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Nyugdíjazás miatt májusban
megüresedett a hivatalvezetői állás,
melynek betöltésére a képviselő-tes-
tület pályázatot írt ki.

Az új jegyző megválasztására a
szeptemberi rendkívüli testületi ülé-
sen került sor, ahol három jelentke-
ző közül egyhangúlag dr. Szikszai
Márta helyben lakó, friss diplomás
jogász kapott bizalmat.

Az apparátus új első embere ok-
tóber 1-jétől áll a hivatal élén, mint
a falu jegyzője.

Hivatalában megkeresve mun-
kásévei első napjairól, benyomása-
iról érdeklődtem.

Elmondta, hogy tizenkettedikét
követően naponta bejárt a hivatalba
ismerkedni a jövendőbeli munkatár-
sakkal, tájékozódni a feladatokról,
az elképzelésekről.

Oldal Alfréd polgármester úr tár-
saságában ismerkedett a térségi te-
lepülések vezetőivel, a jubileumi
önkormányzati napon megismerte a
környező üzemek, gazdasági egysé-
gek vezetőit, terveit, megtekintette
a helyi intézményeket, bejárta a fa-
lut, a környéket.

Október elsején - első munka-
napján - már ismerősként üdvözöl-
hette a munkatársakat és belevethet-
te magát a munkába.

Belecsöppent a munka sűrűjébe
– mutat a vagyongazdálkodás sza-
bályairól szóló rendelettervezetre, és
a közterület használatáról szóló ren-
deletet is módosítani szükséges.
Folyamatosan át kell tekintenünk
helyi rendeleteinket, életszerűbbé,
maivá kell tenni.

Az első napokban került sor a
földvásárlás lebonyolítására, melyet
a képviselő-testület megbízása alap-
ján végzett el.

A továbbiakban a terveiről ér-
deklődtem, melynek kapcsán el-

Friss diplomával a falu élén
mondta, hogy szeretné folytatni
elődje pályázati munkásságát, mert
az mindenképpen hasznot hoz a fa-
lunak.

A pást rendezése érdekben részt
vesz a SAPARD keretében meghir-
detett pályázaton és a sikeres meg-
mérettetés után úgynevezett játszó-
parkot, KRESZ-parkot szeretne ki-
alakítani. Tervezi a közületek gya-
koribb ellenőrzését, tisztaságának
megóvását, a gazos területek rend-
betételét.

Az elképzelései között szinte
első helyen szerepel a bizalom ki-
építése az intézményekkel, a lakos-
sággal.

A továbblépés biztosítását az élő
munkakapcsolat kialakításában, a
gyakoribb kommunikációban látja.

A lakossággal is rendszeres napi
kapcsolatot tervez, ennek érdekében
a heti fogadóóra bevezetését szor-
galmazza, melynek értelmében szer-
dánként fogadná az érdeklődőket.

Nagyon szeretné, ha a lakosság
ügyes-bajos dolgaival bizalommal
fordulna hozzá és hivatalához. Min-
dent elkövet azért, hogy minden ügy-
fél megnyugtató választ, eligazítást
kaphasson kérdéseire.

Nézzük, hogyan készült, hogyan
építkezett az első munkahelyét meg-
előzően a fiatal jogászunk!

Általános iskolai tanulmányait
szülőfalujában, Sajópetriben kezdi,
majd a felső tagozatot a szomszé-
dos Sajóládon fejezi be. Középis-
kolásként a miskolci Földes Ferenc
Gimnázium tanulója, ahol sikeresen
érettségi vizsgát tett. Szívesen em-
lékszik vissza középiskolai osztá-
lyára, ahol a negyvenhárom osztály-
társból negyvenegy diplomát szer-
zett, illetve szerez.

Sokat köszönhetnek nagy tudá-
sú, felkészült tanáraiknak, akik po-
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zitívan járultak hozzá sorsuk továb-
bi alakulásához.

A középiskola harmadik osztá-
lyában már tudta, hogy a jogi egye-
tem elvégzése nyújtja számára a
megnyugtató perspektívát, ezért itt
folytatta felsőfokú tanulmányait és
védte meg jogi diplomáját. Egy jo-
gász sokféle irányban indulhat el a
pályán, melyek közül ő a közigaz-
gatást választotta.

Szerencsésnek tartja magát, hogy
az otthonteremtés mellett a munka-
helyét is helyben találta meg. Eddigi
tapasztalatai jók, kedvezőek, a szán-
tói emberek kedvesek, barátságo-
sak, tisztelettudóak, a munkatársak
tapasztaltak, felkészültek, az önkor-
mányzati képviselők összeszokot-
tak, igényesek, maximálisan a falu-
ért dolgoznak.

Reméljük, hogy a választását nem
bánja meg, és nagyon sokat dolgo-
zik velünk, értünk, valamennyiünk
megelégedésére, falunk javára.

Jakab Józsefné
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A felnőtt és felnövekvő nemzedék –
községünk fiataljai is -, akik tudatlanul
vagy tudatosan határolják magukat a hit-
től, a keresztény életfelfogástól és Szent
István életművétől, gyógyuljanak ki a ,,SÜ-
KETNÉMASÁG” betegségéből, ne
legyenek süketek és némák.

