
falujukat, amely gondozza, neveli és óvja őket.
Náluk nagyobb érték egy 700 éves faluban nem
létezik. Hiszen ők a biztosíték arra, hogy Zagyvaszántó az elkövetkező évtizedekben is élni, gyarapodni
fog. Közülük kerül ki majd a falu polgármestere, papja, iskolaigazgatója; ők lesznek majd, akik rendben
tartják a házakat, utcákat, s majd újra iskolát
bővítenek, templomot tataroznak . . .
S talán, 50 év múlva, a 750. évforduló idején,
kiballagnak a hajdan voltak sírjához a temetőbe, s azt
mondják, - ahogy most mondhatnánk mi is az őseinknek -, ,,Nyugodjatok békében, a falu megvan, s
szebb, mint valaha!”
Legyen ez a mai est a nemzedékek kézfogása,
ahol a közös gyökerű múlt, jelen és jövő találkozik.
Fogadják az elkövetkező műsort olyan örömmel
és szeretettel, ahogy a gyerekek és tanáraik készültek
rá.
El kell, hogy mondjam, ez a gálaest nem jött
volna létre, ha nincs a faluban egy lelkes, fiatal tanítónő, Oldal Andrea, aki rengeteg munkát, energiát
fordított a táncok betanítására, a műsorszámok összeállítására – hogy örömet szerezzen vele mindannyiunknak.
Andrea személye is szép példája annak, hogy a
múlt a fiatal nemzedékekben tovább él, hiszen ő is
átvette dédnagyapja – Zagyvaszántó egykori tanítójának – örökségét.
Szívvel, lélekkel dolgozik a faluért, nemcsak itt
lakik, hanem itt is él, ebben a közösségben.
Ezen gondolatok jegyében adom át most a szót
a gálaest háziasszonyának, Oldal Andreának . . .
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A 700. évforduló eddigi
rendezvényei
Ebben az évben nem múlt el úgy hónap, hogy
valamiféle megemlékezés, műsor ne lett volna a 700.
év tiszteletére.
A képviselő-testület által életre hívott bizottság
a feladatát lelkesen és felelősségteljesen végezte, ami
a megrendezett műsorok színvonalán is tükröződött.
Az év eseményeit szeretném most felsorolni, a
rendezvények mellett feltüntetve a fő szervezőket is.
Januárban fellépett a Hatvani Vegyeskórus, februárban Mukk József operaénekes, márciusban az
újhatvani Szent István templom énekkara, templomunkban Mándoki György plébános szervezésében.
Áprilisban rendhagyó irodalom óra Bakos
Tiborné és zenés est Oldal Andrea szervezésében a
művelődési házban.
Májusban a nyugdíjas-találkozó Mukk József
koncertjével. A találkozó szervezője Gercsák Imréné.
Május 28. Gyermeknapi rendezvények Fekete
László és Oldal Andrea, s a szülői munkaközösség.
Június 4. Hím zőszakkör kiállítása Bányai
Istvánné.
Június 11. OTT-HON a Kárpát Medencében Kiss
László.
Június 17. Baráti találkozó az Apci Idősek klubja tagjaival. - Borsos Istvánné
AZ ÉVFORDULÓS RENDEZVÉNYEKEN,
amelyeket augusztus 21-22-én tartunk a hímzőszakkör
munkái és az OTT-HON a Kárpát Medencében című
kiállítás még látható lesz, de ezeken kívül új kiállítás
nyílik Poór Ernő makett- és modellkészítő munkáiból.
Tervezünk még egy veterán motor- és
autóbemutatót is.
Az évfordulóra képeslapot készítünk, melynek
elsőnapi bélyegzését a Magyar Posta augusztus 21én végzi.
Fekete Lászlóné és Pappné Nagy Judit óvónők
közös munkájaként a falu címerével díszített plakettet bocsátunk ki az évfordulóra.
Augusztus 21-én korlátozott darabszámban évfordulós emléktárgyak is vásárolhatók lesznek.
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A Zagyvaszántó SE a megyei II. osztályba jutott
Hogyan jutott el a csapat a magasabb osztályba?
Öt évvel ezelőtt alakult meg a csapat. Urbán
Róbert volt az elnök, Rabecz Csaba a szakosztályvezető, Matula János a technikai vezető és Fekete László
volt az edző. Az edzői poszton több változás is történt, Szabó József, Misinszki Ferenc, Varga József, s
utánuk ismét Fekete László lett a csapat szakmai irányítója. Elnöki poszton is történt változás, Tóth Tibor is elnökösködött. Az elnökség kibővült, 7 tagú
lett: Urbán Róbert, Oldal Alfréd, Csorba Béla, Rabecz
József, Rabecz János, Kiss László és Fekete László.
Ennek a fejlődésnek és folyamatnak nagymértékben
köszönhető mostani sikerünk.
A ZSE eredményei az utóbbi másfél évben:
Az 1997/98-as bajnoki évad tavaszi legjobb csapata lettünk. 14 mérkőzésből 10 győzelmet és 4 döntetlent értünk el vereség nélkül. Megnyertük a körzeti csapatoknak kiírt teremlabdarúgó tornát. Fekete
László lett a torna legjobb játékosa. Ezt a teremtornát egy év múlva ismét megnyertük, am elyen
Szakolczai János szintén elnyerte a torna legjobb játékosa címet.
Az 1998/99-es bajnokságban másodikok lettünk,
s ezzel kiharcoltuk a megyei II. osztályba kerülés jogát.
Az 1998/99-es bajnoki év értékelése:
A csapat a vele szemben támasztott követelményeket maximálisan teljesítette, mivel az ezüstéremmel kiharcolta a megyei másodosztályba való felkerülés jogát. Csapatunk mindig nagy akarással, keményen küzdve szerezte meg a mérkőzésről mérkőzésre ezt a sikert. Ez a feladat, hogy minden héten csak a
győzelem az elfogadható, nagy terhet rótt a játékosokra, de ők még ha néha fáradtan is, sikeresen helytálltak.
Csapatunk nagyon sokat fejlődött taktikailag,
technikailag, pszichikailag, morálisan és mint közösség is. Sok csiszolni való van a csapatjátékunkon, de
ez a jelenlegi zagyvaszántói csapat már egy nagyon
nagy érték, amire lehet, sőt, kell is építeni.
Taktikailag nagyon sokat fejlődtünk, a választott játékrendszert megfelelően tudta alkalmazni a
csapat, legtöbbet a taktikai fegyelem területén fejlődtünk.

