SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Önkormányzati Hírek
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosított rendelkezései
alapján önkormányzatunk új szociális alapszolgáltatási formát nyújt a Szociális Információs
Szolgáltatást.
A Szociális Információs Szolgáltatásról a Zagyvaszántói Önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 2/2004.(II.1.) számú rendeletének
2005. IX. 1-én hatályba lépett 20/A. §-a rendelkezik:
20/A. §.
Szociális információs szolgáltatás
(1) A tv. 61. §-a értelmében az Idősek Klubja a
szociális ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők
részére megfelelő tájékoztatást nyújt az ellátások
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
(2) A tájékoztatás kiterjed:
a.) a Tv-ben, illetve a Gyvt-ben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással
kapcsolatban.
- a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltét eleiről és az i génybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekre,
- a helyben nem elérhető ellátások, szolgált at ások elérhet őségére és i génybevételük
módjára,
b.) a pénzbeli és természetbeli szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási
ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a
fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban:
- az ellátás megállapítására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségére,
- az ellátások igényléséhez szükséges iratokra vonatkozóan
c.) ifjúsági ügyekre
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(3) Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt
szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, az Idősek
Klubja vezetője intézkedik az ellátási lehetőségek
felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az
ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az
ügyintézésben.
***
Ismételten felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra,
hogy a Zagyvaszántói Önkormányzat a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 13/2004.(IV.30.)
rendeletének 7. §-a értelmében az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással
történhet. A nem komposztálható kerti hulladék
égetése szeptember-október-november hónapokban
pénteki napon 8 és 18 óra között szélmentes időben
megengedett.
Az égetés maximum 1 óra hosszáig tarthat, és
tartós füstöléssel nem járhat.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat más
kommunális és egyéb hulladékot.
***
A Zagyvaszántói Önkormányzat Szociális-,
Családügyi- és Oktatási Bizottsága a középiskolai
tanulóknak és a felsőfokú oktatási intézményben
tanulóknak 3.000,- Ft beiskolázási segélyt ad. A segély
a Polgármesteri Hivatalban szerdai napokon november
19-ig vehető át. Iskolalátogatási igazolás benyújtása
szükséges.
***
Az Önkormányzat befejezte az orvosi rendelő
átalakítását. A megújult rendelőkben a háziorvos
rendelési ideje nem változott.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek

8-12 óráig
8-11 óráig
8-11 óráig,
8-11 óráig
8-12 óráig

du. 16-17-ig,
du. 16-17-ig,
du. 16-17-ig,

(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Selypi Cukorgyári rendelőből átköltözött fogorvos rendelési ideje:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök

15 – 1730-ig
12-14 óráig
12-14 óráig

***
Sajnálatos módon a község területén nagyon sok a
kóbor eb. Az Önkormányzat állattartásról szóló 17/
2004. (IV. 30.) rendeletének 5-10. §-ai szabályozzák
az ebtartást. Ennek értelmében az állattartó köteles
az ebet úgy tartani, hogy az ne tudjon elkóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni. Amennyiben ezt
az állattartó megszegi, szabálysértést követ el és
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha a
lakosok mégis azt tapasztalják, hogy a község területén
feltehetőleg gazdátlan, kóbor eb van, azt a polgármesternél jelentsék be.
A község területén, több helyen, a Jókai utcában
sok helyen tapasztaljuk, hogy a lakók a kerítésen kívül,
közterületre különböző balesetveszélyes tárgyakat
helyeznek el. (Pl: leásott eternitcső, nagyobb kövek)
Ez ellentétben áll a Zagyvaszántói Önkormányzat
közterület használatáról szóló 15/2004.(IV.30.)
rendeletének 3.§-ával, mely szerint a közterület
rendeltetésétől eltérő használata közterület-használati
engedély alapján történhet. A közterület-használat
engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.
A 13.§. alapján az engedély nélküli közterülethasználat szabálysértési eljárást von maga után.
A fent leírtak értelmében megkérjük mindazon
lakosokat, akik ilyen tárgyat helyeztek el közterületen,
hogy azt a lehető legrövidebb időn belül vegyék onnan
fel, mert az ismertetett jogellenes állapoton túl
rendkívül balesetveszélyes.
***
Az apci körzeti kommunális hulladéklerakónak új
üzemeltetője van, a Bátonyterenyei Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (BÁVÜ).
Az üzemeltető, de az Önkormányzat vezetése is
felkéri a lakosságot, hogy a kukába a kertben
keletkezett zöld (szerves) hulladékot ne rakják be –
gyűjtsék azt össze, (komposztálják) és ősszel ássák,
szántassák be kertjükbe.

