SZÁNTÓ
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Hírei

XVI. évfolyam 2. szám, 2009. nyár

Útépítések - útfelújítások községünkben
Településünk Önkormányzata az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Belterületi utak
építése, felújítása Zagyvaszántón” c. pályázatán
46.075.500 Ft összegû támogatást nyert. A beruházás
teljes költsége 51.1195.000 Ft volt, melyhez az
Önkormányzatunknak 5.119.500 Ft önerõvel kellett
hozzájárulnia.
Ezt az összeget a helyi lakosság által befizetett
kommunális adó biztosította (5000 Ft/év/lakás), mely
nélkül ez a nagy volumenû fejlesztés nem valósulhatott
volna meg. A szennyvízberuházás mellett ez volt a másik
nagy összegû nyertes pályázat ami a falunkban élõ
emberek mindennapi életét, közlekedését, ingatlanjaiknak
értékekét pozitív irányba befolyásolja.
Teljes felújításra került a Bem utca, Jókai utca, Fõ út
és az Ifjúság tér. A Polgármesteri Hivatal, Óvoda és a Fõ
úti ABC elõtt pedig tágas parkolóhelyeket alakítottak ki.
Pályázaton kívül, önkormányzati saját erõbõl új
burkolatot kapott a Nagymezõ és a Lõcsei utca, a temetõ
melletti két utcát pedig zúzalékterítéssel láttak el. Továbbá
kijavították (kátyúzták) a Móricz Zs. utca középsõ
szakaszát a Mester és a Tavasz utcákat is. A beruházás
és a felújítások megvalósultak, aki közlekedik ezeken a
közterületeken látja, megtapasztalja azok kiváló
minõségét. Ahhoz, hogy is így maradjon sok-sok éven
át, a képviselõ-testület rendelettel korlátozta a
tehergépjármûvek behajtását és parkolását ezeken a
útszakaszokon. Az ezt jelzõ táblák hamarosan felállításra
kerülnek, kérjük ezek szerint közlekedjenek!
Rendezett köztereink, felújított útjaink egy szebb
Zagyvaszántót mutatnak, maradjon is így, hisz közösen
tettük azzá!
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AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
Összesített adatok Zagyvaszántó településen
A névjegyzék zárásáig anévjegyzékbe felvett
választópolgárok száma A
1 663
A szavazás napján a névjegyzékbe
igazolás alapján felvett
választópolgárok száma B
1
Választópolgárok száma
a szavazás befejezésekor C
1 664
Visszautasított választópolgárok száma D
0
Szavazóként megjelentek száma E
628 (37,74 %)
Az urnában levõ szavazólapok száma F
628
Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet:+ / hiányzó:-) G
0
Érvénytelen szavazatok száma H
4 (0,64 %)
Érvényes szavazatok száma I
624 (99,36 %)
Sorsolt A listát állító
sorszám párt(ok) neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF

Kapott érvényes szavazat
357
6
0
12
113
102
8
26

%

7,21
0,96
0,00
1,92
18,11
16,35
1,28
4,17

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a község lakosságát
augusztus 20-án Szent István napi
ünnepségre.
Helye: Szent Erzsébet park
Ideje. Augusztus 20. délelõtt 11 óra
Program:
Szabadtéri Szentmise
Ünnepi köszöntõ
Kulturális mûsor
Fellépnek: Kalocsai Mária népdalénekes,
Rozmaring citerazenekar és a Lõrinci
Hagyományõrzõ Csoport
Jáger József
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Testületi ülések
2009.április 23.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
tanulólétszám-csökkenés miatt egy pedagógus álláshely
megszüntetésérõl döntött a testület.
EU Parlamenti választások elõkészületei,
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása.
HEFOP pályázat benyújtása taneszközökre az
Iskola részérõl.
Közmeghallgatás
Megjelent 80 választópolgár és a képviselõ-testület.
Oldal Alfréd polgármester ismertette az elmúlt év
eredményeit, fontosabb történéseit és vázolta a 2009 év
terveit, elképzeléseit. Szólt az elkészült szennyvízberuházásról, a szükséges útfelújításokról, a megnyert
több utcát érintõ útpályázatról. Továbbá az elsõ
negyedévben 28 M Ft összegben nyújtott be pályázatokat
az Önkormányzat óvoda és iskolafelújításra. A közmunka
programban 20 fõt alkalmaznak akik a közterületek
rendezését is feladatul kapták. Lakossági hozzászólások
követték a polgármester beszámolóját.
2009. május 27.
(Napirendi pontok szerint)
Civil szerveztek beszámolója a 2008. év
eseményeirõl( Nyugdíjasok Érdekvéd.Szöv.,Polgárõr
Egyesület,X-TÉT Egyesület,Összefogás Zagyvaszántóért
Egyesület)
Helyi gyámhatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója
Heves megyei hulladékgazdálkodási projekt
Közbeszerzési Terv elfogadása
Az intézmények Alapító Okiratainak módosítása
Útfelújítási pályázat alapján a kivitelezési munkák
elkezdése
Dr. Gyetvai Tibor r.õrnagy hatvani Rendõrkapitány
beszámolója a települést érintõ 2008-as
bûnesetekrõl,intézkedésekrõl.
α Egyebek:rossz állapotú utak felmérése,
illetékesnek továbbítás megtörtént,folyószámlahitel
igénybevétele, könyvvizsgálói jelentés készíttetése.
Elkezdõdött a Mûvelõdési Ház felújítása. Az alábbi
témákban történt hozzászólás a testületi tagok részérõl:
Falunap programjai, lomtalanítás, játszótér állapota,
kóbor ebek problémája , munkahelyteremtõ
beruházások.
A testületi ülések nyilvánosak, minden hónap utolsó
csütörtökjén az érdeklõdõk figyelemmel kísérhetik az ott
folyó munkát. Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvek pedig
a Könyvtárban megtekinthetõk.
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FALUNAP 2009
Az éppen egy évtizedes hagyományt követve május 30-án az idén is
megrendezésre került Zagyvaszántón a falunap. A falu nehéz helyzetének
ellenére is a képviselõtestület egyöntetûen támogatta ezt a rendezvényt, hiszen
a lakosság igényli és megérdemli legalább évente egyszer a helybeli
szórakozási lehetõséget. Szerencsére a falunapnak az idén is sok támogatója
és civil segítõje akadt, mindez takarékos szervezéssel párosulva nem jelentett
külön terhet a költségvetésnek.
Délelõtt sportprogramok zajlottak, az iskolában pedig a nyugdíjasok és
elszármazottak találkozója volt, amit nótamûsor is színesített.
Délután gyermekprogramok, fekvenyomó bajnokság és táncbemutatók
követték egymást. Rendkívül látványos és színvonalas volt a Zéta
néptánccsoport elõadása, a boldogi musical produkció pedig olyan sikert
aratott, hogy az õsz folyamán buszt indítunk újabb elõadásukra.
Az esti órákban akrobatikus rock&roll, imitátor show és dobshow
következett. Kilenckor léptek színpadra az est sztárvendégei, Roy és Ádám,
akik élõ koncertet adtak. A mûsorszámokat tûzijáték zárta, majd nosztalgia
disco következett.
Az iskola épületében kiállításokat láthattunk egész nap, (Kiss László
fotókiállítása, Korim Cintia és Poór Anett grafikái , Szabó Józsefné –
Szalmafonott tárgyai, Poissonneau Jean-Claude: Tiffany üvegdíszek,
Poissonneau Zsuzsanna: Hímzett táskák) ezeket rengetegen nézték meg,
szép sikert arattak.
Sajnos a délelõtt még kellemes idõ délutánra rosszra fordult, de azért
sokan kitartottak a falunapon. Volt egy-két újdonság is a helyszíneket
illetõen, a színpad hátra került a bitumenes pályára (levegõsebb,
kényelmesebb lett), a körhinták a játszótér melletti parkban voltak. Sajnos
az idõjárásnak nagyon ki vagyunk szolgáltatva, de rossz idõ esetén is
vállalnunk kell a lebonyolítást (ezt tudja biztosítani a tornaterem)
Úgy gondolom, hogy egy falunap fontos esemény a település életében,
érezhetõen közösségformáló erõ, találkozásokra, beszélgetésekre is
lehetõséget ad. Erõsíti bennünk a lokálpatriotizmust, Zagyvaszántó
szeretetének érzését. E sikeres rendezvény kapcsán kívánom,
Zagyvaszántón ne legyen jellemzõ a széthúzás, az acsarkodás. Évrõl évre
legyenek- még nehéz helyzetekben is- közösségi alkalmak, hogy büszkék
lehessünk arra, hogy zagyvaszántóiak vagyunk.
A falunapot anyagilag támogatták: Zagyvaszántó Község Önkormányzata,
SALKER Kft., Olva Kft., 3 Szabó Kft., Borbély és Tsa. Bt., CserGeszt
Kft., ÁFÉSZ.
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Gyermekprogramok
a falunapon
A falunapi gyermekprogramoknak már évek óta
hagyománya van Zagyvaszántón, és ez a rendezvény
évrõl évre egyre több látogatót, résztvevõt vonz. A
gyerekprogramok két lelkes szervezõjének Sándor
Erzsébetnek és Tímár Anitának ezúton szeretném
megköszönni áldozatos munkáját. Az idén a sportpályáról
az iskolába költöztünk, mivel itt a sokszínû programoknak
jobb helyszínt tudtunk biztosítani. A legkisebbek vidám
és kreatív játszóházakon vehettek részt, az arcfestés
segítségével különbözõ állatok bõrébe bújhattak bele,
lovagolhattak, ugrálóvárban próbálhatták ki
ügyességüket, délután pedig aszfaltrajz versenyen
mérhették össze tudásukat.
Minden ingyenesen állt a gyerekek részére és
mindenki ajándékot kapott, ezért is szeretnénk
köszönetet mondani, minden gyermek nevében azoknak
a szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek
akik adományukkal segítették ennek a programnak a
megvalósítását:
Oláh Anita, Szabó Gábor, Rádler Szilvia, Ifj.
Kompolti Béla, Mándoki György, Dr. Kovács Erika,
Tóth Gábor, Fekete László, Fekete Lászlóné, Nyári
Zoltán, Három Szabó Kft., Összefogás Zagyvaszántóért
Egyesület, X-tét Egyesület, Patkó Lajos, Danyi József,
Fügedi Szilárd, Fügedi Anita, Horváth Tamás, Kiss J.
Szabolcs, Koczka Ferenc, Alattyáni Anna, Fekete Anita,
3 perces italbolt, Varga József, Molnár Sándor, Garzó
Edit, Princz Judit, Katona Judit, Tímár Péter, Borbélyné
Kerek Márta, Burján Dóra, Fodor László, Czank
Róbertné, Tóth Annamária,Petõfibányai Lóbarát
Hagyományõrzõ és Természetvédõ Egyesület,
Takarékszövetkezet Zagyvaszántó, Erdõsi János,
Turcsányi Rita, Havellant János.
Kiss J. Szabolcs

