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SZÁNTÓ

HELYSZÍN: ZSE FOCIPÁLYA

10.00-14.00 V. Szántó Kupa
kispályás focibajnokság
Gyerekeknek: KINCSVADÁSZAT

HELYSZÍN: ISKOLA

Színpad

16.00 Zagyvaszántói Hagyományőrző
Csoport

16.10 Óvodások műsora
16.30 Zagyvaszántói Hagyományőrző

Csoport
16.40 Általános iskolások tánca

– keringő
17.00 Harcművészeti bemutató
17.30 Royal táncstúdió
18.00 UFO együttes

Univerzum táncstúdió
19.00 Sztárvendég:

INFLAGRANTI
20.00 Hajnalig tartó mulatság

zenél: Stekler István és zenekara
Közben:

21.00 - TŰZIJÁTÉK

AZ ISKOLA EGYÉB RÉSZEIN:

- Bográcsban főzés (12 órától)
* Hévíz Pista bácsi - birkagulyás
* Illés Gergely - halászlé
* Kovács Tiborné Erzsike  - pacal

(1 adag 300 Ft, melynek bevétele a gyermekalapít-
vány és a serdülő csapat javára került felajánlásra)

- Játszóház: (14 órától)
* gyöngyfűzés, arcfestés, üvegfestés.

(Itt kerülnek kiosztásra a kincsvadászat nyeremé-
nyei)

- Kiállítások
FOTÓKIÁLLÍTÁSOK:
Kiss László – „Az arany Prága”
Jakab Tibor fotóművész
– Szülőföldünk állatvilága
ifj. Budai Gyula – Magas-Tátra
Körömi Kázmér
– „Objektívvel szubjektíven Ausztráliáról”

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS:
Kiss Tünde művésztanár festményei

- Óriáscsúszda.
- Lovaglás.

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját  május 31-én a

CSALÁDI NAP
-EURÓPA NAP 2003

rendezvényeire

P R O G R A M :

A műsorváltozás jogát
fenntartjuk!
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Községünk az elmúlt tíz évben
több zöldterülettel gazdagodott, és
meglévő parkjainkban (a fenntartá-
son túl) sok kis növényt ültettünk,
köztünk olyan különlegességeket,
amelyek általában csak arborétu-
mokban találhatók.

Parkosítási feladataink három fő
területre oszthatók:

- utcai fásítás
- nyilvános, szabadon látogatha-

tó központok
- közintézmények körüli parkok.
Az utcák fásítása az egyik leg-

bonyolultabb feladat, mert a fák
helyigényén (villanyvezeték, járda,
közút) túl figyelembe kell venni a
lakók igényeit is. Ha egy utcában a
házak elé többen gyümölcsfákat ül-
tettek mi már nem tervezhetünk oda
összefüggő díszfasort. Ezért is ke-
vés Zagyvaszántón a díszfákból való
sorfásítás, pedig a meglévő Köztár-
saság úti nyírfasor vagy a Bajcsy úti
juharsor mutatja, milyen hangulatos
lehet egy szép nagy fákból álló fa-
sor.

Évről évre látványosabb a teme-
tő előtti csörgőfasor virágzása is. A
Fő úton két különböző fasort pró-
bálunk létrehozni, mivel az északi
oldalon végighúzódó villanyvezeték
nem engedi meg, hogy oda is nagy
termetű fákat ültessünk.(Ezt sajnos
néhányan figyelmen kívül hagyják és
olyan fákat ültetnek házuk elé, ami
rövid időn belül ki fogja nőni a he-
lyet, eléri a villanydrótokat is!) Az
északi oldalon berkenyéket, a déli
tágasabb oldalon hársakat ültettünk,
de mindkét helyen sok a pótolni
való. Hársakat ültettünk a Rákóczi
út vasúti átjárótól az idősek ottho-
náig tartó szakaszáig is. Ez a 2003-
as év legjelentősebb „akciója” –
közel 100 db facsemete. A kedve-
zőtlen időjárás ellenére bízunk ab-
ban, hogy a fák többsége megmarad.
Ehhez persze elengedhetetlen lenne,
hogy a szemben lakók egy-egy kan-
na vízzel segítsék a kisfákat a forró
nyári napokon…

II. Közparkok
 – A temető melletti Emlékpark

főként nagy fákból áll, de tervezzük,
hogy a meglévő nyár-és fűzfákat fo-
kozatosan dekoratívabb és

szenek az írásom elején említett kü-
lönleges növényeink: cédrusok, ma-
mutfenyő, himalájai selyemfenyő,
mocsárciprus, japán juhar, coloradói
jegenyefenyő s még folytathatnám a
felsorolást.

