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 Hírei
F E L H Í V Á S !

Oldal Alfréd
polgármester

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!
A szennyvízberuházás sikeres kivitelezéséhez

Önkormányzatunk állami támogatást kapott a
bekerülési összeg 75 %-ra. A hiányzó pénzt
lakossági (150 ezer Ft/ingatlan), illetve
önkormányzati befizetésből kell biztosítani.

Tudjuk, hogy a kért 150.000,- Ft befizetése
több ingatlantulajdonosnak gondot okoz – ezért
szerveztünk előtakarékosságot (OTP-LTP 8 év),
illetve biztosítottunk 60 hónapos részletfizetést.

A szervezés idején meglepően jól fogadta
lakosságunk a segítséget, de amikor fizetni is kellett,
már nem mondható a lelkesedés – rossz a befizetési
arány.

Most ott tartunk, hogy a Bank nem akarja
előfinanszírozni a beruházáshoz a lakossági
ÖNRÉSZ-t. A csatornahálózat kiépítésének
„SZERZŐDÉS” szerint be kell fejeződni 2008-ban
- a kiviteli munkákért pedig FIZETNI KELL.

Kérek minden Zagyvaszántói lakost, hogy vállalt
kötelezettségének (OTP- LTP) tegyen eleget,
elmaradt befizetéseit rendezze!

Március 14-én és 15-én az 1848-as forradalom 160.
évfordulójáról emlékeztünk meg Zagyvaszántón. Ezeken
a napokon a település valamennyi korosztálya,
nemzedéke alkalmat találhatott arra, hogy egy kis időre
ünneplőbe öltöztesse lelkét.

Pénteken délelőtt a hagyományokhoz hűen a
legkisebbek, az óvodások kezdték a megemlékezést,
akik pedagógusaik irányításával feldíszítették a
honvédsírt, verseltek, énekeltek.

A hivatalos ünnepség 11-kor kezdődött, melyen a
település lakói, vezetői, az intézmények képviselői,
diákok, tanárok vettek részt. Az ünnepi műsor után Kiss
J. Szabolcs képviselő, könyvtáros mondott beszédet, és
Oldal Alfréd polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. Ezután került sor a koszorúk
elhelyezésére.

Március 15-én szombaton délután a templomban is
színvonalas megemlékezésen vehettek részt az
egybegyűltek. A hálaadó szentmise után, a történelmi
eseményhez méltó, szép műsor idézte fel dicső
ünnepünket.

Bízzunk benne, hogy ennek a két napnak a békés,
ünnepi pillanatai ott maradnak mindannyiunk lelkében, s
hétköznapi tetteinket nem a megosztottság élménye,
hanem az összetartozás és az egymás iránti szeretet,
megértés fogja vezérelni itt, Zagyvaszántón.

Megemlékezés

Az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület május
első hétvégéjére, ha az időjárás is engedi, majálist
szervez. Ezen a hosszú hétvégén szeretnénk egy
napot vidám, jó hangulatban, a szabadban tölteni.
Szeretnénk sportolni, bográcsozni, a fűben heve-
részve beszélgetni, gondjainkat félretenni, emberi
kapcsolatainkat szorosabbra fűzni. Várjuk a faluban
működő többi civil szervezet csatlakozását, és
várunk mindenkit, aki élvezni szeretné egy jó majális
hangulatát! Fogjunk össze a szervezésben, le-
bonyolításban, fogjunk össze egy sikeres, vidám nap
élményéért! Bővebb felvilágosítás a könyvtárban.

Civil majális
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Felhívás!
Községünk ingatlantulajdonosaitól szervezetten

minden szerdai napon elszállítják a háztartási hulladékot
– a keletkezett egyéb (építési, bontási, stb.) hulladékot
pedig az Apci lerakóba 1 tonnáig díjtalanul, lehet
elhelyezni. Évente lomtalanítást is tartunk, a kihelyezett
konténerekbe mindenki lerakhatja a már megunt, vagy
nem használt tárgyait. A kopott autóköpenyt, rossz
elektromos készülékeket a tűzoltószertárba
munkanapokon átvesszük.

