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TISZTELT ZAGYVASZÁNTÓI LAKOSOK!
Országos probléma a kommunális hulladék és a szinte óránként keletkezett szennyvíz elhelyezése – tisztítása.
Térségünkben a ’90-es évek elején öt önkormányzat összefogásával a szilárd hulladék elhelyezése és
megsemmisítése megoldódott – napjainkban egyre gyakrabban vetődik fel a szennyvíz elvezetésének és tisztításának sürgető szükségessége.
Testületünk több ciklusban foglalkozott ennek mikéntjével, önállóan, társulva, illetve térségi megoldásban.
A kormányzati elképzeléseket, illetve a támogatási
lehetőségek elnyerését is szem előtt tartva, legolcsóbban és belátható időn belül a TÉRSÉGI társulási forma
ígérkezik a legkedvezőbbnek.
Mi is a kormányprogram és milyen előnye van a térségi társulásnak?
- Az EU-hoz való csatlakozás egyik feltétele, Magyarország települései csatornahálózatának és
szennyvíztisztításának megoldása – ennek érdekében várhatóan a kormány rangsorolja nagyságrendtől függően a prioritásban részesülő pályázatokat, illetve beruházásokat.
- Elsőrendű feladat a 15.000 lakásegyenérték feletti szennyvízelvezetés és –tisztítás, majd ezt követően az 5000 és 15.000 lakásegyenérték közötti terhelésűek ellátása csatornával és tisztítóteleppel. (Várhatóan 2010-ig.)
A rangsorolásból kitűnik, hogy amíg a nagyobb városok, térségi társulások ilyen irányú problémái meg nem
oldódnak, a kistelepüléseket figyelembe sem veszik.
Hatvan város vezetése kezdeményezi egy térségi társulás létrehozását, mely Hatvan, Lőrinci, Zagyvaszántó
és Apc csatlakozásával jönne létre.
Első lépésként Hatvanban, a meglevő tisztító kapacitása 4900 m3-rel lenne bővítve, mely bővítés biztosítaná a majd később Lőrinciben, Apcon és Zagyvaszántón kiépülő szennyvízcsatorna rákötését, illetve a szennyvíz tisztítását is.
A négy település lakásegyenérték száma meghaladná a 15.000-es értéket, melynek következtében ,,sikeresen” lehetne pályázni az első lépcsőben.
TISZTELT LAKOSOK!
Hogy ez a térségi társulás létrejöhessen, kértem meg
testületi tagjainkat, próbáljuk felmérni az ingatlantulaj-

donosok ilyen irányú szándékát, hajlandók-e szennyvíztársulást létrehozni.
Ismervén lakosaink anyagi helyzetét, eljártunk pénzintézeteknél hitelfelvételi lehetőségek ügyében.
Szeretnénk a gáztársuláshoz hasonlóan a legkisebb
kiadással és a legkedvezőbb kölcsönfelvételi lehetőséggel segíteni a teljes infrastruktúrából még hiányzó
szennyvízelvezetés megoldását.
A Szántó Hírei megjelenéséig két pénzintézettel tárgyaltunk, melyek csaknek azonos ajánlatát ismertetném
Önökkel.
1. OTP LAKÁSTAKARÉK-PÉNZTÁR
A 180.000 Ft megtakarításti összeget 360.000 Ftos OTP Ltp. Szerződéssel lehet elérni.
Megnevezés

Tempó

1. Futamidő
50 hónap
2. LTP-szerződéses
összeg
360.000,3. Havi befizetés
az LTP felé
2.664,4. Futamidő alatti
befizetés
az LTP felé
133.000,5. Állami támogatás
és betétkamat
51.837,6. Megtakarítás
összesen
185.037,7. Számlanyitási
díj (+)
3.600,-

Középút

Unokámnak

74 hónap

98 hónap

360.000,-

360.000,-

1.764,-

1296,-

130.560,-

127.008,-

56.333,-

63.814,-

186.899,-

190.822,-

3.600,-

3.600,-

(+) = Megegyezés alapján a számlanyitási díj mértéke jelentős mértékben csökkenthető.

A megtakarítások első oszlopa 5 éves futamidővel,
míg a 8 éves időtartamú megtakarítások adatait a jobboldali ,,Unokámnak” elnevezésű oszlop tartalmazza.
Az ingatlantulajdonos lakosság havi pénzügyi terhét a
3. sor tartalmazza, ami az önkormányzat részéről, vagy
egyéb szervezetek által tovább csökkenthető.
A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás befizetésének 15%-os aránya jogszabály alapján visszaigényelhető.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
2. FUNDAMENTA LAKÁSTAKARÉK-PÉNZTÁR RT.
Bármikor kezdődjön is, 8 éven belül a csatornázás
(mivel ez országos program), 8 év futamidő áll rendelkezésére a pénz összegyűjtésére, amihez állami támogatás is kapcsolódik. A futamidő elteltével, a megtakarításokkal arányban hitel is felvehető 6%-os kamatra.
180 ezer Ft önrészt számítva, ingatlanonként a szerződéses összeg 360 ezer Ft, amely tartalmazza a 180
ezer forintos hitellehetőséget.
180 ezer Ft önrészt
számítva ingatlanonként 4 év
Havi befizetés
2.880,Összes befizetés
a futamidő alatt
141.120,30%-os állami támogatás
+3% kamat, így a betétszámlájukra kerülő összeg
186.838,Számlanyitási díj (egyszeri) + 3.600,15% közműfejlesztési
hozzájárulás, amit
a megvalósulás után
vissza lehet igényelni
-28.025,*30%-os kamatbónusz kb. -3.600,Tényleges
lakossági ráfordítás
109.495,-

6 év
1.980,-

8 év
1.440,-

144.540,-

139.680,-

192.508,+ 3.600,-

189.298,+3.600,-

-28.876,-3.600,-

-28.394,-3.600,-

112.064,-

107.685,-

* = Amennyiben a fix 6%-os hitelkeretet nem használják fel, akkor 30%-os kamatprémiumot kapnak vissza.

