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SZÁNTÓ
Mint minden év önkormányza-

tunk életében a 2003-as is a költ-
ségvetés készítésével és annak elfo-
gadásával kezdődött.

Hosszas egyeztetés – átcsopor-
tosítás és az igények figyelembevé-
telével 2003. február 26-án máso-
dik tárgyalásban elfogadta képvise-
lő-testületünk községünk 2003. évi
költségvetését.

Főbb számait az alábbiakban
kívánom ismertetni.

2003. tervezett bevételi
főösszege: 245.244 E Ft
Önkormányzati költségvetési
szervek működési
bevétele 102.131 E Ft
Ebből: önkormányzati
saját bevételek   27.490 E Ft
Átengedett
központi adók   74.641 E Ft
Központi költségvetési
támogatás   86.039 E Ft
Átvett
pénzeszközök     7.907 E Ft
Előző évi
pénzmaradvány     3.885 E Ft
Felhalmozási és
tőkejellegű
bevételek   45.282 E Ft

2003. évi tervezett
kiadási főösszege   245.244 E Ft

Önkormányzati
költségvet. szervek
működési kiadása 184.111 E Ft
Társ. és szoc.-
politikai juttatás       6.672 E Ft
Támogatások       3.636 E Ft

Felhalmozási
kiadások 6.475 E Ft
Tartalék 44.350 E Ft

Részletesebb betekintés költség-
vetésünkbe a polgármesteri hivatal-
ban.

Visszatekintve községünk önál-
lóan eltelt 12 évére mindig a takaré-
kos, átgondolt és megfontolt gazdál-
kodás volt a jellemző – igyekeztünk
a kötelező és vállalt feladatainkat
teljesíteni.

Folyamatosan fejlesztettük köz-
ségünk infrastruktúráját ügyelve arra,
hogy lakóink gondjait ne súlyosbít-
suk – különböző címen kivethető
adókkal- Önöket ne terheljük.

Feltűnhet költségvetésünk vi-
szonylag magas „tartaléka” – lenne

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! hová, mire költenünk, de előttünk
van még egy igen fontos és egyre
szorongatóbb közmű beruházás,
melyre tartalékolunk - a szennyvíz-
elvezetés és tisztítás.

Hatvan–Lőrinci–Apc–Ecséd-
Szűcsi-és Zagyvaszántó Önkor-
mányzata közös beruházásban sze-
retné megvalósítani a következő
években.

Kisebb felújításokat (kátyúzás,
járdák javítása, vízelvezető árkok
takarítása) a korábbi évekhez hason-
lóan ebben az évben tervezzük.

Terveinkről – feladatainkról bő-
vebben az április 24-i falugyűlésen
kívánok beszámolni.

Tisztelettel
Oldal Alfréd
polgármester

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Magyar Köztársaság Elnöke
2003. április 12. napjára tűzte ki az
Európai Unióhoz való csatlakozás-
ról szóló országos ügydöntő népsza-
vazást.

A választópolgárok ez alkalom-
mal is két szavazókörben járulhat-
nak az urnákhoz: az Általános Isko-
lában (1. sz. szavazókör) és a Mű-
velődési Házban (2. sz. szavazókör).
Minden választójoggal rendelkező
állampolgár 2003. március 20. és
március 27. között értesítést kap a
választók névjegyzékébe történő fel-
vételéről, valamint arról, hogy me-
lyik szavazókörben adhatja le sza-
vazatát. Az értesítőket a hivatalosan
nyilvántartott lakcímre kézbesítik. A

szavazásra jogosultak jegyzéke
2003. március 25-től április 1-ig a
Polgármesteri Hivatalban megtekint-
hető. Ez alatt az időszak alatt kifo-
gás nyújtható be a névjegyzékből
való kihagyás, illetve a névjegyzék-
be való felvétel miatt. A névjegyzé-
ket a szavazást megelőző nap 16
óráig folyamatosan vezetjük.

Szavazni az állandó lakóhely sze-
rint kijelölt szavazókörben lehet,
azonban ha a választópolgár lakó-
helyétől eltérő helyen kíván szavaz-
ni, azt a Helyi Választási Iroda által
kiadott igazolással teheti meg. Az
igazolást személyesen vagy megha-

Népszavazás az Európai
Unióhoz való csatlakozásról
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talmazott útján lehet kérni 2003.
április 10-én 16 óráig, illetve aján-
lott levélben úgy, hogy a kérelem a
Választási Irodához legkésőbb áp-
rilis 7-én megérkezzen. Az igazolá-
si kérelemnek tartalmaznia kell a
választópolgár nevét, személyi azo-
nosító számát, lakcímét, valamint
annak a településnek a megnevezé-
sét, ahol a választópolgár szavazni
kíván.

A szavazatszámláló bizottsá-
gokba az országgyűlési képviselő-
csoporttal rendelkező pártok dele-
gálhatnak tagokat 2003. március
27-én 16 óráig. A határidő jogvesz-
tő.

Szavazni a már fentebb említett
két szavazókörben lehet 6 órától 19
óráig. Az értesítőket vigyék maguk-
kal, mert ezzel nagyban megkönnyí-
tik a szavazatszámláló bizottságok
munkáját. Szavazni természetesen
csak személyesen lehet a követke-
ző érvényes igazolványok bemuta-
tásával:

- lakcímet is tartalmazó, régi tí-
pusú személyazonosító igazol-
vány vagy

- régi vagy új típusú személyazo-
nosító igazolvány és lakcímiga-
zolvány vagy

- útlevél és lakcímigazolvány
vagy

- 2001. január 1-je után kiállított
vezetői engedély és lakcímiga-
zolvány vagy

- sorkatona esetén katonai igazol-
vány és lakcímigazolvány.

A népszavazás kapcsán felvilá-
gosítás kérhető a Helyi Választási
Irodánál, mely a Polgármesteri Hi-
vatalban ügyfélfogadási időben áll a
választópolgárok rendelkezésére. A
Helyi Választási Iroda vezetője dr.
Szikszai Márta jegyző.