Tábori mise
és kenyérszentelés
augusztus 20-án
Az elmúlt igencsak csapadékos nyáron sajnos
nem sok hétvégén örülhettünk a ragyogó napsütésnek és a kellemes időnek.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön viszont
az időjárás is kegyeibe fogadta a templom melleti
szabadtéri oltárnál az ünnepi istentiszteleten
megjelenő nagyszámú ünneplőt.
Mándoki György plébános prédikációjában
példaként állította a mai kor emberének Szent
István személyiségét. A hallgatóság számára a
nagyformátumú államalapító döntései és harcai
kézzelfogható közelségbe kerültek. Az új kenyér
megszentelése után a Himnusz eléneklésével zárult
az ünnepi mise.
Kiss J. Szabolcs

Az időjárás is kegyeibe fogadta az ünnepi
istentiszteleten megjelenteket.
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KÖNYVTÁRI
HÍREK
Újabb 100 könyv érkezet a megyei könyvtárral
közös dokumentumellátási program keretében.
A letéti állományba került olvasmányos szépirodalmi és érdekes szakirodalmi műveket az
olvasók ugyanúgy kölcsönözhetik, mint a saját
állomány dokumentumait. Szeretném felhívni
azon olvasókat akiknél a letéti állományból könyv
van- felismerhető a benne található tulajdonbélyegzőről és a könyv gerincén lévő sárga
jelölésről -, hogy fokozottan ügyeljenek a
kölcsönzési határidők pontos betartására.
***
A könyvtárban a helytörténeti anyagban
szeretnénk egy olyan részleget létrehozni, amely
a főiskolát és egyetemet végzett zagyvaszántói
lakosok diplomamunkáit gyűjtené. Örömmel
fogadnánk felajánlásokat ebbe a gyűjteménybe.
A dolgozatokat elektronikus formában is
szívesen vesszük, ebben az esetben a nyomtatást
és kötést a könyvtár magára vállalja.
***
Zagyvaszántó honlapja megtekinthető a
www.falvak.hu/zagyvaszanto címen. Ha
észrevétele van az oldal tartalmával kérjük jelezze
Kiss J. Szabolcsnak a könyvtárba.
***
A könyvtárban továbbra is lehetőség van
fekete-fehér fénymásolásra és nyomtatásra 15
Ft/oldal áron. Az olvasók rendelkezésére áll a
CD-ROM gyűjtemény is, azonban ez csak
helyben használatra, viszont ezekből a szerzői
jogok tiszteletben tartásával nyomtatásra is
lehetőség van.
***
A könyvtár szeretettel várja az olvasókat
hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig. Telefonon is
szívesen adunk felvilágosítást az 586-015
számon.
Kiss J. Szabolcs
könyvtáros
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Rendhagyó történelemóra
a könyvtárban
Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan a községi könyvtár október 19-én rendhagyó történelemórát szervezett. A Szózat elhangzása után, amit Illés
Gergő 8. osztályos tanuló szavalt el, az előadó Rabecz Katalin, az általános iskola történelemtanára,
mindannyiunkban felvetődő, megfogalmazott és meg
nem fogalmazott kérdésekre adott választ.
Az előadást követően Oldal Alfréd polgármester
visszaemlékezését hallhattuk az 50-es évekről, majd
a megjelentek kötetlen beszélgetésen vehettek részt,
amelyen eredeti, a forradalom napjaiban készült
fényképeket tekinthettek meg, melyekből jövőre a
forradalom 50. évfordulójára a könyvtár nagyszabású
kiállítást tervez.
Kiss J. Szabolcs

Rabecz Katalin előadása közben.

