Hírei

SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

VIII. évfolyam 1. szám 2002. március

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község lakosságát, a szülőket

az 1848-as forradalom 154. évfordulójáról
szóló megemlékezésünkre,
melyet 2002. március 14-én 11 órakor tartunk
a honvédsírnál, a zagyvaszántói temetőben.
Oldal Alfréd polgármester

Bakos Tiborné igazgató

T Á J É K O Z TAT Ó
a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról
Tisztelt Zagyvaszántóiak!
TESTÜLETI HATÁROZAT alapján az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács regionális
zászlóshajó pályázatán Apc, Ecséd, Szücsi és Lőrinci
településekkel együtt pályázatot nyújtottunk be.
A pályázat célja ezen településekkel közösen a
szennyvízelvezetés, illetve -kezelés megvalósítása.
A megvalósíthatósági tanulmányt a települések és a
hatvani kistérséggel közösen kiválasztott KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (Szolnok, Ságvári körtér)
készítette el.
A KSK Mérnöki Iroda három alternatívát dolgozott
ki:
,,A” változatban: az öt településen gravitációs csatornarendszer és Lőrinciben1600 m3/nap kapacitású
tisztítómű.
,,B” változatban: az öt település gravitációs csatornarendszerrel és Nagygombosról csatlakozik a hatvani
csatornahálózatra. A tanulmány a hatvani tisztítómű
kapacitását nem dolgozta ki.

,,C” változatban: Apc, Lőrinci, Zagyvaszántó közös gravitációs csatornahálózat, Lőrinciben 1100 m3/
nap szennyvíztisztító, Ecséd és Szücsi szennyvizét a
hatvani tisztító kezeli.
A tanulmánytervet a területi vízgazdálkodási
tanács várhatóan 2002. március 08-án tárgyalja – döntés március 18-ra várható. Ekkor tudjuk meg, hogy a 3
változat közül melyeket lehet megvalósítani.
Naturális adatok
Település

Fő

Apc
Ecséd
Lőrinci
Szücsi
Zagyvaszántó
Összesen

2817
3488
6078
1709
2094
16186

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szennyvíz
m3/nap
282
349
635
171
209
1646
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezek az adatok településenként 100%-os rákötéssel számolnak (hosszú távra), a vízfogyasztás családi
háznál 100 l/fő/nap, többszintes épületek esetén 120 l/
fő/nap.
Hatvan Város Önkormányzata a tájékoztató összeállításáig nem nyilatkozott a 2002. január 23-án az öt
önkormányzat által aláírt levélre, mely a következő volt:
,,Hatvan Város Képviselő-testülete
Hatvan
Tisztelt Képviselő-testület!
Apc, Ecséd, Lőrinci, Szücsi, Zagyavaszántó, önkormányzatai ,,Zászlóshajó” projekt keretén belül
készítteti a települések szennyvízkezelési és szennyvíz-csatornázási megvalósíthatósági tanulmánytervét.
Többszörösen előzetes egyeztető tárgyalást folytattunk Hatvan város vezetésével, illetve korábbi
megkeresésünket tárgyalta a T. Képviselő-testület,
azonban a hatvani tisztítóműre az öt település rákötésének lehetősége nem volt egyértelmű, mivel a
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szükséges kapacitás teljes mértékben nem állt rendelkezésre. A legutóbbi információink szerint az öt
település részére elegendő kapacitás biztosított a
hatvani tisztítóműben.
Kérjük, hogy 10 napon belül szíveskedjenek a következő kérdéseinkre választ adni:
1. Hozzájárul-e Hatvan Város Képviselő-testülete ahhoz, hogy az öt település a hatvani szennyvíztisztító műre csatlakozzon 1600 m3/nap kapacitásigénnyel?
2. Milyen feltételei vannak a rácsatlakozásnak?
3. Amennyiben a tisztítómű bővítése válik szükségessé, akkor a költségek hogyan oszlanak meg?
A további együttműködés reményében tisztelettel:
Apc polgálmestere, Ecséd polgármestere, Lőrinci
polgármestere, Szücsi polgármestere, Zagyvaszántó
polgármestere.”
A Lőrinciben építendő tisztító a ,,Gibár”-ba, az önkormányzat területén helyezhető el, a 300 m-es védőtávolság biztosítható. Eleven iszapos technológia kerülne olyan magas tárolási idővel, hogy a fölös iszap további kezelést nem igényel.

Táblázatos összefoglaló (Költségek MFt-ban)
Település

Lakossága
fő

Szennyvíz
m3/nap

,,A” vált
Ft

,,B” vált
Ft

,,C” vált
Ft

Sajátforrás
,,A”

Sajátforrás
,,B”

Sajátforrás
,,C”

Hatvan
Apc
Ecséd
Lőrinci
Szücsi
Zagyvasz.

