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Tájékoztató

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!

az Idősek Klubjának életéből

Az Egyháztanács és az Önkormányzat közös
megegyezése alapján 2005. nyarán a temetőben lévő
ravatalozó felújításra kerül.
az előtér padló burkolata kicserélődik,
a lépcsők új burkolólapot kapnak,
az épület külső tatarozása is elkészül.
A munkálatok várhatóan több százezer forintba
kerülnek.
Kérjük községünk lakosait, hogy lehetőségéhez
mérten támogassa a felújítást.
Adományait a Polgármesteri Hivatalban, a helyi
Takarékszövetkezetben és a Postán kapható csekken
lehet feladni, a Római Katolikus Egyház Alapítványának
számlájára.
Támogatásukat köszönjük!
Oldal Alfréd sk.
polgármester

Jáger József sk.
az egyháztanács elnöke

Urnatartó a temetőben
Képviselő-testület döntése alapján 2004. októberében 11 férőhelyes urnatartót állítottunk fel a temetőben.
A férőhelyek elővásárolhatók 37.000,- Ft-os áron.
Befizetési csekk a Polgármesteri Hivatalban kapható!

Az Idősek Klubjának több olyan tagja is van, aki nem
napi rendszerességgel veszi igénybe az intézmény
szolgáltatásait, de olyan is van, aki rendszeresen jön
napközben, de ebédet nem igényel, vagy elviszi, és otthon
fogyasztja el.
Minden klubtagunk életkörülményei egyformán
fontosak. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket,
egészségügyi és pszichés problémáikon igyekszünk
segíteni, mindent megteszünk, hogy nyugalomban,
békességben teljenek idős napjaik. Számukra a legtöbb
segítséget a mentális gondozás jelent, a beszélgetések, a
közös programok. Nagyon szeretik a tv műsorait nézni,
és azt megbeszélni. Újságokkal, folyóiratokkal segítjük
az olvasási szeretetüket. Sokszor hozunk a könyvtárból
újságokat, melyeket elolvasva, közösen értelmezünk,
megbeszélünk. Sokat kártyázunk, társasjátékozunk.
Gyakran fogadunk vendégeket, az óvodások és
iskolások műsoraikkal gyakran megörvendeztetnek egyegy rendezvényen.
Rendszeresek intézményünkben az egészségügyi
szűrővizsgálatok, így pld: a szemvizsgálás, hallásvizsgálás.
Ilyen esetekben a településen élő érdeklődők is eljönnek,
mely a klubtagoknak egy „felüdülés”, a régi ismerősökkel
való találkozás.
Az elmúlt évben sikeres kiállítást szerveztünk Kiss J.
Szabolccsal közösen. Bányai Istvánné 50 év alatt készült
kézimunkáiból és népviseletbe öltöztetett babáiból állt
össze a szép és tartalmas tárlat anyaga. Nemcsak a
kiállítás volt a klubtagok számára jó program, de a
látogatókkal való beszélgetések is jó hangulatot hoztak
a mindennapi életükbe.
Nagyon kellemes hangulatban telt egy-egy nap, mikor
a hatvani idősek otthona lakói, vagy a selypi szociális
otthon lakói látogatták meg a kiállítást. Előre megbeszélt
időpontban jöttek, mi pedig nagy szeretettel vártuk őket.
Mint jó vendéglátók, azt hiszem mindent megtettünk
azért, hogy jól érezzék magukat az intézményünkben a
más településen élő idős gondozottak is.
(Folytatás a 2. oldalon
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Az év vége már mindenki számára az ünnepi
készülődés, ajándékozás a fő téma, beszélgetés.
Ugyancsak az óvodások segítségével készültünk a
karácsonyi ünnepségre. Mint minden évben, most is
nagyon bensőséges, szinte családias hangulatban telt el a
nap. Nemcsak az óvodások, hanem az iskolások is
köszöntötték a klubtagokat.
Az önkormányzat szociális bizottsága nevében Jakab
Józsefné képviselő, bizottsági elnök nagyon szép megható
köszöntése után ajándékcsomagot osztottak ki a bizottság tagjaival az idős gondozottaknak. Vendégünk volt
még Fekete Lászlóné képviselő és Kiss Józsefné önkormányzati dolgozó. Szintén ajándékkal kedveskedett az
időseknek Pisák Lajos képviselő.

