SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

ADY ENDRE:

Karácsony
(részlet)
I..
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT DOLGOZÓI
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A KÖZSÉG MINDEN LAKOSÁNAK!
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Már a 90-es években is akartuk
– 2008-ban megvalósult
Az 1990-ben önállóvá vált Zagyvaszántó
vezetésének a gázhálózat kiépítése után a
szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása volt az egyik
legfontosabb célkitûzése.
Terveket készíttettünk többféle tisztítási megoldásra, pályázatokat adtunk be állami támogatásra,
próbálkozásaink eredménytelenek voltak.
2003-ban Érsek Zsolt úrnak, Hatvan város
polgármesterének (aki térségünk országgyûlési
képviselõje is) kezdeményezésére társulást hoztunk
létre (Hatvan, Lõrinci, Zagyvaszántó, Apc, Szücsi és
Ecséd) a csatornahálózat és tisztító megépítésére.
A TÁRSULÁS létrejötte után pályázatokat (EU-s
és állami) adtunk be tervünk megvalósítására, melyet
3 ütemre osztottunk
III. ütem: Hatvan-Lõrinci
III. ütem
Hatvan – Zagyvaszántó
III. ütem
Hatvan – Apc, Szücsi és Ecséd
A II. ütem kiviteli szerzõdését 2006. szeptemberében kötöttük meg a pályázati kiírás nyertesével
az ERRO-96 Kft-vel.
A csatornahálózat építési munkái 2007. tavaszán
kezdõdtek el és napjainkra (2008. december) be is
fejezõdtek.
Községünk minden utcájában adva van az ingatlan
tulajdonosoknak a csatlakozási lehetõség (több mint
95 %-a élt is vele).
Útjainkat még az õsz folyamán sikerült
helyreállítani, az utak állapotának megóvása érdekében,
korlátozásokat vezettünk be.
12 ezer m2 teljes felületû aszfaltozást kapott – 900
2
m pedig sávosan lett kijavítva.
A keletkezõ szennyvíz tisztítása Hatvanban
történik.
A beruházás összköltsége 540 M Ft.
A képviselõ-testület és a magam nevében is
megköszönöm minden zagyvaszántói lakosnak a
beruházás alatt tanúsított türelmét, támogatását – a
tavasz eljöttével pedig elkezdhetjük közterületeink
tisztítását, virágosítását.
Oldal Alfréd polgármster
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Új rend az önkormányzat közterületein
A Képviselõ-testület az október 30-án megtartott
ülésén módosította az önkormányzat közterület
használatáról és a közterület használati díjakról szóló
15/2004.(IV.30.) rendeletét a most felújított útjaink
állagának megóvása és a közlekedés biztonsága
érdekében. A módosítás kétféle korlátozást vezet be:
1. Behajtás
2009. január 1-tõl a község útjaira súlykorlátozás
kerül bevezetésre, mely alól az állami közutak (Rákóczi
F. és Bajcsy-Zs. utak), valamint a Jókai M. út képez
kivételt. Elõbbiekre az önkormányzat rendeletalkotási
hatásköre nem terjed ki, utóbbi rendezési terv szerinti
besorolása kereskedelmi-szolgáltató övezet, míg a
falu többi utcája falusias lakóterület besorolású.
A korlátozás értelmében a 3,5 t-nál nehezebb súlyú
mezõgazdasági gépek és szállító jármûvek csak
engedéllyel közlekedhetnek a község útjain.
Kétféle engedély kérhetõ a Polgármesteri
Hivatalban:
· Rendszeres útvonal engedély: kérheti, akinek az
önkormányzati adóhatóságnál bejelentett
székhelyének vagy telephelyének megközelítése
indokolja. Díja: 2.000 Ft/hó/jármû
· Eseti útvonal engedély: egyszeri alkalomra szól,
amikor a behajtás indokolt és más módon nem
megoldható (pl: építõanyag szállítás, áruszállítás).
Díja: 500 Ft/alkalom/jármû
Az útvonal használati engedélyekkel csak az
engedélyben feltüntetett útvonalon lehet közlekedni.
2. Parkolás
Ugyancsak 2009. január 1-tõl a közterületen
történõ parkolás szabályai is szigorodnak. A 3,5 t-nál
nehezebb mezõgazdasági gépek és szállító jármûvek
közterületen történõ elhelyezése az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén engedélyezhetõ:
· a tulajdonos az önkormányzati adóhatóságnál
bejelentett székhelye vagy telephelye elõtti (melletti)
közterületen,
· ha a tulajdonos a saját ingatlanán nem tudja a
jármûvet elhelyezni,
· a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti,
· a közút területét (úttest és padka) nem érinti,
· és a tulajdonos egyidejûleg rendszeres útvonal
használati engedélyt is kér.
A parkolás díja továbbra is 1.000 Ft/hó/jármû.
Felhívjuk minden 3,5 t-nál nehezebb gépjármû
tulajdonosát és használóját, hogy 2009. január 15-ig
a megfelelõ engedélyek beszerzésérõl gondoskodjon,
ugyanis a bevezetési türelmi idõ 2009. január 31-én
lejár. Ezt követõen a rendelet szabályai ellenére
történõ behajtást és parkolást a rendõrség útján

