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Parlagfű elleni védekezésre
szólít a miniszter
A parlagfű elleni védekezés érdekében Gógl Árpád egészségügyi
miniszter levelet írt valamennyi települési önkormányzat polgármesterének, így Zagyvaszántó polgármesterének is. A miniszter többek
között felkéri az önkormányzatot, hogy tájékoztassa a lakosságot a
parlagfű egészségügyi káros hatásáról, nagymértékű elterjedéséről.
Az alábbi tájékoztatással teszünk eleget ennek a kérésnek.

A PARLAGFŰ
ambrosia elatior
(artemisiifolia) L.
A parlagfű (helytelen elnevezése: vadkender) eredeti neve szerbfű, mivel először hazánk déli területein jelent meg Horvátország és
Szerbia felől. Rendszertanilag a
kétszikűek osztályába, a fészekvirágúak rendjébe és a fészkesek családjába tartozik.
Porzós virágai, amelyek a rengeteg pollent termelik (egy növény
akár 8 milliárd virágporszemet is
termelhet, ez évente több ezer tonna) a hajtások csúcsán találhatók.
Egy virágzatban 15-35 apró, lecsüngő, halványsárga virág van.
Kikelés után már 4-6 leveles állapotban felismerhető, és kb. két
hónap múlva (július 10-15.) kezd
virágozni. Kaszattermésben levő
magját október végéig érleli be (átlagosan 3-4 ezer csiraképes mag
növényenként, amelyek akár 30-40
évig is megőrzik csíraképességüket).
Erősen szeldelt, egy- és kétszeresen szárnyasan összetett levelei
világoszöldek, puhák, spirálisan állók, bemetszett tojásdad cimpájúak, fonákjukon rányomottan pelyhesek. Felső részében igen ágas szára rányomottan szőrös, vagy érdes,
tompán négyélű.
E gyomnövény júliustól októberig virágzik. Irtása leghatásosabb
tavaszi megjelenésétől kezdve
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korai gyomlálással, illetve tömegesebb előfordulása esetén virágzás előtt végzett rendszeres
kaszálással.
Fontos a területek utóellenőrzése, mert az újabb hajtások megjelenése esetén a védekezést meg kell
ismételni, és több éven keresztül
következetesen kell végezni.

A parlagfű élőhelye,
elterjedése
A parlagfű ma már az egész országban elterjedt. Homokon és kötött talajon egyaránt jól nő. Gabonaföldeken aratás után hirtelen növekedik, a tarlót összefüggő állományként takarhatja, s még a többi
gyomnövényt is elnyomja. Kapásokban kora nyártól kezdve folyamatosan, nagy mennyiségben jelenik
meg.
A parlagfű az agresszív gyomnövények valamennyi fegyverével rendelkezik: tág ökológiai toleranciával, gyors regenerációs és megtelepedési képességgel, amely által a
bolygatott területek egyik leggyakoribb növényévé válhatott.
Nemcsak szántóföldi, hanem városi gyomként is ismert. A frissen
feltört, még rendezetlen építési területeken, időlegesen művelt, majd
parlagon hagyott kertekben, elhanyagolt árokpartokon, parkok, utak
szélén is megtalálható.
Azonos élőhelye miatt gyakran
tévesztik össze az ugyancsak

allergén fekete ürömmel (Artemisia
vulgaris), virágzás előtt, hasonló levélzete miatt a büdöskével vagy bársonykával (Tagetes), amely dísznövény. A parlagfű a vadkenderhez
(Cannabis sativa) még csak nem is
hasonlít. Ez utóbbi két növény még
csak nem is allergén.

Mi az allergia?
Az allergia (túlérzékenység) a
szervezet védekező rendszerének
(immunrendszer) kóros túlműködése.
Allergiás betegségről akkor beszélünk, amikor a szervezet az
egészségre ártalmatlan anyaggal
szemben olyan válaszreakciót produkál, mintha az az anyag káros lenne. Az allergiás reakciót kiváltó
anyag az allergén. Azokban a szervekben vagy szövetekben, ahol az
allergiás folyamat zajlik, vérbőség,
gyulladás, ödéma, duzzanat, fájdalom jelentkezik. A szemen, orron,
bőrön pír, váladékozás, égő, viszkető érzés figyelhető meg (pl. kötőhártya-gyulladás, szénanátha). Az
allergiás reakció egyik legsúlyosabb
formája a légutak elváltozásával
járó asztma.

Hogyan alakul ki az
allergia?
Az allergiára való hajlam igazoltan öröklődik. Emellett a környezeti hatások játszanak fontos szerepet
az allergia kialakulásában. Az érzékennyé váláshoz általában idő kell
(többszöri találkozás az allergénnel). Kezdetben a szervezet csak
egyféle allergénre válik érzékennyé,
később azonban egyre több anyag
vált ki allergiás reakciót. Hazánkban az egyik legagresszívebb allergén a parlagfű.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az allergia főleg a városi környezetben (a különböző légszennyezők: por, kéndioxid, ólom,
nitrogén-oxidok hatására) legyengült immunrendszert veszélyezteti,
a légszennyezés hatására a nyálkahártyák védekező funkciója csökken, az allergia könnyebben kialakul.