Adó-, jövedelem
igazolások igénylése
2005 január 1-jét követően az illetékességi szabályok
megváltoztak az igazolás kiadás tekintetében. Ennek
alapján adó- illetve jövedelemigazolást kérhet bármely
APEH igazgatóságon, függetlenül attól, hogy területileg
melyik megyei igazgatósághoz tartozik. Az adó- és
jövedelemigazolások kiadásának határideje a kérelem
benyújtását követő nyolcadik nap.
Az adózó kérelmére az APEH Igazgatósági igazolást
adnak ki az adótartozás összegéről, - adónemenként
vizsgálva a folyószámlát – vagy az adótartozás hiányáról.
(Adóigazolás). Az adóigazolás iránti kérelem 2000 Ft
eljárási illeték alá esik. Az illetéket bankszámla nyitásra
kötelezett adózó belföldi pénzforgalmi bankszámláról,
bankszámla nyitásra nem kötelezettek készpénz átutalási
megbízással vagy belföldi bankszámláról egyenlíthetik ki.
Nagymértékben meggyorsítja az igazolás kiadását és
ezzel a későbbi levelezés is elkerülhetővé válik, ha a
kérelem benyújtásakor az adózó az illeték befizetéséről
szóló igazolást az ügyintézőnek bemutatja.
A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az
adózó által bevallott, illetve a munkáltatói, az adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági, vagy utólagos adó
megállapítás útján megállapított összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után
keletkező adófizetési kötelezettséget. A jövedelemigazolás kiadása illetékmentes. 2005. évben módosultak
a személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó
határidők. A magánszemélyek jövedelemadójának
elszámolásáról a munkáltatói adatszolgáltatás és az
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Az Újévet az óvodások műsorával ünnepeltük. Jó
hangulat jellemzi mindig ezeket az ünnepeket.
Minden országos ünnepségről megemlékezést tartunk.
Az óvodások és iskolások rendszeresen látogatnak,
segítenek a mindennapok színesebbé tételében.
Minden klubtagunk születésnapját, névnapját
megünnepeljük.
Igyekszünk mindenkinek a problémáik megoldásában
segíteni, családi, orvosi, vagy egyéb más gondok is
legyenek ezek. Rendszeres a vérnyomás ellenőrzése,
gyógyszer felíratás, gyógyszer szedés ellenőrzése,
bevásárlás, hivatalos ügyek intézése.
Az Idősek Klubja szeretettel várja az új tagokat, akik
kellemes környezetben, társaságban tölthetik a hétköznapokat az intézményben
Borsos Istvánné
ÖNO vezető
önadózó magánszemélyek személyi jövedelemadó
bevallásának benyújtási határideje május 20-a, illetve
ezen időpontig postázza az adóhatóság az azt igénylő
adózók részére az általa elkészített adóhatósági
megállapítást. A határidők változásait a jövedelemigazolások kiadására is hatással vannak. 2005.május
végéig a 2004. évi jövedelemről jövedelemigazolást
elsősorban az önadózást választó, a 0453. számú a személyi jövedelemadóról, a járulékról, és az egészségügyi
hozzájárulásról, illetve a 0443. számú, az egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló bevallást benyújtó adózók részére
tudjuk kiadni, továbbá azon munkáltatói elszámolást
választó adózók részére, akik munkáltatója a munkáltatói
elszámolásról az adatszolgáltotást már benyújtotta az
adóhatósághoz.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Igazgatóságunk ügyfélszolgálatainknak nyitva tartása 2005.április
1-től módosult. Új ügyfélfogadási rendünket az alábbi
táblázat tartalmazza:
Eger, Eszterházy tér 3-4. 36-522-678
Hétfő
Kedd Szerda Csütörtök
8-18-ig zárva 8-14-ig 8-14-ig

Péntek
8-12-ig

Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. 37-311-391
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Péntek
8-17-ig zárva 8-14-ig 8-14-ig
8-12-ig
Hatvan Grassalkovits út 13. 37-342-277
Hétfő
Kedd Szerda Csütörtök
8-17-ig zárva 8-14-ig 8-14-ig

Péntek
8-12-ig

Heves, Erzsébet tér 2. 36-346-816
Hétfő
Kedd Szerda Csütörtök
zárva
zárva 8-17-ig zárva

Péntek
8-12-ig
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Szántói Napok 2005.
Május utolsó hétvégéjén rendeztük, immáron
hetedik alkalom mal, az egész falunak szóló
nagyszabású rendezvényünket. Az időjárás a kegyeibe
fogadott bennünket, aminek szerepe lehetett abban,
hogy ilyen nagyszámú érdeklődő látogatott ki délelőtt
a sportpályára délután pedig az iskolában felállított
szabadtéri színpadhoz.
Szombaton a sportpályán kezdődött a nap a VII.
Szántó Kupa kispályás focibajnoksággal ahol 12
csapat küzdött a legjobbnak járó kupáért. A legkisebbek
számára játékos vetélkedőket szerveztünk, aminek
sikerét a nagyszámú résztvevő is bizonyította. A
játékosokat és a rendezvényre kilátogató nézőket Dulai
Miklós jóvoltából bográcsban készült ételekkel látták
vendégül, amiért köszönetünket fejezzük ki.