Mindezek ellenére községünk területén több helyen
találunk lakosság által kidobott hulladékot (Kökényesi
út mellett, Nagymező út végén, Sportpálya kerítésénél,
stb.). A tavasz folyamán a Polgármesteri Hivatal
felszámolja ezeket a lerakókat – később pedig büntetjük
a szabálysértőket.



Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy kutyájukat
közterületre felügyelet nélkül ne engedjék. A kóbor
kutyákat befogjuk – befogatjuk, a költségeket pedig a
tulajdonosra hárítjuk.



Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása 2008.
április 17-én, pótoltása május 10-én várható.

Kérjük a lakosság segítő közreműködését az ebek
összeírásával kapcsolatban.



Előző lapszámunkban közöltük a szociális
étkeztetésért fizetendő térítési díjakat, azonban az
igénybevétel feltételeiről a tájékoztatást elmulasztottuk.
Ezúton pótoljuk.

A szociális ellátásokról szóló 2/2004.(I.28.) rendelet
22.§-a értelmében a jogosultság feltételei az alábbiak:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani az alábbiak miatt:

a) 75. életévüket betöltötték, vagy
b) egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy

pszichiátriai betegségük miatt orvosi igazolással
rendelkeznek arról, hogy önellátásra csak részben
képesek, vagy

c) csak települési szintű lakcímmel rendelkeznek.
(2)Nem állapítható meg szociális étkeztetés annak az

igénylőnek, akinek eltartására kötelezett hozzátartozója
önellátásra képes.

(3) A jogosult igénylővel étkeztetésben kell részesíteni
azt a személyt is, akinek eltartásáról az igénylő
gondoskodik.

(4)A szociális étkezetésért fizetendő térítési díjakat
az önkormányzat 10/2007.(XII.13.) sz. rendelete
határozza meg.

(5)Az étkeztetés megállapítására irányuló kérelmet
írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a
személyes adatokat. A kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazolásokat, és a (2) bek. b) pontjára
tekintettel az orvosi igazolást.

(6)Az ellátás megállapításáról 2008. március 31-ig a
Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, 2008.
április 1-től a Polgármester dönt. Az igénylő jogosultságát
12 hónap múlva felül kell vizsgálni. Az igénylő
haladéktalanul köteles bejelenteni, ha körülményeiben
olyan változás állt be, mely a jogosultság megszűnését
jelenti.”



Önkományzati hírek

Értesítjük a lakosságot, hogy
2008. április 24-én 18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁS
(Falugyűlés)

lesz a Művelődési Házban.

KMB FOGADÓÓRA
Minden hónap első keddjén 12 órától 16 óráig
Zagyvaszántó, Ifjúság tér 9. (posta fölött)
Kiss Attila r. ftőrm. mb. kmb
Tel: 06 70/2264-663
Hatvan Rk: 37/ 342-244
Segélyhívó: 112
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Természetesen a 2008-as év sem múlhat el
Zagyvaszántón falunap nélkül! Az idei, egész napos
program időpontja. 2008. május 31. szombat.

A rendevények színhelye az általános iskola épülete,
udvara, és a sportpálya, ide várjuk szeretettel a község
lakosságát.

Jó lenne minél színesebbé, érdekesebbé tenni ezt a
napot, ezért kérjük, hogy akinek valami érdekes hobbija,
gyűjteménye van, és azt szívesen bemutatná, jelentkezzen
a községi könyvtárban.

Lebonyolításra kerül a X. Szántó-kupa kispályás
focibajnokság is, amelyre Fügedi Szilárdnál lehet
jelentkezni a 30/200-78-62-es telefonszámon.

Évek óta nagyon hangulatos programja a
falunapoknak a szabadtéri főzőcskézés. Kérjük
mindazok jelentkezését, akik szívesen forgolódnak a
bográcsok mellett!

Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt a
falunap sikeres megszervezéséhez - mint minden évben
– az idén is várjuk a gazdasági szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek pénzbeli támogatásait, melyeket a
„Zagyvaszántó Gyermekeiért” Közalapítványon keresztül
tehetnek meg. A fizetés módjai: csekk, átutalási megbízás,
személyes befizetés. A közlemény rovatban
szíveskedjenek megjegyezni: „Falunap 2008”.

