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Hírei
Önkormányzati

HÍREK
Zagyvaszántón a nemzeti ünnephez méltóan

emlékeztünk meg március 15-ről, az 1848-as
forradalom 159. évfordulójáról.

A temetőben lévő honvédsírnál először- március
14-én délelőtt- az óvodások ünnepeltek. Pedagógusaik
segítségével kis zászlókkal, virágos ágakkal díszítették
fel az emlékhelyet, 48-as dalokat énekeltek, közösen
verseltek.

A hivatalos ünnepség 11 órakor kezdődött, melyen
a település lakói, vezetői, az intézmények képviselői
az iskola diákjai, tanárai vettek részt. Az ünnepi műsort
a 3. és 6. osztály tanulói adták, az ünnepi beszédet Kiss
J. Szabolcs képviselő, kultúrigazgató mondta. A hon-
védsíron a helyi intézmények, szervezetek, pártok
helyezték el a tisztelet, a megemlékezés koszorúit.

Másnap, március 15-én délután a FIDESZ
zagyvaszántói szervezete tartott megemlékezést. Ezt
a rendezvényt nemcsak a tagságnak, hanem a falu
lakosságának is szánták. A templomban szentmise és
zászlószentelés volt, amelyet a művelődési házban
ünnepi műsor követett.

Az ünnep alkalmából sor került két kopjafa
felállítására is: a temetőben a honvédsírnál, illetve a
templomkertben. Az alkotásokat Szklenár István
készítette és ajándékozta a falunak.

Ünnepi  megemlékezés

A községben a szennyvízcsatorna-építés
beruházás 2007. április  első felében meg-
kezdődik, a munka előrehaladásáról a lakosságot
folyamatosan értesítjük.

A kivitelező az ERRO 96 Kft., mely jogosult a
munka elvégzésébe alvállalkozókat is bevonni.

Április 2-vel elkezdődtek a házi bekötések
kiépítései – kérjük mindenki egyeztesse a bekötés
nyomvonalát a kivitelezőkkel.

A lakosság a csatornázással kapcsolatban
felmerülő problémákat a polgármesteri hivatalban
jelentheti.

Kérjük, hogy minden ingatlantulajdonos az
önkormányzat köztisztasági rendelete értelmében
az ingatlana előtti járdaszakaszt és árkot tisztán
tartani szíveskedjék.

Megkérjük továbbá azokat, akik kommunális és
kerti hulladékot közterületen raknak le, a jövőben
ezt ne tegyék. A községben szervezett
szemétszállítás, valamint évente egyszer lom-
talanítás van, ezért kérjük, hogy a háztartásokban
és a kertekben keletkezett hulladékot ennek kere-
tében szállíttassák el. Amennyiben időszakosan
vagy ese-tenként többlet háztartási hulladék
keletkezik, azt a szemétszállító autó járat sze-
mélyzetétől megvásárolható zsákban kell
elhelyezni, és azt a szemétszállító autó elszállítja.
A zsák ára: 120 literes 276,- Ft, 70 literes: 172,-
Ft.

A kerti hulladék elégetésére továbbra is a
pénteki nap van kijelölve. Kérjük ennek
betartását.

Az önkormányzat 2007. április 26-án 18 órakor
FALUGYŰLÉST tart a Művelődési Házban,
melyre ezúttal is szeretettel várja a lakosságot.

SZÁNTÓ 
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Polgármesteri Hivatal
Szerkesztõk:  Bakos Tiborné, Boronkay Andrea, Kiss J. Szabolcs

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

Nyomda: Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

Ebben az évben február 24-én került meg-
rendezésre a ZSE javára szervezett sportbál.
Kiemelten sok támogatót vonzott a rendezvény,
várakozáson felül nagy számban vettek részt rajta
támogatók, sportbarátok, rendezők, meghívott
vendégek. Az új vezetőség, és a Község Szociális,
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága szervezte
a programot, melynek színvonalát emelte az
iskola diákjai által bemutatott igényes műsor. A
Bál jó hangulatban telt, lehetőség nyílt baráti
találkozókra, és a régi sportemlékek felele-
venítésére. Üde színfolt volt a tombolahúzás. Az
értékes tombolatárgyakat a csapatot szerető és
támogató adományozóktól kaptuk. A mulatozás
hajnalig tartott. A támogatásokat köszönjük, a
bevételt működésre fordítják.