ellenõriztetjük, és minden esetben szabálysértési
eljárás indul a szabályszegõk ellen.
Étkeztetésért fizetendõ térítési díjak 2009-ben
Az önkormányzat személyes ellátásokért fizetendõ
térítési díjakról szóló 10/2007.(XII.13.) rendelete
módosításra került. Ennek értelmében a fizetendõ
térítési díjak 2009. január 1-tõl az alábbiak szerint
alakulnak:
Szociális étkeztetés:
- Az1 fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg
170 Ft+ÁFA
- Az 1 fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum
150 %-a és 300%-a között van 207 Ft+ÁFA
- Az 1 fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum
300 %-át meghaladja
267 Ft+ÁFA
Ebéd házhoz szállítása
35 Ft +Áfa (csak a szociális étkezõk igényelhetik)
Gyermekétkeztetés:
a) Óvoda (napi háromszori étkezés):
276 Ft +Afa
-ebbõl ebéd
201 Ft +Áfa
b) Iskolai napközi otthon (napi háromszori étkezés):
327Ft+Afa
- ebbõl ebéd: 223 Ft +Afa

A gyermekétkeztetésnél igénybe vehetõ szociális
alapú támogatásokról az önkormányzat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(III. 29.)
rendeletének 24/A.§-a rendelkezik.
Felnõttétkeztetés:
a) Munkahelyi étkeztetés:
474 Ft + Áfa= 569 Ft
b) Önkormányzati nyugdíjasok térítési díja:
474 Ft +Áfa= 569 Ft
c) A vendégétkezés térítési díja: 474 Ft+Áfa= 569 Ft”

Hulladék elszállítási díjak
2009. január 1-tõl
Zagyvaszántói Önkormányzat 16/2008.(XI.27.)
RENDELETE alapján
I. ALAPDÍJAK:
1. 110 l-es gyûjtõ
Éves díjtétel:
7.350 Ft + ÁFA
Féléves díjtétel
3.675 Ft + ÁFA
2. 50 l-es gyûjtõedény:
Éves díjtétel:
3.675 Ft +ÁFA
Féléves díjtétel:
1.837 Ft + ÁFA
3. 240 l-es gyûjtõedény:
Éves díjtétel:
14.700 Ft + ÁFA
Féléves díjtétel:
7.350 Ft + ÁFA

8.820 Ft
4.410 Ft
4.410 Ft
2.204 Ft
17.640 Ft
8.820 Ft
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II. TÖBBLETSZÁLLÍTÁS DÍJA:
1.110 l-es címkés gyûjtõedény járatnapon történõ egyszeri
ürítése:
150 Ft + ÁFA
180 Ft
2. 240 l-es címkés gyûjtõedény járatnapon történõ egyszeri
ürítése
325 Ft + ÁFA
390 Ft
3. 120 l-es zsák címkével: 271 Ft+ ÁFA
325 Ft
70 l-es zsák címkével: 167 Ft + ÁFA
200 Ft
III. EGYÉB DÍJAK:
1. Konténeres szállítás: 10.500 Ft + ÁFA
12.600 Ft
2. Konténer idénybevételi díj:
378 Ft + ÁFA
454 Ft/nap

A hétvégi illetve a három napot meg nem haladó
igénybevétel esetén igénybevételi díjat nem kell
fizetni.
A fenti díjtételek 20 %-os ÁFA-t tartalmaznak.
Az Önkormányzat rendeletei megtekinthetõk a
Könyvtárban vagy a www.zagyvaszanto.hu
honlapon.