Közintézményeink parkjai közül
területe nagyságával és a növény-
anyag fajtagazdaságával is kiemel-
kedik a Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola parkja. Ez azért is
örvendetes, mert ezen a zöldterüle-
ten, nap, mint nap 250 gyermek tölti
a szüneteket és a napközit, jelentős
rongálások még sem fordulnak elő.
Itt, s ez ugyanígy igaz az óvodára is,
a fáknak nemcsak esztétikai szere-
pük van, de a gyerekek egészségét
is védik az évről évre elviselhetetle-
nebbé váló erős napsütés káros ha-
tásaitól is.

A kert, park soha nem tekinthető
kész lezárt dolognak, hiszen élő,
változó, fejlődő növények alkotják.
Közös érdekünk, hogy községünk
minél több, szép és egészséget adó
zöld területtel gyarapodjon, ehhez és
a meglévő értékek megóvásához
kérem a község lakóinak segítségét.

Kiss László

Zagyvaszántó parkosítása

Zagyvaszántó Község Képvise-
lő-testülete a Zagyvaszántói Hagyo-
mányőrző Csoportot felterjesztette
a „Heves Megyéért” kitüntető díjra.
A csoport Bányai Istvánné vezeté-
sével 9 fővel 1996-ban alakult. Mun-
kájuk eredménye az alábbi felsoro-
lás, ami azt mutatja, hogy nemcsak
Zagyvaszántó, hanem Heves megye
jó hírnevét is elviszik regionális és
országos rendezvényekre.

• 1996.   II. helyezés - Gyöngyös
- II. MÁK Kulturális Fesztivál;

• 1996.  Karácsond - különdíj;
• Pesti Vigadó - zagyvaszántói

népviselet bemutatása;
• 1997.  Újpest - Ki Mit Tud elő-

döntőbe jutás;
• 1997. 1 bronz (Apc) és 1 ezüst

fokozat (Gyöngyöshalász) minősíté-
seken;

• 1999. Eger - Palócgála Orszá-
gos Minősítés: ezüst fokozat;

• 2000. Országos I. helyezés
„Ének” kategóriában - Szolnok;

• 2001. Aranydiplomás Oklevél

- Gyöngyös;
• 2002. X. 18. Szolnok - elődön-

tőbe jutás;
• 2002. XI. 23. A népzenei

együttesek országos minősítésén
Ezüst fokozat – Eger;

• 2003. május. Szolnok - Orszá-
gos I. helyezés.

A csoport szervezésében 1999-
től minden évben megrendezésre
kerül a ZAGYVASZÁNTÓI HA-
GYOMÁNYŐRZŐ NÉPDAL-
FESZTIVÁL, ahol a térségből
összesereglett csoportok és egyéni
fellépők jó hangulatú találkozóján
nemcsak a faluból, hanem a kör-
nyékről érkezett közönség is tartal-
masan szórakozik.

A csoport utaztatása és fellépő
ruháinak megvásárlása igen megter-
helő költségeket jelent. Az eddig
kapott segítségért köszönetüket fe-
jezik ki a támogatóiknak és kérnek
mindenkit, akinek lehetősége van,
hogy támogassák a csoportot, hiszen
falunk jó hírnevét messzire elviszik.

hosszabb életű juhar és tölgyfákkal
váltjuk majd fel.

Az Újtelep legnagyobb parkja a
Millecentenáriumi park, amelynek
fásítása jól sikerült, hiszen a létesí-
téskor elültetett növények nagy ré-
sze megmaradt, szépen fejlődik. A
park közepén végig futó ezüst hárs-
sor  „foghíjait” sem a kedvezőtlen
időjárás, hanem barbár kezek hoz-
ták létre.

Ebben az évben még az is elő-
fordult, hogy a több év alatt három
méteresre növekedett nyírfákból
vágtak ki májusfának!