A focibajnokság végeztével a programok a
sportpályáról az iskolába költöztek. Itt is elkészültek
a Bakos Tibor, Kiss József és Murányi Gábor által a
szabadban készült ételek, melyet saját alapanyagból
bárkinek ingyen, jó szívvel kínáltak. A főzéshez a fát
ifj. Bauer György ajánlotta fel. 16 órakor elkezdődött
a műsor a színpadon, Boronkai Andrea konferálásával.
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Felléptek a helyi általános iskolások és óvodások,
majd egy ugróköteles csoport bemutatóját láthattuk.
A Muzsla néptáncegyüttes a Jumpers csoport
akrobatikus rock & roll bemutatója és a Gyöngyösi
Mátra Táncsport Egyesület versenytánca valamint a
Cairo együttes m űsora is nagy sikert aratott.
Sztárvendégeink, Auth Csilla és a Groovehouse
fellépése sok rajongót csábított ki a rendezvényre akik
a látványos tűzijáték után hajnalig tartó mulatságon
vehettek részt, a Controll együttessel. Itt szeretném
megköszönni a polgárőrség tagjainak azt a munkát,
amit azért végeztek a szombati nap folyamán, hogy
mindannyian felhőtlenül és gondtalanul szórakozhassunk.

A színpadi produkciók mellett a látogatók több
kiállítást is megtekinthettek, Kiss László természetfotói
mellett Szalkai Dia festményeit és rajzait, Szalkai Tamás
számítógépes grafikáit, Gercsényi Andrásné értékes
babáit és a helytörténeti kiállítást.
Az idén a régi falunapokról fellelhető képekből is
készítettünk egy tárlatot, ahol sokan felfedezhették
magukat egy-egy képen. Az anyag nem volt ugyan
teljes, de jövőre több képből válogatva az idei
rendezvényről készítünk fotókiállítást. Kísérő

(Folytatás a 4. oldalon.)
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rendezvényként rodeoverseny és szkanderbajnokság
szórakoztatta a közönséget.
A gyerekek Gercsényi Andrásné vezetésével a
játszóházban kis kancsókat festhettek, amit azután haza
is vihettek.

Vasárnap került megrendezésre a Hagyományőrző
Csoport és Bányai Istvánné szervezésében a VII.
Zagyvaszántói Hagyományőrző Népdalfesztivál,
ahol felléptek; Zagyvaszántó, Verpelét, Leányfalu,
Rózsaszentmárton, Csécse, Hort, Gyöngyös,
Jászfényszaru, Bercel, Lőrinci, Heréd, Szurdokpüspöki,
Atkár, Mátraszőlős, Mátrakeresztes, Karácsond
képviselői.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak,
akik anyagilag támogatták a rendezvényt:
Zagyvaszántó Község Önkormányzata, Heves
Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, Heves Megyei Közgyűlés
Művelődési Bizottsága, Heves Megyei Közgyűlés Sport
Bizottsága, BT. Holding Apc, Aranykalász Szövetkezet,
Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány, OLVA Kft.,
Edzőterem Zagyvaszántó, Varga József, Fodor László,
Bulcsuné Vajda Tünde, Autócentrum Kft., Kompolti
Béláné, Sági István, Erdősi Jánosné, Koczka Ferenc,
ÁFÉSZ.
Kiss J. Szabolcs
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Köszönet a szülőktől
A Falunapon megrendezésre került többféle
gyermekvetélkedő és program a sportpályán. A
rendező szülők, Sándor Erzsébet és Tímár Anita,
megköszönik a segítséget és támogatást: Bajúsz
Józsefnének, Dr. Bulcsuné Vajda Tündének, Czank
Róbertnének, Fodor Lászlónak, Jambrik Tamásnénak,
Janka Eszternek, Kis Jánosnénak, Dr. Kovács Erikának,
Krajcsik Istvánnak, Nagy Menyhártnénak, Nyári
Zoltánnak, Ifj. Patkó Lajosnak, Princz Juditnak, Rádler
Szilviának, Silkó Lászlónénak, Varga Gézánénak, Varga
Józsefnek és a Takarékszövetkezetnek.

  


