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SZÁNTÓ
Ez a latin kifejezés azt jelenti:

„kommentár nélkül”. Assisi szent
Ferenc regulájáról, szerzeteseinek írt
szabályzatáról mondják, hogy az
evangélium szavaiból állította össze
minden hozzáfűzés nélkül, azaz
„sine glossa”. Ez jutott eszembe,
amikor a Katolikus Egyház ez idei
reklámplakátját megláttam. Jót ten-
ni jó! – olvassuk, s egy kicsiny le-
ánykát látunk enyhe szemtengelyfer-
düléssel (igen jól áll neki), amint
megtört kenyeret tart a kezében.
Mögötte fölsejlik az irgalmas sza-
maritánus alakja. Azt mondhatom:
végre. Kommentár nélküli krisztusi
tanítás mint az is, hogy: „nagyobb
öröm adni, mint kapni”. Örülök,
hogy más közösségekkel szemben
nem magát, hanem kincseit ajánlja
az Egyház, vagyis Krisztus igazsá-
gait, pl.: hogy nem azért kell jó em-
berré lenni, mert akkor kapunk va-
lamit, hanem mert jó embernek len-
ni jó. Boldog csak a jó ember lehet,
mindenki másnak az öröme pillanat-
nyi, mert törékeny.

Egy kereszténnyé lett zsidó filo-
zófusnő (Simine Weil) mondja, hogy
minden emberben benne van a szent-
ség, s ez nem más mint egy nagyon
erős vágy. Annak a vágya, hogy vele
jó történjen és ne rossz.

De jó lenne, ha mindenki ezzel a
két szent alapismerettel tekintene
szét maga körül ilyenkor Karácsony
előtt:

„Jót tenni jó!”és
Mindenkinek az a vágya, hogy

vele jót tegyek és ne rosszat!
Sok kommentárra nincs szük-

ség. Karácsony ünnepét sem kell
különösebben magyarázni, korsze-
rűvé tenni pedig egyenesen bűn len-

ne. A Jóisten ugyanis a saját képére
teremtett minket, innen van az em-
ber elsődleges méltósága. Hogy pe-
dig az Isten emberként megszületett
erre a világra, az az emberi méltó-
ság véglegesítése. A karácsonyi ün-
nep kegyelmi erejét mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy legalább ilyen-
kor az emberiség jó része megpró-
bál emberül viselkedni, azaz néhány
napot szeretetben eltölteni.

Közben figyeljünk oda na-
gyon a gyermekekre! A gyermekek
karizmatikusok, tele vannak el nem
kótyavetyélt  isteni ajándékokkal. Át
tudják adni nekünk is örömüket, ve-
lük érezhetünk, velük lehetünk bol-
dogok. Hogy is mondta Jézus: „Ha
nem lesztek olyanok, mint a gyer-
mekek, nem mentek be a boldog-
ság honába!” Hogy ehhez mennyire
nem kell kommentár, had mondjak
el ugyancsak „glossa” nélkül egy kis
történetet.

Első pénteken, mielőtt beléptem
volna egy ház kapuján, a járdán ta-
lálkoztam egy számomra ismeretlen
anyukával, aki jó melegen felöltöz-
tetett kisgyermekével sétált. Leha-
joltam a csöppséghez, és őszinte
csodálattal mondtam neki: „de
gyönyörűűű kééék szemed van!” S
ekkor csoda történt. A gyermek el-
mosolyodott és megszólalt: „Neked
is!”

Itt a Karácsony! Menj el testvé-
rem egy templomba! Hajolj oda a
gyermek Jézus jászolához, s mond
el neki, hogy szereted. Talán sejted,
hogy mit fog válaszolni! – „sine
glossa”, azaz kommentár nélkül!

Boldog ünnepet kíván
Mándoki György

plébános

„Sine glossa”

J. Machalke

Szeretet nélkül
A kötelesség szeretet nélkül
kedvetlenséget támaszt.
A felelősség szeretet nélkül
kíméletlenséggé fajul
Az igazságosság szeretet nélkül
nem más, mint keménység.
A nevelés szeretet nélkül
ellenkezést vált ki
A bölcsesség szeretet nélkül
ravaszságot szül.
A kedvesség szeretet nélkül
képmutatás.
A rend szeretet nélkül
aprólékosság.
A tapasztalat szeretet nélkül
önteltség.
A hatalom szeretet nélkül
kevélységet szül.
A birtoklás szeretet nélkül
fukarsággá válik
A hit szeretet nélkül
az elkerülhetetlen végzet

hiedelmének
szintjére süllyed.
Az élet szeretet nélkül
teljesen értelmetlen.
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Templomunk szentélyének
mennyezeti freskója az Utolsó Va-
csora egyik fő eseményét ábrázolja:
Jézus a kenyeret (ostyát) nyújtja ta-
nítványainak. (Márton Lajos festő-
művész munkája, 1945.)

A kép középpontjában áll Jézus,
jobb- és baloldalán, valamint szem-
ben helyezkednek el a tanítványok
a görög-római étkezési szertartásnak
megfelelően, melyet a palesztinok is
átvettek.

A tanítványok arcán félelem és
szomorúság tükröződik. Mi váltot-
ta ezt ki? Mi okozhatta ezt a drámai
feszültséget a tanítványoknál?

Ennek megértéséhez szükséges
az, hogy az utolsó estét, melyet Jé-
zus együtt töltött tanítványaival, a
vacsora szertartását, és az azon el-
hangzottakat végigkövessük törté-
nelmi hűen.