Október
Hűvös a reggel, köd borul a kertre,
Lecsorog a fákról hajnal lehelete.
Izzad a kerítés, lassan folyik leve,
Pókhálón érkezik az ősz üzenete.
Sápadt falevelek guggolnak a földön,
Dermedt ölelésük átsejlik a ködön.
Majd a sűrűséget a nap magához inti,
Ölelő sugarát fűre-fára hinti.
A szél szaporázza, az ágakat rázza,
Nyomában kiszakad súlyos égi párna.
Barnul, pirul, sárgul, aranylik a levél
Telve padlás, pince: egy-kettő itt a tél.
Jakab Józsefné
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Aranydiplomás a volt kollégám
Írásomnak az ad aktualitást, hogy 2005. szeptember
10-én Mester Lajos nyugdíjas tanár - volt kollégám aranydiplomát kapott, melyhez a falu vezetői, volt
kollégái és tanítványai nevében szívből gratulálok.
Ez a mérföldkő alkalmat kínál arra, hogy felidézzük
a tanár úr munkásságát, a Szántón töltött éveket.
Huszonhat évesen, 1958-ban, matematika-fizika
szakos tanárként került a zagyvaszántói általános
iskolához, tele töretlen, őszinte lelkesedéssel és
optimizmussal. A szorgalmas, becsvágyó Mester Lajos
kőműves szakmáját cserélte fel az iskolapaddal és
jegyezte el magát a pedagógushivatással.
Harmincnégy évig tanította, nevelte a rábízott,
tanulni vágyó gyerekeket. Ez alatt az idő alatt a
gyerekeken keresztül kapcsolatba került szinte
valamennyi helybeli családdal, jól ismerve az itt élők
gondjait és örömeit. Munkáját mindig odaadással,
igyekezettel végezte, szívesen segített kollégáinak,
mint szakszervezeti bizalmi védte érdekeiket,
figyelem mel kísérte munkakörülményeinket,
foglalkozott tanítványaival, feladatait lelkiismeretesen ellátta, pályáját hivatásának tekintette.
P. Tófeji Vali: Ha visszanézek című versének sorai
jellemzők rá.
„Időnként csontig rémült beléd a megkövült félelem,
vagy elfojtott, dühödt keserűségeid szégyellted.
Keresztre feszített hiteddel éltél sokáig balgán,
és vágtatva futott az időd az évtizedek lábán.
Másokért eljegyzett sorsodat már nem is számoltad,
hozzátörődtél akkor is, ha éppen másként akartad.
Bajaidat elhordták sorra a rohanó esztendők,
futva húzni is megtanultad az emelkedőt.
A loholó szorgalom mindig-mindig tenálad lakott,
de a tehetőség fészket mégsem tenálad rakott.”
A hosszú évek alatt különféle területeken öregbítette Zagyvaszántó hírnevét. Részt vett az MHSZ
munkájában, modellezett, mellette lövészetre tanította
a gyerekeket és a felnőtteket.
A tűzoltók munkáját mint parancsnok, később
parancsnok-helyettesként fogta össze.
Az 1960-as években számos tűzoltóversenyen vett
részt csapataival, sőt ezekben az években a zagyvaszántói Építők pályáján a járási tűzoltóverseny
házigazdája, szervezője, lebonyolítója volt.
Tanítványaival 1992-ben – Misinszki Gergely, Kiss
Attila,Cserényi László – a tűzoltók megyei elméleti
versenyén első helyezettek lettek és bejutottak az
országos döntőbe, ahol negyedik helyen végeztek.
Munkáját az MHSZ-nél és a tűzoltóknál is magas
kitüntetéssel ismerték el.