2817
3488
6078
1709
2094

282
349
635
171
209

718.190
958.419
1.096.854
533.909
541.234

734.211
923.991
1.127.320
516.239
551.973

735.665
1.005.075
1.124.341
554.227
551.323

143.638
191.684
219.371
106.782
108.147

146.842
184.798
225.464
103.248
110.395

147.133
201.015
225.868
110.845
110.265

Összesen

16186

1646

3.848.606

3.853.734

3.970.631

769.721

770.747

794.126

A saját forrás 80%-os állami támogatást kíván.
Az eddigiek alapján mérlegelés tárgya lehet:
1. A csatornadíjak (m3/Ft) alakulása a három változat esetén.
2. Az éves üzemeltetési költségek alakulása.
3. A hatvani tisztítóra való csatlakozás esetén a max.
bizonytalan, szóban elhangzott 1400 m3/napos lehetőség szembeállítása a hosszú távon várható 1646 m3/nap
igénnyel szemben (testületi határozat nincs).
4. Esetleges újabb tisztítóbővítést majd a Hatvanhoz csatlakozó öt településnek kell teljes egészében finanszírozni.

5. Hatvan befogadó részén a csatornaátmérő bővítésének költségét a csatlakozó települések finanszírozzák.
A leírtakon túl a komplett tervet át lehet venni tanulmányozás céljából a polgármesteri hivatalban.
Zagyvaszántó, 2002. január
Oldal Alfréd
polgármester
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Tisztelt Zagyvaszántói Polgárok!
A 2002. évi országgyűlési képviselő választások
első fordulója 2002. április 7-én, második fordulója
2002. április 21-én lesz. Az értesítőkön szerepel a helyszín is, ami vagy a Művelődési Ház vagy az Általános Iskola. Buzdítok mindenkit a választásokon való
részvételre, hiszen egyéni véleményük, egyéni akaratuk
az ország vezetésére vonatkozóan csak ebben a formában jelenhet meg. Ne gondolják úgy, hogy “úgysem az
én szavazatom dönt” vagy “kit érdekel az, hogy én
kire szavazok”, hiszen ha mindenki így gondolná, senki sem menne el szavazni. Gondolják inkább úgy, hogy
vannak az országban azonos célokért küzdő, azonos
felfogást valló emberek, akik csak egymást erősítve érnek el eredményeket. A választásokon mindenki szavazata számít.
__________
A január 24-én megtartott falugyűlésen szép számmal képviseltette magát a falu lakossága. A község vezetői örömmel és megelégedettséggel nyugtázták, hogy
a lakosságot érdekli szűkebb hazájuk helyzete:
- A 30 napos közszemlét követően a jelenlévők elfogadták a község rendezési tervét, ami 15 évre szólóan határozza meg a település arculatának kialakítását.
- Oldal Alfréd polgármester beszámolt a jelenlegi testület több mint három éves munkájáról, és ismertette a 2002. évi terveket. Beszámolójában elmondta,
hogy a község közterületei és intézményei rendben vannak, az önkormányzatnak nincs forráshiánya és hitelállománya. Azt is elmondta, hogy sajnos a költségvetésünk évről-évre szűkösebb, a dologi kiadások, amibe
az önkormányzati intézmények zökkenőmentes működtetése kerül, szinte az egész költségvetést kimeríti, így
jelentősebb fejlesztéseket nem tervezhet a képviselőtestület.
- A lakossági hozzászólások egy része tartalmas, a
szűkebb lakókörnyezetet érintő volt, néhány hozzászólás azonban magánjellegű, nem falugyűlés elé tartozó
témájú volt.
Összességében elmondható, hogy a falugyűlés községünkben nem egy formális dolog, hanem egy igazi
fórum, ahol a községet érintő ügyekről, a polgárok aktív közreműködésével esik szó kulturált formában.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
tv. és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletek és
KÖM-rendelet a lakosságot is érintő módon változtatta meg az eddigi szabályokat.
A törvény 12. § (1) bekezdése szerint a fogyasztó
köteles a szervezett hulladékgyűjtést igénybe venni,
azaz a hulladékszállítás igénybevétele kötelező közszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a hulladékszállítási
díjat mindenképpen ki kell fizetni. (A kéménysepréshez, mint közszolgáltatáshoz tudnám hasonlítani: akár
kéri a szolgáltatást akár nem, a díjat ki kell fizetni.)
A hulladékszállítást végző vállalkozás, a BDT Környezetvédelmi Bt. 2002. január 01-től megszüntette a
70 éven felülieknek adott díjmentességet. Hosszas
egyeztetés után sikerült abban megállapodnunk, hogy
életkorra tekintet nélkül az egyszemélyes háztartások (ahol egy személy lakik egyedül) választhatják az
50%-kal csökkentett díjat, ha vagy 50 literes gyűjtőedényt tesznek ki hetente, vagy a hagyományos 110 literes gyűjtőedényeiket teszik ki kéthetente, -a szállítóval való egyeztetés alapján- páratlan heteken. Az egyszemélyes háztartások névsorát hivatalból leadtuk a
szállítónak. Aki mégis úgy akarja, hogy 110 literes gyűjtőedényét hetente szállítsák el, és ezzel vállalja a 100%os díj kifizetését, a polgármesteri hivatalban jelezze.
A szemétszállítási díjak:
- Egyszemélyes háztartások:
1.013,- Ft/ félév/ gyűjtőedény (ÁFA-val)
- Többszemélyes háztartások:
2.025,- Ft/ félév/ gyűjtőedény (ÁFA-val)
Arra kérem a lakosságot, hogy ha már úgyis ki kell
fizetni a szemétszállítási díjat, hiszen kötelező, ne otthon égessék el a veszélyes műanyagot, gumit és egyéb
szennyező anyagokat, vagy netalán a falu szélére hordják ki, hanem vegyék igénybe a szervezett hulladékszállítást. A veszélyes hulladék égetése környezetvédelmi szabálysértést, a szemét nem kijelölt helyen való
lerakása köztisztasági szabálysértést valósít meg,
melynek bírságtétele 100.000 Ft-ig terjed. Remélem
szabálysértési eljárás lefolytatására és ilyen súlyos bírságolásra nem kerül sor.
Dr. Szikszai Márta jegyző
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FÓKUSZBAN
A GYERMEKEK ÉS AZ IDŐSEK
A népjóléti bizottság az elmúlt
évben is célul tűzte ki a rászorulókon való segítést, a gondok enyhítését, a humanitást.
A 2001-es költségvetési évben
7.350.000 forintot használtunk fel a
rendszeres és átmeneti pénzbeli ellátások fedezésére. Az elosztás fókuszába a gyermekek és az idősek
kerültek, de gondunk volt a családok szociális biztonságának előteremtésére, a munkanélküliek átmeneti segélyezésére, a betegek, az elesettek támogatására.
A felnőttek rendszeres pénzbeli
ellátására (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási
díj, munkanélküliek jövedelempótló támogatása) összesen 1.378.339
forintot használtunk fel.
A rendszeres ellátáson túl a felnőtt rászorulók átmeneti segélyben
is részesültek - temetési segély,
közgyógyellátás, rendkívüli élethelyzet, betegség, stb. esetén - összesen
645.516 forint erejéig.
A gyermekes családok részére,
ahol a családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, havi rendszerességgel kiegészítő családi pótlékot állapítottunk meg. A kiegészítő családi
pótlékot természetben - óvodai, iskolai étkezés - illetve pénzben kapták az érintettek, összesen
6.814.000 forint értékben, melyből
az önkormányzat 1.703.500 forintot finanszírozott, a költség 75% át a központi költségvetés fedezte.
A fentieken túl a rászoruló gyermekek rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesültek.

