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Tisztelt Zagyvaszántóiak!
Községünk 1999-ben ünnepli fennállásá-

nak 700-ik évfordulóját. Önkormányzatunk a
méltó megemlékezésre már több éven keresz-
tül készül a község fejlesztési - szépítési prog-
ramjával. Az ünnepre való készülés  kereté-
ben renováltattuk iskolánkat, templomunkat,
alakítottunk ki közterületen parkokat, rendez-
tük a temetőt, felújítottuk a kerítését és a ra-
vatalozót.

Most - amikor elérkezett 1999. és ezzel
az évforduló - Önöktől azt kérjük, hogy a ta-
vasz érkezésekor rendezzék, csinosítsák lakó-
házuk közvetlen környezetét az évforduló al-
kalmából.

,,TISZTELET AZ ELŐDÖKNEK! EM-
LÉKÜL A JÖVŐNEK'' címmel országos
közterület-építési versenyre neveztünk be,
melynek során 3 szombaton közös munkára
hívjuk lakóinkat.

Május 8-án templomunk és a világhábo-
rús emlékmű körül végzünk takarítást, parko-
sítást.

Augusztus 7-én a temető melletti parkot
fogjuk az augusztus 21-22-én itt tartandó ün-
nepségre előkészíteni.

Október 16-án a közelgő halottak napjá-
ra készülve a temetőt és környékét rendezzük.

Megértésükkel és segítségükkel bízunk
programunk megvalósításában.

Oldal Alfréd polgármester

,,...tartsátok
szent dolognak''
,,Számolj hét évhetet, hétszer hét esztendőt

vagy hét évhét idejét, negyvenkilenc évet. A he-
tedik hónapban, a hónap tizedik napján szólal-
tasd meg a harsonát:  az engesztelés napján fújd
meg a harsonát az egész országban. A jubileu-
mot tartsátok szent dolognak. (,,Lev 25.8-13)

Mózes harmadik könyvének e rövid részlete
igazolja, hogy a kerek évfordulókat ősidők óta
szentnek tekinti az ember, s meg is ünnepli, ki-ki
a maga módján. ,,... nem tehet jobbat az ember,
mint hogy örüljön és élvezze az életét. Mert hi-
szen az Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik
és kedvét leli a munkájában.” (Préd. 3.12-13)

700 éves létét ünnepli a falu ebben az esz-
tendőben, a 14. jubileumot. Mindegyik nemze-
dék újra birtokba vette az ősök által művelt föl-
det, újból és újból otthont teremtettek maguk-
nak az itt élő családok. Teljen el az egész eszten-
dő életörömben!

Örömmel jöttek el községünkbe a Hatvani
Vegyeskórus tagjai is az ünnepi esztendőre meg-
újult templomba, hogy énekükkel egy órára fel-
emeljenek bennünket a művészet magasába.
Rahmanyinov és Ramirez orosz, illetve mexikói
egyházi zenéje először szólalt meg templomunk-
ban.

Boldogan hallgattuk a különböző népek ka-
rácsonyi dalait, s a kórus szívesen énekelt együtt
a hívekkel is, amikor a liturgia erre a közös él-
ményre alkalmat adott. A vendégekre mély ha-
tást gyakorolt a templomi fogadtatás: a hívek fi-
gyelme, a templom és a tekintetek melege, a plé-
bániai fogadás kedvessége. Reméljük, hogy a
községi évforduló minden ünnepi eseménye leg-
alább ilyen jól sikerül, mindnyájunk örömére,
szeretett falunk jó hírére.

Mándoki György
plébános
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Az 1998/99-es tanév iskolánk életében örömte-
li, eseményekben gazdag. Olyan szaktantermekkel
gyarapodtunk, illetve olyan beruházás valósul meg
intézményünkben, amely könnyebbé, magasabb szin-
tűvé teszi munkánkat. Szépen bizonyítja azt, hogy
az iskola fenntartója, a képviselő-testület a szívén vi-
seli a faluban élő gyerekek sorsát, mindent megtesz
azért, hogy jó körülmények között, a XXI. század
elvárásainak megfelelően tanulhassanak.

Decemberre készült el teljes berendezéssel két
szaktanterem. Az egyik a számítástechnika otthona.
Itt 11 korszerű számítógép áll a gyerekek rendelke-
zésére, hogy megfelelő szaktanári irányítás mellett
megtanuljanak mindent, amit az életben hasznosít-
hatnak. A másik a modern, tetszetős nyelvi labor,
amely a nyelvoktatás szolgálatában áll. Itt az angol,
illetve német nyelv tanulása során szerzett ismerete-
ket lehet elmélyíteni, a kiejtést csiszolni, az önálló
beszédet gyakorolni.