A korábbi lehetőségekhez képest lényegesen kevesebbe kerül az állampolgároknak a csatornázás, mivel
a havi befizetésekhez állami támogatás és betéti kamat
is kapcsolódik.
Az Önök által befizetett 180.000,- Ft a beruházás
bekerülésének csak töredéke, max. 20%-a, a többit az
önkormányzatok különböző pályázatokon szeretnék
összegyűjteni.
TISZTELT ZAGYVASZÁNTÓIAK!
Nagyon szeretnénk, ha ingatlantulajdonosainknak
legalább 60%-a belépne a társulásba és a csatornahálózat kiépítése után rá is kötne. Az utólagos, társuláson
kívüli rákötések lényegesen többe kerülnek, elérhetik
az alapdíj 150-200%-át is a társulat döntésétől függően. Amennyiben lakosaink támogatják a beruházást, az
várhatóan 2003-2004-ben elkezdődhet és 2005-2006ban be is fejeződik.
Bízom abban, hogy az utolsó olyan nagyberuházás,
melyhez az Önök segítségét, támogatását kéri önkormányzatunk, hasonló megértésre talál, mint az ivóvíz,
illetve a gáztársulás szervezése.
Bővebb tájékoztatást az április 27-i FALUGYŰLÉSEN tudunk adni.
Tisztelettel:
OLDAL ALFRÉD
polgármester

Millenniumi
ünnepségek
május 25-26-27.
Az önkormányzat képviselő-testülete a millennium megünneplésének időpontját május utolsó hétvégéjére tette. A rendezvényekért felelős
bizottság március 14-én tartotta első ülését, ahol
meghatározta a programok kereteit.
Május 25-én gyermekeknek szóló játékos
gyermeknap a sportpályán.
Május 26-án, hasonlóan a múlt év szeptemberi falunaphoz, az egész lakosságot megmozgató szórakoztató rendezvények. Már vannak
olyan, a környéken is jegyzett programok, amelyek hagyományt teremtettek. Ezeket minden évben megtartjuk, így a kispályás focibajnokságot,
a veterán járművek bemutatkozását.. A tavaly
először megrendezett, és nagy sikert aratott Erős
Ember Versenyt új számokkal, szintén ekkor
tartjuk, reméljük, több zagyvaszántói résztvevővel. Nagyon jó hangulatban telt el a bográcsos főzőverseny, erre az idén is várnak jelentkezőket. Ezen kívül még kiállítások, különböző műsorok és este utcabál várja az ide kilátogatókat.
Templomunk ezen az estén egy komolyzenei koncertnek ad helyet.
Május 27-én a parkban történik meg az ünnepélyes zászlóátadás tábori misével. Ezen a napon lesz a II. Kistérségi Idősek Hagyományőrző Fesztiválja és a nyugdíjasok találkozója is.
Az önkormányzat forrásai sajnos szűkösek,
ezért várjuk olyan támogatók jelentkezését, akik
a rendezvény sikeres lebonyolításához segítséget nyújtanának!
Kiss J. Szabolcs
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40 ÉV AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLATÁBAN
. . . azt a munkát végezhettem, amit szerettem. . .
Számlálóbiztosként vettem részt
a népszámlálásban, melynek kapcsán feltűnt, hogy az általam összeírt 49 családi házban csak két csecsemőkorú gyermek személyi lapját
kellett kitöltenem.
Az elöregedés témakörével gyakorta foglalkozik a média, de mi a
helyzet a mi falunkban? Van-e utánpótlás?
Kérdéseimmel a téma legavatottabb szakértőjét, Tiszóczi Istvánné
körzeti védőnőt kerestem fel, aki
szívesen válaszolt kérdéseimre és
adott alapos tájékoztatást védőnői
munkájáról.
- 2001-ben, tehát az elmúlt két
hónap alatt, 6 gyerek született, a
gondozásba vett kismamák száma
10 fő. Ez az 1976-os 42 kisbaba
születése mellett nagyon kevés, viszont az 1982-es 7 kisbaba születését regisztráló év után emelkedő tendenciát mutat. Reméljük, az marad
a mélypont! Jelenleg 26 csecsemőkorú gyermek gondozása az egyik
feladat.
- Nagyon szép hivatást választottál, és közvetlenül ismerve lelkiismeretes, odaadó munkádat,
tudom, sok sikered és örömed forrása is lett. Arra kérlek, beszélj a
munkádról!
- 1961. október 15-től látom el
Zagyvaszántón a védőnői szolgálatot. Elsőrendű feladatomnak tartom
a gondozást, mely magában foglalja
a rászoruló személyek felkutatását,
nyilvántartását, aktív megfigyelését,
valamint a gondozottak élet- és munkakörülményeinek kedvező irányú
befolyásolását.
Védőnői munkám során az ellátandók egészségének megőrzésére,
segítésére, a megelőző tevékenységre helyeztem a hangsúlyt. A fentieken túl kiemelten kezelem a szociális feladatokat. Igyekszem megismerni a gondozott családok szociális
helyzetét, ha szükséges, segítséget
nyújtok a családoknak és megszervezem a karitatív tevékenységet.