Hangozzon el a gyógyító szó: ,,NYÍLJ
MEG!” Így juthatunk el oda, hogy az új
nemzedékben a gyógyító, felszabadító
krisztusi üzenet visszhangra talál és eljut
az evangélium szerinti halláshoz és ,,jó be-
szédhez”.

Az iskolában az életre felkészítő cso-
magban:

- a nyelvtanfolyamok,
- a számítógépes ismeretek,
- a karrierépítő fogások mellett stb.
- kerüljön be a szeretetről, a segítség-

ről, az önfeláldozásról szóló tanítás és pél-
damutatás.

Megjegyzés:
,,Halálos bűnt követünk el, ha ezt a

nemzedéket nem kezdjük azonnal a keresz-
tény hitre, erkölcsre és nemzeti önérzetre
nevelni.” (Dr. Nemeskürti István)

Az ünnepi szentmise után a zarándok
csoportok a várossal és annak nevezetes-
ségeivel ismerkedhettek meg. Ez mellett
voltak különböző rendezvények – ének-
karok, gitáregyüttesek -, melyek egyházi
zenét szólaltattak meg, tették színessé a
közös egyházmegyei millenniumi ünnep-
séget.

A mi kis csoportunk megtekintette és
megismerte a piarista diákok életét, melyet
az iskola igazgatója mutatott be.

A Központi Szeminárium is megnyi-
totta kapuit ebből az alkalomból, amely a
millenniumi évre került felújításra. A falai
között tanuló 36 kispap méltó körülmé-
nyek között készülhet áldozatos, de szép
hivatására.

A napi elfoglaltságukról, órarendjük-
ről ismertettek bennünket, majd közösen
énekeltünk és imádkoztunk velük. Elkö-
szönéskor kérték, hogy odahaza, templo-
munkban is imádkozzunk papi hivatásu-
kért. (Jó Isten adja rájuk áldását.)

Az ünnepség a 15 órakor kezdődő li-
tániával és áldással ért véget.

,,MÚLTUNK A REMÉNYÜNK,
KRISZTUS   A   JÖVŐNK.”

Jáger József
egyháztanács elnök

A Váci Egyházmegye együtt ünnepelt

Ezzel a címmel jelent meg az a könyv,
amelyet Zagyvaszántó talán legközismer-
tebb pedagógusa, sok-sok falubeli lakos
első tanító nénije, Jakab Józsefné írt.
,,Csodaország” a zagyvaszántói iskola,
a krónika pedig a megjárt életút törté-
nete, 1956 nyarától 1994 nyaráig.

Harmincnyolc év emlékei, eseményei
peregnek le a könyv lapjain. Egy csodá-
latos hivatás, a tanítói pálya és egy cso-
dálatos világ, az iskola tárul fel előttünk.
Tulajdonképpen egyetlen ember életének
eseményei, de ez az élet ezer szállal kötő-
dik Zagyvaszántó életéhez, sokunk ak-
kori hétköznapjaihoz.

Így azután ott van a lapokon néhány
generáció iskolás éveinek története is, a
tanulás küzdelmei, eredményei, s a taní-
tási órákon kívüli események, élmények.

Műfaját tekintve ez a könyv egy sze-
mélyes hangú, lírai önvallomás, és ép-
pen ez a személyes hang teszi hitelessé,
élvezetessé. Aki elkezdi olvasni, szinte ré-
szesévé válik az iskola életének, a tanári
munkának. Örömmel fedezheti fel a régi
névsorokban, a régi fényképeken eset-
leg éppen saját magát, vagy szüleit, vagy
rokonait, közeli-távoli ismerőseit. És úgy
érzi: ez a krónika róla is szól!

Nagyon nagy értéke e visszaemléke-
zésnek a pontosság, a történeti hűség, a
hitelesség. Ez aprólékos kutatómunkát,
a dokumentumokban való elmélyedést,
alapos utánjárást bizonyít.

Szívből ajánlom ezt a könyvet min-
den zagyvaszántói család könyvespol-
cára. Szép külsejével, igényes, esztétikus
megjelenésével kedves ajándék lehet
névnapra, születésnapra, Mikulásra, ka-
rácsonyra.

Megvásárolható munkaidőben bár-
mikor a Körösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában, Kompoltiné virágüzle-
tében és Jambrik Tamásné butikjában.
Ára 1000,- Ft, mely összeggel minden
kedves vásárló az iskolát támogatja.

Bakos Tiborné felelős kiadó

Jakab Józsefné:

Csodaország
krónikája

A kereszténységünk jubileumi eszten-
dejét – Megváltónk születésének 2000., a
magyar keresztény államiság 1000. évfor-
dulóját – a Váci Egyházmegye együtt ün-
nepelte 2000. március 25-én Vácon.

A millenniumi ünnepségre a váci szé-
kesegyházban került sor. A zarándoklaton
egyházközségünk hívei is részt vettek
Mándoki György plébános vezetésével.
Megérkezésünkkor a bazilika előtt ország-
alapító Szent István király szobrát csodál-
hattuk meg, ahol az kardjára támaszkodva
és magasba emelt kereszttel áll.

