SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!
Mindannyijuk előtt ismeretes,
hogy községünk vezetőinek legfontosabb célkitűzése a település
szennyvízelvezésének és tisztításának megoldása. A hogyanra több elképzelésünk – próbálkozásunk volt
az önállóvá válás eltelt ideje alatt.
Jelenleg 6 település társulásában vagyunk Hatvan város gesztorságával.
A beruházás jelenlegi árakon 7 milliárd forint feletti összegű, melyet
pályázaton, állami támogatásból,
önkormányzati pénzből és lakossági hozzájárulásból kívánjuk biztosítani.
Ismervén lakóink anyagi helyzetét, megpróbáltunk olyan előtakarékossági lehetőséget keresni, mely
keretén belül nagyobb megterhelés
nélkül 96 hónap alatt össze lehet
gyűjteni az egy ingatlanra jutó hozzájárulást.
A társult települések polgármesterei úgy döntöttek, hogy egységesen 150.000,- Ft lakossági támogatást kérnek.
És hogy ez az összeg rendelkezésére álljon a társulásnak és ne egy
összegben kelljen kifizetni a lakónak – meghívtuk az OTP. Hatvani
fiókvezetőjét, mondja el hogyan tud
segíteni az OTP.
Tájékoztatása után úgy döntött a
képviselő-testület, hogy az OTP Lakossági Takarékpénztárt bízza meg
a lakossági előtakarékosság megszervezésével, a számlanyitási díjat
(1.500,- Ft) az önkormányzat átvállalta.
A szervezés megtörtént, tájékoztatóm zárásáig ingatlanra kötöttek
szerződést.

Az önkormányzat az 1.500 Ft/
ingatlan összeget az OTP-nek átutalta – a számlanyitás tehát megtörtént.
96 hónapig kell a havi 1.110 Ftot feladni, de lehet:
negyedévenkénti:
3.330,- Ft
féléves
6.660,- Ft
éves
13.320,- Ft
96 hó elteltével 106.560,- Ft befizetésre a társulás 150.000,- Ft-ot
kap.
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Kérek minden társulási tagot,
vegye komolyan az előtakaré-kosságot a szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása érdekében.
Amennyiben a 96 hó elteltéig a
beruházás nem valósulna meg, a
megtakarított pénzt mindenki felhasználhatja saját ingatlanának felújítására-tatarozására.
Köszönettel:
Oldal Alfréd
polgármester
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Zagyvaszántó Római Katolikus
Egyházközség tulajdonában lévő temető
szabályzatából
A temető fenntartója, üzemeltetője az Egyházközség.
A temető egyházi temető és köztemető részre tagozódik. Mindkét
temetőrész sorokra oszlik. A sorokban a temetési helyeket mindkét temetőrészben az Egyházközség, mint
fenntartó jelöli ki.
• A temetőben a sírjeleket úgy
kell kialakítani, hogy az ne rongálja
a szomszédos sírokat, valamint ne
akadályozza azok gondozását.
• A sírjel, síremlék felállítására előzetes bejelentés és ismertetés
után a temető fenntartója ad engedélyt.
• A sírjel, síremlék felállítására
az engedély akkor adható ki, ha a
szomszédos sírhelyek felett rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatukat adták a sírjel, síremlék
felállításához. A szomszédos sírhelyek felett rendelkezni jogosultak
indokolatlanul nem tagadhatják meg
hozzájáruló nyilatkozatukat.

Temetőben végezhető
munkák
Minden temetőben végzett munkát - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás kivételével - a temető fenntartójának előzetesen be
kell jelenteni.
• A temetőben történő síremlék
felállítása estén a síremlék elkészítője (sírköves) a villanyáram és víz
használatáért 500,- Ft átalányt köteles megfizetni.
• A temetőben úgy végezhető
munka, hogy ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit,
ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a
szomszédos temetési hely nem sérülhet, a temetési helyek látogatását
akadályozni nem lehet, temetési
szertartást, búcsúztatást munkavégzés nem zavarhatja.
***

Temetési helyek
megváltása
• Sírhely megváltási ideje: 25 év
Egyes sírhely ára: 2.000,- Ft
Kettős sírhely ára: 4.000,-Ft
Amennyiben a kettős sírhelyben
való első temetés napjától számított
25 év alatt temetés nem történt
2.000,- Ft pótdíj megfizetésével a
temetési hely 25 évre újra megváltható.