1978-ban a Tűzbiztonság Érem ezüst fokozatát,
1985-ben az MHSZ Kiváló Munkáért Érem bronz
fokozatát kapta.
Még ebben az évben az iskolában, a faluban végzett
kitartó munkájáért Szocialista Kultúráért miniszteri
kitüntetésben részesült.
Iskolai szakköreit- fotó, modellező, gépjárműbarát,
honismereti – szerették a tanulók.
Fényképei, gyűjteményei a mindenkori kiállítások
díszei voltak.
Az évek múlása, az állandó változások, a szakmai
kihívások és a technika korszerűsödése miatt állandóan
képezte magát, tanult szorgalmasan és elsajátította, a
számítógép kezelését is.
1992-ben jött el a megérdemelt pihenés ideje, az
elfoglaltságoktól nem mentes nyugdíjas időszak.
Az átállást segítette Árpád István iskolaigazgató
humánus eljárása, aki heti két fizikaórát biztosított
számára. Szerencsére még évekig lehetett óraadó a
petőfibányai iskolában, ahol szintén a gyerekek
szeretete övezte.
Hassznossá tette magát a lakóhelyén is. Bekapcsolódott Lőrinci város kulturális életébe. Megszervezte a tájház életrehívását, segített a berendezésben,
a nyitva tartás megszervezésében.
Résztvevője, majd művészeti vezetője lett a hagyományőrző népdalkörnek. Megalakította a Rozmaring
citerazenekart, mellyel rövid időn belül országos ezüst
népzenei minősítést értek el.
Társaival együtt örömmel szórakoztatják az érdeklődőket és részt vesznek a különféle népzenei
fesztiválokon.
Az elmúlt évek megpróbáltatásai, emlékei mostanra széppé fakultak, a jó megmaradt, a rossz elillant,
fogalmazódott meg kollégám fejében egri Eszterházy
Károly Főiskolán megrendezett ünnepségen, ahol az
első éveseken túl a vas-, a gyémánt- és az aranydiplomásokat köszöntötték.
A kitüntetett pedagógusok között volt Mester Lajos
is, aki 50 évvel ezelőtt 1955. június 12.-én kapott
tanári diplomát Egerben az Állami Pedagógiai
Főiskolán.
Kívánunk tartalmas éveket, több alkalmat a rokoni
kapcsolatok ápolására, az unokákra, a ház körüli
teendőkre, a hobbira, a pihenésre.
Arany után gyémánt évek,
kívánjuk, a vast megéljed!
Jakab Józsefné
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Túra a Mátrában
Október 8-án egy kellemes őszi napon helyi
fiatalok húsz fős csoportja az ország egyik legszebb
túraútvonalát járta be a Mátrában. Az önkormányzat
jóvoltából Mátraszentistvánig felvitt bennünket a busz
és innen a még mindig zöld levelekben pompázó
erdőben az ágasvári csúcs meghódítására indultunk.
Ezután a menedékháznál egy kis pihenő következett,
majd Mátrakeresztesre gyalogoltunk, ahol már várt
bennünket az önkormányzat autóbusza. Mindannyian
élveztük a jó levegőt a természet szépségeit és a kellemes társaságot. A csapat tagjai közül többen példát
mutatva, összeszedték a mások által régen otthagyott,
szétdobált szemetet.
A kirándulásnak nagy sikere volt, így megbeszéltük,
hogy tavasszal újra nekivágunk egy másik túrának egy
másik csúcs meghódításának.
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Gyermekszínház a
Művelődési Házban

Október 19-én az óvodások és a kisiskolások a
Róka Rudi című előadást nézhették meg a Művelődési
Házban. Az önkormányzat által támogatott és a
könyvtár által szervezett rendezvényen 120 gyerek
szórakozhatott Róka Rudi, Cirmos Kandúr, Lompos
Farkas kalandjain.

Szántói települések
összefogása

Nehéz terepen jutottunk fel az ágasvári csúcsra.

Önkormányzatunk szeptember 10-én a Szántódon
tartott szántói nevű települések találkozóján csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy Abaújszántó, Hercegszántó, Koppányszántó, Pilisszántó,
Zagyvaszántó, Zalaszántó és Szántód az egymás közötti
kapcsolatot szorosabbra fűzi. Zagyvaszántót Pisák
Lajos önkormányzati képviselő képviselte.