A helyiségek kialakítását az önkormányzat köz-
hasznú munkásai végezték, s ők készítették a számí-
tástechnika-terem asztalait is, minőségi munkával.

A számítógépek vásárlására a falu 600 ezer fo-
rintot, a nyelvi labor eszközeire 500 ezer forintot
költött. Pályázaton nyertünk a minisztériumtól 300
ezer forintot számítógép vásárlásra, 450 ezer forin-
tot pedig a megyei önkormányzattól a nyelvi labor-
hoz.

Mire az épületrendszerben a két terem elkészült,
addigra a külső vakolat és a tető is megújult, s foly-
tatódott tovább a munka, a ,,C” szárny tetőterének
beépítésével. Ennek kivitelezője Oláh József hely-
béli vállalkozó. Munkáját az igényesség, a
jólszervezettség jellemzi.

A tetőtérben négy helyiség kialakítása folyik.
Itt lesz majd az iskolakönyvtár, a stúdió, a gyermek-
jóléti szolgálat irodája s a diákönkormányzat terme.

A felújítás, bővítés költségei 7,5 millió forintba
kerülnek, melyből 3 millió megyei pályázaton nyert
támogatás, 4,5 millió forint pedig a falu pénze.

Az iskola tantestülete mindet megtesz azért,
hogy ez a sok pénz, munka, a korszerű eszközök a
diákok javát szolgálják. 18 pedagógus dolgozik az
intézményben, emberileg és szakmailag is magas
színvonalon álló közösséget alkotva.

Egyetemi, főiskolai végzettséggel, több diplo-
mával, idegen nyelv ismerettel rendelkező szakem-
berek, akik nagy hivatástudattal végzik a rájuk bí-
zott 239 gyerek oktatását, nevelését. Célkitűzésünk
egy olyan, a kulturált polgárosodás értékrendjét kép-
viselő közösség működtetése, amely biztonságot
nyújt minden tagja számára. A gyerekek észbeli gya-
rapodása mellett nagy hangsúlyt fektetünk lelki gya-
rapodásukra is az iskola nyugodt, szeretetteljes lég-
körével. Tudjuk, hogy a szülők legnagyobb kincsü-
ket, a gyermeküket bízzák ránk. Néha ugyan szigor-
ral, de mindig emberséggel viszonyulunk tanítványa-
inkhoz, s örömmel tapasztaljuk, hogy a tantestület-
ben uralkodó baráti-összetartó légkör a gyermekek
közösségeiben is kialakult.

Törekvéseink találkoznak a zagyvaszántói szü-
lők elvárásaival. Több mint 25 éves tanári munkám
során mindig érzékeltem, hogy a szántói emberek
mindent megtesznek gyermekeik boldogulásáért,
szívesen és szeretettel működnek együtt az iskolá-
val, magukénak érzik azt.

Tudom, hogy manapság egyre több a szomszéd
településekről hozzánkjáró kisdiák, de az biztos, hogy
az iskola igazi magvát a helyi szülők, gyerekek és az
itt dolgozó pedagógusok alkotják. Ők adják azt a
belső tartalmat, amely sokak számára vonzóvá teszi
a zagyvaszántói iskolát. S erre mindannyian büsz-
kék lehetünk!

Az ideális személyi és tárgyi feltételek, a jól
működő, előrevivő kapcsolatok fenntartó és iskola,
gyerekek, szülők, tanárok között - ezek azok a meg-
határozó tényezők, melyek alapján mondhatjuk: jó
érzés zagyvaszántói tanárnak, diáknak lenni.

Zagyvaszántó fennállásának 700. évfordulóját
ünnepli az idén. A régi mondás szerint egy faluban
két fontos épület van: a templom és az iskola.

Ha valaki manapság végigsétál a falun, gyönyör-
ködhet mindkét épületben. S tudjuk azt is, hogy a
megújult falak között mindkét helyen közösségek
működnek, a műveltség, a tudás s az összetartozás
erejét sugározva.

Bakos Tiborné
igazgató

Iskolá nk   élete
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Helytörténet II.

A Zagyva és más vizek
A község nevét adó folyó áradásai jelölték ki a

Zagyva völgy településeinek lehetséges optimális
helyét. Így volt ez Zagyvaszántó esetében is, és ahogy
a történeti részben olvasható a folyó áradásaival egé-
szen a jelen időkig befolyásolja a falu életét. Igaz ez
annak ellenére, hogy a Zagyva Magyarország egyik
legkisebb folyója. Néhány jellemző adata - hossza:
176 km (teljes egészében az ország területén) víz-
gyűjtője 5677 km2.