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/
2002.(III. 21.) Ör. sz. rendelete a
temetőkről és a temetkezésről részletesen szabályozza a köztemető
részt, összhangban a temető szabályzatával. A rendelet 14 §-a foglalkozik a szabálysértésekkel, amelyek az
egész temetőre vonatkoznak:
Szabálysértést követ el és
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki:

a.) a temetőül ki nem jelölt területen
vagy elzárt temetőben halottat
eltemet, vagy hamvait elhelyezi
b) elhunytat anyakönyvezés nélkül
eltemet,
c) sírt, sírboltot vagy koporsót az
egészségügyi hatóság engedélye
nélkül felnyit,
d) a fenntartó engedélye nélkül a temetőből síremléket elszállít
e) építési engedélyhez kötött létesítményt (kriptát) engedély nélkül
épít
f.) sírt, sírboltot, síremléket, a temetőben lévő egyéb tárgyakat vagy
a növényzetet megrongálja, beszennyezi, a sírok díszítésére
szolgáló tárgyakat Jogtalanul eltávolítja vagy eltulajdonítja, illetve a keletkezett hulladékot nem
az arra kijelölt helyen, illetve tárolóedényben helyezi el.
g) engedély nélkül a ravatalozó helyiségen kívül ravataloz, és onnan temettet.
h) a fenntartó engedélye nélkül a temetőben munkát végez, illetve
síremléket állít fel.
i) a fenntartónak a temet rendjére
vonatkozó rendelkezéseit megszegi.
Szeretnénk a lakosság figyelmét
felhívni, hogy az önkormányzat rendeleteit a könyvtár gyűjti, és azokat
bárki megtekintheti.
A képviselő-testület a napokban
tárgyalja a helyi állattartásról szóló
rendeletet, aminek megalkotása sürgető feladat az uniós csatlakozás
küszöbén.
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Zagyvaszántói Napközi
Otthonos Óvoda
A nyári takarítási szünetben az
intézményben felújítás és nagytakarítás zajlott. Felújításra került a gyermekmosdó. Itt a régi csempét újra
cseréltük, a melegpadlót járólap váltotta fel, új mosdókat, csaptelepeket, W. C.-csészéket szereltettünk
fel. Ezen kívül kialakításra KERÜLT
AZ ORVOSI SZOBA. Felújítottuk
a nevelői szobát. A terasztetőt is
szigeteltettük. Ebben az évben új
öltözőszekrényeket, gyermekasztalokat vásároltunk a leendő nagycsoportosok részére. Alapítványi pénzből pedig 100 ezer Ft értékben fejlesztő eszközöket, CD-lejátszót,
fényképezőgépet vásároltunk. Az
oktatási törvény tornaszoba kialakítását is előírja, de ezt csak az épülethez való hozzáépítéssel lehetne
megoldani. Nevelőmunkánk során
nagy gondot fordítunk a 3-7 éves
korú gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésére. Célunk, hogy az
óvodai nevelésünk a családi nevelést kiegészítve tegye alkalmassá a
gyermekeket az iskolakezdésre. (A
helyi programunkba nem építünk be
kis és középső csoport végére elérendő követelményeket.) Tanulás
terén nem az ismeretanyag növelésére törekszünk, hanem logikus gondolkodásra aktivizáljuk a gyerekeket, s közben a felfedezés örömét is
megtapasztaltatjuk velük.
Az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze a játék. A
csoportok játékellátottsága nagyon
jó, s nagyon jól felszerelt az óvoda
egyéni fejlesztő eszközökkel is.
Az óvoda életét különféle rendezvények tették színessé. Ezek a
következők voltak, ősszel a középső csoport a Mátra Múzeumba lá-