A szent és országalapító királyunkat
jöttünk köszönteni, akinek életműve elkép-
zelhetetlen kereszténység nélkül. A bazi-
likában összesereglett emberek emlékezni
és imádkozni jöttek. Emlékezni az állam-
alapító szent királyra, akire ezer esztendő
múltával is hálával tekinthet a magyar nép.

Varga László Pro Urbe-díjas karnagy,
egyházmegyei zeneigazgató MILLENNI-
UMI HIMNUSZA is, mely ere az alkalom-
ra íródott, méltón dicséri első Szent Kirá-
lyunkat, amely a MILLENNIUMI MISÉN
az egyházmegyei hívek ezreinek ajkán szó-
lalt meg betöltve a bazilikát, amely így
hangzott:
,,Hálával és hódolattal emeljük fel szí-
vünk.
István király ezred éve oltalmazza né-
pünk,
Boldog asszony ránk hajolt, ínségünk-
ben felkarolt.
Szentjeinknek érdeme tartsd meg Isten
magyar néped,
Mária országát, Mária országát.”

A szentmisét Keszthelyi Ferenc me-
gyéspüspök celebrálta az egyházmegyei
papság részvételével.

Az evangéliumban elhangzott példa-
beszéd – a sziklára épített ház – Szent Ist-
ván király ,,Sziklára építette házát”.

,,Államát a keresztény értékek biztos
sziklájára építette, Jézus tanítását teljes
szívvel-lélekkel törekedett életében meg-
valósítani.”

Szentbeszéd végső mondandója min-
denki számára, hogy a jubileumi évben a
Boldogasszony és Szent István példája
legyen ösztönzés – építsük sziklára – Jé-
zus tanításán alapuló életünket, hitünkkel
és szeretetünkkel járuljunk hozzá, hogy mi-
nél több embertársunk szívében ragyog-
hasson fel Isten dicsőségének ismerete.
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Báró Kohári István 1649. márci-
us 11-én született a család ősi várá-
ban, Csábrágon. Apja: báró Kohári
István. Anyja: báró Balassa Judit.
Iskoláit Nagyszombaton és Bécsben
végezte.

1667-ben, 18 évesen Fülek vár-
kapitánya. 1667-től 1682-ig rózsa-
füzérrel és karddal a kezében har-
col az ország és a keresztény Euró-
pa védelmében. Életében és gondo-
latvilágában első helyen a keresz-
tény érdek áll, amely a magyar haza
érdekeivel szorosan egybeforrt. Esz-
ményképe az a magyar hős, aki ha-
zája védelmében egyszersmind az
egész keresztény Európa őre. 1682
szeptemberében 60 ezer fős török
sereggel szemben védelmezi hősie-
sen Fülek várát 4000 fős csapatá-
val. Árulás miatt a vár feladására, ő
pedig Thököly Imre fogságába ke-
rült. Regécz, Munkács, Tokaj,
Sárospatak és Ungvár váraiban 38
hónapot raboskodik, ahonnan 1685
novemberében szabadul.

Kiszabadulása után folytatja har-
cát a törökkel szemben. Általa fel-
szerelt 2000 fős vitézeivel részt vesz
Buda és Eger várainak visszafogla-
lásában 1687-ben. II. Rákóczi Fe-
renc felkelésében nem vett részt, de
végül is a katonai pályafutása 1711-
ben ér véget. 1714-ben az ország-
gyűlés Pozsonyban országbírónak
választotta.

Nemcsak bátor katona volt, ha-
nem korának egyik legképzettebb
embere is, aki rajongott a tudomá-
nyokért. Adakozásaiból kb. 600
ezer aranyat (ez több milliárd forint)
áldozott: iskolák, szegényházak,
templomok (templomunk építése is
az Ő adakozásából készült 1712-
ben), szerzetes kolostorok, rendhá-
zak építésére.

A török uralom megszűnése után,
a magyar iskolaügy egyik hatalmas
formátumú újjáteremtője volt. Ékes

példája 1713-ban Kecskeméten is-
kolát, rendházat és templomot épít-
tet a piarista rend számára. Végren-
deletében nem feledkezik meg a
koldusokról sem, 47 ezer aranyat
hagy rájuk, akikben az éhező és a
meztelen Krisztust látta.

11 ezer aranyat hagyott a szegény
sorsú diákok taníttatására. A hetven-
ötödik évében lemond az országbí-
rói tisztéről és 1723-ban Csábrágba
vonul vissza. Itt élt csendes magá-
nyában haláláig, 1731 március 29-
ig.

Eltemetve végakarata szerint
Garamszentbenedekre, apja mellé,
az ősi bencés apátság templomába,
,,aki nem a vagyona és politikai be-
folyása miatt nagy, hanem azért, mert
a lelke, az egyénisége, s az élete volt
az”.

Temetkezési hely – Garamszent-
benedeki apátsági templom – bemu-
tatása.

Községünktől kb. 110 km távol-
ságra, a Felvidéken található
Garamszentbenedek, melyet a nyár
folyamán felkeresünk, hogy tisztele-
tünket és kegyeletünket fejezzük ki
templomunk építőjének ,,a legkato-
likusabb főúr” sírjánál a magyar ez-
redfordulón.