Az emberi megtelepedés szempontjából fonto-
sabb a folyó vízjárása, amely szélsőségesen ingado-
zó. A hozzánk legközelebb lévő apci vízmércén 1910
és 1950 között a vízjáték 62 és 450 cm között volt.
Az alig öt-hat méter széles folyócska legutóbbi nagy
áradásakor a közel ötven méter széles és az átlag víz-
szint fölé négy méterrel emelkedő, gátakkal határolt
hullámteret szinültig megtöltötte. Elképzelhető az
ilyen és nagyobb áradások milyen hatással voltak az
itt élők életére.

A gátak megépítése előtt középszakasz jellegű
meanderezés jellemezte a folyót, ahogyan az a régi
térképeken is látszik (3. térkép). Az I. katonai térké-
pen a falu alsó telkeit követő vízfolyás nagy ívben
keletnek kanyarodik. A II. katonai térképen ez a ka-
nyar már hiányzik (4. térkép), de a falutól északra és
délre nagy kanyarok láthatóak. Mindkét térkép mu-
tatja, hogy a folyó több ágra szakadva szigeteket is
épített, ami a nagy mennyiségű hordalékszállítás kö-
vetkezménye. A szabad árterület ezekben az idők-

ben 1,5-2 km széles lehetett. Az ártereken szántóföl-
di művelés nem igen volt lehetséges. Legelőként, ka-
szálóként és a házak fedő anyagát adó nád gyűjtőte-
rületeként hasznosíthatták az emberek. A II. katonai
térkép (4. térkép) egy a falu területével megegyező
berket is mutat a közelben. A III. katonai térkép már
a szabályozás megkezdését mutatja. A folyó mára
mai medrével megegyezően folyik észak-déli irány-
ban, de még a levágott kanyarulatok is láthatók a
térképen (5. térkép). Az ,,Öregfalut” északkeletről
határoló úgynevezett Bikaréten egészen a hetvenes
évekig jól követhető volt a régi meder, amely az esős
időszakban megtelt vízzel, nagy örömet okozva a falu
gyermekeinek. A rétet később feltörték, de egy jól
kivehető kanyarulat még ma is megvan a templom-
tól megközelítőleg 200 méterre északkeleti irányban.
A medermaradvány szélessége 5-6 méter és 40-50
cm-rel mélyebb környezetétől. A Zagyva szabályo-
zásának igénye már a múlt század elején felmerült a
nagy árvizek hatására. 1826-ban vetették fel először
Hatvan elöljárói, de Nógrád megyével nem sikerült
megegyezni. Így ír a folyó korabeli állapotáról Szepes
(Schütz) Béla Hatvan Heves megyei község történe-
te című művében: ,,A Zagyva ősidőktől, de különö-
sen a török alatt és később is a vár, illetve a város
mellett igen széles kanyargós mederben folyt és kör-
nyéke kb.  Apcztól Jászfényszaruig csupa mocsár és
kiöntés.” Az 1870-es években készült tervben nem-
csak mederátvágások és kotrások, hanem párhuza-
mos gátak építése is szerepelt. A munkálatok kör-
nyékünkön a selypi ipari üzemek építéséhez kapcso-
lódva kezdődtek meg a múlt század utolsó évtizede-
iben (kb. 1880-tól).

Kiss László

3 térkép (I. katonai) 1734 4. térkép (II. katonai) 1853 5. térkép (III. katonai) 1884
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Tisztelt
Zagyvaszántóiak!

Sokak által tudott már, hogy 1998. október
hónapban az ADA Kft. és önkormányzatunk kö-
zött tárgyalás kezdődött a Kft. Zagyvaszántóra
költözéséről. Az eltelt idő alatt  11 ha területre
az adás-vételi szerződés aláírásra került, a léte-
sítendő üzemről pedig Fekecs Béla az ADA Kft.
ügyvezetője az alábbiakban tájékoztatja közsé-
günk lakóit.