Ehhez az Újszövetségi Szentírást
és Gerhard Kroll: Jézus nyomában
című művén keresztül próbálok be-
tekintést nyújtani.

Ószövetségi vacsora
Az Ószövetségi vacsora – Hús-

véti lakoma: a zsidók fő ünnepe
(paszchának is mondanak), mely
kapcsolatos azzal, hogy az Isten át-
vonult Egyiptomon és az egyiptomi-
ak elsőszülöttei meghaltak, míg a
zsidók megmenekültek, akiknél az
ajtófélfa bárány vérével volt beken-
ve. Ez lehetővé tette, hogy Izrael
népe Mózessel kivonulhasson
Egyiptomból.

Az ünnep középpontjában a hús-
véti bárány – Pászcha bárány – meg-
ölése és elfogyasztása állt, ehhez
kovásztalan kenyeret és keserű sa-
látát fogyasztottak, melyhez szertar-
tás szerint még négy kehely áldás is
tartozott.

Az ünnepet minden évben a
Niszan hónap 14-én, az első tava-
szi holdtölte napján tartották.

Jézus is tanítványaival a mó-
zesi törvényben előírtak szerint
készült megülni a húsvéti vacso-
rát – Utolsó Vacsorát. A vacsora
elkészítésével két tanítványát, Pétert
és Jánost bízta meg. ,,Menjetek,
készítsétek el a húsvéti bárányt, hogy
elkölthessük.”

Megjegyzés: Az Utolsó Vacsora
helye mind a mai napig ismeretlen.
Csupán az áll rendelkezésre, amit a
két tanítvány kapott utasítást: ,,vizes-
korsót vivő embert kövessétek abba
a házba, ahová bemegy.” (Jézusnak
fontos volt, hogy a vacsora helye ti-
tokban maradjon.)

Estére Jézus tanítványaival meg-
érkezett a vacsora helyszínére, hogy
ott a húsvéti vacsorát megüljék az
Ószövetségi szertartás szerint. Ez a
szertartás azonban több volt a ,,test-
véri lakománál”.

,,Jézus tudta, hogy elérkezett az
óra, amikor a világból vissza kell
térnie az Atyához”, ezért az ,,önát-
adás” révén a tanítványait részesei-
vé akarja tenni.

Az asztal mellől felkelve vizet
töltött egy mosdótálba, majd sorba
megmosta tanítványainak lábát, majd
megtörölte. A lábmosás közben a
következőket mondta: ,,Tiszták
vagytok, de nem mindnyájan.” ,,Egy
közületek elárul engem.”

(Templomunk freskóján a művész
ezeknek a szavaknak a hatását pró-
bálta a tanítványok arcán bemutat-
ni, érzékeltetni.) A súlyos szavak,
melyek az egész vacsora idején nyo-
masztólag hatottak a tanítványokra,
egyik a másik után kérdezgetik:
,,csak nem én vagyok az?” Még az

elvetemült áruló ajkáról is elhangzik,
ki már régebben megegyezett Kaifás
főpappal és a főtanáccsal, hogy ke-
zükre játssza Jézust, hogy azok meg-
öljék: ,,Csak nem én vagyok az,
Mester?” Jézus válasza: ,,Magad
mondtad.” (Ezután távozik az áru-
ló.)

A lábmosás után került sor a szer-
tartás szerint az első kehely elfo-
gyasztására, majd ezt követte a ko-
vásztalan kenyér megtörése, melyet
Jézus az alábbiak szerint tesz: ,,Ke-
zébe vette a kenyeret, áldást mon-
dott, megtörte, és odanyújtotta ne-
kik (ez a templomunk freskójának a
fő eseménye, mely a Jézus alakját
és a kenyeret kiemelve mutatja be,
amint azt nyújtja tanítványainak),
majd az alábbiakat fűzi hozzá: ,,ez
az én testem, mely értetek adatik.”
és megparancsolja tanítványainak:
,Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre!”

Ezután következik a második
kehely és a húsvéti bárány húsának
az elfogyasztása. A harmadik kely-
het, melyet az ,,áldás kelyhének”
neveznek, Jézus körbeadja tanítvá-
nyai között és azt mondja:
,,Vegyétek, és osszátok el magatok
között! Ez a kehely az új szövetség
az én véremben, mely értetek
kiontatik. Ezt tegyétek, valahányszor
isztok belőle az én emlékezetemre!”

A vacsora beszélgetéssel folyta-
tódik tovább. Jézus ,,búcsúbeszédé-
ben” a ,,végrendeletét” adja át ta-
nítványainak: ,,Új parancsot adok
nektek: szeressétek egymást! Amint
én szeretlek benneteket, úgy szeres-
sétek ti is egymást. Tartsátok meg
parancsaimat. Békességet hagyok
rátok. Az én békémet adom nek-
tek.”

A búcsúbeszéd befejezése után
Jézus imádkozni kezdett: ,,Atyám,
eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat,
hogy Fiad is megdicsőíthessen téged
. . . Keljetek föl, menjünk!”

Ezzel zárult az ,,Utolsó Vacso-
ra”.