Minden általános iskolás tanuló
fejenként 2.390 forint tankönyv támogatási segélyt és 1.610 forint,
összességében 4.000 forint beiskolázási segélyt kapott.
A középiskolások, főiskolások,
egyetemisták fejenként 3.000 forint
beiskolázási segélyt vehettek fel.
Az óvodások jelképesen fejenként 500 forintot kaptak. Beiskolázási segélyre összességében
1.422.000 forintot használtunk fel.
A Bursa Hungarica pályázat
nyerteseit havi 2.000 forinttal támogatjuk.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújtottunk azoknak a gyer-

meket nevelő családoknak, akiknek
gondot jelentet a gyermekek rendszeres étkeztetésének biztosítása.
Az önkormányzat részben vagy
egészében magára vállalta az étkezési térítési díjak kifizetését.
Napközis térítési díjként egész
évben 329.500 forintot fizettünk ki.
A Népjóléti Bizottság azt az elvet vallja, hogy minden rászoruló
ételhez jusson, egy gyerek sem éhezzen a felnőttek hibájából!
A fentieken túl sikerült karácsonyra is örömet szerezni, szebbé
tenni a szeretet ünnepét az alábbiak
szerint:

- gyermeküket egyedül nevelők
- nagycsaládosok
- fogyatékos, sérült emberek
- hetven éven felüliek (248 fő)
- kilencven éven felüliek (11 fő)
- gyerekek: óvodás, általános-,
közép- és felsőfokúak -nappali- (435 fő)
- ajándék a szociális otthon lakóinak
- meglepetés az Idősek Klubja tagjainak
összességében:

54.000
97.000
45.000
496.000
33.000
870.000
63.289
12.776
1.671.065

A leírtak szerint kerültek a gyermekek és az idősek a figyelem középpontjába.
Erkölcsi feladatunk, hogy soha ne feledkezzünk meg Róluk!
Jakab Józsefné,
a népjóléti bizottság elnöke
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A „töredelem ideje”
A bűnbánat régies magyar kifejezése ez a szó: „töredelem”. Sajnos maga a „bűnbánat” is, mint sajátosan emberi jelenség idejét múltnak tűnik abban a világban, amelyben nem a magunkba nézés, hanem
a másik bűnének hangoztatása a divat. Pedig, ha őszintén a lelkünkbe
(és nem a másikéba) nézünk, akkor
megérezzük és megértjük, miért nevezték elődeink „töredelem''-nek a
bűnbánatot. Hibáinknak, vétkeinknek felismerése ugyanis fájdalmat
okoz, „töri” szívet-lelket.
Legjobb példa erre Dávid király
esete. Katonáját Úriást, kinek feleségét elcsábította, olyan helyre állíttatta a csatában, hogy az biztosan
életét veszítse. Abban a reményben
tette ezt a király, hogy bűne titokban marad. Így is történt, nem derült
ki, hogy Betsabe gyermeke a király
fia. Egyszer csak azonban megjelent
a király előtt Nátán próféta, s ítéletet kért tőle. Elmondta történetét a
szegény emberről, akinek gazdag
szomszédja szemet vetett a szegény
egyetlen bárányára. S mikor az dédelgetett egyetlenjét nem engedte át
a gazdag embernek, megölette a szegényt és báránykáját elvette. Ezt hallva Dávid király felugrott: Ki volt ez
az ember? – kiáltotta. Te voltál! Király – felelte Nátán.
A király először összeomlott,
majd magát összeszedve megírta a
legfájdalmasabb bűnbánati imádságot, a 45., a bűnbánati zsoltárt:
„A mélységből kiáltok Uram
Hozzád,
Hallgasd meg szavamat Uram!
Nehéz, sokak számára vállalhatatlan a lelkiismeretvizsgálat és a
bűnvallomás. Persze azzal, hogy az
ember minden kellemetlent, így a
töredelmet is igyekszik kivetni az
életéből és elfelejteni, az ősi „em-

beri jelenségek”, mint a bűnös hajlam és a bűn nem tűnnek el a jelen
világból, hanem itt és bennünk maradnak. Ezért kell a vallásos embernek minden esztendőben tudatosan
átélni a „töredelem idejét”.
A szívbéli „törődés” értelme biológiai fogalmakkal is igazolható.
Az őszinte önvizsgálat a lelki immunrendszer működtetése. Önvizsgálat híján eluralkodnak rajtunk a
lelki betegségek: a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és a restség. Az erények eme ellentéteit hívták a régiek
a hét főbűnnek. Meri-e valaki mondani, hogy a régiekkel együtt e csúf
lelki betegségek is eltűntek a világból. Sajnos fennmaradtak, s hányan
szenvednek – szenvedünk bennük.
Beteg az emberiség! De jó lenne
gyógyulni! Milyen szép lenne, ha a

kevélyből – szerény, a fösvényből
– bőkezű, a bujából – szemérmes,
az irigyből – együttörvendő, a torkos iszákosból – mértékletes, a
haragos gyűlölködőből – szelíd, a
lustából – szorgalmas ember lenne – lennék.
Működtessük az immunrendszerünket. Merjük vállalni az önvizsgálatot. Nem baj, ha hibáink beismerése fájdalmat okoz. A fájdalom értelme, hogy a bajokra figyelmezteti
az embert. „Ha fáj akkor gyógyul” mondták az öregek. A nagyböjt a
töredelem ideje. Nemcsak a vallását gyakorló számára hordoz igazságot az ősi tapasztalat. Minden
egészséges emberi lélekben működik az erkölcsi érzék, a jóra
kötelezettség tudata. Ne engedjük
kialudni!
A 2002. év nagyböjtjében
Mándoki György
plébános

Elmúltak az ifjú évek . . .
Megszülettünk, élünk, halunk,
Zagyvaszántón otthon vagyunk.
Hatévig az óvodában,
Utána az iskolában.

Itt van, itt az egymillió,
Lett belőle ribillió!
Könyvek helyén kerevetek
Fürdő, mosdó, konyha kellett.

A derékhad munkába jár,
Idős ember társa: magány.
Változtatni kell a sorsán
Pályázhatunk ennek okán.