Új szórakozási
lehetőségek a klubban

Pihenő a menedékháznál.
Kép és szöveg: Kiss J. Szabolcs szervező

Új eszközökkel gyarapodott az ifjúsági klub. A
szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja az újonnan
beszerzett pingpong asztal és DVD-lejátszó. Ha már
elmúltál 14 éves és a péntek estéidet jó társaságban,
kellemesen szórakozva szeretnéd eltölteni 20 órától
vár a klub.
HORVÁTH TAMÁS
ifjúságiklub-vezető
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Október 1-jén indult a Start-program
A Start-kártya program a pályakezdő fiatalok
foglalkoztatását kívánja ösztönözni a munkáltatók
által igénybe vehető járulékkedvezmény segítségével. A kártyához kapcsolódó kedvezmények 2005.
október 1-jétől érvenyesíthetők.
A Start-kártya az adóigazolvánnyal azonos méretű
és formájú, azt kiegészítő dokumentum, melyet az
adóhatóság állít ki a 25 év – felsőfokú végzettséggel
rendelkezők esetében 30 év – alatti pályakezdő fiatalok
írásbeli kérelmére. A foglalkoztatás megkezdésekor
a kedvezményt igénybe vevő m unkáltató a
magánszemélytől a kártyát átveszi, a foglalkoztatás
időtartama alatt azt megőrzi, mivel egyben az
ellenőrzés alapjául is szolgál. A jogviszony megszűnésekor, vagy a kedvezmény igénybevételére
vonatkozó határidő lejártakor a pályakezdő fiatal
részére azt vissza kell adni.
A kártya kiváltásától számított 2 évig érvényes,
legfeljebb azonban addig, amíg a magánszemély a 25.,
illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
személy esetében a 30. életévét be nem tölti. További
feltétel, hogy Start-kártyát olyan magánszemély
kérhet, aki első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt.
Azt a munkáltatót, aki a pályakezdő, Start-kártyával
nem rendelkező fiatalt alkalmaz, a kártya érvényességi
ideje alatt kedvezmény illeti meg. Nem kell megfizetnie a pályakezdő fiatal után a tételes egészségügyi
hozzájárulást, és a 3 százalékos munkaadói járulék és
a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes
összege sem terheli. Utóbbiak helyett a foglalkoztatás
első évében a bruttó munkabér 15, a második évében
25 százalékának megfelelő összeget kell megfizetnie.
Ha a pályakezdő már dolgozik 2005. október 1-jén, a
kedvezmények azzal a megkötéssel érvényesíthetők,
hogy a járulékkedvezmény a munkába állást követő 2
évből még hátra levő időre jár.
A kedvezménnyel élni kívánó munkáltató bizonyos
többlet-adminisztráció terheli. Külön adatszolgáltatási kötelezettsége van ugyanis a pályakezdő
foglalkoztatásáról, illetve havi / negyedéves / éves
bevallásukon külön sorban kell szerepeltetni a Startkártyás foglalkoztatottak után fizetendő
kötelezettségeket.
A Start-kártya október 1. után igényelhető a
pályakezdő lakóhelye szerint illetékes APEH Igazgatóságtól az erre a célra rendszeresített 0534/START

jelű nyomtatványon, amely az APEH internetes
oldaláról letölthető. Ennek kitöltésével a pályakezdő
arról tesz nyilatkozatot, hogy megfelel a Startprogram feltételeinek, s csatolnia kell a felsőfokú
végzettséget bizonyító oklevél másolatát, külföldi,
illetve honosított diploma esetén pedig a honosítást,
illetve elismerést igazoló határozat hiteles másolati
példányát.

Falugazdász Zagyvaszántón
Zagyvaszántó településen 2005. május 1-től
új falugazdász segíti a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdákat, ügyfeleket. Az új
falugazdász Tusnádi József, gyöngyösi lakos.
A Nagyrédei Körzetközponthoz tartozóan Hort,
Gyöngyössolymos, Apc, Zagyvaszántó, Szűcsi,
Rózsaszentmárton településeken tartok
ügyfélfogadást a hét minden munkanapján.
Zagyvaszántó településén a Könyvtárban
minden héten hétfőn, délután 13 és 14 óra között,
míg a szomszédos Apcon hétfőn 14-15 között
szintén a könyvtárban. A fenti fogadóidőn
túlmenően a 30/ 9125 026 telefonszám on
szükség esetén elérhető vagyok. Sürgős esetekben
a Nagyrédei Körzetközpont Fő u 14, tel. 06 37
383-006 munkaidőben bármikor elérhető.
A gazdák figyelmét jelen időpontban az ügyintézéssel kapcsolatban egyetlen momentumra
hívnám fel mely a település 121 nyilvántartott
őstermelőjét érinti, az hogy mindössze 25 fő
érvényesítette őstermelői igazolványát. Ez a tény
azt jelenti, hogy az őstermelői adómentességet
csak ennyi gazda veheti igénybe. Az igazolvány
érvényesítése január 1-től december31-ig
lehetséges: tehát még nem lezárt folyamat. Az
igazolvány érvényesítésére nem csak az adómentesség szempontjából szükséges, de bármilyen támogatást csak érvényes igazolvánnyal
rendelkező gazda vehet igénybe. Kérem az
érintett személyeket akár ügyintézéssel, akár
mezőgazdasági támogatással kapcsolatban
keressenek meg.
TUSNÁDI JÓZSEF
falugazdász
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Nisi bene!
Csak szeretettel!
Állítólag Chilontól, a hét görög bölcs egyikétől
származik a mondás:

