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Falukarácsony 2005
Régi vágya volt már a képviselő-testületnek -

köztük e sorok írójának is -, hogy a szentestét és a
karácsonyi ünnepeket megelőző ádvent egy napján a
község lakóival közösen örüljünk a közelgő ünnep
eljövetelének.

Ezen a véleményen volt Kiss J. Szabolcs, a művelő-
dési ház vezetője is, aki elkezdte az ünnepség meg-
szervezését. Felkereste és megkérte az óvoda és az
általános iskola vezetőit és pedagógusait, továbbá a helyi
népdalkör tagjait, hogy műsorral köszöntsék a falu-
karácsonyt megtisztelőket. Az idősebbek és  távol lakók
beszállítására a polgármester úr biztosította a buszt.

A jó előkészítés, és talán a lakosság érdeklődésének
köszönhetően teljesen megtelt ezen a délutánon a helyi
művelődési ház. Közös ünnepségünket megtisztelte
Mándoki György, községünk plébánosa, továbbá dr.

Kedves Tiszteltkorú
Zagyvaszántóiak!

Régi kívánság teljesült 2005. december 19-én,
amikor Kiss J. Szabolcs művelődési ház igazgató ka-
rácsony közös ünneplésére hívta községünk idősebb,
TISZTELT KORÚ lakóit. A meghívót én is megkaptam,
de más elfoglaltságom miatt (Egerbe kellett utaznom)
nem tudtam Önökkel ünnepelni.

Most a megjelent Szántói Hírekben köszöntök
minden zagyvaszántói időskorút e pársoros verssel –
írója nem én vagyok csak olvasásra – miheztartásra
közzéteszem a III - IV-ik életkorban élők számára,
hosszú boldog életet kívánva.

OLDAL ALFRÉD
polgármester

Legnagyobb művészet

A legnagyobb művészet tudod mi? Derűs szívvel megöregedni.
Tenni vágyni, tétlen maradni, igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett, csendbe hordani a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra, ki útját tetterősen járja.

Kezed letenni öledbe s hagyni, hogy gondodat más viselje.
Hol segíteni tudtál régen, bevallani alázattal szépen,
Hogy arra már most nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen vidáman, Istentől rád rakott igában.

Mi adhat ilyen békét nekünk: ha abban a szent hitben élünk
Hogy a teher mit vinni kell, örök hazánkba készít el,
Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más.
Eloldja kötelékeinket, ha a világ fogva tart minket.

Teljesen ezt a művészetet megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen.
És készen legyünk beismerni: önmagamban nem vagyok semmi.
Akkor lelkünk kegyelmes Atyja nekünk a legszebb munkát tartogatja.

Ha kezed gyenge már más munkára, összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinyre.
És ha ezt a munkát is elvégezted és az utolsó óra közeleg,
Hangját hallod égi hívásnak: enyém vagy jöjj, el nem bocsátlak.

Az ünnepség résztvevőit Kiss J. Szabolcs intézmény-
vezető köszöntötte.

Az óvodások pásztorjátékot adtak elő.
Folytatás a 2. oldalon.>>>
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Szikszai Márta jegyzőasszony és az intézmények
dolgozói is. Az ünneplőket Kiss J. Szabolcs igazán
szívhez szólóan köszöntötte. Kiemelte a karácsony,
az egymás iránti szeretet és az idősebbekkel való
törődés jelen-tőségét.

Ezt követően az óvodások és az iskolások szép,
kará-csonyt idéző műsorral kedveskedtek a

>>>Folytatás az 1. oldalról.

megjelenteknek, majd a helyi népdalkör vidám dalain
szórakozhattunk.

A délután hátralévő részén az önkormányzat
vendégül látta a falukarácsony minden résztvevőjét.

Ezúton szeretném megköszönni mindannyiunk
nevében a gyerekeknek és az őket felkészítő pedagó-
gusoknak,  valamint  a  népdalkör  tagjainak, hogy ezt
a délutánt kellemessé tették számunkra.

Remélem, hogy az elkövetkező években lesz
folytatása és a falukarácsony hagyománnyá válik.

Rabecz János  alpolgármester

Az iskolások verses-zenés karácsonyi műsora.