Ablakokra függöny került,
Asztal alatt szőnyeg terült.
Kép és virág lett a dísze,
Sok szeretet a bélése.

Elmúltak az ifjú évek,
Hol legyenek hát a vének?
Pályázaton, ha nyerünk,
Nekik otthont építünk.

Öt éve nyitotta kapuit,
Fogadva a vendégeit.
Elmúltak az ifjú évek,
Öregjeink újra élnek.
Jakab Józsefné
Zagyvaszántó, 2002. február 18.
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BESZÁMOLÓ
a Hagyományőrző Csoport 5 éves munkájáról
A Hagyományőrző Csoport 5 éve
kezdte meg munkáját a településen.
Rövid tájékoztatást szeretnék adni
az elmúlt 5 év eseményeiről, sikereiről.
1996-ban alakult a csoport 9
fővel. Ebben az évben 12 alkalommal szerepeltünk különböző rendezvényeken. Kiemelkedett ezek közül
a gyöngyösi MÁV Kulturális Fesztivál, ahol 2. helyezést értünk el,
Szolnokon, a Vasutas Nyugdíjas
Klubok Amatőr Fesztiválján az elődöntő után a döntőbe jutottunk.
1997: 17 szereplésünk volt ebben az esztendőben. Jelentősebbek:
Újpesten, Gyermek- és Ifjúsági Ház
által rendezett fesztiválon az elődöntőbe jutottunk, Apcon, a Népzenei
Együttesek Országos Minősítésén
bronz fokozatú minősítést kaptunk.
1998: 12 fellépésünk volt ebben
az évben. Kiemelném: Egerben, az
,,Ősszel érik babám” elnevezésű
népzenei versenyen a zsűri külön
dicséretét
kaptuk
m eg.
Gyöngyöshalászon, a ,,Halászi Hétvége” népdalkórus találkozón ezüst
fokozatot kaptunk.
1999: 19 szereplésünk volt. Legjelentősebbek: Karácsondon, a Vadvirág Nyugdíjasklub által rendezett
Ki Mit Tud-on I. helyezés. Zagyvaszántón, az önkormányzattal közösen megrendeztük az I. Kistérségi
Idősek Fesztiválját. Szolnokon, a
MÁV Nyugdíjasok Országos Találkozóján döntőbe jutottunk. Egerben, a Palóc gálán ezüst fokozatot értünk el a minősítésen.
2000: 17 fellépésünk volt. Kiemelkedik ezek közül: Szolnokon,
a MÁV Nyugdíjasklubok Fesztivál-

ján az elődöntőbe jutottunk, s a későbbiekben itt, Szolnokon, a népdalkör kategóriában országos I.
helyezést értünk el. Ezen a kiemelkedő és rangos versenyen az
alábbi tagok vettek részt: Ács
Istvánné, Rigó Mihályné, Mátyás
Endréné, Kaszás Lajosné, Bányai
Istvánné. Zagyvaszántón, a II. Kistérségi Idősek Fesztiválját rendeztük meg, ahol 170 fő vett részt fellépőként.
2001: 18 alkalommal szerepeltünk különféle rendezvényeken. Jelentősebbek: Gyöngyösön, a Mátra
Művelődési Központ nyugdíjas Ki
Mit Tud-ján aranydiplomát kaptunk.
Zagyvaszántón a III. Kistérségi idősek Fesztiváljának megrendezése.
2001. decemberében megtartottuk a
vacsorával egybekötött 5 éves jubileumi ünnepségünket az iskolában.
a helyi polgármesteri hivatal részéről dr. Szikszai Márta jegyzőnő tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket, és adta át az ajándékkosarat és
a díszokleveleket. Köszöntő oklevél két helyről érkezett, amelyek az
5 éves jubileumot köszöntötték.
Budapestről,
a
MÁV
Nyugdíjasklubok Országos Szövetségétől és a Nyugdíjasklubok Életet az Éveknek Országos Szövetségétől.
Az 5 év alatt - egy rövid számítás után – összesen 480 próbát tartottunk (heti 2 alkalommal).
Ezeken a próbákon a tagok rendszeresen és lelkesen megjelentek.
Fellépések alkalmával vállalták az
utazást, a fellépőruhák elkészítését.
Valamennyi fellépésünkről számos
tárgyjutalom és oklevél tanúskodik.
Alapító tagok a következők vol-