Hogy pótoljuk a be nem fakadt
növényeket és a rongálásokat, eb-
ben az évben 20 facsemetét ültettünk
el a területen az általános iskola ta-
nulóival.

Az elkövetkező években szeret-
nénk rendbe tenni a templom mel-
letti parkot, s a parkba padokat, hin-
tákat, egyéb játékokat elhelyezni.

Legszebb parkjaink a közintéz-
mények közüli parkok. Ez részben
a védettségnek köszönhető, más-
részt ezekben a parkokban növek-

Felterjesztés a Heves Megyéért kitüntetõ díjra
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Nagycsoportban volt legmaga-
sabb a gyermeklétszám, 32 fővel
kezdtük el az iskolára való felkészí-
tést.

Ebben az évben történt először,
hogy a Nevelési Tanácsadó minden
gyermeket felmért, így a fejlesztést
személyre szabottan tudtuk megva-
lósítani. Főleg a síkban -, térben -,
időben való tájékozódásban voltak
lemaradások, amit az év végére több
gyermeknél sikeresen korrigáltunk.
Nagyszámú fejlesztő játékkal rendel-
kezik az óvoda, hiszen egyre több
egyéni foglalkoztatást igényelnek a
gyermekek. Érdekesség, hogy egy-
re több a fiú, 21 – 11 volt az arány a
fiúk javára. A csoport összetétele
nagyban befolyásolja a pedagógiai
munkát, a játékba integrált fejlesz-
tés tartalmait is nagyrészt „fiús” el-
képzelésekhez kellett igazítanunk.

Huszonöt gyermek kezdi el
ősszel az iskolai tanulmányait, 6
marad az óvodában, egy gyermeket
ideiglenesen Egerben a GYIVI – ben
helyeztek el családi problémák mi-
att. A gyermekek érdekeit maximá-
lisan szem előtt tartja a jelenlegi ok-
tatási törvény, gyermekbarát, hiszen
lehetőséget biztosít arra, hogy min-
den gyermek a legoptimálisabb fej-
lettségi szakaszban kezdje az isko-
lát. Minden gyermeknek más a fej-
lődési tempója, s a korai megterhe-
lés negatív következményekkel is
járhat. A korán átélt kudarc az
egészséges fejlődésben gátolhatja a
gyermeket. A szülők is egyre job-
ban belátják ezt, és nem erőltetik az
idő előtti iskolakezdést.

Rendszeresen látogatjuk a Szo-

ciális Otthont, az Idősek Napközi
Otthonát, ahol ünnepi műsorokkal
igyekszünk szebbé tenni az idős
emberek napjait. Megünnepeltük az
Öregek Világnapját, decemberben a
Mikulás, karácsonyi ünnepségen sze-
repeltünk mindkét intézményben, az
anyák napi megemlékezésekkel si-
került meghitt pillanatokat szerezni.

Minden évben részt veszünk me-
semondó versenyen, ebben a tanév-
ben Horton rendezték a területi me-
semondó versenyt, ahol Fekete Zsu-
zsanna I. helyezést ért el. Gratulá-
lunk! Így ő képviselheti a területün-
ket a megyei döntőn Egerben.

Az év folyamán többször tettünk
kirándulást, amely nemcsak élményt
biztosít, a sokoldalú ismeretszerzést
is segíti, mindennapjainkat színesíti.
Ősszel az Állatok Napján a Fővá-
rosi Állatkertben voltunk, a Fővárosi
Bábszínházban megtekintettük a
Pinokkió előadást, Gryllus Vilmos
énekes előadóművész műsorán szó-
rakozhattunk Palotáson. Az év végi
kirándulás alkalmából Visegrádra
látogatunk.

Programjaink: A Mátyás Király
Múzeum kiállításainak, a Királyi
Palota újabban helyreállított részé-
nek, a Díszudvarnak, valamint a
Herkules – kút másolatának megte-
kintése, kézműves mesterek / kőfa-
ragó, kovács, gyertyaöntő, fazekas,
nemezes, szövő / bemutatóinak meg-
figyelése, a mesterségek kipróbálá-
sa. Ásványbemutató megtekintése. A
Lovagi Sátortáborban korabeli be-
rendezett sátrak bemutatása, közép-
kori gyermekjátékok kipróbálása,
íjazás, nyilazás. Történelmi konyhán

ételkóstolás, Salamon-tornyi kiállí-
tás, Lovagi Torna, solymászbemu-
tató megtekintése.

