SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Hírei

XIV. évfolyam 2. szám, 2007. szeptember

F E L H Í V Á S
Szennyvízcsatornázás
az Olvasókhoz!
Zagyvaszántón is!
A Szántó Híreiben megjelenési lehetőséget
Több évtizedes próbálkozás után sikerül
községünkben is a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése.
Önkormányzatunk csatlakozott a Hatvan város
gesztorságával szerveződött hat települést
összefogó társuláshoz és előreláthatóan 2008.
június 30-ig m egépül három átemelővel a
szennyvízcsatorna rendszer.
A térség beruházása három ütemben valósul
meg:
I. ütem Hatvan – Lőrinci
II. ütem Hatvan – Zagyvaszántó
III. ütem Hatvan – Apc – Szűcsi – Ecséd
A II. ütem Zagyvaszántón a szerződésben
vállaltaknak megfelelően halad.
A zagyvaszántói beruházás költségvetése 540
millió Ft, mely állami támogatásból, lakossági
hozzájárulásból és önkormányzati hozzájárulásból
tevődik össze.
Lakóinktól 150 ezer Ft. érdekeltségi
hozzájárulást kérünk, m elyet OTP LTP
előtakarékossággal, vagy az OTP által nyújtott
másik lehetőséggel a 60 hónapon át 3120 Ft.
befizetéssel, illetve a 150 ezer Ft. egyösszegű
befizetésével lehet törleszteni.
A társulás szervezésénél községünk lakosai
igen aktívak voltak 90 %-os szervezettséget
sikerült elérni – ebből adódik, hogy a kimaradt
10 %-ra kötelező az érdekeltségi hozzájárulás,
azaz a 150 ezer Ft. megfizetése.
Kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy az
általa vállalt fizetési módot teljesítse.
Oldal Alfréd
polgármester

kínálunk minden olyan témában született írásnak,
amely közlésre alkalmas, politikától mentes, az
olvasók érdeklődésére számíthat. Régebbi vagy újabb
történetek az életből, a falu történelméből, anekdoták,
visszaemlékezések, vagy irodalmi jellegű alkotások,
versek tehetnék színesebbé újságunk lapjait. Ezért
kérjük, hogy aki kedvet érez, hogy gondolatait,
vélem ényét, tehetségét m ásokkal megossza e
hasábokon keresztül, írásait adja le a könyvtárban Kiss
J. Szabolcs könyvtárosnak, szerkesztőnek.

Tisztelt
Zagyvaszántóiak!
Idén ősszel egy régi, lassan már elfelejtett
hagyományt szeretnénk újraéleszteni; szüreti
felvonulás szervezését tervezzük.
Régen Zagyvaszántón a szüret végén, szeptember októberben a falu utcáin végigvonult egy népviseletbe
öltözött vidám csapat. A menetben szőlővel díszített,
hordókkal megrakott kocsik, daloló lányok, legények,
gyerekek. Lovasok vágtáztak föl-alá, zeneszótól voltak
hangosak az utcák.
Már több mint tíz éve, hogy utoljára részünk volt
ilyen látványosságban, ezért az idén október 6-án
legyen újra szüreti felvonulás Zagyvaszántón!
Kérünk mindenkit, aki valamilyen módon ennek
megszervezésében, lebonyolításában segíteni tud (régi
ruhák, ló, lovas kocsi, egyéb kellékek) és a
felvonulásban szívesen részt venne, az jelentkezzen a
könyvtárban vagy az iskolában, óvodában esetleg a
Pogi kocsmában. Várjuk a régi felvonulások
résztvevőinek és szervezőinek tanácsait is, hogy minél
tökéletesebb, a hagyományokhoz leginkább hű legyen
a menet.
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Könyvtári hírek

a „Zagyvaszántó Gyermekeiért”
Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről

Nyáron pályázaton 100 000 forintot nyert
könyvtárunk, ebből az összegből lehetőség nyílik
európai uniós gyűjteményünk bővítésére és kisebb
rendezvények költségeinek fedezésére.
Ősztől a nagy érdeklődés miatt a könyvtárban az
internet sávszélességét bővíteni fogjuk, mert a
jelenlegi, egy régebbi pályázaton nyert internet már
nem elégíti ki a megnövekedett igényeket.
A könyvtárban továbbra is igénybe vehetők az alábbi
szolgáltatások:
-fénymásolás
-nyomtatás
-számítógép és internet használat
-faxolási lehetőség
A könyvtár hétfőtől péntekig 9-17 óráig tart nyitva
Novemberre színházlátogatást szervezünk
Budapestre a Madách Színházba, várjuk a
színházbarátok jelentkezését.

A Közalapítványt a cégbíróság 2006-ban Közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vette. A közalapítvány
tagjai a 2006-os év folyamán az alábbi módon
változtak:
Elnök: Csorbáné Bródszky Zsuzsanna
Tagok: Fekete Gyuláné, Kovácsné Ossik Erika,
Tóth Annamária, Filkor Ágostonné.
A kuratórium az elmúl évben rendszeresen ülésezett, amikor az adományozók által beküldött
támogatások felhasználásáról határozott, tiszteletben
tartva az adományozó által megjelölt célra történt
felajánlást.