Szsz: 11739078-20023137
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
Az alapítvány közhasznú, így minden támogatásról

igazolást állítunk ki.
Segítségüket előre is köszönjük!

Eseményekben bővelkedő volt a 2008-as év
idáig eltelt időszaka a Gercsák Imréné Eta néni
által vezetett nyugdíjas klub életében.

Február 4-én a régi hagyományoknak
megfelelően farsangi fánkot sütöttek, nótáztak,
daloltak. Az egész délutánt betöltő összejövetelt az
idősek klubjában tartották és 44 fő vett részt rajta.

Még ebben a hónapban Petőfibányán is jártak,
ahol nagyon színvonalas nótaműsort tekintettek meg.
23-an jöttek el ide, s a műsor előtt szíves fogadtatás
volt, pálinkával, pogácsával köszöntötték a
megjelenteket.

Március 4-én Budapestre kirándult a csoport,
ahol a Sportarénában a Tisztelet Társaság által
szervezett színes gálaműsor várta őket. A résztvevő
művészek (Harangozó Teri, Mága Zoltán, Aradszky
László, Csonka András stb.) által előadott
színvonalas produkciók felejthetetlen élményt
jelentettek.

Március 10-én szintén az idősek klubjában
nőnapi összejövetel volt. 40-en jöttek el erre a
kedves rendezvényre, ahol Kiss J. Szabolcs
kultúrigazgató, önkormányzati képviselő
köszöntötte a nyugdíjas hölgyeket. A köszöntés után
nagyon jó hangulatban fogyaszthatta mindenki a
közösen főzött pörköltet.

A szervezet életének egyéb eseményei, hogy a
régi pénztáros, Illés Dénesné lemondott erről a
tisztségről. Több éven át végzett lelkiismeretes
munkáját megköszönte a tagság. A pénztárosi
teendőket Keresztesi Józsefné Valika vette át a
tagok döntése alapján.

 Folyamatban van a 0.5%-os nyugdíjemelési
kérelmek intézése is a jogosultak számára.

A szervezet éves munkaterve az elkövetkező
hónapokra is hasonlóan színes, érdekes
programokat tartalmaz, melyek sorában a
legjelentősebb,a májusra tervezett elszármazottak
találkozója. Ennek szervezését már megkezdték,
készülnek rá, hogy sikeres és emlékezetes
összejövetel legyen.

Falunap 2008. Nyugdíjas érdekvédelmi
szervezet

PROGRAMJAI

Az őstermelői termékeket ez évtől nyugta vagy
számlaadással kell, lehet értékesíteni. Ennek
előfeltételeként az őstermelői igazolvány kiállítása előtt
adószámot kell kérni az APEH-től. Az adószám
birtokában az új igazolvány igénylésekor adatokat kell
közölni a gazdálkodási tevékenységről, az előállított,
értékesítésre szánt termékről. Az őstermelői igazolvány
cseréje, érvényesítése díjköteles (1000 Ft számla
ellenében a falugazdásznál). Az érvényesítést minél
hamarabb ügyfélfogadási időben (minden hétfőn 9- 12
óráig) a könyvtárban el kell végeztetni a falugazdásszal..

Tusnádi József falugazdász
Tel: 30/44 53 568

Falugazdászi tájékoztató



SZÁNTÓ Hírei4 2008. TAVASZ

Egy keddi napon, magyaróra előtt a könyvtárba
indultunk, vetélkedni.

Amikor odaértünk, Szabolcs már várt minket a
Fantával és a keksszel. Jól esett a frissítő az agytorna
előtt. Három csapatot alkottunk. A csapat-
kapitányokat tanár néni jelölte ki, köztük voltam én
is. Megtudtuk, hogy az első helyezettek ötöst fognak
kapni. Nagy volt a tét, keményen dolgoztunk. A mi
csapatunkban volt Vivien, Viol, Peti és Robi.
Közösen beszéltük meg a feladatokat, igazi
csapatmunka volt. A feladványok között volt
könnyebb és nehezebb. Végül Benedekék nyertek,
Bencéék és mi holtversenyben végeztünk.

A vetélkedő után volt még egy kis szabadidőnk,
lehetett olvasgatni, könyveket nézegetni. Az első két
órát töltöttük a könyvtárban, azután indulnunk kellett
vissza matematikára.