- Hogyan oldod meg a gondozást és ennek milyen színterei
vannak?
- A munkám egyik fő területe a
családlátogatás, melyet szükség
szerint végzek. A múlt évben 1040
alkalommal végeztem gondozói
munkát ebben a formában. A gondozás másik területe a tanácsadás,
melyre előre kitűzött, tudatosított
időpontban kerül sor a háziorvos, a
gyermekorvos, a szülész-nőgyógyász, valamint önálló védőnői szolgálat keretében.
Hetenként, a keddi napokon, a
háziorvos közreműködésével végezzük a tanácsadást, melyen megjelennek a várandós anyák, az újszülöttek, a csecsemők, az óvodás- és
iskoláskorú gyerekek. Ilyen alkalommal kerül sor a védőoltások lebonyolítására, melyben az én munkám a szervezés, a doktornő feladata
az oltás. Féléves korig több komplex oltást kapnak a gyerekek. A kötelező védőoltásokat 2, 3, 4, 5, 15
hónapos, 3, 6 éves korukban, majd
12 éves korban kétszer és 8. osztályos korukban háromszor kapnak.
A mozgó szakorvosi szolgálat
keretében szülész-nőgyógyász, illetve a gyermekorvos közreműködésével történik a tanácsadás. A nőgyógyász minden hónap első keddjén vizsgálja meg a várandós anyákat, a gyermekorvos pedig minden
hónap második csütörtöki napján
fogadja a kisbabákat. Itt minden
problémás eset kivizsgálásra kerül
és elvégezzük a szükséges szűréseket is, mint például a csípőficam szűrése. Ezeken minden esetben részt
vesz tanácsadó orvosunk a háziorvos is, akinek gyerekszeretete, szakértelme biztonságot adó. Megnyugtató, hogy ilyen lelkiismeretes tanácsadó orvossal dolgozhatom
együtt.
- Hol találkozol négyszemközt
a kismamákkal?
- Minden héten szerdán önálló
védőnői tanácsadás van, melyen a

különféle problémákkal küzdő, tanácsra váró gondozottak jelennek
meg. A napi kapcsolattartás érdekében pedig bevezettem a fogadóórát,
melyet 8 órától 9 óráig tartok a tanácsadóban. Ezen az elmúlt évben
258-an jelentek meg, melyeken
anyagi, családi, nevelési gondjaikat
beszéljük meg, lelki gyötrelmeket
hallgatok meg, elakadt hivatalos
ügyeikben segítek, stb. Sokszor
elég gyógyír maga a meghallgatás.
– Amíg ott voltam, addig is két látogató kért segítséget. – Sikerült megszerveznem körzetemben az anyatejjel való ellátást. Vallom, hogy minél tovább részesüljön a csecsemő
természetes ellátásban, kapjon anyatejet! Háztól-házig szállítással szerveztük az anyatejakciót. Az elmúlt
évben 300 liter anyatejet kaptak a
rászorulók. Egy liter anyatej ára
900,- Ft, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár fizet.
- Gyakorlatból tudom, hogy
gondozói munkád nagy részét az
oktatási intézményekben, az óvodában és az iskolában végzed,
milyen feladatok várnak itt rád?
- A kötelező védőoltások szervezésén túl én végzem el minden intézménynél a szűrővizsgálatokat.
Megnézem a testi fejlettségüket –
magasság, súly -, elvégzem a hallásszűréseket, ellenőrzöm és kiszűröm
az éleslátást, színlátást, megmérem
a vérnyomásukat és megoldom a
golyvaszűrést. A nagycsoportosoknál nézem az iskolaérettséget. A kiszűrteket szakorvoshoz irányítom és
fejlődésüket fokozottan figyelem,
adminisztrálom.
Évente szűröm az 1-3-5. és 7.
osztályosokat. A szűrések, védőoltások sok adminisztrációval járnak,
pl. csak a védőoltást 4 helyen kell
adminisztrálni.
Minden gondozott gyereknek
megvan az egészségügyi törzslapja,
(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
a naprakészen vezetett oltási lapja.
Ezeket bent tartom a tanácsadóban,
és szükség esetén adom az érintettek kezébe.
Az iskolában felvilágosító előadásokat tartok, pl. a tetvességről,
a családi életről, a serdülőkor egészségügyi vonatkozásairól stb.
A szűrővizsgálatokat is felhasználom az egészségnevelésre. Felhívom a figyelmüket a testtartásra –
ülés, járás közben -, a helyes táplálkozásra, fogápolásra, az egészséges életmódra stb. A védőnői
szolgálat felöleli a 0-16 éves korosztályt, a várandós anyákat, és a
gyermekágyasokat.
Jelenleg 400 fő gondozottam
van, ez a legideálisabb létszám.
- Mit tesz a védőnői szolgálat
a nővédelem érdekében?
- Serdülőkorban kezdődik a családi életre, szülői szerepre felkészítés, melynek kapcsán segítséget
nyújtok az osztályfőnököknek, illetve a gyerekeknek. Az ellátás során
gondot fordítok a családtervezési
tanácsadásokra, a nem kívánt terhesség megelőzésére. Segítséget
nyújtok az egészségmegőrzéshez, a
helyes életvitel kialakításához, tanácsokat adok az egészségneveléshez.
Szakorvosi segítséggel megtanítjuk
a nőket az emlővizsgálatra, és helyben évente megszervezzük az onkológiai szűréseket. Kb. 20 éve szervezem a nőgyógyászati rákszűréseket, melyeket eleinte 2 évenként, az
utóbbi 10 évben évenkénti szervezésben végzünk. 2000-ben 115
asszony szűrését végeztük el. Azt
tartom, ha évente egy embert szűrünk ki, nem volt hiábavaló a szervezés.
- A te személyeden kívül mi a
biztosítéka a védőnői szolgálat
zökkenőmentes ellátásának?
- A működési feltételeket a szakmai irányítónk és a fenntartónk biztosítja. Szakmai irányítónk a megyei
és a Hatvan városi ÁNTSZ. Ők regisztrálják jelentéseinket, ellenőrzik, irányítják szakmai munkánkat,
szervezik továbbképzéseinket. –