Kimutatás a Közalapítvány vagyonának
2005. évi cél szerinti felhasználásáról
Általános iskolának nyújtott támogatás
A támogatás célja
mértéke
ZSE támogatás
13.420
Iskolai kirándulások, természetjárás
258.968
Salzburgi kirándulás sportolók
130.000
Télapó ünnepség, Mikulás Kupa
15.000
Falunap
233.592
Iskolai berendezések,
székek, asztalok
169.960
Közös költségből
34.249
Mindösszesen:
855.189
Óvodának nyújtott támogatás
Óvodai játékok, használati eszközök
Gyerek műsorok (népzenei előadás)
Közös költségből
Mindösszesen:

165.380
50.000
13.443
228.823

Hirdetési lehetőség
a Szántó Híreiben
A helyi lapban hirdetési lehetõséget biztosítunk
cégeknek és magánszem élyeknek. A hirdetési
bevételeket lapunk színesebbé tételéhez használjuk fel.

1/1 oldal
½ oldal
¼ oldal
1/8 oldal
1/16 oldal

Nettó
20.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
2.500 Ft
1.250 Ft

ÁFA (20 %)
4.000 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft
500 Ft
250 Ft

Bruttó
24.000 Ft
12.000 Ft
6.000 Ft
3.000 Ft
1.500 Ft

A hirdetéseket a könyvtárban lehet leadni.

Rövid információ a falugazdásztól
Változatlanul minden héten hétfőn 9 és 12 óra között tartja fogadóóráit a falugazdász a községi
könyvtárban. A mezőgazdasággal foglalkozók részére tanácsadást, információt nyújt, őstermelői
igazolványokat érvényesít, termelési támogatások igénylésében segítséget ad.
A 06 30/445 35 68-as telefonszámon sürgős esetben elérhető.
Fontos: Az őstermelői adómentességet csak időben érvényesített igazolvánnyal lehet igénybe venni.
Tusnádi József falugazdász
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Polgárőr Hírek
Újabb elismerésben részesült egy polgárőrünk. A
zagyvaszántói polgárőrök munkáját már megyei
szinten is elismerik. A korábbiakban már hírt adtunk
Szabó György számára adott elismerésről és most
szintén arról számolhatunk be, hogy újabb tagunk
részesült magas kitüntetésben. A megyei találkozón
Fekete Ferenc a Polgárőr Érdemérem ezüst fokozatát
vehette át.
A nyár elején a Hatvani Rendőrkapitányság számolt
be a képviselő-testületnek. Kovács József alezredes
többször is hangsúlyozta az idősek kiszolgáltatott
helyzetét és túlzott bizalmát a házalók, árusok és az
idegenekkel szemben. Fontosnak tartotta azt, hogy
tudatosítani kell a lakossággal, hogy idegeneket ne
engedjenek be a lakásba.
A ZPE is azt kéri mindenkitől, hogy a
szomszédokra és a közelünkben élő idősek javaira,
házára figyeljünk, ne legyünk közömbösek.
A polgárőrség szolgálatban hívható telefonszáma:
06 20/345 08 28
Kiss J. Szabolcs alelnök

A nyári szünetben
szépült az óvoda
A tornaszoba mögötti részen nyitott teraszt
alakítottunk ki Viacolor térburkolóval. Jövő évben
szeretnénk tetőt is tervezni föléje.
Így csapadékos időben is levegőzhetnek majd a
gyerekek, nyaranként pedig szabad levegőn tudjuk az
étkezésüket és pihenésüket szervezni.
Az óvoda nevelő testülete

Táncház
Zagyvaszántón
2007. április 11-én táncházat szerveztünk
községünk Kultúrházában.
A zenéről Jankura Miklós népzenekara
gondoskodott, a táncházat Tóth Andrea a Muzsla
Néptáncegyüttes oszlopos tagja vezette. Még ilyen
kezdeményezés nem volt Zagyvaszántón, így még
kevés érdeklődőt vonzott ez a műfaj. Hagyományt
szeretnénk teremteni ezzel, a népzene szeretetére
és a néptánc megismerésére hívtunk minden
kedves érdeklődőt.
A táncvezető a dunántúli ugrós táncokkal
ismertette meg a résztvevőket. Nagyon jó hangulat
alakult ki már az első lépések után. A gyermekek
mikor elfáradtak, kézm űves foglalkozáson
vehettek részt, ahol papírt hajtogathattak,
festhettek kedvükre. Aki megéhezett az zsíros
kenyérrel és újhagymával csillapíthatta éhségét.
Szinte minden résztvevő végigtáncolta a
táncórát, el is fáradt derekasan, m iközben
autentikus zenét hallgathatott. A kezdeti jó hangulat
csak fokozódott, így megbeszéltük, hogy legyen
folytatása ennek a napnak. Szeretnénk az őszi
szüreti időszakban is elhívni a népzenekart.
Jókedvűen, tele élménnyel tértünk haza.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki
szeret táncolni, élő népzenét hallgatni.
Kovácsné Ossik Erika
óvodapedagógus
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Falunap 2007.
Május 19-én a vidámságé és a szórakozásé volt a
főszerep Zagyvaszántón, ekkor zajlottak ugyanis
településünkön a falunap programjai.
Délelőtt a sportpályán kispályás focibajnokság
volt, a gyerekek pedig vetélkedőkön, játékos
foglalkozásokon vehettek részt.
A másik helyszín, az iskola udvara és épülete
főzőversennyel, kiállításokkal és sok érdekes
műsorszámmal, szereplővel várta a szórakozni
vágyókat.
Örömmel lehet megállapítani, hogy a falunap sok
érdeklődőt vonzott, a programok között mindenki
megtalálta a kedvére valót. A látnivaló széles skálán