A Mössner csoport
beruházása Zagyvaszántón

Jelenleg a ca. 11 ha-os telephely adásvéte-
le engedélyezési eljárásának vége felé tartunk.
Ezzel párhuzamosan Mössner úr  Münchenben
szakértőkkel vizsgáltatja a beruházás optimális
ütemezésének lehetőségeit. A jelenlegi állás sze-
rint az üzem moduláris felépítésű lesz és az egyes
modulok (4-6000 m2) egymást követő ütemek-
ben, a nagy vevőinkkel folytatott keret-megál-
lapodások eredményétől függően kerülnek ki-
alakításra. Ezek függvénye többek között az is,
hogy hány év alatt fog az ADA Kft. jelenlegi
telephelyéről az új területre átkerülni. Befolyá-
solhatják (gyorsíthatják) ezt a folyamatot a ko-
moly érdeklődést mutató tengeren túli szakmai
befektetőkkel folyó tárgyalások eredményei is.
Ezt a fázist a németországi tervezés követi, ame-
lyet követően még ebben a félévben megkez-
dődhet az igen hosszadalmas engedélyeztetési
eljárás. Ennek ellenére, terveink szerint az ala-
pozásoknak már idén ősszel meg kell kezdőd-
niük. Ideális esetben az első ütem ca. 80 dolgo-
zóval már 2000 utolsó negyedévében termelni
fog. A beruházás jelenleg belátható összértéke
ca. 6 milliárd forint és a tervezett összállomány
450 fő. Amennyiben a bővítés beváltja a hozzá
fűzött reményeket, a terület nagysága további
terjeszkedést is lehetővé tesz.

DR. FEKECS BÉLA ZOLTÁN
ADA Kft. ügyvezető

,,Messzeringó
gyermekkorom

világa”
Zagyvaszántó a Selypi-medence egyik legrégeb-

bi települése, mely 1999-ben ünnepli létrejöttének
700. évfordulóját. A község lakói a század közepéig
a mezőgazdaságból éltek, a medence iparosodása után
nagy részük az iparban helyezkedett el. Kedvező fek-
vésének, a környező nagyobb városok közelségének,
jó közlekedési kapcsolatainak, a község régi, szép
épületeinek köszönhetően növekedő látogatottságra
tarthat számot.  1992. tavaszától Zagyvaszántó a la-
kóhelyem. A nevéből is adódik, hogy a Zagyva fo-
lyó mentén fekszik. Népesség kb. 2000 lakos. Szü-
leimmel a Móricz Zsigmond út 7. szám alatt lakunk.
Lehetne úgy is mondani, hogy a központban, ugyan-
is ott van az iskola, az ABC, a boltok, a bakterház.
Zagyvaszántó Selyp felőli részén helyezkedik el a
sportpálya, ahol a focisták edzenek, játszanak és itt
rendezik meg a sportnapokat, falunapokat is. Követ-
kező állomás a ,,központ”, amit már említettem. Két
nagyon szép étteremmel és szállóval is dicsekedhe-
tünk, mely a 21-es út mellett ékeskedik, így kedvező
a forgalma. A gyerekeknek szórakozási lehetőséget
nyújt a tömbházak játszótere. Gyógyszertárunk mö-
gött egy újabb parkot létesítettek, amelyet a
millecentenáriumi évfordulóra készült emlékmű dí-
szít. Tovább haladva a község régebbi részén a ,,falu”
fekszik. És ott a park! Nagymamáink idején víz bo-
rította a mostani szép, fásított zöld területet. A na-
gyobb és kisebb fák, bokrok között egy gyönyörű,
kör alakú rózsakert van, amelyben minden évben cso-
dálatosan virágzó, színes rózsák illatoznak. E kelle-
mes emlék után kissé szomorúbb hely, a temető kö-
vetkezik. A takarékszövetkezet, polgármesteri hiva-
tal (ahol községünk első embere és ,,csapata” szor-
goskodik) mind-mind fontos hely számunkra. A
könyvtár, ahol annyi sok új, érdekes könyvet olvas-
hatunk és kölcsönözhetünk. Az óvoda mögött ma-
gaslik a római katolikus templom, ahová fiatalok és
öregebbek rendszeresen járnak.

Zagyvaszántó egy kedves, csendes hely. Szeren-
csés az, aki itt élhet!

Hódi Karolina tanuló
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mélyében nagy segítséget kaptunk lakásépítési prog-
ramunk megvalósításához. A lakótelep építését újabb
telekigénylések követték, a termelőszövetkezet fia-
taljai részéről is. Beépült a Bajcsy utca, a sorház épí-
tését követően szép házaival kiépült az Ifjúság utca.
Cementgyári támogatással befejeződött a Rákóczi út
Selyphez közeli üres telkeinek beépítése. Az új la-
kásokba fiatal házasok kerülnek óvodás és iskolás
korú gyermekeikkel.