Milyen pollen vált ki
allergiás reakciót és
mikor?
A különböző növényfajok virágpora tél végétől novemberig található meg a légkörben. A pollen előfordulása tekintetében három időszakot lehet az év folyamán elkülöníteni.
Az első időszak februártól júliusig tart. Ekkor a különböző fák és
bokrok pollenjei találhatók meg a
légtérben. Ezek közül erősen
allergén a nyír, a mogyoró, az éger,
a kőris, és a tölgy pollenje.
A második időszakban a pázsitfüvek és a nyári-őszi gyomok pollenjének dominanciája figyelhető
meg. Ez a periódus egészen áprilistól október végéig is eltarthat.
A harmadik időszak a nyáriőszi gyomok pollenjének túlsúlyával jellemezhető. Ez az időszak július közepétől egészen a tél beálltáig, a fagyok jelentkezéséig tarthat.
Jellemzője a parlagfű és az üröm
pollenjének dominanciája. Hazánkban leggyakrabban a parlagfű vált
ki allergiás reakciót.

Hogyan előzhetjük meg a
virágpor okozta allergia
kialakulását, illetve az
évenkénti jelentkezését?
Az elmondottakból következik,
hogy a gyomnövények, ezek közül
is elsősorban a parlagfű irtásának
és a pázsitfű-félék rendszeres kaszálásának vagy nyírásának van a

legnagyobb jelentősége. Ennek megvalósításához társadalmi összefogásra van szükség.
A parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak az, amikor a növény
már jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért azt általában június-július hónapban feltétlenül kaszálni,
géppel vágni, kézzel irtani vagy
vegyszerezni kell. Ezt követően
szeptember végéig, ha szükséges
többször, de legalább még egyszer
meg kell ismételni a beavatkozást.
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Ennekmegfelelően a település belterületén a nem rendezett, gyomos területeket, a rétek, a legelők rendszeresen nem gondozott részeit, a parlagföldeket, az utak, a vasutak mentén levő területeket és az árokpartokat, az erdőségek gyomos részeit
rendszeresen, évente legalább kétszer
kaszálni kell.
Mindezek szellemében kérjük a
lakosság együttműködését az allergiás megbetegedésben szenvedő
gyermekek, felnőttek és a ma még
egészségesek védelme érdekében.

A MI ÓVODÁNK
Az óvodapedagógiában a tartal-

1967 óta működik a falu középpontjában, a régi bikaistálló helyén.
Óvodásainkat jól felszerelt, esztétikusan berendezett környezettel
várjuk. Ápoljuk a néphagyományokat, és ez a berendezéseken is tükröződik. Gyermeköltözőinkben,
csoportszobáinkban sok régi időt
idéző tárgyat gyűjtöttünk össze. Célunk ezzel, hogy a gyermekeket
megismertessük őseink világával.
Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban kialakuljon bennük a
szülőföld iránti tisztelet, kötődés a
lakóhelyükhöz.
A néphagyományőrzéshez szorosan tartozik a régi mesterségekkel és a néptánc elemeivel való ismerkedés. Égető kemencénk segítségével maradandó alkotásokat
hoznak létre a gyerekek, ami esztétikailag fejleszti ízlésvilágukat,
díszíti otthonukat, és az óvodát.
Csoportszobáinkban az óvodásaink
személyiségüket sokoldalúan fejlesztő játékok közül válogathatnak.
Foglalkozásainkon szemléletes,
változatos, érdeklődést keltő eszközökkel motiválunk. Eszközeink
segítségével arra törekszünk, hogy
minél sokoldalúbban, minél több
érzékszervvel szerezzenek tapasztalatot a körülöttük levő világról.