Zagyvaszántóért díj
2009
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának
Képviselõ Testülete ebben az évben is odaítélte a
„Zagyvaszántóért Kitüntetõ Díjat”. 2009-ben Matula
János kapta a helyi futballsport terén nyújtott
lelkiismeretes munkájáért. A díj posztumusz átadására
május 30-án a Falunapon került sor, ahol Oldal Alfréd
polgármestertõl Matula Jánosné vette át az
emlékplakettet.

3031 Zagyvaszántó, Jókai út 787. hrsz.

BARKÁCS-MÛSZAKI KERESKEDÉS,
FATELEP
Tel:. 06 37/386-053 Fax: 06 37/586-011
Mobil: 06 20 947 45 49
Mobil: 06 20 571 55 65
www.dorker21.hu
Email.: dorker21@dorker21.hu

KÍNÁLATUNKBÓL:
FENYÕ FÛRÉSZÁRU:
deszka, padló, gerenda

Lambéria,
OSB,
Dekornád
Munkavédelmi cipõk,
bakancsok
Csatorna, szegek,
ácskapcsok
STIL lánc
készítés, -élezés
Kulcsmásolás,
locsolótömlõk
Fûnyíró damilok,
kutyaólak
Háztartási létrák,
festõlétrák
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Iskolai események képekben…
Húsvéti focitorna Olaszországban.
Hatvan-Lõrinci-Zagyvaszántó közös szervezésében
Reggioban játszott csapatunk, ahol a középmezõnyben
végeztek. Gratulálunk!

Június 11-12. Gyereknapok iskolánkban
A Szülõi Munkaközösséggel közös szervezésben
vetélkedõk, akadályversenyek és számháború vártak az
iskola tanulóira. Az állomásokon tanár nénik és tanár
bácsik irányították a játékokat. Kicsik és nagyok együtt
küzdöttek a mókás és izgalmas feladatokban, a nap végén
pedig közösen fogyasztották el a hamburgert, üdítõt és
örülhettek az apró ajándékoknak. Köszönjük!

Eger-megyei Diákolimpia döntõje-. Májusban
az U 13-as korosztály csapata (iskolások 1996-97ben születettek) a dobogó III.helyén végzett.Az
eredmény eddig egyedülálló iskolánk futball-sportjában,
kiemelkedõ továbbá Matula Viktor (7.o) tanuló
teljesítménye aki a torna legjobb játékosa címet kapta
meg!
Közlekedési nap
Településünk körzeti megbízottja Kiss Attila rendõr
zászlós irányításával a gyermeknapok egyik fontos
programja volt a veszélyhelyzetek felismerése és
balesetmentes közlekedés szabályainak elsajátítása
környezetünkben. Valós helyzetekben volt lehetõség
kipróbálni és megfigyelni a megbeszélt szabályokat (vasúti
átjáró, buszmegálló, Rákóczi út). Erre az alkalomra külön
kiadvány is készült, amit minden tanuló megkapott. A
programot támogatta az Önkormányzat megnyert és
megvalósult újfelújítási pályázata.
Univer kosárlabdák
Iskolánk is csatlakozott az Univer által hirdetett
pontgyûjtési akcióhoz, így több mint 200 pont
beküldésével nyertünk öt kosárlabdát. Ezeket a területi
képviselõ Oldal Olivér hozta el és adta át tanulóinknak.
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Fizika óra kicsit másképp
Rendhagyó fizika órát láthattak tanulóink egy pályázat
segítségével. Az ÉMÁSZ szervezésében izgalmas és
látványos kísérletek ejtették ámulatba a diákokat és
vezettek be a fizika rejtelmeibe.
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Nyertünk
A Heves Megyei Közalapítvány pályázatán 200.000
Ft-ot nyert intézményünk, melybõl elektromos zongorát
és a kisebbeknek bábkészletet vásárolunk.
Felújítási munkálatok
Az Önkormányzat a Zagyvaszántó Gyermekeiért
Közalapítvánnyal közösen egy teljesen felújított
tanteremmel várja a szeptemberben elsõ osztályt kezdõ
kisdiákokat (parketta-felújítás, falak javítása, festése,
falburkolás). Továbbá több tanterem, az elsõ épület
lépcsõfeljárója OSB lap borítást kap, a tornatermi
padokat felújították és megtörtént az általános
karbantartás is.