Tehát nem csak szép házaival, hanem lélekszá-
mában is növekszik a falu. Több lesz az óvodás és
iskolás korú gyermek. A fejlődés új igényeket hoz
magával. Több csoportszobára, tanteremre, óvónő-
re, tanárra, kisegítő személyre lesz szükség. Nyilván
a fiatalok letelepedésével a község szellemisége is
megváltozik és még sok más is.

Ezekben a változó években lesz Gyuri bácsi a gyár
igazgatója. Hogyan folytatja elődje, Török András
programját?

1974. nyarán lettem a gyár igazgatója, és foly-
tattam az elődöm által választott utat. Az állomány-
ban levő munkatársakkal folytattam tovább a mun-
kát, akikkel az előző években sikerült jó emberi - és
munkakapcsolatot - kiépíteni. Közös tevékenységünk
bizonyítéka a sikeres munkavégzés, amely másfél
évtizeden végig kísért bennünket.

Szeretném, ha megemlítené, milyen volt az útja a
csúcsig?

Tősgyökeres helybéli vagyok. 1924. január 15-
én születtem Selypen, majd Lőrincin anyakönyvez-
tek. Édesapám géplakatosként a Cukorgyárban dol-
gozott, lakásunk a malomudvarban volt. Szüleimmel,
testvéremmel itt éltük a munkások mindennapi éle-
tét.

Az iskolás éveket 1937-ben Selypen kezdtem.
A mai Selypi út 3-as számú ház volt az iskolaépület,
ebben folyt az elemi iskolai oktatás. Összevont osz-
tályokban tanultunk, Nagy Lajos és felesége voltak
a tanítóink. Itt 5 osztályt végeztem. Fiúk csak né-
gyen voltunk az osztályban, Nógrádi Béla, Sebes-
tyén Géza, Plathy Pál, aki egyetemi professzor lett,
és én.

Ezzel a kérdéssel kértem bebocsátást BAUER
GYÖRGY nyugalmazott cementgyár igazgató laká-
sába egy kis beszélgetésre.

Olyan embert kerestem fel, aki lokálpatriótának
tartja magát, és beosztásánál, emberségénél fogva
sokat tett községünk arculatának változásáért, az itt
lakók életének megkönnyítéséért.

A ’70-es évek nagy fejlesztési hullámát hogyan
élte meg?

Boldog voltam, hogy részese lehettem annak a
vezetőgárdának, akik szorgalmazására 1971-ben el-
indult a nagyberuházás, a gyár fejlesztése. A gyár
vezetői a következők voltak: Török András igazga-
tó, Pásztor Miklós főmérnök, Haraszti Károly fő-
könyvelő, Fekete Dezső műhelyfőnök, Oldal Alfréd
laborvezető, Oláh Máté a villamos műhely vezetője,
Bauer György műszaki osztályvezető. Cserháti Jó-
zsef személyzeti és munkaügyi vezető, Fehér Zoltán
termelési osztályvezető.

Minek volt köszönhető a nagy fejlesztés
beindulása?

A gyár vezetése felismerve az országos prog-
ram indulását, mindent megtesz annak érdekében,
hogy Selypen valósuljon meg a nagyberuházás, az
azbesztcement nyomócsőgyár. Az új csőgyárban az
évi garantált termelés 1200 km hosszú csővezeték
gyártása volt, de ezt az igények szerint növelni kel-
lett 1400 km cső termelése fölé.

A megnövekedett feladatot több munkás fog-
lalkoztatásával tudtuk megoldani.

Milyen igényeket szül a csőgyár indítása?
A megnövekedett munkásgárda újabb igénye-

ket közvetít a vezetés felé. Letelepíteni a családokat,
hogy csökkentsük az ingázók számát, illetve jobb
lakáskörülmények közé juttassuk dolgozóinkat. Fel-
épül a 22 lakásos két tömbház az orvosi rendelővel
és orvosi lakással. Az építkezés később a sorházzal
folytatódik. A magánépítkezők vállalati támogatás-
sal kamatmentes kölcsönnel építkezhetnek. Az utóbbi
formát közel 70 ember vette igénybe a gyár dolgo-
zói közül.

Minden esetben lehetőségeinkhez mérten segí-
tettük az akkori közigazgatást, s Tiszóczi István sze-

Hogy tetszik lenni?

(Folytatás a 6. oldalon.)
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A Zsófia malom és Lőrinci között beépítetlen
telkek voltak, Selyp és Vörösmajor között is ez volt
a helyzet. Selyp és Zagyvaszántó között is csak az
Oncsa-sor házai fehérlettek. Selyp felől érkezve a
legelső ház az Illés Gábor bácsié volt.