Szépült, fejlõdött
az óvoda
Még szebb látvány fogadja az óvodába érkezõ
gyermekeket és a szülõket.
Változatos mozgást biztosító eszközök, virágos
udvarrész mellett, fedett játszó hellyel is bõvült a
gyermekek kint tartózkodására alkalmas tér.
Közel 100 m2-es térburkolóval kirakott fedett
terasz készült el. Két év alatt kivitelezett beruházás
volt, melyhez külsõ segítséget kaptunk egy
rendszeresen támogató közeli KFT-tõl.
Az új létesítményt sokoldalúan tudjuk majd
kihasználni. Nyári napirendünkben a szabadlevegõs
étkezés, játék, alvás is megvalósulhat alatta , õsztõl
pedig csapadékos idõben is tudunk levegõzni.
A nyár folyamán gyermekfektetõink is megújultak.

Az ágyak újra kárpitozása és teljes felújítása a VáryDuó KFT segítõkész támogatásával történt meg.
Gyermek ágyaink 15 évesek ez alatt az idõ alatt
nagyon elhasználódtak Új gyermekfektetõk
vásárlására az intézménynek nem volt pénze, mivel 3
csoport részére közel 1 millió forintos beruházás lett
volna. Váry Árpád KFT vezetõ, kérésünkre szívesen
ajánlotta fel segítségét, amit ezúton is megköszönünk.
Óvoda nevelõtestülete
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Gyermekjóléti szolgálat
A Zagyvaszántón mûködõ gyermekjóléti
szolgálat segítõ, gondoskodó tevékenységére
szeretném felhívni a gyermeket nevelõ szülõk,
családok figyelmét. Legfontosabb feladatomnak
tekintem a gyermekeket érintõ gondok enyhítését,
a körülöttük kialakult problémák megoldását, a
konfliktusok kezelését. Szeretnék segítséget
nyújtani minden olyan gond, probléma, konfliktus
– legyen az anyagi, jogi vagy családi életbeli –
leküzdéséhez, amely a gyermekek életét nehezíti,
esetleg veszélyezteti. Azt vallom, hogy
mindannyiunk életében legfontosabb a gyermek,
a gyermekünkért mindent meg kell tennünk! Ha
valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége,
kérem keresse fel a gyermekjóléti szolgálatot,
amely a volt idõsek klubja épületében mûködik a
keddi, szerdai és csütörtöki napokon. Telefonon
pedig a 37/386-401 számon lehet elérni a
szolgálatot.
Kissné Bakos Boglárka
családgondozó
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ISKOLAI-MOZAIK
1. Schirilla György emlékfutása
Október 16-án „Emlékfutás az egészséges
társadalomért” jelszóval áthaladt településünkön ifj.
Schirilla György akihez csatlakozott iskolánk
valamennyi tanulója és testnevelõ tanárai.

4. Egészség-hét rendezvényei
November elsõ hete az egészséges életmódról,
helyes táplálkozásról szólt. Minden osztályban
elõadások, vetélkedõk egészítették ki a változatos
rendezvényeket. Zöldség –gyümölcsfelismerés ,
salátakóstolás (Univer –termékek) várta a gyerekeket
és egy mentõautó is begördült az udvarra, hogy
alaposan szemügyre vehessék így, hogy nem volt
szolgálatban.
Élményeikrõl rajzokat készíthettek a tanulók
melyekért értékes jutalmakat kaptak.

2. Közlekedési nap
Október 18-án Közlekedési-napot rendezett
iskolánk. Már elõzõleg rajzversennyel pályázhattak a
gyerekek a közlekedés témakörében. Kerékpáros
akadályverseny tartottunk az alsó és felsõ tagozatnak,
aszfalt-rajzversenyt a kisebbeknek és egy igazi
rendõrautó bemutatójára is sor került.

5. Véradás
Novemberben véradás volt az iskolában, melyet sok
zagyvaszántói lakos keresett fel így segítve a
rászorulókon. A jövõben is éljenek ezzel a
lehetõséggel legközelebb a tavasz folyamán, figyeljék
a hirdetéseket az idõpontról.