Nyári tábor
Balatonakaliban
táborozott 38 diákunk
a nyári szünet elsõ
hetében. Sok program várta õket, persze
a Balatonban való
fürdõzést semmi sem
pótolhatta.

Ha vége a nyárnak…
A tankönyvosztás már biztosan jelzi, vége a nyári
szünidõnek és kezdõdik az új tanév. Ennek az idõpontja
augusztus 28. 9,00-17,00-ig ill. augusztus 31-én 8,0012,00.Aki ingyenes tankönyvre jogosult annak igazolást
kell hoznia!
A tanévnyitó ünnepség augusztus 31-én hétfõn
17,00-kor lesz. Elsõ tanítási nap szeptember 1.
A következõ tanévben is folytatódnak a mûvészeti
iskolák foglalkozásai, ill. emelt szinten oktatják az angol
nyelvet a testnevelést és alsó tagozaton az
informatikaoktatás is választható lesz.
Fontos rendezvénynek ad helyet szeptember 17én iskolánk. A térségi Anyatejes Világnap programjai
költöznek tantermeinkbe .E napon felsõ tagozatosaink
Budapesten az Országházat nézhetik meg egy tanulmányi
kirándulással egybekötve.
Az õszi szünet október 23-november 1-jéig tart.
Boronkay Andrea

Nyár az iskolában
Nyári napközis tábor
Az idén elsõ alkalommal szervezte meg iskolánk a
nyári napközis tábort, 17-en jelentkeztek tanulóink közül.
Változatos, színes programokat és hasznos elfoglaltságot
biztosít a gyerekeknek amíg a szülõk dolgoznak.
Szeretnénk ezt a jövõben minden nyáron megszervezni,
ezzel is újabb lehetõségeket kínálni a gyerekeknek.

Szüreti felvonulás
és mulatság
Idén is megszervezésre kerül a szüreti felvonulás.
A tervezett idõpont október 3.
Reméljük, hogy a felvonulás hasonlóan színes és
jó hangulatú lesz, mint az elmúlt két évben és sokan
beöltöznek elõdeink viseletébe.
Várjuk a jelentkezõket, a jó ötleteket, hogy a
2009-es szüreti felvonulás is szép színes,
mozgalmas, emlékezetes legyen!
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Gesztenyevirág Óvoda
lettünk…
Május hónapban is sok érdekes esemény történt
óvodánkban.
Az elsõ vasárnap az édesanyák ünnepe. Mind a
három csoport bensõséges hangulatú köszöntéssel,
ajándékkészítéssel, verssel, dallal készült.
Hagyomány óvodánkban, hogy a csoportok kirándulni
mennek, hogy új élményekkel gazdagodjanak
gyermekeink. A kiscsoportosok a Jászberényi Állatkertet
látogatták meg. Középsõ csoportosainkat a Csodák
Palotája varázsolta el. Nagycsoportosaink a Fõvárosi
Állatkertbe és a Ferihegyi Repülõtér skanzenjébe
kirándultak. Az átélt élményeik megjelentek játékaikban
és a gyermekmunkákban is.
Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is két naposra
szerveztük a gyermeknapot.
Az elsõ napon ugráló vár és arcfestés várta a
gyermekeket. A második napon játékos versenyek,
vetélkedõk, szülõk által készített palacsinta szolgálta a
gyermekek örömét.
Színes évzáró mûsorokkal zártuk a nevelési évet. A
kicsik kantus ruhában, a középsõsek kékfestõben, a
nagyok reneszánsz ruhában szerepeltek.
A nyári takarítási szünet ideje alatt, teljesen felújítottuk
a leendõ kiscsoportosok termét.
Alapítványi pénz felhasználásával barátságos
fenyõbútorokat is be tudtunk szerezni. Egy közeli KFT
segítségével, elkezdtük az épület hõszigetelését is, amit
a jövõben remélhetõleg folytatni tudunk.
Évek óta szeretnénk az óvodának nevet adni. A közel
40 éve udvarunkon álló gesztenyefa adta az ötletet a
névválasztáshoz. Nagy érték nekünk ez a fa. Õsszel
termését gyûjtjük, és avart gereblyézünk alatta. Télen
madáretetõket helyezünk ágaira és etetjük a nálunk telelõ
madarakat. Tavasszal gyönyörködünk rügyfakadásában,
virágba borulásában. Nyáron árnyat adó lombja alatt
hûsölnek a gyermekek.
Óvjuk, védjük, gesztenyefánkat, hogy még sok
kisgyermek cseperedhessen alatta.
Az óvoda nevelõtestülete