mi megújulás folyamatát éljük. Ennek szellemében alkottuk meg az
óvoda helyi nevelési programját,
aminek fő gondolata: családias légkörben nevelni, amelynek alapja a
szeretet, egymás tisztelete, megbecsülése. Olyan szocializációs színteret kívánunk teremteni, ahol meríthetnek a korosztály műveltségi
anyagából, elleshetik a nevelőktől,
társaiktól az együttműködési, tanulási technikákat, a viselkedési normákat, és kielégíthetik tudásvágyukat. Óvodánk nyitott, gyermekközpontú, játékos, vidám. A gyerekek
napjait sok-sok mozgás, játék, mese
tölti ki. Ezenkívül kirándulásokkal,
bábelőadásokkal színesítjük a gyermekek mindennapi életét. Speciális
fejlesztési program is működik óvodánkban, játékos tartásjavító és lábtornát végeznek a gyerekek.
A családoknak nagy segítséget
jelent, hogy a rászoruló gyermekek
beszédhibáinak javítását intézményünkben szakképzett logopédus
látja el. A községi önkormányzat jó
feltételeket biztosít óvodásaink
eredményes neveléséhez, mivel ebben a faluban minden korosztály
boldogulása egyformán fontos.
A zagyvaszántói óvoda
nevelőtestülete
,,Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
Váci Mihály
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OLVASÓI ÉSZREVÉTEL
a Zagyvaszántó 700 éves című kiadványhoz
Tisztelt Rabecz László Úr!
Szerencsére olvastam a 700 éves
évfordulóra megjelent kiadványt.
Nem voltam zagyvaszántói lakos,
ezért legfőképpen a sportkörrel kapcsolatos írás érdekelt. Egyrészt, mert
én is részese voltam a sportkör életének, másrészt, mint sportbarátot,
mindig érdekelt a környék sportélete. Nagyon örültem annak, hogy
megírta azt, hogy a járási levente
bajnokságban játszottak a háború
előtt. Én is megírtam, hogy a cukorgyári csapat itt is szerepelt, amit
egyes volt cukorgyári dolgozók nehezen akarnak elismerni.
Erről az időszakról semmiféle
írás nem maradt meg, pedig Zagyvaszántón nagyon jó csapat volt. A
bajnokságban egymás ellen is játszottunk. Ha tehettem, a mérkőzésre is elmentem. Egyik ilyen alkalommal az 1940 körüli években fénykép is készült rólunk a szántói pályán.
1945 tavaszán területi bajnokság
volt, Nógrád megye rendezte. A
döntő mérkőzést a cukorgyári csapat és a zagyvaszántói csapat játszotta. A cukorgyári csapat 1:0-ra
győzött, és így mi jutottunk a Nógrád megyei bajnokságba. A zagyvaszántói csapat utána feloszlott, többen a cukorgyári csapathoz jöttek át.
Így Nagy Mihály, Kis János, Somodi
Ferenc, előzőleg már Takács László, Tuza László, a későbbiek folyamán Aranyi Gyula.
1945 utáni időkben nem tudnám
megmondani, mikor szerveződött
újból a zagyvaszántói sportkör. Arra
viszont jól emlékszem, Kalácska
József plébános úr is focizott.

1953-ban már nem volt csapat,
még 1954 első félévében sem. Ez
évben kerültem a cementgyárhoz, és
mindjárt meg is szerveztem a labdarúgó csapatot. Ekkor a sportkörnél
mindenes voltam, edző is.
Csodálkoztam rajta, hogy ezt
Oláh Lőrinc elfelejtette, és azt mondta, hogy 1953-tól az edző. Ebben az
időben ő játékos volt, én meg az
edzője.
A csapat több alkalommal megnyerte a járási bajnokságot. Sokszor
megyei osztályozót játszottunk.
A játékosok többségét a cementgyár foglalkoztatta. Akit csak lehetett, felvettem a gyárhoz. Sajnos nem
mindig tudtam olyan beosztást biztosítani, hogy a játékos felkészülése
zavartalan legyen. A gyár három
műszakban dolgozott, és ez is sok
gondot okozott a csapatnak.
Társadalmi munkában végeztem
az edzősködést 8-9 évig. Utána lett
Oláh Lőrinc az edző.
A jelenlegi sportpálya kisajátítás
útján került a cementgyár birtokába,
és most is az ő tulajdona. Nem nagyon akarják átadni a zagyvaszántói önkormányzatnak a létesítményt,
annak ellenére, hogy most már nem
is nagyon tudják támogatni a sportkört. Az öltöző az én terveim alapján épült. Kivitelezését a cementgyár
megbízásából Oláh Lőrinc brigádja
végezte, természetesen nagyobbrészt munkaidőben. Az öltöző 1956ban készült el. A kerítés kivitelezését én irányítottam, amely 1957-ben
valósult meg. Meg kell említenem
Török András igazgatót, Leffelholc
István főmérnököt, akik az épülethez, a kerítéshez a szükséges alapanyagot biztosították. Támogatásuk

nélkül nem lenne ilyen sporttelep ma
Zagyvaszántón. A jelenlegi Etercem
vállalat vezetői is példát vehetnének
róluk.
Az 1960 utáni időkről többet
mondani Oldal Alfréd tudna, aki
több évtizedig játékos és sportköri
elnök volt. A jelenlegi sportkör létrehozása is az ő érdeme. Nevének
elhallgatását, kimaradását az írásból
hibának tartom.
Néha-néha most is kilátogatok
Zagyvaszántóra egy-egy mérkőzésre. Örömömre nagy szeretettel fogadnak, sokan üdvözölnek. Írásommal azt kívántam elérni, hogy ha valaki még a sportkör történetével kíván foglalkozni, az itt közölteket fel
tudja használni.
Tisztelettel:
Cserháti József