6. Hagyományõrzõ-vetélkedõ

3. Október 23. megünneplése az iskolában
A 8. osztály színvonalas
mûsorral
készült a nemzeti
ünnepre. Rendhagyó
megemlékezés volt ez,
melyet a korabeli
filmhíradó felvételei és
a rádióadásai tettek
élõvé s hozta kö-zelebb
az eseményeket a
gyermekekhez.

Õszi jeles napokhoz
kapcsolódó vidám megmérettetés rendeztünk 4-7. osztályos
tanulóinknak. A Márton-napi
hagyományok és az adventi
szokások mellett a régi társas
munkák felelevenítése is a
feladatok között szerepelt.

7. Megyei siker matematikából
A Bólyai János megyei matematika-tantárgyi
csapatverseny III. helyén iskolánk négy 7. osztályos
tanulója végzett. Gratulálunk : Juhász Eszternek,
Matula Jánosnak, Mászáros Dánielnek és Nagy
Noénak. Az eredményhirdetésre Egerben került sor
november 5-én.
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8. Jótékonysági bál
November utolsó szombatján a Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány megrendezte hagyományos
Jótékonysági Bálját az iskolában.
Ismét megtelt az ünnepi díszben pompázó
tornaterem.A „Reneszánsz év” jegyében készültek a
finom étkek, melyet a konyha dolgozói készítettek.
A nagycsoportos óvodások is ehhez illõ mûsorral
nyitották meg a bált, majd az iskolások társastáncnövendékei mutatták be mûsorukat. Külön meglepetés
volt, hogy a társastáncot tanító Horváth Mónika és
férje Tóth Róbert versenytánc bemutatójukkal
színesítették a programot.
A bál bevétele meghaladta az 1.000.000 Ft-ot és a
tiszta bevétele 783.000 Ft lett. Az alapítvány
gyermeklétszám-arányosan osztja szét az óvoda és
iskola között, ebbõl bútorzatot tudnak cserélni és
játékokat vásárolni.
Köszönjük mindenkinek a támogatását!
A jövõben is várja az alapítvány adójuk 1%-át az
alábbi számra: 11739078-20023137
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9. Mikulás-, Fenyõünnep
December
4-én
közös
ünneplésre
gyülekeztek óvodásaink
és iskolánk tanulói. A
közös fenyõdíszítés
után vidám ünnepi
mûsort láthattak a
gyerekek. „Paff a bûvös
sárkány” híres dallamai
mellett karácsonyt
idézõ ünnepi dalok is
elhangoztak.

10. Matematika-verseny iskolánkban
December 11-én „házi” matematika-versenyt
rendeztünk a 3-8.osztályban. Nagy számban
vállalkoztak tanulóink a megmérettetésre, 47-en
próbálták ki tudásukat a számok világában. A legjobb
eredményt elérõk jutalmat kapnak.

11. Adventi készülõdés
December harmadik hetében izgalmas délutánok
vártak minden érdeklõdõ gyermekre. Az alsó- és felsõ
tagozatban kézmûves-foglalkozásokon ajándékkészítésre volt lehetõsége mindenkinek. Készültek
viaszgyertyák, ablakdíszek, szalvétatartók és
karácsonyfadíszek. Az eszközöket és szükséges
kellékeket az alapítvány biztosította.

12. Ovi-suli-foci
Az õsz folyamán három fontos sporteseményen
vettek részt óvodás és iskolás focistáink.
· Az U7-U9-U11 korosztályokban a NUSI-UPI
elnevezésû Egyesületi Program három fordulója
zajlott le Hatvanban és Zagyvaszántón.
· Az U7-U9-U11-U13 korosztályokban minden
csapatunkkal továbbjutottunk a Diákolimpia következõ
fordulóiba.
· Területi III. helyezést ért el 7-8. osztályos
csapatunk a futsall selejtezõjén.
(Megjegyzés: az U7 korosztály a nagycsoportos
óvodásokat jelöli.)
A fenti rendezvények sikeréhez iskolánk tanítói és
tanárai segítõ és szervezõ munkájukkal járultak hozzá!
Köszönjük!
Összeállította: Boronkay Andrea
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Szent Erzsébet park
Augusztus 20-a alkalmából került sor a Szent
Erzsébet park átadására. Jáger József önkormányzati
képviselõ kezdeményezésére és az önkormányzat
támogatásának eredményeképp egy értékes, szép
szoborral gyarapodott a falu 700 éves fennállásának
emlékére készült alkotást is õrzõ park.
Az új szobor átadását, a közterület névadási
ünnepségét szentmise és irodalmi mûsor tette
emlékezetessé. A szobrot Szklenár István faragta, az
alkotást keretezõ pergolát Dóra János készítette és
Bankos József rakta a szobor talapzatát - köszönjük
munkájukat.
Szklenár István fafaragónak másik munkája is
látható ebben a parkban, ez az alkotás két nagy
történelmi eseményünk elõtt tiszteleg, az 1456-os
nándorfehérvári diadal és az 1956-os forradalom
dicsõségére emlékeztet. A kopjafa felszentelése az
október 23-i nemzeti ünnepünkön zajlott.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ VENDÉGE VOLT

