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SZÁNTÓ

(Folytatás a 2. oldalon.)

Zagyvaszántó Község
Önkormányzata nevében

Békés Karácsonyt
és sikeres Új Évet kívánok

minden kedves
Zagyvaszántói Polgárnak!

OLDAL ALFRÉD polgármester

A Magyar Köztársaság Elnöke 2002. október 20.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását, mely községünkben is ezen
a napon sikeresen lezajlott.

Engedjék meg, hogy beszámoljak a helyi választás
lebonyolításáról, a helyi Választási Bizottság munkájá-
ról.

A Választási Bizottság: független, kizárólag a törvé-
nyeknek alárendelt szerv.

Tagjai: Csordás Gáborné, Józsáné Oláh Mária, Nagy
István,Gercsényi Andrásné, valamint az MSZP által
delegált Matula János.

Első feladatunk: a beérkező jelöltek ajánló szelvé-
nyeinek ellenőrzése, utána nyilvántartásba vétele volt,
beérkezési sorrendben.

Nyilvántartásba vettünk két polgármester jelöltet:
Gulyka Péter független jelölt, és Oldal Alfréd független
jelölt, valamint 21 képviselő jelöltet; ABC sorrendben
a következők:

1. Antal István MSZP jelölt
2. Bakos Tiborné független
3. Boronkay Andrea MSZP jelölt
4. Csorba Béla Péter független
5. Erdősi Jánosné független
6. Fazekas Ferenc független
7. Fekete Lászlóné MSZP
8. Illés Gábor független
  9. Illés Kálmánné független

10. Jáger József független
11. Jakab Józsefné MSZP jelölt
12. Jambrik László MSZP jelölt
13. Kiss Ferenc független jelölt
14. Kiss József Szabolcs független
15. Kiss László független
16. Kompolti Béláné független
17. Misinszkiné Pusztai Mónika független
18. Pisák Lajos független
19. Rabecz János független
20. Tiszóczi István független
21. Urbán Róbert Mihály független
Munkánk része volt a szavazólapok adattartalmá-

nak jóváhagyása kinyomtatás előtt.
A választás napján két szavazó körben lehetett sza-

vazni, az Általános Iskolában, valamint a Művelődési
Házban. Mindkét szavazókörben, törvényesen, rend-
bontás nélkül zajlott le a szavazás.

A szavazatok megszámlálását követően, a Válasz-
tási Bizottság megállapította a választás eredményét, a
2 db szavazóköri jegyzőkönyv összesítése alapján:

A polgármesteri választás eredménye
A választópolgárokra vonatkozó adatok:
A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma

1698 fő.

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
BESZÁMOLÓJA
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(Folyttás az 1. oldalról.)

A választópolgárok száma a névjegyzékben a sza-
vazás befejezésekor is 1698 fő.

Visszautasított választópolgárok száma:1 fő
A szavazás napján szavazóként megjelentek száma:

881 fő    (51,8 %)
Urnában lévő szavazólapok száma:  880 db (1 db

hiányzott)
Érvénytelen szavazatok száma: 12
Érvényes szavazatok száma: 868      (51,1 %)
Ebből:
Gulyka Péter független jelölt 141 szavazatot kapott
Oldal Alfréd független jelölt: 727 szavazatot kapott,

mellyel megnyerte (83,7 %) a választást.
Ő újból Zagyvaszántó polgármestere.
Gratulálunk!

Kislistás képviselőjelöltek választási eredménye
a 2 szavazóköri jegyzőkönyv összesítése alapján:

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:
1.698 fő

A szavazás befejezésekor a választópolgárok szá-
ma a névjegyzékben: 1698 fő.

Visszautasított választópolgárok száma: 1 fő.
A szavazás napján szavazóként megjelentek száma:

 881 fő.
Érvénytelen szavazatok száma: 10
Rontott szavazólapok száma: 7
Érvényes szavazólapok száma    871
Érvényes szavazatok száma összesen: 6108 szava-

zat (amely azt jelenti, hogy átlagosan egy szavazó 7
képviselőt jelölt meg, a lehetséges 9-el szemben)

A kislistás képviselőjelölt választás végeredménye:
A 9 megválasztott képviselő a megszerzett szavaza-

tok függvényében:
1. Rabecz János független jelölt 499 szavazattal
2. Pisák Lajos független 464 „
3. Tiszóczi István független 431 „
4. Bakos Tiborné  független 410 „
5. Fekete Lászlóné  MSZP 392 „
6. Kompolti Béláné  független 379 „
7. Csorba Béla  független 373 „
8. Jakab Józsefné   MSZP 366 „
9. Kiss László  független 350 „
Gratulálunk a megválasztott képviselőinknek!
A választás során meg nem választott képviselő je-

löltek között az alábbi sorrend alakult ki:
10. Jáger József 324 szavazattal
11. Illés Gábor 283 „