Az apátságot, ahol gróf Kohári
István van eltemetve, 1075-ben ala-
pította I. Géza királyunk, az itt élő
bencés szerzeteseknek hálából, akik
öccse életét megmentették, hatalmas
birtokot, sok falut és aranybányát
adományozott.

Ekkor kezdett épülni román stí-
lusban temploma, amely a történe-
lem során többször átépült.

1346-1375 között gótikusan épí-
tették át. A kéttornyú templom ko-
ragót stílusban épült, amely Közép-
Európa egyik legszebb műemlék
temploma. A főkapuja a jáki temp-
lom főbejáratára emlékeztet. A

templom háromhajós: a déli oldal-
hajó szentélyéből nyílik a gót ívelé-
sű Szent-vér kápolna (1510). Itt ta-
lálható Szent Veronika kendőjének
egy darabkája, melyet II. Pál pápa
ajándékozott Mátyás királynak, aki
az apátságnak adományozta. Az
északi oldalhajó oltárán Szűz Má-
ria, Szent Benedek és Szent Sko-
lasztika szobrai láthatók.

A szárnyas főoltár, mely húsvét
után mindkét oldalára ki van nyitva,
az utolsó ítéletet, Krisztust, mint bí-
rót, Szűz Máriát, Keresztelő Szent
Jánost és az apostolokat ábrázolja.

A főhajó alatt a Kohári-család
sírboltja található, ahová templo-
munk építtetője is temetve van vég-
akarata szerint. A templom falfest-
ményeinek egy része a Szent György
legendát örökíti meg. Az apátsági
templomnak és kolostornak jelenleg
a felújítása folyik, melyet Don
Bosco fiai – Szaléziánus atyák –
fognak majd átvenni.

Hazafelé haladva megtekintettük
Fülek várát, melynek várkapitánya
és védelmezője volt gróf Kohári Ist-
ván. A várnak jelenleg a felújítása
folyik. Az átadott egységekben tör-
ténelmi tárgyak, leírások hűen mu-
tatják a vár történelmi jelentőségét
és szerepét.

A nyár folyamán a vár sok eset-
ben adott otthont várjátékoknak,
kulturális eseményeknek, melyet
Salgótarján várossal közösen ren-
deztek.

Idézetek gróf Kohári István nap-
lójából:

,,Isten ügyéért a legnagyobb kí-
nokra, sőt a halálra is kész vagyok.

Sohasem fogom tűrni, hogy bár-
kinek a kedvéért az ég Urát, Istene-
met megbántsam. Nem akarok oly
pillanatban élni, melyben a lelkiis-
meret furdalásaitól kellene félnem.”

Jáger József

Templomunk építőjének, a legkatolikusabb főúr
– gróf Kohári István – életének bemutatása

(Dr. Visnyei Lajos megemlékező írásának felhasználásával)
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tavalyi, 700 éves évforduló-
hoz kapcsolódó rendezvé-
nyek nagy sikere azt a töb-
bek által is megfogalmazott

igényt támasztotta alá, hogy szükség
van a falu életében olyan alkalmak-
ra, amikor összejöhetünk, szórakoz-
hatunk és kötetlenül beszélgethetnek
egymással olyanok is, akik az év
többi napján csak köszönnek egy-
másnak.

Az idén ünnepelte iskolánk épí-
tésének 30. évfordulóját. A képvi-
selő-testület az iskolajubileumi ren-
dezvényekhez kapcsolta a falunap
programjait.

A reggeli óráktól zajlottak a kis-
pályás focibajnokság mérkőzései,
melyen falubeli és környékbeli csa-
patok indultak. Köszönöm Fügedi
Szilárd szervező munkáját.

Délelőtt folyt a bográcsos főző-
verseny, amelyen a vállalkozó ked-
vűek mérhették össze főzőtudásukat.
A résztvevők a befolyt összeget tel-
jes egészében az iskolának, így a
gyerekeknek ajánlották fel. Köszö-
net önzetlenségükért, és azért a jó
hangulatért, amit teremtettek, nem is
beszélve a finom ételekről. A ver-
senyhez a fát Bauer György ingyen
biztosította, köszönjük.

A délutáni órákban, az is-
kolai ünnepély után, a szín-
padon különböző műsorok
követték egymást. Fellépett
a Lőrinci Szalonzenekar, a
Muzsla néptáncegyüttes,
sramliegyveleget hallgathat-
tunk, Rémán Jenő tréfás mo-
nológokkal szórakoztatta a
közönséget, és az iskolások
és az óvodások is műsorral
kedveskedtek.

A gyerekek aszfaltrajz-
versenyen vehettek részt,
ugrálóvárban fáraszthatták
magukat és a játszóházban
szőhettek, hajtogathattak,
szalmát fonhattak szakava-
tott segítők irányításával. Ez-
úton szeretném megköszön-
ni a munkáját Balogh Áginak,
Gercsényi Andrásnénak,

Godó Aliznak, Fekete Lászlónénak,
Lamos Zoltánnak, Pajkos End-
rénének.

Délután, a hátsó udvaron íjász-
bemutató zajlott, ahol bárki kipró-
bálhatta a különböző íjakat, az ős-
magyar íjtól a legkorszerűbb csigás
íjig.