tak: Ács I st vánné, Feket e
Mihályné, Mátyás Endréné, Kovács Bertalanné, Oldal Józsefné,
I llésné Ri gó Klára, Vaskó
Gyuláné, Misinszki Lajos és Bányai
Istvánné.
Alkalmanként szerepeltek: Fekete Ferencné, Misinszki Lajosné,
Makaria Ant alné, Lakatos
Lászlóné, Kaszás Lajosné. 2001től Misinszki Józsefné lépett be a
csoportba és lelkes, rendszeres
résztvevője rendezvényeinknek, fellépéseinknek.
Az 5 év alatt Ács Istvánné, Rigó
Mihályné, Mátyás Endréné és Bányai Istvánné vett részt minden próbán és szerepelt valamennyi fellépésen igen nagy kitartással és sikerrel.
A csoport vezetőjeként több alkalommal kaptam vezetői munkámért elismerést és okleveleket a
megyei vezetéstől.
Az elmúlt 5 év alatt támogatóink
voltak – amelyért köszönet jár: a
helyi polgármesteri hivatal, a megyei
művelődési központ, a megyei közgyűlés és a község egyéni vállalkozói és polgárai, akik anyagi és egyéb
támogatással segítették munkánkat.
Itt köszönöm meg azoknak a
munkáját is, akik a kistérségi fesztiválokon munkájukkal hozzájárultak
a sikeres lebonyolításhoz.
Hagyományőrző Csoportunk
működésének célja a helyi néphagyományok megőrzése és ápolása.
Reméljük, hogy a továbbiakban is
számíthatunk a támogatásokra.
BÁNYAI ISTVÁNNÉ
a Hagyományőrző Csoport
vezetője
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Selyp, cukorgyár nélkül
A selypi cukorgyár hiába hajrázott az új helyzetben, lemaradt a
versenyben.
Helyzete tehát alapvetően megváltozott. Mozgástere beszűkült,
kényszerhelyzetbe került, így a cukorgyártást megszüntették, a gyárat
bezárták.
A volt cukorgyár most ridegen
vár valami újra, ébredésre. Lepusztulva vár valami feltámadásra.
Mintha hiába várna, nem kell senkinek.
Ha valaki a gyár mellet elhalad,
két, hatalmas kéményt lát. Nem pöfékelnek, füstölögnek büszkén, már
kapkodják a levegőt, hogy mikor
dőlnek össze. Nem hirdetik tovább
Selyp hírnevét, csak a lepusztult gyárat látják, ki tudja még meddig.
Ha az idegen erre jár, nem sejti,
hogy itt valamikor jó minőségű cukor készült és ez tette nevezetessé
Selypet, az egykori kicsi települést.
Nem is olyan régen, még a 100.
évfordulót ünnepelte, most meg már
ridegen szomorkodik, nincs többé.
Az országnak nem kellett az itt
gyártott, előállított cukor. Azt még
senki nem tudja, mi lesz a sorsa a
megmaradt épületeknek, berendezéseknek.
Régen a gyár életformát is jelentett. Sok családnak megélhetést biztosított. Ma már a selypi lakosoknak talán a felét sem ismerem. Az
utolsó mohikánok közül is keveset.
De ők nem szólnak, hagyják, hogy
megsértsék őket, hogy azért mennek
nyugdíjas találkozókra, hogy sört,
virslit kapjanak. Nem utasították
vissza a róluk szóló megjegyzéseket. Nem szabad engedni, hogy a

