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700 ÉVES A TELEPÜLÉS
Tisztelt Zagyvaszántóiak!

Lassan végére érünk az 1999-es évnek, befejeződnek községünk fennállásának 700-dik évfordulójára rendezett ünnepségsorozatok - gondolatunkban
az ezredforduló mikéntje és a jövő tervezése jár. Mielőtt mindez ránk köszöntene kötelességemnek tartom, hogy e lap hasábjain felidézzem az 1999-es rendezvényeket, köszönetet mondjak azoknak, akik fáradtságot nem ismerve dolgoztak, hogy lakóink számára emlékezetes maradjon az évforduló.
Január, február és márciusban Mándoki György
plébános úr szervezésében egy-egy koncert volt a
templomunkban, melyet a Hatvani Vegyeskórus,
Mukk József operaénekes a Magyar Állami Operaház magánénekese és az Újhatvani Szent István templom énekkara adott. Akik látták, illetve hallották, sokáig nem fogják elfeledni.
Április hónapban rendhagyó irodalmi óra és zenés est volt a művelődési házban, szervezői Bakos
Tiborné iskolaigazgató és Oldal Andrea tanárnő voltak. A zenei esten közreműködő Lőrinci Zeneiskola
tanárai és diákjai nagy közönségsikert arattak, de tetszett a zagyvaszántói iskolások tánc- és divatbemutatója is.
Májusban tartottuk a már hagyományossá vált
,,nyugdíjas találkozót”, melyen lakóink mellett nagy
számban itt voltak községünk azon szülöttei is, akik
az évek folyamán más falvak, városok lakói lettek - a
lakodalmas menettel és menyasszonytánccal bővített
program sikeréért Gercsák Imréné nyugdíjas pedagógusnak szól köszönetünk.
Ugyanebben a hónapban tartották iskolánkban a
gyermeknapot Oldal Andrea és Fekete László pedagógus irányításával.
Júniusban a kiállítások hónapja volt - kezdődött
4-én az 50-ik évfordulóját ünneplő HÍMZŐ szakkör
kiállításával, mely a tanév kezdetéig volt megtekinthető. Nem mindennapi gyűjtemény lett itt bemutat-

va, Bányai Istvánné szakkörvezető jóvoltából. A 700
évnek megfelelően 700 db különböző kézimunka,
köztük 37 db népviseletbe öltöztetett babát láthatott
az érdeklődő közönség. Meglátogatta a kiállítást a
Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Varga Csaba úr is, aki a következőképpen nyilatkozott.
,,Nehezen találok szavakat, hogy érzékeltessem elfogódottságomat a kiállítás láttán. Ötven év lendületes
fejlődését, szorgos munkáját és a szakkör vezetőjének - egyesületünk tagjának Bányai Istvánnénak áldozatos és hozzáértő munkáját dicséri az a Hétszáz
(!) tárgy, amelyet gondos válogatás után közszemlére
tett ki. Nagy érték van az Önök birtokában . . .”
Színvonalas fotókiállítást nyitottunk meg június
11-én az iskola újonnan beépített területében OTTHON a Kárpát medencében címmel, ifj. Budai Gyula, Nagy László és Kiss László mutatták be a medencét járva készített igen szép felvételeiket. A kiállítás
rendezője Kiss László iskolánk pedagógusa volt.
Június 17-én baráti találkozón az Apci Idősek
Klubja köszöntötte a Zagyvaszántói Klub tagjait megtekintették az iskolánkat és az ott nyitva lévő kiállításokat - ebéd után videóról megnézték a májusi
nyugdíjas találkozót - majd hosszan tartó búcsúzkodás után viszontlátogatásra hívva időseinket, haza
utaztak. A találkozót Apc részéről Benusné Nagy
Eszter, illetve Borsos Istvánné klubvezetők szervezték.
Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a 700
éves ünnepségsorozat fő napja augusztus 21-22-e legyen és hívjuk meg Csomakőrös (Székelyföld) delegációját is - viszonozva ezzel Rabecz János, Jáger
József, Kiss László és Urbán Róbert nyár eleji látogatását. Tizennyolc erdélyi vendég érkezett, akik az
augusztus 20-ai budapesti látogatás után velünk ünnepeltek 21-én és 22-én. Kedves vendégek voltak,
szép élményekkel és könnyes szemekkel búcsúztunk
23-án reggel egymástól.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Augusztus 21-én a Mátravidéki Szénbányák fúvószenekara közreműködésével zenés ébresztőt adtunk községünk lakóinak - majd harangszóval tábori
misére hívtuk híveinket, melyet hat pap celebrált,
Gulyka József prépost úr községünk szülötte vezetésével a temető melletti parkban. Szentmise után került sor a szintén ugyancsak ebben a parkban felállított, a 700 évet szimbolizáló emlékművek avatására,
melyeket Szondy Sándor miskolci lakos népi iparművész, a népművészet mestere készített - bemutatva
velük községünk 700 éves fejlődését. Az emlékoszlopok alapzata Borsos István tervei szerint és irányításával készült. Az avatás után községünk címerét és
címeres zászlóját szentelte meg Mándoki atya. Avatóbeszédet a polgármester mondott, melyet Dévai
Nagy Kamilla és Huzella Péter előadóművészek színvonalas műsora követett.
Délután az iskola udvarán folytatódott az éjfélig
tartó kulturális műsor. Nagy sikere volt a hivatásos
művészek műsorszámai közé beiktatott zagyvaszántói óvodások népi táncának, melyet a nagycsoportosok adtak elő. Szereplésük Misinszki Gergelyné és
Pappné Nagy Judit munkájának eredménye.
A kultúrműsort 22 órakor Szűcs Krisztián és
Nagy Levente trombita játéka szakította meg, jelezvén a jelenlévőknek, hogy Zagyvaszántó életében először a Milleniumi Parkban tüzijátékot láthatnak az
érdeklődők (több ezren voltak rá kíváncsiak), igen
szép látványban volt részük.
22-én Kistérségi Hagyományőrző Népdalfesztivállal kezdődött a nap. Tizennégy településről tizenhat csoport részvételével, melyet Bányai Istvánné szervezett, de láthattak a jelenlévők veterán autókat és
motorokat Kárpáti József gyűjteményéből. Megtekintették Poór Ernő zagyvaszántói lakos modelljeit, makettjeit az iskola tetőtermében lévő kiállítási helyiségében.
A sportot kedvelők kispályás focit és bajnoki
labdarúgómérkőzést nézhettek a sportpályán.
A különböző műsorok szinte percnyi pontossággal követték egymást, ahogy azt szervezőjük Kiss
Szabolcs könyvtáros - művelődési ház vezető, művelődésszervező végzettségű dolgozónk összeállította az iskolában tanultak gyakorlati alkalmazása nagyon
szépen sikerült. Köszönet érte.
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Természetes, hogy egy jó forgatókönyv összeállítása mellett szükség van irányítókra, rendezőkre is.
Segítőtársai voltak barátai, Bóna István, Csesznok
Péter, Fekete Lászlóné, Fekete Norbert, Fügedi Szilárd, ifj. Gulics László, Kiss Attila, Kiss László, Kiss
Mariann, Kiss Zita, Kiss Zoltán, ifj. Kompolti Béla,
Lamos Zoltán, Oláh Máté, ifj. Nagy Sándor, ifj. Osztafi
István, Poissonneau Jean Clode, Poissonneau Alexandra, Rabecz Tamás, ifj. Szabó György, Szűcs
Krisztián - lám van falujáért szívesen dolgozó fiatal
bőven községünkben - számíthatunk rájuk. Köszönjük fiúk, lányok.
Október hónapban ,,Zagyvaszántó-Sósdomb”
címmel leletmentő kiállítás nyílt az iskolában, Nagy
László lőrinci lakos gyűjteményeiből.
Mint minden évben most is november utolsó
vasárnapján tartottuk templomunk védőszentjének
Szent Andrásnak napját - Andrásnapi Búcsút. A szentmise kezdete előtt Gulyka József prépost úr, aki a
szentmisét celebrálta felszentelte a templomban elhelyezett két emléktáblát, melyet híveink Kalácska József plébános úr, községünk első plébánosa és Veréb
István kántor-tanító emlékére állítottak.
December 10-én az iskola tetőterében Borsos István, Kiss László és Poissonneau Raymond községünk
lakóinak festményeiből kiállítást rendeztünk, mely
január közepéig lesz megtekinthető. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A felsorolt programokkal el is múlt az 1999-es
év - ismételten megköszönöm minden közreműködőnek a munkáját, fáradozását.
A képviselő-testületnek azt, hogy az önkormányzat költségvetésében anyagi fedezetet biztosított a 700.
év zavartalan megünnepléséhez, illetve közvetlen
munkájával segítette a rendezést.
Kívánok minden községünkben élő, illetve lakó
állampolgárnak gazdag és
kellemes karácsonyt, a
harmadik évezredben pedig eredményes - boldog
éveket.
Oldal Alfréd
polgármester
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30 éves Zagyvaszántó iskolája
A zagyvaszántói iskola 1970. szeptember 1-jén költözött új épületbe.
Azóta 29 év telt el, s az egyre bővülő,
folyamatosan korszerűsödő épületegyüttes jövőre fontos évfordulóhoz érkezik: 30 éves születésnapi ünnepségre készül.
Az évforduló méltó megünneplése
érdekében bizottság alakult, melynek elnöke Jakab Józsefné nyugdíjas tanítónő.
Tagjai: Rabecz János alpolgármester,
Gercsényi Andrásné tanítónő, Kiss
László tanár és Bakos Tiborné iskolaigazgató.
A bizottság tagjai készítik elő, szervezik a tartalmas programokat. Iskolai
évkönyv kiadását, iskolatörténeti kiállítás létrehozását tervezik. Szakmai tanácskozás s jubileumi pedagógusnap is szerepel a tervek között. Lenne egy olyan
központi ünnepség is, amelyre meghívást
kap majd mindenki, aki ebben az iskolában valaha itt tanult, vagy itt dolgozott,
tanárként, technikaiként, esetleg az iskola építőjeként.
Ennek az ünnepségnek az időpontja
2000. szeptember 2., szombat. Ekkor lesz
a 2000/2001-es tanév ünnepélyes tanévnyitója, az iskola névadó ünnepe, s délután, este a nagy találkozó régi és mai
tanárok, diákok, s mindenki részvételé-

vel akinek az elmult 30 évben bármilyen
köze volt a zagyvaszántói iskolához.
Szerencsés egybeesése az évszámoknak, hogy jövőre lesz 45 éve annak, hogy
az első nyolcadik osztály végezett Zagyvaszántón. Ennek a hajdani nyolcadik
osztálynak a tagjait is szeretettel várja találkozóra a központi ünnepség szervező
bizottsága!