12. Fazekas Ferenc 255 „
13. Boronkay Andrea Tímea 242 „
14. Kiss József Szabolcs 208 „
15. Erdősi Jánosné 184 „
16.Urbán Róbert Mihály 179 „
17. Misinszkiné Pusztai Mónika  178 „
18. Kiss Ferenc 165 „
19. Jambrik László 158 „
20. Illés Kálmánné 141 „
21. Antal István 127 „

A harmadik szavazólapon a „megyei közgyűlés vá-
lasztás”-ra a két szavazóköri jegyzőkönyv összesítése
alapján:

Az MSZP kapta meg a legtöbb szavazatot.
A választási bizottság utolsó feladata a megbízóle-

velek kiosztása:
Ezzel befejezést nyert a 2002. október 20-án lezaj-

lott helyi önkormányzati választás, mely az előző 4 éves
ciklushoz képest egyetlen változást hozott, egyetlen
képviselő cserét, ami azt jelenti, hogy a választópol-
gárok több mint 50 %-a meg van elégedve a helyi testü-
let munkájával, hiszen újra bizalmat szavaztak Önök-
nek.

Engedjék meg, hogy a magam, valamint a Választási
Bizottsági tagok nevében felelősségteljes, nagyon jó
munkát kívánjak az elkövetkezendő 4 évre, mely most
is kemény feladatok megoldásának néz elébe. A teljes-
ség igénye nélkül a legfontosabb feladatok kis falunk-
ban az intézmények működtetése, a szennyvíz-rendszer
kiépítése, utak, járdák javítása, stb.

Nagy feladat előtt áll az egész ország. Egy-két éven
belül az Európai Unióhoz való csatlakozás elkerülhe-
tetlen lesz, hisz Európa-szakértők és külügyi szakértők
szájából hallani, hogy nincs élet az Európai Unión kí-
vül, és nagy megtiszteltetés lesz, ha minket bevesznek
ebbe a „Klubba”. De azt is jelenti, hogy egyeseknek
másfajta termelésre kell átállniuk, és mindenképp nagy
feladat lesz megértetni velünk a jó és rossz oldalát.

Kívánom Önöknek, hogy kerüljenek közelebb ér-
zelmileg azokhoz, akik bizalmat szavaztak Önöknek,
értsék meg problémáikat, de hideg fejjel, felelősséggel
döntsenek a lehetőségeket kihasználva, és kiaknázva.
Kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, és kis falunk
LAKÓINAK boldog napokat és éveket, egyetértést,
szeretetet.

Zagyvaszántó, 2002. november 4.

Csordás Gáborné sk.
választási bizottság elnöke
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A 2002. október 20-án lezajlott
önkormányzati választásokon köz-
ségünk lakói Oldal Alfrédot válasz-
tották polgármesterüknek. A képvi-
selő-testület tagjai Bakos Tiborné,
Csorba Béla, Fekete Lászlóné, Ja-
kab Józsefné, Kiss László,
Kompolti Béláné, Pisák Lajos,
Rabecz János és Tiszóczi István
lettek.

Az újonnan megválasztott képvi-
selő-testület 2002. november 04-én
tartotta alakuló ülését, amelyen a
képviselők Rabecz Jánost választot-
ták alpolgármesternek, valamint az
alábbi bizottságokat hozták létre.

PÉNZÜGYI- ÉS KÖZSÉG-
FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Elnöke: Tiszóczi István
Tagjai: Csorba Béla, Pisák La-

jos és Rabecz József nem képviselő
tagként.

SZOCIÁLIS-, CSALÁDÜGYI
ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnöke: Jakab Józsefné
Tagjai: Fekete Lászlóné,

Kompolti Béláné és Boronkay And-
rea nem képviselő tagként.

A bizottság tiszteletbeli tagja dr.
Kovács Erika.

ÜGYRENDI, VAGYONNYI-
LATKOZATI, KULTURÁLIS ÉS
SPORTBIZOTTSÁG

Elnöke: Fekete Lászlóné
Tagjai: Bakos Tiborné, Kiss

László és Kiss J. Szabolcs nem kép-
viselő tagként.

A polgármester úrnak és a meg-
választott képviselőknek gratulá-
lunk, a képviselő-testület és bizott-
ságai munkájához sok sikert kívá-
nunk!

A képviselő-testület 2002. de-
cember 12-én tartotta első rendes
ülését. Az ülés főbb napirendjei vol-
tak:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2003. évi költségvetési kon-

cepció elfogadásra került. Bár a
központi költségvetés néhány helyen
még nem tartalmaz pontos adatokat,
előreláthatólag önkormányzatunk a
2003. évben sem lesz forráshiányos.
Természetesen ismét kiemelt szem-
pont a takarékoskodás, az átgondolt
gazdálkodás.