Fényesedik a világ
Fényesedik a világ,
Kivirít a hóvirág.
Előbúj az ibolya.
Ring a szélben a barka.
Megszólal a pacsirta,
Úton van már a gólya.
Melenget a napsugár,
Zöld ruhát vált a határ.
Benépesül az utca,
Levegőzik a baba.
Bakfis kelleti magát,
Öregember messze jár . . .
Égett zsarátnok alatt,
A fű újra kifakad.
Tavaszt ígér e nyitány,
Fényesedj hát új világ!
Jakab Józsefné
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Kábeltévé
Tisztelt Lakók!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat,
hogy Zagyvaszántó területén – az
önkormányzat támogatásával – a
KTV-HÍRTECH KFT. (Salgótarján,
Ybl M. út 104.) nyerte el a jogot
kábeltelevíziós hálózat kiépítésére.
Az Országos Rádió és Televízió
Testülettel (továbbiakban: ORTT)
kötött szerződés alapján a hálózat
az ÉMÁSZ oszlopsorán kerül kivitelezésre. A hálózatot teljes egészében – a megfelelő engedélyek birtokában – új, korszerű berendezésekkel kívánjuk megépíteni, így nem
lesz akadálya a rendszer jogszerű
üzemeltetésének. Az ÉMÁSZ oszlopon minden igénylő részére egyedi bekötővezeték kerül felszerelésre.
Az ORTT-től nyert támogatás
lehetővé teszi, hogy a megvalósítandó kábeltelevíziós szolgáltatás hozzáférési (bekötési) díját bruttó
10.000 Ft/ingatlan csökkentsük.
A kábelhálózaton két szolgáltatási csomagból választhatnak előfizetőink, amelyek az alábbi műsorokat tartalmazzák.

Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió).
A bővített csomag jelszolgáltatási díja: bruttó 900 Ft/hó/ ingatlan.
Igény esetén a rendszer alkalmas
műsorbővítésre, Internetre stb.
Terveink szerint a kábelhálózat
műszaki kivitelezése 2000. májusában kezdődik és várhatóan a gerinchálózat teljes kiépítése még 2000ben befejeződik. A lakóingatlanok
bekötésére, a gerinchálózat kiépítésével párhuzamosan kerül sor.
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Tisztelt Lakók!
A KTV-HÍRTECH Kft. vezetése úgy döntött, hogy a bekötési díjelőleget – a kábelhálózat kiépítése
és bekötése előtt – a megrendelőnek nem kell fizetni. A megrendelő
bruttó 10.000 Ft bekötési díjat ingatlanának kábelhálózatra való rácsatlakoztatásával egyidejűleg fizeti.
A kábeltelevíziós hálózatra való
csatlakozás feltételei:
- csatlakozási igény bejelentése
a polgármesteri hivatalban,
- szolgáltatási szerződés megkötése a KTV-HÍRTECH Kft-vel.
Tisztelettel:
Vonnák Tibor ügyvezető

Igénybejelentő lap kábeltelevíziós csatlakozás
(szolgáltatás hozzáférési pont) létesítésére
IGÉNYLŐ
Név: ……………………...............................................…………
Cím: ……………………………..................................................
Telefonszám: ………………........................................................
Csatlakozási pontok száma: ……………….................................
Beruházási hozzájárulási díj: …………………….........................
Mikor tartózkodik otthon: …………………...............................

Alapcsomag:

Bekötés vállalt határideje: …………………...............................

(MTV1, MTV2, DUNA TV,
TV2, RTL CLUB, Helyi csatorna,
Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió).
Az alapcsomag jelszolgáltatási
díja: bruttó 450 Ft/hó/ingatlan.

Bekötés egyeztetett időpontja: ……………................................
Díjfizetés ütemezése: ………………….......................................
Megjegyzés: ………………………………....................................
......................................................................................................

Bővített csomag:
(MTV1, MTV2, DUNA TV,
TV2, RTL CLUB, Helyi csatorna,
ATV, EUROSPORT, (magyar hanggal), NATIONAL GEOGRAPHIT,
MINIMAX, CNN, SAT1,
CARTOON NETWORK, RTL,

…………………………….
igénylő
Dátum: ………………………………..