A közalapítványt Zagyvaszántó önkormányzata
hozta létre 1996-ban. Az alapítvány célja a zagyvaszántói gyerekek, óvodások, iskolások támogatása, a
tanulási, kulturális, sportolási lehetőségek bővítése.
Az alapítványi támogatás nagy segítséget jelent az
intézmények működésében.
Köszönjük az eddigi hozzájárulásokat,
megköszönjük az előző évi adójuk 1% át. Amennyiben
úgy rendelkeznek, hogy fizetendő adójuk 1%-át
továbbra is a „Zagyvaszántó Gyermekeiért” Közalapítványnak juttatják, a következő számra ajánlhatják
fel:18576566-1-10.
Az alapítvány mérlegének könyvvizsgáló által
történt vizsgálata 2005. május. 19-én elkészült.
A felülvizsgálat megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készült.
2004-ben az alapítvány összes bevétele 1.441.422
Ft volt.(Ebből az APEH által átutalt 1% összege
265.640 Ft.) A közalapítvány ebből az összegbőlalapító okiratával megegyezően- támogatást nyújtott
az óvodának személyi használati eszközök, játékok
vásárlására, az általános iskolának természetjárásra,
kulturális rendezvényekre (családi nap, Kőrösi hét,
táncruhák vásárlása, művész előadó) és sport
támogatásra.
Kiss László
kuratórium elnöke
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ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ÓVODAI
TORNASZOBA
Június 3-án pénteken került sor az óvodában
Ezután kis műsorral kedveskedtek a gyerekek a
az újonnan készült tornas zoba ünnepélyes vendégeknek.
átadására. Az elnevezés, hogy „szoba” megtévesztő
A nagycsoportosoktól az Aranyszőrű bárány című
lehet hiszen ez egy önálló épület az intézményen mesét láthattuk amit tánccal is színesítettek. Külön
belül, ahová az aulából léphetünk be, így téli kiemelném a jelmezeket, hiszen a gyerekek hagyoidőszakban is biztosított az átjárás a megfázás mányőrző ruhában szerepeltek. A lányok fehér buggyos
veszélye nélkül a gyerekeknek.
ujjú blúzban, fehér szoknyában, kékfestő kötényben,
Az ünnepségen megjelent Szucsik István, a Heves míg a fiúknak kékfestő szalag volt a nyakukban.
Megyei Területfejlesztési KHT ügyvezető igazgatója,
Misinszki Gergely, a SALKER KFT képviselője,
Oldal Alfréd polgármester, dr. Szikszai Márta jegyző,
az önkormányzat képviselői, intézményvezetők,
hivatal dolgozói, szülők és Kórós János kivitelező.
Misinszki Gergelyné óvodavezető köszöntötte a
megjelenteket és felkérte Oldal Alfréd polgármestert
a beruházás átadására. A polgármester beszédében
kiemelte, hogy a megye által kiírt TEKI pályázaton
4.900.000.-FT-ot nyertünk, amit az önkormányzat
2.000.000.-FT önrésszel egészített ki. A sikeres
pályázatért köszönetét fejezte ki: Érsek Zsolt Úrnak
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társaság
Elnökének egyben országgyűlési képviselőnknek, A középsősök tánca.
Szucsik István úrnak a Heves Megyei TerületfejA középső csoportosok a Gimes együttes zenéjére
lesztési KHT. ügyvezető igazgatójának, Sós Tamás úrtáncoltak.
A koreográfia mellett itt is nagy hangsúlyt
nak Heves Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének. Külön kiemelte és megköszönte, az apci BT kaptak a jelmezek. A lányok fehér ruhában, rózsaszín
Holding és a SALKER KFT által nyújtott segítséget. szalaggal a csuklójukon, a fiúk bő gatyában fehér ingben, fehér szalaggal a csuklójukon léptek fel.
A műsor után minden megjelent az óvodások és az
óvónők által készített kedves ajándékot kapott a
szereplő gyerekektől.
Végezetül az óvodavezető, az összes óvodás nevében megköszönte, a képviselőtestület minden tagjának,
hogy létrejöhetett ez a korszerű beruházás, ami azt
bizonyítja, hogy ezen a településen fontosak a gyerekek. Köszönetet mondott a Szülői Közösség tagjainak
akik munkájukkal szintén hozzájárultak az átadás
sikeréhez.
A tornaszoba átadásával az óvodában megteremtődött minden feltétel ahhoz, hogy testileg, lelkileg
egészséges emberkéket nevelhessenek.
A nagycsoportosok mesejátékot adtak elő.

Kiss J. Szabolcs

6

SZÁNTÓ Hírei

2005. június

10. ELSZÁRMAZOTTAK NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA
„Minden órádnak leszakaszd virágát.
A jövendőnek sivatag homályit
Bízd az Istenség vezető kezére,
S élj az idővel!”
Ezt a Berzsenyi idézetet olvashattam azon az
emléklapon, melyet a 10. Elszármazottak- Nyugdíjasok Találkozója alkalmából kaptak a megjelentek
az április 30-i rendezvényen. Aki részt vett a találkozón
az tapasztalhatta azt a felhőtlen örömet, az élet
szeretetét az idő tartalmas eltöltésének vágyát mely
az egész rendezvényre jellemző volt.
Nagyszámú vendég gyűlt össze ezen a napon, hogy
a találkozón részt vehessen. A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete és vezetőjük Gercsák Imréné Eta
néni meghívására az elszármazottak közül negyvenen
látogattak haza és 80 zagyvaszántói lakos vett részt a
közös ünnepen.
A rendezvény szentmisével vette kezdetét majd a
Művelődési Házban igen nívós, szép ünnepségen
vehettünk részt. A műsort az iskola növendékei, a

budapesti Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai, Mester
Lajos és citerazenekara és Budai Gyula adták elő. Az
elszármazottak visszaemlékezését Varga Zoltántól
hallgattuk meg.
A műsor után az önkormányzat busza vitte a
Tájházhoz azokat, akik ezt igényelték, a könnyebben
járók gyalog tették meg az utat. A Tájház megnézése
után az iskolába mentünk, ahol finom ebéd várt

A Hagyományőrző Csoport dallal köszöntötte a
találkozó résztvevőit.
bennünket. Ebéd előtt a helyi Hagyományőrző énekkar
nótacsokorral kedveskedett a jelenlévőknek. A finom
ebédet, a felszolgálást és a sok finomságot köszönjük
a szorgalmas asszonyoknak, kik fáradságot nem
ismerve dolgoztak azért, hogy minden ízletes, bőséges
legyen. – A Plébános úr borral kínálta a résztvevőket.
Köszönjük neki a finom nedűt. A jó ízű ebédet
kellemes hangulatban fogyasztottuk el. Beszélgetéssel, viccelődéssel múlattuk a délutánt.
Az egész rendezvény a bevezetőben olvasható idézet
„Minden órádnak leszakaszd virágát. -S élj az
idővel!” jegyében telt. A szép nap végén mindenki
kedves emlékekkel térhetett haza.
K. J. Sz.