A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ 200.000 forintos támogatásban részesítette a zagyvaszántói iskolát, mert a tanintézet valamennyi diákjának a tanuló- és balesetbiztosítása a Hungária Biztosítónál került megkötésre.

Tombolatárgyakkal és egyéb módon
támogatták
a jótékonysági bált:

Üzletkötő:
KISS ERZSÉBET
Tel.: 06-20-33-81-040

Dr. Kö rhegyi és Dr. Albert Bt .,
Gyurgyikné Mokó Erika vállalkozó, Dr.
Bulcsuné Vajda Tünde vállalkozó, Janka Béla vállalkozó, Jambrik Tamásné
vállalkozó, Dr. Balogh Andrásné, Kiss
Szilveszter, Erdősi Jánosné vállalkozó,
Molnár László vállalkozó, Varjú Gábor
vállal kozó , Urbánné Szabó Mári a,
Kompolti Béláné vállalkozó, Zagyvaszántó Önkormányzata, Sós Béla, Fekete Tibor vállalkozó, Dorogi István.
Zenekar: Illés Gábor, Parai Zsolt,
Kerek Szabolcs, Juhász Béla, Czitor Zoltán.
Büfé: Bajusz Józsefné, Su-sánné
Kecskés Mariann, Kiss Jánosné.
Hagyományö rző csoport Bányai
Istvánné vezetésével.

Zagyvaszántó Önkormányzata;
kiemelten a gyermekekért és az idősekért
Zagyvaszántó Község Önkormányzata minden évben kiemelten kezeli a gyermekek és az idős emberek segítését. A népjóléti bizottság folyamatosan segítséget
nyújt a rászorulóknak, az elesetteknek, a kiszolgáltatottaknak.
Szeptemberben, a tanév gördülékenyebb beindításához nyújtottak segítséget,
melynek kapcsán az óvodások 500 Ft-os, az általános iskolások a tankönyvtámogatással együtt 3500,- Ft-os tanévkezdési segélyben részesültek, míg a közép- és felsőfokú oktatásban részesülők fejenként 2000,- Ft-os támogatást kaptak.
A karácsonyi ünnepek közeledtével minden óvodás és általános iskolás gyerek
fél kilogrammos szaloncukor csomagot és 1000,- Ft-os vásárlási utalványt vehet át.
A gyertyagyújtás fényében az idős emberekről is megemlékeznek. A 70 éven
felüliek ebben az évben is 2000 Ft-os vásárlási utalványt kaptak a szeretet ünnepére.
December 17-én az ,,Idősek Éve” alkalmából az óvodások és az általános iskolások műsorral köszöntik a falu idős lakóit, ahol a szerény vendéglátást az önkormányzat biztosítja.
Nem feledkeznek meg a területünkön élő szociális otthon lakóiról sem. A selypi
szociális otthon beutaltjainak 1000,- Ft értékű csomagot készítenek, melyet a népjóléti bizottság tagjai ünnepélyes keretek között, személyesen nyújtanak át. A színvonalas műsort ebben az évben is az általános iskolás gyerekek adják, ezzel is színt
visznek az idős emberek életébe.
Eljutnak a népjóléti bizottság képviselői a helyi idősek klubjába is, ahol szintén
minden klubtagnak ajándékcsomaggal kedveskednek.
Nem feledkeznek meg a sérült, fogyatékos emberekről sem, 2000,- Ft-os vásárlási utalvánnyal teszik szebbé számukra a szeretet ünnepét.
Az önkormányzat megbecsülve múltját, jövőjének megalapozásán munkálkodik.
Jakab Józsefné nb-elnök

Az agrárium
HÍREI
Ma már köztudottá vált a
váltás a falugazdász személyében, illetve a fogadóórák idejében. A falugazdász Kalcsó István 53 éves agrármérnök, vállalatgazdálkodási szakmérnök.
A fogadási ideje minden héten
csütörtökön 13.30-16.00 óráig
(sürgős esetben a 326-041 telefonszámon más időpontban is
elérhető).
Tisztelettel várom a mezőgazdasággal foglalkozó érdeklődőket minden hónapban az
agrárszabályozás változásairól
vagy csak egyszerűen az időszerű feladatokkal kapcsolatos teendőkről szóló előadásra.
Sokan hiányos ismeretekkel
rendelkeznek az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos teendőkről. Évvég, évkezdet idején
várhatóak az aktuális jogszabályi változások, támogatási rend
módosítások, regisztráció stb.
Sokszor jogvesztő határidővel igényelhető támogatások
nem kerülnek az egyébként is
tőkeszegény mezőgazdasági termelőkhöz.
KALCSÓ ISTVÁN
falugazdász
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HELYTÖRTÉNET IV.

ZAGYVASZÁNTÓ-SÓSDOMB
EGY MEGSEMMISÜLT ÉS FELTÁRATLAN BRONZKORI, TELL TÍPUSÚ TELEPÜLÉS
A 700 éves évfordulós események október-november havi rendezvénye volt a Zagyvaszántó-Sósdomb és a környék régészeti emlékei című helytörténeti kiállítás az iskolában. Az anyagot Nagy László
lőrinci lakos, hosszú évek pontos, precíz munkájával
gyűjtötte és dokumentálta. 1996-ban készített dolgozatából közölt részletek olvashatók helytörténeti sorozatunk most következő részében.
...
A Sósdombnak már csak a helye létezik: több
mint harminc évvel ezelőtt a Tóvajló patak, az új
mederágyba terelt Szuha és Zagyva árvízvédelmi gátrendszerét megerősítették. Ezekhez a munkálatokhoz
használták fel egy közeli dombocska földanyagát.
Utólag kiderült, hogy ez a domb egy bronzkori
úgynevezett ,,tell” típusú települést rejtett magában,
de akkor már késő volt . . .
A Sósdomb története szomorú példázat arról,
hogy felelőtlenül miként tékozolhatunk el tárgyi és
szellemi kincseket. A régészet szempontjából minden
apró részlet lényeges, hiszen sok apró mozaikból állhat össze az emberiség történetének egy-egy kicsiny,
de nem lényegtelen mozzanata.
Szeretném, ha a kiállítás tényszerű ismereteket
nyújtana a régészet és a helytörténet iránt érdeklődőknek, azoknak a fiataloknak, akik majd nagyobb
felelősséggel kezelik a rájuk hagyott értékeket . . .

A Sósdomb helyének meghatározása
A régészeti lelőhely Zagyvaszántó északkeleti
határrészében az Irtási rét nevű, 059/8 b helyrajzi számú táblában, a Szuha patak zagyvai torkolatától kb.
500 méterre, a Szuha és a Tóvajló patak összefolyásánál - a régi Szuha mederágy mellett - található.
Idősebb lakosok visszaemlékezése szerint a Sósdomb kb. 100 m átmérőjű, 2-3 m magas felszíni kiemelkedés volt. A domb antropogén képződmény,
folyamatosan lakott emberi élettér volt. A történelem
bizonyos szakaszámban ( Kr. e. II. évezred) a rajta
megtelepedett ember ottlakása következtében évszázadok alatt folyamatosan emelkedett, növekedett,
,,telt”. Az összedőlt, leégett házfalak, a felhalmozódott - leginkább szerves - hulladék folyamatosan töltötte, emelte a domb szintjét. Ez az ún. tell-telep a
bronzkori - vízparti életmódot folytató - ember jellegzetes településtípusa. A tell-telepekhez kapcsolódó életmód a Kárpát-medencében - leginkább a Tisza
vidékén - igen elterjedt, a halászat és a mocsárvilágban talált menedék miatt.

A Sósdomb talaját, földjét mezőgazdasági szempontból mindig hasznosították: a terület jól kiemelkedett a környező rét és a Szuha-part náddal, sással
benőtt részeiből. Népi emlékezet - idősek elmondása
szerint a dombocska a tatár és a török elől menekülő, megbúvó emberek menedéke volt. Valószínűsíthető, hogy a domb menedék jellege megmaradt a középkor bizonyos időszakaiban is.
Feltételezésem szerint a domb elnevezését:
,,Sós” a talajának környezetétől eltérő világosabb, töltelékes (szürkés) színe és anyaga miatt kapta (sósszikes).