A képviselő-testület a Heves Me-
gyei Vízmű Rt. javaslatára döntött a
2003. évi víz- és csatornadíjakról:

vízdíj: 174,72 Ft/m3 (áfával)
csatornadíj: 144,48 Ft/m3 (áfá-

val)

A helyi adókról szóló törvény
parlamenti módosítása következté-
ben a képviselő-testület módosíta-
ni kényszerült az iparűzési adókról
szóló helyi rendeletét az adómen-
tesség vonatkozásában. Ezek szerint
adómentesség illeti meg azt a vál-
lalkozót, akinek a törvény szerint
számított adóalapja a 600.000 Ft-
ot nem haladja meg.

A Polgárőrség szervezése, fel-
állítása megkezdődött. Az ősz folya-
mán a Polgármesteri Hivatal karban-
tartó műhelyében (a régi tűzoltó
szertár) szolgálati helyiség került
kialakításra. Napjainkban tartja a
Polgárőr szervezet alakuló gyűlését.
A tervek szerint a járőrözés a jövő
év elején elkezdődik. A Lőrinci
Rendőrőrs támogatja és szakmailag
segíti a polgárőröket.  A 2003. év-
ben eszközöket szerzünk be a pol-
gárőrök számára. Még ebben az
évben pályázatot nyújtottunk be a
polgárőrség megszervezéséhez, ami-
nek sikerében bízunk. Kérjük, hogy
aki tudja anyagilag is támogassa a
szervezetet, hogy az minél hatéko-
nyabban és minél jobb feltételek

mellett tudjon működni. 2003. janu-
árjában a Zagyvaszántói Polgárőr
Egyesület bírósági bejegyzését fog-
juk kérni, ami után az egyesületnek
külön számlaszáma lesz.

Köszönjük az aktív részvételt vál-
lalóknak a segítséget!

A téli idő beálltával ismételten
felhívom a tisztelt lakosság figyelmét
a gyalogosjárdák csúszásmentesíté-
sére. Ezt só helyett inkább homok-
kal vagy hamuval tegyék.

Értesítjük a lakosságot, hogy az
ünnepek alatti hulladék elszállítás az
alábbi napokon lesz:

2002 dec. 25 szerda helyett
2002. december 27. péntek.

2003. jan. 01. szerda helyett
2003. január 03. péntek.

ÁLDOTT KARÁCSONYT,
SIKERES, BOLDOG

ÚJ ESZTENDŐT
ÉS JÓ EGÉSZSÉGET

KÍVÁNOK KÖZSÉGÜNK
MINDEN LAKÓJÁNAK

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
NEVÉBEN!

DR. SZIKSZAI MÁRTA
jegyző
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December 6-án délután 17 óra-
kor az idősek köszöntésére gyűltünk
össze a zagyvaszántói Művelődési
Házban.

Az ünnepeltek elfogadták a meg-
hívást és szép számban jelentek
meg, telt ház lett.

A jól sikerült rendezvény szer-
vezője Bányai Istvánné a hagyo-
mányőrzők vezetője és Kiss Sza-
bolcs a művelődési ház igazgatója
volt.

Ünnepi beszédet Mándoki
György plébános úr – az ünnepség
védnöke – mondott, aki szavaival
lenyűgözte hallgatóságát, majd Ja-
kab Józsefné a szeretet jegyében
köszöntötte az idősöket és bejelen-
tette, hogy a község idős korú lakói
ebben az évben is számíthatnak a
képviselő-testület figyelmességére.
A karácsony közeledtével a 70 éven
éven felüliek 2.000,- Ft-ot, a kilenc-
ven éven felüliek 3.000,- Ft-ot kap-
nak. A pénzt a képviselők és a pol-
gármesteri hivatal dolgozói viszik ki
az érintetteknek.

A köszöntők után ünnepi műsör
következett.

Elsőként az óvodások verses-
dalos összeállítását láthattuk, melyet
Fekete Lászlóné óvónő és
Kovácsné Ossik Erika óvónő taní-
tott be.

A csöppségek szereplését az is-
kolások modern tánca követte, me-
lyet a Big Brother dallamára mutat-
tak be, eztán rapp-paródiát láthat-
tunk, majd karácsonyi verscsokor-
ral zárták köszöntésüket.

A gyerekek műsora után a helyi
Hagyományőrző Csoport tagjai -
Mátyás Endréné, Rigó Mihályné,
Bányai Istvánné, Kaszás Lajosné,

Kovács Bertalanné, Misinszki
Józsefné – léptek fel és olyan nép-
dalcsokrot adtak elő, amellyel a na-
pokban a megyei Palóc gálán ezüst
fokozatú minősítést kaptak.