A budapesti nyugdíjasok műsora a művelődési
házban.
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A Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
A Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban kezdte
meg működését Zagyvaszántón. Szervezetileg nem
önálló, az általános iskola szakfeladataként tevékenykedik, az iskola épületében rendelkezik saját
helyiséggel.
A szolgálat vezetője, Kissné Bakos Boglárka,
rendelkezik a törvényben előírt képesítéssel, s a
szociális főiskolai végzettségen kívül az államigazgatási főiskolán személyügyi szakigazgatásszervezői
oklevelet is szerzett. A gyermekjóléti szolgálat
szakmai program szerint működik. Célja a gondozásban elhanyagolt gyermekek esetében a családi
gondozás kiegészítése, összekapcsolása a testi, lelki
gondozással, neveléssel, a gyermekek érdekeinek
képviselete. A gyermekjóléti szolgálat figyelemmel
kíséri a településen élő gyermekek helyzetét. Konkrét
tevékenysége a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű
kiskorúak felderítése, megismerése, helyzetük
enyhítése.
Ezt a célt szolgálják az esetm egbeszélések,
családlátogatások, a gyámhatóság által védelembe vett
gyerekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
felkérésre környezettanulmány készítése. A védelembe vett gyermekek mellé a polgármesteri hivatal
jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság a gyermekjóléti
szolgálat vezetőjét kirendeli, a szülőt az együttműködésre kötelezi.
A gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatának
a hátrányos helyzetű vagy bármi okból veszélyeztetett
helyzetben kerülő, nehézsorsú gyerekek felkutatását,
megsegítését, életminőségük javítását tekinti.
A problémás családi hátterű gyerekeket rendszeresen látogatja, a védőnő a gyámügyekkel foglalkozó
köztisztviselő, az óvónők, az osztályfőnökök
segítségével. A tapasztalatok szerint az ilyen jellegű
látogatások, beszélgetések időleges javulást
jelentenek az életvezetési szokásokban. Rendszeresen
végzett munka a gyermekek ill. szülők tájékoztatása
azokról a jogokról, tám ogatásokról, amelyek
összefüggésben állnak a gyermekek testi, lelki
egészségének biztosításával.
A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás
érdekében segítséget is kell nyújtani a kérelmek
előterjesztéséhez, s ugyancsak segíteni kell a
támogatások célszerű felhasználását.