Délután kezdődött, és talán a leg-
több érdeklődőt vonzotta a Zagyva-
szántó legerősebb embere verseny.
Itt nemcsak a falubeliek szálltak
küzdelembe, hanem a környékről is
jelentkeztek az átlagember képessé-
geit meghaladó erőgyakorlatok tel-
jesítésére fiatalok. Itt külön is kö-
szönöm Móricz Zoltán áldozatos
munkáját. A nagy sikerre való tekin-
tettel szeretnénk ennek hagyományt
teremteni és jövőre újabb számok-
kal megrendezni a II. Zagyvaszántó
Legerősebb Embere Versenyt.

A falunapon több kiállítást is meg-
tekinthettek az érdeklődők. Iskola-
történeti kiállítást a tetőtérben, Ter-
mészetvédelmi kiállítást az emeleten,
Modellek és makettek címmel az
apci Ady Endre Művelődési Ház ma-
kettezői és Poór Ernő hozták el mun-
káikat. Köszönjük nekik.

Második alkalommal mutathatták
be veterán járműveiket a gyűjtők. A
tavalyi kiállítás óta több új szerze-
ményt is láthattak az érdeklődők.
Ezekben a járművekben, amíg eljut-
nak odáig, hogy bemutathatók
legyenek, rengeteg befektetett idő,
munka és pénz van. Ezért is nagy sze-
rencse, hogy a környékünkön élő
néhány lelkes gyűjtő évente kiállítja
nekünk kincseit. Köszönet a kiállí-
tóknak: Kárpáti Józsefnek, Földi
Gyulának, Ludányi Ferencnek,
Urbán Róbertnek és Urbán Tamás-
nak.

Már második alkalommal rendez-
tünk ilyen, az egész falunak szóló
megmozdulást. Ehhez rengeteg mun-
kára volt szükség, amit egy lelkes és
hozzáértő csapat nélkül nem lehetett
volna elvégezni. Szeretném megkö-
szönni a munkáját Bakos Boglárká-
nak, Czank Ninettának, Fekete

Lászlónénak, Fügedi Szilárd-
nak, Gulyka Eszternek,
Kalóczkai Mihálynak, Kiss
Mariannak, Kiss Lászlónak,
Kiss Zitának, ifj. Kompolti
Bélának, Kovács Krisztián-
nak, Kovács Istvánnak,
Krizsán Zoltánnak, Móricz
Zoltánnak, ifj. Nagy Sándor-
nak, Boronkay Andreának,
Poissonneau Jean Claudenak,
Poissonneau Alexandrának,
Rabecz Tamásnak, Samu
Lászlónak, ifj . Szabó
Györgynek és Urbán Róbert-
nek.

Végül köszönöm mind-
azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényt,
és hozzájárultak a falunap si-
keréhez.

Kiss J. Szabolcs

Falunap
2000

 

Kispályás focibajnokság. Az ETERCEM
csapata.
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 A zagyvaszántói általános isko-
la új épületbe költözésének 30. év-
fordulóját ünnepeljük az idén. 30
évesnek lenni – szép pillanat az
ember életében, és ugyanilyen szép
ez az iskola életében is.

30 évvel ezelőtt, 1970. augusz-
tusa végén, a tanárok irányításával,
a tanulók és szülők bevonásával
kezdődött meg a beköltözés a falu
új, 6 tantermes iskolájába.

Az épület kivitelezője a Zagyva-
szántói Aranykalász Mezőgazdasá-
gi Termelőszövetkezet volt, a mun-
kálatokat Sós László építész és Il-
lés Zoltán kőműves brigádvezető irá-
nyították. A kőművesek, villany és
vízvezeték-szerelők, asztalosok az
első szóra jöttek társadalmi munkát
végezni.

Az iskola építéséért sokat tett Il-
lés Antal tanácselnök, Tiszóczi Ist-
ván vb-titkár, Kiss Ádám téeszelnök,
Simon János párttitkár, Maros La-
jos iskolaigazgató – s segítette őket
szinte az egész falu.

A 30 évvel ezelőtti mesterembe-
rek munkáját csak elismeréssel le-
het emlegetni!

A költözködésre is sokan emlé-
keznek. Opavszki Szilárd tanár bá-
csi vezette a padokkal megrakott
pótkocsis traktort, Jakab József és
Mester Lajos tanár bácsi hajtották a
padokkal teli lovaskocsit, s utánuk
taligán, kiskocsin, kerékpáron kerül-
tek ide a régi iskolából a még arra
érdemes eszközök, berendezések.

S a szép új épület örömmel ölel-
te magához lakóit! A világos tanter-
mek, a barátságosan csillogó parket-
ta, a szép, fehércsempés mosdók,
zsibongók szinte varázslatosak vol-
tak, de mégis nagyon otthonosak. A
faluban az iskola elkészülte után to-

vábbi építések kezdődtek: 1971-
ben megépültek a cementgyári eme-
letes házak, majd a sorházak, s kö-
rülöttük sok-sok családi ház is.

A házakba fiatalok költöztek
iskoláskorú gyermekeikkel, s a fej-
lődés újabb igényeket hozott; 1976-
ban az iskola is tovább bővült. Az
iskola bővítését teljes mértékben a
cementgyár vezetőinek köszönhet-
tük. Török András igazgató tervez-
tette meg azt az épületrészt, amely-
hez a gyár 1 millió forintos támoga-
tást adott. S így megépült a napközi
alápincézett konyhája és 2 ebédlő-
je, a tornaterem, az öltözők. Sor
került az egész intézményben a köz-
ponti fűtés bevezetésére is.