UTOLSÓ VACSORA
(Templomunk freskójának bemutatása)

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Záró gondolatok
Templomunk freskójának törté-

nete, illetve mondanivalója remélem,
megértésre talál és felkelti közsé-
günk lakóinak figyelmét. Eljönnek
megnézni a hívők és nem hívők is.
A műalkotások megtekintése, a ve-
lük való megismerkedés kapcsola-
tot teremt a Bibliával és Istennel. Ez
a kapcsolat elvezet oda, hogy az
,,Utolsó Vacsorán” elhangzottakat
jobban megértsük és magunkévá
tegyük.

Jézus ,,vigasztaló gondolatai”
rávilágítanak arra, hogy nem szabad
elkeseredni, Jézus nem hagyja egye-
dül tanítványait, nem hagy egyedül
bennünket. A bizalomnak és re-
ménynek két alapja van: ,,az Isten-
ben való hit, s ami ettől elválasztha-
tatlan, Jézusban való hit.”

Ha a templomunkba belépünk,
mindezt megtapasztalhatjuk. A kicsi
lámpás (mécses) a templom falai
között mindig ég, világít: engednünk
kell, hogy lángra gyújtsa szívünket.
Legyünk befogadók, fogadjuk a jó
,,hírt”, az ,,Evangéliumot”.

Őseink ezer esztendővel ezelőtt
ismerték meg az ,,Evangéliumot”.
Szent István ,,jámbor és kegyes”
királyunk is ,,krisztusi hitre, péteri
sziklaalapra építette nemzetét. Ne-
künk is ehhez az alaphoz kell vissza-
mennünk. Ehhez az kell, hogy éljünk
a hit örömében. Éljünk úgy, hogy az
Evangélium eljusson azokhoz is,
,,akik még nem értesültek róla”.

Kellenek a keresztény családok,
hitoktatók és tanárok. Kell, hogy a
templom és az iskola betöltse a híd
szerepét és a jövő nemzedéke: az
igazra, a jóra, a szépre és a szent
tiszteletére nevelődjön.

,,Hálával emlékezzünk a múltra,
szenvedéllyel éljük a jelent, és bi-
zalommal nyíljunk meg a jövőnek.”
(II. János Pál pápa)

Jáger József
az egyháztanács elnöke

(Folytatás a 2. oldalról.)

Háziorvos rendelőnkbe leadott
kártyák száma 2001. július 1., 1895
db.

Korcsoport szerint:
0-4 év 71
5-11 211
15-35 519
36-640 752
65 felett 342
Az országos átlaggal összeha-

sonlítva Budapest után Heves me-
gyében élnek legnagyobb arányban
a 65 év feletti lakosok. Az elörege-
dés országos jelenség.
Születési szám 1996 2000

13 22
halálozási szám 21 20

Forgalmi adatok 1995 2000
Rendelésen
megjelent       10408       12022
Hívások 372 314
Lakáson orvos által
folyamatosan ellátottak
száma 369 330
Szakrendelésre
irányított 510 622
Kórházba utaltak   55   27
Nővér által
otthonukban
látogatottak
száma        1310 2904

Öt év alatt 22,12%-kal emelke-
dett a rendelő forgalma. A hívások
és az orvos által folyamatosan ott-
honukban ellátottak száma alig vál-
tozott.

12%-kal nőtt a szakrendelésre
irányítottak száma, de ezt zömmel a
rendelőben folyó vérvétel emelte
meg, mert a vérvételen itt megjelen-
teket is a szakrendelésre küldve
rublikába is be kell írni.

A nővér által otthonukban ellá-
tott esetek száma 45%-kal emelke-
dett, ez egyrészt a fokozott jelentési

kötelezettség miatti pontosabb ad-
minisztráció, másrészt az idősödő
lakosság otthoni gondozásának igé-
nye. Idült betegségek miatt gondo-
zottak számát a 2. sz. melléklet tar-
talmazza.

Az ÁNTSZ Heves Megyei Inté-
zete 1999-ben a lakosság egészség-
ügyi állapotának mutatói témakör-
ében végzett elemzésének eredmé-
nye:

Gondozott betegek
Magas vérnyomás 117,2%
szignifikánsan az országos átlag fe-
lett
Ischémiás szívbetegség 191%
 szignifikánsan az országos átlag fe-
lett
Agyérbetegség 38%
szignifikánsan az országos átlag alatt
Cukorbaj 80,9%
nem szignifikánsan az országos át-
lag alatt

Ezekből az adatokból nem lehet
egyértelműen arra következtetni,
hogy 90%-kal több nálunk a szív-
beteg, mint az országban, feltehető-
en benne van a nagyon pontos ad-
minisztráció és a legenyhébb eset-
ben is megkezdett gondozási tevé-
kenység.

Halálozás-eltérés az országtól
Keringési rendszer betegségei

okozta halálozás 105,6%, nem
szignifikánsan az országos szint fe-
lett.

Ezen belül
Ischémiás szívbetegség

76,8% nem szignifikánsan az orszá-
gos szint alatt

Agyérbetegség okozta halálozás
100,6% nem szignifikánsan az or-
szágos szint felett.

B E S Z Á M O L Ó
a falu egészségügyi helyzetéről

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A halálozási adatok nem ponto-
sak, mert csak a területen bekövet-
kezett eseteket tartja számon, a kór-
házban elhunytakat nem.

Ezen kívül ide anyakönyvezték a
szociális otthonban meghaltakat is,
ami nem tartozik a praxisomhoz.

A rendelőben állandó szűrővizs-
gálat folyik. Minden 20 év felettinek
vérnyomást mérünk, hogy még ko-
rai stádiumban ki tudjuk szűrni a
magasvérnyomásos betegeket, gon-
dozásba vehessük őket, megelőzen-
dő a későbbi szövődményeket.