Helyi Választási Iroda

(Folytatás az 1. oldalról.)

Zagyvaszántó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
2003. február 27-én tartott testületi
ülésén a lakáscélú támogatásokról
szóló rendeletét módosította, így az
alábbi feltételek esetén igényelhető
támogatás:

Az igénylő lehet(nek) egyedülál-
ló, házaspár, vagy élettársi kapcso-
latban élők.

Az igénylők építéssel vagy vá-
sárlással lakás vagy családi ház tel-
jes tulajdonjogát szerezzék meg. Ha
építéshez kérik, akkor az építési en-
gedély jogerőssé válása után, de a
használatbavételi engedély kiadása
előtt lehet igényelni a támogatást. Ha
megépített lakás megvásárlásához
kérik, akkor az adásvételi szerző-
dés megkötése után 30 nappal nyújt-
ható be a támogatási kérelem.

A kérelmező megelőzően nem
rendelkezett lakástulajdonnal, há-
zastársak, élettársak közül egyik
sem (első lakáshoz jutók).

A kérelmező 40. életévét még
nem töltötte be, házastársak élettár-
sak közül legalább az egyik.

A kérelmező rászorult legyen,
azaz a vagyoni, jövedelmi viszonyai
–a gyermekek számára is tekintet-
tel- tegyék indokolttá a támogatás

Az önkormányzati
lakáscélú támogatás

megítélését. Ebben a körben a Kép-
viselő-testület számszerű korlátot
nem határozott meg.

A feltételek mindegyikének
fenn kell állnia ahhoz, hogy a Kép-
viselő-testület a támogatásról dönt-
hessen. A kérelem a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhető forma-
nyomtatványon nyújtható be, mely-
hez mellékelni kell a kereseti – jö-
vedelmi igazolásokat, 3 hónapnál
nem régebbi tulajdoni lapot (ezt a
Hivatalban lemásoljuk és visszaad-
juk), a jogerős építési engedélyt vagy
a 30 napnál nem régebben kötött
adásvételi szerződést.

A támogatás maximális mérté-
ke vissza nem térítendő támogatás
esetén 80.000 Ft., kamatmentes köl-
csön esetén 120.000 Ft 5 éves
visszafizetési kötelezettséggel. A
megítélt támogatás erejéig, illetve 5
évig az Önkormányzat javára elide-
genítési és terhelési tilalom, valamint
jelzálogjog kerül bejegyzésre az in-
gatlan-nyilvántartásba. Ha a kérel-
mezőknek már pénzintézeti tartozá-
sa van célszerű érdeklődni, hogy
engedélyezi-e az ingatlan további
terhelését.

Dr. Szikszai Márta
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12 óráig
Ebédszünet: 12.00- 12.30 óráig

Kérjük a lakosságot az ügyfélfogadási rend betartására.
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Zagyvaszántó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
2003. január 30-án tartott ülésén el-
fogadta a környezet védelméről
és a település tisztaságáról szóló
2/2003.(I.30) Ör. sz. rendeletét.

A rendeletben szereplő, a lakos-
ságot is érintő főbb rendelkezések
a következők:

A rendelet célja, hogy a község
területén a köztisztaságot fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat és
kötelezettségeket a helyi sajátossá-
goknak megfelelően rendezze.

A rendelt hatálya kiterjed a köz-
ség közigazgatási területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó,
illetve itt tevékenységet folytató sze-
mélyekre. A rendelet tárgyi hatálya
nem terjed ki a veszélyes és a folyé-
kony hulladékokra.

Az egyes ingatlanok tisztántar-
tásáról az ingatlan tulajdonosának,
illetve használójának kell gondos-
kodni. Ennek körében az adott in-
gatlan előtti járdaszakasz, árok és
áteresz tisztántartásáról, gaztól,
gyomtól való megtisztításáról is gon-
doskodni kell. Hangsúlyozandó eb-
ben a körben a járdák síkosság-men-
tesítése a téli időszakban.

Közterület bármilyen fajta igény-
bevételét a polgármesternél kell ké-
relmezni (pl: építési anyag leraká-
sa, személyautó kivételével a gép-
jármű parkolása).

Közterületet beszennyezni tilos.
Így pl: tilos szemetet nem kijelölt
helyen lerakni, járművet közterüle-
ten mosni, szennyezett vizet a köz-
területre kivezetni.

Elhullott állat tetemét saját kert-

ben akkor lehet elásni, ha a tetem
az 50 kg-ot nem haladja meg. Ettől
nagyobb tetemnek állati hulla meg-
semmisítésére alkalmas létesítmény-
be szállításáról a tulajdonos gondos-
kodik. Ez a létesítmény hulladékége-
tő vagy fehérje feldolgozó üzem le-
het. A Képviselő-testület korábbi
határozatával a 21.sz. főút melletti
dögkutat megszüntette, mert a hul-
ladékgazdálkodási törvény és az
uniós szabályok nem engedik meg
az ilyen dögkutak meglétét.

A települési szilárd hulladék
(nem veszélyes és nem folyékony
hulladék) elhelyezése az Apc köz-
ség határában lévő szeméttelepen
történhet.