gyári nyugdíjasok között elhidegüljön a viszony.
A családoktól több generáció is
a gyártól ment nyugdíjba és azok
megbecsülést érdemelnek. Édesapám, feleségem, de az ő nagyapja,
szülei is a gyártól mentek nyugdíjba. Ők voltak az elsők között, akik
részt vettek a nyugdíjas találkozókon.
Selypen, a cukorgyárra már nincs
szükség, az ország meg van nélküle. Azonban azt remélem, még egyszer gazdára talál és sok embernek
fog megélhetést biztosítani. Nem tudom megmondani, hogy mikor és
hogyan, de talán nem is olyan sokára.
A cukorgyár kezd csupán emlékké válni. Sok volt cukorgyári dolgozó mondja, örülök annak, hogy
ennyire megöregedtem, így senki
sem tud már elvenni tőlem semmit.
Olyan régen jártam a cukorgyárban, hogy nem is tudom, hogyan fejlődött. Talán 1954-ben voltam ott
utoljára, mikor elkerültem onnan. Az
egész fiatalságomat ott töltöttem el,
ott éltem meg az első sikert is. Már
gyerekkoromban jártam a gyárban,
úgy 6-7 éves lehettem.
Édesapám 12 órás műszakban
dolgozott, így mindig vittük neki az
ebédet. Mikor a nyersgyár ajtaján
beléptünk, tündérmesés, csodálatos,
félelmetes érzés volt. Mindig szorosan bújtam a mamám szoknyájához,
mert féltem, hogy az óriás lendkerék és az én általam elnevezett gyorsan forgó babának a feje elrepül és
az pont engem talál el.
Megérkeztünk a turbinaházba,
ahol patika tisztaság volt. Édesapám
pedig egy titkos lépcsőn levitt a pin-
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cébe, ahol a rejtekhelyről előkerült
egy stangli cukor, meg egy bögre hideg víz. Azt szopogattam, míg édesapám megebédelt.
Később, mint inas kerültem a
gyárhoz. Ma már ki hiszi el, hogy
egy cukorgyári inasnak is cselédmunkát kellett végezni a főgépész
lakásában. Agó Mihály volt az öreg
inas, ő osztotta be, hogy ki a soros.
Később, mint segéd dolgoztam a
műhelyben, nagyon jó visszaemékeznem Krezsolek Józsefre, a
műhely volt vezetőjére.
Ha már a cukorgyárról emlékezem, nem hagyhatom ki, meg kell
emlékezzek egy hatalmasságról, akit
Szendi Jánosnak hívtak. A hatalmasságon múlott, hogy ki dolgozhatott
a gyárban.
Akkor is a gyár újjáébredésre
várt, lepusztulva. Ezért 1945-ben
kevés cukrot gyártott.
Ma már senki nem tudja, hogy mi
lesz a gyár további sorsa.
A gyár már az 1950-es években
majdnem megszűnt, talán intő példa
is volt. A gyár nagyjavításával elkészültünk. Meg akartunk indulni és
ekkor derült ki, hogy a Zagyvában
nincs víz, nem lehet indulni. Kilátás
sem volt, hogy egyhamar víz lesz a
folyóban. Közölték, ha a gyár nem
tud megindulni, akkor bezárják. A
dolgozókat is kezdték már szétszórni. Engem, Aranyi Gyulával a sárvári cukorgyárhoz raktak.
A vízhiány miatt Gáspár Béla elkezdte a Zagyva melletti térséget
vizsgálni. Azzal az ötlettel állt elő,
hogy a jobbágyi bányatóból vizet
kell nyomatni a Zagyvába. Ez meg
is történt, így lett víz, a gyár megmenekült a bezárástól.
A gyár mostani bezárása már nagyon régi téma. A kapitalista közép(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás a 7. oldalról.)
fokú iskolákban már tanították, mint
rossz példát, mint a kapitalizmus
rossz ipartelepítési politikáját.
Ezt igazolja az a tény is, hogy
még a gyárat el sem kezdték építeni
Selypen, máris nagy pereskedés
folyt, Hatvan ellenezte, hogy Selypen cukorgyár épüljön.
A per alapján Selypen épülhetett
cukorgyár, de a perben előírták,
hogy a hatvani cukorgyárnak jogában áll a vízkihozatal szabályosságát időről időre ellenőrizni.
Vízikönyvben ellenőrizhette a
Zagyvából kivett friss víz mennyiségét. Ellenőrizhette a kondenzvizek
hőfokának szabályosságát, hogy
megfelelően hűtve van-e. Időről-időre meghatározhatta az ülepítő tavakból a víz Zagyvába történő engedését.
Azért, hogy a Heréd-patak vizét
nem kellett a hatvani cukorgyárhoz
vezetni, 15 ezer forintot készpénzben fizetett Selyp (1902).
Hatvan már a pert végleg megnyerte, elérte, hogy Selypen a cukorgyártás megszűnt, a gyárat örökre bezárták. Selyp cukorgyár nélkül
maradt. De azért még van más alternatíva is.
Elismerés illeti a hatvani cukorgyár vezetését, hogy még mindig
megrendezi a selypi cukorgyári
nyugdíjasok találkozóját.
Ma már csak emlék marad a
selypi cukorgyár, meg a stangli cukor.
Cserháti József
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TAVASZI SORSOLÁSA