2000. március-április

- Jó napot kívánok! Szeretnék
riportot készíteni az első munkahelyével kapcsolatban.
- Nagyon szívesen nyilatkozom.
Rég volt. 1950. szeptember elsején
léptem át a zagyvaszántói iskola küszöbét.
- Pályázatát ide adta be?
- Nem lehetett iskolát megjelölni,
a megye irányított. Örültem az állásnak, de nem tudtam, milyen körülmények közé kerülök. Édesapámmal kerekedtünk útra, csomagokkal, ágyneművel. A szántói állomásra érve az
apci útra irányítottak. Egy szekeres
bácsitól érdeklődtünk, hogy jó úton
megyünk-e Szántó felé. A bácsi elmosolyodott és felvett a kocsijára.
Elmondtuk neki, hogy én leszek az új
tanító néni. Az iskola előtt állt meg
velünk.
- Milyen volt az első benyomás?
- Nagyon lehangoló. Az ablakokat
tisztító néni azt mondta: ,,Nem kell ide
tanerő!”
- Miért? Hányan tanítottak?
- A tanárok száma négy volt. Ebből az igazgatót akkor nyugdíjazták,
kettő idős volt, az akkor kinevezett
igazgató 45 éves.
- Hány osztály volt?
- Szántón csak öt. 1-3. összevont,
2., 4. szóló, és az 5. is szóló osztály
volt. A 6-7-8. o sztályos tanulók
Selypre jártak.
- A kellemetlenségek hogyan
változtak meg?
- A volt Veréb igazgató hallotta a
társalgást. Örömmel ajánlotta, hogy
Selypen biztosan kell nevelő. Nehezen vártam, hogy kerékpárra üljünk
Maros Lali bácsival szerencsét próbálni.
- Ki fogadta Selypen?
- Nagy Lajos igazgató úr és hét
nevelő. Már délután Selypen voltam
az évnyitón.
- Hogyan került vissza Szántóra?
- Egy óra múlva jött az üzenet, hogy
menjek az évnyitóra. Kész tények elé
állítottak, meggondolták, hogy kell a
friss új erő. Megkaptam az 1-3. összevont csoportot, egy lakást Mádiéknál,
Nagy Lajostól pedig a biztatást, keresi a módját, hogy selypi nevelő legyek.
- A bonyodalmak után milyen
volt az első tanítási nap?
- A képzőben elméletben megtanultuk az osztatlan iskolákban való
foglalkozást. A valóság más. Egy órában lekötni, oktatni két csoportot, nagy
feladat volt. Segítségemre siettek az
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Egy tanítónő
emlékei
Interjú Varga Máriával
idős kartársaim. Hamarosan megbarátkoztam a gyerekekkel. Jók voltak,
a tiszteletet megadták, ragaszkodtak
hozzám. Élveztem a szeretetüket, a
szülők is elfogadtak, bár volt mendemonda: ,,műrostos, gyorstalpaló”. A
fiatalságom zavarta őket.
- Hogyan vészelte át?
- A munkámmal bizonyítottam. A
gyerekek szépen haladtak. November
7-én már ünnepélyt rendeztem. András-napkor vidám mulatság volt. A
templom melletti Oláh család szüretre is meghívott. Felejthetetlen nap volt.
Aztán jött a december vége és a fordulat. A járástól megkaptam az értesítést, hogy 1951. január elsejével
Selypre kaptam kinevezést. Ez cserével történt. Mezőfiné, aki szántói

Hagyd abba és nyersz!

Az Ön biztos nyereményei, ha
abbahagyja a dohányzást:
Hosszabb lesz az élete.
Megelőz számos betegséget.
Nagyobb lesz az ellenálló képessége.
Egészségesebb lesz a fogazata és üdébb
a lehellete.
Szebb lesz a bőre.
Jobb lesz a közérzete.
Jobb lesz a fizikai erőnléte.
Derűsebb lesz a hangulata.
Nagyobb lesz az önbecsülése.
Több elismerést kap környezetétől.
Harmonikusabbá válnak emberi kapcsolatai.
Jobb illata lesz lakásának, ruháinak, egész
környezetének.
Jelentős pénzösszegeket takarít meg.
Több esélye lesz vágyai elérésére.
A dohányzásról való leszokás
10 lépcsője
1. Ön rádöbbent, hogy túl sokat dohányzik, aggódik saját és környezete
egészségéért és ezért szeretne leszokni.
2. Információt gyűjt a dohányzásról,
a leszokásról, az egészségesebb életmódról és elgondolkodik azon, hogy Önnek
milyen lehetőségei vannak.
3. Elhatározza, hogy a jövőben kevesebbet dohányzik, és többet törődik az
egészségével.
4. Eldönti, hogy abbahagyja a dohányzást, de még nem tűzte ki annak időpontját.
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volt, otthon folytathatta nevelői tevékenységét. Nehéz volt elválni a gyerekektől, a kartársaktól, a szántói kedves szülőktől. A másik oldalról viszont
fűtött az a gondolat, hogy egy csoport
oktatását bízzák rám, hatékonyabban
tudok foglalkozni velük. Egy nagy létszámú második osztályt kaptam.
- Tudom, hogy van egy szép idézete a hivatásról. Befejezésül kérem, mondja el!
- ,,A tanítónak nem gratulálnak,
amiért oktatja, hogy kétszer kettő
négy. Gratulálni talán akkor lehet,
amikor a pedagógus az emberi lélek
mérnökeként dolgozott, s életét tette
rá erre a mesterségre.”
- Köszönöm az interjút, mint a
zagyvaszántói iskola 6. osztályos
tanulója.
- Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Gratulálok az iskola nagy fejlődéséhez. Sok sikert kívánok a tanároknak, és őket is 50 év múltán ilyen
kedves riporter keresse fel, hogy a
múltat felidézzék.
Szálkai Kinga
6. osztályos tanuló
5. Kitűzi a leszokás napját és megfogadja, hogy azt be is tartja.
6. Elszívja az utolsó cigarettát, és 24
óráig nem gyújt rá.
7. Túl van az első dohányzásmentes
héten.
8. Túl van az első dohányzásmentes
hónapon.
9. Túl van az első három hónapon,
amely alatt nem gyújtott rá.
10. Már egy éve nem dohányzik.
A leszokás alatt várható átmeneti
nehézségek
Testi: fokozott étvágy, súlygyarapodás, emésztési problémák, köhögés, bővebb köpetürítés, fejfájás, alvászavar, izzadás, enyhe izomgörcsök.
Lelki: idegesség, türelmetlenség,
nyugtalanság, ingerlékenység, csökkent
koncentrálóképesség, szorongás, elbizonytalanodás, erős vágy a dohányzás
iránt.
Mindezek ellenére tartson ki! Bízzon
magában, hogy képes legyőzni a nehézségeket!
A Nemzeti Egészségfejlesztő Intézet
(NEFI)országos hálózatának munkatársai
további információval és segítséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Ingyenesen hívható zöld száma: 0680-200-042
Az önkormányzat a dohányzásról leszokottak között tárgyjutalmat sorsol ki.
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Beszélgetés Fekete Lászlóval,
a futballcsapat játékos-edzőjével
A Zagyvaszántói SE 1994-ben
alakult meg újra. Korábban
mindig megyei II. osztályú csapattal rendelkezett ez a település.
A csapat tavaly került fel a Gyöngyös körzetből, mivel ott második
helyen végeztek, az őszi szezonban a megye II-ben a negyedik
helyet sikerült megszerezniük.
Fekete Lászlóval, a szántói futballcsapat edzőjével beszélgettem.
- Kezdjük mindjárt azzal, hogy
meglepően jól sikerült az ősz
újoncként . . .
- Igen, ezt én is így látom. Őszintén szólva az évnyitón azt mondtam
a játékosoknak és a vezetőség tagjainak, hogy a reális célunk a bennmaradás lehet, de nem lenne meglepetés, ha ott végeznénk az első három között – mert ez a csapat képes rá.
- Akkor változott a terv?
- Igazából ezen csak most kezdtünk el gondolkodni.
- Ilyen jól sikerült az őszi felkészülés?
- Ezt nem mondhatnám, mivel június 27-én fejeződött be a körzeti
bajnokság, és három hét múlva már
a Bajnokok Tornáján kellett helytállnunk. Közvetlenül utána kezdődött is a bajnokság, így a felkészülést a bajnoki meccsek közé kellett
beékelnünk. Pedig a megye II. többet kívánt tőlem is és a játékosoktól
is, mind fizikailag, mind pedig anyagilag. Az első három meccsünkre ez
is rányomta a bélyegét. Ha jobban
rajtoltunk volna, akkor talán most
előrébb állnánk. Ezt sajnos már nem
lehet visszafordítani, de hogy végül