A Föld napja alkalmából szeme-
tet szedtünk az utcákban, ahol tete-
mes mennyiségű szemét gyűlt össze.
Ez a tevékenység nem öncélú volt,
a környezetünk tisztaságára, meg-
óvására nevelést szolgálta.

Most a gyermeknap megünnep-
lésére készülünk, ami mindig ki-
emelt, több napos program az óvo-
dában. Az idén ugróvár, gyermek-
előadások, vetélkedők színesítik a
gyermekek napjait. Minden gyerme-
ket évek óta megajándékozunk ezen
a napon. Előttünk álló program még
a zeneiskola bemutatója, ahol a
hangszerekkel ismerkedhetnek a
gyermekek, zenei ízlésformálásukat
kiemelten kezeljük.

Közeledik a tanév vége, búcsút
vesznek a gyermekek az óvodai
élettől.

Időpontja:
2003. május 30.,15 óra 30

perc.
Helye: Művelődési Ház.
Május 31 - én 16 órakor a Köz-

ségi Falunapon fogjuk műsorunkkal
megörvendeztetni a falu lakosságát.

Ebből is kitűnik, hogy sok prog-
rammal, a gyermekek fejlesztésére
nagyon odafigyelve telt az évünk,
reméljük az iskolába menő nagycso-
portosaink jól megállják a helyüket
a sokoldalú felkészítés eredménye-
képpen.

Kovácsné Ossik Erika
Fekete Lászlóné

csoportvezető óvónők

A 2002/03-AS NEVELÉSI ÉV A ZAGYVASZÁNTÓI NAPKÖZI
OTTHONOS ÓVODA NAGYCSOPORTJÁBAN

„Így éltek a nagycsoportosok . . .”
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- A 21. század nem a legszebb
arcával köszöntött rám:

2001-ben az egészségem szinte
egyik napról a másikra látványosan
megromlott, melyből orvosaim segít-
ségével, feleségem gondos ápolásá-
val és talán a gyógyulni akarásom-
mal sikerült kilábalni. A diétás ét-
kezésre továbbra is odafigyelek és
a rendszeres vérnyomásmérésről
sem feledkezem meg.

A ház körül még igyekszem ma-
gam hasznossá tenni és örömet ta-
lálni a munkában.

- Tudom, hogy nem vagy tős-
gyökeres zagyvaszántói, mikor és
hogyan kerültél ide?

- Tizennyolc éves fiatalember-
ként kerültem a faluba, mint bolti
eladó. 1941-ben a szántói Hangya
Szövetkezet boltvezetői pályázatát
nagybátyám – Molnár György –
nyerte el és mi Hermina nővérem-
mel vele tartottunk. Én ekkoriban
végeztem Salgótarjánban, mint ke-
reskedő tanuló.

- Salgótarjáni születésű vagy?
- Nem, a Heves megyei Vécsen

születtem 1923. február elsején.
- Akkor ebben az évben ünne-

pelted a 80. születésnapodat,
melyhez a Szántó Hírei és olva-
sói nevében utólag gratulálok és
köszöntelek. Isten éltessen!

Arra kérlek, hogy gondolat-
ban menjünk vissza egy kicsit
Vécsre! Milyen volt a gyerekko-
rod?

- Nem mondhatom, hogy a leg-
boldogabb gyerekkorom volt, mert
édesanyám – Molnár Amália – 33
évesen elhunyt, társ nélkül hagyva
édesapámat és félárvaként három
kiskorú gyermekét. Apánk új társat
talált magának, mi pedig új kistest-
vér érkezésének örülhettünk. Az ele-
mi iskola hat osztályát Vécsen jár-
tam ki, majd utána 3 évig mezőgaz-
dasági továbbképzőbe jártam heti
egy alkalommal. Ez a továbbképzési
forma kötelező volt.

- Mivel telt el a hét többi nap-
ja?

- Segítettem édesapámnak a föl-
deken. – Volt 7 hold szántónk és egy
fél hold szőlőnk. – Kellett a dolgos
kéz.

- Hogyan kerültél Salgótar-
jánba kereskedő tanulónak?