Előadásukban helyi vonatkozá-
sú dalokat hallottunk úgy sugallva,
mintha most is fiatal lányként, kart-
karba öltve sétálnának végig a régi
alvégen. „Ha felmegyek a szántói
nagy hegyre….. kezdték …, majd
„Víg szántóban kettő a kisbíró”-val
kezdetű dallal fejezték be.

A dalcsokor bemutatása után
Kaszás Lajosné a Miatyánk című
verset mondta el.

A helyi szereplők után a hatvani
Naplemente Nyugdíjas Klub kultúr-
csoportja lépett fel Bányai Istvánné
vezetésével.

Műsorukat a karácsonyi ünnep-
körhöz igazodva állították össze. A
szereplők látványos bevonulása már
az elején felkeltette az érdeklődést
– két angyal vezetésével, libasor-
ban, égő gyertyát tartva a kezükben
vonultak végig a termen, miközben
a Mennyből az angyalt énekelve
sorakoztak fel az idősekkel szem-
ben és mutatták be karácsonyi da-
laikat: - Pásztorok, pásztorok…,
Csendes éj…, Óh, szép fenyő…,
Ó, gyönyörű szép titokzatos éj…,
Itt áll már a fa… - kezdetűeket.

Kivonulásuk után három hölgy
előadásában hallgathattuk meg a
Gyújtsál egy gyertyát… kezdetű
dalt. Őket Svába Jánosné versmon-
dó követte, aki Mária Terézia: Ka-
rácsonyi öröm és béke című versét
mondta el.

Az Ave Máriát a 87 éves Lessák
Jánosné énekelte, csengő hangjával
valamennyiünket elbűvölt.

A Pásztorjáték szereplői a kis-
ded születése fölötti örömüket jele-
nítették meg, majd a Szűz Mária
szállást keres szereplői töltötték meg
a színpadot.

Ismét a termen végig vonulva, az
angyalok vezetésével, énekelve ke-
rültek a szállásadó elé.

A kisded köszöntésére megér-
keztek a pásztorok és a három ki-
rályok, majd a szent családot vers-
sel, dallal köszöntötték. Itt mutatta
be Várhegyi Ferencné a Glória című
dalt, majd Várhelyi Ödönné előadá-
sában hallgattunk verset a kará-
csonyról.

A fináléban felcsendültek az
összejövetel mondanivalóját kifeje-
ző sorok.

„És szóljon egy ének az idősekért,
és szóljon egy ének a

gyermekekért.
Hát boldog karácsonyt kívánok

Nektek,
És mindenki másnak szép

ünnepet!”

A rendezvény a Mikulások ked-
ves gesztusával, ajándékozással zá-
rult, majd a résztvevők Oldal Alfréd
polgármester úr invitálását elfogad-
va, szerény vendéglátásban részesül-
tek.

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE
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Rovatunk egy kis szünet után is-
mét jelentkezik.

A fenti kérdéssel Illés Jánosnét,
Éva nénit  kerestem fel a Damjanich
utcában, aki szíves szóval fogadott.

Örömmel nyugtáztam, hogy ér-
deklődésemre megnyugtató választ
kaptam és egyben szabad utat a to-
vábbi kérdezősködéshez.

- Mióta élvezi a nyugdíjas éve-
ket?

- Ebben az évben múlt éppen húsz
éve. A Zagyvavölgye Mezőgazda-
sági Termelőszövetkezet nyugdíjasa
vagyok 1982. április 25-től.

- Örülök, hogy egészségben él-
vezi a nyugdíjas éveket, de ahogy
Éva nénit ismerem sok-sok munka
előzhette meg a nyugdíjazást.

- Azon szegény családok egyiké-
ből származom, ahol az első mun-
kanapok a gyermekkorban kezdőd-
tek.

Ötéves koromtól voltam liba-
pásztor. Először csak a mi libáinkra
vigyáztam a Páston, majd Kiss Pál
– Sós Pajaként ismerik – és
Misinszki Ferencék – Repoék – li-
báit is legeltettem. Egy-egy szoknyá-
ra valót kaptam érte, mire első osz-
tályba mentem.

Önérzetem hamar kialakulhatott,
mert lett volna még egy kuncsaftom,
de annak a libáit csak három napig
őriztem, ugyanis minden este átko-
zódással fogadott, amikor a libákat
hazahajtottam.

„A görcs húzza össze a szívedet,
már haza is hajtottad őket!” – mond-
ta. Negyedik nap lett.