togatott, utána kisvasúttal
Mátrafüredre kirándultunk. A nagycsoport a budapesti állatkertben járt.
Ők januárban a Fővárosi Bábszínház egyik előadását is megtekintették. Tavasszal a kiscsoport a jászberényi állatkertbe, a középső Pest-

re, a Természettudományi Múzeumba, a nagy pedig Visegrádra kirándult.
A 2003-045-es nevelési évben az
óvodába beírt gyermeklétszám 65
fő.
Ebből kiscsoportos
Középső csoportos
Nagycsoportos

23 fő,
17 fő,
25 fő.

Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
A 2003-04-es tanévet az iskolában 254 fő tanuló és 18 fős tantestület kezdte. A gyerekek nyolc évfolyamon, 10 osztályban tanulnak
(párhuzamos osztályok a 7. és 8.
évfolyamon vannak). Intézményünk
a zagyvaszántói képviselő-testület
által elfogadott költségvetés alapján
működik, amely jó feltételeket biztosít számunkra. Működési kiadásunk összesen 87.196.000 Ft.
Az iskola épülete korszerű, a
helyiségek száma megfelelő. Iskolai könyvtár, szaktantermek, szakmai
anyagok, technikai berendezések
(telefon, fénymásoló, számítógépek,
Internet, nyelvi labor), szemléltetőeszközök segítik. A tanárok munkáját.
Az épület karbantartása folyamatos: alapos, nagyipari takarítás volt
a tornateremben, lezajlott az iskolai
konyha helyiségeinek és eszközeinek a felújítása is. Az iskolai könyvtár részére megyei pályázaton nyert
pénzből egy nagyon korszerű DVDlejátszóval ellátott számítógépet tudtunk vásárolni.
A tanítási órákat a tantárgyaknak
megfelelő szakot végzett nevelők