Zsúfolásig megtelt a művelődési ház.

A községi könyvtár nemcsak hasznos könyvekkel
várja látogatóit, hanem olyan hasznos rendezvényekkel
is, amelyek méltán tartanak számot az érdeklődésre. Kiss
J. Szabolcs könyvtárvezetö már második éve szervez
olyan előadásokat, amelyek során diavetítéssel színesített,
érdekes beszámolókat lehet hallani túrákról, utazásokról,
közeli és távoli tájak szépségeiről.

2005. novemberében a könyvtárban egy igazán
különleges, megragadó élménybeszámoló részeseivé
válhattak a megjelent érdeklődők. Szendrő Szabolcs,
országos hírű hegymászó és fotós  tartott diavetítéssel
színesített előadást, embertpróbáló kalandjairól, az
akaraterő diadaláról.

Nézőközönségét pillanatok alatt magával ragadta
egyszerű, őszinte, nyitott egyéniségével, közvetlen
előadásmódjával. Diaképsorozatának ezt a címet adta:
,,Fél lábbal a csúcson” - s mindjárt az elején kiderült,
hogy ezt most szó szerint kell érteni. Még egészen fiatal
emberként, diákkorában, vasúti balestben elveszítette az
egyik lábát, de hallatlan akaraterővel elérte, hogy az egyik
legeredményesebb magyar hegymászó lett. Előbb a Tátra,
majd az Alpok, később Ázsia. azután Peru és Latin-
Amerika egyéb hegycsúcsaira, különféle gleccserek
meghódítására áhítozott, vállalkozott - s végül feljutott.

Kalandjairól, küzdelmeiről, s közben persze a szen-
vedéseiről is olyan lenyűgöző közvetlenséggel, példa-
mutató szerénységgel beszélt, hogy minden hallgatóját
ámulatba ejtette.

Mire élménybeszámolójának a végére ért, mindenki
érezte: a diaképeken látott csodálatos és hatalmas hegy-
csúcsok eltörpülnek az emberi jellem, az akaraterő és az
önmegvalósítás csodája mellett.

Szendrő Szabolcs egyénisége mondatainak varázsa
befészkelte magát a jelenlévők lelkébe. Jó lenne vele újra
találkozni, mert kézzelfoghatóan biztosította az ókori
gondolat máig ható igazát: ,,Sok van mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Bakos Tiborné

,,Fél lábbal a csúcson!”

Szendrő Szabolcs előadását tartja. . .
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Kellemes nyári élményeket elevenített fel 2005.
december elején, a Ciprusi hangulatok című fotókiállítás,
melyet Kiss J. Szabolcs művelődési otthon igazgató
szervezett az általános iskola tetőtéri kiállító termében. A
kiállítás meghittségét az adta, hogy Váradi Károly
fotóművész, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége
titkárát gyökerei kötik Zagyvaszántóhoz. Iparos szülök
gyermekeként két fiú testvérével - Sándor és István - itt
élte gyermek- és ifjúkori éveit.

Megható volt Bakos Tiborné megnyitó beszéde,
melyet a betegágyban fekvő Simon Józsefné. a
fotóművészhez, volt tanítványához írt levelére épített.

Ne haragudj Éva, kiírtam a neved és tanulságként
közlöm mélyreható gondolataidat:

Kedves Karcsi!
Nem gondoltam, hogy ilyen kemény fába vágtam a

fejszémet, mikor Neked levelet kezdtem írni. Sajnos a
betegségem következményeként a kezem is legyengült,
de az írógépnek sem használt a hosszú ,,csend”. Ezért
szinte csak vázolom a mondanivalómat.

Szerettem volna részletesebben megírni, hogy
,,könnyű” volt Karinthy, Latabár, Mészáros Ági, Tahi
Tóth László családjában művésszé válni. A család, a
család barátai, a magas színvonalú iskolák segítettek.
Várnai Zseni, az önéletrajzi regényében leírta, hogyan
lett a lányából festő: állandó baráti társaságukba tartozott
egy festő is. Észrevette, hogy a kislány milyen ügyesen
alkalmazza a színeket, hogyan emeli ki a fontos dolgokat.
Persze jöttek különórák Párizs, Róma stb. én sokszor
mondom, hogy hány gyereknek nem is volt lehetősége
arra, hogy megtanuljon úszni, pedig olimpiai bajnok
lehetett volna belőle.