is mi fog kisülni belőle, az legyen a
JÖVŐ TITKA.
- A Horttal együtt jutottatok fel
a megye II-be, és a Zagyvaszántó
sokkal jobban szerepel, mint ők.
Erről mi a véleményed, már csak
azért is, mivel akkor a Hort meg
is előzte csapatodat?
- Nekünk vannak tartalék játékosaink, akik ugyanolyan szinten tudnak focizni, mint aki a kezdő csapatban szerepel, a Hortról viszont
ez nem mondható el. Ha valaki a
kispadra kerül, azt a játékosok elfogadják, és nem egymással foglalkoznak. A közönség nálunk is hozzá volt szokva a nagyobb gólarányú
győzelmekhez, de ebben az osztályban ez már nem megy így, és ezt ők
is megértik.
- Ideálisak a felkészülési körülmények?
- A szántói önkormányzat még a
nyáron felújíttatta az öltözőt, amit
még szeretnénk bővíteni, és a magasabb osztályok színvonalának
megfelelően kialakítani. A pálya
minősége nem igazán jó, ezt is a falu
vezetősége igyekszik helyreállítani.
A téli időjárás nagyban befolyásolta a tavaszi idényre való felkészülést, így a helyi általános iskola tornatermében kezdtük meg az alapozást. Heti háromszori edzéssel készülünk – főleg a kondíciót próbáljuk meg fejleszteni – és várjuk a bajnokság kezdetét.
- Szerepelt teremtornán a csapat a téli időszakban?
- A Hatvanban megrendezett
Karácsony Kupán indultunk el, ahol
a hat közé jutásért vívott mérkőzésen estünk ki, de ennek egyik oka
az volt, hogy nem tudtunk teljes csapattal kiállni. Inkább nagypályás
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meccseket próbáltam beütemezni a
programba. Igyekeztem hasonló
erősségű csapatokat választani Nógrád és Szolnok megyéből, akikkel
februárban egy mini torna keretében
mérnénk össze a tudásunkat.
- Távozott-e valaki, vagy esetleg igazoltatok-e a télen új játékost?
- A csapatból nem ment el senki,
az igazolással kapcsolatban nem
szeretnék neveket mondani, de a tárgyalások folyamatban vannak. Két
komolyabb szintű játékossal szeretnénk megállapodni, és ha ez sikerülne, akkor nem zárkóznánk el az
esetleges feljutástól sem.
- A feljutást támogatná a falu?
- Igen. Az önkormányzat minden
segítséget megad, egyébként ő a fő
szponzorunk, de mellettük sok kisebb támogatónk is van. Későbbiekben a komoly szponzorok közé
kerülhet egy olyan kft. akik ipari
beruházást terveznek itt Zagyvaszántón.
- Mennyire voltál elégedett a
játékosok teljesítményével az
ősszel?
- Mondhatnám azt is, hogy nem
csak ebben a félévben voltam elégedett, hanem amióta két éve edző
vagyok, folyamatosan jól teljesítenek a játékosok. Nálunk nem az
egyéni játék a jellemző, hanem mindenkinek a csapat érdeke a fontos,
mert mondtam a fiúknak, hogy csak
akkor jönnek az eredmények, ha
egységesek vagyunk. Úgy érzem,
képzettségem és játékos múltam
miatt is elfogadnak és hallgatnak
rám.
- Érték-e negatív hatások a
csapatot az ősszel?
- Kezdetben a játékvezetők nem
úgy fogadtak minket, ahogyan kellett volna, de egy idő után itt is hely(Folytatás a 7. oldalon.)