A Sósdomb utolsó napjai
Az 1960-as évek végén jelentős áradások vonultak le a Zagyván, a folyó a Szuha patak torkolati
részénél többször kiöntött. 1968-ban az illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság irányításával
sor került a Tóvajló patak és a Szuha patak kotrására, a gátrendszer megmagasítására, erősítésére, továbbá a Szuha elterelésére, új mederágyba vezették
a Zagyvába. A Horti Gépállomás gépeinek segítségével az új gátat (töltést) egy közeli - feleslegesnek
tűnő - dombocska földanyagának felhasználásával
alakították ki. A domb talajszerkezete a vízügyi szakemberek szerint alkalmas volt a gát töltésének és a
gazdasági számításaik is azt igazolták, hogy a dombon lévő ribizliültetvények tulajdonosainak kárpótlása árán is a legkézenfekvőbb anyagnyerési lehetőség innen adódik.
A domb elhordása közben kerámiatöredékek,
csont- és kőeszközök sokasága került a felszínre, de
a munkások és a megbízott vezetők nem ismerték fel
a leletek történeti értékét.
Virányi János az akkor illetékes hatvani vízügyi igazgató állítása szerint régész nem volt a helyszínen, a leletmentést Szántó Lóránt a szomszédos
Nagykökényes község iskolájának tanára végezte a
tanulók segítségével.
Németi Gábor hatvani gimnáziumi történelem
tanár elmondása szerint: ,,csupán egy zagyvaszántói
általános iskolás kislánynak jutott az eszébe, hogy
értesítse a Nemzeti Múzeumot az esetről, azonban a
későn érkezett régészek már csak a domb elhordását
tudták dokumentálni”.
Dr. Töltéssy Zsolt hatvani állatorvos adatközlése alapján: ,,a földmunkák megkezdése után a Nem(Folytatás az 5. oldalon.)
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zeti Múzeum régészei három csontvázas rézkori (?)
sírt (2 felnőtt és 1 gyermek) tártak fel a domb tetején
a felszíntől 1 méter mélységben”.
Állítása szerint a földmunkák során még egyéb
leletek is előkerültek, melyek szintén bekerültek a
Nemzeti Múzeumba: ,,1 kerámiából készült nyílhegy
öntőminta, 1 aranyból készült szarmata (?) hajfonatgyűrű, 1 hamvakat tartalmazó urna.” Töltéssy Zsolt
emlékezete szerint a domb anyagát a Sósdomb és a
Zagyva, valamint a Sósdomb és az alumínium öntöde
közötti Szuha töltésbe építették be.
Szabó Józsefné állítása szerint: Pásti János
Szombathelyről származó és az apci ,,Fémtermiában” dolgozó kohómérnök már 1954-56 körül járt ki a Sósdombra, mint lelőhelyre régiségeket,
cserepeket gyűjteni és 1970 körül a gyárnál dolgozott még Fogarasi Béla mérnök is, aki szintén ismerte a lelőhelyet.
A földmunkák után a domb helyén még maradtak elszóródott és az alsó rétegekben rejtőzködő tárgyak, melyeket néhány helyi gyűjtő összeszedett. Így
kerültek leletek Töltéssy Zsolt és Ákos, Németi Gábor, Fogarasi Béla hatvani és Nagy László lőrinci
lakos, valamint a hatvani Bajza József Gimnázium
és a Hatvani Lajos Múzeum gyűjteményébe.
Külön meg kell említeni több zagyvaszántói lakos állítását, miszerint a Sósdomb anyagából a közeli
lakóházak mélyen fekvő konyhakertjeibe is szállítottak töltésnek földet - így valószínűleg a kertekben is
rejtőznek még értékelhető régészeti leletek.
Minden bizonnyal zagyvaszántói lakosok tulajdonában is van még több régészeti szempontból értékelhető sósdombi leletanyag. A jövőben is lelőhelynek tekinthető még a Szuha-patak gátja, amelynek felszíni rétegében több értékelhető kerámia- és
csontmaradványt találtam.
...
A kiállítás anyagának kb. 95%-a az elhordott
Sósdomb egykori helyéről származik, egy kis része
pedig a Szuha part árvízvédelmi gátjából lett összeszedve. A leletek között korabeli fém tárgyat egyáltalán nem találtam. A gyűjtött tárgyak anyaguk alapján
a következő csoportokra oszthatók: kerámiák, agancsés csonteszközök, kőeszközök, állati csontmaradványok. A bemutatásra kerülő leletek kb. 25 év alatt, a
talaj felszínéről - legtöbbször szántás után - leletmentés céljából lettek összeszedve. Az általam összeszedett tárgyak gyűjtési naplóba külön-külön vannak
dokumentálva. A gyűjteményről dolgozatot és fotó
dokumentációt is készítettem.
A talaj különböző rétegében, vagy a felszínén
megtalált régészeti leletről tudni kell, hogy az nemzeti közkincs, tehát nem kisajátítható! Fontos, hogy a
jelentéktelennek tűnő tárgyakat is felelősséggel ke-
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zeljük, mindig dokumentáljuk és jutassuk múzeumba!

A kiállítás utóélete . . .
A kiállítás október 4-ei megnyitásáról értesítettük az egri, a hatvani és a szécsényi múzeumot is. A
kiállításról megjelent újságcikk nyomán az egri Dobó
István Vármúzeumból kezdeményezték, hogy vizsgálják ki Nagy László ,,tevékenységét”.
Budapestről a Nemzeti Kulturális Örökség
Igazgatósága Lőrinciben és Zagyvaszántón 1999. november 4-én államigazgatási eljárás keretében helyszíni szemlét tartott. A szemle során született jegyzőkönyv tanúsága szerint Nagy László régészeti leletmentő tevékenységet végzett. Ugyanakkor jóváhagyták azt a kérését, hogy a régészeti leletek - az illetékes múzeumi igazgatóság nyilvántartásába (leltárába)
vétele után és a Heves Megyei Múzeumi Szervezet
által meghatározott körülmények között - maradjanak Zagyvaszántón. A kiállítás megrendezésével
kapcsolatban szakmai kritika nem hangzott el Zagyvaszántó Község Önkormányzata ellen, továbbá a településünk múltjáért és jövőjéért felelősséget vállaló
személyek levélben kéréssel fordultak Heves Megye
Múzeumi Szervezetéhez azzal a céllal, hogy a leletek
itt helyben legyenek leltározva és a múzeumi szakemberek által jóváhagyott körülmények között
legyenek elhelyezve. A kérés indoklása:
1. A kiállítás ösztönzőleg hat az újabban felbukkanó, vagy már a helyi lakosoknál lévő sósdombi leletek törvényes bejelentésére, előmozdítja ezek további nyilvántartásba vételét.
2. A helyi általános iskolában oktatási szemléltető anyag, amely a jövőben előkerülő leletekre vonatkozóan pedagógiai értelemben törvényi és etikai
szempontokra is felhívja figyelmet.
3. A leletek lakóhelyünk legősibb emlékei, mint
helyi értékek kötődnek településünkhöz.
4. Nyilvántartásba vételhez az el- és visszaállítás
fölösleges idő-, és anyagi áldozatot jelent, ezért helyben a leltárba vételhez segítséget nyújtunk, ehhez is
biztosítjuk a szükséges feltételeket.
5. A leletek múzeumi raktározás esetén kulturális, tudományos célból csak korlátozottan hasznosulnának, mint összetartozó helyi anyag többé
nem kerülhetnének bemutatásra.
...
Tisztelettel kérünk minden helyi és környékbeli
lakost, hogy az 1997. évi CXL törvény értelmében amennyiben sósdombi, vagy környékbeli régészeti
leletről van tudomása azt a polgármesteri hivatalban
jelezze! Eleget téve bejelentési kötelezettségének, a
tudomány szolgálatában gyarapítsa tovább nemzeti
közkincseinket, ezzel is segítse elő lakóhelyünk múltjának megismerését!
NAGY LÁSZLÓ
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Késő téli délután kerestem meg régi jó ismerősömet TÓTH MIHÁLY bácsit, hogy feltegyem neki
rovatunk kérdését:

Hogy tetszik lenni?

Nem a legjobban - panaszolja -, mert a lábam
makacskodik, nem fáj, csak nehezen tudok elindulni,
lassan tudok a lakásban járni. Az utcára már régen
merészkedtem ki. Néha türelmetlen is vagyok a tehetetlenségem miatt.
Elmondom, hogy már régen tervezem, hogy kérek a Szántói Hírek számára egy verset az általa írt
gyűjteményből. Örömmel fogadja a hírt. Előkerül
az egyik versesfüzet a kézzel írt sorokkal és közte a
letisztázott gépelt példányokkal.
Olvassuk a verseket és közben merengünk a
vers születésén, a mondanivalón, beszélgetünk a segítőkről, az ihletőkről, a munkáról, a múltról.
Versei közül az alábbit választom mondanivalója és terjedelme miatt.

ŐSZI SZIMFÓNIA
Gondolataim szállnak messze a nagy térbe,
Nem tudom hová tart, vajon hová tér be?
Vagy amit gondolok, az ragályos métely?
Elvész a semmibe, elnyeli az éter?
Pedig, ha tudnátok, mi forrong itt belül,
Ha visszhangra talál - nem marad tétlenül.
Muzsikál a lelkem, hozzá hangolni kell,
Meglássátok az eredmény, nem marad el!
Tudom ősszel nehéz már a hangot fogni,
De, ha fogtad, akkor könnyű már hangolni.
Figyeld csak a zenét, milyen gyönyörű összhang,
Talán megszereted, s nem érzed, hogy ősz van.
Kora ősz van még csak, van még abban nyár is,
Süt még ott a Nap úgy, hogy talán még fáj is.
Ne félj hát az ősztől, keresd a melegét,
Összehangolt lelkek gyönyörű menhelyét!
Tudtam én azt, hogy csak húrom pengetni kell,
Bolyongó, bús lelked majd az enyémre lel.
Gyere hát édesem, hogy hallja a világ,
E gyönyörű őszi, boldog szimfóniát.

Hévíz, 1960. szeptember 13.

Úgy látom Miska bácsi, hogy több verse is Hévízen született, volt valami különösebb oka ennek?
Semmi különösebb oka nincs, ha csak az nem,
hogy jó társakkal kerültem össze a jutalomüdülésemen, tréfálkoztunk, viccelődtünk és ezeket le is írtam. Annyira megszerettem Hévízt, hogy gyakran ellátogattam oda, több versemet is megihlette.