16. ford., 03 .09. (szombat) 12.30-14.30:
Energia SC Gyöngyös-Sirok
Egerszólát- Hatvani Lokomotív
Recsk-Markaz
03. 10. (vasárnap) 12.30-14.30:
Atkár-Zagyvaszántó
Mikófalva-Vámosgyörk
Gyöngyöspata-Boldog
Hort-Gyöngyössolymos
Abasár-Mátraderecske
17. ford., 03.16. (szombat) 13.00-15.00:
Sirok-Egereszólát
Vámosgyörk-Atkár
Hatvani Lokomotív-Hort
03.17. (vasárnap) 13.00-15.00:
Boldog-Energia SC Gyöngyös
Gyöngyössolymos-Abasár
Markaz-Gyöngyöspata
Mátraderecske-Mikófalva
Zagyvaszántó-Recsk
18. ford., 03. 23. (szombat) 13.00-15.00:
Recsk-Atkár
Energia SC Gyöngyös- Markaz
Egerszólát-Boldog
Vámosgyörk-Mátraderecske
Gyöngyöspata-Zagyvaszántó
03. 24. (vasárnap) 13.00-15.00:
Mikófalva-Gyöngyössolymos
Hort-Sirok
Abasár-HatvaniLokomotív
19. ford., 03.30 (szombat) 13.00-15.00:
Hatvani Lokomotív-Mikófalva
Sirok-Abasár
Recsk-Gyöngyöspata
03. 31. (vasárnap) 13.00-15.00:
Atkár-Mátraderecske
Boldog-Hort
Gyöngyössolymos-Vámosgyörk
Markaz-Egerszólát
Zagyvaszántó-Energia SC Gyöngyös
20. fordul ó, 04. 06. (szombat) 14.30-16.30:
Vámosgyörk-Hatvani Lokomotív
Energia SC Gyöngyös-Recsk
Egerszólát-Zagyvaszántó
04. 07. (vasárnap) 14.30-16.30:
Mikófalva-Sirok
Hort-Markaz
Abasár-Boldog
Mátraderecske-Gyöngyössolymos
Gyöngyöspata-Atkár
21. forduló, 04. 13. (szomat) 14.30-16.30:
Sirok-Vámosgyörk
Recsk-Egerszólát
Hatvani Lokomotív-Mátraderecske
04. 14. (vasárnap) 14.30-16.30:
Boldog-Mikófalva
Markaz-Abasár
Zagyvaszántó-Hort
Atkár-Gyöngyössolymos
Gyöngyöspata-Energia SC Gyöngyös

22. fordul ó, 04. 20. (szombat) 15.00-17.00:
Vámosgyörk-Boldog
Egerszólát-Gyöngyöspata
Energia SC Gyöngyös-Atkár
04. 21. (vasárnap) 15.00-17.00:
Abasár-Zagyvaszántó
Mikófalva-Markaz
Mátraderecske-Sirok
Gyöngyössolymos-Hatvani Lokomotív
Hort-Recsk
23. forduló, 04. 27. (szomat) 15.00-17.00:
Energia SC Gyöngyös-Egerszólát
Recsk-Abasár
Sirok-Gyöngyössolymos
04. 28 (vasárnap) 15.00-17.00:
Atkár-Hatvani Lokomotív
Markaz-Vámosgyörk
Boldog-Mátraderecske
Zagyvaszántó-Mikófalva
Gyöngyöspata-Hort
24. fordul ó, 05. 04. (szombat) 15.00-17.00:
Hatvani Lokomotív-Sirok
Vámosgyörk-Zagyvaszántó
Egerszólát-Atkár
05. 05. (vasárnap) 15.00-17.00:
Hort-Energia SC
Mikófalva-Recsk
Mátraderecske-Markaz
Gyöngyössolymos-Boldog
Abasár-Gyöngyöspata
25. fordul ó, 05. 11. (szombat) 15.00-17.00:
Recsk-Vámosgyörk
Energia SC Gyöngyös-Abasár
Egerszólát-Hort
05. 12. (vasárnap) 15.00-17.00:
Zagyvaszántó-Mátraderecske
Gyöngyöspata-Mikófalva
Boldog-Hatvani Lokomotív
Markaz-Gyöngyössolymos
Atkár-Sirok
26. fordul ó, 05. 18. (szombat) 15.00-17.00:
Vámosgyörk-Gyöngyöspata
Hatvani Lokomotív-Markaz
Sirok-Boldog
05. 19. (vasárnap) 15-17.00:
Mátraderecske-Recsk
Hort-Atkár
Gyöngyössolymos- Zagyvaszántó
Abasár-Egerszóláőt
Mikófalva- Energia SC Gyöngyös
27. forduló, 05.25. (szombat) 15.00-17.00:
Energia SC Gyöngyös-Vámosgyörk
Recsk-Gyöngyössolymos
Egerszólát-Mikófalva
05.26. (vasárnap) 15.00-17.00:
Atkár-Boldog
Gyöngyöspata- Mátraderecske
Hort-Abasár
Markaz-Sirok
Zagyvaszántó-Hatvani Lokomotív

28. Forduló, 06. 02. (vasárnap) 15.00-17.00: Sirok-Zagyvaszántó
29. fordul ó, 06. 09. (vasárnap) 15.00-17.00: Zagyvaszántó-Boldog
30. forduló, 06. 16. (vasárnap) 15.00-17.00: Markaz-Zagyvaszántó

HAJRÁ ZAGYVASZÁNTÓ!
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