látják el. Ez azért is fontos, mert az
ELTE bázisiskolájaként működünk,
s minden tanévben tanárjelöltek járnak hozzánk szakmai gyakorlatra.
Az egyetemtől sokféle szakmai segítséget kapunk a modern tanítási
módszerek megismeréséhez. Közös
terveink közé tartozik tavasszal egy
kisrégiós módszertani nap szervezése itt, a zagyvaszántói iskolában.
Ennek előadói az egyetem tanárai
lesznek.
A jelenlegi tanévben egy miskolci székhelyű művészeti iskola kezdte meg működését épületünkben.
Többféle művészeti ágra (zene, különféle táncok, rajz, grafika, díszítőművészet) lehetett jelentkezni, de
megfelelő létszám csak a modern
táncra és a képzőművészeti (rajz,
grafika, kerámia) szakágra jött
össze. Bízunk benne, hogy jövőre a
művészeti csoportok fajtái bővülni
fognak, s a szülők kihasználhatják
például a helybeli zeneoktatás lehetőségét is.
Misinszki Gergelyné
óvodavezető
Bakos Tiborné
iskolaigazgató
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Sokan láthattak Zagyvaszántó
utcáin egy féltűnő sárga kerékpáros
mezbe öltözött fiatalembert kerekezni. Ő ifj. Gercsényi András aki
versenyszerűen űzi a kerékpáros
sportot, nagyszerű eredményekkel.
Az alábbiakban közreadjuk bemutatkozását, ezzel is segítve őt abban,
hogy támogatókat találjon, akik elősegíthetik pályafutását.
Egészen fiatal koromban kerültem kapcsolatba a sporttal. Az általános iskolát lakóhelyemen, Zagyvaszántón végeztem, Kisiskolás koromban szüleim jóvoltából teniszeztem egy rövid ideig, majd felső tagozatban kezdtem megismerkedni a
birkózás szépségeivel. Nagyon megszerettem ezt a sportágat, így közel
4 évig űztem , Eleinte területi,
később megyei versenyeken indultam több-kevesebb sikerrel. A birkózás mellett több mint egy évig a
sportlövészetet is gyakoroltam.
Középiskolába Dunaharasztira
jártam, a Baktay Ervin Gimnázium
és Vízügyi Szakközépiskolában végeztem. Fiatalabb koromban is szerettem
kerékpározni,
de
Dunaharasztin kerültem kapcsolatba komolyabban ezzel a sportággal
a helyi egyesület jóvoltából. 2001,ben indultam el először egy területi
mountainbike versenyen, ahol 2.
helyezést értem el. A versenyt a
Dunaharaszti Giraffe KCSE rendezte, mely egyesületbe még 2001-ben
beléptem, és azóta is aktív versenyzőjük vagyok. Edzőm, Takács Dániel kiemelt odafigyeléssel és maximális szakmai tudásával segít a versenyekre való felkészülésben.
Jelenleg Győrben tanulok a Széchenyi István Egyetemen, Környezetmérnöki Szakon. Az eltelt években
a sport szinte a legfontosabb szerepet töltötte be az életemben, a kerékpározás köré épül az egész életformám. Így az iskola mellett napi
rendszerességgel készülök a 2003as versenyszezon valamennyi versenyére.
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Életem a
Mountainbike
Elért eredményeim: A leirt eredményeket Rövidtávú Férfi Felnőtt
kategóriában értem el.
2001-es versenyszezon. - Egyesületem által szervezett területi versenyen: 2. helyezés
- II.Duna Maraton (65 km): abszolút listán: 1050/110. helyezés
- kategóriámban: 650/ 89. helyezés
- Csere Csaba Kupa (MK): 155/
55. helyezés
-1. Bükk Maraton (45 km): 385/
20. helyezés.
2002-es versenyszezon: - Szezonnyitó Hármas Határ-hegy (Bp.):
55/10. helyezés
- Pilis Kupa: 120/24. helyezés
- Csere Csaba Kupa (1, MK):
150/17. helyezés
Zalaegerszeg(2.MK):80/13.helyezés.
A soron következő Magyar Kupafutamon (3. MK) Nagykovácsiban
egy esés miatti kulcs- csontsérülés
miatt 1 hónapot ki kellett hagynom,
így nem indultam el Nagykovácsiban és Balatonfüreden.(4. MK) Ez
nagyban visszavetette az összetettben elért eredményemet.