A bővítésnek köszönhetően
1976 október 1-jétől megszűnt a
délutáni tanítás, s ez nagyon sokat
jelentett az oktató-nevelő munka
színvonala szempontjából. Teltek-
múltak az évek, sok kedves élmény,
sikeres tanítvány, öröm s néha bá-
nat, kisebb kudarc pergett le az idő
homokóráján.

A növekvő létszám miatt egyre
szűkösebbé vált a 8 tanterem is, s
1986-ban a zagyvaszántói elöljáró-
ság s annak vezetője, Oldal Alfréd
és az akkori iskolaigazgató, Árpád
István, kiharcolták az újabb bővítést.
Az új építmény kétszintes lett, ben-
ne 4 tanterem, 1 nyelvi labor és iro-
dák találhatók. Építését a Lőrinci
Nagyközségi Tanács (melynek elnö-
ke Varga Antal volt) megyei forrás
felhasználásával bonyolította le.

Az 1988/89-es tanévet már ké-
nyelmes, tágas tanári szobával, ele-
gendő számú tanteremmel kezdtük.
A tanulók létszáma ekkor 240 fő
volt. Úgy tűnt, hogy sem a gyermek-
létszám, sem az épület nem fog már
bővülni – de nem így történt. Újabb

helyiségekre lett szükség, hiszen
megfelelő elhelyezést kívánt a szá-
mítástechnika terem, az iskolakönyv-
tár, s így 1998/99-ben sor került a
tetőtér beépítésére, szaktantermek,
könyvtár, új nyelvi labor, számítás-
technika terem kialakítására. Ezt a
bővítést – Oláh József helyi vállal-
kozó kivitelezésére bízva – iskolánk
fenntartója, Zagyvaszántó Önkor-
mányzata kezdeményezte és valósí-
totta meg – megyei támogatással.

Oldal Alfréd polgármester, Buk-
ta Jánosné jegyzőnő és a képviselő-
testület is támogatta, segítette, szí-
vén viselte azt, hogy iskolánk az
oktatás igazi korszerű otthona le-
gyen – az itt tanuló gyerekek, a falu
jövőjének hasznára. És segíti, támo-
gatja az iskolát mind a mai napig
fenntartója, az önkormányzat, de
segíti, támogatja a falu egész lakos-
sága.

Büszkék vagyunk erre a gyönyö-
rű, korszerű épületegyüttesre, amely
folyton szépül, változik, fejlődik –
melynek igazi szépségét és igazi ér-
tékét a benne zajló élet adja: a sze-
retetteljes légkör, amely körülveszi
a gyerekeket, a sok színvonalas ta-
nítási óra, a jó tanárok, az ügyes,
értékes tanítványok, a közös rendez-
vények; a szülők, akikre mindig le-
het számítani; a technikai dolgozók,
akik lelkiismeretesen végzik munká-
jukat.

A 2000/2001-es tanévben 268
gyerek tanul az iskolában, és 18 ta-
nár és 11 egyéb felnőtt dolgozó te-
vékenykedik körülöttük. Jól műkö-
dő közösségünk mindent megtesz
azért, hogy a gyerekek itt a lehető
legideálisabb körülmények között,

30 ÉVES AZ ISKOLAÉPÜLET

(Folytatás a 6. oldalon.)



Szántó Hírei6 2000. november

(Folytatás az 5. oldalról.)

a legkorszerűbb tudásból, nevelés-
ből részesüljenek. Tanulóink neve-
lése során nagy hangsúlyt fektetünk
a példaadásra. Mi magunk is igyek-
szünk mindig példamutatóak lenni,
de mellé iskolánk névadójául is
olyan személyt kerestünk, akit sok
szempontból állíthatunk példaként
tanítványaink elé.

Mivel Zagyvaszántó testvérfalui
kapcsolatot ápol egy erdélyi kis fa-
luval, Csomakőrössel, választásunk
e kis település nagy fiára, Kőrösi
Csoma Sándorra, a híres tudósra
esett. Ő mintegy 200 évvel ezelőtt
élt, szegény sorsú székelycsaládból
származott. Esze és ügyessége, ki-
tartása és szorgalma révén jutott el
a világhírnévig. Nem segítette őt sem
nagy vagyon, sem előkelő szárma-
zás. Élete azt példázza, hogy az aka-
raterő és a szorgalom olyan, minden-
kiben fellelhető kincsek, amelyek-
kel bármit el tudunk érni az életben.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az
iskola fenntartója, a képviselő-tes-
tület, jóváhagyta a gyerekek, szülők,
tanárok közös döntését, s iskolánk
a 30. évfordulóján felveheti a Kőrösi
Csoma Sándor nevet – s ez a név a
jövőben is állandó fejlődésre, isme-
retszerzésre, kitartó munkára köte-
lez bennünket.