De hát van nekünk Petőfink, József Attilánk, Soós
Imrénk, Törőcsik Marink, naív festőink stb.

És ki segített Téged Karcsikám? Ki és mi inspirált a
művészet felé? Volt-e köze nagyon egyszerű, de sok
szeretetet nyújtó szántói iskolának? Emlékszel-e arra,
hogy jövőre lesz 50 éve, hogy először léptünk be a suliba.
Nekem az első munkahelyem, Neked az első iskolád.

Vajon melyikünk izgult jobban?
Az olajjal vastagon bekent padló, a sarokban álló

ócska kályha, az udvaron nyikorgó kerekes kút volt a

,,luxus”. Szóval sok mindenről szerettem volna írni,
de az erőm elfogyott. Nagyon remélem, a következő
kiállításodon már rész tudok venni.

Ezt a ,,vázlatot” legközelebb ki fogom bővíteni.
A megnyitón lélekben Veletek leszek!

A közel félszáz képet nagy érdeklődéssel tanul-
mányozta, nézte meg az érdeklődő közönség.
A  fotók bemutatták a gyönyörű Ciprus sziget tájait,
szinte a talpunk alatt éreztük a tengerpartok aranyló
homokjának forróságát, élveztük a tenger örömeit: a
strandolás, hajózás. a halászat szépségeit. Megis-
mertük vízisportok paradicsomát. Gyönyörködtünk a
tengerpart virágokkal, olajfákkal szegélyezett tájaiban.
A tengertől eljutottunk a fenséges erdőkkel borított
hegyekig, megláttuk a naplementét Aphrodité
szikláinál. Betekinthettünk a falusi emberek életébe,
a megörökített pillanat jól tükrözi az összetartozás,
együttélés hangulatát a békésen, nyugodtan mosolygó
embereket. A fotóművész szemével megnézhettük a
múlt romjait, amely emlékeztetett bennünket az elmúlt
korok civilizációjára. A napsütés, a fény jelenlétéhez
jól illeszkedett az árnyékok ritmusa. Köszönjük a
hangulatos ciprusi kirándulást, kívánunk további
sikereket!

Jakab Józsefné

Ciprusi hangulatok

Oldal Alfréd polgármester is köszöntötte Varga
Károly fotóművészt.

Nagy érdeklődés kísérte a kiállítást.
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 Lezárult a Megyei Könyvtárral közös pá-
lyázatunk, melyben négy alkalommal kap-
tunk letétbe könyveket, alkalmanként 100
új kötet gazdagította könyvtárunk kínála-
tát. Felhívnám azon olvasóim figyelmét
akiknél még van a letéti könyvekből (fel-
ismerhető: a tulajdonbé-lyegzőről és a
könyv gerincén lévő sárga jelölésről), ha-
ladéktalanul hozzák vissza.

 Január első hetében kaptuk a levelet az IHM-
től, hogy a pályázaton nyert gépekhez tartozó
Internet hozzáférés üzembe helyezése heteken
belül megvalósul. Amikor a szolgáltatás
elérhetővé válik elhelyezem a könyvtár kapuján
az eMagyarország pontot jelző táblát.

 Kiss László december 8-án nagy érdeklődés
mellett tartott képes utibeszámolót a német
és az osztrák Alpokról.

 Magyar Kultúra Napja alkalmából az
általános iskola második osztályosai
könyvtárlátogatási órán vettek részt Ger-
csényi Andrásné tanítónővel, ahol Számot
adtak ismereteikről és megismerték a
Himnusz születésének körülményeit és
Kölcsey Ferenc életútját.

 A könyvtár továbbra is lehetőséget biztosít
fénymásolásra és nyomtatásra 15 Ft/oldal áron

A helyi polgárőrök a mindennapi szolgálatuk
mellett a falu szépítésében is aktívan részt vállalnak.
Ezt a célt szolgálta novemberben a fásítási akciójuk.
Kiss László képviselő, aki maga is polgárőr, több fát
és díszcserjét adományozott a templom melletti park,
valamint a 700 éves emlékmű körüli park szépítésére.
A növények helyének kijelölését és a munkálatokat is
ő irányította. A polgárőrök mellett Rabecz János
alpolgármester is kivette részét a munkából.