Később 7-8 éves koromban Il-
lés Gergelynétől hordtam a tejet a
csarnokba. Fizetségül ezért a mun-
káért is szoknyára valót kaptam, és

emlékszem 10 fillért a Lőrinci bú-
csúra. Még ganajozásra is befogott
volna, de nem voltam rá hajlandó.
Azt mondtam neki: „Majd, ha az
ablakba teszi a kolbászszálakat!”

Történt ugyanis, hogy egyszer
megláttam a füstön lógó kolbászo-
kat és mint éhes gyerek kértem tőle,
de nem adott.

- Fiatalon kezdte a munkát,
hogyan folytatódott tovább?

- 12 éves koromtól a Selypi Cu-
korgyárban dolgoztam, de nem vol-
tam bejelentve, így ezt nem is iga-
zolták, nem számították be a nyug-
díjamba.

1942-1945-ig a Schossberger
birtokon, Vörösmajorban voltam
summás. Az első summásgazdám
Rabecz János bácsi – Kiss Szabolcs
dédapja- volt, őt halála után Szabó
Annus, férje után Bencze Józsefné
követte.

A gazdaságot Berger Lajos főin-
téző vezette, később a zsidóüldözés
miatt Nyéki László gyakornok látta
el az irányítást.

1943-tól a birtokot a csepeli
fegyvergyár bérelte, ekkor kerültem
a kastélyba mindenesnek.

- Mi volt az oka, hogy benti
munkára fogták?

- Nehéz természetű asszony volt
a házvezetőnő – sokan tartottak tőle
-, és engem, mint fiatal lányt tettek
mellé, úgy gondolták könnyebben
összecsiszolódunk, mint az előző
beosztottjaival. A konyhán jól jött a
munkáskéz, mert sok embert kellett
ellátni. Nyaranta Csepelről 3 hetes
váltakozással 40-40 gyereket hoz-
tak le a kastélyba, így megnöveke-
dett a munka. Én mindenes voltam,
Tóth Ilona – Papp Mihályné – a ta-
karítást végezte.

Érdekességként említem az ak-
kori tulajdonvédelmet. A kastély te-
rületén házi szárnyasokat is tartot-
tunk. Mi gondoztuk, etettük őket.
Egyik alkalommal a kotlós olyat csí-
pett a házvezetőnő kezébe, hogy az
mérgében a nála lévő bottal olyan
sózott a bűnös fejére, hogy az „hol-
tan” csuklott a kosár mellé.

Az esetről jelentést kellett írni, de
Terka néni rávett, hogy hallgassam
el az igazságot, nehogy bajba kerül-
jön, így a „Heverő tyúk elpusztult”
szöveg került a könyvelő jelentésé-
be. Egy tyúkért is felelni kellett!

- Kitől tanulta a munkaszere-
tetet, az alkalmazkodást?

- A szüleim dolgos emberek vol-
tak és minket gyerekeket is arra ta-
nítottak.

- Miből éltek, mivel foglalkoz-
tak a szülei?

- Édesapám – Kiss Mihály – se-
gédmunkás volt a cukorgyárban.
Ahol dolgos kézre volt szükség min-
denütt lehetett rá számítani. Dolgo-
zott a répahányón, az udvaron, ra-
kodta a savanyú répaszeleteket, irá-
nyította a társai munkáját, fizette a
bérüket.

1927. körül Gyűrpusztán kaptunk
1 hold ún. proletár földet, 1945-ös
földosztáskor 4 hold Újlaki juttatott
földet, melyet a családunk örömmel
vett birtokba, dolgozott meg.

Emlékszem, hogy a 2000 négy-
szögölös területen 29 q búza termett.
Még oklevelet is kaptunk érte. Hoz-
zánk hasonlóan Jókoma Feri bácsit
érte még a megtiszteltetés.

Édesapám 1946-ban halt meg,
éppen abban a hónapban, amikor az

Hogy tetszik lenni?

(Folytatás a 6. oldalon.)
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- A sok munka mellett az isko-
lára jutott-e idő?

- Hat osztályt végeztem és ké-
sőbb felnőtt fejjel fejeztem be az ál-
talános iskola 7-8. osztályát. Sajnos
a szegénység miatt és a munka mel-
lett több lehetőségem nem adódott
a tanulásra.

- Felnőtt fejjel hogyan alakult
az élete?

- 1948-ban férjhez mentem Illés
János helybeli fiatalemberhez, aki
1947-ben jött haza az orosz fogság-
ból. 1939-ben megszületett Évike,
majd 1951-ben Magdika. Tanítottuk
őket, sok öröm forrásai lettek.

- Testvérétől, Mari nénitől hal-
lottam, hogy együtt megalakítot-
ták az első mini termelőszövetke-
zetet, mesélne erről!