Fekete Lászlóné
Szociális,Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

Sportegyesületünk, melynek feladata a labdarúgó
szakosztály működtetése 2006. év tavaszán a HELASZ
által kiírt bajnokság megyei I. o-ban szerepelt felnőtt,
ifjúsági és serdülő csapattal. A bajnokság befejeztével
felnőtt csapatunk 30 lejátszott mérkőzésből 21
ponttal, a 14. helyen végzett.

Ifjúsági csapatunk 30 lejátszott mérkőzésből 22
ponttal a 12. helyezett lett.

Serdülő csapatunk a megyei I. o . nyugati
csoportjában játszott és 20 mérkőzésen  32 pontot
gyűjtött és 11 csapat közül az 5. helyezett lett.

Az ifjúsági és serdőlő csapatok osztályba sorolását
a felnőtt csapat eredménye, illetve osztályba sorolása
határozza meg.

Felnőtt csapatunk a 2005/2006-os bajnokságban,
mint már említettem a 14. helyen végzett, ami normál
esetben a megye I. osztályban bennmaradást jelenti –
de nem ez történt.

- A bajnokságot nyert Pétervására nem élt az NB
III-ban játszás lehetőségével,

- Gyöngyöshalász kiesett, Nagyréde pedig
visszalépett az NB III-ból.

- A Megyei II.o. két első helyezettje feljutott és
élt is a lehetőséggel, így a Megyei I. o-ból az utolsó
négy csapat esett ki. (Bélapátfalva, Zagyvaszántó,
Maklár, Tarnalelesz.)

Sportkörünk életében először fordult elő, hogy
megyei I. osztályban játszott.

A 2006/2007-es bajnokságot a megyei II.
osztályban kezdték el csapataink. Az őszi forduló
befejeztével a felnőttek 4. helyezettek 22 ponttal,
ifjúságiak 6. helyezettek 19 ponttal, serdülőink pedig
10. helyezettek lettek.

A fegyelmi helyzetről:
A 2005/2006-os bajnokságban kiállítások:
felnőtt 3, ifj. 1, serdülő 1.
Sárga lapos figyelmeztetés:
felnőtt 26, ifi 8, serdülő 5.
Van mit javítani!

A csapatokat: Fekete László, Varga József, Nagy
Szabolcs és Jáger István edzik.

Az SK elnökségi munkáit: Kiss Roland, Fekete
László, Sági István, Rabecz József, Kiszely Mihály,
Szűcs Krisztián, Oldal Alfréd végzik.

A ZSE anyagi, illetve pénzügyi helyzetéről:
- Az Etercem felszámoló biztosától 2006

decemberében testületi döntés értelmében vissza-
vásárolta az önkormányzat a sporttelepet.

- Qualital-i Kft-ék támogatásával és elnökségi

Jótékonysági sportbál

Zagyvaszántó Sport Egyesület beszámolója
a 2006. évi munkájáról illetve a 2007. évi terveiről

összefogással az edzőpályát 5 db reflektorral
világítjuk meg.

- Edzői kispadokat felújítottuk és nagyobbítottuk.
Az említett munkák elvégzésével és a csapatok

edzésének megkezdésével vártuk a március 4-i első
Magyar Kupamérkőzést Petőfibánya csapata ellen.

ZSE Elnöksége
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Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a FIDESZ szer-
vezésében együtt ünnepelt a község lakossága. Az ünnepség a hősökért
a magyar nemzetért, szentmisével kezdődött, amelyet Mándoki
György plébános úr mutatott be. A szentmisén fellépett és énekelt
Maczkó Mária énekművész. Ezután következett a templomkertben
felállított kopjafa  (Szklenár István munkája) és az ünnepi zászlók
megáldása. Az ünnepség a művelődési házban folytatódott.
Színvonalát, hazafias érzületét jól tolmácsolták fiataljaink Fekete
Marika vezetésével.

Az est csúcspontját Maczkó Mária énekművész színvonalas
előadása biztosította. Szuverén személyisége, csodálatos énekhangja
lenyűgözte a hallgatóságot. A honért, a hazáért imádkozó, a Mennyei
Édesanyához kötődő dalai mindnyájunkat elkápráztatott és meghatott.

Vallomása: ,,Az ének megindítja a lelket és ráirányítja a figyelmet
arra, hol is élünk, milyen ez az ország, miért kell most
fohászkodnunk.’’

Ünnepi megemlékezésünket Mándoki György plébános úr foglalta
össze és zárta.

Ezután állófogadásra került sor, ahol szerényen megvendégeltük
rendezvényünk résztvevőit.

Jáger József FIDESZ-elnök

Együtt ünnepelt a község lakossága

Maczkó Mária énekművész
előadás közben.