RENDÕRSÉG
Kiss Attila r. zls.
Tel: 06 20/776 81 24
(Szolgálati idõ esetén éjszaka is.)
Segélyhívó: 112
Hatvan Rk: 37/ 342-244.

7

Mi a baj az
atomerõmûvekkel?
Erre a kérdésre kaphattak választ annak a
könyvtárban szervezett író-olvasó találkozónak a
résztvevõi, akik májusban eljöttek Stolmár Aladár:
Az én Csernobilom címû könyvének
bemutatójára.
A szerzõ neve bizonyára ismerõsen cseng a
hajdani selypi gimnázium volt tanulói számára
(vannak néhányan Zagyvaszántón is), hiszen ide, a
környékünkre kötõdik õ, apci származású, Selypen
érettségizett.
Egyike az elsõ magyar atomerõmûves
mérnököknek, Moszkvában tanult, a paksi
atomerõmû tervezésén dolgozott, majd 1985-tõl
Amerikában élt. Ott az Energiaügyi
Minisztériumban aktívan tevékenykedett azért,
hogy a Szovjetunió végre a nemzetközi
közvélemény számára jelentést adjon ki egy
„belügyérõl”, a csernobili üzemzavarról.
Az érdekes látványos elõadással bevezetett,
közvetlen hangulatú beszélgetés során
körvonalazódott a címben feltett kérdésre a válasz:
Az atomerõmûvekkel semmi baj nincs, de a
csernobili típusúakat le kell állítani, mert nem
biztonságosak. Viszont a megnövekedett
energiaszükségleteket
a
korszerû
atomerõmûvekkel a legcélszerûbb kielégíteni, mert
így csökkenthetõ a leghatásosabban a széndioxid
kibocsátás.
A tartalmas, fordulatos és nagyon olvasmányos,
közérthetõ stílusban írt könyv kikölcsönözhetõ a
könyvtárból.
Kiss J. Szabolcs könyvtáros
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Ismét tavaszköszöntõ
a civilekkel!
Immár második alkalommal volt kegyes az idõjárás a
zagyvaszántói civilekhez!
Hiszen az idén második alkalommal rendezte meg az
Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület (ÖZE) a
tavaszköszöntõ Civil Majálist.
Az egyre népszerûbb rendezvényen bárki részt
vehetett, finom étellel, játékkal, énekkel, sportolási
lehetõségekkel vártuk a családokat, gyerekeket!
A sikeres rendezvényen szinte minden helyi civil
szervezet képviseltette magát!
Az ÖZE-n kívül részt vett a Polgárõrség, a
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, és az X-TÉT is,
valamint az általános iskolánk tantestületét is jelentõs
számban képviselték pedagógusaink!

Szemétszüret 2009
Az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület szervezésében, a Polgárõrséggel szorosan karöltve 2009.
évben harmadik alkalommal került megrendezésre a
Szemétszüret.
A rendezvény eredeti célja - hogy a falu közterületein
példamutató szándékkal összeszedjük a szemetet –
mellett idén csatlakoztunk Kiss László zagyvaszántói
képviselõ faültetési kezdeményezéséhez. Így a
szemétszedés mellett facsemetéket is ültettünk.
Munkánkhoz az önkormányzat által pályázat útján
beszerzett facsemetéken kívül még Oldal István egyéni
felajánlásaként örökzöld tujákat is kaptunk. Az új
növényeket a faluban több helyen, elsõsorban az
óvodával szemközti területen és a templomhoz vezetõ
bekötõúton ültettük el.
Nagyon sok szemetet gyûjtöttünk össze az idén is,
de örvendetes tény, hogy évrõl-évre mégis egyre
kevesebbet kell. Elmondhatjuk, hogy a Szemétszüret
rendezvénye valóban eléri célját, és egyre jobban
odafigyelünk a környezetünkre!