- 1956. tavaszán alakult az első
termelőszövetkezetünk, melynek
11-en voltunk tagjai. Mari néném
volt az elnöke, én meg a könyvelés-
sel kapcsolatos feladatokat láttam el
a kapálás, gyomlálás, egyelés és
egyéb növényvédelmi munka mellett.
Szabó Pálné, Viski Józsefné,
Mérész Istvánné, Dudás Imréné,
Tomcsik Ferencné, Gregus
Andrásné és én voltunk a rendsze-
resen dolgozó tagok. Ötven hold
bérelt földön dolgoztunk. Két évig
működtünk együtt, majd 1958-ban
4 fővel (Szabóné, Viskiné, Gregusné
és én) szakszövetkezetet alakítot-
tunk. Cukorrépát, dohányt termel-
tünk. A férjeink is besegítettek. Fő-
leg aratáskor, csépléskor, répaásás-
kor számíthattunk rájuk.

- Volt-e értelme a szövetkezés-
nek?

- Igen, valamennyien keményen
dolgoztunk ugyan, de meg lett az
eredménye. A működési költség le-
szorítása érdekében a gépi munkát
ledolgoztuk, a fuvar költségét a cu-
korrépa melléktermékéből oldottuk
meg.

Kiemelkedő cukorrépa termésért
– 200 q holdanként – a művelési
költséget, a beadást levonva fejen-
ként 3.700,- Ft-ot vihettünk haza,
ami akkor nagy pénz volt.

- Éva néniék is részt vettek az
Aranykalász Mg. Termelőszövet-
kezet megalakításában?

- Igen, a szakszövetkezet tagjai
voltak az alapítók, melyre 1959.
március 11-én került sor.

Később csatlakozott Tóth Gábor
bácsi, Oldal Lajos bácsi és a többi
nagygazda.

- Hogyan emlékszik a termelő-
szövetkezetben töltött évekre?

- Jó emlékeim vannak róla. Sze-
rettem az asszonyokkal dolgozni és
biztos megélhetést, nyugdíjat adott
öreg napjaimra.

Büszke vagyok a testvéremre is,
aki munkaszeretetével, szorgalmá-
val, egyéniségével képes volt a tée-
szünket vezetni, felvirágoztatni.

- Hogyan emlékszik vissza, mi
volt a legszebb az életében?

- A szegénység, a korai árvaság
ellenére is a fiatalság volt a legszebb
korszakom. Tele voltunk tervekkel,
vidámsággal, dallal, tánccal, móká-
val.

- Megvalósultak-e a fiatalkori
tervek?

- Úgy érzem, igen. Sok örömünk
van a gyermekeinkben, unokáinkban
és a dédunokában.

- Hogyan köszönhetnék el stí-
lusosan Éva néniéktől?

- Kívánom, hogy a termékeny ta-
lajra hullott mag tovább fejlődjön,
sokasodjon a maguk örömére, vala-
mennyiünk hasznára.

Jakab Józsefné

(Folytatás az 5. oldalról.)

első millpengős nyugdíja megérke-
zett. Milliomosok lettünk. Sót, ci-
pőkrémet és Frank kávét kaptunk
érte.

Édesanyám – Rabecz Rozália –
a háztartást vezette, a sok gyerektől
csak alkalmanként tudott napszámot
vállalni.

- Hányan voltak testvérek?
- Nyolcan, Mari néném 1908-

ban, Jani bácsi 1910-ben, Terka né-
ném 1913-ban, Mihály 1920-ban,
Ferink 1922-ben, Ádám és én 1927-
ben, Manci húgom 1930-ban szüle-
tett. Sajnos már csak én élek közü-
lük.

- Hallottam, hogy az édesany-
ja korán meghalt, még nehezeb-
bé vált az életük. Hogyan győz-
ték le a nagy sorscsapást?

- Édesanyám 1939-ben halt meg
és 9 évig Terka néném tartotta egy-
ben a családot, látott el bennünket,
majd 1947-től 1956-ig én voltam a
nevelője. Összetartottunk, férjhez
adtuk, kiházasítottuk egymást.

Ádámmal ikertestvérek voltak,
szorosabb volt vele a lelki kapcso-
lata, mint a többi testvérével?

Igen, nagyon szerettük egymást.
Én harcias természetű lány voltam és
megvédtem, ha valaki bántani akar-
ta. Ha láttam, hogy baj van, rögtön
ott termettem és így mi már ketten
voltunk.

Felnőtt korunkban is adtunk egy-
más véleményére. Korai halála na-
gyon megviselt.

- Örültek a szülei az ikerpáros-
nak?