A magyar jogrendben a személyi jöve-
delemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra
vonatkozóan, hogy a magánszemély a befizetett
adója meghatározott részének felhasználásáról az
adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat
évében) külön rögzített mértékben (1%),
megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban
rendelkezzen. Községünkben ilyen kedvez-
ményezett a ZAGYVASZÁNTÓ GYERME-
KEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY és a ZAGYVA-
SZÁNTÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET lehet. A
két szervezet ezúton is  köszöni az eddigi
felajánlásokat és kérik azokat akik még nem
rendelkeztek az adójuk egy százalékával, ezen a
szervezetek valamelyikét jelöljék meg
kedvezményezettnek.

Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány
Adószám: 18576566-1-10
Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület
Adószám: 18585894-1-10

Az adóbevallás beadásának végső határideje
2007. május 21.

É R T E S Í T É S !
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek

veszettség elleni kötelező védőoltása, és
kötelező féregtelenítése (tablettával)

2007. április  19-én csütörtökön lesz.
Reggel 7.30  órától 9.30 óráig a Polgár-

mesteri Hivatal Petőfi úti kapubejárójánál
(volt gázcsere-telepnél)

Reggel 10 órától 11 óráig Újtelepen az
Ady E. úti  italbolt mellett

Oltásra köteles minden 3 hónapnál idősebb
eb, melynek felvezetéséről a tulajdonosnak kell
gondoskodni.

Az oltásra hozzák el az előző évi eboltási
igazolványt, valamint az eboltási díjat, amely
ebben az évben 1.800.- Ft és a helyszínen kell
fizetni.

Ha az ebet időközben beoltották, az oltási
bizonyítványt legkésőbb április 18-ig be kell
hozni a Polgármesteri Hivatalba.

Szabálysértést  követ el, aki az ebet nem
oltatja be.

Pénzbírság fizetésére kötelezem, aki az ebet
szabadon engedi a község területén.

Dr. Szikszai Márta jegyző

1%

2

Az általános iskola diákönkormányzata a
hagyományos farsangi bált február 9-én rendezte
meg. Zsúfolásig telt a tornaterem és mindenki
izgatottan várta az alsó tagozatosak jelmezes
felvonulását. Valamennyi egyéni szereplő jutalmat
kapott, az első hely azonban a „Medúza” jelmezé-
be bújt kislányé lett. A felső tagozatosak osztály-
produkciókat mutattak be, s így kerülhetett  a
görög istenek világa és egy táncverseny is  a
színpadra.

Erre az alkalomra készültek a 8. osztályosok
a keringő bemutatásával mely igazán látványos
része volt az estének.

A vidám karnevál tánccal, tombolával és a
szülők által kínált finomságokkal várta a gyere-
keket. Nagy sikere volt a pizzának és a ham-
burgernek, amely az bál ideje alatt nagy mennyi-
ségben fogyott a büfében.

Köszönetet mondunk valamennyi támoga-
tónak, vendégnek, akik jegyvásárlással illetve
ajándéktárgyak felajánlásával hozzájárultak, és így
örömet szereztek a zagyvaszántói gyerekeknek
erre az estére.

A bál bevételét a diákönkormányzat tartós
taneszközökre, tantermek berendezési tárgyainak
felújítására és sporteszközök vásárlására fordítja.

Boronkay Andrea  tanító

A magyar kultúra napja alkalmából „Kazinczy
szépkiejtési verseny” szervezésére került sor a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában. 4.-8. évfolyamos
tanulók vettek részt a vetélkedőn, egy szabadon
választott és egy kötelező szöveg felolvasásával
mérték össze tudásukat. A 7.-8. évfolyamos tanulók
közül 1. helyezett Nagy Klaudia, a 2. helyezett Princz
Tamara, a 3. helyezett Katona Tamás lett. A 4.-5.
osztályosok eredményei: 1. Csordás Henrietta, 2.
Juhász Eszter, 3. Géczy Mátyás tanulók.

A zsűri tagjai: Csépe Józsefné, Csordás Gáborné
és Józsáné Oláh Mária tanárnők voltak, elnöke Kiss
J. Szabolcs kultúrigazgató.

A hosszú bár enyhe tél után azt láttuk telepü-
lésünkön, hogy a közterületekre bizony ráfér a tavaszi
nagytakarítás.

Ezért az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület
március 16-ra, péntekre szemétszedést szervezett.