Géczy Mátyás
5. osztályos tanuló

Fontos eseményre gyülekeztek 4 – 8. osztályos
tanulóink január 23-án a tornateremben. Komoly
felkészülést igénylő megmérettetés várt rájuk a magyar
kultúra napja alkalmából. A magyar nyelv általános
ismerete mellett helyesírásból, nyelvhasználatból és
nyelvtani ismeretekből kellett számot adniuk a
vetélkedőknek.

Színvonalas és hasznos versengés folyt a csapatok
között. A győzelem a 8.a csapatáé lett, míg a második
helyen a 4. o csapata harmadik helyen pedig az 5.o és a
8.b végzett.

BA

Színházlátogatást szervezünk április 18-ára a
Madách Színházba. Az Édeskettes hármasban
című romantikus zenés komédiát nézzük meg,
Szirtes Tamás rendezésében, Alföldi Róbert és
Oroszlán Szonja főszereplésével.

Jegyek korlátozott számban igényelhetők a
könyvtárban Kiss J. Szabolcsnál.

Helyreigazítás
Legutóbbi számunkban cikk jelent meg a régi

iskola emléktáblájának avatásáról. Az
avatóbeszédet Tóth Joachim nyugalmazott
építészmérnök mondta.

(A tudósításban tévesen Oldal Joachim
szerepel) A tévedésért elnézést kérünk.

Vetélkedő
a könyvtárban

Színházbarátok
figyelmébe

 A Magyar Kultúra Napja

A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról
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 kedvezményezett a
ZAGYVASZÁNTÓ GYERMEKEIÉRT KÖZ-
ALAPÍTVÁNY és a ZAGYVASZÁNTÓI POL-
GÁRŐR 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 kedvez-
ményezettnek.

Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány
Adószám: 18576566-1-10
Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület
Adószám: 18585894-1-10
Az adóbevallás beadásának végső határideje 2008.

május 20.

1%
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Az általános iskola Diákönkormányzata Farsangi Bált
rendezett február 6-án . A zsúfolásig megtelt
tornateremben 16,00 órakor  felcsendült a keringő
muzsikája és a 8. osztályosok táncukkal  ”megnyitották”
a mulatságot.  Az alsó tagozatosak  egyéni jelmezes
felvonulása után a felső tagozatosak csoportos
produkciói következtek.

A vidám este tánccal és tombolával  folytatódott.
Nagy sikere volt a pizzának, a hamburgernek és a sok
finom süteménynek amelyet a szülők kínáltak a büfében.

Köszönetet mondunk valamennyi támogatónak,
vendégnek akik jegyvásárlással ill. ajándéktárgyak
felajánlásával hozzájárultak a rendezvény sikeréhez  és
így örömet szereztek gyermekeinknek erre az estére.
Külön köszönjük Bertók Ritának - a T-Dance művészeti
iskola tanárának -, hogy a keringőt betanította a
táncosoknak.

A bál bevétele 300.000 Ft volt, melyet  a
Diákönkormányzat tartós taneszközökre, tantermek
berendezési tárgyainak felújítására és sporteszközök
vásárlására fordít.

Boronkay Andrea
tanító

 Leendő elsősök beiratkozása 2008.március
27-29.

 Színházlátogatások 2. osztály
 Alsós olvasásverseny Kálban
 Kőrösi –hét rendezvényei a „Reneszánsz év”

jegyében
 Osztálykirándulások
 Erdei iskola Tardoson 5. osztály
 Ausztria Wolfsberg – Pünkösdi focitorna
 Gyermeknapi rendezvények – június második

hete
 Ballagás, évzáró – június 14.

 Farsang az iskolában

Tavaszi események
az iskolában



SZÁNTÓ Hírei6 2008. TAVASZ

Az iskola tanulói közül azok akik  szeretnek mozogni,
szívesen tanulnak táncolni többféle délutáni lehetőség
közül választhatnak. A T-Dance Művészeti Iskola több
csoportja is működik iskolánkban Bertók Rita tánctanár
vezetésével.

Sánta Csilla tanárnő pedig régi és új tanítványaival
találkozik hétről hétre.