Technikailag még van javítani valónk, bár ebben
is nagy előrelépést tettünk.
Pszichikailag megerősödött közösségünk, jól viselte a folyamatos stresszt, sőt ellenfeleink fölé nőttünk.
Mint közösség, igazi egységgé forrt össze a csapat, másképp nem is lehetett volna ilyen eredményt
elérni.
Egyéni értékelés:
Balogh Sándor a csapat egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, ő volt a körzet legjobb kapusa. ,,Fejben” van egy kis javítani valója.
Báthy Tamás nagyon hasznos tagja volt a csapatnak játékával és mint közösségi ember is. A vége
felé egy picit látszott a sérülése.
Szabalics Csaba jó teljesítményt nyújtott, fejjátéka is javult, sokat tett a szereplésünkhöz.
Zelnik Péter a csapat karmestere volt végig.
Balogh István vezéregyénisége volt csapatunknak, igazi közösségi ember.
Ambrus László nagyon rendes gyerek, mindenki
szereti.
Kiss István a csapat motorja volt, nagyon sokat
futott. Szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott játékosként is és csapatemberként is. Példaértékű.
Oldal Olivér ősszel vezéregyéniséggé nőtte ki
magát, bevonulása kissé visszavetette. Nagyon jó
közösségi ember.
Vasas Tamás ősszel meghatározó játékos, tavasszal ő hiányzott a legjobban (szintén katona lett).
Szakolczai János tavasszal kiemelkedő, góljaival, gólpasszaival minden részről példaértékű.
Makaria Csaba nagyon sokat tett a csapatért,
pici hiányosságait felesége maximumra egészítette ki.
Baranyi Tibor góljai nagyon fontosak voltak,
jó közösségi ember, egy picit hullámzó a játéka.
Lucián János sokat fejlődött, lassan érett gyümölcs lesz belőle.
Molcsán László: ilyen egy igazi csapatember!
Vidámsága különösen sokat jelentett a csapatnak, játéka még mindig nagyon hasznos.
(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Török László elfoglaltsága miatt kevesebbet lehetett velünk, de lélekben mindig velünk volt.
Rabecz Csaba kevés lehetőséget kapott.
Csorba Gábor: még mindig van mit tanulnia,
pedig néha közelről is elleshette volna, mit és hogyan.
Küzdeni tudásból jelesre vizsgázott, egy kicsit le kellene higgadnia, előnyös tulajdonságaira kell építeni.
Szabó Roland, ha a szezon végi formáját át tudja
menteni, csak elismeréssel tudok róla beszélni.
Illés Zsolt kevesebb lehetőséget kapott, reméljük, hogy a későbbiekben több lehetőséghez jut.
Udvari Gábor sérülés miatt keveset játszott, de
meghatározó játékos volt előtte.
Nagy Gábor szintén kevés lehetőséget kapott.
Rúgott góljaink megoszlása:
Szöglet 16.
Bedobás 6.
Szabadrúgás 8.
Büntető 6.
Beadás 30.
Akció 36.
Pontrúgásból 36,
Beadásból 30,
Akcióból 36.

