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SZÁNTÓ
Az Országgyűlés az állam és tár-

sadalom egészének a veszélyezte-
tett területeken élő lakosságáról való
gondoskodás felelőssége elvéből
kiindulva megalkotta a 2003. évi
LVIII. törvényt a Wesselényi Mik-
lós Ár- és Belvízvédelmi Kártala-
nítási Alapról.

Az alap az ár- és árvízzel kap-
csolatos belvíz által veszélyeztetett
településeken élő, lakóingatlan tu-
lajdonnal rendelkező természetes
személyek részére lehetőséget te-
remt arra, hogy szerződés alapján
befizetést teljesíthetnek, ezáltal jo-
gosulttá válnak a káresemény utáni
kártalanításra. A 33/2003. (XII. 9.)
PM rendelet szabályozza a szerző-
déskötés feltételeit, a díjfizetés mér-
tékét és módját. A települések ár-
és belvíz veszélyeztetettségi alapon
történő besorolását 18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet tar-
talmazza.

(Megjelentek: a Magyar Közlöny
2003. évi 140. számában.)

Az alap kezelésére a törvény a
Magyar Államkincstárt jelölte ki.

A Magyar Államkincstár a fel-
adatot a megyeszékhelyeken lévő
területi igazgatóságai bevonásával
látja el.

Az ügyfelek számára készült, az
eljárás részleteit tartalmazó tájékoz-
tatót az érdeklődők az illetékes te-
rületi igazgatóságok állampénztári
irodáiban vehetik át.

A Magyar Államkincstár Heves
Megyei Területi Igazgatóság Állam-
pénztári Irodájának címe és telefon-
száma; 3300 Eger, Eszterházy tér 5.,
tel.: (36)-413-444.

A tájékoztató a www.
allamkincstar. hu honlapon is meg-
tekinthető.

Magyar Államkincstár
Alapkezelő

KÖZLEMÉNY

Nagy érdeklődés kísérte Kiss László A Tátra címmel megtartott,
élménybeszámolóval egybekötött diavetítését a könyvtárban.

Diavetítés a könyvtárban

Továbbra is tagja közsé-
günk annak a 6 településből
álló társulásnak, mely Hatvan
gesztorságával kívánja meg-
építeni a szennyvízhálózatot
és tisztítót.

2003. augusztus hóban
megszerveztük lakóink köré-
ben a szükséges támogatói
összeg (150.000,- Ft)
előtakarékosságát.

Önkormányzatunk 560
szerződéskötőnek nyittatott
az OTP-nél számlát
(560x1500 Ft, azaz 840.000,-
Ft-ét).

Kérek minden szerződés-
kötőt, hogy a részére megnyi-
tott számlán az OTP által kül-
dött csekken a befizetéseket
kezdje el.

Havi:  1.110,- Ft
Negyedévi:  3.330,- Ft
Fél évi: 6.660,- Ft
Éves: 13.320,- Ft

A gesztor önkormányzat
2003-ban is pályázott (nem
nyert) és 2004-ben is pályáz-
ni fog állami támogatásra a
rendszer kiépítéséhez.

Oldal Alfréd
polgármester

Még egyszer
röviden

a szennyvízről
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Sok problémát jelenthetnek a
község lakóinak életében a nem
megfelelően tartott állatok. A
Zagyvaszántói Önkormányzat 8/
2003.(X. 30.) rendeletének célja
azon szabályok meghatározása,
melyek elősegítik az állattartók,
valamint az állattartással érintet-
tek érdekeinek érvényesülését, s
biztosítják, hogy az állattartás
mások nyugalmát, biztonságát és
testi épségét ne veszélyeztesse.

Ezen rendeletből most az ebek
tartásának szabályait emeljük ki.

Az ebtartás szabályai
14.§.
(1) Az ebtartó köteles az állatot

úgy tartani, hogy a szomszédos in-
gatlanok tulajdonosai, illetve hasz-
nálói nyugalmát tartósan vagy rend-
szeresen ne zavarja, szabad mozgá-
sukat ne gátolja.

(2) Az érintett lakók az (1) be-
kezdésben foglaltak be nem tartása
esetén az ebtartás korlátozását vagy
megszüntetését kérhetik. Az érde-
keltek nyilatkozatai és a szakható-
ságok véleménye alapján a polgár-
mester az ebtartást korlátozhatja
vagy megtilthatja.

15.§.
Az ebet közterületen illetve a la-

kóház közös használatú helyiségei-
ben s annak udvarán biztonságos -
vezetésre alkalmas - pórázon kell
tartani. Harapós vagy támadó termé-
szetű ebet a harapás ellen szájko-
sárral kell ellátni.

16.§.
Bekerítetlen ingatlanon ebet sza-

badon tartani tilos. Az eb tulajdo-
nosa köteles gondosodni arról, hogy
az eb tartási helyét ne hagyhassa el.

(2) Amennyiben az állattartó az
ebet kennelben tartja, annak minimá-
lis nagysága 5 m2. A kennel közvet-
lenül a telekhatárra nem építhető,

minimum a telekhatártól számított 1
méter távolságot be kell tartani, s a
kerítés mentén a telepítési távolsá-
gok betartásával növényzetet kell
telepíteni.

(3) Amennyiben a kertben ken-
nel nem létesíthető, a mozgástér biz-
tosítása érdekében minimum 4 m
huzalhoz csatlakozó legalább 2 mé-
teres lánccal lehet az ebet kikötni.