A győztes csapat
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mozogtak: fotó és festménykiállítás, makettek és
veterán m otorok bem utatója, és sok érdekes
műsorszám szórakozatta a közönséget.
Nagy sikert aratott az ABBA show és a sztárvendég,
a Desperado, este pedig egy szép tűzijátékban
gyönyörködhettünk. És az utcabálon is sokan táncoltak
a langyos májusi éjszakán.
Látva az idei falunap sikerét, látogatottságát,
bízzunk benne, hogy jövőre a tizedik (jubileumi)
zagyvaszántói falunap is megrendezésre kerül és
ugyanilyen sikeres, örömteli lesz!
Köszönjük a programokhoz nyújtott anyagi
támogatást a felsoroltaknak:
Önkormányzat, Salker Kft., Qualitál, Metcom
Kft., Olva Kft., Color Bt., Kiss J. Szabolcs, Borbély
és Tsa. Kft., Varga József, ÁFÉSZ, Bulcsúné Vajda
Tünde, Koczka Ferenc, Erdősi Jánosné.
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Gyermekprogramok a falunapon
Az idén egy nagyon sikerült és sok gyereket vonzó
programot sikerült összeállítani a falunapon. A
legkisebbek vidám vetélkedőkön vehettek részt, az
arcfestés segítségével különböző állatok bőrébe
bújhattak bele, és igazi bohóc szórakoztatta őket
délelőtt a sportpályán. Délután az iskolában aszfaltrajz
versenyen mérhették össze tudásukat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szervező szülők
nevében a segítséget az alább felsoroltaknak: Zagyvaszántó Önkormányzata, Nyári Zoltán, Color 2003
Bt., Vasasné Rácz Anna, Patkó Lajos, Vargáné Csilla,
Zagyvaszántói ABC, Összefogás Zagyva-szántóért
Egyesület, Varga József, Garzó Edit, Jambrik

Tamásné, Szieszta Pizzeria, Krajcsik István, Dr.
Kovács Erika, Berényi Bertold, Alattyányi Anna,
Kovácsné Rádler Szilvia, Zagyvaszántói Takarékszövetkezet, Szabalics Boglárka, Fekete Anita.
Tímár Anita, Sándor Erzsébet

2007/2008-as tanév rendje
Szeptember 2. Évnyitó ünnepség / 1700 /
Szeptember 3. Első tanítási nap
Szeptember 4. Iskolai és osztály szülői értekezlet / 1630 /
Szeptember 18. Iskolai kirándulás
Október 11.
Közlekedési nap
Október 20. szombat tanítási nap /október 22. hétfőt dolgozzuk le./
Október 27. szombat tanítási nap /november 2. pénteket dolgozzuk le./
Őszi szünet október 28-tól november 4.-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27.(szombat), a szünet utáni első
tanítási nap november 5. (hétfő).
November 5-9. Egészséghét
November 14. Nyílt nap
December 1.
Jótékonysági bál
December 6.
Fenyőünnep
December 7.
Mikulásnapi birkózó kupa
Téli szünet december 22-től január 2-ig tart.
Január 3. és 4.
igazgatói szünet.
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.(péntek), a szünet utáni első
tanítási nap január 7. (hétfő).
Január 18.
az első félév vége.
Január 22.
Magyar Kultúra Napja.
Bizonyítványosztás január 25.-én.
Január 28.
Félévi értekezlet. Igazgatói szünet.
Február 1.
Farsangi bál
Március 20.
Igazgatói szünet
Tavaszi szünet március 21-től március 25-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 19.(szerda), a szünet utáni első
tanítási nap március 26. (szerda).
Április 7-11.
Kőrösi hét.
Május 9-12.
Salzburg. Pünkösdi Labdarúgó kupa.
Május 28.
Országos mérés / 4., 6. és 8. osztályos tanulóknak./
Június 11.
Igazgatói szünet.
Június 12.
Gyermek nap.
Június 14.
Ballagás / 900 /
Samu László igazgató
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Fontos tudnivalók az orvosi rendelő munkájáról
Az utóbbi időben az egészségügy sok változáson
ment keresztül, ami a rendelőnket sem kerülte el.
Kötelezővé tették a rendelési idő egy részében az
előjegyzés alapján történő betegellátást.
Rendelőnkben 9.00-10.00 közötti időpontra adunk
ki előjegyzést. Ezen természetesen nem azt kell
érteni, hogy aznap reggel 8.00-kor ide telefonálnak,
hogy 9.00-kor érnek rá jönni. Egyébként érkezési
sorrendben folyamatosan látjuk el betegeinket előre
véve a sürgős eseteket és a gyermekeket.
Rendelési idő
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

DÉLELŐTT
08.00- 11.00
08.00- 11.00
08.00- 11.00
08.00- 11.00
08.00- 11.00

DÉLUTÁN
NINCS
16.00-17.00
NINCS
16.00-17.00
13.00-tól
ügyeleti ellátás
17.00 után az ügyelet hívható Hatvanban.
TEL.:06-37-341-040
Szabadságolás esetén a helyettesítő orvos:
Dr. Lőcsei Ágnes, Lőrinciről.
Tel.:06-37-388-151
Helyettesítés esetén a rendelési idő:
Hétfő :
12.00-tól
Kedd :
Rendelés nincs
Szerda:
12.00-tól
Csütörtök: Rendelés nincs
Péntek:
12.00-tól
A szabadságolás időpontjáról előre értesítjük a
betegeket, a rendelő ajtaján kifüggesztett papíron.
A megnövekedett adminisztrációs terhek miatt a
rendelés ideje megnyúlt, munkavégzésünk lassúnak
tünhet.
2007.02.15.-től az állam bevezette a vizitdíjat,
amit orvosi vizit alkalmával kell fizetni, melynek
összege 300 Ft.
Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése
mellett igénybe vehető szolgáltatások:
- Háziorvosi ellátás
- Fogászati ellátás
- Járóbeteg szakellátás
- Járóbeteg szakellátás keretében nyújtott orvosi
rehabilitációs ellátás