Nemcsak a polgárőrök, hanem a lakosság is
gondozza, ápolja környezetét, ezért is érintette
fájdalmasan karácsony előtt az egyik családot, az az eset,
mikor a házuk előtt álló, régóta nevelt fenyőfát, ismeretlen
tettes kivágta. Polgárőreink mindent megtesznek, hogy
ilyen esetek ne fordulhassanak elő, de mindenhol nem
lehetnek ott.

A szolgálat ideje alatt, hívható az alábbi tele-
fonszám: 06-20 345 08 28.

A gyermekjóléti szolgálat vezetője, Kissné
Bakos Boglárka a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványhoz benyújtott 2005. évi Karácsonyi
Élelmiszercsomag pályázatán sikeresen vett részt.
A megnyert csomagok egyenként 23 kg élelmiszert
tartalmaztak, melyek a nagycsaládosok és a
rászorulók között lettek szétosztva.

Polgárőrök
a környezetért Könyvtári hírek

Élelmiszercsomag
karácsonyra
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A karácsonyravárás ide-
jén megdöbbentően hatott
a zagyvaszántói iskola
zászlórúdján a félárbócra
eresztett fekete zászló. Az
iskola dolgozói volt kollégájukat gyászolták.

A döbbenet íratja velem az emlékező sorokat.
Simon Józsefné Merényi Éva nekem nemcsak
kollégám, hanem tinédzserkori játszótársam,
barátnőm, szerelmes éveim tanúja, felnőtt éveim
egyik fontos tényezője, jó szomszédom, akivel együtt
sírtunk, együtt nevettünk, együtt neveltük gyer-
mekeinket, együtt terveztük a jövőt, nincs többé.

Döbbenetes, hogy a nap tovább emelkedik az
égbolton, az óra tovább jár, a hőmérő tovább is mutatja
az időjárás eseményeit, a tévében elmondják a déli
híreket, a kórház folyosóján betegek, látogatók
járnak-kelnek, csak a szobatársak ülnek döbbenten az
I. emelet aulájában és hozzájuk látogatóban érkezve
földbegyökerezett lábbal csatlakozom én is. Majorné
Judit vállán keresek megnyugvást.

Véget ért egy emberi élet. Egy emberé, akinek az
volt az egyik gondja, hogy hazaengedik-e karácsonyra.

Elment az örök hazába. A karácsonyt már a
mennyből felügyelte és bíztatott, hogy ne adjuk fel!

Vigyázott ránk az ünnepek alatt és reméljük tovább
is! A tavaszi-nyári 4 hónapos kórházi kezelés után
legutóbb december 5-én került kórházba, szív-
elégtelenség miatt. A lábai elnehezültek, meglilultak,
megfényesedtek, nem tudta segítség nélkül az ágyra
feltenni. A szíve rakoncátlankodott, lassan kimérten,
megfontoltan dolgozott. nem bírta ellátni az élet-
mentő feladatokat és 2005. december 10-én 11 óra
10 perckor megállt.

Nem volt gondolkodási idö! Hírtelen váratlanul
érte a kíméletlen halál.

Pedig mennyi mindent szeretett volna még
megélni!

Szerette volna biztosítottnak látni családja bol-
dogságát. unokája, Barbara sikeres érettségijét,
pályaválasztását, Zoltán lakodalmát, Krisztián rév-
bejutását, szurkolt a 2006-os országgyűlési választás
sikeréért, Hatvan város fejlődéséért stb. Vége, nincs
tovább!

Közel ötven évvel ezelőtt, 1956. július 16-án taní-
tójelöltként együtt kerültünk Zagyvaszántóra.