Dr. Papp Lajos
szívsebész
November 28-án a mûvelõdési ház vendége volt dr.
Papp Lajos nemzetközi hírû szívsebész. A professzor
urat Jáger József önkormányzati képviselõ – az est
szervezõje – köszöntötte. Dr. Papp Lajos, rendhagyó
módon, nem orvosi kérdésekrõl, hanem a magyarság
történelmi szerepérõl és nemzetünk feladatairól szólt
közönségének. A zsúfolásig telt teremben mindenki
nagy érdeklõdéssel hallgatta az értékes gondolatokat.
Az est folyamán közremûködött Maczkó Mária
énekesnõ is.
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Szépkorúak
köszöntése
Novemberben kedves ünnepség formájában
került sor a zagyvaszántói szépkorúak
köszöntésére a mûvelõdési házban. Fekete
Lászlóné az önkormányzat szociális bizottsága
elnökének és Kiss J. Szabolcs önkormányzati
képviselõ, kulturigazgató üdvözlõ szavai után az
óvodások, iskolások mûsora következett. A
gyönyörûen berendezett helyiség, a virággal
díszített asztalok méltó keretet adtak az
ünnepélyes eseménynek. A jelenlévõ idõsebbek
jó hangulatú beszélgetésekkel idézték fel a
fiatalkori emlékeket, megállapítva, hogy tényleg
igaz a mondás: „A fiatalság olyan hiba, amely
napról napra kisebbedik.”
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Szüret 2008
Az október hónap kiemelkedõ eseménye volt a
szüreti felvonulás. Sajnos, az idõjárás nem fogadta
kegyeibe a menet résztvevõit és nézõit, de az esõ
ellenére is sokan, gyerekek, felnõttek, idõsek, fiatalok
jöttek el, hogy az idén is feleleveníthessük a szüreti
felvonulás hagyományait.
Elõkerültek a szekrényekbõl a fekete csizmák,
mellények, árvalányhajas kalapok, a ráncolt szoknyák.
Öröm volt látni, hogy a régi szántói viselet milyen jól
mutat a mai fiatalokon.
A menet a mûvelõdési házban gyülekezett, ahol az
új termést megáldotta Mándoki György plébános úr,
majd a lõrinci Pitypang tánccsoport elõadása idézte
fel a szüreti mulatságok hangulatát. A tehetséges
gyerekek színvonalas néptáncmûsora nagy tetszést
aratott.
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A felvonulás a tavalyi útvonalon, jó hangulatban
zajlott. A lovasok, a kocsik az élen haladó hintóban
ülõ bíró és bíróné, a jelmezesek, a teherautók mind
nagy tetszést arattak, sok nézõt vonzottak.
A szüreti menet végül a Pogi presszó mellett
felállított sátrakhoz érkezett, ahol mindenkit meleg
étel, víg mulatság várt. A sok finomság mind egy
szemig elfogyott.
A felvonulást támogatta: Zagyvaszántó Község
Önkormányzata, Heves Megyei Önkormányzat
Idegenforgalmi Bizottsága, Csorba Béla, Fodor
László, Szabó Gábor, Gazdag László, Fazekas
Ferenc, Pogi Presszó, Éden Csárda.
Köszönet illet meg minden felvonulót, aki a rossz
idõ ellenére is jókedvûen és lelkesen vett részt ezen
a mulatságon és köszönet a civil szervezeteknek
(Polgárõrség, X-tét, Összefogás Zagyvaszántóért
Egyesület, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete).
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Sikeres idényt zártunk