- Somoskőújfaluban lakott a ke-
resztapám, aki vegyeskereskedést
vezetett, ő oltotta belém a kereske-
dői szakma szeretetét. Segítségével
lettem tanuló a salgótarjáni Hangya
Szövetkezetnél, ahol két év alatt a
szakma csínját-bínját kitanultam.
Losoncon háromtagú vizsgabizottság
előtt tettem le a vizsgát. Az udvari-
asság, a készséges és alázatos ki-
szolgálás, a vevő tiszteletben tartá-
sa volt az alapelv, amelyet minden
körülmények között be kellett tar-
tanunk.

- Mi lett a kiválóan végzett ke-
reskedő tanuló sorsa?

- Tanulmányaim befejezése után
még egy félévig maradtam Salgótar-
jánban a Hangya Szövetkezetnél,
mint kereskedősegéd, és innen jöt-
tem a nagybátyámmal Zagyvaszán-
tóra. Sajnos nagybátyám egy félév
múlva hirtelen meghalt és én kerül-
tem a helyére boltvezetőnek.

Volt igazgatóm olyan ajánlóleve-
let küldött – amire a mai napig is
büszke vagyok – melynek értelmé-
ben a Szövetkezet igazgatósága al-
kalmazott.

Helyben Veréb István iskolaigaz-
gató volt a Hangya Szövetkezet ügy-
vezető igazgatója, akivel jól együtt
tudtam dolgozni. Támogatták a ta-
nulási törekvésemet is, és sikerült
Pásztón elvégezni a polgári iskolát.

- Milyen volt 1941-ben a Han-
gya Szövetkezet boltja?

- Amikor idejöttem a kocsmát
együtt működtettük az üzlettel. Az
épület óvodára néző oldalán volt a
kocsma – sarki bejárattal – közé-
pen a Hangya Szövetkezet üzlete, és
mellette a szoba-konyhás szolgálati
lakás.

Mi hárman ebbe a szolgálati la-
kásba költöztünk be, ez volt a
hadiszállásunk, itt gyűjtöttünk erőt a
másnapi munkához. Később a la-
kást lebontották és a felszabaduló
hellyel bővült az üzlet, és megépült
a szövetkezet irodája.

Az üzletünknek eleinte kicsi volt
a forgalma – igényhez és pénzhez
szabott. Az embereknek kevés pén-
ze volt, szinte csak a földből meg
idény munkából éltek – cukorgyár,
summásság – úgyszólván önellátó
gazdálkodást folytattak és szinte
csak petróleumra, mosószerre, gyu-
fára, trafikra és mezőgazdasági esz-
közökre költöttek.

Az árut a magunk által tölcsér
formájúra sodort zacskóba raktuk.
A mai embernek szinte hihetetlen-
nek tűnik, hogy gyakorta kellett ki-
szolgálni  10-20 dkg kockacukrot,
vagy ugyanennyi mennyiségben zsírt.

Később a Pernye-pusztai bánya
feltárása és lakótelepének kiépítése
kapcsán lett a földművelésen túl is
kereseti lehetőség és változott az
emberek vásárlási igénye is.

Érdekességként említem meg,
hogy a háború előtt szinte alig árusí-
tottunk kenyeret és lisztet, az embe-
rek a megtermelt gabonát a malom-
ban megőröltették, és maguk sütöt-
ték a kenyeret.

Én igyekeztem bővíteni az áruk
skáláját: hentesáru, konzervek, mé-
teráruk, vasáruk, iskolaszerek, edé-
nyek, stb. kerültek a boltba.

- Milyen volt az áruk beszerzé-
se?

- Háború előtt a kialakult rend
szerint szereztük be a szükséges
árut, nem jelentett gondot. A háború
után vajjal, szalonnával tettük simáb-
bá az áru útját. Én igyekeztem vá-
sárlóim kéréseit teljesíteni, ezért sok
vajat, szalonnát elhordtam a faluból.

A trafikárut kerékpárral szállítot-
tam Szirákról, a bort lovas kocsin
Apcon keresztül Rózsaszentmár-
tonból – még nem volt meg a Ró-
zsa-Petőfibánya közötti út -, a lisz-
tet, cukrot szintén lovas kocsin szál-
lítottuk Selypről. Ha kellett a vas-
árut is beszereztem. Méteráruimmal

Riportalanyként a babot ültető, szorgalmasan kertészkedő Szabó Ti-
vadar bácsinak tettem fel a Szántó Hírei kérdését:

(Folytatás az 5. oldalon.)