Február 6-án a Táncgálán közös bemutatót
szerveztek a tornateremben a művészeti iskolák táncosai.
Családtagok, barátok, osztálytársak , tanárok és több
kedves vendég volt kíváncsi gyerekeink tánctudására.
Bátran, és ügyesen mozogtak a színpadon kicsik és
nagyok ,együtt és külön-külön is. A belépők bevétele -
25.000 Ft- a gyerekek fellépő ruháinak elkészítéséhez
ad majd segítséget. Méltó folytatása volt ez az este a
farsangi ünneplésnek, köszönjük nekik ezt az élményt és
jó munkát kívánunk nekik a folytatásban. Csak így
tovább!!

Boronkay Andrea
tanító

Újonnan alakult civilszervezetünk célja az
egészség megőrzése, amit eddig a sport
fejlesztésével, életbentartásával valósítottunk meg
egyéb szervezeti keretek között. Ezt szerettük volna
kibővíteni egészségmegőrző programunkkal.

,,Az egészség érték“ - szellemében egész-
ségnapot szervezünk 2008. 04. 19 - én, 9-15 óráig
Zagyvaszántón, a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában, ahol szűrésekkel, előadásokkal,
vizsgálatokkal, filmvetítéssel, gyermekprogrammal,
reformételek bemutatásával, könyvárusítással,egyéb
bemutatókkal, sportprogrammal, szépészeti
lehetőségekkel  várjuk a kedves érdeklődőket.
Részletes programunkat szórólapok formájában
fogjuk eljuttatni. Munkánkat dr. Kovács Erika és
nővérei, Kiss Judit védőnő segítették.

Várunk mindenkit szeretettel:
Fekete Lászlóné

TÁNCGÁLA

Egészségnap az iskolában!
Ifjúság-, Kultúra-,Sportbaráti

Egyesület PROGRAMJA
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A helyi lapban hirdetési lehetőséget biztosítunk
cégeknek és magánszemélyeknek. A hirdetési
bevételeket lapunk színesebbé tételéhez használjuk fel.

Nettó ÁFA (20 %) Bruttó
1/1 oldal 20.000  Ft   4.000 Ft    24.000 Ft
1  oldal 10.000 Ft   2.000 Ft    12.000 Ft
1 oldal 5.000 Ft   1.000 Ft      6.000 Ft
1/8 oldal 2.500 Ft     500 Ft      3.000 Ft
1/16 oldal 1.250 Ft     250 Ft      1.500 Ft

A hirdetéseket a könyvtárban lehet leadni.

Hirdetési lehetőség
a Szántó Híreiben

A zagyvaszántói karate csoport 5 éve alakult. A
csoportból 4-en a tavalyi évben vettek részt első
versenyükön, amiről hárman éremmel tértek haza.
2008-ban kiváltottuk az Országos versenyengedélyt,
és innentől országos szintű versenyen is részt vehetnek.
Ez a négy versenyző mára haladó fokozatú, kettő kék,
és kettő zöld öves. Reméljük a csoport létszáma
bővülni fog, s egyre több versenyzőt/karatékát
nevelhetünk föl.
Minden jelentkezőt szívesen fogadunk, jelentkezni
lehet az edzéseken, vagy a  70/207-75-47-es
telefonszámon

Edzések: szerdán 16:00-17:30
   szombaton 9:15-10:45

Edzésvezető: Dénes Márk  1. dan

Karate csoport
a Művelődési Házban

Országos Góliát műfüves pályaátadó
ünnepségen a zagyvaszántói gyerekek

- Budapest -

Álló sor: Fekete László tanár, Móra Alex, Hoszpodár Milán, Gócza Milán,Czibolya Kristóf, Gulyka
Benjamin, Szita Bence. Guggol: Tóbi Dávid, Bucsu Szabolcs, Endi Krisztián, Kovács Bence, Janka
Ákos, Garamvölgyi Márton
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SZÁNTÓ Hírei
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

Nincs olyan ember községünkben, aki ne került
volna kapcsolatba a testmozgással, aki ne
emlékezne egy-egy felejthetetlen testnevelésórára,
vagy testnevelő tanárra.