Mivel a szolgálat az iskola épületében működik,
így lehetőség adódik az iskolai programokba való
bekapcsolódásba is. Az iskolai rendezvények
szervezéséből, a színházlátogatások, osztálykirándulások lebonyolításából gyakran vállal feladatot a
gyermekjóléti szolgálat. Fontos azt lehetővé tenni,
hogy a nehéz anyagi körülmények között ill. az
elhanyagoló, alacsony igényszintű családokban élő
gyerekek is kiránduljanak, eljussanak színházba stb.
Az elmúlt évben a farsangi karnevál lebonyolítását a
keringő betanításával, az egészségnevelési hét
programját pedig egy drog ellenes kiállítás
berendezésével tette színvonalasabbá a gyermekjóléti
szolgálat vezetője. (A kiállítás anyagát a pesti
rendőrmúzeumból sikerült kölcsön kérni.) Erről a
megyei újság is beszámolt.
A gyermekjóléti szolgálatot több 14 és 18 év
közötti fiatalkorú is meg szokta keresni, akik iskolai
és egyéb gondjaik miatt kérnek tanácsot, igénylik az
elbeszélgetést. Sorsuk figyelemm el kisérése
érdekében a hatvani és lőrinci középiskolák gyiv –
felelős tanáraival is rendszeres kapcsolatot kell
tartani.
Az elmúlt év folyamán a pétervásárai és a lőrinci
családotthonok is folyamatos kapcsolatban álltak a
szolgálattal, az ott élő állami gondozásba került
gyermekek miatt. Őket személyesen is meglátogatta
a gyermekjóléti szolgálat.
Karácsonykor a rászoruló családok az önkormányzat segítségével élelmiszercsomagokban
részesültek, melyek szétosztásában is részt vett a
szolgálat.
Az elmúlt évben két szociális szakos főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát is segítette a gyermekjóléti
szolgálat.
A gyermekjóléti szolgálat munkáját 2004-ben a
közigazgatási hivatal ellenőrizte. Az elkészült
jegyzőkönyv tanúsága szerint a munkavégzés a törvényi
előírásokban mindennek megfelelő, jó színvonalú
volt. A dokumentációs, adminisztrációs munkát
rendben lévőnek találták.
Kissné Bakos Boglárka
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Információk iskolánkról
A 2005/2006-os tanév rendje
Az új tanév az új tankönyvek kiosztásával kezdődik,
augusztus 30-31-én. A tankönyveket Fekete Gyuláné
tankönyvfelelőstől lehet majd átvenni az iskolában, a
fenti napokon 8-15 óráig. A tankönyvet elvinni csak
annak kifizetése ill. az ingyenességre való jogosultságot bizonyító hivatalos papírok (családi pótlék
összege, orvosi igazolás, önkormányzati határozat)
leadása után lehet.
Tanévnyitó ünnepélyünket 2005. augusztus 31-én
17 órakor tartjuk. Az első tanítási nap:2005.
szeptember 1., ezen a napon csak három tanítási óra
lesz, ekkor lehet beiratkozni napközibe, tanulószobába, igényelni étkezést. A tanulók megismerik az
órarendet, a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat.
Az első nap tehát rövid és könnyű!
A 2005/2006-os tanévben a tanítási napok száma
181. A tanítás 2006. június 15-ig tart majd. Az első
félévnek 2006. január. 20-án lesz vége, az iskola január.
27-ig értesíti a szülőket a tanulók első félévben elért
tanulmányi eredményéről.
A tanév során 3 hosszabb szünet nyújt majd
alkalmat a kikapcsolódásra, pihenésre. Az őszi szünet
2005. október 31-november 5-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október.28. (péntek) a szünet utáni
első tanítási nap 2005. december 21. szerda, a szünet
utáni első tanítási nap november 7. (hétfő)
A téli szünet 2005. december 22-től 2006. január
2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2005.
december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap
2006. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2006. április 13-tól április 18-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12
(szerda) a szünet utáni első tanítási nap április 19.
(szerda)
A tanév ideje alatt a nevelőtestület öt munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel. 2005.
október 28-án pénteken lesz az őszi nevelési
értekezlet, 2006 február. 13-án hétfőn a félévi
értekezlet, 2006. április.12-én szerdán pedig a tavaszi
nevelési értekezlet. Ezeken a napokon-és még két,
később meghatározásra kerülő napon – a gyerekeknek
tanítási szünet lesz.
Az első osztályosok beíratására 2006. március.
utolsó hetén kerül majd sor. A tanévzáró ünnepély és
a ballagás 2006. június 17-én szombaton, 9 órakor
lesz.
Tanítási napokon iskolánk reggel 6-tól 17 óráig tart
nyitva. Reggel 6-7.15-ig összevont ügyeletet tartunk,
7.15-től 7-30-ig lehet reggelizni a napközis
tanulóknak. Ügyeletet biztosítunk továbbá a tanítás

nélküli munkanapokon is, legalább 10 jelentkező
esetén.
A szülői ház és az iskola
A tanév folyamán két iskolai, összevont szülői
értekezletet tartunk. 2005. szeptember 6-án (kedden)
16 órakor lesz az első, és 2006. február 7-én (kedden)
16 órakor lesz a második. Az osztályfőnökök többször,
egyéb időpontokban is szerveznek majd szülői
értekezleteket.
A tantestület fogadóórái minden hónap első
keddjén 16-17 óra között lesznek. Novemberben, az
őszi szünet miatt, a második kedden, november. 8-án
lesz fogadóra.
Az iskolaigazgató a hét bármely napján felkereshető az igazgatói irodában. Az igazgatói iroda telefonszáma: 386-180.
Október hónapban nyílt napokat tartunk, erről a
szülők majd pontos tájékoztatást a szeptemberi szülői
értekezleten kapnak.
A napközi munkarendjében 14-15.30 között
kötelező tanulási idő szerepel, ezért kérjük a kedves
Szülőket, hogy gyermeküket csak 15,30 után vigyék
haza, így segítsék a tanulási idő hatékonyságát. A
napközi ideje alatt szakkörök, sportfoglalkozások is
vannak. Ezért, ha a napközis gyerek délutáni
elfoglaltsága a tanulási időben is tart, az aznapi házi
feladatok elkészítésére otthon figyelni kell!
A napközis ellátás lehetőségei:
Napközis lehet a gyermek napi háromszori
étkezéssel: reggeli, tízórai, ebéd 295 Ft/nap, egyszeri
étkezéssel : csak ebéd 203 Ft/nap.
Az étkezési kedvezmények igénybevételéről, az
azokra való jogosultságról az élelmezésvezetőnél
lehet tájékozódni.
Az étkezési ellátás m ódosítása (lemondása)
írásban, szülői kérelem alapján történhet.
Amennyiben valakinek a térítési díjból tartozása
van, úgy az ebédtérítési díj rendezéséig az étkeztetése
szünetel.
Bárki számára lehetőséget biztosítunk kihordásos
ebéd befizetésére is. A vendégebéd ára:323 Ft/nap
Csengetési rend:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

óra 7.45-8.30
óra 8.40-9.25
óra 9.40-10.25
óra 10.35-11.20
11.30.-12.15
12.30.-13.15
13.20-14.05

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Folytatás a 8. oldalról.)