(4) Bekerített ingatlanon eb sza-
badon tartható, azonban a kerítést
úgy kell kialakítani, hogy az eb köz-
területre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását vala-
mint a kerítés résein történő kihara-
pását megakadályozza.

(5) Harapós, támadó vagy kiszá-
míthatatlan természetű eb tartása
esetén az ingatlan vagy a ház bejá-
ratán szembetűnő módon erre utaló
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(6) A szabadon tartott eb számá-
ra minden esetben a méretének meg-
felelő ólat kell építeni.

17. §.
Tilos ebet beengedni, bevinni, il-

letve tartani a vakvezető kutya vala-
mint az intézmény őrzését szolgáló
eb kivételével:

  a) vendégforgalmat lebonyolító
nyilvános helységbe,

b) üzletbe, vásárcsarnok vagy
piac területére, vágóhídra, élelmi-
szer-feldolgozó üzembe,

c) nevelési, oktatási, egészség-
ügyi, szociális, kulturális létesítmény
és fürdő, valamint strand területére,

d) ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe,

e) a temető területére,
f) a játszótér területére.
Szeretnénk felhívni a lakosság

figyelmét, hogy az önkormányzat
rendeleteit a könyvtár gyűjti.
Ezek mindenki számára hozzáfér-
hetők, helyben tanulmányozha-
tók.

Az önkormányzat rendeleteiből Hulladékszállítási
díjak 2004. évben

1. 110 literes gyűjtőedény heten-
te egy alkalommal történő szál-
lítása esetén:
4.376  Ft/év/gy.edény +  656,-
Ft ÁFA = 5.032  Ft/év/gy.edény
2.183  Ft/félév/gy.edény +
327,- Ft ÁFA = 2.510  Ft/félév/
gy.edény
Egyedülélők, valamint 110 lite-
res gyűjtőedény kéthetente egy
alkalommal történő szállítása
esetén:
2.183  Ft/év/gy.edény +
327,- Ft ÁFA =2.510  Ft/
év/gy.edény
1.091  Ft/félév/gy.edény  +
264,- Ft ÁFA = 1.255
Ft/félév/gy.edény
3. 110 literes gyűjtőedény egy-
szeri díja:88 Ft   +  13 Ft ÁFA
   101,- Ft
4. 240 literes gyűjtőedény egy-
szeri díja: 191 Ft  +     29 Ft
ÁFA    220,- Ft
5. 1,1 m3-es konténer egyszeri
díja: 880 Ft  +   132 Ft ÁFA
1.012,- Ft
6. A konténeres szállítás díjté-
tele: 7.100 Ft  +1.065 Ft ÁFA
8.165,- Ft
7. A m3-es szállítás díjtétele:
1.100 Ft  +   165 Ft ÁFA
1.265,- Ft
8. 110 literes zsák egyszeri díja:
160 Ft  +     24 Ft ÁFA
   184,- Ft
9. Konténer igénybevétel díja:
292 Ft  +     44 Ft ÁFA
   336,- Ft
10. A szolgáltatás 15%-os ÁFA-
t tartalmaz.

Vízdíj
Jelen díjmegállapítás a Heves

Megyei Vízmű Rt. által Zagyva-
szántó község területén végzett
közszolgáltatásra érvényes.

1. Az ivóvízdíj nettó:
163,00 Ft/m3

2. A csatornadíj nettó:
135,00 Ft/m3
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Már több mint tíz éves hagyo-
mány, hogy január 22-én országszer-
te megemlékezünk a magyar kultúra
napjáról. Így történt ez a mi kis kö-
zösségeinkben is.

Mi is a kultúra?
A lexikon megfogalmazása sze-

rint a kultúra az emberiség által tör-
ténelmi fejlődése során létrehozott
anyagi és szellemi értékek összes-
sége. Ez a meghatározás hiányos,
ugyanis nincs benne cselekvés és
viselkedéstartalom.

A kultúra tágabb értelemben az
információk válogatásának, tárolá-
sának, átadásának és hasznosításá-
nak, valamint ezek módszereinek
összessége. Ez a kommunikáció
képessége nélkül lehetetlen. Ez tet-
te alkalmassá a közösségeket saját
kultúrájuk kialakítására, vagyis az
élet feltételeinek megteremtésére.

Mi az emberiség célja?
Az emberiség történetét tanulmá-

nyozva megállapíthatjuk, hogy az
egész folyamatnak egyetlen fontos
célja volt: élni!

Erről az élni akarásról szól egész
történelmünk.

Írásos emlékeink szerint előde-
ink több mint 700 évvel ezelőtt te-
lepedtek le a Zagyva jobb partján.
A község neve először 1299-es ok-
levélben szerepel terra Zánthó név-
alakban, mint a váci püspökség bir-
toka.

Az itt élő emberek megteremtet-
ték saját létük anyagi és szellemi
alapjait. Létük, életben maradásuk
mindenkor a fenntartó közösség kul-
túrájától függött.

Tapasztalataikat szájról-szájra
adták tovább, majd később írásos
formában örökítették az utódokra.
A családi nevelés során tanulták meg
a hagyományos földművelési mód-
szereket és az egyéb mesterségeket,
ami a fennmaradásukhoz fontos volt.
A családban a végső tekintély az apa
volt.

Később a világkereskedelem és
az ipari forradalom hatására nekiló-

otthon és a könyvtár. A gyerekeken
túl gondolunk az idős emberekre is.
Megfáradt öregjeink az idősek klub-
jában kapnak szerető gondoskodást,
figyelmet. A folyamatos gondozást
igénylők a szociális otthonban nyer-
hetnek felvételt. Pénzügyek intézé-
séhez helyben rendelkezésünkre áll
a takarékszövetkezet. Kapcsolattar-
tásunkat segíti a posta és a telefon.
A kényelmes fűtést lehetővé teszi a
földgáz bevezetése. Van egészséges
ivóvizünk és reméljük belátható időn
belül lesz csatornánk.