- Országos Bajnokság Hármas
Határ-hegy (Bp.): 60/35. helyezés
- Szilvásvárad (5. MK); 85/30.
helyezés
- II. Bükk Maraton (45 km): 400/
26, helyezés
- I. Mátra Maraton (45 km): 400/
20. helyezés
Majd a legutolsó Magyar Kupafutamon (6. MK) egy betegség folytán szintén nem tudtam elindulni.
A 2002-es évadban elért eredményemet nagyban visszavetette a szezon közepén elszenvedett sérülés.
Az Országos Összetett Ranglistán
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11. Helyről visszaestem, így 35. helyezett lettem a 2002-es évben.
2003-as versenyszezon:
- Szezonnyitó Hármas Határhegy (Bp.) 60/8. helyezés
- Bike-Zone Kupa (Gödöllő): 70/
9. helyezés
-1. Buda Maraton (30 km): 350/
15. helyezés
- Csere Csaba Kupa (1. MK):
100/3. helyezés
- Pécsi Kupafutam (2. MK): 100/
14. helyezés
- Soproni Kupafutam (3. MK):
70/7. helyezés.
Célkitűzéseim:
Elsődleges célkitűzéseim között
szerepel, hogy a 2003-as versenyszezon végére az Országos Összetett Ranglistán Rövidtávú Férfi Felnőtt kategóriában dobogós helyet
szerezzek. Valamint az Országos
Bajnokságon is szeretnék az első 3ban végezni.
Távlati céljaim között szerepel,
hogy a 2004-es versenyszezonban
egy kategóriával feljebb kerüljek, és
így a középtávú férfi mezőnyben indulhassak. Valamint szeretnék egyszer részt venni az Ausztriában megrendezésre kerülő Amatőr
Mountainbike Világbajnokságon. A
részvételemnek elsősorban anyagi
akadálya van.
Ha támogatást nyernék, azt a kerékpárom felújítására és fejlesztésére
használnám fel. Ennek legfőbb oka,
hogy az utóbbi versenyeken előfordult gyengébb eredmények szinte
kivétel nélkül műszaki problémának
tudhatók be. Valamint van néhány alkatrész a kerékpáromon, amit nem
versenyzésre terveztek, így ezek
nem is bírják az igénybevételt. Ezeket szeretnék komolyabb, versenyalkatrészekre cserélni. Esetleg - a lehetőségektől függően - egy komolyabb, technikailag magasabb szinten álló kerékpárt szeretnék magaménak tudni. Ehhez szeretnék támogatót találni.
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Gratulálunk!
Szeptemberben történt az a szép,
és közzétételre méltó esemény, hogy
Gercsák Imréné (Eta néni) tanítónő
Esztergomban, a Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképző Főiskolán
átvehette gyémántoklevelét.
Eta néni (Patkó Etelka) tősgyökeres zagyvaszántói. Tanítói diplomáját 1943. szeptember 5-én szerezte az Esztergomi Érseki Népiskolai Tanítóképző Intézetben. Tanított Selypen, Zagyvaszántón, hosszú
évekig Budapesten, majd nyugdíjasként visszatért szülőfalujába.
Folyamatosan tevékenykedő
egyéniség. Tanító néniként is sok
érdekes programot, kirándulást,
múzeumlátogatást szervezett a gyerekeknek, hogy megadhassa nekik
az élményszerzés örömét. Nyugdíjasként pedig érdekvédelmi szövetséget hozott létre az időseknek,
hogy mind anyagi, mind szellemi,
kulturális igényeik kiteljesedését
segíthesse.
Eta néni nyugdíjas éveit a szerteágazó ügyintézés, a nyugdíjas találkozók, kirándulások és egyéb érdekes programok szervezése, lebonyolítása tölti ki. Életkedve, lelki ereje
töretlen, tájékozottsága, szellemi
frissessége, műveltsége elismerésre
méltó.
Gyémántdiplomáját elhozta megmutatni iskolánkba is, s a vele való
beszélgetés minden mondata, szép
gondolata lelket melengető, erőt
adó, a gondok, bajok legyőzésére
biztató volt. Azt a felemelő érzést
éltük át mindannyian, amelyet a hétköznapok szürkeségében gyakran
elfelejtünk, hogy: igen, érdemes . . .,
szép, sőt, a mi hivatásunknál nincs
szebb!
Köszönjük Eta néni, és minden
jót kívánunk Neked!
Bakos Tiborné