Szűkreszabott életéböl 30 évet itt élt le.
Itt talált párt magánk Simon József személyében,

itt nevelte fel gyermekét Tamást, itt volt a tantestület
megbecsült tagja, itt kapta meg az első miniszteri
kitüntetését, itt lett a falusi könyvtár vezetője, itt volt

a színjátszó kör nagyrabecsült
,,nagymamája”, itt vitte sikerre
a Ki? Mit? Tud? országos
döntőjébe a zagyvaszántói
KISZ-szervezet fiataljait, itt

ért el országos sikert az úttörők tánccsoportjával, itt
gyönyörködtünk a zsűrizett névadó műsoraiban,
képviselte a pedagógusok érdekeit mint szakszervezeti
bizalmi, itt létezett, itt  tervezett, itt  döntött a
távozásról...

1986-ban a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola
megnyitásakor engedett a csábításnak- megunta az
utazás viszontagságait -é s vállalta a helyben tanítást.
Sokat tett az új iskolai közösség, a nevelőtestület
kialakításáért, a táncoktatásért, részt vett az iskola-
vezetés munkájában. Itt dolgozott nyugdíjba vonu-
lásáig.

Munkás származású volt. Lakatos édesapja szelle-
miségét, elveit nem tagadta meg. Ott segített, ahol tu-
dott, egész lénye, modora az optimizmust, az előre-
látást sugározta. Életrajzot kellene róla írnom, annak
illusztrálására, mit jelentett földi életében a harmónia
az ígért szó, a bizalom az emberekben, akinek az
emberekben való hitét a sors nem külső díszként
akasztotta múlandó testére. Egy élni szerető, élni
akaró, szorgalmas életnek vetett véget a hirtelen halál.
A halál, amely könyörtelen mezsgyét nyit a jelen és a
múlt között.

Ma már vele szemben csak a múlt tény, de az
emléke nem halványulhat. Szerénységed tiltotta a
személyeddel való foglalkozást. Kérlek nézd ezt el
nekem! Derűdet, emberségedet, optimizmusodat
megőrizzük, nyugodj békében!

Jakab Józsefné

Oldal Alfréd polgármester november 24-én
ünnepélyesen átadta a kibővített és felújított
háziorvosi rendelő kulcsait dr. Kovács Erika
háziorvosnak. Itt kapott helyet az újonnan
kialakított fogorvosi rendelő is.

Ünnnepélyes kulcsátadás

IN MEMORIAM...
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Zagyvaszántói Önkormányzat 2/2006. (I. 26.)
RENDELETE A települési szilárd hulladékkal
kap-csolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004.
(IV. 30.) rendelet módosításáról

A Zagyvaszántói Önkormányzat a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Tv. 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/
2004. (IV. 30.) rendeletét (továbbiakban: a Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja.

1. §.
A Rendelet melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
Hulladékszállítási díjak 2006. évben

1. 110 litereses gyűjtőedény  heti egyszeri ürítése:
112,32 Ft + 16,85 Ft ÁFA= 129,17 Ft
ennek díja egy évben:
52 x 112,32 = 5.840,64 Ft + 876,10 ÁFA =6.717,-
Ft.

A Zagyvaszántói Önkormányzat a települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2004. (III. 29.) rendeletét a 19/2005. (XII. 15.)
rendeletével módosította.

A települési folyékony hulladék elszállításáért
és kezeléséért a közszolgáltatással megbízott
vállalkozók (Fekete Tibor és Sági István) részére 2006.
január 1-től 1.200,- Ft/m3 díjat köteles fizetni a
szolgáltatást igénybe vevő.

Az ár az ÁFA-t tartalmazza.
* * *
A Zagyvaszántói Önkormányzat az ivóvízért és

csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 4/
2004. (II. 16.) rendeletét a 18/2005. (XII. 15.)
rendeletével módosította:

Az ivóvízszolgáltatás díja 2006. január 1-től
 212,75 Ft/m3.
A csatornaszolgáltatás díja 2006. január 1-től
177,10 Ft/m3

Az ár az ÁFA-t tartalmazza.
* * *
A Zagyvaszántói Önkormányzat a telekadóról

szóló 12/2003. (XII. 16.) rendeletét a 21/2005. (XII.
15.) rendeletével módosította.

2006. január 1-től az adó éves mértéke 45,- Ft/m2.
Az adóalanyok köre az előző évhez képest nem

változott.
* * *
A Zagyvaszántói Önkormányzat 1/2006. (I. 26.)