600 forintos vizitdíj fizetendő, amennyiben
lakáson kényelmi szempontok miatt történik az ellátás
Emelt összegű 1000 forintos vizitdíjat kell fizetni:
Amennyiben az ellátást a biztosított:
-saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelőn
kívül veszi igénybe
- ha a beutaló nem a megfelelő helyre szól
Nem számít külön alkalomnak, ezért nem
kezelésként kell fizetni:
- Injekciós, infúziós kúráért
- Kötözésért,
- Gyógytorna kezelés
- Fizikotherápiás kezelés
Amennyiben azt nem orvos végzi.
Nem kell vizitdíjat fizetni:
Tartós orvosi kezelés:
- Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben
szenvedő betegek oki és tüneti kezelése
- Vesebetegek dialízis kezelése és azzal összefüggő
vizsgálatok
- A véralvadás rendszerének veleszületett
betegségeiben szenvedők ellátása
- Véradással összefüggő vizsgálatok
- Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szervés szövetátültetésen átesettek gondozása
- HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése
- Schizofrénia, skizoaffektív pszichózis, súlyos
depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek
kezelése
- Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak
- Kötelező járványügyi intézkedés
- Katasztrófa-egészségügyi ellátás
- Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat
- Terhesgondozás, szülés,szülészeti ellátás és
gyermekágyas anya gondozása
-Sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés
Ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több
járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak
egyszer kell megfizetni.
Ha érvényes igazolással rendelkezik a
véradóállomástól, hogy harmincszoros véradó.
A táppénzes jogszabályok és a felülvizsgálati
rendszer is megváltozott .Itt hívjuk fel kedves
betegeink szíves figyelmét, hogy utólagosan táppénzbe
(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)

A szeretetlánc ölelésében

vételi lehetőség nincs. Kérjük a kórházból távozó
betegeket, hogy táppénzes igényeiket a következő
munkanapon a rendelőben jelezze és, hogy ugyanígy
értesítést kérünk arról is , ha táppénzben lévő beteg
kórházi felvételt nyert.
A felülvizsgáló főorvos havonta előre meghatározott időpontban végzi a vizsgálatot, amely kb.
két órát vesz igénybe.
A szerda reggelente megszokott vérvételeket a
kórház beszüntette.
A telefonon történő gyógyszerrendelés
átmenetileg nehézségekbe ütközik, mert minden
betegnek a legolcsóbb gyógyszert kell megajánlani és
amennyiben ezt nem fogadja el, a betegkartonon
aláírásával kell igazolni a régi gyógyszerhez való
ragaszkodását.
Lehetővé vált a tartósan gyógyszert szedő betegek
3 havi gyógyszerrel történő ellátása.Ezt szakmailag
hibásnak tartom, mert közben ellenőrzésük nem
történik, állapotuk rosszabbodhat, egészségkárosodások léphetnek fel.
A szakrendelőben az előjegyzési rend megváltozott,
a vizsgálati időpontok nagy részét információs
vonalon keresztül lehet kérni. Tel.:06-37-542-216,
illetve
a
recepción
Tel:06-37-540-178.
Tüdőgondozóban is előjegyzés alapján adnak
időpontot Tel.:06-37-342-852.Az ideggondozó
beköltözött a kórház épületébe Tel:06-37-341-033.
A betegek ezeken a számokon közvetlenül kérhetik
előjegyzésüket a szakvizsgálatokra.

Különös melegség tölt el, ha szeretett közösségem a
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete összejö-veteleire
megyek. 13 éve tartunk össze jóban, rosszban, örömben,
bánatban. Gyűjtögetjük nyugdíjas éveink szép emlékeit és
felidézzük ifjúságunk sok szép élményét.
Az együtt töltött idők eseményeiből szeretnék egyet-egyet
bemutatni, ha megtetszik önöknek, akkor jöjjenek közénk,
hogy részesei lehessenek a szeretetben együtt töltött
perceknek.
Együtt töltött időnkben változatos témákkal foglalkozunk.
Megbeszéljük a ránk vonatkozó rendeleteket. Beszélgetünk
egészségünkről, örömünkről, bánatunkról, kis falunkban
történtekről. Elkészítjük tervünket, amit szeretnénk
megvalósítani.
Szórakozásunkról is gondoskodunk. Fehér asztal mellett,
vacsora közben vidám beszélgetés és nótázás teszi
hangulatossá együttlétünket (Nők napja, Anyák napja, Idősek
napja, Karácsony). Ilyenkor kis ajándékkal is meglepjük
tagjainkat.
A jó idő beköszöntével elmaradhatatlanok a fürdők
látogatása, hol fájó izületeinket gyógyítgatjuk. Hazánk szép
tájaira is ellátogatunk. Kegyhelyeinkre zarándoklunk lelki
békénk és hitünk erősítésére és türelmet kérünk további
megpróbáltatásaink elviseléséhez.
Múltunk őrzését és tiszteletét jelképezi a Tájház
létrehozása és gondozása.
Igen jól sikerült „Gulyáspartit” rendeztünk június 25-én,
42 tagunk vett részt a hangulatos vidám napon, melyet
nótázással zártunk. Augusztus 6-án „slambuc” kóstolót
tartottunk, így ismertük meg a pásztorok egyik ízletes étkét.
Köszönjük segítőinknek, hogy közreműködtek, főzésnél,
előkészületeknél, tálalásnál és a rend helyreállításánál.
Az egyik legkedvesebb rendezvényünk, az idén 12.
alkalommal megrendezendő „Találkozó”, melyen az
elszármazottak is szép számmal részt vesznek. A közös
szentmise után és a műsor meghallgatása végeztével közös
ebéden veszünk részt. Beszélgetés alatt csupa szeretet árad
minden szóból, könnyes mosoly, meghatódottság van minden
ölelésben. Mint kalárisra a gyöngyöt, fűzzük gyermekkorunk
emlékeit. Ebben az évben szeptember 29-én fogjuk a
Találkozót megrendezni. Ez úton hívjuk meg itt élő fiatalabb
és idősebb nyugdíjasainkat. Az idén szeretnénk a 105 éves
iskola falán emléktáblát elhelyezni, reméljük nem lesz
akadálya.
Kérjük azokat, akik elszármazott társaink címét tudják,
juttassák el Eta néninek, hogy meghívhassuk őket a
Találkozóra. Akik szeretnének részt venni a közös ebéden,
azok is jelentkezzenek.
Röviden ennyit tudatok mindenkivel. Ugye most már értik
miért érzek melegséget, szeretetet szívemben, ha e
közösségbe jövök. Úgy érzem a „szeretetlánc” ölel át
bennünket.
Gercsákné Eta néni