2000. március-április

(Folytatás a 6. oldalról.)
reállt az egyensúly. Ezen a szinten
már a játékosoknak is jobban kell
vigyázni a szájukra is, ami miatt voltak problémáink, de alkalmazkodtunk egymáshoz.
- Melyik meccsel voltál elégedett az ősszel, illetve melyikkel kevésbé? Mikor játszottatok a legjobban?
- Az Apc és a Kisköre elleni győzelmünket emelném ki. Apcon nyertünk először és onnan folyamatosan
szerezzük pontjainkat. Majd közvetlenül az apci meccs után jött hozzánk a Kisköre és őket 5-2-re sikerült legyőznünk. A legfájóbb a Pély
elleni döntetlenünk volt, amikor már
2-0-ra vezettünk és egy megnyert
meccset adtunk döntetlenre. A másik ilyen az egerszóláti vereségünk
volt a hasonló szituáció után. Az
egyik legjobb meccsünket a listavezető Sarud ellen játszottuk szép számú közönség előtt. Bár vereséget
szenvedtünk, elégedett voltam.
- A közönséggel kapcsolatban
nem lehetnek kifogásaitok . . .
- Nagyon sokat köszönhetünk a
közönségnek, mivel mindig sokan
vannak kinn a mérkőzéseken.
Egyébként a megye II-ben mi adtuk
a legtöbb nézőt. Sokszor voltunk
úgy idegenben is, hogy több szántói
volt a nézők között, mint helyi. Ebben az évben egyébként különböző
rendezvényekre is meghívjuk szurkolóinkat, és fórumokat is rendezünk
számukra. Ők ugyanúgy a csapathoz
tartoznak, mint bármely játékos.
- Mely csapatokat várod az első
három helyre itt a megye II-ben?
- A legnagyobb esélyesnek a
Verpelétet és a Hatvani Lokomotívot tartanám. A bronzérmes pozícióra nem szeretnék jósolni senkit.
Majd meglátjuk . . .

Szántó Hírei
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- Hogyan ítéled meg a tavaszi
sorsolásotokat?
- Szerintem nehezebb lesz, mint
az őszi volt, de mindent meg fogunk
tenni a jó szereplés érdekében. Ha
jól sikerülne a rajtunk, akkor . . .,
sok minden el fog dőlni az első
meccseken.
- Milyen jelzővel illetnéd a
szántói focit?
- Nekem mint edzőnek, az a célom, hogy a játékra törekedjünk és
ne a ,,falusi futball” legyen a divat.
A közönség szórakoztatása is a cél.
Van egy sajátos játékstílusom, amit
komolyan megkövetelek mindenkitől. Nálunk sokan három műszakban
járnak dolgozni és csak a játékszeretet miatt csinálják. Ha bárkit megkérdeznél, azt mondaná, hogy azért
jár ide, mert nagyon jól érzi magát
ebben a közösségben, vagyis nem a
pénz játssza a fő szerepet.
- Mik a céljaid edzőként?
- Szeretnék magasabb osztályban
edzősködni, ezért is végeztem el a

szakedzőit a TF-en. Voltak már
ajánlataim is, de tartozom annyival
ennek a településnek, hogy most
még nem hagyom cserben őket. Úgy
szeretném másnak adni a csapatot,
hogy ne visszaesés következzen
majd be. A gyermek és a felnőtt csapat edzője vagyok. Az ifjúsági csapatot Molcsány László edzi, aki
korábban szintén játszott magasabb
osztályban és most minket erősít játékosként is.
- Akkor ezek szerint az utánpótlást sem hanyagoljátok el . . .
- Már az általános iskolában elkezdődött a gyerekek képzése egy
futball-szakkör keretében. Az ifjúsági korú játékosok között is vannak tehetségesek, akik két-három év
múlva már tagjai lehetnek a felnőtt
csapatnak is.
- Sok sikert kívánok a csapatnak a tavaszi szezonban, kívánom,
hogy érjétek el a kitűzött célokat.
Köszönöm az interjút
Jambrik László