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokért fizetendő térítési díjakról, valamint a gyer-
mekétkeztetés és felnőtt étkeztetés térítési díjairól

2. §.
(1) A személyes gondoskodásért fizetendő

intézményi térítési díjakat az önkormányzat az alábbiak
szerint állapítja meg:
a) Étkeztetés: -ebéd 358 Ft+54 Ft Áfa= 412 Ft
- étel házhoz szállítása 28  Ft +4 Ft Áfa =32 Ft
b) Házi segítségnyújtás óradíja: 315 Ft (Áfa mentes)
c) Idősek Klubaja: - ebéd 358 Ft+54 Ft Áfa= 412 Ft

(2)  Az Idősek Klubja és a szociális étkeztetés
keretében fizetendő személyi térítési díjat az ellátást
igénybe vevő jövedelmének figyelembe vételével az
alábbiak szerint kell megállapítani:
Havi jövedelem % Térítési díj
0-26.000 Ft   35 125 Ft+19 Ft áfa=144 Ft
26.001-50.000 Ft   60 215 Ft+32 Ft áfa=247 Ft
50.001-60.000 Ft   75 269 Ft+40 Ft áfa=309 Ft
60.001-70.000 Ft   80 286 Ft+43 Ft áfa=329 Ft
70.001-80.000 Ft   90 322 Ft+48 Ft áfa=370 Ft
80.001 Ft felett 100 358 Ft+54 Ft áfa=412 Ft

Önkormányzati rendeletek
5. §.
(1) A gyermekétkezetés intézményi térítési

díjának alapja az élelmezési nyersanyagköltségnek az
egy ellátottra jutó összege (100%).

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi
térítési díj az (1) bek. szerinti összegnek az általános
forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett
étkezések számának szorzata.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
a következő:
a) Óvoda (napi háromszori étkezés):

228 Ft+34 Ft Áfa=262 Ft
- ebből ebéd: 166 Ft+25 Ft Áfa=191 Ft
b) Iskolai napközi otthon (napi háromszori
étkezés): 270 Ft+40 Ft Áfa=321 Ft
- ebből ebéd: 185 Ft+28 Ft Áfa=213 Ft

(4) A gyermekétkeztetésnél igénybe vehető
szociális alapú támogatásokról az önkormányzat a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.
(III. 29.) rendeletének 24/A.§-a rendelkezik.

6. §.
(1) Amennyiben az étkezést igénybe vevők számán

túlmenően a konyha szabad kapacitással rendelkezik,
úgy lehetőség van vendég felnőttek étkezésének (ebéd)
biztosítására.
A vendégétkezés térítési díja:

358 Ft+54 Ft Áfa= 412 Ft
7. §.
(1) Ezen rendelet 2006. február 1-jén lép hatályba.
* * *
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2. 50 l-es gyűjtő edény heti egyszeri ürítése:
56,16 Ft + 8,42 Ft ÁFA = 64,58 Ft
ennek díja egy évben:
52X56,16 = 2.920,32 Ft+448,05 Ft áfa = 3.355,- Ft
3. 240 l-es gyűjtő edény heti egyszeri ürítése
245,16 Ft + 36,77 Ft ÁFA = 281,93 Ft
ennek díja egy évben: 52x245,16 Ft=12.748,32
Ft+1912,25 Ft ÁFA = 14.661,- Ft
4. A  m3-es szállítás díjtétele: 2019,60 Ft + 302,94 Ft
ÁFA = 2.323 Ft/m3
5. Konténeres szállítás: 7.810,- Ft +1.171,50 Ft ÁFA
= 8.981 Ft
6. Konténer igénybevételi díj:  345,6,- Ft + 51,84 Ft
ÁFA = 397,- Ft/nap
A hétvégi, illetve három napot meg nem haladó

Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hulladék-

szállítás díjának rendezésére. Társaságunk a kö-
zeljövőben, levélben fogja megkeresni azokat a
lakosokat, akiknek nyilvántartásunk alapján 2005 évre
vonatkozóan rendezetlen számlája van. Levelünkhöz
mellékelünk befizetési csekket, mellyel rendezni lehet az
elmaradást pótlékmentesen, 2006. február 15-ig. Bízunk
benne, hogy élni fognak ezzel a lehetőséggel, hisz a
befizetési határidő 2006. február 15-e. Így nem terheljük
a lakosságot az ünnepek előtt.