HÉVÍZ GYÖNGYE
(részlet)
Hévíz gyöngye jó volt a rómaiaknak,
Törökök is néha el-ellátogattak.
Még talán az elsők: Ádám is meg Éva,
Itt fürödtek ők is, meggondolták néha.
Ketten voltak ők csak, s néha veszekedtek,
De azért a tóban összemelegedtek.
,,Öregszel öregem” - Éva ígyen szóla,
Gyakrabban fürödjél e jó meleg tóban!
Kitől tanult verset faragni, ki ösztönözte?
Tulajdonképpen senkitől, csak úgy jött magától.
Már a 20-as évek közepétől írok kedvtelésből, a magam szórakozására.
Talán az iskolában tanultakat hasznosította?
Az elemi iskola négy osztályát Zagyvaszántón
végeztem el. Erzsike néni tanított. Sajnos a nevére
már nem emlékszem, de a szeretetre, amit tőle kaptam igen. Odaültetett a térdére és úgy olvastatott. Szeretett, mert szépen írtam, jól olvastam. Tízéves koromtól a polgáriba jártam Hatvanban, az igazgatóm
Klementick Zsigmond volt, a magyar tanárom pedig
Pál János tanár úr. Nem mondhatnám, hogy szívesen
gondolok rá, nem igen szerette a falusi gyerekeket,
így hát az ösztönzés is elmaradt.
A polgári iskola befejezése után édesapám felvitt Budapestre, beadott Schütz Ede mesterhez inasnak, hogy épületasztalos szakmát tanuljak. Itt tanul(Folytatás a 7. oldalon.)
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tam három évig. A mester elég mogorva volt hozzánk - többen voltunk nála inasok -, rosszul bánt velünk. Pénzt ritkán láttunk, de hallhattunk helyette szidalmakat. A munkavezetőnk Weizinger Mátyás volt,
aki a zsiványabb társaimnak még nyaklevest is osztogatott.
A szakmát kitanulva, hol helyezkedett el?
Nehezen lehetett munkahelyet találni, mert nagy
volt a munkanélküliség. Egyik barátommal gyalog
mentünk fel Budapestre munkát keresni, gyalog is
jöttünk vissza. Nem volt pénz a vonatra. Ennivalót az
átgyalogolt falukban kértünk. Emlékszem, Gödöllőn
az egyik háznál paprikás krumplival kínáltak meg.
Ritkán eszik ilyen finomat az ember!
Később sikerült elhelyezkednem Rózsaszentmártonban a sodronypályánál lettem feladó. A lignitet szállítottuk Apc-Zagyvaszántó állomásra.
1937-ben Dusa Pista bácsi hívott le Selypre a
Zsófia malomba, hogy személyesen győződjön meg
róla mit tudok, ugyanis lakatos szakmunkást vettek
fel, de csak olyat, aki a lemez munkát is el tudja végezni.
A próba után vissza sem engedtek, felvettek, így
1937. augusztus elseje lett az első napom a malomnál. Jó helyem lett, csak keveset fizettek. Voltam itt
lakatos, algépész, főgépész, főrovátoló - ezt kevesen
tudtuk csinálni - balesetvédelmi felelős, tűzvédelmi
felelős, szakszervezeti titkár stb.
A II. világháború után több malomvállalat vezetője voltam. Czifrik András a Zsófia malom igazgatója szólt és én mentem Apcra, Csécsére, Ecsegre,
Kozárdra, Jobbágyiba, Homokterenyére, Ludasra.
Megbíztak bennem, így tettem a dolgom lelkiismeretesen.
Végig a malomban dolgozott Miska bácsi?
Igen végig, innen mentem nyugdíjba 1972-ben.
Ugyan egyszer mérgemben felmondtam, mert keveset kerestem, de miután nem kaptam jobb munkahelyet, visszamentem. Jó munkás voltam, visszavettek.
Miska bácsi egyszer tetszett említeni, hogy kétszer született, hogy is volt ez?
Tehát először 1912. október 21-én születtem
Zagyvaszántón, Ambrus Ilona és Tóth János házasságából, másodszor két év múlva, amikor kiemeltek
a vízzel teli agyagos gödörből. Én mint apróság, piros belínerkendőbe csomagolva játszottam a kutyánk-
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kal, futkároztunk, hancúroztunk és megtörtént a baj.
A magasra rakott kazal mellett keskeny átjárás volt
csak és mellette a vályogos gödör, nem fértünk el
egymás mellett és a kutya belelökött a vízbe. A szomszédlány, Rozika szólt az édesanyámnak, aki először
nem látott semmit, majd a mozgó vízben megpillantotta a piros belínerkendőt, kihúzta, én is benne voltam. Miután kirázták belőlem a vizet, mesélték, hogy
nagy volt az öröm mikor megszólaltam: ,,Kutya vót,
ittam kicsi tütüt, a kutya belelökött a gödörbe”.
Volt egy lánytestvérem Veronika, sajnos ő már
régen halott. Másik három testvérem kis korában
meghalt.
Miska bácsi, már értem az indíttatást. Látom a
Mérleg jegyében született és a csillagok irányították írói vénáját, a művészetek és a szép iránti vonzalmát. Miben fejeződött ez még ki? Verseket olvasni is szeretett?
Verseket olvasni különösebben nem szerettem,
de írni igen. Ha kis papír került a kezembe, arra már
verset írtam. Három-négy füzet is tele van verssel, de
szakértő sohasem látta őket. A II. világháború utáni
földosztást 82 versszakban tréfásan, humorosan örökítettem meg. Írtam színdarabot is. Legjobban talán a
részeg asszony sikerült, el is játszottam, Bányai
Istvánné Juliska volt a színdarabban a komaasszonyom. Nagy taps volt a jutalmunk. A szerephez még
dalokat is írtam. Szerettem részt venni a színjátszó
kör munkájában, gondolom azért, mert szeretem az
embereket, a mókát, a vidámságot.
A versírás segítette feloldani a fizikai munka
okozta fáradtságot, a stresszt?
Minden bizonnyal így volt. Gyakran nagyon nehéz volt a kétlaki munkás élete, én meg az voltam.
Ha éjszakás műszakból hazajöttem, ettem, mentem
kapálni, estefelé lefeküdtem és 10-re mentem dolgozni. Így volt ez évtizedeken keresztül, nagyon sokat
dolgoztunk. A feleségemnek is volt földje, én is örököltem, dolgozhattunk eleget. Édesapán olajütőjében
is sok munka várt rám. Javítottam, kezeltem a gépet,
sajtoltam az olajat.
A sok munka után felüdülés volt, ha a fejemben
megfogalmazhattam a verseimet és alkalomadtán leírhattam. Pásztor főorvos úr gyógyító munkáját is
versbe foglaltam. Több verset írtam az egyházi ünnepekre, a püspök köszöntésére, írtam az idős pap vég(Folytatás a 8. oldalon.)
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ső harcáról stb. Mind-mind sok örömet szerzett. A
feleségem megértette az íráskényszeremet, de az egész
napi munka után fáradt volt, a föld kivette az erejét,
nem nagyon érdekelték a versek, pedig hozzá is sokat írtam, például

Gondolatok vegyész módra
(részlet)
Te a vízben Magnézium,
Én lennék a Kén.
Veled egyesülve,
Feloldódnék én.
Tudom, hogy itt vagy,
És egyesülsz velem.
Így lesz majd kettőnkből,
Egy újabb gyógyelem.
Mi volt élete legnagyobb élménye?
Felejthetetlen élményem az 1984. májusi olaszországi utam. Több hívővel együtt eljutottam Rómába és közelről láthattam a szentatyát, a látványosságon túl miséken vehettem részt, és szentkép formájában hoztam a pápa áldását.
Miről nem beszéltünk még, mit szeretne még
megemlíteni?
Sok minden történt velem az életben, pl. 11-szer
hívtak be egymás után katonának, de 11-szer sikerült
visszatérni. Nagyon sok katonai élményem van, itt
őrzöm őket az emlékezetemben. Még majdnem elfelejtettem egyik nagy élményemet. Dr. Schönder Attilával országos traktorvezetői szakvizsgát tettem. Jó
napom volt.
Verseit olvasgatva elítélte a gonoszt, a rosszat, a
jó, a haladás mellett emel tollat. Talán hitvallását az
alábbi sorok fejezik ki a legjobban.
Harcomban magvető vagyok,
Világosságot, fényt vetek.
Ha szerte szórt magom kikel,
Megszépíti az életet.
Miska bácsi köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és még sok-sok vers születését kívánom.
JAKAB JÓZSEFNÉ