A lakosság áruellátását az
ÁFÉSZ által üzemeltetett ABC-
élelmiszer kisáruház és a Szabad-
ság téri, Ady Endre úti üzletei, vala-
mint a vállalkozói boltok látják el.

Községünkben 11 vendéglátó-
hely van – kettő szálláshellyel is ren-
delkezik.

Van sportpályánk és az iskolá-
ban, művelődési otthonban egyéb
sportolási lehetőség.

Útjaink, járdáink kiépítettek és
a költségvetés függvényében felújí-
tásuk a beütemezés szerint folyama-
tos.

Vannak parkjaink, virágos elő-
kertjeink és tervünk a pásti pihenő-
park-játszótér- kiépítésére. Pályázati
pénzből már a kivitelezés összege
is megvan.

Nem feledkezhetünk meg büsz-
keségeinkről – ugyan még nem or-
szágos hírességek, de lehetnek –
akik tudásban szüleik, nevelőik fölé
emelkedtek és az élet különböző
helyein állják meg helyüket. Van, aki
helyben kamatoztatja tudását, van
akit az élet elszólított és más tele-
pülésen közvetítik az új idők friss
életérzéseit.

A leírtakból is kitűnik, hogy az
itt élők méltók elődeikhez: szeretik
a munkát, szeretik a szépet, a ké-
nyelmet, a jövő anyagi és szellemi
tőkéjéért dolgoznak.

Gondolatok a magyar kultúra napján
dult az idő. Elődeinket is megérin-
tette az idők szele. Szülők utánzása
helyett hasznosabbnak bizonyult az
iskolai nevelés, mert ezáltal az új
generáció felfrissített anyagot tanult
az új könyvekből. Az apa helyett a
fiatalok szemében a tanár lett a te-
kintély.

A modern idők, a részben álta-
lunk is megélt XX. század követke-
zett, melynek jelszava a gyorsuló idő
lett.

A tapasztalat tekintélyeket dön-
tött, megszületett a modern termé-
szettudomány, majd édes gyermeke
a csúcstechnika, tovább fokozva a
haladás iramát. Autó és repülő, te-
lefonhírmondó és rádió, televízió és
számítógép, atombomba és interkon-
tinentális rakéta, fogamzásgátló és
penicillin újra meg újra átszabja a
társadalom arculatát, a mi egyetlen
életünk során.

Hatásait mindennapjainkban
érezzük, meghatározzák azt. Rájuk
a modern idők emberére, ránk a ma
élő emberre is gondolni kell a ma-
gyar kultúra napján. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy a felhalmozott örök-
séget nem kótyavetyéltük el, hanem
felhasználtuk, továbbfejlesztettük.

Gondolatok
a magyar kultúra napján
Napjainkban sok vita folyik az

utódok oktatásáról, neveléséről.
Pedagógusok, szülők egyre többen
hangoztatják, hogy nem a tanulás
tartalmát kell növelni, hanem a kí-
váncsiságot, a megismerés újabb
módszereit.

Az oktatásra, az új nemzedék
nevelésére az önkormányzat a költ-
ségvetés 55%-át költi. Az óvoda és
az  iskola tárgyi és személyi felté-
telei jók, és fejlesztésük folyamatos.

Az egészségünk megőrzését a
védőnői szolgálat, a háziorvos, az
ápolónő, az asszisztens, valamint a
gyógyszerész szolgálják. A lakosság
ügyes-bajos dolgait az önkormány-
zat tisztviselői látják el.

A szórakozni vágyóknak helyet
és programot biztosít a művelődési Jakab Józsefné
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„Patronus totius Europae”
Európa védőszentje: Szent Benedek

Az elnevezés VI. Pál pápától
származik, aki 1964. október 24-én
a második világháború romjaiból
újjáépített Montecassino templomá-
nak felszentelésén Európa Védő-
szentjének, Patrónusának nyilvání-
totta Szent Benedeket, a róla elne-
vezett szerzetesrend alapítóját. Alig
száz nappal azelőtt, hogy Hazánk
jogilag is az Európai Unió tagjává
lesz, személyenként pedig mind-
annyian európai polgárokká le-
szünk, talán nem felesleges vissza-
tekinteni Európa egyik tartó gyöke-
rére, hogy egy kis éltető nedvet szív-
hassunk belőle.

A szentatya Montecassino-
ban „unitatis effector”-nak, az egy-
ség munkálójá-nak is nevezte Szent
Benedeket. Abban az időben, a hat-
vanas évek közepén sokak előtt is-
mert volt, hogy Robert Schumann-
nak, az Európai Unió atyjának és
megálmodójának elképzelésében
benedeki gondolat is jelen volt. Be-
nedek a VI. század elején ugyanis
mindennél fontosabbnak érezte,
hogy a többszáz féle szabályzat sze-
rint, szétszakadtan élő nyugati szer-
zetesek között valamilyen egységet
hozzon létre. Ezért alkotta meg a
regulá-t, s követői ma is e szabály-
zat szerint élnek. Kimutatható, hogy
regulájának alapeszméi nemcsak a
szerzetességre, hanem egész Euró-
pa népének (köztük a magyarok-
nak) életére is hatással voltak, s ma
is követhetőek. Alaperényeket fo-
galmazott meg, amelyekkel az em-
beri élet megszentelhető:

1.”Ora et labora’”  -  Imádkoz-
zál és dolgozzál!