HOGY TETSZIK LENNI?
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vénát örökölte, ő jelenleg a keres-
kedelemben dolgozik.

Az unokák mind a négyen főis-
kolára, egyetemre jártak, járnak.
Büszkék vagyunk rájuk.

- Ha végigfutsz az életeden,
mire vagy büszke, mit emelnél ki?

- A legbüszkébb Zagyvaszántó
fejlődésére vagyok.

1941-ben a falu 80 %-át a hosszú
leépült parasztházak alkották. Az
utak nem voltak kiépítve: nyáron
porosak, az esős időszakban nya-
kig ért a sár, szinte járhatatlanok
voltak. Nem volt járda, utcai világí-
tás.

A falu közepén tátongó agyagos
sem volt szívet melengető látvány.

Az elmúlt 62 évben a falu kiépült,
új utcák, terek, parkok létesültek.
Megépítettük az óvodát, az iskolát,
az orvosi rendelőt, bevezettük az
egészséges ivóvizet, az új vezetés a
telefont, a gázt, és felépítette a pati-
kát.

Van takarékszövetkezetünk,
könyvtárunk, postánk, Idősek Ott-
hona, Művelődési Otthonunk és
szép vendéglátóhelyeink.

Úgy érzem ezért érdemes volt
élni, dolgozni, és örülök, hogy eh-
hez munkámmal egy ici-picit én is
hozzájárulhattam.

Kívánjuk, hogy még sok örö-
med legyen Zagyvaszántó fejlődé-
sében!

Jakab Józsefné

(Folytatás a 4. oldalról.)

sok örömet szereztem a lányoknak,
asszonyoknak. Fogyott a kékfestő
kötényre való és a fari anyag.

- Volt-e konkurense a Hangya
Szövetkezetnek?

- Igen, volt egy pár magánkeres-
kedés és így rövid ideig a régi
Koruhelyi-házban nyílt meg
Koruhelyi János vezetésével a Föld-
műves Szövetkezet boltja,  1949-
ben azonban a Hangya és a Föld-
műves Szövetkezetek egyesültek,
megalakult a Szövetkezetek Megyei
Szövetsége és a boltok földműves-
szövetkezetként dolgoztak tovább.

- Hogyan alakult tovább a fia-
tal boltvezető élete?

- 1950-ben leadtam a kocsmát –
Illés László vette át- , és csak a bolt-
tal foglalkoztam.

1951-ig voltam boltvezető, majd
beiskoláztak Tápiógyörgyére köny-
velői tanfolyamra. Ezt követően a
Lőrinci-Zagyvaszántói, majd az
Apc-Zagyvaszántói Földműves-
Szövetkezet könyvelését bízták rám,
de voltam „vándor” könyvelő is,
ugyanis a lemaradó könyvelőket is
ki kellett segíteni. Soha nem felej-
tem el az ordító téli hideget, amikor
a liszteszsákok tetején utazva, el-
gémberedett végtagokkal megérkez-
tem Nagykökényesre, de kisegítet-
tem Ecséden is. Ebben az időben a
felügyeletet a Hatvan Járási Szövet-
kezetek Szövetsége látta el, mely-
nek vezetője Urbán István zagyva-
szántói lakos volt.

- Mikor ért véget a kereskedés,
a szövetkezet iránti szerelmed?

- 1954-ben kerültem a Qalitalhoz
számlaellenőrnek, majd két év múl-
va raktárvezetőnek és innen is men-
tem nyugdíjba 29 év ledolgozása
után, de a kereskedelmet, a szövet-
kezetet nem hagytam cserben soha.
Amíg csak tehettem aktívan támo-
gattam a szövetkezet munkáját, és
az Intézőbizottság elnökeként min-
den tőlem telhetőt megtettem a la-
kosság áruellátásának fejlesztéséért.

A tanács – majd a végrehajtó bi-
zottsági tagság is arra sarkallt, hogy
Zagyvaszántón megépüljön az ABC
áruház.

Először a mostani Berényi por-
tán épült volna meg az üzlet, már a
követ is odafuvaroztattuk az alap-
hoz, de a szövetkezet vezetése más-
ként döntött, a Qalital nagy létszá-
mú munkás gárdája előnyt élvezett
és az apci vasútállomás mellett épült
meg a bolt.