1999. december

Hagyományőrző
csoport
1996. 17-én alakult 9 fővel, melynek már első
fellépése a nyugdíjasok előtt nagysikerű volt. Megalakulásunk apropóját az első helyi nyugdíjas találkozón való szereplés adta. Nagy sikerünk volt, talán
ez adta az erőt, hogy ne hagyjuk abba, folytassuk.
Ugyanakkor a környező településeken már mindenhol volt ilyen csoport, így mi pótoltuk ezt a hiányt és
tesszük ezt a mai napig. Valójában az éneklés szeretete és az összetartozás ereje erősíti kis közösségünket. Vezetőként tiszteletdíj nélkül teszem a dolgomat,
de a sikerek mindenért kárpótolnak. Rövid áttekintést adunk eddigi eredményeinkről.
Ebben az évben a legjelentősebb eredményt
Gyöngyösön a MÁV Kulturális Fesztiválon értük el,
második helyen végeztünk. Ezenkívül még tíz bemutatónk volt.
1997. évi tizenhét fellépésünk közül hármat emelnék ki, februárban Újpesten a Ki Mit Tud döntőjében
szerepeltünk, Szolnokon a Vasutas Nyugdíjasok
Amatőr Művészeti IV. Országos Találkozóján bejutottunk a döntőbe. Júniusban Apcon a Népzenei
Együttesek Országos Minősítésén bronz fokozatot
szereztünk.
1998-ban tizenkét fellépésre utaztunk. A legkiemelkedőbb júniusban Gyöngyöshalászon megrendezett kórustalálkozó volt. Ott bronz fokozatot értünk
el.
1999. Az idei évben tizenöt szereplésünk volt.
Legsikeresebb áprilisban Karácsondon rendezett Ki
Mit Tud, ahol különdíjat kaptunk. Októberben Szolnokon a Vasutas Nyugdíjasklubok Amatőr Színjátszóinak és Szólistáinak V. országos találkozóján bejutottunk az elődöntőbe. Novemberben Egerben, Palócgálán Népzenei Együttesek Országos Minősítésén
ezüst fokozatot értünk el.
Valamennyi szereplésünkre alaposan és rendszeresen, hetenkét kétszer próbálunk. A keddi és pénteki estéken asszonyok hangjától hangos az utca. Az
asszonyok vállalták a fellépő ruhák elkészítésének
költségeit és az első évben még az utazásunk is önerőből történt.
Az első három évben segített az önkormányzat
évi 20 ezer forinttal, amit főként az utazási költségek
egy részének fedezésére fordítottunk. Szívesen teszünk eleget környékbeli települések fesztiváljain való
fellépéseknek. A helyi rendezvényeken is mindig ott
vagyunk.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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(Folytatás a 8. oldalról.)
Szívdobogtató volt az idei 700 éves évforduló
eseményein részt venni, egy egész napos fesztivál
keretében, ahol tizennégy község hagyományőrző
csoportja vett részt. Az iskolások jótékonysági báljára is mindig szívesen megyünk.
Végül a csoport tagjait szeretném név szerint
megemlíteni. Fekete Mihályné, Rigó Mihályné, Kovács Bertalanné, Ács Istvánné, Mátyás Endréné, Oldal Józsefné, Illésné Rigó Klára, Kaszás Lajosné,
Bányai Istvánné
Sok segítséget kaptunk a hatvani nyugdíjas klubtól. Többször utazunk közös fellépésekre. Köszönet
a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek az
anyagi támogatásért.
Bakos Tibornénak, aki rendezvényeinkhez termet biztosít és támogatja elképzeléseinket. A selypi
ETERCEM-nek anyagi támogatásért. Kompolti
Bélánénak, aki az augusztusi fesztiválra a virágokat
adta. Végül megköszönöm mindenkinek, aki az augusztusi Kistérségi Fesztiválon munkájával segítette
a rendezvény sikerét.
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Hatvan
és Vidéke
Takarékszövetkezet

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel informáljuk Önöket arról, hogy
Takarékszövetkezetünk felkészült a 2000. évváltásra. Felkészülésünket támogatta a Takarékszövetkezeti Integráció Y2000 munkacsoportja az
ÁPTF szakmai ellenőrzése mellett.
- Végrehajtottuk számítógépparkunk felújítását, cseréjét és számítógépeink 2000. év megfelelően működnek.
- Elvégeztük azokat a teszteket, amelyek a
programok megfelelőségét kívánták ellenőrizni
és a javítások után azok is 2000. év megfelelőnek bizonyultak.
- Sikeresen lezajlottak a Magyar Takarékszövetkezeti Bankkal és a GIRO Rt.-vel lefolytatott tesztjeink, amelyek a 2000 utáni pénzforgalmi kapcsolatot vizsgálták.
- Valamennyi szállítónkkal egyeztettünk és
ellenőriztük az egymásközti adatforgalom megfelelőségét 2000. év szempontjából.
- Ellenőrzésképp végrehajtottuk az átállási
tesztünket, amely szintén sikeresnek bizonyult.
Munkatársaink felkészülten várják a 2000.
év kihívásait.
Kiemelten kezeltük a pénzügyi és számviteli folyamatokat, a folyószámla kezeléssel, valamint a pénz és elszámolás-forgalommal kapcsolatos területeket. Nagy súlyt helyeztünk a
banktechnikai eszközök, bankkártyák, POS,
ATM-berendezések - zökkenőmentes működésének biztosítására 2000-ben is, nemcsak nálunk,
de az ország valamennyi Integrációs Takarékszövetkezetében és a Magyar Takarékszövetkezeti Bankban is.
Reméljük, tájékoztatónk megfelelően informálta Önöket felkészülésünk komplex voltáról.
Amennyiben további tájékoztatásra, információra van szükségük, kérjük forduljanak bizalommal munkatársainkhoz. Készséggel együttműködünk.

TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA

TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA

BÁNYAI ISTVÁNNÉ
hagyományőrző csoport vezetője

Hatvan
és Vidéke
Takarékszövetkezet
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket takarékszövetkezetünk év
végi nyitva tartási rendjéről:
December 18. szombat, pénteki munkarend.
December 24. péntek munkaszüneti nap.
December 30. csütörtök, bankszünnap (szünetel az
ügyfélforgalom).
December 31. péntek, bankszünnap (szünetel az ügyfélforgalom).
Január 3. hétfő, bankszünnap (szünetel az ügyfélforgalom).
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Tájékoztató a polgármesteri hivatal munkájáról
TISZTELT ZAGYVASZÁNTÓIAK!
Az első demokratikus helyhatósági választáson
1990-ben a megválasztott képviselők létrehozták az
önkormányzat hivatalát, polgármesteri hivatal néven
1991. január 1-jétől. Az elmúlt időszakban az önkormányzat intézményei munkájáról már olvashattak, de
a hivatal munkájáról, az általuk végzett feladatokról,
hatáskörökről eddig még tájékoztatást a lakosságnak
nem adtunk.
A képviselő-testület két alkalommal a hatósági
munka, két alkalommal a hivatal egészét átfogó tevékenységről számoltatott be. Legutóbbi beszámoló ezév
októberi ülésén történt. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, melyet a Szántó Hírei mellékletként
adunk közre.

A hivatal szervezeti, személyi feltételei,
irányítása, vezetése
A hivatal személyi állománya stabil, változás a
beszámolási időszakban nem volt szervezeti vonatkozásban. A hivatal személyi állomány 7 fő. Összetétele 1 jegyző, 5 köztisztviselő főelőadó (2 pénzügyi
főelőadó, 1 adóügyi főelőadó, aki a vállalkozásokkal
és a mg. ügyekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja, 2
igazgatási főelőadó és 1 adminisztrátor, 1999. augusztustól 1 fő gépkocsivezető.
Iskolai végzettségről: főiskolai végzettsége a
jegyzőnek, középiskolai végzettsége az 5 főelőadónak (1 pü. főea. mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik) 8 általános végzettsége az adminisztrátornak és a gépkocsivezetőnek van. Mind az 5 köztisztviselőnek a szakmai képzettsége megfelelő, 1994ben, a közigazgatási alapvizsgát is letették. Az adminisztrátor gyors- és gépírói végzettséggel és számítógépes szövegszerkesztői vizsgával rendelkezik, és letette az általános és a tikos ügykezelői alapvizsgát. A
gépkocsivezető az autóbuszvezetői jogosítványa mellett ,,vasas” szakképesítésekkel is rendelkezik.
1998-ban mindkét igazgatási főelőadó felsőfokú szakképesítést szerzett, így a felsőfokú szakképesítettek száma háromra emelkedett. 1998-ban valamennyi dolgozó szövegszerkesztői vizsgát tett.
A hivatal technikai felszereltsége jó, 7 db számítógéppel rendelkezünk, minden dolgozó részére a
szakterületét érintő program a számítógépén telepítve van, így a megnövekedett feladatokat is sikerült
létszámbővítés nélkül megoldani. 1998-tól az iktatás
is számítógépen történik.
A polgármesteri hivatal hatályos ügyrend alapján, szabályozott keretek között végzi hivatali felada-

tait. A köztisztviselők munkaköri leírások alapján
dolgoznak. A jogszabályi változásokra tekintettel a
felülvizsgálatuk megkezdődött, hogy arányosabb legyen a munkateher a dolgozók között.
A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, a polgármester irányítása mellett. Az Ötv. alapján 1994.
december 11-ig a hivatalnál a munkáltatói jogok a
polgármester, azt követően a jegyző hatáskörébe tartoznak. A rendelkezés értelmében a munkáltatói jogok közül a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz, a köztisztségviselők vonatkozásában a polgármester egyetértése szükséges az általa meghatározott körben. A polgármester ezt a jogosítványát
mind az öt főelőadó vonatkozásában fenntartotta. A
beszámolási időszakban ez a jutalmazásoknál fordul
elő (új kinevezés, felmentés nem volt).
Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta a hivatal munka- és ügyfélfogadásának rendjét.
Munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.30 óráig tart. A rendelet alapján
az ügyfélfogadás (más hivatalokhoz hasonlóan) hétfőn és pénteken 8.00-12.00 óráig, szerdán 8.0012.00és 13.00-16.00 óráig van.
Az ügyfelek sokszor az ügyfélfogadási időt figyelmen kívül hagyják, de a köztisztviselők sem tartják be, szinte a teljes munkaidőben van ügyfélfogadás.
A köztisztviselők munkafegyelme jónak értékelhető. A munkakezdés és befejezés elfogadható, ebédidőnél vannak még kisebb csúszások, főleg a rossz
csúszós időben.
A hivatal munkájának értékelése jónak értékelhető. A különböző ellenőrzések (APEH, Számvevőszék, Ügyészség, ÁNTSZ, Megyei Közigazgatási
Hivatal), jelentősebb hiányosságot, jogszabálysértést
nem állapított meg, kisebb eljárási hiányosságok voltak.
Összességében a hivatal tevékenységére a humánus ügyintézés, a törvényesség és a szakszerűség volt
jellemző.