Köztudott, hogy a magas vérnyo-
más, cukorbaj, magas vérzsírszint,
elhízás, rizikófaktorok az infarktus
kialakulásában. Ezért a rendelőben
kéthetente zajló vérvételnél rutinsze-
rűen nézzük a vércukrot, koleszte-
rint és trigliceridet (vérzsír).

A váróban állandóan találhatók
egészségnevelő, felvilágosító pros-
pektusok, amit haszonnal forgathat-
nak betegeink. Sajnos a gyerekek
körében nagyobb az érdeklődés a
papírok iránt.

Az iskolaorvosi munka a védő-
nő közreműködésével a tanácsadó-
ban folyik. Az iskolával jó a kap-
csolatunk, kérésükre a háziorvos,
egészségnevelési programokban
közreműködik.

SZEMÉLYI  FELTÉTELEK
Orvos: háziorvos tan, foglalko-

zás egészségtan szakvizsgával ren-
delkezik, a törvény által előírt, szin-
ten tartó tanfolyamon rendszeresen
részt vesz.

Nővér: Fekete Lászlóné fiziko-
terápiás szakasszisztensi képzett-
séggel rendelkezik.

Juhász Gyuláné: 2001. 08. 01-től
dolgozik a rendelőben, felnőtt szak-
ápolói képesítéssel.

TÁRGYI  FELTÉTELEK
A törvény által előírt minden

műszerrel rendelkezünk, sajnos az
egészen új EKG-készülék elromlott,
2 hónapja szervizben van. A műsze-

rek kötelező bevizsgálását a salgó-
tarjáni röntgentechnikai cég végzi.

Veszélyes hulladék (tű, fecsken-
dő) megsemmisítésére a kórházzal
kötöttünk szerződést, saját autóm-
mal, zárt papírdobozban szállítom.
A rendelőben még elektromos tű-
megsemmisítő készülék is van. Fi-
zikoterápiás készülékeket maximá-
lisan kihasználjuk, megkönnyítve a
betegek helyzetét, hogy nem kell
Hatvanba fizikoterápiára járniuk. Ezt
a plussz tevékenységet a tb. nem fi-
nanszírozza.

Kéthetente a rendelőben és a be-
tegek otthonában vesszük le avért,
amit kórházi kocsi szállít be a ren-
delőintézeti laborba, feldolgozásra.
Ezzel is főleg az idős, nehezen moz-
gó, valamint kisgyermekes anyák
helyzetét könnyítjük. A vérvételért
járó pént a kórház labor veszi fel a
tb-től, a betegszállításért a kórház
külön kilométerpénzt számol fel.

Az igen elterjedt telefon nagy se-
gítség a falu betegeinek, mert a vér-
vételt követően másnap elég csak
telefonon keresztül megkonzultálni
az idült betegek gyógyszerelésének
módosítását.

Számítógéppel készítjük a jelen-
tést, a tb felé. A program rendszer-
gazdájának havonta karbantartási
díjat fizetünk, sajnos a program elég
sérülékeny, a gép gyakran lefagy.

Hatvanban összevont központi
körzeti orvosi ügyelet működik.
2001. januárjától, pénteken már 14
órától kezdődik a szolgálat. Örök
problémánk a kórházzal a pénzügyi
elszámolás. A Hatvani Önkormány-
zat a környező településekhez for-
dult az ügyelet pénzügyi támogatá-
sáért, de eddig segítséget nem ka-
pott.

VÉDŐNŐI  SZOLGÁLAT
A körzeti védőnő az alapellátás-

ban preventív tevékenységre kikép-
zett, önállóan dolgozó, az önkor-
mányzat által foglalkoztatott szak-
embere, főiskolai végzettséggel.

Tevékenysége közvetlen szakmai fel-
ügyeletét, irányítását és ellenőrzését
a hatvani városi ÁNTSZ és a veze-
tő védőnő látja el.

Munkahelye az Anya- és Gyer-
mekvédelmi Tanácsadó. Az ellátó
terület gondozott létszáma 400-410
fő, havonként változó. Gondozási
terület: várandós anyák, 0-16 éves
korúak. Tevékenységi terület: család
otthona, tanácsadó, oktatási intézmé-
nyek. Munkáját önállóan, illetve há-
ziorvosokkal, szakdolgozókkal,
gyermek és ifjúságvédelmi szervvel
együttműködve végzi.
2000-ben a tanácsadáson részt
vevők száma 1238
MSZSZ (szakorvosi szolgálat)166
Védőnői tanácsadás, fogadóóra

258
Védőnői látogatás 1224

Fogadóóra – félfogadásra kijelölt
óra, naponta 8-9 óráig. Védőnői fo-
gadóórán elsősorban szociális, lel-
ki segélynyújtás, váratlan helyzetek,
egészségi állapotváltozások azonna-
li megbeszélése történik.

Oktatási intézményekben végzett
tevékenység – óvoda, iskola -, szű-
rővizsgálatok, tisztasági-, tetvessé-
gi vizsgálatok, védőoltások, egész-
ségnevelő munka csoportonként,
osztályonkánt.

Folyamatosan végzett kreatív
munka, mely minden tevékenységi
területre kiterjed. Körzeti védőnő
gondozási tevékenységéről az elő-
írt dokumentációt vezeti, adatszol-
gáltatást ad, megfigyeléseit, tanácsait
rögzítő, védőoltási kimutatást vezet.
Segítséget nyújt a gyermekjóléti vé-
delmi rendszernek, jelzéssel él a
problémás családok ügyében.