Mentők (104) csak sürgős esetben, mentés
céljából hívható.
Betegszállítás
céljából:06-36-411-644-es
telefonszámot kell hívni.
A gyógyítás nem csak a rendelőben, hanem a beteg
otthonában is történik. Az otthonukban történő ellátást
kevesen igénylik. Lehetőségünk van a kórházi kezelést
kiváltó házibetegápolás keretében gyógytornászt
biztosítani a rászorulóknak.
Reméljük, hogy ezzel a néhány sorral hasznos
inform ációhoz juttatuk Önöket és betekintést
nyújthattunk munkánkba.
Továbbra is mindenben készséggel állunk kedves
betegeink rendelkezésére:
Az orvosi rendelő dolgozói
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Templomunk oltárképének bemutatása
Községünk temploma Szent András tiszteletére
épült 1712. évben. Személyében templomunk,
községünk védőszentjét tiszteljük.
Az oltárkép, mely 1945. évben készült (Marton
Lajos festőművész munkája) az újszövetségi apokrif
íratok azon jelenetét, mutatja be, amikor Szent András
apostol meglátja a részére (átlósan) ácsolt keresztet
és előtte letérdelve a következőket mondja:
„Üdvözlégy szent kereszt! Te szépséget és
ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az
Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most
azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!”
A kép hűen fejezi ki a fenti gondolatokat. A kereszt
mögött meglátja Isten Fiát, aki „minden ember
üdvösségéért jött el”, vállalta a kereszt- halált, az
emberek megváltásáért.
Szent András ruházata - köpenyének piros színe -,
valamint a kereszt felső részén elhelyezett pálmaág a
vértanúságát fejezi ki. A háttérben a morcos alakok
m egdöbbenve, meghatottan szem lélik Szent
Andrásnak örömtől, szeretettől sugárzó arcát, aki
karjait kinyújtva próbálja átölelni a neki ácsolt
keresztet.

Szent Andrásról,
- cselekedeteiről
Elsők között volt a tanítványok közül, aki követte
Krisztus hívó szavát: „ Jöjjetek utánam, én
emberhalásszá teszlek titeket!”
Viszi Krisztus örömhírét- EVANGÉLIUMÁTÖrményország napégette pusztaságain, Kurdisztán
szakadékos hegyein át a Fekete- tenger partjáig.
Feltűnik a szkíták földjén és hirdeti az Evangéliumot
a nomád pásztorok és vadászok sátrában (feltételezzük,
hogy még az ős magyaroknak is). Végigjárja Thrákiát
és Görögországot is. Végül Achaiában Aegeas
prokonzul elé kerül, akinek elmondja „Jézus
kereszthalála misztériumát, a „kereszt által történt
megváltást”. Ezek miatt a helytartó Szent Andrást
megkínoztatja, majd 60-ban achaiai Petra városban
keresztre feszíteti.
Szent András miután keresztre feszítették két napig
függött a fán. A harmadik napon értek véget kínjai.
„Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta
körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy
dicsőségében jön el érte az Úr.”
Jáger József