A lakossági kommunális hulla-
dék elszállításával a képviselő-tes-
tület 2002-ben 5 évre a BDT Kör-
nyezetvédelmi Bt.-t, mint szolgálta-
tót bízta meg. A szemétszállítás min-
den héten szerdai napokon történik.
A szervezett szemétszállítás igény-
bevétele – a hulladékgazdálkodás-
ról szóló törvény értelmében-min-
denki számára kötelező.  A szolgál-
tató már a tavalyi évben  megszün-
tette a 70 éven felülieknek járó
100%-os szemétszállítási-díj ked-
vezményt. Ehelyett azoknak a sze-
mélyeknek a részére, akik egyedül
élnek egy háztartásban 50%-kal
csökkentett díjat biztosít azzal a fel-
tétellel, hogy 110 literes (normál
méretű) kukájukat kéthetente, min-
den páratlan héten üríti ki. Az egye-
dül élők listája a polgármesteri hi-
vatalban megtekinthető. Aki időköz-
ben egyedül élővé válik az jelezze,
a következő félévben módunkban áll
korrigálni a névsort. A szolgáltatás-

sal és a számlázással kapcsolatos
észrevételekkel, panaszokkal a BDT
Környezetvédelmi Bt.-hez fordulhat-
nak, melynek címe 3000 Hatvan
Csokonai út 14., telefonszáma 37/
341-202.

A szemétszállítási díjak 2003-
ban:

- 100%-os díj: hetente történő
szállítással

4.455 Ft/év/ gyűjtőedény, azaz
2.228 Ft/félév/gyűjtőedény
- 50%-os díj: kéthetente történő

szállítással
2.228 Ft/év/gyűjtőedény, azaz
1.255 Ft/félév/gyűjtőedény
- többletszemét elszállítására a

járatszemélyzettől vásárolható zsák,
melynek ára

162 Ft/db.

A levegő szennyezésének csök-
kentése, és a békés egymás mellett
élés érdekében a képviselő-testület
szabályozta az avar és kerti hulla-
dékok égetésének rendjét. Ezek sze-
rint égetésre minden hét pénteki
napján van lehetőség kialakított tűz-
rakó helyen vagy a szabadban, úgy
hogy az égetés az emberi egészsé-
get és a környezetet ne károsítsa.
Kizárólag avar és kerti hulladék ége-
tésére van lehetőség, más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulladék
(pl.: PVC) égetése tilos.

A fent ismertetett köztisztasági és
környezetvédelmi rendelkezések
megszegése szabálysértést valósít
meg, mely 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal büntetendő.

A rendelet teljes terjedelemben
a Polgármesteri Hivatalban és a
Könyvtárban tekinthető meg.

Dr. Szikszai Márta
jegyző

T Á J É K O Z TAT Ó
az új környezetvédelmi

és köztisztasági rendeletről
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A törvényi előírásoknak megfe-
lelően 1998. szeptember 1-jével
községünkben is megkezdte műkö-
dését a családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat, amely a képviselőtestü-
let döntése alapján nem önálló szer-
vezeti egységként, hanem az általá-
nos iskolához utalt szakfeladatként
tevékenykedik.

Feladata, hogy segítséget nyújt-
son a szociális, lelki, családi, gyer-
meknevelési problémákkal küz-
dőknek. Hatáskörébe tartozik az
életvezetési tanácsadás, felvilágosí-
tás, információnyújtás.

A szolgáltatáshoz fordulók
ügyeinek, érdekeinek képviselete
éppúgy tevékenységi köre, mint a
családgondozás, a gyermekek tes-
ti, lelki egészségének, a családban
történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség megelőzése ill.
megszüntetése.

A szolgálat önkéntes megkere-
sés alapján működik, de ha tudo-
mására jutnak olyan esetek, ame-
lyekben segíthet, felajánlja szolgál-
tatásait.

Az ellátás ingyenes, és a gyer-
mekjóléti szolgálathoz fordulók
személyes adatait, problémáit a szi-
gorú hivatali titoktartási kötelezett-
ség védi.

A gyermekjóléti szolgáltatásban
foglalkoztatottak száma 1 fő, Ba-
kos Boglárka.  Iskolai végzettsége
a törvényi előírásoknak megfelelő,
felsőfokú, szakirányú végzettség:
szociálpedagógusi szakos főiskolai
oklevél. Jelenleg tanul: ÁIF sze-
mélyügyi igazgatásszervező szakon.

A szolgálat irodája az általános
iskola épületében, a tetőterében ta-
lálható, berendezése minden igényt
kielégítő. Kizárólagos használatú,
az ügyintézés diszkréciója  biztosí-
tott.

A gyermekjóléti szolgálat szak-
mai program szerint működik. Cél-
ja a gondozásban elhanyagolt

gyermekek esetében a családi gon-
dozás kiegészítése, összekapcsolá-
sa a testi, lelki gondozással, neve-
léssel, a gyermekek érdekeinek kép-
viselete.

A gyermekjóléti szolgálat figye-
lemmel kíséri a településen élő gyer-
mekek helyzetét. Konkrét tevékeny-
ség a hátrányos és veszélyeztetett
helyzetű kiskorúak felderítése, meg-
ismerése, helyzetük enyhítése.

Ezt a célt szolgálják az esetmeg-
beszélések, családlátogatások, a
gyámhatóság által védelembe vett
gyerekek gondozási-nevelési tervé-
nek elkészítése, felkérésre környe-
zettanulmány készítése. A védelem-
be vett gyermekek mellé a polgár-
mesteri hivatal jegyzője, mint I. fokú
gyámhatóság a gyermekjóléti szol-
gálat vezetőjét kirendeli, a szülőt az
együttműködésre kötelezi.

Folyamatosan végzett munka a
gyermekek ill. szülők tájékoztatása
azokról a jogokról, támogatásokról,
amelyek összefüggésben állnak a
gyermekek testi, lelki egészségének
biztosításával. A támogatásokhoz,
ellátásokhoz való hozzájutás érde-
kében segítséget is kell nyújtani a
kérelmek előterjesztéséhez, s ugyan-
csak segíteni kell a támogatások cél-
szerű felhasználását.

Mivel a gyermekjóléti szolgálat
az iskola épületében működik, az
iskolai szabadidős programok elő-
készítésébe és lebonyolításába is
bekapcsolódik. Sportprogramokra
mozgósít, ilyet maga is szervezett
(aerobik-szakkör), ill. segíti a ver-
senyekre, kulturális programokra
való felkészülést. A szolgálat tervei
között szerepel, hogy a tanítási szü-
netekre programokat, kisebb kirán-
dulásokat szervez, elsősorban a hát-
rányos helyzetű gyermekeknek; ez-
zel is bővítve tevékenységi körét.