Továbbképzések rendszeresen
történnek a szakmai irányítás szer-
vezésén belül. A tanácsadó felsze-
reltsége jó, állandó működési enge-
déllyel rendelkezik, miután 2001-
ben megvásárlásra került a számító-
gép.

dr. Kovács Erika háziorvos
Tiszóczi Istvánné védőnő

(Folytatás a 2. oldalról.)
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Bizottságunk az 1998. október
18-ai önkormányzati választásokat
követően 1998. október 29-én ala-
kult meg.

A személyi összetételnél a tör-
vény előírását követtük, mely sze-
rint a bizottság elnöke és tagjainak
több mint fele a települési képvise-
lők közül választható meg. A bizott-
ság elnöke Fekete Józsefné, tagjai,
Fekete Lászlóné, Kompolti Béláné
és dr. Kovács Erika háziorvos, nem
képviselő.

Munkánkban célul tűztük ki a
rászorultakon való segítést, az em-
beri sérülékenység kezelését, a hu-
manitást, a legigazságosabb elosz-
tást.

Különös figyelmet fordítunk a
gyermekek segítésére, védelmére, a
családok szociális biztonságának
elősegítésére, az idősek, a betegek,
a rászorulók támogatására.

Üléseinket igény szerint tartjuk,
nem sajnáljuk az időt egy-egy eset
körültekintő megbeszélésére. Meg-
fontoltan, alapos vizsgálódás után
döntünk a segély odaítéléséről, a
segítés mértékének meghatározásá-
ról. Munkánk alapja a szociális
igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló többször módosított 1993.
évi XXI. tv., melynek szellemében
helyi rendeleteinket és az ellátásról
készült rendeletünk értelmében bi-
zottságunk az alábbi hatáskörökben
dönt:

- ápolási díjról,
- átmeneti segélyről,
- méltányossági közgyógyellátás

megállapításáról,
- időskorúak járadékáról.
A gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló rende-
letünk értelmében az alábbi ügyek-
ben döntünk.

A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
- A rendszeres gyermekvédelmi

támogatásra való jogosultság (kiegé-
szítő családi pótlék) megállapítása,
felülvizsgálata és megszüntetése
ügyében.

- Elbírálja a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás iránti kérelme-
ket.

- Dönt a jogosulatlanul felvett el-
látás visszafizetésének elrendelése
kérdésekben.

Mit tegyünk, ha bármelyik ellá-
tási formát szeretnénk igényelni?

- Kérelmet kell benyújtani a pol-
gármesteri hivatalhoz. A kérelemhez
mellékelni kell a közös háztartásban
élőkre, vagyoni helyzetükre vonat-
kozó nyilatkozatokat.

- A nyilatkozatok mellé csatolni
kell a közös háztartásban élők jö-
vedelemigazolását. A jövedelemiga-
zolásnak a havonta mérhető jövede-
lemnél a kérelmet megelőző 3 hó-
nap, egyéb jövedelemnél pedig egy
év nettó jövedelmét kell tartalmaz-
nia.

Nézzük sorban, mit kell tudni a
különféle ellátási formákról!

ÁPOLÁSI DÍJ

- Ápolási díj a tartósan gondo-
zásra szoruló személy otthoni ápo-
lását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosít anyagi hozzájárulást.

- Ápolási díjra jogosult az a hoz-
zátartozó, aki az önmaga ellátására
képtelen, állandó és tartós felügye-
letre szoruló

a) súlyos fogyatékos,
b) tartósan beteg, 18 év alatti sze-

mély gondozását végzi
- Az ápolási díj a mindenkori

öregségi nyugdíjminimum legkisebb
összegének 60%-a.

- Az ápolási díj megállapítása
iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a háziorvos szakvéleményét,
hogy az ápolt önmaga ellátására nem
képes,

b) rokkantság megállapításánál
szakorvosi igazolás szükséges.

- Nem jogosult ápolási díjra a
hozzátartozó:

a) az ápolt két hónapot meghala-
dóan valamilyen nevelési-oktatási,
egészségügyi szociális intézményi
ellátásban részesül.

b) Rendszeres pénzellátásban
részesül.

c) Sztakiskola, középiskola, il-
letve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója, tanulója.

d) Kereső tevékenységet folytat
és a munkaideje – az otthon történő
munkavégzés kivételével – a napi 4
órát meghaladja.

e) A napi 4 órás pedagógiai, fej-
lesztő foglalkozás nem minősül ne-
velési-oktatási intézményi ellátás-
nak.

ÁTMENETI SEGÉLY
- Átmeneti segélyben részesíthe-

tő az a személy, aki önhibáján kívül
saját maga vagy családja létfenntar-
tását veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, vagy időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd.

a) aA kérelmező vagy családtag-
ja tartós, 30 napot meghaladó be-
tegségét, betegség miatt magas
gyógyszerköltségét,

b) tartós, egy éven túli munkanél-
küliséget – feltéve, ha a munkaügyi
központtal együttműködik,

c) nyugdíj vagy egyéb rendsze-

(Folytatás az 5. oldalon.)