A képviselő-testület és bizottságaival
kapcsolatos feladatok
A képviselő-testületi és bizottsági ülések egyes
adatait tartalmazó mellékletek tanúsága szerint az
1994. decemberi választásokat követő választási cik(Folytatás a 11. oldalon.)
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(Folytatás a 10. oldalról.)
lusban (1995-1998 közötti évek) 9 testületi üléssel
több került megtartásra, mint az előzőben (1991-1994
között) és lényegesen több döntés (35 határozat és 9
rendelet) meghozatalára. A tárgyalt napirendek száma 52-vel haladta meg az előző választási ciklust.
Ugyanez mondható el a bizottsági ülésekre is. A
bizottságok 24-gyel több ülést tartottak, ezen belül
népjóléti bizottsági ülések száma tízzel volt több.
Három hivatali dolgozónak a munkaköri leírásában
szerepel, hogy a bizottságok ügyviteli teendőit kötelesek ellátni, üléseikről jegyzőkönyvet vezetni. A kijelölt köztisztviselők kötelezettségüknek eleget tettek.
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit a tv.
előírásainak megfelelően 15 napon belül elkészítjük
és megküldjük a Heves Megyei Közigazgatási Hivatalnak. Ritkán fordul elő, hogy a jkv. hitelesítők késői
aláírása miatt nem tudtuk a határidőt tartani.
Az önkormányzat törvényességi ellenőrzését a
Megyei Közigazgatási Hivatal látja el. Törvényességi
észrevételt az SZMSZ ellen és a polgármester javára
megállapított költségtérítésre tettek, melyet a képviselő-testület elfogadott, és döntését megváltoztatta az
észrevételben foglaltak szerint.

Az államigazgatási feladatok ellátása
Az ügyiratforgalomról, a hatósági (önkormányzati hatósági) ügyek főbb adatairól 1997-ben is tájékoztattam a testületet. A hivatal államigazgatási, az
önkormányzati hatósági jogkörökbe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével, a hatósági nyilvántartásokkal, igazolásokkal, és hatósági ellenőrzésekkel
kapcsolatos feladatai megnövekedtek.
A hivatal szerteágazó, bonyolult hatósági jogalkalmazó tevékenységét jellemzi, hogy rendkívül sok
anyagi-, és eljárási jogi előírás, más jogszabály értelmezése, alkalmazása, végrehajtása kell, hogy munkája során érvényre jusson.
Az elmúlt közel négy év hatósági jogalkalmazásának fontosabb, megváltozott, illetve hatásköröket
bővítő, új területei voltak: a szociális törvény és végrehajtási rendeleteinek, szociális ellátást szabályozó
más jogszabályoknak a módosítása, a hadigondozási
törvény és végrehajtási rendelete, a jövedéki törvény
és végrehajtási rendelete, az üzletek működéséről, a
vásárokról és piacokról szóló kormányrendeletek és
módosításai, építési-, környezetvédelmi törvény és
végrehajtási rendeletei, a gyermekek védelméről szóló
törvény és végrehajtási rendeletei, a helyi adókról szóló törvény, a gépjárműadóról szóló törvény módosításai.
1998. január 1-jével egyes építéshatósági, 1997.
november 1-től a gyámügyi hatósági feladatok nagy
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része körzetesítésre került, így ezeket a hatásköröket
Lőrinci város Polgármesteri Hivatala, illetve a gyámhivatal látja el. További változás, hogy a vállalkozói
engedélyek kiadása 1998. július 1-jétől a kamarákhoz került.
A hatósági munkákról a statisztikai adatokat a 3.
sz. melléklet tartalmazza.
Az ügyintézési határidőket igyekszünk betartani, a legtöbb esetben határidő előtt elvétve fordul elő,
30 napon túli ügyintézés.
A hivatal dolgozói és a polgárok, ügyfelek között korrekt, kulturált kapcsolat a jellemző. Az ügyintézést elősegítő, gyorsabbá tevő beadvány-mintákat, formanyomtatványokat rendszeresen készítünk,
melyek kitöltését sokszor az ügyfelek helyett elkészítünk, illetve segítünk az elkészítésében.

A hivatal funkcionális és ágazati feladatai
A hivatal ügyrendje szerint egységes a szakigazgatás, nincs külön osztály, vagy csoport, a köztisztviselők önálló ügyintézőként tevékenykednek, közvetlenül a jegyző vezetésével. Az áttekintés végett két
csoportról beszélek a továbbiakban az egyik a pénzügyi, a másik az igazgatási csoport. Az egyes csoportoknál nem említett feladat-, illetve hatáskört a jegyző személyesen látja el.
PÉNZÜGYI CSOPORT
A csoport alapvetően funkcionális feladatokat lát
el. Ide tartoznak a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladat- és hatáskörök. Hatósági feladatokat lát
el az adóügyi főelőadó, ide tartozik az önkormányzati adóhatósági, ipari és kereskedelmi, valamint a
földművelésügyi feladat- és hatáskör is, valamint
1998-tól a házipénztár kezelése is.
A csoportnál három köztisztviselő munkájáról
adok tájékoztatást. Mindhárman középfokú végzettségűek. Feladatukat képezi az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egészére vonatkozó előkészítő, végrehajtó és ellenőrző feladatok ellátása, tehát
nemcsak a hivatalé, hanem az önkormányzati intézményeké is.
A feladatokról, hatáskörökről részletesebben:
- a költségvetési tervezés, gazdálkodás és beszámolás a számviteli, pénzügyi nyilvántartások vezetése,
- banki és ÁFA-nyilvántartások vezetése,
- különböző statisztikai jelentési és pénzügyi információs feladatok,
- a közhasznú munkások foglalkoztatásával kapcsolatos alkalmazási okiratok elkészítése,
(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás a 11. oldalról.)
- a különböző központosított előirányzatok, a jövedelempótló támogatások, a gyermekvédelmi támogatások, a rendszeres szociális segélyek, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása stb. visszaigénylése,
- az autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok,
- az operatív gazdálkodás és intézményi pénzellátással kapcsolatos feladatok ellátása,
- az önkormányzat vagyonának kezelése, év végi
leltározások megszervezése,
- az önkormányzat pénzügyi bizottságánál az adminisztratív munkák ellátása.
Ide tartozik az adóügyi igazgatás, ezen belül a
gépjárműadó, a telekadó, az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, az idegen helyről kimutatott tartozások beszedése, vagyoni bizonyítványok kiállítása
(rendőrség, bíróság, bírósági végrehajtó) különböző
környezettanulmányok készítése, helyszínelés hagyatéki leltározásoknál, valamint a házipénztár kezelése.
Földművelésügyi feladatok közül: az eboltás szervezése, a méhészettel, a növényvédelemmel kapcsolatos önkormáyzati feladatok előkészítése,
marhalevélkezelés, a földkönyv vezetése, tulajdonjog
változások átvezetése.
Kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatban
a működési engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása és 1999-től ismételten a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos hatáskörök.
A pénzügyi feladatok ellátása, adminisztrációja,
nyilvántartása, könyvelése munkaigényes, nagy precizitást, figyelmet igényel. A költségvetéssel az adóigazgatással, kivetéssel - gépjárműadó és helyi adó kapcsolatos adatok nyilvántartása, rögzítése, az ingatlankataszter vezetése a TÁKISZ-tól vásárolt, vagy
bérelt programokkal, számítógépen történik.
Az önkormányzat gazdálkodásáról összehasonlításul az egyes évek adatai:
Az adatok ezer forintban