Két esetben minisztériumi ellenőrzés
is volt nálam, ami talán a munkám
elismerése is. – A tárgyi feltételeket
a helyi önkormányzat maximálisan
biztosítja, összességében jó körülmények között folyhat a védőnői
munka.
- Mire vagy büszke, ha visszanézel, mire emlékszel szívesen?
- 40 éves munkásságom alatt
több öröm és olykor boldogság is
ért, de arra igazán büszke vagyok,
hogy fiatal koromtól kezdve nemcsak meghallgatják a tanácsaimat,
hanem be is tartják, a munkám a
közös erőfeszítésekkel teljes.
Boldog vagyok, hogy egy életen
át azt a munkát végezhettem, amit
szerettem, amiben örömemet leltem.
Védőnői munkámat két ízben miniszteri kitüntetéssel elismerték.
Az emlékeimben kutatva rangos
helyen van az a hajdani kisbaba –
ma már felnőtt férfi és középiskolás
gyermeke van -, aki nagyon beteg
volt, szenvedett, állandóan hányt és
a távollevő orvos helyett kihívtam
hozzá a mentőt, kórházba szállították, ahol gyomorszájszűkület miatt
műtétet hajtottak végre rajta, így a
kisbaba megmenekült, életben maradt.
Eddigi működésem alatt 893 újszülött gondozását láttam el. Sajnálatos, hogy ebből 17 csecsemőkorú
meghalt, sokat nem is tudtak hazahozni a kórházból koraszülés, fejlődési rendellenesség miatt. Boldogság tölt el, viszont, mikor az újszülöttek első levelét olvashatom:
,,Nagyon friss az élmény –
Alig, hogy születtem. . .
Anyukám! Apukám!
Írjatok helyettem!
Nem sokat, csak annyit:
Eggyel több a létszám!
Majd - ha szeretni kell –
Számítsanak énrám! . . .”
- Védő néni, kívánjuk, hogy a
nevelőmunkád beérjen, és egyre
több baba jelezze a létszám emelkedését, az ÚJ EMBER születését!
Jakab Józsefné

2001. március

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK
KÉKKŐ MARTINA
2000. nov. 09.
Kovács Éva – Kékkő Gábor
MACZÁK BARBARA
2000. november 10.
Chikán Dóra – Maczák András
GÓCZA MILÁN 2001. január 17.
Váradi Katalin – Gócza Zoltán
BARI SZIMONETTA
2001. január 28.
Pintér Erika – Bari Ferenc
MÓRA ALEX 2001. január 20.
Végső Erzsébet – Móra Mihály
JUHÁSZ DOROTTYA
2001. február 10.
Szőke Mária – Dr. Juhász Gyula
BORBÉLY MÁTÉ
2001. február 27.
Kerek Márta – Borbély Károly
KOVÁCS KAMILLA
2001. március 03.
Patkó Annamária – Kovács Tamás
ELHUNYTAK
Hadler Ferenc Antalné Kajlinger
Anna – 2000. november 6.
Keresztes József
– 2000. december 14.
Kurucz Joachim
– 2000. december 19.
Lénárt Béla – 2000. december 20.
Nyári Mihályné Varga Ilona
– 2000. december 25.
Sándor Jánosné Juhász Mária
– 2001. január 01.
Misinszki Pálné Misinszki Ilona
– 2001. január 16.
Kékkő Lajos – 2001. január 26.
Deák Béla – 2001. február 02.
Orem Mihály – 2001. március 05.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Kerek Zsolt és Ecker Katalin
– 2000. november 11.
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Farsang az óvodában
A farsang a néphagyomány szokásokban egyik leggazdagabb ünnepe. Vízkereszt napjától (január 6.)
hamvazószerdáig tart. 2001. esztendejében február 27-e volt hamvazószerda napja. Ekkor jött el az álarcos, jelmezes mulatozások, dramatikus játékok (pl. busójárás, bálok,
lakodalmak) termésvarázslások ideje, a tél temetése. A farsang egyben
a tavasz kezdetének ősi ünnepe is.
A mi óvodánk február 23-án tartotta farsangi karneválját. Falusi óvoda lévén, nagy hangsúlyt fektettünk
a régmúlt idők emlékeinek ápolására. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban kialakuljon a szülőföld
iránti tisztelet, kötődés lakóhelyükhöz.
Ennek kiváló alkalmai a néphagyományok ápolása. Nagy készülődés előzte meg a gyermekek számára oly kedves ünnepet. A gyermekekkel közösen díszítettük fel a csoportszobákat, hogy ők is részeseivé
váljanak az ünnepnek. A szülőktől
nagyon sok segítséget, támogatást
kaptunk a farsang lebonyolításához,
önzetlenül támogatták minden ötletünket. Ezúton is köszönjük munkájukat. A jelmezes felvonulás előtt
farsangi versek, kikiáltók, ünnepi
hívogatók keltettek hangulatot a
nagyközönség számára. Nem maradhatott el a táncos mulatság sem.
Vendégeink tapssal jutalmazták
az igényes jelmezbe bújtatott felvonulókat, akik között felsorakozott:
bohóc, menyasszony, Piroska, királyfi. A felvonulást közös éneklés
zárta. A jelmezes bemutató után
táncba hívtuk a gyermekeket, szülőket, ahol csemetéjükkel együtt ropták a táncot. Megelevenedtek a jelmezes szereplők. Mindenki izgatottan várta a tombolahúzást, ami az
ünnepség fénypontjának ígérkezett.