2.”Stabilitas”   -  Teremtsd meg
és szeresd az otthonodat!

3.”Discretio”  -  Légy tapintatos!
Az Isten felé való nyitottság, az

imádság vagy a lelkiismeretünkkel
folytatott belső beszéd biztosítja az
állandó lehetőséget az önkorrekci-
óra, helytelen tetteink kiigazítására,

a lelki fejlődésre. -  A szorgalmas,
alkotó munka lehetősége építő, a
hiánya lélekromboló. Hányszor hal-
lottam szerzetes-tanáraimtól: „A tét-
lenség az ördög párnája.”

Az otthonteremtés szabálya egy
konkrét rossz tapasztalat következ-
ménye volt. A vándorló szerzetesek
közül sokan leépültek vagy el is zül-
löttek. A hódító gótok rombolásai
és a népvándorlás azt mutatták, hogy
az otthontalanság, az idegenség nem
tesz jót az erkölcsöknek, a letele-
pedés, a közösséghez tartozás vi-
szont igen.

A tapintatosság erénye Benedek
regulájában a szerzetes testvér tisz-
teletét, benső életének sérthetetlen-
ségét jelentette és a róla való
teljeskörű gondoskodást is.

Akarva, akaratlanul néhány hó-
nap múlva európai polgárok is le-
szünk. Mint katolikusok már eddig
is átéltünk valami nemzetek feletti-
séget és egységet, hiszen egyszerre
voltunk és vagyunk a helyi, a magyar
és a világegyház tagjai. Ugyanazzal
a joggal léphetünk be Európa, vagy
a világ bármelyik katolikus templo-
mába, mint a helybeliek. Ez nem
rossz érzés. Többször előfordult,
hogy ismeretlen (de nem idegen)
német, osztrák, olasz vagy lengyel
katolikusok térdeltek az oltár előtt,
amelyiknél a szentmisét mondtam,
és elfogadták a kezemből az Oltári-
szentséget. Nagyon megható. Euró-
pa valami hasonlóra készül. A föld-
rajzilag, történelmileg és kulturálisan
egybetartozó, de politikailag egy-
mástól elszakított népek májustól
megpróbálnak újra résztvenni egy-
más életében. Ez akkora érték, hogy
érdemes vállalni az eleinte biztosan
bekövetkező hátrányokat is. Euró-
pa védőszentjét pedig kérjük, hogy
segítse növekedni patronáltjaiban a
lelkiismeretesség, a szorgalom, az
otthon- és hazaszeretet valamint a
tapintatosság erényét.

Mándoki György pl.

Karácsonyi
ajándékozás

A szív legkedvesebb ünnepe a
karácsony, melyre a képviselő-tes-
tület Szociális-, Családügyi- és Ok-
tatási Bizottsága ebben az évben is
készült.

Már hagyomány, hogy a szeretet
ünnepéhez közeledve megajándé-
kozzuk a 71 éven – kiemelten a 90
éven – felüli – lakosokat, az óvodás
gyerekeket, az általános és közép-
iskolai tanulókat, valamint a felső-
fokú oktatás nappali tagozatos hall-
gatóit.

Ebben az évben is a képviselők
és az önkormányzati dolgozók ke-
resték fel az idős embereket figyel-
met, szeretetet, emberséget csoma-
golva a szerény pénzbeli ajándék-
hoz.

A téli ünnep hangulatára, mele-
gére talán még nagyobb szüksége
van annak, aki nem családja köré-
ben éli meg ezt az időszakot. Foko-
zott figyelemmel, törődéssel fordu-
lunk ilyenkor a selypi Szociális Ott-
hon lakói és az Idősek Klubja felé.

December 18-án ünnepélyes ke-
retek között adtuk át a szeretet cso-
magjait a bentlakóknak és a klub-
tagoknak.

A Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola tanulói Fáczán Tiborné
tanárnő vezetésével verssel, dallal,
furulyajátékkal köszöntötték az idős
néniket, bácsikat, majd a zagyva-
szántói Hagyományőrzők Bányai
Istvánné irányításával betlehemes
játékkal kedveskedtek. A műsor
végén Juhász Gyula által megálmo-
dott „Szép tündérországban” baran-
goltunk Fekete Lászlóné közvetíté-
sével.

Végezetül a zagyvaszántói kép-
viselő-testület nevében a bizottság
elnöke köszöntötte az ünnepelteket,
gondozókat.

2003-ban így ünnepeltük a kará-
csonyt, és járultunk hozzá mások
öröméhez.

Jakab Józsefné
szociális-, családügyi- és
oktatási bizottság elnöke
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Az utóbbi időben az egészségügy
sok változáson ment keresztül, ami
a rendelőnket sem kerülte el. Köte-
lezővé tették a rendelési idő egy ré-
szében az előjegyzés alapján törté-
nő betegellátást.

Rendelőnkben  9.00-10.00 kö-
zötti időpontra adunk ki előjegyzést.
Ezen természetesen nem azt kell ér-
teni, hogy aznap reggel 8.00-kor ide
telefonálnak, hogy 9.00-kor ráérnek
jönni. Egyébként érkezési sorrend-
ben folyamatosan látjuk el betege-
inket előre véve a sürgős eseteket
és a gyermekeket.