Alkalmasság
Nem emlékszem a szerző pontos nevére és könyve
címére, de tapasztalom, hogy a munkapszichológiai
irodalomban máig idézik az un. Peter elvet: „Mindenki
addig emelkedik a vállalati hierarchiában, amíg el nem
éri a saját inkompetencia szintjét”, vagyis azt a
beosztást, amelynek betöltésére már alkalmatlan.
Ebben a megállapításban van egy adag gúny, de nem
emiatt vált hamissá. Inkább azért, mert elfogytak a
beosztások, nemcsak a magasak, hanem az
alacsonyabbak is, és fogynak a munkahelyek. Hányan
szoronganak ism eretségi körünkben is munkahelyüket féltvén, vagy negyvenegynéhány
évesen teljesen kiszorítva a munkaerőpiacról. A
versenyképesség kényszerével és túlhangsúlyozásával
a társadalm ak ahhoz az élsporthoz kezdenek
hasonlítani, amely túlhajszolja és doppingszedésre
kényszeríti a sportolót. Aki nem sanyargatja magát és
nem szedi a „kokszot” nem alkalmas az élsportra.
Aki életkora és egyéb okok miatt már nem
(Folytatás a 9. oldalon.)
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(Folytatás a 8. oldalról.)
egykönnyen tud alkalmazkodni az nem alkalmas
arra, hogy term elő-fogyasztó társadalom
megfelelő alkatrésze legyen. A fiatal, aki még
könnyebben alakítható, bizony jellemében
torzulhat ebben versenyben. A globális
társadalom ugyanis azt várja el, hogy használható
alkatrész legyen, s nem azt, hogy igazi ember.
Megváltozott a világ. A kézműves időkben egy
asztalos minden darab deszkára vigyázott.
Mielőtt gyalulni kezdte, m egvizsgálta a
szálirányt, s úgy forgatta, hogy a kés bele ne
szakítson. Aztán jött a tömegtermelés, amely nem
vizsgált, nem forgatott, - s megjelent a selejt.
Az emberre jobban kellene vigyázni mint a
deszkára. Lehet, hogy ami, aki a nagy versenyben
már „selejt”, embernek még alkalmas. Lehet,
hogy öreg és fáradt - éppen ezért tiszteletre
méltó. Lehet hogy nélkülöző, mert rossz időben
ment nyugdíjba - éppen rajta lehet segíteni.
Lehet, hogy beteg, sőt kilátástalan a helyzete –
éppen őt lehet ápolni. Lehet, hogy nemrég
tem ette el akit szeretett – éppen őt lehet
vigasztalni.
Fiatalok! Ne hagyjátok, hogy a modern idők
eltorzítsák a lelketeket. Nem torz-e az a lélek,
amely halálos baleset okozása után nem érez
lelkifurdalást. Nem torzképe az emberségnek az,
aki csak azzal törődik, ami neki éppen jólesik, s
mindenkin átgázol. Normális az, hogy a valaki a
közlekedésben soha nem adja m eg az
elsőbbséget? (Naponta legalább kétszer teszek
meg csaknem 10 km-es szakaszt a 21-en. Korom
miatt próbálok egyre óvatosabban közlekedni.
Lehúzódással, index-el jelzem a gyorsabb
mögöttem jövőnek, hogy előzzön. Tízből, ha
egy megköszöni.) Nem torzultak-e el a nemek
közötti kapcsolatok? De bizony eltorzultak. A
legjobb indulatú fiúk - leányok alig találnak
megbíz-ható társra. „Mindenki csak partnert
keres!?” Szerencsére látok ellentétes példát is.
Valamikor az élőlények hierarchiájának a
kialakulása eljutott arra a szintre, hogy a
Mindenható kijelenthette: Embernek alkalmas!
Vigyázzunk erre a méltóságra! Nehogy egyszer
kimondja az ellenkezőjét is.
Mándoki György plébános