Az óraközi szünetekben a szaktanárok fontos
esetben hívhatók a 386-180-as telefonszámon.
A mulasztások igazolásánál lényeges tudni, hogy a
hiányzást mindig az ellenőrzőbe iratva kell igazolni, a
hiányzást követő napon, de legkésőbb a következő
osztályfőnöki órán. Ha a tanulónak egy tanítási évben
az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250
tanítási órát, ill. egy adott tantárgyból a tanítási órák
20%-át meghaladja, a tanuló év végén nem osztályozható, osztályozó vizsgát kell tennie a továbbhaladáshoz.
Évente 3 napot a szülők is igazolhatnak, de kérjük,
hogy csak nagyon indokolt esetben vegyék ezt a
lehetőséget igénybe, mert minden hiányzás kisebbnagyobb lemaradást eredményez a tanulásban.
Tanórán kívüli elfoglaltságok
Tanulóink számára a következő szakköri elfoglaltságokat biztosítjuk térítésmentesen:
birkózás, labdarúgás, rajz, furulya, alsós színjátszó,életmód, német, francia, tömegsport külön
fiúknak, lányok (alsó és felsőtagozaton is), énekkar.
Az iskolában már évek óta működik a Fabula
Művészeti Iskola kihelyezett tagozata. Modern tánc
és grafika oktatására lehet jelentkezni, de a művészeti
iskola kellő jelentkező esetében hangszeres zeneoktatást is szívesen biztosítana (pl. gitár, dob, hegedű,
zongora stb.), hangszer kölcsönzésével együtt. Ezekért
a foglalkozásokért havi 300 Ft tandíjat kell fizetni a
Fabula Művészeti Iskolának, de a tanulók külön
bizonyítványt kapnak az elvégzett évfolyamokról.
A művészeti iskola helyi összekötője: Gercsényi
Andrásné tanítónő.
Az iskola épületében egyébként bérleti díj nélkül
biztosítunk helyet bármelyik zagyvaszántói civil
szervezet, baráti társaság, önszerveződő csoport, sport
és kulturális rendezvényének, összejöveteleinek.
(Természetesen előzetes megbeszélés, megállapodás
alapján.)
A római katolikus egyház hitoktatása is az iskola
épületében történik. Hitoktató tanár: Csordás
Gáborné. A hívő szülők hitoktatási igényeikkel őt
kereshetik meg a tanév kezdetén az iskolában.
Ennyiben kívántunk betekintést nyújtani a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola 2005/2006-os
tanévébe. A jó együttműködés reményében bízom
abban, hogy haszonnal olvasták el a leírtakat.
Bakos Tiborné
igazgató

A Zagyvaszántói
Polgárőr Egyesület
közhasznúsági
jelentése
Készült a 2004. gazdasági évről.
Az egyesület költségvetési támogatásban nem
részesült a 2004. gazdasági év során.
Az egyesület pénzeszközeinek felhasználásáról
az alábbi táblázat áll rendelkezésre:
Felhasználás
Felhasználás
Felhasználás
célja
dátuma
összege (Ft)
Étkeztetés
2004. január 16.
12735
Közgyűlés
2004. október 19.
8265
Koszorú
2004. szept. 15.
7000
A helyi önkormányzat az egyesület részére
elkülönített 350 000 Ft-ot, saját számláján.
Ezen összeget azonban nem bocsátja az
egyesület rendelkezésére. Az ezen pénzeszközből
vásárolt eszközök az önkormányzat tulajdonát
képezik.
A Polgárőr Egyesület gyakorlatilag
eszközökkel nem rendelkezik.
A szervezet 2004. évben megfelelt a
törvényben előírt közhasznú jogállásnak, a
létesítő okiratban megjelölt célkitűzésnek 2004
évben maradéktalanul eleget tett.
A Polgárőr Egyesületnek sem állami szervek,
sem magánszemélyek felé tartozása, illetve
kötelezettsége a 2004. gazdasági évről nem áll
fenn.
Zagyvaszántó, 2005. május 27.
Pisák Lajos
elnök
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
polgárőrség 70-es Vodafone telefonszáma
megszűnt. A 20/ 345 0828 -as számon a
polgárőrség továbbra is hívható a szolgálat ideje
alatt.
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Zagyvaszántó SE
A ZSE 2004/2005-ös célkitűzését teljesítette:
A bennmaradás volt a fő cél, amit már egy fordulóval
a vége előtt teljesített a csapat.
HEVES MEGYEI I. OSZTÁLY FELNŐTT
BAJNOKSÁG 2004/2005. ÉVI TABELLÁJA
(29 forduló):
1. Nagyréde 29 25 3 1 86-10 78 pont
2. Verpelét 29 21 7 1 63-17 70
3. Felsőtárkány 29 20 5 4 63-27 65
4. FC Hatvan 29 16 6 7 68-32 64
5. Füzesabony 29 16 5 8 54-44 53
6. Maklár 29 10 9 10 38-43 39
7. Novaj 29 12 2 15 40-58 38
8. Egerszalók 29 10 5 14 44-45 35
9. Vámosgyörk 29 10 4 15 41-45 34
10.Kisköre 29 9 5 15 36-52 32
11.Zagyvaszántó 29 8 8 13 31-49 32
12.Tarnalelesz 29 8 7 14 24-38 31
13.Heves 29 7 7 15 39-70 28
14.Bélapátfalva 29 5 10 14 28-67 25
15.Besenyőtelek 29 6 2 21 29-66 20
16. Tarnaőrs visszalépet
2004/2005-ös megyei I. osztály
TAVASZI EREDMÉNYEI:
1. Maklár - Zszántó 3:1 G: Bicskei G
2. Zszántó - Besenyőtelek 4:1 G: Parádi, Baranyi, Molnár
3. Zszántó - Felsőtárkány 2:2 G: Tamási, Molnár
4. Vámosgyörk - Zszántó 4:0 G: 5. Zszántó - Füzesabony 1:3 G: Parádi
6. Novaj - Zszántó 2:1 G: Szász
7. Zszántó – FC Hatvan 2:2 G: Parádi 2
8. Verpelét - Szántó 1:1 G: 9. Szántó - Nagyréde 1:0 G: Szász
10. Tarnalelesz - Szántó 1:2 G: Parádi 2
11. Szántó – Heves 1:1 G: Kéri
12. Kisköre - Szántó 3:0 G: 13. Szabadnap
14. Bélapátfalva – Zszántó 1:3 G: Kéri, Oldal 2