A gyermekjóléti szolgálat a köz-
ségben a gyermekekkel foglalkozó
szakemberek, intézmények és hiva-

tali szervek jól működő kapcsolat-
rendszerének tagja.

A legszorosabb a kapcsolat a
község védőnőjével, aki magasszintű
szakmai tudása, tapasztalata révén
sok gyakorlati tanáccsal és konkrét
tevékenységgel segíti a gyermekjó-
léti, családsegítői munkát.

Az óvoda és az iskola gyermek-
védelemmel foglakozó pedagógusa-
ival, és a gyámhatóság szakembere-
ivel napi kapcsolatban áll a szolgá-
lat vezetője, sok segítséget és támo-
gatást kapva a munkájában. Ugyan-
csak nagy segítséget nyújtanak a
gyermekjóléti munkához a szociális
és népjóléti bizottság, az oktatási
intézmények (óvoda, iskola) veze-
tői és           dr. Kovács Erika házior-
vos.

Havonként vannak olyan alkal-
mak (munkaértekezlet, esetmegbe-
szélés, bizottsági ülés), amelyek le-
hetőséget adnak a személyes talál-
kozásra, megbeszélésre, információ-
cserére, a tennivalók koordinálásá-
ra.

A gyermekjóléti szolgálatnak ese-
tenkénti kapcsolata van a Vöröske-
reszt hatvani irodájával, a Máltai
Szeretetszolgálattal, ahonnan a rá-
szoruló családoknak különféle ado-
mányokat sikerült biztosítani. A köz-
ségi önkormányzat képviselőtestüle-
te is sokoldalúan támogatja a szol-
gálat munkáját (segélykeret biztosí-
tása, polgárőrség megszervezése
stb.)

A „Zagyvaszántó Gyermekeiért”
közalapítvány pedig a különféle ki-
rándulások és sportprogramok anya-
gi támogatásával teszi lehetővé a
rossz anyagi helyzetben lévő gyer-
mekek bevonását ezekbe.

Bakos Boglárka
Gyermekjóléti Szolgálat

Zagyvaszántó

Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
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Az Alkotmányban meghatározott
szociális jogok érvényre juttatása
érdekében az Országgyűlés megal-
kotta az 1993 évi III. törvényt A
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról.

Községünk önkormányzata a szo-
ciális ellátások keretén belül több
módon is gondoskodik az idős em-
berekről. A gondoskodás egyik for-
mája az Idősek Klubja működteté-
se. A nappali ellátást nyújtó intéz-
mény elsősorban a saját otthonuk-
ban élők részére biztosít lehetősé-
get a napközben tartózkodásra, ét-
kezésre, társas kapcsolatokra, alap-
vető higiéniai szükségletük kielégí-
tésére.

Az Idősek Klubja 20 fős in-
tézmény, ahol a községben élő idős-
korúak, kivételes esetben a 18. Élet-
évüket betöltött személyek, kérhe-
tik felvételüket. Személyes ill. hoz-
zátartozói kérelem alapján az intéz-
mény vezetőjéhez kell fordulni. Min-
den rászoruló és igénylő megismer-
heti az intézmény lehetőségeit, mű-
ködését. Naponta reggel 8 órától
délután 16 óráig van a nyitva tartás,
mely idő alatt a klub tagjai nagy szer-
tettel várnak minden érdeklődőt. A
közösségi eseményeket színesíti a
tévé és videó használata. Ezeken
kívül különféle programokkal
tesszük változatossá az idősek min-
dennapjait. Megemlékezünk név-
napokról, társadalmi eseményekről.
Az elmúlt évben lángos sütéssel ün-
nepeltük Augusztus 20-át, szép őszi
napon kirándultunk Szentkútra, majd
Tápiószentmártonra, ahol a neveze-
tes Attila dombot néztük meg. Az
idősek világnapja alkalmából egész
napos programot szerveztünk, aho-
vá több nyugdíjast is meghívtunk a
faluból. Vetélkedők, játékok és a jó
hangulat tette széppé, emlékezetes-

sé a napot. Minden évben ajándé-
kokkal, ünnepi műsorral tesszük
bensőségesebbé a Karácsonyt.

A közösségi programokon
kívül egyéni problémákon is próbá-
lunk segíteni (segélyek, kérelmek
intézése). Rendszeresen mérjük, el-
lenőrizzük a tagok vérnyomását.
Megpróbálunk mindenki számára
elfogadható programokat szervezni,

AZ IDŐSEK KLUBJÁRÓL ahol a kikapcsolódás párosul a vi-
dámsággal, jókedvvel. Igyekszünk
az idős emberek egyedüllétét közös-
ségi életté formálni, érezzék, hogy
szükség van rájuk, gondoskodnak
róluk, tartoznak valahová. Nagy
tisztelettel, szeretettel várunk minden
idős embert, aki egyedül érzi magát
és szüksége van másokra.

Borsos Istvánné
Idősek Klubja vezető

Polgárőrség Zagyvaszántón
Az elmúlt években Zagyvaszántót a bűnügyileg kevésbé fertőzött

községként tartották számon a rendőrség munkatársai. Sajnos ez a
kedvező megítélés az elmúlt év bűnesetei után már nem tartható fenn.

Az Önkormányzat és a Lőrinci Rendőrőrs segítő támogatásával
az idén január másodikától néhány lakóhelyéért felelősséget érző
polgár megkezdte a rendszeres szolgálatot a község területén az éj-
szakai órákban. A kezdeti időszak pozitív tapasztalatai után kezde-
ményeztük az egyesületté válást és a február 18-i közgyűlés után,
kérelmeztük a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület bejegyzését a Cég-
bíróságon. Az önkormányzat és a rendőrség technikai eszközökkel
is segíti munkánkat, március hónaptól pedig közös járőrözéseken
veszünk részt a rendőrökkel. Terveink között szerepel a szombat
éjszakai megerősített szolgálat, az éjszakai rongálások megakadá-
lyozására.