A díj rendezését átutalással is meg lehet tenni. Ehhez
az szükséges, hogy a Önök felkeressék számlavezető
bankjukat, és megbízást adjanak a hulladékszállítási díj
rendezésére. Társaságunk számlavezető intézete az OTP
Bank Rt. Lőrinci Fiókja, számlaszámunk: 11739078-
20024860. Az Önök számlavezető bankja értesíti
társaságunkat az átutalási szándékról, ezután megtörténik
a számlázás, melyet a bank felé továbbítunk, majd
társaságunk felé átutalásra kerül a díj. Ezzel a módszerrel
elkerülhető az, hogy hátralék keletkezzen. Nem kell várni
a díjbeszedőt, és nem fordulhat elő, hogy a pótbefizetés
időpontjában sem történik meg a befizetés. A befizetés
gyakorisága szintén negyedéves, ugyan úgy, mint a
kézpénzes befizetésnél, a díj mértéke is azonos.

Tisztelt Lakosok!
Társaságunk a következő telefonszámokon áll az

Önök rendelkezésére munkanapokon 8 órától 15 óráig:
06-37-389-303, vagy 06-20-419-51-70

igénybevétel esetén igénybevételi díjat nem kell
fizetni!
7. Többletszállítás díjai:
· egy db 110 l-es címkés gyűjtőedény járatnapon
történő ürítése 120,- Ft + 18,- Ft ÁFA = 138,- Ft
· egy darab 240 l-es címkés gyűjtőedény járatnapon
történő ürítése: 260,- Ft + 39,- Ft ÁFA = 299,- Ft
8. 120 l-es zsák címkével 210,- Ft + 31,50 Ft ÁFA =
242,- Ft
70 l-es zsák címkével: 130,- Ft + 19,50 Ft ÁFA =
150,- Ft
A fenti díjtételek 15%-os ÁFA-t tartalmaznak.
2.§. A díjszámítás módját a rendelet függeléke
tartalmazza.
3.§. A rendelet 2006. február 1-jén lép hatályba.

Hulladékszállítási díjak rendezése
Kérjük Önöket, hogy kérdéseikkel,

tapasztalataikkal, javaslataikkal keressék meg
társaságunkat a jobb együttműködés érdekében!

Ezúton kívánok minden Kedves Ügyfelünknek
BOLDOG, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ
ESZTENDŐT

A BDT Kft. dolgozói nevében:
Varga Andrea ügyvezető

KÖZHASZNÚ
INFORMÁCIÓK

A lőrinci OKMÁNYIRODA értesíti a Tisztelt
Ügyfeleket hogy belső költözködés miatt február
10-től február 17-ig ZÁRVA LESZ.

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
Következő ügyfélfogadási nap: február 20-án

(hétfő)
* * *
A HM TŰZKÉV Heves Megyei Tüzelés-

technikai és Kéményseprő Kft. értesíti a lakos-
ságot, hogy a gázkémények műszeres ellenőrzését
2006. február 3-28-ig tervezi végezni. Kérjük a
lakosságot, hogy segítsék a kéményseprők mun-
káját.

Hibabejelentés a Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási időben.
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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

A Zagyvaszántói Sportegyesületet 2005-ben
labdarúgó csapataival a HELASZ által irányított megyei
I. osztályban játszott, felnőtt, ifjúsági és serdülő
korosztállyal.

Az őszi szezon befejeztével az alábbi helyezéseket
érték el:
Felnőttek: 16 csapat közül 14. hely 11 ponttal.
Ifjúságiak: 16 csapat közül 14. hely 10 ponttal.
Serdülők: 11 csapat közül    6. hely 12 ponttal.