A mi Ábécénk felépítésére, át-
adására 1987-ben került sor.

A fiaimmal én is aktívan részt
vettem az építésében, a szervezés-
ben. Még napjainkban is szövetke-
zeti tag vagyok.

- Hogyan alakult a magánéle-
ted?

- 1950-ben a Móricz Zsigmond
utca 1. szám alatt megépítettem a két
szoba-konyhás házamat, amelyet
kocsmaként akartam üzemeltetni, de
az államosítások miatt lemondtam a
tervemről.

1952-ben feleségül kértem
Gulyka Margitkát, akivel a szövet-
kezeti irodán együtt dolgoztunk. A
házasságkötést a fiúk megszületése
követte: 1953. májusában Tivadar,
1956. májusában  József látta meg a
napvilágot.

1965-69-ben Selypen a közgaz-
dasági technikumban tanultam és tet-
tem érettségi vizsgát. Jó osztályunk
volt, szerettem tanulni.

- Hogy állsz a követőkkel?
- A fiúk is továbbtanultak, leérett-

ségiztek; Tivadar anyagvizsgáló
szakmérnök lett. Öcsi a kereskedői

„Megalakulhat az ÉPÍTŐK!”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

CSERHÁTI JÓZSEF
elhunyta alkalmából

együttérzésüket fejezték ki,
temetésén részt  vettek.

FELESÉGE ÉS A GYÁSZOLÓ
CSALÁD

Az 50-es évek elején megszűnt a ZSE,
folytatása a Cementgyár által támogatott
kék-fehér Selypi Építők lett. Hatvan Kör-
zeti bajnokságban kezdett, majd feljutott
a Megyei II. osztályba. Szép eredménye-
ket ért el a csapat, melynek hosszú éve-
ken át Cserháti József, DODÓ-bá volt az
edzője.

Több korosztály tanulta irányításával
az akkor még országosan is igen kedvelt
labdarúgást. Több olyan játékos kezdett
az Építőkben, akik a lelkiismeretes irányí-
tás, gyakorlás révén kinőtték a megyei II.
osztályt - megyei I. o-ba, sőt NB. III-ba
kerültek.

2003. május 7-én a délutáni órákban
megszűnt dobogni a szíve ennek a nagy-
szerű, focit szerető embernek, edzőnek.
Itt hagyta szeretteit, barátait.

Búcsúzunk Tőled Dodó bácsi, mi, akik
még élünk a régi csapatból, de várnak Rád

ott fent azok a játékosaid, kiket edzettél -
földi életükben -, fogd össze Őket, van kö-
zöttük minden posztra való. És ha már a
cementgyárat be is zárják, az ÉPÍTŐK ma-
radjon FÖNN.

Emléked megőrizzük!

SPORTBARÁTAID
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Szántó Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Községi Önkormányzat Zagyvaszántó
Szerkesztõ:  Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.
Megjelenik: 800 példányban

Nyomda:  Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

A Bozsik Program 2. kapcsán telepü-
lésünk 2002-ben bekapcsolódott a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás
nevelési programjába. A program híd az
óvodai és iskolai labdarúgás és a profi
sport között, amelyet kormányrendelet
alapján az MLSZ finanszíroz.

A Bozsik Program 2. céljai:
- nemzetközi szinten is versenyképes

labdarúgók felnevelésének elősegítése,
- egységes, átfogó utánpótlás nevelé-

si rendszer létrehozása az egyesületi kere-
teken belül,

- korszerű kiválasztási, képzési rend-
szer érvényesítése, amelynek szakmai alap-
ja az UEFA edzőképzési rendszere,

- minél több gyerek bevonása az egye-
sületi futballba, a játék megszerettetése, a
tehetségek felkutatása.

A program a 7, 9, 11, 13 éves fiúk és
lányok számára biztosít tornarendszert.
Gyöngyös alközpont 17 csapattal vesz
részt. Csapatainkat Petöfibánya, Apci TE,
Amazon SE csapatokkal sorsolták egy kör-
zetbe.

A tavaszi idényben két torna került
megrendezésre a 7. 9. 11 éves korosztály-
ban. Az első torna 2003. március 28-án
Zagyvaszántón, a második 2003. április 11-
én Petőfibányán volt megrendezve.