A ZSE 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevétel
Önkormányzat
Mérkőzések bevétele
Tagsági díj (50 fő)
Egyéb támogatás
Összesen
Hiány
Kiadás
Megnevezés
Utiköltség
(2000 kmX150,- Ft)
- 1999. évi
Játékvezetői díj
Játékengedély (40 fő)
Nevezési díj
Átigazolási költség
Mosószer
Tüzelőanyag
Játékos vásárlás
Sportorvos
Nyomtatvány
Kiküldetés
Fenntartási költség
Edzők továbbképzése
Összesen
Üdítő
Felszerelés
Játékosbiztosítás (Hungária B.)
Mindösszesen

Terv (Ft)
1.100.000,300.000,50.000,200.000,1.650.000

I. n.-év
250.000,19.850,49.000,- (14.000+35.000)
100.000,418.850,290.000,-

Terv

I. n.-év

300.000

49.280,51.752,16.720,4.250,3.550,6.340,11.680,10.000,7.599,7.900,60.000+30.000
258.871
28.860,108.000,22.456,418.197
Urbán Róbert SK elnök

300.000,60.000,40.000,40.000,80.000,60.000,40.000,20.000,20.000,50.000,60.000,270.000,1.340.000,300.000,300.000
1.940.000,-

Szántó Hírei

8

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Zagyvaszántóiak!
Önkormányzatunk az elmúlt
években igen sok pénzt és időt fordított településünk rendezésére, tisztántartására.
Ez évben is folytatni szeretnénk
községünk szépítését, de mivel a
Munkaügyi Központ az alkalmazható közhasznú munkások létszámát
az előbbi évek számához viszonyítva igen intenzíven csökkentette,
nehezen fogunk e feladattal megbirkózni.
- Kérem ezért a község lakóit,
hogy a telkük előtti terület rendben tartására nagyobb gondot fordítsanak (fűnyírás, útpadka-rendezés stb.)!
- Az elhunyt szeretteikre friss virágot vivők, a temetőben az elhervadt, elszáradt növényeket minden
alkalommal az e célra kihelyezett
konténerbe dobják, ne kezdjenek
újabb és újabb gyűjtőhelyeket kialakítani. Nincs rá emberünk, hogy ezeket összetakarítsa. Csak a konténerbe rakott koszorúkat és elszáradt
virágokat tudjuk elszállítani.
Óvjuk temetőnk rendjét, ügyeljünk a tisztaságra!
- Az önkormányzat 2000-ben
fokozott gondot fordít a felszíni víz
elvezetésére, az elvezető árok rendbetételére.
Az ún. ,,Öregfalu” területén igen
magas a talajvízszint. Március hóban kb. egymillió forintos költséggel elkezdtük a felszíni vízelvezető
árkok kitakarítását.
Kérésünk a lakossághoz, hogy az
átereszek és az árkok tisztán tartására folyamatosan ügyeljenek, a víz

elfolyását akadályozó anyagokat
szedjék ki!
Segítségüket előre is köszönjük.
Oldal Alfréd
polgármester

F IG Y E L E M !
2000. április 27-én 18 órakor a
művelődési otthonban

falugyűlést
tartunk, ahol tájékoztatjuk választópolgárainkat az
- 1999. évi munkánkról és
- a 2000. évi terveinkről.
Minden lakót, akit a végzett munkánk és az ez évi terveink érdekelnek, szeretettel várunk.

2000. március 12-én megjelent a
Szülőföldünk Zagyvaszántó 700
éves című könyv, melyet Rabecz
László, községünk szülötte szerkesztett. A lektorálási munkákat
Gercsák Imréné (Patkó Etelka) végezte. Az önkormányzat részéről
köszönetünket fejezzük ki az említett két személynek, illetve mindazoknak, akik a könyv megjelenésében közreműködtek.
Szeretném azonban helyesbíteni
a könyvben tévesen közölt – 1998ban megválasztott – képviselő-testület névsorát:
Rabecz János, Jáger József,
Jakab Józsefné, Tiszóczi István,
Bakos Tiborné, Csorba Béla, Fekete Lászlóné, Kiss László,
Kompolti Béláné.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Harmos Roland és Puguu
Batkhand
Maczák András és Chikán
Dóra Éva
Újszülöttek:
PAVKÓ NOEL
Szülők:
Pavkó Tibor és Nagy Tímea
CZIBULYA ROLAND
Szülők: Czibulya József és
Váradi Mónika
HARMOS LÁSZLÓ
Szülők: Harmos Roland és
Puguu Batkhand
LENGYEL PATRIK
Szülők: Lengyel László és
Patkó Zsuzsanna
ELHUNYTAK
Oláh Ferenc,
Illés Antalné Drevenka Mária
Krekács György
Misinszki Mátyás
Simon Endre
Budai Istvánné
Lapcsák Erzsébet
Perus László
Oldal Miklósné Oroszi Mária
Oláh Józsefné Kis Terézia
Tóth László
Patkó Lajosné Kurucz Mária
Juhász József
Balogh Ferencné Juhász Ilona
Kiss Józsefné
anyakönyvvezető
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