A sikeres szervezőmunka eredményeként sokan
csatlakoztak az akcióhoz. Így tetemes mennyiségű
szemetet tudtunk összeszedni a Rákóczi út mentén a
parkokból, árkokból, utcákról, terekről. A falu szem-
látomást tisztább lett! Szeretnénk, ha ilyen is maradna;
kérünk mindenkit, hogy ne szemeteljen!

Kiss J. Szabolcs Táncház Zagyvaszántón!
Szeretettel meghívunk minden néptáncot kedvelő

felnőttet és gyermeket április 11-én 16 óra 30-kor
kezdődő táncházunkba, melyet a zagyvaszántói
kultúrházban tartunk.A zenét a pásztói MUZSLA
táncegyüttes zenekara szolgáltatja, a helyes lépéseket
tánckoreográfus felügyeli. A gyermekeket kézműves
foglalkozás várja.

Fekete Lászlóné
a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke

„Szemétszüret”

A magyar kultúra napja Itt a farsang…
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A Védőnői Szolgálat tanácsadó helyiségében
kerestem meg Kis s Juditot, Zagyvaszántó új
védőnőjét.

Előre elgondoltam  főbb kérdéseimet, de több lett
ez egy  riportnál, mivel egy időutazásban is részt
vettem. Nem volt ugyanis a beszélgetésünknek olyan
része, amelybe ne szövődött volna bele személyes
élményem, tapasztalatom a közelmúltból mint
kisgyermekes anyukának, és ez különös hangulatot
varázsolt körénk…

Judit céltudatosan választott iskolát a
továbbtanulásnál,  már általános iskolás korában tudta,
hogy védőnő szeretne lenni. A gimnázium elvégzése
után jelentkezett az Egészségügyi Főiskolára, ahol 4
év után kapta meg diplomáját.

BA: Hol kezdted  a védőnői pályát?
K.J:   A hatvani Védőnői Szolgálathoz kerültem a

diploma kézhezvétele után, ahol közel két évig
dolgoztam. Kórházi védőnői feladatokat is kaptam, így
több területtel is megismerkedhettem a szakmán belül.
Jól éreztem magam abban a közösségben, és tetszett
a mindennapi munka is.

BA: Mióta dolgozol Zagyvaszántón?
KJ: 2007. február 1-jétől kerültem „haza”, így már

nemcsak itt lakom, hanem elmondhatom, itt is
dolgozom a településen.

BA: Röviden összefoglalod mi is a teendőd a
mindennapokban?

KJ: A védőnő munkája több korosztályt ölel fel.
Már a szülés előtt a várandós anyukák  folyamatos
gondozásával, látogatásával kezdődik, s igyekszünk
felkészíteni őket gyermekük születésére. Kiemeljük
a szoptatás fontosságát és kérjük tegyenek meg
mindent, hogy minél tovább anyatejet tudjanak adni a
piciknek.

Az újszülöttek, gyermekágyas anyák heti látogatása
és rendszeres tanácsokkal ellátása a következő lépés
a gondozottaknál.

A csecsemőkor majd kisdedkor a következő
életszakasz, amikor a családlátogatások során
kérdésekkel fordulnak felénk az anyukák. A gyermek
mozgása, táplálkozása, majd később a játékai,
beszédfejlődése: ezek azok a témák, amelyekről a
szülőkkel leginkább beszélgetünk, segítünk, ha igény
van rá. Több kötelező védőoltást is ebben a korban
kapnak meg a gyerekek itt a tanácsadó helyiségében.

Az óvodás és iskoláskorúak rendszeres tisztasági
vizsgálatokon vesznek részt, felvilágosító órákat
szervezünk nekik, meghatározott életkorban pedig
alapos szűrésen esnek át (hallás, látás, testsúly...). Ezek
a háziorvos közreműködésével történnek.

BA:  Igazán sokakkal kerülsz kapcsolatba a
munkád során a településről. A  Védőnői Szolgálat

Bemutatjuk településünk  új védőnőjét…
felszereltsége, eszközei megfelelnek ezen sokrétű
feladatoknak az ellátásához?

KJ: Igen, elmondhatom, hogy minden adott a
munkám ellátásához. Hamarosan megérkezik a
számítógéphez tartozó program is, amely  adatok
rögzítésére lesz alkalmas, s így könnyíti majd a
munkámat.

BA:Kik segítik a munkádat?
KJ: Külön köszönöm Tiszóczi Istvánné, Kati néni

tanácsait, sok éves tapasztalata nélkül nehezebben
boldogultam volna a kezdeti időszakban. Dr. Kovács
Erika háziorvos szakmai segítő munkája pedig a
folyamatos tanácsadások, gondozási feladatok során
elengedhetetlen.