Néhány szó a fegyelmi helyzetről:
Az őszi idényben kiállított játékosok száma
Felnőtt 3 fő. Ifjúsági 1 fő. Serdülő1 fő.
Sárga lapot kapott:
Felnőtt 26 játékos. Ifjúsági 8 játékos. Serdülő 5

játékos
Tavaszi fordulóba eredményesebb és nyugodtabb

játékot kérnénk, főleg a felnőtt csapattól.
Terveink:
- továbbra is a megyei I. osztályban maradni,
- visszavenni a sportpályát önkormányzati

tulajdonba,
- megvilágítani a kispályát esti edzések tartására,
- pályázati pénzből és önerőből bővíteni az

öltözőt,
- fokozottan odafigyelni és támogatni az iskolai

testnevelést – főleg a labdarúgást,
- az iskola kertjében füves pálya építése, mely

alkalmas szabvány mérete miatt kézilabda és labdarúgó
mérkőzések lejátszására.

Az SE gazdálkodása 2005 évben:
Éves bevétele 2.917 E Ft-tal volt tervezve, mely

2.490.078 Ft-tal lett teljesítve. Lemaradás belépőjegy
eladásból és szponzori támogatásból adódik.

Kiadások 2.466.372 Ft-ot értek el.
Nagyobb összegűek:
- utiköltség 300 E Ft
- játékvezetés 400 E Ft
- felszerelés vásárlás 420 E Ft
Sportkörünk a megye nyugati szélén van, a játék-

vezetők legtöbb esetben Egerből, illetve környékéről
érkeznek – igen magas költséggel. Ezen akar segíteni a
HELASZ Elnöksége azzal a javaslattal, hogy negyedévi
bontásban mindenki egységes összeget utaljon számlájára
játékvezetői költség címen.

Röviden ennyit a sportegyesület életéről – jó tavaszi
szereplést és sok nézőt várva.

Időpont: 2006. május 4-8-ig.
Utazás: autóbusszal.
Elhelyezés: apartmanban (6 személyesek: 2 hálószoba + 2
fő a nappaliban, ágyneműhuzatot utasainknak kell vinniük).
Ellátás: önellátó (éttermek, üzletek találhatók a közelben).

1. NAP: Indulás az esti órákban Magyarországról,
folyamatos utazás rövid pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon.
2. NAP: Érkezés Triesztbe a reggeli órákban, délelőtt
városnézés, majd látogatás Miksa főherceg rezidenciájába,
a MIRAMARE-kastélyba (4 Euro, 65 év felett ingyenes).
Délután a szállások elfoglalása Bibionéban.
3. NAP: Szabadprogram, pihenés Bibionéban, illetve kellő
számú jelentkező esetén fakultatív kirándulás Padovába.
Szállás ahol előző este.
4. NAP: Elegendő jelentkező esetén fakultatív kirándulás
(ind.: 8-9.00) Velencébe, ahol megtekintjük: Szent Márk
Bazilika, Doge Palota (11 Euro), Canal Grande-n található
paloták, Harangtorony (6 Euro). Az autóbusz Punta -
Sabbione-ba érkezik, onnan hajóval utazunk Velencébe
(retúrjegy: 7  Euro). Akik nem jelentkeznek a kirándulásra,
azok az utasok egyénileg töltik el ezt a napot Bibionéban.
(úticsomagjaik az autóbuszon kerülnek elhelyezésre). Késő
délután indulunk hazafelé.
5. NAP: Hazaérkezés az esti órákban Magyarországra.

Fakultatív kirándulási lehetőségek (min. 30 fő)
PADOVA – VERONA 4900 Ft-/fő
VELENCE 3800 Ft/fő
TREVISO 3100 Ft/fő

RÉSZVÉTELI  DÍJ
Az utazás részvételi díja 22.950 Ft/fő, mely ár tartalmazza az
autóbuszközlekedést, autópályadíjakat, az idegenvezetés
költségeit és a biztosítás díját.

Jelentkezés: 2006. február 12-ig az előleg befizetésével
(8000 Ft).
A fennmaradt összeget részletekben lehet törleszteni.
Jelentkezni: Gercsék Imrénénél 14-18 óráig személyesen.
Érdeklődni a 386-146-os telefonon lehet, vagy Gulykáné
Tóth Margitnál 17 óra után. Tel.: 386-390.

ZSE és ami körülette van ÜDÜLÉS
Észak-

Olaszországban

ÜDÜLÉS
Észak-

Olaszországban