Gondolataimat Széchenyi István
meghatóan szép szavainak felidézé-
sével zárom: ,,Kőrösi Csoma Sán-
dor – egy szegény, árva magyar, pénz
és taps nélkül, de elszánt; kitartó
hazafiságtól lekesítve hazáját keres-
te a magyarnak, és végül összeros-
kadt fáradalmai alatt. Távol a hazá-
tól alussza örök álmát – de él min-
den jobb magyarnak lelkében.”

Bakos Tiborné
igazgató

Harmincéves jubileumra
A hatvanas évek derekán
Nõttük ki a vén iskolát.
Tanácskoztak a vezérek:
- Ide új iskola kéne! –

Megkezdõdött a szervezés,
Beindult a levelezés.
Kilincs csörrent Megyeházán:
- A falunkat érje áldás! –

Megkaptuk a támogatást,
Eladtuk a vén iskolát.
Meteor került helyére,
Pénzt kaptunk érte cserébe.

Típustervünk szerény nagyon,
Felépíteni így is vagyon.
Segítséget kell szervezni,
Mestereket megmozgatni.

Kivitelezõ a Téesz,
Kisegítõ gárdánk népes.
Összefogásban az erõ,
A szülõknél ez lett nyerõ.

Megépült az öt tanterem,
Két zsibongó, és egy verem.
Helyük lett a nevelõknek,
Mozgalmi hely gyerekeknek.

Hetven szeptember elsején,
Birtokoltuk az építményt.
Helyre került pad és tábla,
Mehettünk az iskolába.

Hittel fogtunk a munkának,
Becset adtunk a tudásnak.
Örömet a diákságnak,
Hírnevet az iskolának.

Az elõdök ma már szülõk,
Õk a gyermeket nevelõk.
Jóra, szépre buzdítanak,
Példát adnak, tanítanak.

Épülj, szépülj iskolánk,
Tanítsd gyermekek hadát!
Nevelj okos emberkéket,
Szántónak sok büszkeséget!

Jakab Józsefné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Zagyvaszántói Polgárok!

megjelölt határidőn belül az engedély
nélküli közterület-használatot nem
szünteti meg, 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

Nem szeretnénk, ha bírságolás-
ra kerülne sor, ezért kérem mindnyá-
jukat, hogy a fentiek értelmében el-
járni szíveskedjenek.

Dr. Szikszai Márta
jegyző

ÚJSZÜLÖTTEK:
SZŰCS TIFANI 2000. április 8.
Szűcs Csaba és Matusik Ilona
MITRÓ GYÖRGY április 21.
Mitró György és Csehi Andrea
SZABÓ OLIVÉR május 11.
Szabó Gábor és Jónás Henrietta
ÁGÓ REGINA június 25.
Ágó Béla és Illés Anita
NAGY VANESSA július 8.
Nagy Róbert és Juhász Szilvia
MISINSZKI BALÁZS
MÁRTON  július 29.
Misinszki Balázs és Pusztai
Mónika
KOVÁCS KATINKA aug. 3.
Kovács Péter és Énisz Katalin
RÉMÁN BARBARA aug. 10.
Rémán Jenő és Gyéresi Enikő
ROZNYIK PÉTER aug. 29.
Roznyik Lajos és Sándor
Gabriella
SZAPPAN MIHÁLY szept. 11.
Szappan Mihály és Nagy Mária
MATULA ZOLTÁN október 3.
Matula Zoltán és Bóna Mónika
SAMU RÉKA október 4.
Samu László és Tóth Szilvia
BURKA SZILVESZTER okt. 25.
Burka Ernő és Banya Anna
SÁGI KRISZTOFER okt. 28.
Sági Dániel és Ujházi Viktória

ELHUNYTAK:
Janka Adalbert
Nyúl Tibor
Oldal Lajosné Misinszki Teréz

Misinszki Pálné Misinszki
Krisztina
Szabó Illésné Tóth Erzsébet
Varga Gyula
Rudas István
Koncsár Józsefné
Illés Sándor
Kovács Istvánné Deák Piroska
Kalyó Mihályné Patkó Mária
Fekete Jánosné Varga Erzsébet
Kozári Istvánné Rácz Anna
Misinszki Mátyásné Horváth
Mária
Berger Teréz
Rigó Mihály
Juhász Lajosné Misinszki Rozália
Harmos Jenő

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Oldal Andrea és Boronkay László
2000. április 29.
Srei Ilona és Szlobodnyik László
május 6.
Juhász Bernadett és Kovács
László  június 17.
Misinszki Éva és Adamek Zoltán
július 1.
Ravasz Katalin és Poór Ernő
augusztus 5.
Illés Zsuzsanna és Rózsa Béla
augusztus 15.
Gyenge Melinda és Juhász Gyula
augusztus 26.
Kerek Márta és Borbély Károly
szeptember 9.
Györkei Beáta és Sultisz Csaba
október 14.

A községben a közterületek ál-
lapota és a közterület-használat fel-
mérése érdekében helyszíni szem-
lét tartunk. Ennek keretében minden
utcán folyamatosan végigjárunk.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy
nagyon sokan engedély nélkül hasz-
nálják a közterületeket, annak elle-
nére, hogy az önkormányzat a köz-
területek használatát rendeletében
részletesen szabályozta.