RENDELÉSI IDŐ:
DÉLELŐTT             DÉLUTÁN
HÉTFŐ
08.00- 12.00 16.00-17.00
KEDD
08.00- 11.00 16.00-17.00
SZERDA:
08.00- 11.00 rendelés nincs
CSÜTÖRTÖK:
08.00- 11.00 16.00-17.00
PÉNTEK :
08.00- 12.00 rendelés nincs

17.00 UTÁN AZ ÜGYELET
HÍVHATÓ HATVANBAN

TEL.:06-37-341-040
Szabadságolás esetén a helyette-

sítő orvos Dr. Lőcsei Ágnes, Lőrin-
ciről. Tel.:06-37-388-151

 Helyettesítés esetén  a  rendelé-
si idő:

Hétfő 12.00-tól
Kedd Rendelés nincs
Szerda 12.00-tól
Csütörtök Rendelés nincs
Péntek 12.00-tól

A szabadságolás időpontjáról
előre értesítjük a betegeket, a ren-
delő ajtaján kifüggesztett papíron.

  A telekommunikáció fejlődésé-
vel rengeteg beteg telefonhoz jutott,
így ugrásszerűen megszaporodott a
telefonon leadott gyógyszerrendelé-
sek száma.Ez a módszer sokat
könnyít betegeink gyógyszerrende-
lésén, bár nélkülözi az orvosi ellen-
őrzést. Sajnálatos módon azonban
a rendelést erősen zavarja, hogy a
telefonálgatások miatt abba kell
hagyni azon betegek vizsgálatát,
akik megjelenésükkel megtisztelték
a rendelőt.

A továbbiakban is készséggel tel-
jesítjük a telefonon történő gyógy-
szerrendelést, de csak 11.00-tól fo-
gadjuk el a megrendeléseket. A meg-
írt recepteket másnap reggel 8.00-
tól már át lehet venni.

  Évek óta 2 hetente szerdai na-
pokon reggel  07.30-tól vérvétel van
a rendelőben, előtte pedig a nővér-
ke otthonukban keresi fel a fekvő-
betegeket. Az utóbbi időben a vér-
vételek száma annyira megnöveke-
dett, hogy itt  kénytelenek voltunk
bevezetni az előjegyzési rendet. A
vérvételes betegek számát limitálni
kényszerültünk, alkalmanként 20
főben, mert csak így tudjuk befejez-
ni a vérvételeket  a vért elszállító
kórházi kocsi megérkezéséig. A ren-
delőben történő vérvétel nem az
alapellátás része, ezt azoknak  az
idült mozgásukban korlátozott be-
tegeknek hoztuk létre akiket men-
tővel kellene a laborba beszállíttat-
ni.

  A táppénzes jogszabályok és a
felülvizsgálati rendszer is megválto-
zott .Itt hívjuk fel kedves betegeink
szives figyelmét, hogy utólagosan
táppénzbe vételi lehetőség nincs.
Kérjük a kórházból távozó betege-
ket, hogy táppénzes igényeiket a
következő munkanapon rendelőben

jelezze és, hogy ugyanígy értesítést
kérünk arról is, ha táppénzben lévő
beteg kórházi felvételt nyert.

A felülvizsgáló főorvos havonta
előre meghatározott időpontban vég-
zi a vizsgálatot, amely kb. két órát
vesz igénybe.

  A szakrendelőben az előjegy-
zési rend megváltozott, a vizsgálati
időpontok nagy részét információs
vonalon keresztül lehet kérni.
Tel.:06-37-542-216. A betegek
ezen a számon közvetlenül kérhetik
előjegyzésüket a szakvizsgálatokra.

  Sajnálatos módon a betegek egy
része következetesen a rendelési
idő végére jön a rendelőbe, hogy ne
kelljen sokat várakozniuk  és így az
a paradox helyzet alakul ki, hogy
többet kell várniuk a 10.00 után
jövő betegeknek, mint akik már
8.00-kor megjelennek.

  A gyógyítás nem csak a rende-
lőben, hanem a beteg otthonában is
történik. Az otthonukban történő el-
látást kevesen igénylik. Lehetősé-
günk van a kórházi kezelést kiváltó
házibetegápolás keretében gyógytor-
nászt biztosítani a rászorulóknak.

A rendelőben komplett
fizikotherápiás készülék van, ORFI-
ban szakvizsgázott, magasan kvali-
fikált nővérkével.

  Sajnálatos módon a rendelő kis
alapterületű, a megnövekedett igé-
nyek miatt kinőttük. Indokolt lenne
külön labor és fizikotherápiás helyi-
ségeket is biztosítani és a kartonok
tárolása is rendkívüli nehézségekbe
ütközik.

Reméljük, hogy ezzel a néhány
sorral hasznos információhoz juttat-
tuk Önöket és betekintést nyújthat-
tunk munkánkba.

Továbbra is mindenben készség-
gel állunk kedves betegeink rendel-
kezésére.

AZ ORVOSI
RENDELŐ

DOLGOZÓI

Fontos tudnivalók
az orvosi rendelő munkájáról
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Köszönöm
Köszönöm az iskola igaz-

gatónőjének Bakos Tibor-
nénak és a tantestület tagja-
inak gyémántoklevelem át-
vétele alkalmából küldött
jókívánságait. Nagyon jól
esett ez a figyelmesség, mert
a mai lehetetlen világban rit-
kán nyilvánul meg.

Ha ma kezdeném, most is
ezt a hivatást választanám.
Nagy boldogság a munkánk-
ban meglátni az értelem csil-
logását a gyermekszemek-
ben, és egy simogatásban
megérezni szeretetüket.