BA: Milyen terveid vannak a jövőben?
KJ:  Az egyik tervem, ami már túl is van a

kezdőlépéseken, az a BABA-MAMA KLUB. Havonta
három alkalommal várom itt a Szolgálat helyiségében
az anyukákat a gyermekekkel együtt, külön életkorok
szerinti beosztásban. Egy kis beszélgetésre,
ismerkedésre, közös játékra, tapasztalatcserére
mindenkinek szüksége lehet. Ehhez átalakítjuk a
várótermet, nagyméretű játszószőnyeget vásároltunk,
játékok kerülnek elő, így varázsoljuk kellemessé az
ittlétet.

Az iskolás korosztálynak babaápolási ismereteket,
felvilágosító órákat szeretnék tartani, amihez már
segítséget  ígértek a tantestületből.

A megszokott védőnői tanácsadás pedig
keddenként továbbra  is várja az érdeklődőket.

BA: Köszönöm a beszélgetést! Kívánom érezd jól
magad a munkád során!

Sietnem kellett a búcsúzással, mert már várták
Juditot. Egy anyuka jött a kisbabájával tanácsadásra, a
védőnénihez…

Boronkay Andrea

Gyermekszínház

Gye reke k ne veté sétő l és tapsátó l vo lt hangos a
művelődési ház március 27-én. Az óvodások és a
kisiskolások A medve, aki meg akarta állítani a napot
c. előadást láthatták.

A hagyományoknak megfelelően idén is lesz
falunap Zagyvaszántón. Az egésznapos program
időpontja: 2007. május 19., szombat. Az egyes
rendezvények helyszíne az általános iskola épülete,
udvara, ahová szeretettel várjuk a falu lakosságát.

Szeretnénk minél színesebbé, érdekesebbé tenni
ezt a napot. Célunk az is, hogy helyi közösségünk
értékeit, bemutatásra érdemes dolgait közkinccsé
tegyük. Ezért kérjük, hogy akinek valami szép
gyűjteménye, érdekes hobbija van, és azt szívesen
bemutatná, az jelentkezzen a községi könyvtárban.

Ugyancsak várjuk csapatok jelentkezését a IX.
Szántó Kupa kispályás focibajnokságra, melyet szintén
a falunapon szoktunk lebonyolítani. Jelentkezés
Fügedi Szilárdnál a 30/200 7862-es telefonszámon.

Tavaly nagyon sikeres és hangulatos programja volt
a falunapnak a baráti társaságok, szervezetek
szabadtéri főzőcskézése. Jó lenne, ha erre az idén is

Falunap 2007

Óvodai közösségünk fontosnak tartja a múlt
értékeinek megőrzését. Ezen belül is  a nép-
hagyományok a néptánc megismertetését már a
legfiatalabb nemzedékkel. A gyermekek többsége
kicsi korától kezdve szeret népi játékokat játszani. A
népi játékok nem csupán játékra valók, hanem üzenetet
is közvetítenek. Hagyományos játékformái, kifejező
mozgásai betekintést engednek saját nemzeti
kultúránk korábbi időszakába. Fontos a játékok
nevelőerejének kihasználása. Szerepe van a népi
játéknak a csoporttudat kialakulásának segítésében is:
a gyermek mindenféleképpen megtanulja azt, hogy
céljai elérésére fontos a csapatmunka, megtanul
kapcsolatot kialakítani, közösségben viselkedni, ami
hozzátartozik a társadalom kultúrájának elsajá-
tításához.

Már a legkisebb gyermekek ének-zene fog-
lalkozásaiba is becsempésszük a néptánc egyes
motívumait. Azokon a napokon, amikor ének-zene
foglalkozást tartunk, a népzene a meghatározó az egész
délelőtt folyamán. A gyülekezés ideje alatt, és a
játékidőben is ez a zene szól halkan. Szoktatjuk őket
az ilyen fajta zenei stílushoz. Foglalkozásra
átöltözünk: lányok népies pörgős szoknyában, fiúk bő
vászongatyában vesznek részt. Mindig megemlítjük
az adott időszakhoz kötött jeles napot, hogy régen
azt hogyan ünnepelték, mi volt a jelentősége. A
gyermekek szívesen hallgatják ezeket a történeteket.
A foglalkozásokat néptánccal zárjuk. Már a
kiscsoportos gyermekek is ismernek néhány néptánc
motívumot: pl. hegyező, sarkazó, térdrogyasztó,
térdütögető.