Ha a lakosok bármi szokatlan vagy gyanús eseményt tapasztal-
nak a szolgálat ideje, alatt az éjszakai órákban, bátran hívják a 06
70/282-4500 telefonszámot, ami a szolgálatban lévő polgárőröknél
csörög.

Az egyesületbe tagként vehető fel minden olyan természetes
személy, aki írásban kéri felvételét és elfogadja az Egyesület Alap-
szabályát, valamint teljesíti a Szervezeti és Működési Szabályzat-
ban foglalt tagfelvételi feltételeket.

Szívesen látunk pártoló tagokat is, akiknek nem kell szolgálatot
adniuk, de tagságukkal segíthetik működésünket. Az egyesület be-
jegyzése után számlát fogunk nyitni a helyi Takarékszövetkezetnél,
ahová köszönettel fogadunk minden segítséget.

Az aktív szolgálatban jelenleg 30 fő vesz részt akik sokszor saját
gépjárművel minden ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.

Kiss J. Szabolcs
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Azt gondoltuk, hogy a cement-
gyári dolgozók munkahelyi gondjai
hosszú időre megoldódnak az új
eternitcsőgyár felépítésével. Ezen
időben (az 1960-as  évek végén) már
biztos volt, hogy a cementgyártás
megszűnik Selypen. Most meg
azt susogja a szél, hogy a csőgyár-
tás is meg fog szűnni…

Egy nap megérkezik az üzembe
Andrejko Gyula vezérigazgató. Ezen
a napon egyik első számú vezető
ember sincs a gyárban, ezért hoz-
zám jött be. Meglepetésemre mond-
ja jövetelének célját, hogy a vállalat
pénzt kapott egy új  eternitcsőgyár
felépítésére, és úgy gondolta, hogy
mivel Selypen hamarosan leáll a ce-
mentgyártás, itt épüljön fel a csőgyár.

Másnap, ahogy illik, bemegyek
Török András igazgatóhoz, és el-
mondom, hogy itt járt a vezér, és
milyen híreket mondott. A követke-
ző napon az igazgatónk már ment is
intézkedni, hogy Selypen legyen az
új üzem. A későbbiek folyamán is ő
irányította a beruházást, segítője
Szalai János mérnök volt. Az az-
besztcement nyomócsőgyártás fej-
lesztési program volt. Vállalati
beruházásként nyert engedélyt. A
generálkivitelezői feladatot a
SZIKKTI vette  át, a selypi cement-
gyár altervezői tevékenysége mellett.
A beruházás kapacitásának terveze-
te évi 33.200 tonna nyomócső volt,
amely 200 mm átmérőjű csőre át-
számolva 1280 km hossznak felel
meg. A technológiai berendezések-
re 8 tőkés ajánlat közül  az olasz
R.C.M. céggel kötöttünk szerződést.
Ez a cég vállalta, hogy 1971. febru-
ár 28-ig minden gép és berendezés
leszállításra kerül. Ennek ellenére -
sztrájkokra hivatkozva - a berende-
zéseket csak nagy késéssel szállí-
tották, majd a cég csődöt jelentett
be.Azért a gyár az előírt határidőre
elkészült, így 1971. június 10-én 11
óra 32 perckor sikerült a próbaüze-
met beindítani, s az első 300 mm-es
átmérőjű,  5 m hosszú a.c. nyomó-
csövet legyártani.

Mindennek azonban az volt a fel-
tétele, hogy a Cementipari Gépjaví-

tó Vállalat a szereléshez szükséges
berendezéseket időben leszállítot-
ta. A beruházásban a gyár egész kol-
lektívájára nehéz feladat hárult, s a
dolgozók  fáradtságot nem ismerve
biztosították a feltételeket, hogy a
próbaüzem beinduljon.

A csőgyárban megvalósult tech-
nológia abban az időben a legma-
gasabb színvonalat képviselte. A
termelés folyamata nagyrészt auto-
matizált volt. A nyomócső fektetési
és szerelési munkák bevezetéséhez
az úgynevezett “Reka” kötőidomok
alkalmazására Magyarországon elő-
ször Selypen került sor. A “Reka”-
idomokhoz szükséges különleges
tömítő és ütköző gumigyűrű készí-
téséhez segítséget adtunk a “Tauril”
gumigyárnak.Az R.C.M. cégnek
kellett volna a betanítást is elvégez-
ni, de ez is elmaradt a csőd miatt.
Így a nyergesújfalui gyárnak kellett
ebben Selypnek segítséget nyújta-
nia. Az R.C.M. szakemberei min-
den teljesítménybizonyítás nélkül el-
vonultak.

A kezdetekben gyártott csövek
minőségileg nem feleltek meg a
szerződésben vállalt kötelezettsé-
geknek, így csak alacsonyabb nyo-
másértékű  csöveket tudtunk gyár-
tani. Később azonban, különböző
átalakítások után, már jó minőségű
termékeket állítottunk elő. 1971-
ben még 32.5% volt a selejt, s ezért
- és a termelés nehézségei miatt -
elindult egy kritika-áradat, melyet a
gyár dolgozóinak el kellett viselni.
De javítottunk a termelés minősé-
gén, kevesebb lett a selejt, a cső mi-
nősége is javult. Tehát a csőgyár
egyre jobb minőségű nyomócsövet
gyártott, és a cementgyár leállása
után is biztosította a munkalehető-
ségeket.

A csőgyártás újra akadozva fo-
lyik, a gyár jelenleg is akadozva ter-
mel, nem tudni pontosan, mikor szű-
nik meg. Remélem, azért lesz vala-
ki, aki feljegyzi, mikor nyomják meg
a leállásra, utoljára a gombot!