Az elemi iskolát követően Hatvanba kerültem
polgári iskolába, majd innen Pásztóra mentem ke-
reskedelmi iskolába, amit nem tudtam befejezni, mert
édesapámat 1945. január 4-én elvitték ,,málinki ro-
botra” németes neve miatt, és így, 16 évesen én let-
tem a családfenntartó. 1947-ben szabadultam fel mint
lakatos. Krezsolek József mestertől a Cukorgyárban
tanultam a szakmát.

Az iskola, a tanulás továbbra is vonzott. Sely-
pen jártam dolgozók gimnáziumába, de lemorzsoló-
dás, vagy személyi okok miatt ez abbamaradt. 1949-
ben Pécsett szakérettségit tettem. Innen kerültem
Miskolcra a Műszaki Egyetemre, majd ösztöndíjas
tanulóként Budapestre az Oleg Kosevoj előkészítő-
re. A Szovjetunióban tanulásom azonban nem kez-
dődött el, mert közben megismerkedtem jelenlegi
feleségemmel. Ekkor kerültem el a Hatvani Tömeg-
cikk Művekhez Jobbágyira. Vonzott a magas kere-
set. 1952-ben megnősültem és 1953-ban született
gyermekünk.

Kányik János igazgatósága alatt 1952-ben, Vas-
hegyi János bácsi hívott haza a műszaki osztályra
dolgozni, folytatódott a rajztábla melletti életem. A
munkásévek alatt sem hagytam abba a tanulást. 1964-
ben levelező tagozaton elvégeztem a gépipari tech-
nikumot Salgótarjánban.

Hogyan emlékszik, milyen volt a gyár abban az
időben, amikor odakerült?

Gőzgép hajtotta a gépeket, fából voltak a silók,
a cement-, a nyersmalom épületei, még a kazánház
is deszkából volt. Mátraszőlősről vagonokban érke-
zett a kő, a fehér tufakő pedig Petőfibányáról kis-
vasúton. Gyárunk kimondottan cementgyártással fog-
lalkozott. 1949-54. között sor került a gyár villamo-
sítására, bővítésére. 1957-ben a mi gyárunk tért át
elsőként a cementgyárak közül az olajtüzelésre. Erre
az időszakra esik a nagy cementgyárak építése, re-
konstrukciója, mint például a hejőcsabai cementgyár,
a váci cementgyár, vagy másképpen a DCM és a
berendi és bélapátfalvi cementgyárak.

A Cement- és Mészművek kebelén belül a selypi
gyár kísérleti gyárként működött. Átváltott a speciá-
lis fehér és szulfátálló S 54-es cement gyártására. Az
utóbbit a házgyárak használták a panelekhez. Később
a tűzálló cement gyártásával bővül a termékskála.

Mikor lett a műszaki osztály vezetője?
1964-től vezettem a műszaki osztályt. 6-7 em-

berrel dolgoztam együtt. Ismerőseink közül velem
dolgozott Illés Dénes és Oldal József. Új irodaház is
épült ebben az időben, melynek a második emeleti
nagyterme sok rendezvénynek adott helyet. Szere-
peltek itt a selypi, zagyvaszántói ovisok, iskolások,
a gyári fiatalok, neves színészeknek tapsolhatott a
közönség, de volt benne tanácsülés, nagygyűlés, stb.
Gyári rendezvényeink közül kiemelkedett az Építők
Napja, melyen a dolgozók családtagjaikkal együtt
szórakozhattak.

A munkásszállóból öregek napközi otthona lett,
melyet csaknem ingyen adtunk át az egészségügy-
nek, hogy a területünkön élő magányos embereknek
nyugalmat tudjon biztosítani. Támogattuk dolgozó-
ink továbbtanulását is. Gyári ösztöndíjasként végez-
tek Misinszki István és Szalai János mérnökök, ők
mint fiatal műszakiak a csőgyári beruházás alkalmá-
ból mutatkoztak be, hasznosítva az egyetemen tanul-
takat.

Beosztásomnál, tisztségemnél fogva szerettem
a dolgozók között lenni. Én tisztelője voltam az itt
élő nagy öregeknek: Illés Gábor bácsinak - nyugod-
jon békében - Oláh Ödön, Misinszki Márton ma már
nyugdíjas társaimnak. Kik tudtak úgy kérni, hogy
nem lehetett nemet mondani, az akkor fénykorát élő
Aranykalász Mgtsz. részére.

Végignézve élete állomásait, igen sok munka,
tanulás, lemondás van Gyuri bácsi mögött, amíg a
munkásfiúból technikus, osztályvezető, majd igaz-
gató lesz.