És amit még szinte mindenki tud a sportól, hogy
az egészségmegőrző és -fejlesztő szerepén túl
számos fontos hatása létezik: fejleszthetjük, az
aktivitást, az önfegyelmet, a kitartást, a bátorságot,
az akaraterőt, a küzdeni tudást, az önbizalmat, a
fájdalomtűrést, és segíthetjük a reális önértékelés
kialakulását.

A naponta felhalmozódó idegi feszültséget,
szellemi igénybevételt is kiválóan lehet oldani és
levezetni a testmozgással. Szóval mindenki tudja,
hogy a sportolás az jó, ennek ellenére mégis igen
nehéz feladat az embereket “megmozdítani”, aktívan
megmozgatni.

És akkor itt  van egy csapat, a mi
futballcsapatunk! Önkéntesen, tehetségesen és
eredményesen! Köve-tendő, lelkesítő példaként!

A szinte mindennapos felkészülési, szervezési és
pénzügyi nehézségek ellenére küzdünk velük együtt!
És nem vagyunk egyedül! Hiszen az idei Sportbál
is megerősített Bennünket abban,hogy nagyon sok
támogatónk van.

Ezúton köszönjük Mindenkinek a nagylelkű
felajánlást, a jó hangulatot, a remek estét, és azt az
érzést, hogy: ,,Na, ezért megéri!”

Hiszen:
,,Minél inkább hiszünk abban, hogy csak rajtunk

múlik a siker, annál könnyebben elérhetjük.”
(Giacinto Facchetti) 

Fügedi Szilárd
ZSE elnök

A labdarúgás és bálja
Zagyvaszántón

Szórólapok színes és fekete digitális nyomtatása kis
példányszámban is, meghívók, névjegy-kártyák, egyéb
nyomtatványok, öntapadós matricák, címkék (papír- és műanyag
alapú), stb. nyomtatása szita- és 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. Tel efon/üzenet: (32) 475-068.
Mobil: 06-30/312-51-26, 06-30/502-26-29,

e-mai l: montanna@mai l .gl obonet.hu

18. forduló 2008.03.16. vasárnap 14:30 óra
SZÜCSI KSK- ZAGYVASZÁNTÓ SE
(csak felnõtt)
12:30 óra ZAGYVASZÁNTÓ SE- SZÜCSI KSK (csak U-
19)
19. forduló, 2008.03.22. szombat, 13:00-15:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- GYÖNGYÖSSOLYMOS SE
20. forduló, 2008.03.30. vasárnap, 13:00-15:00 óra
GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK- ZAGYVASZÁNTÓ SE
21. forduló, 2008.04.05. szombat, 14:30-16:30 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- ECSÉD SK
22. forduló, 2008.04.12. szombat, 14:30-16:30 óra
VÁMOSGYÖRK SE- ZAGYVASZÁNTÓ SE
23. forduló, 2008.04.19. szombat, 15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- HATVAN LOKOMOTÍV
24. forduló, 2008.04.26. szombat, 15:00-17:00 óra
LÕRINCI VSC- ZAGYVASZÁNTÓ SE
25. forduló, 2008.05.01. csütörtök ,15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- KARÁCSOND SE
26. forduló, 2008.05.03. szombat, 15:00-17:00 óra
APCI TE- ZAGYVASZÁNTÓ SE
27. forduló, 2008.05.10. szombat, 15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- CSÁNYI SE
28. forduló, 2008.05.17. szombat, 15:00-17:00 óra
ENERGIA SC GYÖNGYÖS- ZAGYVASZÁNTÓ SE
29. forduló, 2008.05.24. szombat, 15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- RÓZSASZENTMÁRTON SC
30. forduló, 2008.05.28. szerda, 15:00-17:00 óra
GYÖNGYÖSPATA SK- ZAGYVASZÁNTÓ SE
31. forduló, 2008.05.31. szombat, 15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- MARKAZ FC
32. forduló, 2008.06.08. vasárnap, 15:00-17:00 óra
HERÉD LC- ZAGYVASZÁNTÓ SE
34. forduló, 2008.06.22. vasárnap, 15:00-17:00 óra
ZAGYVASZÁNTÓ SE- ABASÁR SE

2007/2008 tavaszi sorsolás
Megyei II. osztály NYUGAT

ifjúsági, felnőtt