„Tanító vagyok, magyar tanító…”
Nagy nap volt május 19-e Jakab Józsefné Erzsike
néni életében, mert ezen a napon vette át Egerben az
Eszterházy Károly Főiskola dísztermében
aranydiplomáját. Büszkék vagyunk rá, mert 50 éve
diplomás tanító, és ebben az ötven évben mindvégig
Zagyvaszántó lakosainak, gyermekeinek és
közösségének fejlődéséért dolgozott, tevékenykedett.
Ebből az alkalomból kerestem fel és beszélgettünk
múltról, jelenről, jövőről.
-Miért volt számodra kiemelkedően fontos ez a
nap?
Nagy örömmel tölt el, hogy ezt a kitüntetést
átvehettem, s örömöm még fokozta, hogy
osztálytársaimmal együtt közösen ünnepelhettünk.
Sajnos a létszám nem volt teljes, mert többen már nem
lehettek velünk. Az üres székekre odaképzeltük kedves
kollégáinkat, barátainkat, Sándor Icát, Jakab Irmát,
Merényi Évát. 1956. július 16-án Évával – a későbbi
Simon Józsefnéval – együtt kihelyezéssel kerültünk
Zagyvaszántóra tanítójelöltként. A gyakorlóév
elteltével sikeresen diplomáztunk Egerben, az akkori
Gárdonyi Géza Tanítóképzőben.
„Egymást keressük, amíg élünk,
Ez múltidéző szép reményünk.”
(Bősze Éva: Osztálytalálkozó)
- Mesélj arról, hogyan indultál el pályádon fiatal
tanítóként!
Első évben a másodikosok tanítását, nevelését
bízták rám, akiket továbbvittem a harmadik osztályban
is. A következő évtől - a szakfelügyelő javaslatára - az
elsősök és másodikosok tanító nénije lettem. Nagy
kihívás volt számomra, hogy a sok apró emberke kezét
fogva hogyan sikerül a szám olás és betűvetés
birodalmába bevezetni őket. Végül ez a kihívás lett
(Folytatás a 10. oldalon.)
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életem vezérfonala. Büszkén gondolok arra a 46-os
létszámú osztályomra, ahol nyolc kitűnő tanulóm
kiváló tanulmányi eredményét az évek során végig
megtartotta. Ha őszintén végiggondolom, minden
kisgyermek a szívemhez nőtt, mert mindegyikben
találtam olyan tulajdonságot, amit szeretni lehetett és
kellett.
Szerencsésnek tartom magam, m ert egész
pályafutásom alatt azt tettem, amit szerettem, a
munkám egyben a hobbim is volt.
Hálásan gondolok a mai dédnagymamákra, az akkori
szülőkre, akik ugyan nem a tanulásban segítettek,
hanem megbíztak bennem, és hagyták, hogy úgy
tanítsam gyermekeiket, ahogy én szerettem, tanultam,
terveztem.
- Kezembe került a könyved, melynek címe Megjárt
utam emlékei: Csodaország Krónikája. Ha megengeded, az Embermeséből szeretnék idézni néhány
sort.
Itt a Zagyva jobb partján tanult meg dolgozni,
szeretetben, becsületben élni, tisztelni és elismerni
másokat. Megtanult, és munkájában egész életében
hasznosította a szeretet erejét, időben felismerte
Dante szavainak értelmét:
„A szeretet az, m ely m egm ozgat Napot és
csillagot.”
Itt a Zagyva jobb partján nyílt ki előtte a csodaiskola
kapuja, ahová csak úgy özönlött a sok-sok gyerek.
Többségük Kiss, Rabecz, Patkó, Misinszki, Ambrus,
Illés, Oldal nevekre hallgatott. Volt belőlük éppen
elég. Megkezdődhetett a csoda, a tudás beültetése az
érdeklődő kobakokba. A tanító néni több száz
gyermeket tanított meg írni, olvasni, számolni, jókat
játszani, kirándulni, szeretni. Fogva izzadó kezüket,
letörölve gyermeki könnyeiket, együtt kacagva,
gyötrődve igyekeztek felfedezni az ismeretlent.
Közben új hajtások fejlődtek ki mellette, akikből
varrónő, villanyszerelő, fodrász, mérnök, munkás,
tanító, óvónő, tanár, még közgazdász is vált. És még ki
tudja, hány szakmában helyezkedtek el az okos fiúk,
lányok, de nagybetűvel mind EMBERRÉ váltak.”
- Munkádat mindig a szakm ai igényesség
jellemezte.
A szakmámban igyekeztem mindig a lehető
legtöbbet és legjobbat adni magamból. Folyamatosan
képeztem magam, és vállaltam a komoly felelősséggel
járó igazgatóhelyettesi és egy évig az igazgatói
megbízást is. Alsós munkaközösségvezetőként
igyekeztem kollégáim szakmai munkáját is segíteni,
melynek elismeréseként megkaptam a „vezető
pedagógus” címet.
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Az évtizedek során SZMK-összekötőként jó
kapcsolatot építettem ki a szülőkkel. A közös munkák
- az úttörőotthon kialakítása, óvoda építése, bővítése,
iskolaépítés, parkosítás, sportudvar kialakítása – jó
alapul szolgáltak a szülők közösséggé formálásához.
A tantestület tagjai és a szülők jó viszonya a kölcsönös
tiszteleten alapult. Teadélutánokon, nyársalásokon,
kirándulásokon, bálokon, színházlátogatásokon
szívesen szórakoztunk egymás társaságában.
-A tanításon kívül is mindig aktívan részt vettél a
község közösségi életében!
A férjem szervezett egy színjátszó csoportot,
melynek én is tagja lettem. A nagymama, A huszárvágás,
Az apja lánya című darabokkal nagy sikert értünk el
helyben és a környező településeken is.
Klubvezetőként arra törekedtem, hogy a szántói
fiatalok m inél tartalm asabban tölthessék el
szabadidejüket. A ’70-es évektől tanácstag, az
összevonás után pedig a Nagyközségi Közös Tanács
Oktatási Bizottságának elnöke voltam. A ’80-as
években párttitkári feladatot láttam el a községben.
-Sokrétű munkádért milyen elismerésekben
részesültél?
A tevékenységem több ízben is elismerték helyben,
a megyénél, sőt országos szinten is.
Kiváló Társadalmi Munkás (megyei), 25 éves a
tanulók Takarékpénztára Emléklap (országos), Kiváló
Munkáért (m iniszteri), Kiváló Úttörővezető
(mozgalmi), Szocialista Kultúráért (miniszteri),
Szolgálati Emlékérem (miniszteri), Aranydiploma.
- A ’90-es években befejezted aktív pedagógiai
pályafutásod.
1993-tól nyugdíjas éveimet töltöm, de az utolsó
tanórámról ’94. júniusában csengettek ki. A község
közéletében igyekszem hasznossá tenni magam.
Három ciklusban önkormányzati képviselőként
dolgoztam.
De egy biztos: életem végéig pedagógus maradok.
Szakály Dezső Tanító vagyok című versében találtam
rá a költő által megfogalmazott hitvallásomra:
„Tanító vagyok, magyar tanító.
Másnak nem sokat mond ez a két szó,
De nekem minden. Maga az élet.
Múlt, jelen, jövő. Biztos ígéret
Arra, hogy népem mellett állhatok,
És dolgos embereket formálhatok…
…Érettük élek, érettük halok
Mindenkor, mindig tanító vagyok.
Mindenkor, mindig az is maradok.
Megköszönöm Erzsike néni őszinte szavait. Jó
egészséget és tartalmas életet kívánok!
Fekete Lászlóné óvodapedagógus
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Országos döntőben a zagyvaszántói csapat
XIX. Góliát-McDonald’s Tanévzáró Fesztivál 2007.
Népliget, Olimpia Centrum
A zagyvaszántói óvodás korcsoport harcolta ki a
térségből az országos döntőben történő indulás jogát.
Nagy elismerésben részesítették csapatunkat, hiszen
ilyen kis település nagy városokat előzött meg.
Elismerés illeti meg a gyerekeket és a szülőket is.
Több korcsoport is működik Zagyvaszántón, most már
a teljes felmenő rendszert sikerült kiépíteni. Heves
megyében kevés település mondhatja el magáról, hogy
rendelkezik: U7, U9, U11, U13, U15 és U19-es
csapatokkal. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy
három év alatt kétszer sikerült bejutni csapatainkkal
az országos döntőbe. Az alábbi eredmény táblázat a
Góliát-McDonald’s honlapjáról lett letöltve/
www.goliatfc.hu/.
ÓVODÁS KORCSOPORT
( 24 csapat helyezései)
2000. január. 1. után születettek
(2007. június 17. vasárnap)
I-IV. helyezett:
Szolnok, II. sz. Jósika úti Óvoda
Edző: Zahorecz Péter
Mélykút, Szvetnik J. Óvoda
Edző: Velez Attila
Győr, Radnóti Miklós Általános Iskola
Edző: Vígh Zsolt