Megérte? Mit csinálna másként?
Egész életemben túl sokat vállaltam, sokat ad-

tam magamból, de ma sem csinálnám másként. Per-
sze ezt csak nyugodt családi háttér mellett lehetett
így csinálni. A feleségemnek sokat köszönhetek.
Örülök, hogy a termelés növekedésével párhuzamo-
san a községünkben jelentkező újabb igények kielé-
gítésében is tudunk segíteni. 1976-ban 1 millió 200

(Folytatás az 5. oldalról.)

(Folytatás a 7. oldalon.)
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ezer Ft-ot sikerült adnunk a zagyvaszántói iskola
bővítéséhez, az ebédlő és tornaterem telepítéséhez.
Segítettük a lőrinci iskola bővítését és az ABC kis-
áruház kivitelezési munkáit. 1981-ben a gyárban is
változások voltak. Selyp és Nyergesújfalu kiválik a
Cementiparból és létrejön az Eternit Azbesztcement-
ipari Vállalat, nyergesi székhellyel. Helyben már csak
a tűzálló cement gyártása folyik, ekkor már csak a
csőgyár a meghatározó.

15 éves igazgatói múlttal 1989-ben ment
nyugdíjba, mire büszke, milyen munkahelyet
hagyott maga után?

Eredményesen működő üzemet, bevált termék-
szerkezetet, jól dolgozó szakembereket és vezetőgár-
dát hagytam magam után. Minden posztra megfele-
lő ember kerülhetett.

Már 10 éve, hogy nyugdíjban van, hogy telnek a
napjai?

Pihengetek, olvasgatok, a fiammal vadászok,
horgászok, olykor-olykor kirándulunk Eti néni nyug-
díjas csoportjával.

Mik a tervei, mi a foglalkozása?
A 700 éves évforduló közeledtével hatékony

összefogásra van szükség, hogy ez a kis falu méltó-

(Folytatás a 6. oldalról.) képpen megünnepelhesse születésnapját. Gyakran
gondolok arra is, hogy jó volna, ha a községben élők
gondolkodásmódját a kölcsönös tiszteletadás, egy-
más munkájának megbecsülése hatná át.

Látom a fejlődést, érzékelem az új utak keresé-
sét, nagyra értékelem a képviselő-testület és Oldal
Alfréd polgármester úr munkáját.

Büszke vagyok rá, hogy olyan faluban élek,
melynek polgármesterével hosszú évtizedekig együtt
dolgoztam. Úgy értékelem, sikerült egymás munká-
ját segíteni, megbecsülni.

A Selypen levő három ipari üzemből, melyek
1945 előtt már léteztek, kiesik egy, a cukorgyár, és
így rövidzárlat keletkezik a foglalkoztatottságban. A
képviselő-testület jól gondolja, hogy ezt a sokkos
állapotot feloldja az ADA által tervezett üzem tele-
pítése. Véleményem szerint még a fiatalság kulturált
szórakozásáért kellene többet tenni. Jó, hogy meg-
alakult a labdarúgó szakosztály, alakul a fiatalok klub-
élete. Szeretnénk megszerezni a horgászati jogot a
Selypi tóra a cukorgyár bezárását követően is. Ha
sikerül, itt is sok helybeli fiatal szórakozhatna a jö-
vőben.

Gyuri bácsi, köszönöm a beszélgetést, és 70. szü-
letésnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészsé-
get és még sok-sok terv megvalósítását kívánom a
Szántói Hírek nevében.

Jakab Józsefné

T A V A S Z I  M E G T A K A R Í T Á S
a  H a t v a n  é s  V i d é k e  T a k a r é k s z ö v e t k e z e t t e l
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Kedvező lakáscélú hitelek
Állami kamattámogatással

Új családi ház építéséhez
- kamat: 22,5%
- kezelési költség: évi 1%

Érvényben levő rendeletek
értelmében adható
lakáscélú kedvezmények:

- gyermek utáni támogatás,
- adóvisszatérítési támogatás.

Az Ön Bankja a mi takarékunk
Kirendeltségeink:
3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Telefon: 37/341-911.
Hort, Boldog, Csány, Ecséd, Rózsaszentmárton, Heréd, Apc, Lõrinci,
Hatvan (Újhatvan), Petõfibánya, Zagyvaszántó, Nagykökényes.

Hatvan
és Vidéke

Takarékszövetkezet

Piaci kamatozással
Ingatlan vásárlásra
Meglevő lakás

- bővítésére
- felújítására
- helyreállítására
- kamat: 24,5%
- kezelési költség: évi 1%

Részletes tájékoztatásért keresse
fel kirendeltségünket!