Iskolai eredmények:
III. KCS. 1992 január 1 után születettek bejutottak
az országos döntőbe. A Fradi pályán fognak játszani.
Csapatnévsor: Ambrus Adrián, Csója Alex, Gulics
Máté, Herczeg Attila, Kaszás Attila, Katona Tamás,
Kiszely Máté, Kovács Kristóf, Németh Dávid, Sándor
Amadé, Szabó Máté, Szabó Szabolcs, Orosz József,
Ez a csapat a Diákolimpiában a megyei döntőig
jutott.
I. KCS. 1996 január 1 után születettek Hatvan
térségében 3. lettek.
Csapatnévsor: Baranyi Zoltán, Bártfai Benedek
Bendegúz, Bakondi Péter, Dorogi Bence, Fodor Máté,
Géczi Mátyás, Győri Domonkos, Kiss Norbert, Nagy
Martin Miklós, Nagy Simon Dávid,
Nagy Zoltán, Pisák Levente, Szita Richárd, Válóczi
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Ádám, Válóczi Krisztián, Matula János, Matula Viktor,
Matula János a hatvan térsége válogatottal részt fog
venni az országos döntőn.
II. KCS. 1994 január 1 után születettek.
Csapatnévsor: Daróczi Sándor, Fodor Gergő,
Makaria Gergő Csaba, Mészáros Dániel, Montvai
Tamás, Mócsány Gábor
Nagy Noé Benjámin, Nagy Viktor, Németh Tamás,
Pintér László, Szakolczai Milán, Németh Ádám , Szita
Dávid, Sgánecz Roland
Fodor Gergő szintén a hatvan és térsége válogatott
tagja lett.
Nagyon sok érmet szereztek ebben az évben a
gyerekek. Télapó tornán, Diákolimpián, Góliát tornán
és még a Bozsik programban is elindultunk.

Védekezés
a gyomnövények ellen
A gyomnövények számára kedvező tavaszi és nyár
eleji időjárásnak köszönhetően az ellenük való
védekezés újra kiemelt feladattá vált községünkben is.
Az elhanyagolt területek nemcsak környezetünk, hanem
sok embertársunk egészsége védelmében sem
maradhatnak gondozatlanok. A legfontosabb cél
továbbra is a parlagfű mentes környezet megteremtése,
mivel ez a növény a pollenallergia legfőbb kiváltója, mely
betegségben hazánkban közel 2,5 millió ember szenved.
Helyi szinten a jegyző kötelessége a törvény előírásai
szerint, megkövetelni az ingatlan- és telektulajdonosoktól a gyommentesítést.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. 5.§a értelmében a földhasználó köteles hatékonyan
védekezni a gyomnövények ellen, ezáltal biztosítva a
szomszédos ingatlanok kertjeinek fertőzésmentességét.
Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget a
tv. 7.§-a értelmében közérdekű védekezést rendelnek
el, melynek végrehajtási költségeinek viselésére a
tulajdonost kötelezik, valamint a tv. 60.§. (1) bek. c.)
pontja alapján növényvédelmi bírságot szabnak ki,
aminek legkisebb összege 20.000,- Ft.
Bízzunk abban, hogy gyomtalanítási kötelezettségének minden zagyvaszántói polgár eleget tesz és nem
kerül sor hatósági intézkedésre, mely az allergiás
megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és
ma még egészségesek védelmében történik.
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