Kalocsa, Bem Óvoda
Edző: Cserenkó Szabolcs
Különdíjasok:
(A legsportszerűbb és legszimpatikusabb csapat):
Gólkirály: Sztojka Albert Győr, Radnóti Miklós
Általános Iskola
A legsportszerűbb és legszimpatikusabb csapat:
Kalocsa – Bem Óvoda
V-VIII. helyezett:
Zagyvaszántó-Kőrösi Edző: Fekete László,
Gödöllői Góliát DSE,
Bp. XXI-Szárcsa,
Bp. XIX-Eötvös.
IX-XVI. helyezett:
Egyházasrádóc-Kossuth, Kerekegyháza-Móra,
Kecskem ét-Dam janich, Siófok-Micim ackó,
Tiszavasvári-Fülemüle, Abony-Gyulai, DunaújvárosSzivárvány, Adony-Hóvirág.
XVII-XXIV.
Üllő-Napsugár, Pilisszántó-Napköziotthonos,
Tiszavasvári-Fülem üle, Kaposvár-Temesvár,
Tiszafüred-Zrínyi,
Mezőberény-Bélm egyer
Kistérségi, Bp.XIX-Eötvös, Fábiánsebestyén-Arany.

Névsor:
Maróti Zoltán,
Jónás Miklós,
Cibulya Roland,
Harmos László,
Szabó Olivér,
Gócza Milán,
Baranyi Ádám,
Nagy Roland,
Roznyik Péter,
Oláh Zoltán,
Fülöp Szilárd.
Edző:
Fekete László.
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Megyei II. osztály 2007-2008as bajnoksága és a ZSE!
Nagyobb odafigyeléssel a 2006-2007-es
bajnokságban dobogós (3-ik) helyezett lehetett volna
csapatunk – de „csak” negyedikek lettünk.
A nyár folyamán kissé átszerveztük együttesünket
átigazoltunk a környező egyesületekből – főként
szakosztályát felszámoló Petőfibányától (Szabó
Gábor, Repka Gábor, Verebélyi István, Korem Viktor).
Sikerült visszahozni Parádi Jánost Nagyrédéről aki
előbb már játszott a ZSE-ben (tagja volt a Megyei I.ba jutást kiharcoló csapatnak). Koczibán Gábor
Lőrinciből, Szívós Zoltán pedig Jászfényszaruról jött
hozzánk.
Távoztak is tőlünk, köszönjük az itt töltött éveket
Jambrik Gézának, Balogh Istvánnak és Csemer
Krisztiánnak.
A maradottakkal és az átigazoltakkal elkezdődött a
felkészülés Fekete László irányításával – reméljük sok
örömet fognak szerezni szurkolóiknak.
ZSE vezetősége

2007. SZEPTEMBER

Sportolási lehetőségek
az iskolában
Tavasszal kezdődött és azóta is folyamatosan
bővül az iskola udvarán kialakított sportpályák
száma.
A füves foci- és strandröplabda-pályák már
elkészültek a gyerekek birtokba is vehették
ezeket. Az ősz folyamán pedig tollaslabda- és
lábteniszpálya kerül kiépítésre. Ezek mellett
kültéri ping-pong asztalokat is elhelyeznek majd
a mozogni vágyó gyermekeknek és felnőtteknek.
A fejlesztés a „Tárt-kapuk” program kereteink
belül indult el, melyben településünk is részt vesz
és kiemelkedő helyszíne lett az iskola területe.
A gyermekek mellett szívesen látják a falu
lakosságát is ennek részleteiről a későbbiekben
fognak felvilágosítást adni, ill. a testnevelő
tanároknál lehet személyesen érdeklődni.
Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon köszönetet mondunk az: Aranykalász KFT-nek,
Baranyi Zoltánnak és Kovács Róbertnek a
földmunkákért és a kútfúrásért. A tantestület
tagjainak és a gyermekeknek pedig a tereprendezésért, locsolásért és gyomtalanításért.
Boronkay Andrea

Taktikai megbeszélés a Góliát Kupa mérkőzésén.

Szórólapok színes és fekete digitális nyomtatása kis példányszámban
is, meghívók, névjegy-kártyák, egyéb nyomtatványok, öntapadós
matricák, címkék (papír- és műanyag alapú), stb. nyomtatása szitaés ofszetnyomással.
Póló- és munkaruha feliratozás.
Szakdolgozatok, diplomamunkák nyomtatása, spirálozása, kötése.
Közlönyök, jegyzőkönyvek, ügyviteli könyvek, folyóiratok kötése,
spirálozás, egyéb könyvkötészeti munkák.
Bélyegzőkészítés hagyományos és önfestékezős kivitelben.

Márton Anna
NYOMDAIPARI VÁLLALKOZÓ
3063 Jobbágyi, Ltp. 11/8. Telefon/üzenet: (32) 475-068.
Mobil: 06-30/312-51-26, 06-30/502-26-29,
e-mail: montanna@mail.globonet.hu
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