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
a jogi előírásoknak és a képviselő-testület döntésének megfelelően történt. A beszámolási időszakban
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történt meg a gázrészvények értékesítése, a névérték
127 %-án. Az ÉMÁSZ részvények még nem kerültek értékesítésre, ez az önkormányzatnak bevételi
forrás a cukorgyári részvényekkel együtt. A gazdálkodás eddig stabil, áron aluli értékesítés, nem indokolt.
A választási ciklusban több alkalommal pályáztunk különböző pénzeszközökre. Pályázati támogatással a saját erő felhasználással került kialakításra az
idősek klubja, az autóbusz megvásárlása, az iskolában nyelvi labor és a számítógéppark, illetve terem
kialakítása, az iskola tetőterének beépítése, SALKER
támogatással egy önjáró fűnyíró gép beszerzése és az
óvoda épületének részbeni felújítása (a kapott támogatások összege meghaladja a 14 millió forintot).
Saját erőből megvalósult a könyvtár kialakítása,
a gyógyszerszoba felépítése, a könyvtárnál és a polgármesteri hivatalnál számítógép beszerzés, valamint
az utak nagy részének felújítása, aszfaltozása, a Rákóczi és Fő utcai járda aszfaltozása. Útfelújításokra
1996-1998. évben 22,5 millió forintot fordított az
önkormányzat.
Az adóhatósági feladatokat igyekeztünk szintén
jó színvonalon ellátni. A megállapított és kivetett helyi adókat, gépjárműadót beszedni, az önkormányzat
gazdálkodását stabillá tenni.
Az önkormányzat a helyi adó megállapítási jogosultságával élt, és első adónemként még 1992. január 1-jével bevezette a telekadót. A kivetett adó
összege 700 ezer forint volt. Gépjárműadó volt a
másik adóbevételi forrás. 1992-ben 552 ezer forint
került megállapításra. A két adóból befolyt összeg év
végén 1.410 ezer forint volt.
A másik helyi adó, az iparűzési adó bevezetése
1995. évtől jelentett bevételi forrást az önkormányzatnak. Az első évben a kivetett adóelőleg 922 ezer
forint volt.
1998-ban a kivetések a következők szerint alakultak: gépjárműadóból 853 ezer forint, telekadóból
3.218 ezer forint, iparűzési adóból 12.598 ezer forint
kivetésére került sor.
Az adók beszedésével kapcsolatos ügyintézés
folyamatosan emelkedik, úgy a kivetéseknél, mint az
előírásoknál, módosításoknál.
Gépjárműadónál a kivetések száma: 1995-ben
369 1998-ban 458.
Telekadónál a kivetések száma: 1995-ben 29,
1998-ban 39.
Iparűzési adónál a kivetések száma 1995-ben 77,
1998-ban 81.
(Folytatás a 13. oldalon.)
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(Folytatás a 12. oldalról.)
Az adóhatóság 1995-ben 475 db adóívet adott
ki, az adóívek száma 1998-ban 578 volt.
Kereskedelmi hatósági feladatoknál a beszámoltatási időszakban többlet munkát jelentett, hogy 1997.
augusztus 22-ig majdnem minden működő egységben ki kellett cserélni a működési engedélyt, 35 engedélyt kellett cserélni, az eljárásban több szakhatósági véleményt is be kellett kérni. Új feladat itt, hogy
a vásárlók könyvét nekünk kell hitelesíteni.
A földművelődésügyi igazgatással kapcsolatos
ügyintézés adatait a melléklet tartalmazza. A beszámoltatási időszakban minden év tavaszán megtörténik az ebek veszettség elleni védőoltása. Igyekeztünk
e feladatnak is jó színvonalon eleget tenni. Említésre
méltó probléma nem fordult elő. A problémát inkább
a kóbor ebek okozzák, szinte minden évben. Ha sikerül a befogásuk és a tulajdonos nem keresi az állatorvos elaltatja őket.
Az önkormányzati ingatlan-vagyon kataszter
vezetése 1993. évtől folyamatosan történik.
IGAZGATÁSI CSOPORT
A csoport alapvetően igazgatási feladatokat lát
el, de a szervezési feladatok nagy része is itt történik.
Ide tartoznak az anyakönyvezési, és az állampolgársági ügyek, a szociális mozgáskorlátozottak közlekedési tám ogatásával kapcsolatos feladatok, a
közgyógyellátási igazolványok kiadása, az általános
igazgatás, a hatósági bizonyítványok kiadása, a hagyatéki ügyintézés, népesség-nyilvántartás, a hatáskörök, szervezési feladatok, a talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás, az iktatás és irattározás.
A csoport ügyintézői látják el a népjóléti bizottság, illetve az ügyrendi bizottság adminisztrációs
munkáit, segítik a bizottság szervezési feladatait. A
szervezési feladatok között szerepel a képviselő-testületi ülések előkészítése, a döntések nyilvántartása,
az üléseken a jegyzőkönyvvezetés.
A csoporthoz 2 köztisztviselő és 1 adminisztrátor tartozik. A két köztisztviselő az elmúlt évben felsőfokú szakképesítést szerzett. Az ügykezelő középfokú szakképesítéssel rendelkezik. Mindkét köztisztviselő feladata sokrétű. Az anyakönyvvezető látja el
a szociális igazgatási feladatok mellett az állampolgársági ügyeket is.
Az anyakönyvvezetés 1895. óta állami feladat,
addig az egyházak vezették. Az állampolgár adatait a
születéstől, a házasságon keresztül a halálozásig regisztrálják, erre szolgál az anyakönyv. A nyilvántartások precíz, pontos dokumentálása meghatározó az
állampolgár életében. A bejegyzések utólagos kiiga-
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zítása külön eljárási rend szerint történik. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatosan használt nyomtatványok száma eléri a 80-at.
Évente 8-10 házasságkötésre kerül sor. A születések anyakönyvezésére,- mivel az általában a kórházakban történik - a beszámolási időszakban nem került sor. Halálesetek anyakönyvezésére, amennyiben
a községben történik, mi vagyunk az illetékesek. Sajnos jóval több a halálesetek száma, mint a születéseké. Évente kb. 41 db anyakönyvi kivonat kiadását
kérik a hivataltól ügyfeleink. Apai elismerő nyilatkozat egy-egy fordul elő évente, ugyanígy a névváltozás kérése is. A beszámolási időszakban 3 hazai anyakönyvezés történt. (A külföldön történt anyakönyvi
eseményeket itthon is anyakönyveztetni kell.)
Állampolgársági ügyek száma az átlagos ügyiratforgalomhoz képest csekély, mindössze 1-2 évente.
Az ügyintézés azonban nagy szakértelmet igényel. A
honosítást, visszahonosítást a Magyar Köztársaság
Elnöke engedélyezi és az állampolgársági esküt a
polgármester előtt teszik le a honosítottak. Az ezzel
kapcsolatos ügyintézői munka igen bonyolult, különböző társhatóságokat kell értesíteni az ,,új állampolgárról”. (M. Rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság, hadkiegészítő parancsnokság, népesség-nyilvántartást.)
Szociális igazgatással kapcsolatos feladat sokrétű, bonyolult alapos jogszabályismeretet, sok türelmet és emberséget igénylő feladat. A feladatnak vannak államigazgatási hatósági és önkormányzati hatósági elemei. Pl. a közgyógyellátási igazolvány kiadható alanyi jogon (rokkantság esetén) normatívák
alapján, és méltányossági alapon. Az önkormányzati
hatósági feladatokról a képviselőtestület szeptemberi
ülésén kapott tájékoztatást a népjóléti bizottság elnökétől és a polgármestertől, akik a képviselőtestülettől
átruházott hatáskörök gyakorlásáról készített napirend
keretében számoltak be. A mellékletek a statisztikai
adatokat tartalmazzák.
A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatos ügyintézés minden év első hónapjában elkezdődik. Kérelmükről április végéig kell
döntést hozni és amennyiben a kérelem megalapozott, úgy az állami költségvetésből a támogatás összegét leigényeljük és a kifizetés általában május hónapban kifizetésre is kerül. Évente kb. 80 ilyen kérelem
érkezik a hivatalba.
A szociális ügyintéző látja el a népjóléti bizottság működésével kapcsolatos döntéselőkészítő és
végrehajtási feladatokat, amelyek közül az egyedi,
általában a szociális törvényből adódó döntéshozatalt kell kiemelni. Ezért a bizottság ülésére szinte ha(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Folytatás a 13. oldalról.)
vonta sor kerül. Az adminisztrációs munkák folyamatosan szaporodnak. A bizottság határozatait az
ügyintéző számítógépen készíti és mivel ezek nagy
része egyedi határozat, az ügyfelek, a házipénztár
értesítése, a határozatok kézbesítésre előkészítése a
feladatát képezi. Itt változtatást tervezek, január 1jétől ezen feladatokat az adminisztrátornak adom át.
A közgyógyellátásban részesülők számánál is
emelkedő tendencia állapítható meg, úgy a normatív
alapon történő jogosultságnál, mint a méltányosságinál. A számszaki adatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.
A szociális törvény módosítása, az új gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) megjelenése nagymértékben
befolyásolta a csoport munkáját. A megnövekedett
feladatok miatt a két főelőadó munkakörében átcsoportosítás volt indokolt és az általános ig. főelőadóhoz került át a gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.
A Gyvt. előírásaira 1998-ban módosította az
önkormányzat az általános iskola alapító okiratát és
az intézményen belül létrehozta a gyermekjóléti szolgálatot. A csoport ügyintézői, a védőnő, a szolgálat
dolgozójával rendszeresen esetmegbeszélésen elemzik a gyermek- és ifjúság problémáit, és határozzák
meg a szükséges tennivalókat, mint pl. védelembevétel, pártfogói felügyelet stb. Jelenleg 140 kiskorú részesül gyermekvédelmi támogatásban. Tevékenységüket ezévben ellenőrizte a Heves Megyei Gyámhivatal, tevékenységüket jónak minősítette.
A népesség-nyilvántartás vezetése, a több mint
2000 karton kezelése, lakcím- és személyi adatváltozások átvezetése, számítógépen rögzítése, és továbbítása a BM lakcímnyilvántartáshoz szinte napi feladatot igényel az ügyintézőtől. A választói névjegyzékkel összefüggő feladatok 1998-ban sok feladatot
jelentettek. 1998-ban az országgyűlési képviselőválasztások 2 fordulója és a helyhatósági választások,
az alakuló ülés, az azt követő adminisztráció az előző évekhez képest plusz feladatot jelentett.
A hagyatéki ügyek intézése határidőben történik, megfelelő színvonalon, számuk évente 45-50 db,
a számszaki adatokat a melléklet tartalmazza.
A hadigondozási ügyek és a honvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek száma nem jelentős. Évente
kb. 10-15 hatósági bizonyítvány kiállítását kérik a hivataltól ügyfeleink. Különböző személyi igazolvánnyal
nem tanúsítható adataik igazolását kérik tőlünk, melyeket hivatalos tudomás, vagy két tanú nyilatkozata
alapján adunk ki.
A csoport hatósági tevékenysége anyagi- és eljárásjogi szempontból alapvetően jogszerűnek minő-
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síthető, a fellebbezési arány jó, ugyanakkor a gyorsabb és szakszerűbb ügyintézés további követelmény
kell, hogy legyen.
Az általános igazgatási előadó munkakörébe tartozik a polgármester honvédelmi feladatainak előkészítése, a döntések végrehajtásában való közreműködés. Feladata még az ügyrendi bizottság működésénél az ügyviteli feladatok ellátása.
Az adminisztrátor munkáját jó színvonalon látja
el, az iktatás és irattározás az előírásoknak megfelelően történik. Mivel valamennyi köztisztviselő szövegszerkesztői vizsgával rendelkezik, határozataikat
nagyrészt maguk gépelik, eddig a határozatok postázásra előkészítését is ők látták el. Munkaterhük csökkentése végett az adminisztrátor munkaköri feladatát
januártól újra kell szabályozni és az ügyintézők által
elkészített határozatok fénymásolását, tértivevényezését, postázását az adminisztrátor munkakörébe fogom adni.
A jegyző látja el a polgármesteri hivatalnál a személyzeti és munkaügyi feladatokat a hivatal köztisztviselői illetve dolgozói tekintetében. Elkészíti a képviselő-testület és a polgármester személyi anyagát és
a munkaviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A köztisztviselőkről a törvénynek megfelelő közszolgálati alapnyilvántartást szintén a jegyző vezeti,
és minden változást folyamatosan a BM-nek továbbít.
A képviselő-testület döntése alapján a jegyző hatáskörébe tartozik a lakásépítési és vásárlási támogatások iránti kérelmek előzetes elbírálása és jogos igény
esetén a képviselő-testületi döntés előkészítése.
Évente 8-10 kérelmező ügyében döntött a testület és állapította meg támogatását, vagy elutasította a
kérelmet.
A megállapított támogatásokról a szerződések
folyamatosan elkészültek és az ügyfél által megjelölt
pénzintézethez megküldtük a támogatás folyósítása
végett. Természetesen a jelzálog bejegyeztetése iránt
is minden esetben intézkedni kell. A beszámolási időszakban két esetben felvett támogatás - még a vissza
nem térítendő támogatásról is - visszafizetéséről is
intézkedtem, mivel kedvezményezettek az ingatlanukat eladták és helyette más lakást nem vásároltak.
A jegyző közvetlenül látja el a szabálysértési
ügyintézést és a Ptk.-ból eredő feladatokat, mint pl. a
(Folytatás a 15. oldalon.)
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(Folytatás a 14. oldalról.)
birtokvédelem. A beszámolási időszakban nagy változás egyik feladatkör tekintetében sem volt. Mindkét területen az ügyek száma évenként 10 körül mozog.
Jegyzői hatáskörben maradtak:
Az építési hatósági ügyek intézése közvetlenül
jegyzői feladat. Ilyenek pl. a közterület más célú hasznosításának engedélyezése, a telekalakítás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés.
Környezet- és természet-védelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatok, az árvíz- és
belvízvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök,
a közvilágítással, a közlekedéssel, az utak- hidak kezelésével kapcsolatos feladatok.
Mivel műszaki ügyintézője a hivatalnak nincs, e
feladatok a címzettnél maradtak.
Az elmúlt években is, ebben az évben külön kiemelten foglalkoztunk a közterületek tisztántartásá-