26
25
25

2
4
2

Hatvan
és Vidéke
Takarékszövetkezet
Nyisson lakossági bankszámlát és váltson
bankkártyát takarékszövetkezetünknél!
A takarékszövetkezeti lakossági bankszámla és
a Cirrus/Maestro bankkártya egyszerű, biztonságos, korszerű megoldás a mindennapok pénzügyeire.
A lakossági bankszámlára érkezhet munkabér,
nyugdíj, családi pótlék és egyéb befizetések.
A számlaegyenleg kamatozik, ezen kívül előnyös
kamatozással, 1, 3, 6, 12 hóra számlalekötéseket is
tudunk ajánlani.
Átutalási számlaként is használható, hiszen a
közületi díjak fizetésére is alkalmas.
A rendszeresen érkező jövedelmek alapján folyószámla-hitel is igényelhető.
LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁJÁT
INGYENESEN MEGNYITJUK!

Kik rúgták góljainkat?
1. Fekete 28,
2. Szakolczai 18,
3. Baranyi 16,
4. Csorba 11,
5. Kiss 10,
6. Vasas 10,
7. Oldal 5,
8. Balogh 5,
9. Lucián 3,
10. Báthy 3,
11. Zelnik 1.
A tabella:
1. Hort
32
2. ZSE
32
3. Markaz 32
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Kártyabirtokos lehet minden olyan magánszemély, aki lakossági bankszámlával rendelkezik.
Bankkártyával készpénzt vehet fel bankjegykiadó automatából (ATM) egyszerűen és gyorsan, a nap
bármely órájábvan. A bankjegykiadó automata legtöbbje közterületen van elhelyezve, működésük nem
kapcsolódik
különböző
intézm ények
nyitvatartásához.
Ha felkeltettük érdeklődésüket, várjuk Önöket
kirendeltségünkön, hiszen útba esik jövet, menet, a
takarékszövetkezet.

4
3
5

116-41
110-30
105-28

80
79
77

110 rúgott gól, 3,43 gól mérkőzésátlag.
30 kapott gól, 0,93-as átlag.
= mérkőzésenként 3,5 rúgott és 1 kapott gól.

ZAGYVASZÁNTÓI
KIRENDELTSÉG
Zagyvaszántó, Rákóczi út 44.