Néphagyomány és néptánc az óvodánkban

sor kerülhetne! Ezért kérjük a jelentkezését
mindazoknak, akik szívesen forgolódnak a bográcsok
mellett, szeretik az ilyen programok hangulatát.

Az önkormányzat szükös anyagi helyzetére való
tekintettel a falunap lebonyolításához- mint minden
évben- az idén is várjuk a gazdasági szervezetek,
vállalkozók, magánszemélyek pénzbeli támogatásait,
melyeket a “Zagyvaszántó Gyermekeiért”
Közalapítványon keresztül tehetnek meg.

A támogatást be lehet csekken, átutalási
megbízással vagy személyesen fizetni.

A közlemény rovatban szíveskedjenek
megjegyezni: “Falunap 2007.”

“Zagyvaszántó Gyermekeiért” Közalapítvány
Szsz: 11739078-20023137
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
A segítséget és támogatást előre is köszönjük!

Kiss J. Szabolcs

Nagycsoport végére már motívumfűzéseket is
tudnak a gyerekek, amelyet a falu közössége is láthat,
különböző alkalmakkor, ünnepeken.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már óvodás-korban
megismerkedjenek népi hagyományainkkal, a
néptánccal. A foglalkozások alkalmával látjuk, milyen
nevelő hatása van a népi játékoknak.

„ Ne gondoljuk, hogy a tánc a gyermek számára
valamiképp külön megterhelést jelent. Játék ez a
gyermeknek, olyan játék, amellyel közelebb kerül
a tájhoz és a természethez, az emberhez, világhoz
és őslényhez és közelebb kerül az életműveltséghez
is. Így sokkal jobb alapokkal indul majd az élet
felé… Énekelve, valósággal játszva ismeri meg a
magyar múlt örök értékeit.”

( Muharay Elemér)
Kovácsné Ossik Erika, Fekete Lászlóné

óvodapedagógusok
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A „szocializmus építése” idején, vagyis még a
fekete-fehér televíziók korában a mindennapi
híradófilmek ismert jelenete volt a vezető szovjet
politikusok hármas csókja, amivel politikus társaikat
köszöntötték. Családi körben a magyar nézők jó része
ilyenkor gúnyos megjegyzéseket tett, a nyugati
országok riporterei pedig (ők megtehették) a képek
ide-oda forgatásával szórakoztatták a nézőket. Pedig
ennek a köszöntésnek rendkívül tisztességes eredete
volt, hiszen a keleti keresztények liturgiájából,
istentiszteleti rendjéből való.

Az ortodox hívek a húsvéti szertartások után a
templomból kijőve hármas csókkal köszöntik
egymást. A köszöntő közben ezt mondja: Feltámadott
az Úr! A fogadó válasza pedig: Valóban föltámadott!
Ez a leghatalmasabb hír, amit ember embernek
átadhatott - nem csoda tehát, hogy ilyen szeretetteljes,
örömteli formában történik a keleti egyházban. Kár,
hogy a szocialista és kommunista politikusok
hatalmuk idején csak a csókot tartották meg, a jó hírt
viszont elhallgatták sőt az elhallgattatására is kísérletet
tettek.

Nem hangzott el még a történelemben ilyen fontos
híradás – és ezt az is beláthatja, aki nem hiszi el.
Hiszen „Jézus feltámadása a mi föltámadásunk is”.
Gyökössy Endre református lelkész gyönyörű szavai
mélyen igazak is: „Kétezer év óta Krisztus üres
sírjához járnak gyógyulni a keresztények”.

Valamikor a gyermekkor végén betegít meg
mindenkit a halál tudata. Egy aszódi kisfiú mondta
nagyapja temetése után: „Tudtam, hogy sokan
meghalnak, de én azt gondoltam, hogy a mi

családunkból nem fog meghalni senki.” Azóta ez kisfiú
felnőtté lett, biztosan újabb és újabb sebeket kapott,
és kaptunk és kapunk mindannyian. Nincs gyógyítóbb
hír minthogy: „Krisztus feltámadott!” – nincs más
gondolat, ami rendezhetné egyre szomorodó
lelkünket.

Természetesen a tavasz is szép, az újraéledő
természet serkentő hatással lehet ránk, vidámságot is
hoz, de sokaknak (az előbb beszéltem telefonon egy
gyógyíthatatlan beteggel) már semmit sem jelent a
tavasz. A húsvéti hitet a tavaszra konvertálni pogányság.