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/1999. (XI. 25.)
sz. rendelete a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a
közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról
1. §.
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Rt.
által Zagyvaszántó község területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
Az ivóvízdíj nettó: 123,22 Ft/m3, bruttó 138,00
Ft/m3
A csatornadíj nettó: 101,79 Ft/m3, bruttó 114.00
Ft/m3.
2. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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val, 40-50 felszólítást küldtem ki az árkok tisztítására, gyomtalanítására. A felszólítás általában eredményes volt. Minden évben külön szemle keretében ellenőriztük a közterületek más célú engedély nélküli
használatát. A felszólításaink itt is eredményesek voltak, szabálysértési eljárást nem kellett lefolytatni egy
felszólított ellen sem.
Az elmúlt években, különösen ez évben sikerül
előrelépni a község szépítésében, parkok létesítésében.
A beszámolási ciklusban megszépült a temető
környéke, új kerítés épült, a temető előtt parkoló került kialakításra, kiépített útjaink és a járdák egy része
aszfaltborítást kapott, elkészült a milleneumi park, a
temető melletti park rendszeresen folyamatosan gondozott, mindkét parkban emléktábla, illetve szoborkompozíció került elhelyezésre.
Ezeket a hivatali munkánál azért említem, mert
egy kicsit mi is részesei voltunk, vagyunk és szeretnénk továbbra is azok lenni.
BUKTA JÁNOSNÉ jegyző

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/1999. (XI. 25.)
sz. rendelete a köztisztaságról szóló
6/1992. (XI. 19.) számú rendelet
módosítása
1. §.
A 11. § (2) bekezdésének elfogadott 1. számú
melléklete a következőkre módosul:
1. számú melléklet
(1) A szolgáltató vállalja, hogy a hulladékgyűjtő
kukát rendszeresen, minden szerdai napon 07-18 óra
között kiüríti és a szemetet elszállítja.
(2) A szemétszállítás díja lakásonként 2.860 Ft/
év+ ÁFA. A díjbeszedést a szolgáltató saját díjbeszedőivel végezteti.
(3) A kedvezményezettek köre változatlan. Továbbra is 100%-os kedvezmény illeti meg a 70 éven
felülieket.

A rendeletben meghatározott díjat 2000. január
1. napjától kell alkalmazni.

2. §.
A módosítást 2000. jan. 1-jétől kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Oldal Alfréd
polgármester

Oldal Alfréd
polgármester

Bukta Jánosné
jegyző

Bukta Jánosné
jegyző
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ZSE 1999
A ZSE 1999-es célkitűzéseit teljesítette:
- Feljutás a megyei II. osztályba,
- 8-10. helyezés a megyei II osztályban.
ZSE eredményei 1999-ben:
Februárban megnyertük a körzeti csapatoknak
kiírt teremlabdarúgó tornát. Szakolczai János lett a
torna legjobb játékosa.
Az 1998/99-es körzeti bajnokságban másodikok
lettünk, s ezzel kiharcoltuk a megyei II. osztályba kerülés jogát.
Az 1999/2000-es megyei II. osztályban 4. helyen zártunk azonos pontszámmal a 2. helyezettel,
csak gólkülönbséggel szorultunk lejjebb.
26
25
25

2
4
2

4
3
5

116
110
105

41
30
28

80
79
77

Góllövőlista élmezőnye:
Fekete 28, Szakolczai 18, Baranyi 16,

1999/2000-es megyei II. osztály őszi eredményei
Zagyvaszántó-Pély 2:2 g.: Szakolczai, Balogh.
Gyöngyöspata-Zagyvaszántó 0:0
Zagyvaszántó-Szíhalom 0:0
Apc-Zagyvaszántó 1:2 g.: Fekete, Szakolczai
Zagyvaszántó-Kisköre 5:2 g.: Fekete 2, Oldal, Ambrus,
Szakolczai
Recsk- Zagyvaszántó 2:3 g.: Kiss. Oldal, Fekete
Zagyvaszántó-Vámosgyörk 4:0 g.: Fekete 2, Oldal, Szakolczai
Egerszólát- Zagyvaszántó 4:2 g.: Fekete 2
Zagyvaszántó- Hort 2:1 g.: Szakolczai 2
H. Lokomotív- Zagyvaszántó1:1 g.: Fekete
Zagyvaszántó-Sarud 0:2
Zagyvaszántó-Adács 2:0 g.: Fekete, Csorba
Verpelét- Zagyvaszántó 4:1 g.: Csorba
Zagyvaszántó-Parád 5:0 g.: Szakolczai 2, Fekete2, Kiss I.
Zagyvaszántó-Kápolna 2:1 g.: Szabó R., Fekete

Az őszi végeredmény
Sarud
15
Szihalom
15
Hatvani Lok. 15
Zagyvaszántó 15
Verpelét
15

11
8
8
8
8

1
4
4
4
3

3
3
3
3
4

25-10
40-14
34-14
31-20
34-23

tetek a Gyöngyös Körzeti Bajnokságban - kiérdemelve
ezzel a megyei II-be jutást. A megyei II. osztály őszi
fordulójában szurkolóitoknak sok kellemes percet szerezve rosszabb gólkülönbség miatt lettetek csak a negyedikek - továbbra is hasonló szereplést kérünk.
Ahhoz, hogy csapatunk sikeresen szerepeljen,
kell egy olyan lelkes, buzdító közönség is, mely mérkőzésről-mérkőzésre ott van a csapat mögött - ezt a
2-300 főt sikerült mérkőzéseitekre kicsalogatni, megszerezni. Köszönjük buzdításaikat.
Köszönetet kell mondanunk azoknak is akik
munkával (öltöző bővítéssel), anyagokkal és pénzzel
támogatták sportkörünket - 2000-ben is várjuk őket.
SK ELNÖKSÉG

FELHÍVÁS

1998/99-es körzeti bajnokság végeredménye:
Hort
32
Zagyvaszántó 32
Markaz
32

1999. december

FELHÍVÁS!

34
28
28
28
27

Góllövőlista élmezőnye
Fekete 13, Szakolczai 8, Oldal 3, Kiss I., Csorba 2, Balogh,
Ambrus, Szabó R. 1.

Tisztelt ZSE játékosai!
A ZSE elnöksége nevében köszönetünket fejezzük ki azért a szép teljesítményért melyet 1999-ben
elértetek. Kérésünknek megfelelően másodikok let-

A milleniumi ünnepségsorozat keretében a
Kardos Nagy Ibolya Irodalmi Alapítvány kuratóriuma szavalóversenyre hívja Apc, Lőrinci,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó
fiataljait 12 évestől 24 éves korig. A versenyre két
költeménnyel lehet benevezni: az egyik Kardos
Nagy Ibolya verse, a másik egy már nem élő magyar költő alkotása legyen.
A benevezéseket 2000. január 10-ig kell megküldeni az alapítvány kuratóriumának a Lőrinci
Könyvtár címén: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92. A
benevezésnek tartalmaznia kell a nevet, az állandó lakás címét és a születés dátumát.
A verseny megrendezésére 2000. február 26án szombaton kerül sor a Lőrinci Könyvtárban. A
zsüri elnöke: Baranyi Ferenc József Attila díjas költő. (A létszámtól függően február 26-a előtt selejtezőre kerülhet sor.)
1. díj: 15 000 Ft, 2. díj: 10 000 Ft, 3. díj:
5000 Ft
A további helyezettek (6-ig oklevelet és valamennyi résztvevő emléklapot kap.
Kardos Nagy Ibolya verseskötetei (A
Vágyadár, Végrendelet) megtalálhatók az érintett
körzet könyvtáraiban és oktatási intézményeiben.
A kötetek megvásárolhatók Hatvanban az Erzsébet tér 1. sz. alatti könyvesboltban.
Bényei Tamás
a kuratórium elnöke

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,  32/475-068