A maguk módján biztos, de csak
a szülés közben szembesültek a
ténnyel, hogy Ádám után még egy
baba születik. „Rozika – szólt a bá-
baasszony- még egy gyerek jön!”
Hát ez voltam én!
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December 6-án megérkezett hoz-
zánk a Mikulás. A gyerekeknek
1000 Ft-ot hozott ajándékba, ezt a
pénzt az önkormányzattól kapták. A
helyi alapítvány és a diákönkor-
mányzat egy-egy tábla csokit tett a
pénz mellé a Mikulás zsákjába. A
hatalmas fenyőt – amit szépen feldí-
szítettünk – Győri Ferenc ajándé-
kozta nekünk. Az ünnepség után iz-
galmas sportverseny következett, a
megyei birkózóverseny, amelyet
Benedek Csaba testnevelő tanár
szervezett.

A kiemelt programokon kívül
még sok más eseménynek is része-
sei voltunk: osztálykirándulások,
vetélkedők, teadélutánok, megemlé-
kezések, sportversenyek. Ezeket
mind az iskola pedagógusai szer-
vezték, bonyolították le, s mindenki
– azok is, akik most név szerint nem
kerültek megemlítésre – derekasan
kivette a részét a munkából. Szak-
mailag és emberileg is magas szín-
vonalon álló tantestületünk legfőbb
jellemzője a hivatástudat és a gyer-
mekközpontúság. S mivel mindez az
önkormányzat és a szülők támoga-
tásával is társul: eredményes, öröm-
teli a munka a zagyvaszántói isko-
lában!

Bakos Tiborné igazgató

Szeptembertől decemberig
(Az őszi időszak eseményei iskolánkban)

A tanév rendezett körülmények
között indult. Szép tiszta tantermek,
folyosók, mellékhelyiségek, alapo-
san rendbe tett iskolai konyha, fris-
sen nyírt fű és sövények fogadták az
évnyitóra érkezőket. No meg per-
sze munkára kész, lelkes pedagógu-
sok!

A tanulók létszáma 252 fő, eb-
ből 92 gyermek a környező telepü-
lésekről jár hozzánk (Apcról 31,
Jobbágyiról 3, Lőrinciből 24,
Petőfibányáról 29). A tanulókat 18
fős tantestület oktatja, neveli. Isko-
lai életünk nagyon színes, esemé-
nyekben gazdag. Legemlékezete-
sebb programjaink a következők
voltak.

Szeptember. Vonattal Szurdok-
püspökibe kirándultunk, ahonnan
kisebb erdei túrát szerveztünk a kö-
zeli hegyekbe. 19-én megemlékez-
tünk Kossuth Lajos születésének
200. évfordulójáról, Rabecz Kata-
lin tanárnő méltatta Kossuthot, a 6.
á-sok énekeltek, majd emlékfát ül-
tettünk, amelyet Kiss László tanár úr
ajándékozott az iskolának.

Októberben zajlott a KRESZ-
nap Fáczán Tiborné tanárnő irányí-
tásával, majd a Bajza Gimnázium
Kossuth-vetélkedőt szervezett a von-
záskörzetébe tartozó általános isko-
láknak. Itt csapatunk 2. helyezett
lett. (Felkészítőjük Rabecz Katalin,
a csapat tagjai: Fazekas Ferenc,
Fekete Georgina, és Jancsó Ágnes).
Nagyon büszkék vagyunk erre a
szép eredményre!

Novemberben az ELTE bioló-
gia szakos hallgatói (25 fő) töltöt-
tek egy napot nálunk, ismerkedtek
jövőbeni hivatásukkal. Módszertan

tanáruk, Csorbáné Bródszky Zsu-
zsanna tanárnő, aki zagyvaszántói ál-
lásának megtartása mellett az ELTE
biológia tanszékén óraadó adjunk-
tus. Ugyancsak az ő szervezésében
zajlott egészségnevelési hetünk, ami-
kor is az egészséges életmódról a
dohányzás, alkohol, kábítószer ve-
szélyeiről hallottak előadásokat a
gyerekek. Ezekben a programokban
segítettek Dr. Kovács Erika házior-
vos, Tiszóczi Istvánné védőnő és a
hatvani Vöröskereszt két munkatár-
sa. Novemberben a Petőfi Rádió
,,Terep-járó” című műsorában riport
hangzott el az iskolánkban zajló
környezetvédő, szépítő munkáról,
ahol jelenlegi és volt diákjaink és
Csorbáné Bródszky Zsuzsanna ta-
nárnő beszélgettek az elért eredmé-
nyekről.

December elején Rózsaszent-
mártonban néprajzi vetélkedőn vol-
tunk, ott a téli ünnepkörhöz tartozó
népszokások ismeretéből kellett szá-
mot adni. Nagy örömünkre a zagy-
vaszántói csapat a környező iskolá-
kat megelőzve megnyerte ezt a ve-
télkedőt. A csapat tagjai: Fazekas
Ferenc, Fekete Ticiána, Jancsó Ág-
nes és Misinszki Réka voltak. Fel-
készítőik: Csordás Gáborné ma-
gyartanár és Rabecz Katalin törté-
nelem szakos tanár.
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„András”-bál
a focistákkal!