A végső dolgokkal szemben nincs más
lehetőségünk, mint hinni. Vagy az evangéliumnak, vagy
valami másnak. Rendszerint valami szimpatikus tannak,
elgondolásnak, véleménynek – hiszen a tudományos
világnézet fából vaskarika. A tudomány ugyanis a
tapasztalásra épül, a világnézet (a végső igazságok
megfogalmazása) viszont mindig túlterjed a
tapasztalások körén.

Az evangélium (Krisztus feltámadott!) nem
hipotézis, nem elgondolás, nem vélemény, nem tan,
hanem jó hír! A legjelentősebb hír, amely elhangzott
az idők folyamán. Milyen jó, hogy valamiképpen
minden médiumban olvasható, látható és hallható lesz
ezekben a napokban, megelőzve a bel- és külpolitikai
híreket.

Magam is örömmel adom át ezt a jó  hírt
mindenkinek – ugyan a háromszoros csók nélkül – de
ugyanolyan nagy örömmel és szeretettel ahogyan ezt
a keleti keresztények és a nyugatiak, a déliek és az
északiak is teszik:

Feltámadott az Úr! Valóban feltámadott!

Mándoki György plébános

Az Idősek Klubja zsongott az egymást köszöntő,
ölelő korosodó hölgyek és urak beszédjétől,
kacagásától. Találkozóra jöttek 50 év eltelte után, az
1956-ban végzett „kisdiákok”. A 22 fős osztályból 15-
en jöttek el párjukkal vagy egyedül, felidézni a
gyermekkor emlékeit és elmondani a munkában töltött
idők eseményeit.

Volt tanítóik közül egyedül voltam jelen. Örömmel
vettem a meghívást és meleg szeretettel öleltem
magamhoz a régi kedves tanítványaim. Sajnos az abban
az időben itt tanítók közül többen már az égi iskolában
vannak, az elhunyt osztálytársak társaságában.

A zsongás lassan elcsendesedett. Rabecz János –
kis Rabecz – köszöntötte az egybegyűlteket,
emlékezve a gyerekkorra, osztálytársakra és tanítókra.
Kérte, hogy egy perces néma felállással adják
tiszteletük jelét az elhunyt nevelőik és osztálytársaik
emlékének.

A rendhagyó osztályfőnöki órán elmondták életük
eddigi szakaszában történt eseményeket. Volt sok szép,
de sok könnyes, nehéz időszak is. Megértéssel,
szeretettel, családjuk iránt érzett felelőséggel
túljutottak a nehéz életszakaszokon. Most döbbentünk
meg igazán, hallgatva a beszámolókat, hogy mennyi
minden fér egy életszakaszba. Kitűnt a
beszélgetésekből, hogy a már önállósodott gyerekeik
útját is féltő gonddal figyelik és minden pillanatban
készen állnak segíteni. – Az unokák említése
csillogóbbá tette szemeiket és mosolygósabbá
arcukat. Éreztük, egy nagy család vagyunk, egy
lélekmelegítő szép napon!

A beszámolók elhangzása után feltálalták az ízletes
ebédet. – Köszönjük a készítőknek.

Felzsongott a „Siserehad” – felnőtt gyermekek és
tovább idézgették a múlt közös emlékeit – a szüreti
játékokat, birkózásokat, focit. A kirándulások
gyönyörűsége, vidámsága is felelevenedett. Ők voltak
az elsők, akik falujuk határán kívülre mentek 3 napos
útra. Talán csak később érlelődött meg gondolatukban,
milyen gazdag élményt adott ez az út. – Itt egy hangos
szó, ott egy kacagás arról tanúskodott, hogy boldogan
emlékeznek a múltban történt eseményekre.

A családi fényképek is előkerültek. Büszkén
mutatták gyerekeik képeit. Elmeséltek egy-egy
történetet róluk. Az unokák képét nézegetve és
mesélve csupa mosoly lett az arcuk. Hiszen az unokák,
azok az igazi csodák! Róluk órákat tudtak volna
mesélni. Ezekben a percekben móka, kacagás, szeretet
és jóság töltötte meg a termet. Érezték, hogy összeköti
őket a legszebb éveik gondtalan vidámsága, a sikerek
öröme és az apró fájdalmaik könnye. A nagy ÉLETRE
való vágyakozás, amiről akkor még nem tudták, mit
tartogat számukra.