Korcsoportos bontás - Allandó népesség
Adatállomány éve: 2002 ZAGYVASZÁNTÓ
Korcsoport

Férfi

Nő

Együtt

0-3 éves
3-6 éves
6-14 éves
14-18 éves
18-25 éves
25-60 éves
60-100 éves

40
42
100
60
103
530
202

31
34
96
57
115
523
304

71
76
196
117
218
1053
506

Összesen

1004

1074

2078
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Horgászélet, vízi világ a Selypi-tónál
Zagyvaszántó lakóinak kedvelt
kirándulóhelye a falu határában levő
Selypi-tó. Igazi vízi világ, amely csillogó vízfelületeivel, rejtelmesen susogó nádasaival, fűzfáival, békanyállal benőtt csatornáival nem csak a
horgászoknak szerez sok örömet, de
az ide kisétáló, bicikliző embereknek is felüdülést nyújt.
A tó a selypi cukorgyárral egy
időben, 1892-ben létesült azért,
hogy a cukorgyártáshoz szükséges
vízmennyiséget innen biztosítsák.
Először a Szántó felőli úgynevezett
Kis-tó épült ki, majd körülbelül 30
év múlva a másik, a Nagy-tó, mert a
bővülő termelés egyre több és több
vizet igényelt.
A tórendszer vízellátását a Zagyva folyó biztosítja. Komoly vízrendszer működik itt, a vízmennyiséget
zsilip szabályozza, csatornaként a
Szuha medre szolgál.
A nyílt vizek és csatornák hamar
benépesülnek, gyorsan megtelepednek itt a halak, s a környékbeliek
egykettőre felfedezik a remek horgászhelyeket. A törzshorgászok azután az 50-es évek elején egyesületekbe tömörültek. A horgászegyesület megalapítója - a hagyomány szerint – Walkovszki Elek bácsi, a gyár
fővegyésze volt. A horgászegyesület 2001-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, s az alapítóra
emlékezve, azóta minden évben
megrendezésre kerül a Selypi-tónál
a Walkovszki Elek Emlékverseny.
Az ötvenéves évforduló alkalmából
a Magyar Horgász című lapban is
megjelent egy cikk a tóról, s az itt
zajló horgászéletről.
A Selypi-tó a 60-as évek második felében élte fénykorát. A nagyobbik tavon strand működött, öltözőkkel, trambulinnal, az úszni nem
tudóknak úgynevezett kosárral. A
környékbeli települések lakói szívesen jártak ide a meleg nyári napokon felfrissülni, kikapcsolódni. Horgásztanya is épült akkoriban, itt tárolták a vizek, vízpartok karbantartására szolgáló szerszámokat, bográcsokat – ez utóbbiakat egy-egy
család, baráti társaság használhatta,

hogy kellemesebben teljen el az esti,
délutáni horgászat. A tó rendjére
pedig tóőr vigyázott. Ő a gyár alkalmazottja volt.
A partot, a csatornákat, a medreket rendszeresen karbantartották.
A tavakról a vizet többször is leengedték, hogy a felgyülemlett iszapot
el lehessen távolítani. A legutóbbi
nagyobb karbantartás a 80-as évek
közepén zajlott a Kis-tónál. Az
iszap miatt engedték le a vizet, de a
kotrás nem igazán járt sikerrel.
Napjainkban körülbelül 100-120
fő horgászik rendszeresen a Selypitónál, régebben kevesebben voltak,
körülbelül 40 fő járt ide. Az egyesület minden év márciusában tart
közgyűlést, melyre meghívást szokott kapni Zagyvaszántó és Lőrinci
polgármestere is. Őket, valamint a
lőrinci rendőrőrsöt tiszteletjeggyel
ajándékozza meg a vezetőség.
Az egyesület a tagdíjakból, a napijegyek bevételeiből és az 1%-os
adófelajánlásokból gazdálkodik.
Ebből a szűkös keretből kell megoldania a telepítést, a karbantartást.
A tórendszer közvetlen környezetének (vízpartok, nádasok) a rendben
tartását a lelkes horgászok végzik,
társadalmi munkában.
A cukorgyár sajnos bezárt Selypen, de a tó továbbra is a gyár tulajdona. Viszont a termelés megszűnésével megszűnt a gondoskodás, támogatás is, amelyben a gyártól az
egyesület részesült: a halasításra
adott pénz, a karbantartásra biztosított gépek, emberek. Ma z nagyon
hiányzik, különösen aggasztó a csatornarendszer karbantartásának hiánya, pedig ezt a vízügy is megkövetelné.
A tórendszert a gyár még egyelőre üzleti okok miatt nem adta át
az egyesületnek, de ha olyan cég
veszi meg az épületeket, amelyiknek
nincs szüksége vízre, talán elképzelhető, hogy jelképes összegért a horgászegyesület megkapja a tavakat.
A csendesen fodrozódó vizekben
sokféle halfaj él. Többféle keszeg,
kárász, ponty és ragadozó halak:
süllő, csuka, harcsa, s ezeken kívül