Szántó Hírei8 1999. március

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

Változások a vezetőségben
1998. augusztusában betegségre hivatkozva

Tóth Tibor úr, az SE elnöki posztjáról lemondott,
így vezetőségünk 1 fővel kevesebb, mint azt az alap-
szabályunk előírja. Augusztus hótól megbízott SE-
elnök Urbán Róbert. Elnökségi tagok: Csorba Béla,
Kiss László, Rabecz József, Oldal Alfréd, Fekete
László. Az 1999-es közgyűlésünkön választott új tag
Rabecz János lett. A felügyelő bizottság tagjai:
Misinszki Mátyás, Ambrus László, Váradi László.
Felnőtt csapatunkat Fekete László, az ifjúságiakat
pedig Rabecz Csaba edzette. A szakosztályvezetői
teendőket Szabó József látta el, a technikai vezető
Matula János volt. Gazdasági igazgató Oldal And-
rea.

Munkájukat jól látták el - köszönet érte, de itt
szeretnénk megköszönni azok segítségét is, akik a
hazai mérkőzéseken rendezőként, illetve belépőjegy
árusítóként közreműködtek. Szeretnénk még köszö-
netet mondani mindazoknak, akik anyagilag, vagy a
munkájukkal, vagy az ötleteikkel segítették sport-
körünk jobb szereplését - segítségükre 1999-ben is
számítunk.

A ZSE eredményei:
Sportkörünk 1998-ban az önkormányzattól ka-

pott támogatásból a Gyöngyös Körzeti Labdarúgó-
bajnokságban szerepeltetett egy felnőtt és egy ifjú-
sági csapatot - rajtunk kívül még 17 község csapata
játszik őszi-tavaszi bajnoki rendszerben e csoport-
ban.

Az 1998. november 22-én véget ért őszi XVII.
forduló eredményei alapján a bajnokság állása az
alábbi:

Hely. Csapat Pontsz.
  1. Hort 43
  2. Zagyvaszántó 42
  3. Markaz 38
  4. Szücsi 33.
  5. Atkár 30
  6. Abasár 29
  7. Boldog 26
  8. Kömlő 26
  9. Boconád 26
10. Karácsond 23
11. Heréd 23
12. Rózsaszentmárton 19
13. Tiszanána 19

14. Hevesvezekény 18
15. Detk 17
16. Visznek 15
17. Feldebrő   7
18. Visonta   6
Ifjúsági csapatunk ugyanebben a bajnokságban

a 12. helyezett lett 12 ponttal. Figyelembe véve, hogy
a mi játékosaink átlagéletkora 5-6 évvel alacsonyabb,
így ez a teljesítmény nagyon jóra értékelhető.

Felnőtt csapatunk 1998-ban 31 mérkőzést ját-
szott, ebből 23 győzelem, 7 döntetlen, 1 vereség szü-
letett.

Februárban részt vett a körzeti csapatoknak ki-
írt labdarúgó teremtornán, amelyen első helyezést
ért el. Ezt a kupagyőzelmet 1999. februárjában szin-
tén megismételte. Ráadásul ’98-ban Fekete László,
’99-ben pedig Szakolczai János lett a torna legjobb
játékosa.

1999. évi terveink
Tudatában annak, hogy ez évben ünnepli köz-

ségünk fennállásának 700. évfordulóját, szeretnénk
az évforduló méltó megünnepléséhez azzal hozzá-
járulni, hogy csapatunk feljusson a megyei II. osz-
tályba, örömet szerezve ezzel szurkolóinknak és tá-
mogatóinknak.

Továbbra is árusítani fogjuk az állandó belépő-
ket és toborozzuk egyesületünk tagságát. Elnöksé-
günk úgy döntött, hogy az 1999-es évben előnyben
részesíti idegenbeli mérkőzéseinkre való utazását
azoknak a szurkolóknak, akik az egyesület tagjai
(éves tagsági díj 500,- Ft). Támogatóként fogadjuk
azokat a szurkolókat is, akik megveszik az éves ál-
landó belépőjegyeket, melynek ára 1000,- Ft/év.

Szurkolóinktól ebben az évben szeretnénk még
nagyobb biztatást kérni, hiszen nagyon nagy szük-
ségünk lesz most rá, a sikert csak közösen tudjuk
elérni.

Urbán Róbert

HA JR Á S ZÁ NT Ó!

Mi történt a ZSE életében az elmúlt évben?