Lejegyezte: Cserháti József
Lőrinci, Bem u. 42.

Selypi Eternit azbesztcsőgyár

Európai
Információs Pont
Heves megyében

A választópolgárok az Eu-
rópai Unióval kapcsolatos kér-
déseikkel a Heves megyei Eu-
rópai Információs Pont mun-
katársaihoz fordulhatnak, mely
az országos hálózat részeként
működik Egerben. Az iroda
részletes és az egyéni igények-
nek megfelelő választ igyekszik
adni az őket megkereső állam-
polgároknak, valamint köny-
vekkel, prospektusokkal, tájé-
koztató filmekkel, rendezvé-
nyek, előadások szervezésével
áll a lakosság rendelkezésére
annak érdekében, hogy a ma-
gyar állampolgárok minél több
és részletesebb információ bir-
tokában járuljanak az urnákhoz
az áprilisi népszavazás alkal-
mával.

Az iroda elérhetősége:
3300 Eger Kossuth L. út 9.
B épület II. emelet.

Tel:
36/521-316, 37/521-317
Fax: 36/521-317
E-mail:
hmoeipont@agria.hu
Munkatársai:
Miszné Mestellér Zsuzsa,

Mészáros Melinda.
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16. FORD.: 2003. MÁRCIUS 15. (SZOM-
BAT)  12.30 - 14.30 ÓRA
KISKÖRE SE- TARNALELESZ SE
BÉLAPÁTFALVAI ÉPÍTŐK SC-
FELSŐTÁRKÁNY S
PÉTERVÁSÁRA SE- SOLYBOR
GYÖNGYÖSSOLYMOS SE
FÜZESABONY SC- ZAGYVASZÁNTÓ SE
FC HATVAN- SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC
SZIHALOM SE- TARNAŐRS SE
RECSK ÉRCBÁNYÁSZ SE - NOVAJ SE
2003. MÁRCIUS 16. (VASÁRNAP)  12.30 -
14.30 ÓRA
VERPELÉT SE- PETŐFIBÁNYA SK

17. FORD.: 2003.MÁRCIUS 22. (SZOM-
BAT)  13.00 - 15.00 ÓRA
PETŐFIBÁNYA- FÜZESABONY
NOVAJ- PÉTERVÁSÁRA
FELSŐTÁRKÁNY- RECSK
TARNALELESZ - BÉLAPÁTFALVA
NAGYRÉDE- KISKÖRE  (16.00 - 18.00 ÓRA
!!!)
ZAGYVASZÁNTÓ - SZIHALOM
2003. MÁRCIUS 23. (VASÁRNAP) 13.00 -
15.00 ÓRA
TARNAŐRS- HATVAN
GYÖNGYÖSSOLYMOS-VERPELÉT

18. FORD.: 2003. MÁRCIUS 29. (SZOM-
BAT) 13.00 - 15.00 ÓRA
RECSK - TARNALELESZ
PÉTERVÁSÁRA - FELSŐTÁRKÁNY
KISKÖRE -TARNAŐRS
ZAGYVASZÁNTÓ - PETÖFÍBÁNYA
HATVAN- SZIHALOM
BÉLAPÁTFALVA- NAGYRÉDE
FÜZESABONY- GYÖNGYÖSSOLYMOS
2003. MÁRCIUS 30. (VASÁRNAP) 13.00 -
15.00 ÓRA
VERPELÉT - NOVAJ

19. FORDULÓ: 2003. ÁPRILIS 05. (SZOM-
BAT)
14.30 - 16.30 ÓRA
SZIHALOM-PETŐFIBÁNYA
NOVAJ- FÜZESABONY
TARNALELESZ- PÉTERVÁSÁRA
NAGYRÉDE - RECSK  (17.00-19.00 ÓRA
!!!)
FELSŐTÁRKÁNY- VERPELÉT
HATVAN  - KISKÖRE

2003. ÁPRILIS 06. (VASÁRNAP) 14.30 -
16.30 ÓRA
TARNAŐRS- BÉLAPÁTFALVA
GYÖNGYÖSSOLYMOS - ZAGYVASZÁNTÓ

20. FORD.: 2003. ÁPRILIS 12. (SZOMBAT)
14.30 - 16.30 ÓRA
FÜZESABONY - FELSŐTÁRKÁNY
ZAGYVASZÁNTÓ - NOVAJ
BÉLAPÁTFALVA  - HATVAN
KISKÖRE - SZIHALOM
PÉTERVÁSÁRA - NAGYRÉDE
RECSK - TARNAŐRS
PETŐFIBÁNYA - GYÖNGYÖSSOLYMOS

2003. ÁPRILIS 13. (VASÁRNAP) 14.30 -
16.30 ÓRA
VERPELÉT  - TARNALELESZ

21. FORD.: 2003. ÁPRILIS 19. (SZOMBAT)
15.00 - 17.00 ÓRA
NOVAJ - PETŐFIBÁNYA
TARNALELESZ - FÜZESABONY
SZIHALOM  - GYÖNGYÖSSOLYMOS
HATVAN - RECSK
KISKÖRE - BÉLAPÁTFALVA
FELSŐTÁRKÁNY  - ZAGYVASZÁNTÓ
NAGYRÉDE  - VERPELÉT  (17.00 - 19.00
ÓRA !!’.)