Az ajándékozás az egyik legszebb
öröm, egyaránt kedves annak, aki
adja, s aki kapja. Úgy alakítottuk
évek óta, hogy minden gyermek kapjon tombolatárgyat.
A tánc közben a szülők készítette süteményt kóstolgatták a gyermekek, vendégek, de finom gyümölcs-

5

levek fogyasztására is volt lehetőség. Aki nem kedvelte az édességet,
szendviccsel enyhítette éhségét, miközben barátságos beszélgetések,
ismerkedések folytak.
A farsangi hangulat vidámságával, zsivajával telt el az est. Egy kicsit elfáradtak a gyerekek, de jó hangulatban zártuk az idei farsangot.
Az óvoda nevelőtestülete

Hétköznapi történetek
Mostani számunkban új rovatot nyitunk, ezért kérjük olvasóinkat, hogy írjanak a Szántó Híreinek hasonló, rövid terjedelmű
történeteket, visszaemlékezéseket! Szívesen megjelentetjük azokat, mert szeretnénk, ha újságunk színesebb, érdekesebb lenne.

TAKARODÓ (1943)
A szombathelyi reptéren a kürtös fújja a kürtöt. A szobaparancsnok meg elkiáltja magát, hogy ,,takarodó”. Mindenki beugrik az ágyba. A villanyt lekapcsolják.
Sötétség terjed a szobára, csak a hold sárga fénye világít be az ablakon. Ilyenkor az
volt a szokás nálunk, hogy takarodó után mindenkinek sorba kellett mondani, hogy
mi történt vele.
Mikor rám került a sor, elkezdtem mondani, hogy egyik nap a parancsnok közölte, hogyreggel jelenjek meg az irodájában. Nem tudtam elképzelni, hogy már megint
mi történt, mit csináltam. Izgatottan vártam a reggelt. Másnap megjelentem a parancsnoki irodában. A parancsnok már ott volt, mondta, hogy üljek le. A katonaságnál nem szokás leültetni a katonát. Gondoltam nagy baj lehet, ha így fogadnak.
Fogta a telefont és telefonált. Nemsokára megjelent a legjobb barátom, a Lajos,
bilincsbe verve, egy őrmester kíséretében. A parancsnok pedig nekem kiadta az
utasítást, hogy ezt a katonaszökevényt Pestre, a hadbíróságra fel kell kísérnem. Azt
is mondta, hogy a bilincset ne vegyem le róla, mert szökésre hajlamos. Elindultunk
a szombathelyi vasútállomásra. Mindenki minket nézett. Felszálltunk a vonatra, ott
is minket figyeltek. Utazás közben a Lajos mindig kérte, mondta, hogy barátok
vagyunk, vegyem le a bilincset. Szégyelli magát, hogy mindenki őt nézi. A Keleti
felé érve, megsajnálva a barátomat, levettem kezéről a bilincset.
A Keletiben, leszállás után a barátom elkezdett szaladni, én meg szaladtam utána és elkezdtem kiabálni: ,,Fogják meg! Fogják meg!” A rendőrök a kiabálást meghallották, észrevették, hogy szaladok, ők meg utánam eredtek, ők is kiabáltak: ,,Fogják
meg! Fogják meg!”.
A szobában néma csend, feszült hallgatás, a légy zúgását is lehetett hallani. Én
pedig tovább mondtam, hogy szaladtam úgy, ahogy a lábam bírta. Egy emeletes
házhoz értem, melynek kapuja nyitva volt, oda berohantam. Az emeleten egy ajtó
nyitva volt. Azon bementem. Egy gyönyörű nőt találtam a szobában. Elmondtam
neki, mi történt velem., Ő szívesen fogadott és mondta, megkínál vacsorával. A
puskámat a falnak támasztottam. Puskával enni mégsem illik. A vacsora elfogyasztása után a nő odaugrott a puskához, rám fogta. Közölte: most pedig azt csinálom,
amit ő parancsol. Mondtam neki, hogy vigyázzon, a puska el ne süljön, mivel csőre
van töltve.
A szobából egy titkos lépcső vezetett a pincébe, azt mondta, menjünk le, a
puskát közben rám fogta. A pincébe érve láttam, hogy ott egy koporsó van. A
puskát rámszegezve parancsolta: hogy ássak egy gödröt és a koporsót beletesszük.
Mondtam neki, hogy nem tudok ásni, mert a pince alja le van betonozva. Közölte,
ott a csákány, törjem fel a betont. Csákányoztam. Teljesen beleizzadtam, de csákányoztam, csákányoztam, míg egyszer a csákány a betonban nagyot szikrázott, megcsúszott, egyenesen a lábamba vágott, mély sebet ejtett. Nagyot kiáltottam és izzadtan felébredtem.
A szoba is felocsúdott, egyből hangos darázsfészek lett. Meg akartak pokrócozni. Takarodó után azért ilyet még sem lehetett csinálni!
Elmesélte: Cserháti József
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Szűz Mária védelme alatt
(Templomunk egyik falfestményének bemutatása)
A háború vihara alig hogy elvonult egyházközségünk felett, a községbe visszatért az élet. A hívek
,,nagy buzgalommal gondoskodnak
a templomról és lelkük rendben tartásáról” (Püspöki levél, 1945. Vác).
Ennek egyik szép példája, hogy
1945. október 10-én elkészült a hívek adományából a templomunk
belső falfestése, freskói, mely Márton Lajos festőművész munkája. (A
festő híresebb m unkái a
máriabesnyői Kegytemplomban is
láthatók: Kegyszobor megtalálása
1941, Kapucinus szentek 1944.)
A templomunk falfestményei közül szeretném bemutatni a kórus által kissé takarva, de azt a műalkotást, amely a legközelebb áll hozzánk: a ,,Védelmező Mária” c. művet.
Szent István királyunk is a válságos időben Őhozzá, Máriához, a
Megváltó anyjához fordult, akinek
oltalm ába
ajánlotta
,,kerszténységünket és nemzeti jövőnket”.
(Országunkban innen számítható
a ,,keresztény magyar máriás lelkiség tanúságtétele”, a soha meg nem
szűnő kultusza történelmünkben és
művészetünkben. Az ókeresztény
művészetekben ez már a 3. században megjelent. Mária, az Istenanya,
először Jézus életét ábrázoló jelenetekben – Jézus születése, Három
királyok stb. 431. évben az efezusi
zsinat adta meg az Istenszülő címet,
amely nagyon sok műalkotásnál így
került bemutatásra. A Védelmező az
Igét ölében tartó ábrázolások leginkább Bizáncban terjedtek el.)
Templomunkban ez a falfestmény
Mária oltalmát, védelmét szimbolizálja, amint palástját az angyalok
által kifeszítve, védelme alá veszi a
,,község” lakóit. A kép közepén láthatjuk a Boldogságos Szűz Máriát
szent Fiával a Kisded Jézussal.
Mária szeméből a béke a szeretet
sugárzik, amely a közvetítő Kis Jézuson keresztül jut el az előttük térdeplő, imádkozó, a megfáradt, éle-