2009. NYÁR

A résztvevõ civilek, és a tantestület tagjai is készítettek
valami kis vendégváró finomságot.
A fõzõcske során készült bográcsban gulyásleves, volt
nyársalás, szabadtûzön grillezett ételek, palacsinta. A szép
idõben aktívan kikapcsolódni vágyókat hideg üdítõ és
sör is várta.
Remek tollaslabda meccseket játszottunk a
tornateremben, kispályás focimérkõzést rendeztünk a
füves pályán. A gyerekek játszottak, labdáztak.
Kitûnõ hangulatban telt a nap a feldíszített májusfa
árnyékában!
Köszönjük a résztvevõknek, hogy hozzájárultak a jó
hangulathoz, és reméljük jövõre is hasonlóan szép idõvel
köszönt ránk majd a harmadik Civil Majális!

Számunkra is meglepõen sokan fogtak össze velünk
a faluszépítõ munkában, gyerekek, felnõttek egyaránt!
Az ÖNO udvarában a dolgos kezek munkáját finom
paprikás krumplival, hideg üdítõvel, és sörrel köszöntük
meg.
Õszintén örülünk a rendezvény sikerének,
mindenkinek köszönjük a munkáját, és reméljük jövõre
is méltó fogadtatásban tudjuk részesíteni majd lelkes
segítõinket!

2009. NYÁR
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OLVA KFT
KFT.
ÉPÍTKEZÕK BOLTJA
3031 ZAGYVASZÁNTÓ JÓKAI ÚT A 21-ES FÕÚT MELLETT
NYITVA: H-P.: 7.00-17.00, SZO.:7.00-12.00
TEL: 37/586-006. FAX: 37/386-552 e-mail: olva@olva.t-online.hu
BRAMAC, TONDACH, CREATON, MEDITERRÁN CSEREPEK AKCIÓBAN!!!
Az akció részleteirõl érdeklõdjön telephelyünkön!

Falburkoló mészkõ kapható, 5 féle változatban.
Mátratherm 30 NF falazó
Mátratherm 10/50 NF válaszfal

259,- Ft/db
213,- Ft/db

AZ ÁRAK KAMION TÉTELBEN, GYÁRTELEPI ÁTVÉTELLEL ÉRTENDÕK!

TILATEX BELTÉRI FALFESTÉK
14/1 vödör 4.390Ft helyett

3.950Ft

Dulux „a nagyvilág színei” falfesték bevezetõ áron!
Einhell fûszegélynyíró RT 551 500W
Kerti sütõ Lisszabon támfalból (80 db) 19240Ft

7500Ft
15200Ft

Tondach cserép akcióban!
Tatai téglavörös 1/1 cserép

163Ft

Sadolin extra Borovi fenyõ 2,5l
Mosdó csaptelep lánctartó szemes (Beta)
LB-Knauf Colorin 5kg-os fugáz 2190Ft helyett

OSB lap 2500X2090X6
630Ft/m2
3780Ft/tábla
3290Ft/tábla

Áraink tartalmazzák az áfát!

76 Ft
6015Ft
4800Ft
1750Ft
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Zagyvaszántói Polgárõr Egyesület

Karatésok
Az elmúlt évtizedekben településünkön többször
is megjelent a karate sport. Sajnos ezek a
próbálkozások rövid ideig tartottak. 2004 õszén az
általános iskola tornatermében a Falcon RSC
karatésai tartottak toborzóval egybekötött
önvédelem bemutatót. Láthattak akkor az
érdeklõdõk néhány nagyon fiatal versenyzõt, akik már
akkor szép eredményeket mondhattak magukénak.
Ügyességük sokaknak megnyerte tetszését. Ennek
hatására mintegy 16 általános iskolás kezdett el
foglalkozni e sportággal. A foglalkozások a helyi
Mûvelõdési Házban azóta is tartanak.
Az elsõ fél év erõsen megrostálta a jelentkezõket.
Mire az elsõ övvizsga 2005 áprilisában elérkezett, a
kis csapat létszáma 10 fõ alá csökkent. Úgy látszik a
kitartó, szorgalmas munkára korunk gyermekei közül
csak kevesen képesek.
Az évek lassan peregtek, övfokozataik pedig
egyre színesebbek, és sötétebb színûek lettek.
Legjobbak ma már a barna öves vizsgájukra
készülnek. Mindez azt jelenti, hogy a befektetett
munka lassan meghozta elsõ gyümölcseit.
Megszülettek az elsõ versenyhelyezések, érmek is.
Munkáról beszélünk, mert nem laza kis lötyögés
a karate tanulás Dénes János edzõ irányítása mellett.
Heti két edzés van, de gyakran ellátogatnak a sampai
lõrinci edzõtermébe is, ahol a mester válogatott
versenyzõivel edzhetnek együtt. Évente háromszor
edzõtáboroznak és kisebb nagyobb versenyeken is
elindulnak a szántói karatékák.
Minden évben találkozunk Kazuhiro Sawada 7
danos japán nagymesterrel a Palóc Karate Szövetség
edzõtáborában. Varázslatos tudása lenyûgözött
minket és még szorgalmasabb tanulásra ösztönöz.
Mivel a Mûvelõdési Ház nem ideális edzõterem,
ezért szeretnénk õsztõl lehetõséget kapni arra, hogy
az iskolában edzhessünk. Szeretnénk a karate
csoportunkat új –kezdõ csoporttal bõvíteni.
Szeretettel várunk sorainkba minden hét évesnél
idõsebb érdeklõdõt, akár családokat is, hogy
megismerjék a legendák sportját a karatét.
TESTEDZÉS—ÖNVÉDELEM—
VERSENYSPORT—KARATE
Dénes János edzõ