2003. ÁPRILIS 20. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
TARNAŐRS - PÉTERVÁSÁRA

22. FORD.: 2003. ÁPRILIS 26. (SZOMBAT)
15.00 - 17.00 ÓRA
ZAGYVASZÁNTÓ - TARNALELESZ
PETÖFIBÁNYA - FELSŐTÁRKÁNY
RECSK  - KISKÖRE
PÉTERVÁSÁRA - HATVAN
BÉLAPÁTFALVA - SZIHALOM
FÜZESABONY  - NAGYRÉDE
2003. ÁPRILIS 27. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
GYÖNGYÖSSOLYMOS  - NOVAJ
VERPELÉT -TARNAŐRS

23. FORD.: 2003. MÁJUS 03. (SZOMBAT)
15.00 -17.00 ÓRA
SZIHALOM - NOVAJ
TARNALELESZ- PETŐFIBÁNYA
FELSŐTÁRKÁNY - GYÖNGYÖSSOLYMOS
KISKÖRE  - PÉTERVÁSÁRA                      »
BÉLAPÁTFALVA - RECSK
NAGYRÉDE- ZAGYVASZÁNTÓ (18.00 -
20.00 ÓRA !!!)
HATVAN              - VERPELÉT
2003. MÁJLJS 04. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
TARNAŐRS - FÜZESABONY

24. FORDULÓ: 2003. MÁJUS10. (SZOM-
BAT)
15.00 - 17.00 ÓRA
NOVAJ- FELSŐTÁRKÁNY
PÉTERVÁSÁRA - BÉLAPÁTFALVA
ZAGYVASZÁNTÓ- TARNAŐRS
FÜZESABONY- HATVAN
RECSK- SZIHALOM
PETÖFÍBÁNYA- NAGYRÉDE

2003. MÁJUS 11. (VASÁRNAP) 15.00 - 17.00
ÓR A
VERPELÉT- KISKÖRE
GYÖNGYÖSSOLYMOS- TARNALELESZ

25. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 17. (SZOM-
BAT) 15.00 - 17.00 ÓRA
SZIHALOM- FELSŐTÁRKÁNY
TARNALELESZ- NOVAJ
NAGYRÉDE-GYÖNGYÖSSOLYMOS
(18.00-20.00 ÓRA !!!)
KISKÖRE - FÜZESABONY
RECSK - PÉTERVÁSÁRA
HATVAN - ZAGYVASZÁNTÓ
BÉLAPÁTFALVA- VERPELÉT

2003. MÁJUS 18. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
TARNAŐRS - PETŐFIBÁNYA

2002/2003. ÉVI HEVES MEGYEI I. O. FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
TAVASZI ÉVAD SORSOLÁSA

26. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 24.
(SZOMBAT) 15.00 - 17.00 ÓRA
FELSŐTÁRKÁNY- TARNALELESZ
FÜZESABONY- BÉLAPÁTFALVA
ZAGYVASZÁNTÓ- KISKÖRE
PETŐFIBÁNYA- HATVAN
PÉTERVÁSÁRA- SZIHALOM
NOVAJ - NAGYRÉDE

2003. MÁJUS 25. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
VERPELÉT- RECSK
GYÖNGYÖSSOLYMOS- TARNAŐRS

27. FORDULÓ: 2003. MÁJUS31. (SZOM-
BAT) 15.00 - 17.00 ÓRA

SZIHALOM- TARNALELESZ
NAGYRÉDE- FELSŐTÁRKÁNY (18.00 -
20.00 ÓRA !!!)
HATVAN- GYÖNGYÖSSOLYMOS
KISKÖRE- PETŐFIBÁNYA
RECSK - FÜZESABONY
BÉLAPÁTFALVA- ZAGYVASZÁNTÓ
PÉTERVÁSÁRA- VERPELÉT ,
NOVÁJ - TARNAŐRS (15.00 ÓRA CSAK
IFJÚSÁGI !! !)(67. SZ. HATÁROZAT)

2003. JÚNIUS 01. (VASÁRNAP)
15.00 - 17.00 ÓRA
TARNAŐRS- NOVAJ  (17.00 ÓRA CSAK
FELNŐTT!!!)

28. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 07.
(SZOMBAT) 15.00 - 17.00 ÓRA
PÉTERVÁSÁRA - FÜZESABONY
(15.00 ÓRA CSAK IFJÚSÁGI !!!) (70.SZ.
HAT.)
FÜZESABONY- PÉTERVÁSÁRA
(17.00 ÓRA CSAK FELNŐTT!!.’)
ZAGYVASZÁNTÓ- RECSK
PETÖFÍBÁNYA- BÉLAPÁTFALVA
NOVA- HATVAN
FELSŐTÁRKÁNY- TARNAŐRS
TARNALELESZ - NAGYRÉDE
VERPELÉT- SZIHALOM
GYÖNGYÖSSOLYMOS - KISKÖRE

29. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 14.
 (SZOMBAT) 15.00 - 17.00 ÓRA

TARNAŐRS- TARNALELESZ
HATVAN - FELSŐTÁRKÁNY
KISKÖRE - NOVAJ
RECSK- PETŐFIBÁNYA
VERPELÉT- FÜZESABONY
PÉTERVÁSÁRA- ZAGYVASZÁNTÓ
SZIHALOM- NAGYRÉDE
BÉLAPÁTFALVA- GYÖNGYÖSSOLYMOS

30. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 21.
(SZOMBAT) 15.00 - 17.00 ÓRA

PETÖFÍBÁNYA-PÉTERVÁSÁRA
GYÖNGYÖSSOLYMOS - RECSK
NOVAJ - BÉLAPÁTFALVA
FELSŐTÁRKÁNY- KISKÖRE
TARNALELESZ- HATVAN
FÜZESABONY- SZIHALOM
NAGYRÉDE- TARNAŐRS
ZAGYVASZÁNTÓ- VERPELÉT
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NYUGATI CSOPORT
12. FORPULÓ: 2003. ÁPRILIS 05. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
KISKÖRE - FC HATVAN II.
ATKÁR- TARNAŐRS
SELYP - TARNAMÉRA
2003. ÁPRILIS 06. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
ZAGYVASZÁNTÓ- GYÖNGYÖSSOLYMOS
PETŐFIBÁNYA- NAGYRÉDE
SZABADNAPOS: - FC HATVAN I.