tének alkonyán levő férfihoz, akinek
az arcát simogatja. A palást védelmet nyújt a hadirokkant édesapának,
a síró anyának, özvegynek, akik
imádkozó lélekkel fordulnak Máriához, az Ő szent Fiához, és kérnek
oltalmat, menedéket. Az előtérben
a gyerekek szemében a megnyugvás,
a béke, a bizakodás látható, melyből érződik Máriának és Jézusnak
a sugárzó szeretete irántuk.
Igen, ezt tették őseink, mint a
festmény is szimbolizálja, a templomba betérve Máriához fohászkodtak és áhítatosan elmondtak egy-két
imát:
,,Nagyasszonyunk! Hazánk reménye!”
,,Minden reményünk csak Te vagy,
Szent Szűz Anyánk, óh el ne
hagyj!”
Tették ők a palást védelme alatt.
Érezték, hogy a ,,Nagyasszony”
pártfogójuk szent Fiánál, Jézusnál.
Óh mit csináltunk? A ,,tévtanoknak gonosz csalétke” az elmúlt évtizedek totalitarizmusa és napjaink
szabadelvűsége eléggé eltávolított
bennünket ,,István király örökségétől”. Visszatérni, megtalálni a helyes
utat, megtalálni a ,,titkos vízréteget,
ahol a forrás fakad”, erre kell napjainkban törekednünk, ha méltóak
akarunk lenni 1000 éves múltunkhoz, ez lehet csak a hívő ember feladata.

2001. március

Ennek most van itt az ideje, melyet lehetővé tesz mindenki számára – a nagyböjt liturgiája - ,,úgy imádkozzuk Krisztus keresztútját, hogy
a magunk keresztjével elérhessük a
15. állomást, azt a húsvéti dicsőséget, melyet mindegyikünknek meg
akarja adni a jó Isten”.
Gondoljunk Máriára, aki követte az üdvözítőt. Végigjárta a keresztutat, és ,,szíve mélyéig együtt
szenvedett fiával”.
Ezért Ő az, aki megérti szenvedésünket, Ő a mi vigasztalónk, Ő a
pártfogónk szent Fiánál.
Imádkozzunk hozzá!
,,Oltalmad alá futunk Istennek
szent Szülője, könyörgésünket meg
ne vesd szükség idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott
Szűz!”
Jöjjünk el a templomba, palástja
oltalma alatt mindig védelmet találunk.
,,Ne neheztelj azokra, akik
Újra hozzád térnek:
Bocsáss meg, mint anya szokott
Szíve gyermekének!
Légy anyánk! Mi neked újra
Gyermekeid lettünk!
Magyarország Nagyasszonya
Könyörögj érettünk!”
(Szulik József: Magyarok Nagyasszonyához)
Jáger József
egyháztanács elnöke

Bemutatkozik a falugazdász
2001. márciusától látom el a falugazdászi teendőket. A feladat nem
ismeretlen a számomra, hiszen 16 évig a hatvani termelőszövetkezetben dolgoztam, mint a szarvasmarha-telep vezetője. Így rendelkezem
némi rálátással a mezőgazdaság és a mezőgazdaságból élők helyzetére. Iskolámat Hatvanban, a Bajza József Gimnáziumban és Gyöngyösön, a GATE Főiskolai Karán végeztem.
Munkámmal szeretnék segítséget nyújtani a gazdálkodóknak, hogy
a mezőgazdasághoz kapcsolódó lehetőségeket, kedvezményeket minél jobban kihasználhassák.
Fogadóóráimat kedden 9-11 óráig, csütörtökön 13-16 óráig a könyvtárban tartom. Sürgős esetben a 20/95-87-842-es telefonszámon elérhetnek.
Vörös József falugazdász
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001. február 1jén tartott ülésén elfogadta a község 2001
évre szóló költségvetését.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a
takarékosság jegyében kell gazdálkodnia
az önkormányzatnak.
Bár a központi támogatás jelentős mértékben nőtt, ez nem jelent többletforrást
az önkormányzatnak, hiszen a dologi kiadások (víz-, villany-, gázdíjak, élelmiszerek, telefonköltség stb.) is nagyon megnőttek az áremelések miatt, erre pedig a
központi költségvetés nem ad hozzájárulást, ezt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
Intézményeinket változatlan formában
tudjuk üzemeltetni. Szerencsére nem került sor olyan megszorító intézkedésekre,
ami létszámleépítéssel járna.
Szociális keretünk a tavalyihoz hasonló nagyságrendű, ezért a törvényben kötelezően előírt ellátási formák biztosítottak.
A közterületek karbantartására és felújítására fordítandó összegről a képviselő-testület a 2000 évi pénzmaradvány felosztásakor dönt.
Jelentős tartalékot különítettünk el a
költségvetésünkben, mert ha a szennyvízberuházás elindításáról dönt a község, a
tervek költségei nagyon magasak lesznek.
Költségvetésünkben hiány nincs.