amur és busa szokott a horogra kerülni. A parti nádasban vízimadarak
tanyáznak, nádi poszáták, gémek,
de jól érzi itt magát a jégmadár is. A
horgászok több vidracsalád nyomával is találkoztak már.
Izgalmas esemény a horgászegyesületek életében az évről-évre, nyár
végén megrendezésre kerülő horgászverseny, a ,,Walkovszki Elek
Emlékverseny”. Az idén körülbelül
16 kétfős csapat vett részt a huszonnégy órás ,,küzdelemben”, s az első
helyezett csapat 40 kg fölötti halmennyiséget emelt ki a tóból. (A
nevezési díj csapatonként 10 ezer
Ft.) A legeredményesebb helybeli
versenyhorgászok: Illés László,
Kapuszta Mihály, Robotka Róbert.
Ők már országos versenyen is szerepeltek. A horgászversenyek legnagyobb haszna persze az, hogy a távolabbról érkező sporthorgászok is
megismerik a tavat, s szívesen térnek ide vissza egy-egy napra horgászni.
A horgászegyesület törzstagjai
egyébként Zagyvaszántóról, Selypről, Apcról, Lőrinciből verbuválódnak. Bizony nem kevés pénzt (tagdíjat) áldoznak hobbijukra: a felnőtt
éves horgászjegy 20 ezer Ft, az ifjúsági ennek a fele. A gyermektagdíj
(6-14 éveseknek) 500 Ft. És igaz,
hogy a szerencse forgandó, az elégedettség változó (hisz elégedett
horgász nincs!), de azért általában
az éves befogott halmennyiség közel 40 kg/fő, s ez rossznak nem
mondható.
Napjainkra a Selypi-tó keleti oldalán a régi, bűzös ülepítő helyén
egy különleges vízimadár paradicsom alakult ki, amely még különlegesebbé teszi a környezetünket.
Az ülepítőt a vagonokból kimosott
répáról lejövő, földdel szennyezett
víz ülepítésére használták. A benne
levő sok cukor miatt itt állandó volt
az erjedés, mely nem éppen kellemes illatokkal árasztotta el a környéket. Az ülepítőben a víz egy-két
évig állt, majd engedélyezés után le
(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
lehetett engedni. (Bár a rossz nyelvek szerint Gáspár Béla bácsi egyegy kiadós esőzéskor – a bürokráciát kikerülve – jócskán engedett ki
belőle a Zagyvába!) A zavartalan,
csendes vízfelületet hamar megszerették a vadkacsák, S amikor 1998ban bezárt a gyár, más vízimadarak
is birtokukba vették a szinte háborítatlan vidéket. Települt ide kiskócsag, nagykócsag, jöttek szürke gémek, néha felbukkan egy-két hattyú.
Mivel a halak is jól szaporodnak,
bőséges élelemre lelt itt a csörgőréce, a tőkésréce. A tó közepén a sásban fiókákat nevelt az idén a barna
réti héja, de felbukkan egy-két mocsári teknős is. A nádasokban néha
az őzek is menedéket találnak.
A gyár bezárásakor az ülepítőt
elkezdték leengedni, de szerencsére közbeléptek a természetvédők. A
Madártani Intézet környezetvédelmi
területté nyilváníttatta ezt a részt, s
a cukorgyár ingyen átengedte neki.
Így manapság községünk határában
egy igazi, különleges vízi világ, egy
madárparadicsom megfigyelésére
válik lehetőségünk. Kár, hogy néha
puskalövések verik fel a csendet, a
kacsavadászat riasztja el az amúgy
is félénk kócsagokat . .
A horgászegyesületre visszatérve, el lehet mondani, hogy a jövőt
illetően kicsit mindenki bizonytalan,
hiszen a gyárépületek sorsa, a valamikori tulajdonosváltás alapvetően
meghatározza a Selypi-tó, a tó horgászegyesületének sorsát is. De nem
szabad elfelejteni, hogy a jó horgász
mindig bízik a szerencsében . . .
Végezetül köszönetet kell mondani azoknak, akik az elmúlt években valamilyen módon; társadalmi
munkával, adófelajánlással támogatták a horgásze4gyesületet. Külön
köszönet jár Lőrinci Város Önkormányzatának, akik ötvenezer Ft-ot
utaltak át egyesületünk számlájára.
Bízunk a további támogatásokban is, és ha valaki éves jövedelemadójának 1%-át kívánja felajánlani,
az alábbi névre és adószámra teheti
meg: HORGÁSZEGYESÜLET,
Selyp 19923655-1-10
Józsa Árpád sporthorgász
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Októberben ünnepeltük az idősek világnapját, ebből az alkalomból
közöljük ezt a verset.
Szakály Éva:

ÉLET VAGY HALÁL

Uram, ma lettem nyolcvan éves
Túl gyorsan múltak el az évek
Még oly sokat szeretnék tenni,
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni.

Minden szemérmet félreteszek,
Hogyha még egyszer kérdezhetlek,
Tudom, ez a kor hajmeresztő,
De hadd legyek kilencvenkettő.

A pár kis tervem, mi még lenne,
Ha tán több időt igényelne,
S egy év nem lenne elegendő,
Add, hogy hadd legyek
nyolcvankettő.

Úgy megszoktam az életemet,
És hátha lesz még, ki megszeret,
Ki pótolná elveszett párom,
Ha lehetnék kilencvenhárom.

Jó lenne még sokat utazni,
Újabb helyeket látogatni,
Halálom perce még tán várhat,
Megérhetném a nyolcvanhármat?

Addigra már reszket kezem,
De ha még helyén lesz az eszem,
A magas kortól én nem félek,
Megadod a kilencvennégyet?

Uram, Te látod a világot,
Gyorsan jönnek a változások,
Ha nem sürgős, hogy magadhoz
végy,
Esetleg lehetnék nyolcvannégy.

A korra nincsen szabadalom,
Számításom megtalálhatom,
Ha őrködsz egészségem fölött,
Akkor lehetnék kilencvenöt.

És ahogy a technika halad,
Sok újat lát, ki élve marad,
Még oly sok minden ide köthet,
Úgy örülnék a nyolcvanötnek!

Manapság már hallani olyat,
Emberekről készül másolat,
Ezt talán én is megvárhatom,
Segíts át a kilencvenhaton.

Az emberiség sokat tehet,
A világ oly csodás lehet,
Jó annak, aki itt maradhat,
Nem olyan sok az a nyolcvanhat!

Ha még hirtelen meg nem halok,
Kis vagyonkámmal rendben vagyok,
Elég lesz talán még egy évig,
Kihúzhatnám kilencvenhétig?

Tudom, Uram, hogy sokat kértem,
Hisz oly szép lehet fenn az égben,
S én mégis arról tervezgetek
Hogyan érjem meg a
nyolcvanhetet.
Elfáradok a hosszú úton,
El is kések majd sokszor – tudom,
Tudasd velem, ha meggondoltad,
Betöltöm-é a nyolcvannyolcat.
Addigra már sokat láttam,
Emlékeimet regisztráltam,
Mily nagy kár lenne ha elmennék,
Mielőtt nyolcvankilenc lennék.
Már igazán csak egyet kérek,
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet,
Ha meglátnám a kilencvenet.
És hogyha ezt már megengedted,
S ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgy is mind egyre megy
Könnyen lehetnék kilencvenegy.

Hála Neked, nagy a családunk,
Még pár dédunokát is várunk,
Láthatnám őket? – ugye ezt
mondtad,
Megadod a kilencvennyolcat.
Sok évet kaptam, nem egyet-kettőt,
Megköszönöm a sok esztendőt.
És még kérem – tán el sem hiszed,
A kilencvenkilencediket.
Még egy év, és akkor valóban
A népek azt mondják rólam
,,Ez aztán szép kort ért meg
Hisz tegnapelőtt volt száz éves!”
Uram, az életet Te adod
Úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet téged,
Ne vedd komolyan, amit kérek,
Csak beszélgetni vágytam véled.
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