Kívánom, hogy minél
többször érezzétek ezt a bol-
dogságot, mert a munkátok
igen nehéz, de a legszebb!

Ehhez kívánok jó egész-
séget, szeretettel teli türelmet,
sok sikert és elismerést.

Köszönöm mindazoknak,
kik jókívánságukat fejezték
ki a 60 éves jubileumom al-
kalmából.

Gercsák Imréné Patkó
Etelka

Gyémántdiplomás nyug.
tanítónő

Farsangi bál az iskolában
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J Ú L I U S

01 V BOGLÁRKA
02 H LEHEL
03 K HERMINA
04 SZ DOMONKOS
05 CS KRISZTINA
06 P BERTA
07 SZ IBOLYA
08 V LÁSZLÓ
09 H EMÕD
10 K LÕRINC
11 SZ ZSUZSANNA
12 CS KLÁRA
13 P IPOLY
14 SZ MARCELL
15 V MÁRIA
16 H ÁBRAHÁM
17 K JÁCINT
18 SZ ILONA
19 CS HUBA
20 P Áll.  ün n ep I STVÁN
21 SZ SÁMUEL
22 V MENYHÉRT
23 H BENCE
24 K BERTALAN
25 SZ LAJOS
26 CS IZSÓ
27 P GÁSPÁR
28 SZ ÁGOSTON
29 V BEATRIX
30 H RÓZSA
31 K ERIKA, BELLA

01 SZ EGYED
02 CS REBEKA
03 P HILDA
04 SZ ROZÁLIA
05 V VIKTOR
06 H ZAKARIÁS
07 K REGINA
08 SZ MÁRIA, ADRIENN
09 CS ÁDÁM
10 P NIKOLETT
11 SZ TEODÓRA
12 V MÁRIA
13 H KORNÉL
14 K SZERÉNA
15 SZ ENIKÕ
16 CS EDIT
17 P ZSÓFIA
18 SZ DIÁNA
19 V VILHELMINA
20 H FRIDERIKA
21 K MÁTÉ
22 SZ MÓRIC
23 CS TEKLA
24 P GELLÉRT
25 SZ EUFROZINA
26 V JUSZTINA
27 H ADALBERT
28 K VENCEL
29 SZ MIHÁLY
30 CS JEROMOS

01 P MALVIN
02 SZ PETRA
03 V HELGA
04 H FERENC
05 K AURÉL
06 SZ BRÚNÓ
07 CS AMÁLIA
08 P KOPPÁNY
09 SZ DÉNES
10 V  GEDEON
11 H BRIGITTA
12 K MIKSA
13 SZ KÁLMÁN
14 CS HELÉN
15 P TERÉZ
16 SZ GÁL
17 V HEDVIG
18 H LUKÁCS
19 K NÁNDOR
20 SZ VENDEL
21 CS ORSOLYA
22 P ELÕD
23 SZ Nemz. ü., Gyöngyi
24 V SALAMON
25 H BLANKA
26 K DÖMÖTÖR
27 SZ SZABINA
28 CS SIMON
29 P NÁRCISZ
30 SZ ALFONZ
31 V FARKAS

01 SZ ELZA
02 CS MELINDA
03 P FERENC
04 SZ BORBÁLA
05 V VILMA
06 H MIKLÓS
07 K AMBRUS
08 SZ MÁRIA
09 CS NATÁLIA
10 P JUDIT
11 SZ ÁRPÁD
12 V GABRIELLA
13 H LUCA
14 K SZILÁRDA
15 SZ VALÉR
16 CS ETELKA
17 P LÁZÁR
18 SZ AUGUSZTA
19 V VIOLA
20 H TEOFIL
21 K TAMÁS
22 SZ ZÉNÓ
23 CS VIKTÓRIA
24 P ÁDÁM, ÉVA
25 SZ Karácsony Eugénia
26 V Kar., ISTVÁN
27 H JÁNOS
28 K KAMILLA
29 SZ TAMÁS
30 CS DÁVID
31 P SZILVESZTER

JÚNI US

01 CS TIHAMÉR
02 P OTTÓ
03 SZ KORNÉL
04 V ULRIK
05 H EMESE, SAROLTA
06 K CSABA
07 SZ APOLLÓNIA
08 CS ELLÁK
V9 P LUKRÉCIA
10 SZ AMÁLIA
11 V NÓRA
12 H IZABELLA
13 K JENÕ
14 SZ ÖRS, STELLA
15 CS HENRIK, ROLAND
16 P VALTER
17 SZ ENDRE
18 V FRIGYES
19 H EMÍLIA
20 K ILLÉS
21 SZ DÁNIEL
22 CS MAGDOLNA
23 P LENKE
24 SZ KINGA, KINCSÕ
25 V KR ISTÓF,  JAKAB
26 H ANNA, ANIKÓ
27 K OLGA
28 SZ SZABOLCS
29 CS MÁRTA, FLÓRA
30 P JUDIT,  XÉNIA
31 SZ OSZKÁR

01 K TÜNDE
02 SZ KÁRMEN, ANITA
03 CS KLOTILD
04 P BULCSÚ
05 SZ FAT IME
06 V NORBERT,

CINT IA
07 H RÓBERT
08 K MEDÁRD
09 SZ FÉLIX
10 CS MARGIT
11 P BARNABÁS
12 SZ VILLÕ
13 V ANTAL, ANETT
14 H VAZUL
15 K JOLÁN, VID
16 SZ JUSZT IN
17 CS LAURA
18 P ARNOLD
19 SZ GYÁRFÁS
20 V RAFAEL
21 H ALAJOS, LEILA
22 K PAULINA
23 SZ ZOLTÁN
24 CS IVÁN
25 P VILMOS
26 SZ JÁNOS
27 V LÁSZLÓ
28 H LEVENTE, IRÉN
29 K PÉTER, PÁL
30 SZ PÁL