„De mortuis nil, nisi bene.”
Hagyományosan így szokták fordítani. „Halottról
vagy jót, vagy semmit” – s így lett magyar közmondássá is. Hallottam már „Halottról nem mondunk
rosszat” – formában, s egyet is értek – érthetünk vele.
Egy német evangélikus lelkész cikke azonban
kétségtelenné tette számomra, hogy e közmondást
mégsem így kell érteni. Az ókori bölcs üzenete nem
az, hogy hallgassunk a holtak viselt dolgairól, hanem
az, hogy „csak és kizárólag „szeretettel beszéljünk
a megholtakról”. Aki egy kicsit tud latinul, azonnal
érzi, hogy ez a mondat helyes nyelvtani értelme. A
helyes erkölcsi érzéket megformált gondolatba
öltözteti, és eligazít bennünket, ha ez az érzék
megbicsaklana bennünk. Mi élők csak a halandóságról
való tudást hordozzuk magunkban, ők, a holtak már
megtapasztalták azt, amiről nekünk csak sejtésünk és
hitünk lehet.
A teljes emberséghez hozzátartozik a halál
megtapasztalása. (A kereszt ény hi t szerint a
föltámadás és az örök élet megtapasztalása is).
Kicsinynek, tudatlannak érezzük magunkat a holtakkal
szemben, különösen, ha szeretteinkről van szó. Mint
pap, számtalanszor álltam nálam fiatalabb megholt
koporsója előtt, s mindig úgy éreztem, hogy halála
által korban és az emberségben messze megelőzött.
Évtizedek óta figyelvén az embereknek a temetőhöz
és a megholtakhoz való viszonyát, az a meglátásom,
hogy halálhír vételekor a veszteségtudat mellet
valamiféle döbbent tisztelet ébred bennünk, ami lassan
átalakul egyfajta csendes szeretetté. Éppen ez a
csendes, a szívekbe zárt szeretet az, ami díszbe
öltözteti a temetőket, különösen ilyenkor Mindenszentek és Halottak napja közeledtével.
Örvendetes, hogy ezekre a napokra újra tudtuk
öltöztetni a ravatalozó épületét is. A felújítás nem
különösen látványos, bár közelebbről a szemnek is
jóleső látvány az egészséges, egyöntetű burkolat és
az igényes technológiával elkészített külső homlokzat. Reméljük a jó minőségű munka (váljék a mesterek
dicséretére) évtizedekre biztosíthatja az épület
megjelenésének rendezettségét.
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A felújítást még majd folytatni kell az alapok megerősítésével. Hogy ebben az esztendőben ez még nem
valósulhatott meg, annak oka (tán le sem kéne írnom,
mostanában annyira szokványos) az anyagiak hiánya.
Az eddig elvégzett munkálatok költségei az Egyházközség tartalékait felemésztették.
Egyszerűsített számadást tartva megállapíthatjuk,
hogy a kerekítve egy egész egynegyed milliós kiadásra
önkormányzati részről: adakozásból: 209.000 Ft,
adományból: 77.000 Ft, egyházi részről: gyüjtésből:
400.000 Ft, alapítványról: 557.000 Ft került
elköltésre. Az adományokat – akárhonnan is érkeztek – az adakozóknak szeretettel köszönjük.
Legyen továbbra is gondunk a temetőre, szeretteink
nyugvóhelyére. Reménykedjünk abban, hogyha ők
szólhatnak rólunk odaát, ők is szeretettel teszik,
kirárólag szeretettel: „nisi bene!”
Mándoki György pl.