Sajnálatos módon tapasztaljuk szinte
minden nap, hogy néhány kóbor kutya
járja a falut. Különösen az iskola udvarán
bukkannak fel nap, mint nap. Az állattartásról szóló rendeletünk szabályozza az
ebtartást is. Ezek szerint ebet a közterületre felügyelet nélkül kiengedni, kóborolni
hagyni nem lehet. Továbbá tilos az ebet
intézmény területére bevinni. Aki ezeket
a rendelkezéseke megszegi, szabálysértést
követ el, és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Remélem, ilyen súlyos
szankció alkalmazására nem kerül majd sor,
és megkérek mindenkit, hogy kutyáját tartsa saját ingatlanának határain belül, hiszen
előfordulhat, hogy az eb megharap valakit, és akkor ennek még súlyos következményei lehetnek.

A fák védelméről szóló 21/1970. (VI.
21.) Korm. rendelet értelmében a közterü-

leten levő fa kivágását a jegyzőnek előzetesen be kell jelenteni, a fa helyének, darabszámának, fajtájának és átmérőjének
megjelölésével. A jegyző 30 napon belül
dönt, és a fa kivágását pótlási kötelezettséghez kötheti, vagy megtilthatja a fa kivágását. Aki ezt megszegi, tilos fakivágás
szabálysértését követi el, és bírságolható.
Ugyanezen jogszabály szerint tilos az
élő fák megrongálása, pusztítása, vagy
olyan kezelése, amely értékének csökkenésével jár. Aki közterületen álló fával
ilyen módon cselekszik, az a rongálási érték nagyságától függően rongálás szabálysértését vagy bűncselekményét követi el az önkormányzat sérelmére.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

Sajnálatosan azt kell tapasztalnunk,
hogy a közterületek szemetesek. Az önkormányzat köztisztaságról szóló rendelete ezt két irányból is szabályozza.
Egyrészt tilos a szemetelés, és tilos a
szemét lerakása akár bel- és külterületen.
Másrészt a járdaszakasz, a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ezek műtárgyai tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy
használója köteles gondoskodni az év valamennyi szakaszában. Aki ezen rendelkezéseket megszegi, vagy kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ
el, és 10.000 Ft-ig bírságolható.
Felhívom a figyelmet, hogy a rendelet
területi hatálya Zagyvaszántó közigazgatási területére terjed ki, és ebbe benne foglaltatik a temető is! Itt még fokozottabb
körültekintéssel járjanak el, hiszen a szemét nem megfelelő helyen (konténerben)
való elhelyezése kegyeleti jogokat is sérthet!
A fent leírt rendelkezéseket szinte minden nap megszegi valaki.
Remélem, hogy mindnyájan belátjuk
azt, hogy tiszta, szép környezetben jobban érezzük magunkat, és ezért semmi mást
nem kell tennünk, mint azt, hogy odafigyelünk arra, hogy ne dobjunk el mindenféle felesleges dolgot (papírzsebkendő, cukor, csokispapír, cigarettacsikk).
Kérek mindenkit, hogy ne szemeteljen, és ez által is járuljon hozzá a falukép
kialakításához.

Felhívom a figyelmét a konyhakerttel,
illetve a külterületi termőfölddel rendel-
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kezőknek arra, hogy a növényvédelemről
szóló 1988. évi 2. trv. 7. paragrafusa értelmében a földtulajdonos a földhasználó
kötelessége a károsító szervezetek elleni
védekezés, így a gyomok irtása is.
A termőföldről szóló 1994. évi LX. trv.
36. paragrafus (1) bekezdés alapján a földhasználó köteles a termőföldet művelési
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani. Ezen kötelezettségének termelés nélkül, a talajvédelmi előírások betartásával
is eleget tehet.
Tegyünk eleget gyomirtási kötelezettségünknek, hiszen veszélyeztetik a növénytermesztés eredményességét, fertőzik
a szomszédos művelt területeket. Az
allergén gyomnövények megkeserítik az
arra érzékenyek életét, a műveletlenség
rontja termőföldjeink, kertjeink kultúrpolitikáját, esztétikai látványát.