13. FORDULÓ: 2003. ÁPMLIS 12. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
FC HATVAN I.   - KISKÖRE
FC HATVAN 11.  - ATKÁR      (12.00 ÓRA
!!!)
2003. ÁPRILIS 13. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
TARNAŐRS  - SELYP
GYÖNGYÖSSOLYMOS - PETŐFIBÁNYA
TARNAMÉRA- ZAGYVASZÁNTÓ
SZABADNAPOS: - NAGYRÉDE

14. FORDULÓ: 2003. ÁPRILIS 19. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
ATKÁR- FC HATVAN I.
SELYP  - FC HATVAN II.
2003. ÁPRILIS 20. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
ZAGYVASZÁNTÓ- TARNAŐRS
PETŐFIBÁNYA - TARNAMÉRA
NAGYRÉDE  - GYÖNGYÖSSOLYMOS
SZABADNAPOS: - KISKÖRE

15. FORDULÓ: 2003. ÁPRILIS 26. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
FC HATVAN I.  - SELYP
FC HATVAN II.- ZAGYVASZÁNTÓ (12.00 !!!
ÓRA)
KISKÖRE - ATKÁR
2003. ÁPRILIS 27. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
TARNAMÉRA  - NAGYRÉDE
TARNAŐRS  - PETŐFIBÁNYA
SZABADNAPOS: - GYÖNGYÖSSOLYMOS

16. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 03. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
KISKÖRE - SELYP (07/2002. SZ. FEGYELMI
HATÁROZAT!.’!)
2003. MÁJUS 04. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
ZAGYVASZÁNTÓ - FC HATVAN I.
PETŐFIBÁNYA  - FC HATVAN II.
NAGYRÉDE - TARNAŐRS
GYÖNGYÖSSOLYMOS - TARNAMÉRA
SZABADNAPOS: - ATKÁR

17. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 10. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
ATKÁR - SELYP
KISKÖRE -ZAGYVASZÁNTÓ
FC HATVAN I. - PETÖFÍBÁNYA
FC HATVAN II. - NAGYRÉDE
(12.00 ÓRA !!!
2003. MÁJUS 11. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
TARNAŐRS - GYÖNGYÖSSOLYMOS
SZABADNAPOS  - TARNAMÉRA

18. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 17. (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
ATKÁR  - ZAGYVASZÁNTÓ (11/2002. SZ.
FEGYELMI HATÁROZAT!!!)

2002/2003. ÉVI HEVES MEGYEI U-16 ÉVES
SERDŰLŐ BAJNOKSÁG TAVASZI ÉVAD

SORSOLÁSA

2003. MÁJUS 18. (VASÁRNAP) 10.00 ÓRA
NAGYRÉDE - FC HATVAN I.
GYÖNGYÖSSOLYMOS - FC HATVAN II.
PETŐFIBÁNYA  - KISKÖRE
TARNAMÉRA  - TARNAŐRS
SZABADNAPOS - SELYP

19. FORDULÓ: 2003. MÁJUS 24 (SZOM-
BAT) 10.00 ÓRA
FC HATVAN I -GYÖNGYÖSSOLYMOS
FC HATVAN II.- TARNAMÉRA
(12.00 ÓRA !!!)
ATKÁR- PETŐFIBÁNYA
SELYP- ZAGYVASZÁNTÓ
KISKÖRE- NAGYRÉDE
SZABADNAPOS:- TARNAŐRS

20. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 01. (VASÁR-
NAP) 10.00 ÓRA
TARNAMÉRA- FC HATVAN I.
TARNAŐRS- FC HATVAN II.
PETÖFÍBÁNYA- SELYP
NAGYRÉDE- ATKÁR
GYÖNGYÖSSOLYMOS- KISKÖRE
SZABADNAPOS:- ZAGYVASZÁNTÓ

21. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 08. (VASÁR-
NAP) 10.00 ÓRA
FC HATVAN I.- TARNAŐRS
KISKÖRE- TARNAMÉRA
ZAGYVASZÁNTÓ- PETŐFIBÁNYA
ATKÁR-GYÖNGYÖSSOLYMOS
SELYP- NAGYRÉDE
SZABADNAPOS:- FC HATVAN II.

22. FORDULÓ: 2003. JÚNIUS 15. (VASÁR-
NAP) 10.00 ÓRA
FC HATVAN II- FC HATVAN I.
GYÖNGYÖSSOLYMOS-SELYP
TARNAMÉRA- ATKÁR
TARNAŐRS- KISKÖRE
NAGYRÉDE- ZAGYVASZÁNTÓ
SZABADNAPOS:- PETŐFIBÁNYA

Szántó Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Oldal Alfréd polgármester
Szerkesztõ:  Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

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

Nyomda:  Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

A Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány
Kuratóriuma 

köszönetét fejezi ki mindazoknak akik az adójuk  1 százalékát fel-
ajánlották. Az alapítvány számlaszáma  11739078-20023137, amelyre
egyéb felajánlásokat, adományokat köszönettel fogadunk.

Közalapítvány Kuratóriuma

U-13 Hatvani csoport
tavaszi sorsolása

1. forduló:
2003. április 4-5-6-7.
Selvp -Petöfibánya
FC Hatvan-ApciTE
Zagyvaszántó-Apci Amazon

2. forduló:
2003. április 11-12-13-14.
Apci TE-Zagyvaszántó
Petőfibánya - FC Hatvan
Apci Amazon- Selyp

3. forduló:
2003. április25-26-27-28
Zagyvaszántó-Petőfibánya
Apci Amazon- Apci TE
FC Hatvan - Selyp

4. forduló:
2003. május 2-3-4-5.
Selyp - Apci TE
Petöfíbánya - Apci Amazon
FC Hatvan - Zagyvaszántó

5. forduló:
2003. május9-10-11-12
Apci TE- Petőfibánya
Apci Amazon- FC Hatvan
Zagyvaszántó- Selyp