Boldog voltam közöttük. Mosolyogva, érdeklődve
hallgattam történeteiket és láttam a kislányt, a
kislegényt – a régit –, aki küzd az ismeretekkel, majd
szabadon, boldogan játszik a szünetben. A hazasiető
gyereket, aki kis idő múlva ismét társaival rúgja a labdát
és önfeledten múlatja az időt.

Figyelve a kedves tanítványokat, arra gondoltam,
milyen boldogan néznék a régi tanítók is e kis
közösséget – e becsületes embereket –, akiknek az
életindulásához mi is hozzájárultunk. Szeretetteljes
szigorral, jó szóval, simogatással, biztatással és a
játékok örömével, a kirándulások és szereplések
izgalmával.

Az idő elszállt és búcsúztunk. Nehéz volt, mert még
sok-sok mondanivalónk lett volna egymásnak. Ha
előbb nem, majd 5 év múlva folytatják, mert
elhatározták, hogy akkor ismét találkoznak.

Köszönöm, hogy veletek lehettem, hogy
megismerhettem életetek eddigi eseményeit.
Kívánom, hogy jó egészségben érjétek meg az újabb
találkozót és az osztálylétszám is hiánytalan legyen.

Szeretettel jegyezte le:
Eta néni, volt tanítótok

A jó hír T A L Á L K O Z Á S
Egy lélekmelegítő, szép nap emléke

Az egyesület jelenlegi legfontosabb tevékeny-
ségei:
Érdekképviselet
 Információszolgáltatás mozgáskorlátozottakat érintő

ügyekben
Lakás-akadálymentesítési Állami Támogatások

(LÁT) teljes körű ügyintézése
Társadalombiztosítási tanácsadás
Rehabilitációs segédeszköz-ellátással kapcsolatos

információszolgáltatás
Telefontámogatások ügyintézése (Telefonnal a

Rászorultakért Alapítvány)
MEOSZ keretein belül távoktató programok

szervezése
Rehabilitációs programok (Kirándulások,

gyógyfürdő-látogatás szervezése)
 Jogtanácsadás

Tagfelvételhez szükséges iratok:
– 1 db igazolványkép
– mozgáskorlátozottságot igazoló

Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
– I. fokú (7 pontos) orvosi szakvélemény
– vagy rokkantsági határozat
– Tagsági díj: 1200 Ft/év
– Igazolvány ára 200 Ft
– Személyesen megjelenni nem tudó

sorstársainktól meghatalmazás az ügyben eljáró
személy részére

Cím, elérhetőség:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Pf. 117
Megközelíthető az Iskola utcai bejárat felől,

akadálymentes bejárat a Polgármesteri Hivatal
főbejáratán keresztül. Tel.: 37/342-922 , sürgős
ügyekben hétköznap 18 óráig: 30/361-3462, 30/
433-2453. E-mail:postmaster@hvkme.hu
www.hvkme.hu

Ügyféfogadás: hétfő és szerda 9-13 óráig
Zagyvaszántón az egyesület képviselője
Fajcsik István
Bajcsy u. 15. tel.: 386-290, 20/443 9763

2007. április 12-én színházlátogatás lesz a
könyvtár szervezésében. A Thália Színházban a
Csókos asszony c. darabot fogjuk megtekinteni.

Aki szívesen csatlakozna a színházbarátok
köréhez, jelentkezzen a könyvtárban! Ősszel és
tavasszal szoktunk egy-egy budapesti előadást
megnézni, s a jegyek rendelése az érdeklődők
számának megfelelően történik.

A közelmúltban ismét egy szép, vetítéssel
egybekötött élménybeszámoló részesei lehettünk
az idősek klubjában. Kiss László képviselő,
földrajztanár a Börzsöny szépségeit megörökítő
fotóiban gyönyörködött az egyre gyarapodó
közönség. Megismertük ennek a kedves magyar
hegységnek a köveit, virágait, nevezetességeit.

A könyvtár az elmúlt évhez hasonlóan az idén
is pályázott az Európai Unióval kapcsolatos
rendezvények, kiállítások létrehozásához
szükséges pénzeszközökre. Bízom benne, hogy a
pályázat most is  sikeres lesz, és
könyvállományunkat uniós témájú kötetekkel,
rendezvényeink sorát pedig uniós témájú
programokkal sikerül bővíteni.

Felhívnám azon olvasóim figyelmét, akiknek
elkerülte a figyelmét, hogy a kölcsönzött könyvek
határideje lejárt, hogy azokat minél előbb hozzák
vissza. Lehet, hogy másnak is szüksége lenne rájuk,
vagy szívesen kiolvasná.

Könyvtári hírek
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