Zagyvaszántó történetében a 2002-es év kiemelke-
dő sport év volt. Labdarúgó csapatunk megnyerte a
Heves Megyei Labdarúgó Szövetség (HELASZ) által
kiírt megyei II. o. bajnokságot. Az első helyezés bizto-
sította a megyei I. o.-ban szereplést a 2002-2003-as
évben.

Az őszi szezon befejeztével csapatunk teljesítette az
elnökség, illetve a szurkolók elvárását, az első 10 kö-
zötti helyezést.

Jutalom-bál Szent András községünk védőszentjé-
nek búcsúnapja előestjén együtt szórakozott vezető-szur-
koló-játékos. Éjféltájt szokatlan esemény történt – a
táncolók közül egy férfi földre esett – onnan többé fel-
állni nem tudott – MEGHALT.

Ki volt ez az ember?

Matula Jánosnak hívták. Zagyvaszántói munkás csa-
lád gyermeke, aki 1941-ben született. Az általános is-
kola elvégzése után a Cementgyárba került, segédmun-
kásként dolgozott. Szorgalmas, megbízható munkájára
a gyár vezetői felfigyeltek és Debrecenbe küldték ne-
hézgépkezelői tanfolyamra. A tanfolyam elvégzése után
vasúti vontatón, illetve homlokrakodó gépen dolgozott.
Munkáját mindig úgy végezte, hogy feletteseinek azt
korrigálni, ellenőrizni nem kellett.

Gyermekkora óta szerette a labdarúgást, stabil tagja
volt az ÉPÍTŐK-nek, balhátvédet játszott éveken át.
Majd  megnősült, olyan lányt választott feleségnek, aki
azóta is vele volt minden sportrendezvényen. Házassá-
gukból 2 fiú és egy leánygyermek született. Családja
után a foci és a horgászat érdekelte. Szerette a közös-
séget – faluját.

Volt TANÁCS-tag, önkéntes rendőr, a ZSE újra ala-
kulása óta pedig a Labdarúgó Szakosztály technikai
vezetője volt.

Szinte minden nap megjelent a sportpályán – rendzte
azt, kiszolgálta a labdarúgókat. Az élők sorából távo-
zásával nagy veszteség érte a szakosztályt.

És, hogy mennyien szerették, tisztelték, bizonyítja,
hogy november 28-án temetésén ugyancsak sok ember
jelent meg.

Matula János nyugodj békében, emléked meg-
őrizzük.

KÁBELTÉVÉ
Értesítjük a lakosságot, hogy a Ktv-Hírtech Kft.

a kábeltévé rendszert folyamatosan kiépíti köz-
ségünkben. Jelenleg a Rákóczi F. út a Lőcsei út
sarkától a Polgármesteri Hivatalig, valamint a Lő-
csei út van ellátva fővezetékkel. A falu többi része
a fagyos idő elmúltával, várhatóan február végén,
március elején lesz kábellel ellátva.

A szolgáltató cég  minden háztartás részére in-
gyenesen biztosítja a megtekintési lehetőséget
egy hónap időtartamig. Az egy hónapos ingye-
nes „próba” a már fővezetékkel rendelkező utcák-
ban (Rákóczi F. út fentebb meghatározott szaka-
sza valamint a Lőcsei út) januárban kezdődik, a
többi utcában a fővezetékek kihúzása után közvet-
lenül. Ennek érdekében először egy személy fogja
felkeresni a lakókat, hogy felmérje azt, hogy kik
kérik az ingyenes bekötést. Ezt követően a
CARION Kft. végzi el a bekötést azokban a há-
zakban, amelyek éltek ezzel a lehetőséggel. Ezek
a szerelők már a lakásba is bemennek. Autójukon
és ruhájukon a „CARION” felirat szerepel.

Ezt követően mindenki eldöntheti, hogy kíván-
e a végleges bekötés lehetőségével élni. A végle-
ges bekötés előreláthatólag 10.000 Ft-ba kerül.
Kétféle csomagot választhat majd az előfizető: a
kevesebb csatornát tartalmazó kb. 550 Ft-ba, a több
csatornát tartalmazó kb. 900 Ft-ba kerül.

Minden háztartás részére ingyenesen biztosított
lesz az önkormányzati csatornához való hozzáfé-
rési lehetőség, melyen a községet érintő hírekről
kérdésekről értesülhetnek a polgárok.

Esetleges kérdéseikkel forduljanak a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársaihoz.

Oldal Alfréd polgármester