MÁ J U S
01 SZ Munka ünn., Fülöp
02 V ZSIGMOND
03 H TÍMEA
04 K MÓNIKA
05 SZ GYÖRGYI
06 CS IVETT, FRIDA
07 P GIZELLA
08 SZ MIHÁLY
09 V GERGELY
10 H ÁRMIN
11 K FERENC
12 SZ PONGRÁC
13 CS SZERVÁC
14 P BONIFÁC
15 SZ ZSÓFIA
16 V MÓZES
17 H PASZKÁL
18 K ERIK
19 SZ IVÓ
20 CS BERNÁT
21 P KONSTANTIN
22 SZ JÚLIA, RITA
23 V DEZSÕ
24 H ELZA, ESZTER
25 K ORBÁN
26 SZ FÜLÖP, EVELIN
27 CS HELLA
28 P EMIL, CSANÁD
29 SZ MAGDOLNA
30 V PÜNKÖSD, JANKA
31 H PÜNKÖSD, ANGÉLA

01 CS HUGÓ
02 P ÁRON
03 SZ BUDA
04 V IZIDOR
05 H VINCE
06 K VILMOS
07 SZ HERMAN
08 CS DÉNES
09 P ERHARD
10 SZ ZSOLT
11 V HÚSVÉT,  LEÓ
12 H HÚSVÉT,  GYULA
13 K IDA
14 SZ TIBOR
15 CS ANASZTÁZIA
16 P CSONGOR
17 SZ RUDOLF
18 V ANDREA, ILMA
19 H EMMA
20 K TIVADAR
21 SZ KONRÁD
22 CS CSILLA, NOÉMI
23 P BÉLA
24 SZ GYÖRGY
25 V MÁRK
26 H ERVIN
27 K ZITA
28 SZ VALÉRIA
29 CS PÉTER
30 P KATALIN, KATA

01 H ALBIN
02 K LUJZA
03 SZ KORNÉLIA
04 CS KÁZMÉR
05 P ADORJÁN
06 SZ LEONÓRA
07 V TAMÁS
08 H ZOLTÁN
09 K FRANCISKA
10 SZ ILDIKÓ
11 CS SZILÁRD
12 P GERGELY
13 SZ KRISZTIÁN
14 V MATILD
15 H Nemzeti  ü., Kristóf
16 K HENRIETTA
17 SZ GERTRÚD
18 CS SÁNDOR, EDE
19 P JÓZSEF, BÁNK
20 SZ KLAUDIA
21 V BENEDEK
22 H BEÁTA
23 K EMÕKE
24 SZ GÁBOR, KARINA
25 CS IRÉN, ÍRISZ
26 P EMÁNUEL
27 SZ HAJNALKA
28 V GEDEON
29 H AUGUSZTA
30 K ZALÁN
31 SZ ÁRPÁD, BENÕ

01 V IGNÁC
02 H KAROLINA
03 K BALÁZS
04 SZ RÁHEL, CSENGE
05 CS ÁGOTA, INGRID
16 P DOROTTYA
07 SZ TÓDOR
08 V ARANKA
09 H ABIGÉL, ALEX
10 K ELVIRA
11 SZ BERTOLD
12 CS LÍVIA, LÍDIA
13 P ELLA, LINDA
14 SZ BÁLINT
15 V KOLOS, GINA
16 H JULIANNA, LILLA
17 K DONÁT
18 SZ BERNADETT
19 CS ZSUZSANNA
20 P ALADÁR
21 SZ ELEONÓRA
22 V GERZSON
23 H ALFRÉD
24 K SZÖKÕNAP
25 SZ MÁTYÁS
26 CS GÉZA
27 P EDINA
28 SZ ÁKOS, BÁTOR
29 V ELEMÉR

ÁP R I L I SMÁRCIUSFEBRUÁRJANUÁR

11 CS ÚJÉV,  FRUZSINA
12 P ÁBEL,
03 SZ GENOVÉVA
04 V TITUSZ
05 H SIMON
06 K BOLDIZSÁR
17 SZ ATTILA
18 CS GYÖNGYVÉR
19 P MARCELL
10 SZ MELÁNIA
11 V ÁGOTA
12 H ERNÕ
13 K VERONIKA
14 SZ BÓDOG, FÉLIX
15 CS LÓRÁNT
16 P GUSZTÁV
17 SZ ANTAL
18 V PIROSKA
19 H SÁRA, MÁRIÓ
20 K FÁBIÁN
21 SZ ÁGNES
22 CS VINCE
23 P ZELMA
24 SZ TIMÓT
25 V PÁL
26 H VANDA, PAULA
27 K ANGELIKA
28 SZ KÁROLY
29 CS ADÉL
30 P MARTINA
31 SZ MARCELLA

AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓB ER NOVEMBER DECEMBER

01 H Mindensz.  Marianna
02 K ACHILLES
03 SZ GYÕZÕ
04 CS KÁROLY
05 P IMRE
06 SZ LÉNÁRT
07 V REZSÕ
08 H ZSOMBOR
09 K TIVADAR
10 SZ RÉKA
11 CS MÁRTON
12 P JÓNÁS
13 SZ SZILVIA
14 V ALÍZ
15 H ALBERT, LIPÓT
16 K ÖDÖN
17 SZ HORTENZIA
18 CS JENÕ
19 P ERZSÉBET
20 SZ JOLÁN
21 V OLIVÉR
22 H CECÍLIA
23 K KELEMEN
24 SZ EMMA
25 CS KATALIN
26 P VIRÁG
27 SZ VIRGIL
28 V STEFÁNIA
29 H TAKSONY
30 K ANDRÁS,