Közhasznúsági jelentés 2008
Bevételek
Önkormányzati támogats
Egyéb kapott támogatás
SZJA 1 %
Visszautalt tagdíj
Kapott banki kamat
Összes bevétel:
Kiadások
Posta költség
Különféle egyéb ktsg
Bank ktsg
Tagdíj
Összes kiadás:
Zagyvaszántó, 2009. május 31.

70.000 Ft
27.855 Ft
51.951 Ft
8.145 Ft
1.510 Ft
159.461 Ft
1.300 Ft
51.871 Ft
1.660 Ft
1.000 Ft
55.831 Ft
Pisák Lajos elnök

Közhasznúsági jelentés
a „Zagyvaszántó Gyermekeiért”
Közalapítvány 2008. évi tevékenységérõl
Más gazdálkodótól kapott támogatás 1.618.782
Ft, ebbõl 1%
447.382 Ft.
Kamatbevétel:
3248 Ft
Nyújtott támogatás összesen:
1.240.553 Ft
Ráfordítás, egyéb költség:
58.461 Ft
Az alapítvány az Alapító Okiratban foglaltak szerint,
az abban meghatározott célok megvalósítása
érdekében mûködött.

Új falugazdász
A nyártól új falugazdásza van településünknek,
Kovács Viktor személyében. Diplomáját a
Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerezte,
általános agrármérnökként. Nagyrédén lakik, nõs
és van egy hét éves kisfia.
Elérhetõsége:30/4453-415
A településen az ügyfélfogadási rend nem fog
változni, ugyanúgy a könyvtárban és a hétfõi
napokon marad, délelõtt kilenc órától tizenegy óráig,
A fogadóórák szabadságolások és helyettesítések miatt csak augusztus végétõl fognak
rendszeresen megtartásra kerülni a fent említett
idõpontban, addig állandó ügyfélszolgálat érhetõ el
a Hatvani Körzetközpontban (Cukorgyár épülete a
Lidl áruházzal szemben tel: 37/540-222) az alábbi
idõpontokban:
Hétfõ 8.00-15.00. Kedd 8.00-15.00. Csütörtök
8.00-15.00. Péntek 8.00-11.00.

2009. NYÁR
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Brüsszel-London-Párizs
Május 15-én indultunk az iskolából, húsz fóvel és
két pedagógus kíséretében Londonba. 18 órányi út után
érkeztünk Brüsszelbe, az Európai Unió központjába. Itt
egy egész napos városnézésen vettünk részt. Este
továbbindultunk Franciaországba a szálláshelyünkre.
Másnap kora reggel érkeztünk Calais-be, ahonnan
komppal keltünk át a csatornán, és másfél óra múlva a
doveri ‘fehér sziklák’ fogadtak minket Angliában. Elsõ
napunkat Canterbury városában, valamint Greenwichben töltöttük. Este 8 óra felé érkeztünk meg a
családokhoz, akiknél az éjszakákat töltöttük. Így a
gyerekeknek alkalmuk nyílt arra, hogy kipróbálják
magukat az angol nyelv területén. A következõ napot
Windsor gyönyörû kisvárosában töltöttük, ahol
megnéztük a királynõ egyik vidéki kastélyát. Az
elkövetkezõ két napot teljesen Londonnak szenteltük,
gyalogosan. Az idõnk ekkor már nagyon jó volt.
Gyönyörûen sütött a nap, ami nem igazán megszokott
Angliában. Jártunk a Westminster Apátságban, az
Oxford Street-en, ami London egyik legnépszerûbb
bevásárló utcája, a Trafalgar téren, ami tele van szebbnél
szebb szökõkutakkal, elsétáltunk a Buckingham Palota
elõtt, ahol megnéztük a királyi gárda õrségváltását.
Felkerestük a British Museumot is, ahol rengeteg kincs
van felhalmozva a világ minden részérõl, s egy nap kevés
ahhoz, hogy mindezt végignézzük. Nagy élményt jelentett
a Temze partján a világ legnagyobb óriáskereke, a
‘London Eye’, ahonnan 40 km-re is el lehet látni tiszta
idõben. A gyerekek kedvence Madame Tussaud
Panoptikuma, ahol több híres sportoló, színész, énekes,
politikus életnagyságú, viaszból készült mása látható. Sok
kedvencükkel készült közös fotó róluk. Angliai
tartózkodásunk utolsó napján a Tower-be mentünk.
Megcsodálhattuk a koronaékszereket, amit Anglia
uralkodói viseltek. Délután búcsút vettünk a
szigetországtól, ismét kompra szálltunk, s visszatértünk
Franciaországba. Másnap a párizsi kirándulásunkat a
Notre Dame Székesegyháznál kezdtük, majd
ellátogattunk a Louvre-ba, innen a Tuileriák kertjén át

Újra kinyitottam üzletemet
a lakásomnál!
ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL ÉS TURIVAL
(holland: 800, angol 900 Ft/kg)
várom régi és új vásárlóimat
a Damjanich u. 39. szám alatt.
Nyitva reggel 9-tõl egész nap.