Szántó Hírei6 2001. december

res pénzellátás megállapításának,
folyósításának elhúzódása, elmara-
dása,

d) elemi kár, baleset, sérelmére
elkövetett bűncselekmény miatt je-
lentős kiadása, jövedelemkiesése,

e) a család jövedelme egy főre
jutóan tartósan (hat hónap) a nyug-
díjminimum összegének 125%-át
nem haladja meg, egyedülálló ese-
tén a 150%-ot.

- Átmeneti segély címén egy sze-
mély egy évben 3 alkalommal része-
síthető támogatásban. Az átmeneti
segély természetben is kiadható.

MÉLTÁNYOSSÁGI
KÖZGYÓGYELLÁTÁS
MEGÁLLAPÍTÁS

- A szociálisan rászorult személy
részére az egészségügyi állapot meg-
őrzéséhez és helyreállításához kap-
csolódó kiadásainak csökkentése
közgyógyellátási igazolvány adható
ki.

- Szociálisan rászorultnak kell te-
kinteni azt a személyzt akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíjminimum
összegének 125%-át nem haladja
meg, egyedülálló esetén 150%, fel-
téve, hogy havi gyógyszerköltsége
jövedelmének 20%-át meghaladja,
és igazoltan tartós gyógykezelés
alatt áll.

- Egy évre adható.
- A határidő eltelte előtt megszű-

nik az igazolvány érvényessége, ha
a) visszavonták,
b) érvénytelenné nyilvánították,
c) a jogosult meghalt.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉK
- Az időskorúak járadéka a meg-

élhetést biztosító jövedelemmel nem

rendelkező időskorú személyek ré-
szére nyújtott támogatás. Az önkor-
mányzat időskorúak járadékában
részesíti azt a 62. életévét, illetőleg
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be-
töltött személyt, akinek

a) havi jövedelme, valamint
b) saját és vele együtt lakó há-

zastársa, élettársa jövedelme alap-
ján számított egy főre jutó havi jö-
vedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át, egyedül álló
esetén 95%-át.

- Nem állapítható meg időskorú-
ak járadéka, illetve a folyósítást meg
kell szüntetni, ha a személy

a) előzetes letartóztatásban van,
elzárás, illetve szabadságvesztés
büntetését tölti.

b) 3 hónapot meghaladó időtar-
tamban külföldön tartózkodik.

- Az időskorúak járadékának
havi összege:

a) jövedelemmel nem rendelke-
ző jogosult esetén az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegé-
nek 80%-a, egyedülálló esetében
95%-a.

b) A jövedelemmel rendelkező
jogosult esetén az a) pont szerinti
összegben és a jogosult havi jöve-
delmének különbözete.

RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁS

- Kiegészítő családi pótlékot ál-
lapít meg a népjóléti bizottság – ké-
relemre – azon gyermekeket gondo-
zó családok részére, ahol a család-
ban az egy főre jutó havi jövedelem,
összege nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, és a családban történő ne-
velés nem áll a gyermekek érdeké-
vel ellentétben.

- A támogatás a népjóléti bizott-
ság döntésétől függően pénzben és
természetben nyújtható. A termé-
szetben nyújtott támogatás a gyerme-
kek étkezési térítésének átvállalásá-
ra használható fel, illetve felhasznál-
ható egyéb természetben nyújtható
formában is.

- Amennyiben a támogatás össze-
ge meghaladná a jogosult gyermek
étkezéséért fizetendő havi térítési díj
összegét (a különbözet) étkezési
utalványra használható fel.

- Az iskolai, óvodai szünet idő-
tartamára esedékes rendszeres ki-
egészítő családi pótlékot – az étke-
zési térítési díj helyett – pénzbeli
ellátásként kell folyósítani a gondo-
zó szülő részére, a bizottság dönté-
se alapján.

- A kiegészítő családi pótlék havi
összege azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
20%-ával, melyet havonta a tárgy-
hónapot követő hónap 5-ig a polgár-
mesteri hivatal folyósít az érdemi
döntést tartalmazó határozat szerint.

- Ha a rendszeres támogatásban
részesülő  középfokú, vagy felsőfo-
kú oktatási intézmény nappali tago-
zatán tanul, a támogatás a gyermek
nagykorúvá válása után is megálla-
pítható és tovább folyósítható addig
az időpontig, ameddig a tanulói,
vagy hallgatói jogviszony fennáll,
legfeljebb azonban 25. életévének
betöltéséig.

RENDKÍVÜLI
GYERMEKVÉDELMI
TÁMOGATÁS

- A népjóléti bizottság rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatásban
részesíti azt a gyermeket, akinek a
családja létfenntartási gondokkal

(Folytatás a 2. oldalról.)

(Folytatás a 6. oldalon.)
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küzd, vagy létfenntartást veszélyez-
tető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

A támogatást elsősorban a gyer-
mek ellátásával, iskoláztatásával és
gyógyításával járó többletkiadáshoz
nyújtott segítség.

- A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásnálelsőbbséget élveznek
azok a gyermekek, akik nem része-
sülnek rendszeres gyermekvédelmi
(kiegészítő családi pótlék) támoga-
tásban.

- A támogatás pénzben és termé-
szetben is nyújtható, a bizottság dön-
tésétől függően (napközi, beiskolá-
zási és tankönyvsegély).

A szülő helytelen életvitele miatt
védelembe vett gyermekek esetében
a támogatás csak természetbeni el-
látásban nyújtható.

Elég sok azoknak a családoknak
a száma, akik komoly megélhetési
gondokkal küszködnek, de nem je-
lentéktelen azok száma sem, akik
anyagi gondjaik megoldását szinte
teljes mértékben az önkormányzat-
tól várják.