AZ ÖN BANKJA A MI TAKARÉKUNK
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Felhívások
Az augusztus 21-i. falunapon veterán
autó- és motorkiállításra azok jelentkezését
várjuk, akiknek tulajdonában ilyen járművek
vannak.
Jelentkezés: Kiss Szabolcsnál a könyvtárban Telefon: 386-497

Az augusztus 22-én kispályás labdarugó
bajnokságot szervezünk, amelyre 6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: Fügedi Szilárdnál Telefon:06-30-200-7862 vagy
Kiss Szabolcs Tel.: 386-497

Az önkormányzat a temető melletti parkban megvásárolt egy régi házat, melyet TÁJHÁZ céljára szeretne hasznosítani.
Jelentkezését várjuk mindazoknak, akik
régi használati tárgyakat (bútorokat, eszközöket) tud felajánlani a ház berendezéséhez
és azokat, akik munkájukkal segítenék a TÁJHÁZ kialakítását.
Jelentkezés: Borsos Istvánné ÖNO vezető. Tel: 386-401, vagy Kiss Szabolcs Tel:
386-497.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a zagyvaszántói vállalkozók (engedéllyel rendelkezők) figyelmét, hogy az ünnepségsorozat idején az iskola kijelölt területén kirakodó értékesítést tarthatnak.
Közterület használati díjat nem kérünk, de felajánlásaikat szívesen elfogadjuk, melyet az ünnepség
költségeihez használnánk fel.
Bukta Jánosné
jegyző

1999. augusztus

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
LACZKÓ ERIK – Hatvan, 1999. január 22.
An.: Kórós Mónika. Apja Laczkó Tamás.
Zagyvaszántó, Damjanich u. 11.
Szakolcai Dalma – Hatvan, 1999. január 30.
An.: Turcsányi Tímea. Apja: Szakolcai Ferenc.
Zagyvaszántó, Bem u. 10.
Roznyik Izabella – Budapest, 1999. márc. 23.
An.: Sándor Gabriella. Apja: Roznyik Lajos.
Zagyvaszántó, Ady E. u. 54.
KULYÓ ISTVÁN – Hatvan, 1999. márc. 26.
An.: Mányi Piroska. Apja: Kulyó József.
Zagyvaszántó, Jókai u. 1.
MOLNÁR MÁRK – Hatvan, 1999. április 01.
An.: Kovács Erika. Apja: Molnár Zsolt.
Zagyvaszántó, Köztársaság u. 2.
BOZÓ MÁTÉ – Budapest, 1999. április 20.
An.: Turcsányi Rita. Apja: Bozó József.
Zagyvaszántó, Ságvári u. 21.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bíró László és Horváth Karolina 1999. 03. 05.
Illés Róbert Miklós és Misinszki
Tímea Júlia 1999. 04. 09.
Bari Ferenc és Pintér Erika 1999. 05. 22.
Nagy Róbert és Juhász Szilvia 1999. 05. 22.
Doszkocs Gábor és Fazekas Krisztina 1999. 05. 22.
Banya Gellért és Oláh Csilla 1999. 06. 02.
MEGHALTAK:
Misinszki Flórián 1999. 01. 02.
Pádár Jánosné 1999. 01. 12.
Juhász József 1999. 01. 16.
Vaskó Gyuláné 1999. 01. 25.
Rabecz Lajosné 1999. 02. 27.
Berényi Istvánné 1999. 03. 01.
Ungvári Miklós 1999. 03. 16.
Kulyó István 1999. 04. 03.
Szappan Mihályné 1999. 04. 07.
Varga József 1999. 05. 07.
Dudellai László 1999. 05. 28.
Nagy Sándorné 1999. 06. 04.
Nagy Ilona 1999. 06. 05.
Szabalics Benjámin 1999. 06. 07.
Várnai Gyulámé 1999. 06. 08.
Misinszki Jánosné 1999. 06. 13.
Barna Istvánné 1999. 06. 20.
Szita Flórián 1999. 07. 01.
Oláh János 1999. 07. 10.
Zsíros József 1999. 07. 14.
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