Ennek értelmében közterület-
használati engedélyt kell beszerez-
ni az alábbi esetekben:

a) mobil elárusító fülke, pavilon
ideiglenes elhelyezésére,

b) a köztisztasággal kapcsolatos
építmények és tárgyak elhelyezésé-
re,

c) önálló hirdető-berendezések,
figyelmeztető és tájékoztató táblák
elhelyezésére,

d) építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag és törmelék el-
helyezésére,

e) alkalmi és mozgóárusításra,
f) kiállítás, alkalmi vásár céljá-

ra,
g) vendéglátó-ipari előkert, kite-

lepülés céljára,
h) üzemképtelen jármű ideigle-

nes tárolására,
i) teher- és áruszállításra szolgá-

ló gépjármű, személyszállítás
(busz), mezőgazdasági vontató,
munkagép, pótkocsi tárolására vo-
natkozóan a kijelölt helyen.

j) gázbekötés esetén a közterü-
let felbontásához.

A fentiekre figyelemmel kérem a
lakosságot, hogy az engedély nél-
küli közterület-használatot szüntes-
se meg, a jövőben pedig forduljon

bizalommal a polgármesteri hivatal
dolgozóihoz a közterület-használat-
tal kapcsolatos bármely kérdésben.

Ugyancsak a rendelet szabályoz-
za azt, hogy ha az engedély nélküli
közterület-használó a felszólításban

Anyakönyvi hírek
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Zagyvaszántó SE

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

Nyomda:

Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

A 12. forduló őszi eredménye:
1. Zagyvaszántó 12 9 2 1 25-8 29
2. Bükkszék 12 9 1 2 26-11 28
3. Kisköre 12 8 1 3 25-8 25
4. Energia Sc 12 6 3 3 27-17 21
5. Gyöngyöspata 12 6 2 4 26-20 20

Góllövőlista:
1. Baranyi G. 10
2. Szobonya, Balog I., Kiss I., Fekete, 3.
3. Baranyi T., Jambrik 1

Itt szeretnénk megköszönni azoknak a vállalatok-
nak, kft-knek a támogatását, akik segítették csapatunk
őszi eredményes szereplését (füvesítés, villany-, vízdíj
átvállalása, pályakarbantartás, felszerelés vásárlás, pá-
lya kivilágítása stb.)

Változás történt a csapat keretében: Zelnik Péter és
Makaria Csaba abbahagyta, Szendrei Mihály,
Szakolcai János Selypre igazolt.

Jelenlegi játékoskeret: Baranyi János és Baranyi
Gábor (Selypről), Jambrik Géza (Rózsaszent-
mártonból), Baranyi Tibor (Apcról), Csorba Norbert
(Apcról), Sárvári Tamás (Petőfibányáról), Balogh Sán-
dor, Szabalics Csaba, Balog István, Molcsán László,
Kiss István, Oldal Olivér, Szabó Roland, Szobonya
Zoltán, Török László, Illés Zsolt, Rabecz Csaba és
Fekete László.

A 2000/2001-es megyei II. osztály őszi
eredményei:

1. Gyöngyöspata-Zagyvaszántó 2:1
Góllövő: Baranyi G.
2. Zagyvaszántó-Mátraterm 4:2
Góllövő: Baranyi G. 4.
3. Hatvani Loki- Zagyvaszántó
Góllövő: Baranyi G.
4. Zagyvaszántó-Bükkszék 1:1
Góllövő: Szobonya Z.
5. Kisköre-Zagyvaszántó 0:2
Góllövő: Baranyi G., Kiss I.
6. Zagyvaszántó-Gyöngyössolymos 1:1
Góllövő: Jambrik G.
7. Atkár- Zagyvaszántó 0:1 Góllövő: Kiss I.
8. Zagyvaszántó-Kápolna 2:1
Góllövő: Kiss I., Baranyi T.
9. Recsk- Zagyvaszántó 0:2
Góllövő: Szobonya, öngól
10. Zagyvaszántó-Energia SC 2:1
Góllövő: Balog I., Baranyi G.
11. Hort- Zagyvaszántó 0:6
Góllövő: Fekete 3, Baranyi G. 2, Balog I.
12. Zagyvaszántó-Abasár 2:0
Góllövő: Baranyi I., Szobonya Z.

REDŐNY, RELUXA,  SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ, SZÚNYOGHÁLÓ,

HEVEDERZÁR  ÉS ASZTALOSMUNKÁK!

Tel.: 37/346-251
Mobil:  06-30-253-1163, 06-20-3221-869

Miczki és Tóth

Márton Anna
NYOMDAIPARI VÁLLALKOZÓ

3063 Jobbágyi, Lakótelep XI/8.
Tel./Fax: 32/475-068 (üzenetrögz.)

Megrendelésfelvétel: hétfõ-péntek 16-18-ig.

- NÉVJEGYKÁRTYÁK - egyszínû, színes, domborított és lami-
nált kivitelben - meghívók, szórólapok, folyóiratok, könyvek,
ügyviteli nyomtatványok, önátírós tömbök stb.

- TEXTILNYOMÁS,  öntapadós  és egyéb címkék készítése.
- KÖNYVKÖTÉS - szakdolgozatok, folyóiratok kötése,
- BÉLYEGZÕKÉSZÍTÉS.