József Attila-kiállítás

Szeptember második hetében volt látható az a
kiállítás az iskola tetőtéri kiállítótermében mely
József Attila életének és pályájának állomásait mutatta
be korabeli dokumentumok alapján. A József Attilaemlékév kapcsán megrendezett kiállítás anyagát a
Bródy Sándor Megyei Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre
Kiss J. Szabolcs
könyvtáros
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Az óvatosság
biztonságot jelent!
Az elmúlt időszakban gyakran fordultak elő olyan
bűncselekmények, amelyek során az elkövetők a
sértettek hiszékenységét, vagy idős korát használták
ki.
Előfordult, hogy a tolvajok a TIGÁZ, az ÉMÁSZ, a
VÍZMŰ, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, vagy az
önkormányzat képviselőjének adták ki magukat. Úgy
tettek, mintha mérőórákat olvasnának le, szerelvényeket ellenőriznének, az idős ember ügyeit
intéznék. Akadály nélkül juthattak be a házak udvarára,
a lakásokba. Amíg az egyik elkövető elterelte a sértett
figyelmét, addig a másik pénz és egyéb értéktárgyak
után kutatott.
Gyakori, hogy a becsengető, bekopogó idegen
rosszullétre hivatkozik, ivóvizet, pénzváltást kér, vagy
házaló árusként kínálja portékáját. Amíg a sértett
eleget tesz a kéréseknek, feltérképezi a lakást és
magához veszi az értékeket. Jellemző az is, hogy az
elkövetők az első alkalommal csak terepszemlét
tartanak, majd később visszatérnek a kiszemelt
tárgyakért.
A bűncselekmények megelőzése, személyes
biztonsága és értékeinek védelme érdekében fogadja
meg az alábbi tanácsokat:
- Ne engedjen be idegeneket a lakásba, az ajtót, kaput
előttük ne nyissa ki!
- Ne engedjen be házalókat, gyanúsnak tűnő
személyeket, adományt kérőket, különböző
munkavégzésre vagy akár családtaggal történt
megbeszélésre hivatkozva!
- A segítséget kérőnek, a szemm el láthatóan
segítségre szorulónak igyekezzen úgy segíteni,
hogy a lakásba, a portára ne engedje be!
- Ha ismeretlen személy hívja fel telefonon, ne
adjon ki semmilyen személyes adatot, információt!
- Bármilyen rövid időre hagyja el lakását, mindig
zárja be az ajtót, kaput!
- Amennyiben gyanús személyeket lát, figyelje meg
őket, az autójuk forgalmi rendszámát, színét és
mielőbb kérjen segítséget!
FIGY ELJENEK EGYMÁSRA! EZZEL
MEGELŐZHETIK AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁST ÉS
MUNKÁNKAT IS SEGÍTHETIK!!!
Köszönettel:
a Hatvani Rendőrkapitányság dolgozói
A Polgárőrség szolgálat alatt hívható
telefonszáma:

06-20/345-08-28
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Góliát-McDonald’s
Tanévzáró Gyermeklabdarúgó
Fesztivál 2005.

Az Zagyvaszántói Általános Iskolás gyerekek
országos 3. helyezést értek el.
A torna helye: Budapesti Olimpiai Sportközpont,
Népliget Sportcentrum.
A torna ideje: 2005. június 17. III. korcsoport (a
döntőn 60 csapat.
252 iskola nevezett az egész országból.
Eredmények a döntőn:
Zagyvaszántó – Karcag
2:1
Zagyvaszántó – Fertőd
3:0
Zagyvaszántó – Miskolc
1:0
Zagyvaszántó – Nyárlőrinc
1:1
Zagyvaszántó – Orosháza
1:0
Zagyvaszántó – Mezőberény
0:0 (4:3)
Zagyvaszántó – Kalocsa
0:2
Névsor: Ambrus Adrián, Csója Alex, Gulics Máté,
Herceg Attila, Kaszás Attila, Katona Tamás, Kiszely
Máté, Németh Dávid, Sándor Amadé, Szabó
Szabolcs, Orosz József, Kovács Kristóf, Lakatos
Konrád, Sütő Roland, Petrovics Erik, Kozsa
Richárd, Szabó Máté.
Edző: Fekete László, Varga József.

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