Falukarácsony

Felnõtt focicsapatunk az idei õszi bajnoki idényt
kiemelkedõ eredménnyel, 65 góllal a második helyen
zárta. Gratulálunk!
Személyes elismerés, és köszönet illeti a csapat
felkészítõ edzõjét Juhász Józsefet (Joker), a rendkívül
hatékony és eredményes munkájáért! Természetesen
a csapat minden tagjának köszönjük a játékot!
Külön elismerést érdemelnek góllövõ játékosaink!
Kiemelten eredményes házi gólkirályunk - aki 26
góljával a megyei II. osztály (nyugat) góllövõ listáját
is vezeti – Baranyi Richárd. Õt követi a góllövõk
sorában Bazsó Gábor 14 góllal, majd sorrendben:
Címer Sándor 9 gól, Nagy Szilárd 6 gól, Verebély
István 3 gól, Here Richárd és Gál Balázs 2- 2 gól,
valamint Bognár Csaba, Makaria Roland és
Somoskövi István 1-1 gól. Köszönjük! Öröm volt
szurkolni nektek!
Ifi csapatunk is szép eredménnyel, összesítettben
a 4. helyen fejezte be a bajnokságot. E mögött az
eredmény mögött is kemény munka áll! Gratulálunk!
A csapat gólkirálya Szabó Szabolcs 19-szer talált
a kapuba az õszi idényben. Õt Madarasan Tibor követi
7 góllal, majd Hordós Gábor 6 gólja, Kaszás Attila 5
gólja, Szaka László és Szaka István 4-4 gólja, Herczeg
Attila József 2 gólja, és végül Rácz Bence, Molnár
Tamás és Gulics Máté 1-1 gólja teszi ki az összes
rúgott gólt, ami a negyedik helyet jelentette a
csapatnak.
Köszönjük Szabó Gábor edzõ szakmai munkáját,
és az ifi csapat minden tagjának az eredményes
szereplést!
A tavaszi bajnoki idény 2009. március 14. és június
21-e között kerül megrendezésre.
Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét ismét
arra, hogy a zagyvaszántói focipályán megrendezésre
kerülõ bajnoki mérkõzésekre idénybérletek továbbra
is válthatók lesznek. Ezek megvásárlásával a
rendszeres látogatók kényelmesen juthatnak be a
mérkõzésekre és egyúttal anyagilag is támogatják a
csapatot.
Idén szilveszterkor együtt ünnepelhetünk
csapatunkkal a Mûvelõdési Házban megrendezésre
kerülõ Focista Szilveszteri Esten. A rendezvény
belépõdíjas, és kizárólag elõzetes bejelentkezés
alapján lehet majd részt venni az évzáró partin. A
részvételi szándékot az egyesület vezetõségénél kell
jelezni. Az est bevételét az egyesület mûködésének
finanszírozására fordítjuk.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a focit
szeretõ szurkolóink biztatását, és mindenkit várunk a
2009. évi tavaszi idényben is a lelátókon!
Jó focit, jó szurkolást!

Az ünnepek meghittebbé varázsolják hétköznapjainkat. December 17-én délután a mûvelõdési
házban a közelgõ karácsony hangulata varázsolta el a
széksorokat megtöltõ közönséget.
Elõször az óvodások betlehemes jelenetét
láthattuk, majd Mándoki György plébános úr mondott
néhány, lélektõl lélekig ható szót az ünnep igazi
szépségérõl. Arról, hogy a hit, a szeretet, a boldogság
legfõbb forrása a család. A közös éneklés, közös játék,
a templomban együtt hallgatott éjféli mise többet ér
az elegáns plázák legdrágább ajándékánál is.
Szép zenei élményt jelentett Hargitai Géza
fagottmûvész produkciója, aki a zene eszközeivel
idézte meg a karácsony hangulatát.
Az általános iskolások verses – zenés
összeállítással léptek színpadra, majd az óvodások által
bemutatott reneszánsz tánc zárta a mûsorszámokat.
A jelenlévõknek az önkormányzat és a nyugdíjas
klub apró ajándékkal, süteménnyel kedveskedett.

Fügedi Szilárd ZSE-elnök
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