A 13 éves korosztályban a bajnokság
őszi-tavaszi rendszerben zajlik, melyen 36
csapat vesz részt megyénkből. A csapa-
tok 6 hatos csoportba kerültek beosztás-
ba, területi elvek szerint. A bajnokság vé-
gén a hat csoport győztesei döntik el a
végső sorrendet.

Zagyvaszántó a hatvani csoportban
szerepel, Petöfibánya, Apci TE, Amazon
SE, FC Hatvan és Selyp csapatai mellett.

Eddigi eredmények:
Amazon SE-Zagyvaszántó 1-2
Apci TE-Zagyvaszántó 3-0
A tornák minden gyerek számára él-

ményeket, felszabadultságot és jó eredmé-
nyeket jelentettek.

A    ZAGYVASZÁNTÓ   SE
FELNŐTT   CSAPATA
a tavalyi bajnokság megnyerésével a me-
gyei első osztályba lépett. Ennek feltéte-
le, hogy az egyesület serdülő korosztályú
csapatot is szerepeltessen a bajnokságo-
kon.

A megyei I. osztályú bajnokság őszi
fordulói után a felnőtt csapat a 9. helyről
kezdte a tavaszi szereplést. A felkészülést
január 11-én kezdte a csapat, a mostoha
időjárási körülmények miatt a hatvani és a
vörösmajori tornaterembe kényszerültünk.
Az edzőmérkőzéseink február közepén in-
dultak, heti két edzés és két edzőmérkőzés
szerepelt a felkészülési programban. Az
edzőmérkőzéseinket Hatvani Lokomotív,
Palotás SE, Szurdokpüspöki, Pusztamo-
nostor, Rózsaszentmárton, Domoszló csa-
patokkal játszottuk. A március 8-i bajnoki
kezdés egy héttel elcsúszott, illetve a

Füzesabony halasztása miatt összezsúfo-
lódott az első négy forduló . A
játékoskeretben történt változás:

Érkezett: Seszták László (FC Hatvan)
Szabó Roland (újrakezdte).
Távozott: Kányai Attila (családi okok

miatt)
Az első öt bajnoki mérkőzést a csapat

pontveszteség nélkül zárta, mellyel felzár-
kózott az élmezőnyhöz.

KISS ISTVÁN játékos,
a Bozsik-program vezetője

S P O R T

NAGY KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLUNK:
BRAMAC CSERÉP TELEPI KÉSZLETBŐL
THERWOOLIN, ISOVER, NIKECELL SZIGETELŐK
YTONG FALAZÓ
TONDACH CSEREPEK GYÁRI SZÁLLÍTÁSSAL
CREATON CSERÉP TELEPRŐL
TATAI CSERÉP TELEPRŐL

VELUX TETŐTÉRI ABLAKOK NAGY VÁLASZTÉKA
LB KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ 1450,-   990,-
GARANCIA RAGASZTÓ 1925,- 1320,-
PRÉMIUM ALAPVAKOLAT 1520,- 1100,-
CEMENTESZTRICH 1080,-   900,-
MAGYAR CEMENT 2480,-/q
UKRÁN CEMENT 1880,-/q
GÉPI-, KÉZI SZERSZÁMOK   -10%
MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ 200,-   125,-
VÁGÓKORONGOK   105,-tól
OSB LEMEZ   749,-/m2-tól
SZILIKON   525,-   420,-
MŰSZEROLAJ   345,-   230,-
IDOMACÉLOK,  SZERELVÉNYEK,
FESTÉKEK
FA-, ÉS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

SZOLGÁLTATÁSAINK:
KULCSMÁSOLÁST VÁLLALUNK:

CILINDERES -, TOLLAS-, LAKAT-, ÉS AUTÓKULCSOK
FESTÉKKEVERÉS:

ZOMÁNC, OLAJ, KÜLSŐ- ÉS BELSŐ FALFESTÉKEK SZÍNKÁRTYA ALAP-
JÁN

NYITVA: H-P 700 - 1700  SZO 700 - 1200

ÁRAINK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK

KIVÁLÓ ÁRUK Bt. 3031 ZAGYVASZÁNTÓ, JÓKAI ÚT
TEL: 37/386-118. FAX: 37/386-552.

KIVÁLÓ ÁRUK BT.