ANDOR

2 0 0 4

BÚÉK ZAGYVASZÁNTÓ
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Szántó Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Polgármesteri Hivatal
Szerkesztõ:  Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

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

Nyomda: Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

APEH-hírek
Cikkünkben csak a legfontosabb, sokakat érintő

változásokat emeljük ki:
• Az adótábla változik, csökkenek az adókul-

csok. Az alsó sávhatár 650 ezer Ft-ról 800
ezer Ft-ra emelkedik, a felső 1 millió 350 ezer Ft-
ról 1 millió 500 ezer Ft-ra. Az alsó kulcs 18%-ra, a
középső 26%-ra, a felső kulcs 38 %-ra csökken.

• Az adójóváírás szabályai az 53 ezer Ft-os mi-
nimálbérhez igazítva változtak. Új, kiegészítő adó-
jóváírás került bevezetésre az évi 600 ezer és 756
ezer forint közötti bérjövedelemre. A teljes kiegé-
szítő adójóváírás akkor számolható el, ha a magán-
személy évi jövedelme nem haladja meg a 720 ezer
Ft-ot - ilyenkor az adójóváírás a bér 18%-a, de ma-
ximum havonta 9540 Ft - majd az évi 756 ezer fo-
rint bérjövedelemig az összeg fokozatosan csökken.

• Megszűnt a nyugdíjjárulékhoz és a magán-
nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó adókedvez-
mény.

• A lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó
adókedvezmény maximum összege 120 ezer
Ft-ra csökkent, de maximum az éves törlesztő rész-
let 30%-a lehet. Az adókedvezményt azonban csak
azok vehetik igénybe, akiknek éves jövedelme nem
éri el a 4 millió Ft-ot.

• Megszűnt a befektetési adóhitel. A 2003.
évi befektetési adóhitel állományt 2007.április 20-
ig kell visszafizetni. Aki az adóhitelt korábban
visszafizeti, kedvezmény illeti meg .

• A mezőgazdasági őstermelői adómentes bevé-
teli értékhatár 400 ezer Ft-ról 600 ezer Ft-ra
emelkedett.

• Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági ős-
termelő veszteségét korlátlan ideig elhatárolhatja,
valamint lehetőségük van az iparűzési adó 25%-ával
csökkenteni adóalapjukat.

• A cégautó adó jelentős mértékben emelkedett.
• A munkáltató által természetben adott étkezés

adómentességének értékhatára 4 ezer Ft-ról 6 ezer
Ft-ra emelkedett. A hidegétkeztetés esetében 2 ezer
Ft-ról 3500 Ft-ra nőtt.

Országos tendencia, hogy a bűnelkövetések száma
megsokszorozódott. Ez alól nem kivétel községünk sem.
Felelősséget érző emberek azonban összefogással so-
kat tehetnek a bűnmegelőzések érdekében.

Ez a gondolat késztetett bennünket arra, hogy szer-
veződjünk és a lakosság biztonsága, nyugalma érdeké-
ben létrehozzuk közhasznú szervezetünket.

A képviselő-testület támogatásával 2003. január 1-
jén 17 lelkes alapító taggal kezdte meg napi szolgálatát
a Polgárőr Egyesület, amely az év folyamán 17 fővel
bővült. Az induláshoz 350 ezer Ft támogatást kaptunk
az Önkormányzattól, amely alapfelszereléseink egy ré-
szét és működésünket biztosította.

2003-ban polgárőreink szabadidejüket, éjszakai pi-
henésüket feláldozva, napi 30-35 km-t bejárva, saját
járműveiket használva, minden ellenszolgáltatás nélkül,
öntudatosan dolgoztak mindannyiunk biztonságáért.
1400 órát töltöttünk szolgálatban, és ezen kívül külön-
böző rendezvényeket, őrzéseket biztosítottunk

Támogatóink vállalkozók és nyugdíjasok voltak:
Majerszki Gyula, Bajúsz Józsefné, Szita Gábor, Fodor
László, Kórós János, Széll László, Fekete Dezső,
György Béla, Papp Mihályné, Fügedi Jánosné, Kerek
Mihályné, Radócz Mihályné, Ambrus Jánosné,
Misinszki Istvánné, Fillér Lajos, Kovács Józsefné, Il-
lés Jánosné.

Tagdíjat fizető pártoló tagjaink is vannak.
Szervezetünk azonban az éber lakosok segítségét is

igényli. Az egymásra figyelő szomszédok, a felelőssé-
get érző lakosok bejelentései a mi munkákat segítik a
06/70/2824500 és a 06/20/3450828 telefonszámon.

Hisszük, hogy ezzel a szemlélettel javíthatunk a köz-
biztonságon.

Pisák Lajos, a ZPE elnöke

Bankszámlaszámunk:
62100236-15600046

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Eger, Eszterházy tér 3-4. Tel.: 36-522-618
Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. T.: 37-311-391
Hatvan, Grassalkovits út 13. Tel.: 37-342-277

Nyitva:
HÉTFŐ 8-15
KEDD -
SZERDA 8-17
CSÜTÖRTÖK 8-13
PÉNTEK 8-12

Polgárőr Egyesület
Zagyvaszántón