Az önkormányzat költségvetésében
idén is biztosított keretet az első lakáshoz
jutók támogatására. Kérelmet az alábbi
feltételek mellett nyújthatnak be:
- Zagyvaszántón a tartós letelepedés
szándékával önálló lakás teljes tulajdonjogát szerzik meg lakás építése vagy lakás
megvásárlása révén és az igénylők legalább egyike zagyvaszántói lakos, és
- ezt megelőzően az igénylőknek még
nem volt lakástulajdona vagy résztulajdona, határozatlan idejű bérleti vagy bérlőtársi jogviszonya, illetve állandó használati joga, és
- még nem részesültek támogatásban
pénzintézetnél vagy önkormányzatnál.
Az elbíráló szerv vizsgálja:
- a megszerezni kívánt ingatlan nagyságát, a gyermekek számára is figyelemmel,
- a család vagyoni-jövedelmi viszonyait,
- az önhiba kizárhatóságát, ha valamelyik kérelmező nem folytat kereső tevékenységet.
A kérelmeket a polgármesteri hivatalban beszerezhető formanyomtatványon
az előírt mellékletek csatolásával a jegyzőhöz lehet benyújtani.
Dr. Szikszai Márta jegyző

Szántó Hírei

8

2001. március

Zagyvaszántó SE 2001

Az ifjúsági csapat

Változás történt a csapat keretében: Baranyi János
abbahagyta, Csorba Norbert Apcra igazolt, Szobonya
Zoltán külföldre távozott.
Jelenlegi játékoskeret: Pásztor Zsolt és Smid János
Jobbágyiból, Somogyi László Hortról, Szabó Gábor
Petőfibányáról, Baranyi Gábor, Jambrik Géza, Baranyi
Tibor, Sárvári Tamás, Balogh Sándor, Szabalics Csaba, Balog István, Molcsán László, Kiss István, Oldal
Olivér, Szabó Roland, Török László, Illés Zsolt, Rabecz
Csaba és Fekete László.

Molcsán László vezetésével az ifik január 16án kezdték meg a felkészülést az idény második
felére. Heti négy edzéssel a vörösmajori tornateremben a téli időszakban, most tavasztól pedig heti
két edzéssel a zagyvaszántói sportpályán folyik a
munka. A 16 fős kerethez most a télen öt új játékos
érkezett, akikre égetően szüksége volt a csapatnak.
Újak: Szénási Zsolt Selypről, Fehér Ádám Hatvanból, Lakatos Iván és Bendik Ferenc
Petőfibányáról és Berki András Apcról.
A mieinkről se feledkezzünk meg, akik a későbbiekben a felnőtt csapat tagjai lehetnek. György
Roland, Beleznai Gábor, Kiss Sándor, Nagy Norbert, Kulyó József, Nagy Szabolcs, Lamos László, Kovács István, Címer Sándor, Juhász József,
Kiss Krisztián, Juhász Krisztián, Beregi Dániel,
Szaka Róbert, Szakolcai Zoltán, Horváth Tamás.
A három felkészülési mérkőzés után a bajnokságban lejátszott 3 mérkőzés eredménye: Zagyvaszántó
– Gyöngyöspata 1-1, Mátraderecske – Zagyvaszántó 2-2, ZagyvaszántóHatvani Loki 2-1.
Hasonló sikereket kívánunk az ifjúsági csapatnak is, amilyeneket a felnőttek már elértek!

A 2000/2001-es megyei II. osztály őszi eredményei:
1. Gyöngyöspata – Zagyvaszántó 2-1. G.: Baranyi G.
2. Zagyvaszántó – Mátratherm 4-2. G. Baranyi G. 4.
3. Hatvani Loki – Zagyvaszántó 0-1. G.: Baranyi G.
4. Zagyvaszántó – Bükkszék 1-1. G.: Szobonya Z.
5. Kisköre – Zagyvaszántó 0-2. G.: Baranyi G., Kiss I.
6. Zagyvaszántó – Gyöngyössolymos 1-1. G.: Jambrik G.
7. Atkár – Zagyvaszántó 0-1. G.: Kiss I.
8. Zagyvaszántó – Kápolna 2-1. G.: Kiss I., Baranyi T.
9. Recsk – Zagyvaszántó 0-2. G.: Szobonya, öngól.
10. Zagyvaszántó – Energia Sc 2-1. G.: Balog I., Baranyi G.
11. Hort – Zagyvasz. 0-6. G.: Fekete 3, Baranyi G. 2, Balog I.
12. Zagyvaszántó – Abasár 2-0. G.: Balog I., Szobonya Z.
13. Apc – Zagyvaszántó 1-5. G.: Baranyi G., Szobonya,
Baranyi T., Oldal, Kiss.
14. Vámosgyörk – Zagyvaszántó 2-0.
15. Zagyvaszántó – Egerszólát 4-1. G.: Baranyi G. 2,
Szobonya , Balog S.

A tavaszi forduló eredményei:
16. Zagyvaszántó – Gyöngyöspata 1-0. G.: Smid J.
17. Mátraderecske – Zagyvasz. 0-1. G.: Baranyi G.
18. Zagyvaszántó – Hatvani Loki 1-1. G.: Molcsán.
A bajnokság állása:
1. Zagyvaszántó
2. Bükkszék
3. Kisköre
4. Energia Sc
5. Hatvani Loki

17 13 2 2 38-12 42
17 13 2 2 38-15 41
16 10 2 4 31-12 32
17 8 5 3 34-22 29
17 9 2 6 28-19 29

REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ, SZÚNYOGHÁLÓ,
HEVEDERZÁR ÉS ASZTALOSMUNKÁK!

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

- NYOMDAI MUNKÁK: névjegykártyák - egyszínû, színes, domborított és laminált kivitelben - meghívók, szórólapok, folyóiratok,
könyvek, ügyviteli nyomtatványok, önátírós tömbök stb.
- SZITÁZÁS: textilnyomás (munkaruhák, pólók feliratozása), mûanyag
és papír alapú öntapadós és egyéb címkék, matricák készítése.
- KÖNYVKÖTÉS - szakdolgozatok, folyóiratok kötése, riccelés, laminálás, spirálozás stb.
- BÉLYEGZÕKÉSZÍTÉS termelõi áron! Számítógépes betûkivágás!

Márton Anna

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