Vannak természetesen olyanok is,
akik szégyellik rászorultságukat és
nem élnek a törvény adta lehetősé-
gekkel, hogy gondjaikon segítsünk.

Tájékoztatónkkal a segélyekkel
kapcsolatos ügyeikben szeretnénk
segítséget nyújtani és egyben biztat-
ni a rászorulókat, hogy bátran élje-
nek törvény adta lehetőségeikkel.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és nagyon
boldog új évet kívánok
a népjóléti bizottság
nevében:

JAKAB JÓZSEFNÉ
bizottsági elnök

(Folytatás a 2. oldalról.)

Tisztelt Lakosság!
Bizonyára többen is olvasták már a község rendezési tervének köz-

szemléjéről szóló felhívást, ami szerint a tervdokumentáció 2002. január
10-ig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban. Mindenkit bátorítok arra,
hogy tekintse meg a terveket, hiszen a 2002. január 24-én tartandó falu-
gyűlésen  ez lesz az egyik fő napirendi pont. A falugyűlést azért tettük
ilyen korai időpontra, hogy a rendezési terv minél hamarabb elfogadásra
kerüljön. Az eljárásnak része a 30 napos közszemle és a lakossági fóru-
mon történő megvitatás.

__________
A havas, fagyos időjárásra tekintettel szeretném felhívni a tisztelt la-

kosságot, hogy az ingatlana előtti közterület rendben tartásáról
gondoskodjék. Ezalatt főként a járdaszakaszok csúszásmentesítését
értem, hiszen ez embertársainkra nézve balesetveszélyt jelent. Ha lehetsé-
ges a fagyos részek csúszásmentesítését ne sóval, hanem inkább hamuval
vagy homokkal végezzük el.

_________
A hatvani orvosi ügyelet jelezte felém, hogy hívás esetén a gyors segít-

ségnyújtásnak gyakran akadálya az, hogy a házak számos helyen nincse-
nek ellátva számozással, és a kereséssel nagyon sok idő elmegy. Kérem
ezért Önöket, hogy a házszám hiányát pótolják, hiszen egyikünk sem
tudhatja azt, hogy mikor szorul gyors orvosi segítségre.

_______

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A polgármesteri hivatal dolgozói nevében
is szeretnék áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendőt kívánni minden
kedves zagyvaszántói polgárnak!

Dr. Szikszai Márta jegyző

Megalakult a Magyar Igazság és Élet Pártja zagyvaszántói alapszerveze-
te. A tagok Rémán Jenőt választották maguk közül elnöknek. Érdeklődő-
ket a 37/386-275-ös, vagy a 06-30/390-0892-es telefonszámon várnak.

FELHÍVÁS!
A Zagyvaszántói Egyházközség 2002. évben a temető fő felvonulási útját
szilárd burkolattal szeretné kiépíteni. Ehhez kérjük a község lakóinak
megértését és anyagi segítségét.
Befizetési csekk a templomban, a postahivatalban és a polgármesteri hiva-
talban található.
Segítségüket és megértésüket megköszönve:

JÁGER JÓZSEF, az egyháztanács elnöke

RÖVID HÍREK
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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

Zagyvaszántó SE 2001

NYOMDAIPARI VÁLLALKOZÓ
3063 Jobbágyi, Lakótelep XI/8.
Tel./Fax: 32/475-068 (üzenetrögz.)
Megrendelésfelvétel: hétfõ-péntek 16-18-ig.

- NYOMDAI MUNKÁK: szórólapok, folyóiratok, könyvek, ügyviteli
nyomtatványok, önátírós tömbök stb. Kiadványok szerkésztése.

- SZITÁZÁS: textilnyomás (munkaruhák, pólók feliratozása), mûanyag és
papír alapú öntapadós  és egyéb címkék, matricák készítése.

- KÖNYVKÖTÉS - szakdolgozatok, folyóiratok kötése, riccelés, laminálás,
spirálozás stb.

- BÉLYEGZÕKÉSZÍTÉS - Számítógépes betûkivágás!

Márton Anna
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!

A ZSE 2001-es célkitűzéseit teljesítette:
- Feljutás jogának kiharcolása a Megyei I. osztályba;
- Csapatunk a második helyen végzett, a 2000/2001-es Me-

gyei II-es bajnokságban. A versenykiírás szerint az első három
helyezett a felkerülő csapat. Mi második helyezésünkkel ezt tel-
jesítettük.

– Amennyiben nincsenek meg a feltételek a Megyei I. osz-
tályhoz, akkor az 1-6. helyezés a 2001/2002-es Megyei II. osz-
tályban;

- A ZSE a Megyei II. osztályban indult ebben az évben is, és
az őszi szezon végén szintén a második helyen áll, amely a tava-
lyihoz hasonlóan felkerülő hely.

HEVES MEGYEI II. OSZTÁLY FELNŐTT BAJNOKSÁG
2000/2001. ÉVI TABELLÁJA
1. Kisköre 30 21 5 4 66-16 68 pont
2. Zagyvaszántó

HEVES MEGYEI II. U-18 ÉVES IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
2000/2001. ÉVI TABELLÁJA
9. Zagyvaszántó 30 9 7 14   61-71 34 pont

HEVES MEGYEI II. OSZTÁLY FELNŐTT BAJNOKSÁG
ÁLLÁSA A 2001/2002. ŐSZI FORDULÓK UTÁN!
1. Sirok 15 10 2 3 32-16 32 pont
2. Zagyvaszántó 15 8 5 2 25-12 29 pont

HEVES MEGYEI II. U-18 ÉVES IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
ÁLLÁSA A 2000/2001. ŐSZI FORDULÓ UTÁN!
13. Zagyvaszántó 15 4 1 10 34-35 13 pont

Az ifjúsági csapat edzői posztján változás történt Molcsán
László Selypre távozott, helyette először Baranyi Gábor, majd
Balogh Sándor vette át az irányítást.

 A felnőtt csapat játékos keretében is változás történt Pász-
tor Zsolt, Smid János Selypre igazoltak. Helyettük Szeles Kriszti-
án, Parádi János Petőfibányáról érkeztek,  Szobonya Zoltán volt
játékosunk pedig újból csatasorba állt.

2000/2001-es Megyei II. osztály őszi eredményei:
1. Zagyvaszántó – Atkár 3:0   8.  Mikófalva – Zszántó 1:3
2. Recsk – Zszántó 1:1   9.  Zszántó – Vámosgyörk 1:0
3. Zszántó – Gyöngyöspata 4:1 10. Mátrad. – Zszántó 0:0
4. Energia – Zszántó 0:0 11. Zszántó -Gysolymos 1:0
5. Zszántó - Egerszólát 1:1 12. H.Loki -  Zszántó 2:0
6. Hort – Szántó 1:2 13. Zagyvaszánzó – Sirok 2:0
7. Szántó – Abasár 4:1 14. Boldog – Zszántó 3:2

15. Zszántó – Markaz 1:1

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL ZSE
Idő: dec. 1. Hely: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.
A helyi vállalkozók segítségével Jótékonysági Sportbált szer-

veztünk az iskolánkban, melynek bevételével a ZSE munkáját
igyekeztünk segíteni. Ezúton is szeretnénk megköszönni azok-
nak a támogatóknak a segítségét, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez a rendezvény. A Jótékonysági Bál bevételének alakulá-
sa:

- Nettó bevétel: 100000 Ft; + 2 garnitúra mez: 70000Ft; +
vendéglátás 118000Ft

Reméljük rendezvényünk elérte a célját, sikerült megven-
dégelnünk azokat a kedves támogatókat, szurkolókat, akik a csa-
pat megalakulása óta olysokszor segítettek. Igyekeztünk elérni,
hogy személyes kapcsolat alakuljon ki a csapat tagjai, lelkes szur-
kolóink, és a támogatóink között.

Fő szervezők: Elnökség, Vezetőség, Támogatók, Makaria
Csabáné,  Fekete Lászlóné, Matula Jánosné.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Király Anikó Eszter és Kulacsik Gábor -
május 24.
Juhász Tamás és Zimmerman Dóra -
június 30.
Verebélyi László és Szakolcai Krisztina -
július 28.
Bucsu Attila és Eördögh Éva - aug.  11.
Jakus Jenő és Nagy Anita - szept.  15.

SZÜLETÉSEK
Gócza Milán  január 17
Szülők:Váradi Katalin, Gócza Zoltán
Bari Szimonetta január 28.
Szülők: Pintér Erika Bari Ferenc
Móra Alex január 20.
Szülők: Végső Erzsébet, Móra Mihály
Juhász Dorottya február 10.
Szülők: Szőke Mária, dr. Juhász Gyula
Borbély Máté február 27.
Szülők: Kerek Márta, Borbély Károly
Kovács Kamilla március 3
Szülők: Patkó Annamária, Kovács Ta-
más
Tarkó Tamara  március 26.
Szülők: Bajner Erzsébet, Tarkó Tamás
György Martin április 6.
Szülők: Sütő Erzsébet, Darázs László
Doszkocs Mónika június 22.
Szülők: Fazekas Krisztina,  Doszkocs Gá-
bor
Kovács Bence  június 27.
Szülők: Juhász Bernadett,
Kovács László
Berkes Zsófia június 30.
Szülők: Danyi Mónika, Berkes Gyula

Papp Veronika július 5.
Szülők: Kovács Éva , Papp István
Janka Ákos július 18.
Szülők:Pásztor Rita, Janka Béla

ELHUNYTAK
Zagyvaszántó községben
anyakönyvezve
Sándor Jánosné Juhász Mária -01. 1.
Misinszki Pálné Misinszki Ilona  - ja-
nuár 16.
Kékkő Lajos - január 25.
Deák Béla  - február 2.
Orem Mihály  - március 5.
Benkocs Lászlóné Nádudvari Anna -
március 23.
Bán Ferenc - március 21.
Szabó János - április 11.
Beleznai Ferenc - április 15.
Havelant Jánosné Kasza Teréz - ápri-
lis 20.
Nagy Lászlóné Korenyik Etelka
- 05. 28.
Kis János - június 28.
Sütő László - június 28.
Vladár Ferenc - július 21.
Illés Antal Pál - augusztus 2.
 Józsa Károly - augusztus 3.
 Szabó Ferenc - augusztus 17.
Fekete Mihály -  október 11.
Barta Istvánné Pitlik Erzsébet
- október 27.
Oldal Jónásné  Klusóczki Margit
- október 30.
Szappan Ferencné Kis Ilona 11. 19.
Gulyás Gyuláné Gilián Erzsébet
november 21.
Czakó Albertné Patkó Erzsébet 11. 27.

Anyakönyvi hírek