Butikos Edit
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végigsétáltunk a városon, és részt vettünk egy
felejthetetlen hajókiránduláson a Szajnán. Utolsó
programunk az Eiffel torony volt. A legtetejérõl beláttuk
az egész várost. Este elindultunk, s nyolc nap
után fáradtan, de rengeteg szép élménnyel tértünk haza.

Sós Laura 5. osztályos tanuló

Lengyelország - Przemysl
Heves megye és lengyelországi testvérmegyéje
Przemysl már 6 éve szoros kapcsolatot ápol egymással.
Ennek legutóbbi kiemelkedõ eseménye két fontos
programot felölelõ látogatás volt .Elsõként egy testvérmegyei konferencia a már említett két megyén túl
Németország, Szlovákia és Ukrajna részvételével ahol
az uniós pályázati tapasztalataikat osztották meg
egymással a megjelentek. Ezt követte az egri Dobó István
Vármúzeum akvarell-gyûjteményébõl megnyitott tárlat
a przemysli Nemzeti Múzeumban. A konferencián
megyénket Fekete László a Heves Megyei Közgyûlés
Sport-, Ifjúsági- és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke
képviselte és õ nyitotta meg a fent említett kortárs akvarell
kiállítást is.
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Csak focizzunk tovább!
Feljutottunk a megyei I. osztályba, de nem tudunk
fellépni a megye I. osztályba – és ez a tény a ,,de’ ellenére
is siker!
Feljutottunk, és ez bizonyítja a munkánk helyes
irányát, ezt az eredményt megérdemelt elismerésként kell
értékelnünk!
Az, hogy ténylegesen nem lépünk fel az újabb
osztályba, nem jelent kudarcot, hiszen rajtunk, és a
teljesítményünkön kívül álló ok – a pénz hiánya – az,
ami meggátol ebben minket.
És ez nem szabad, hogy elvegye a kedvünket, ez nem
szabad, hogy értelmetlennek tüntesse fel a munkánkat!
A sikert kell látnunk, a játékot, a csapatjáték
közösség-összekovácsoló erejét. A maga helyén,
sportszakmai szemmel értékelve az eredményt – meg
tudtunk felelni a felénk támasztott elvárásoknak, és
sikerre vittük a zagyvaszántói focit!
Fontos, hogy tudjuk, az elnökség mindent elkövetett,
hogy elõteremtse a szükséges pénzt, de az összeg
nagyságrendje, és a mostani gazdasági helyzet szinte
lehetetlenné tette ezt az amúgy is nehéz feladatot.
Viszont a feljutáshoz szükséges feltételek
megteremtéséért folytatott munka még jobban
megerõsített, és összehozott minket. Sikerült egy új
koncepció mentén elindítani a sportegyesület vezetését.
Ebben nagyobb hangsúlyt fektetünk a focit népszerûsítõ,
saját szervezésû rendezvényekre, amiknek a bevételével
igyekszünk a színvonalas szakmai munkát továbbra is
biztosítani.
Itt szeretném õszintén megköszönni az elnökség,
és személyesen Sági István és párja Erika, Fekete
László és párja Böbe, Szûcs Krisztián és párja
Anita, Kiszely Mihály, Nagy Szabolcs, Makaria
Csabáné (Ildi), munkáját. Õk azok, akik a csapatot
összetartva, az idényt végigdolgozva, még a feljutásért
is „minden követ megmozgattak”!
Oldal Alfréd, Rabecz József elnökségi tagok
munkájáért is külön köszönet jár! Valamint, és nem utolsó
sorban kiemelt köszönet illet minden támogatónkat, akik
bármilyen formában is hozzájárultak az idei sikeres
munkánkhoz!
Természetesen egyéb változásokkal is jár a csapat
életében ez a helyzet.
Változni fog a csapatunk: Lesznek a csapattól távozó,
és a csapathoz érkezõ játékosok is. De a végleges
játékos gárdánk felállítása még folyamatban van, az
átigazolások hivatalosan 2009. július 30. napjával
zárulnak majd le. Ezért csak ezután tudjuk a végleges
csapatnévsort majd közzétenni.
Amit biztosan tudunk, hogy eddigi edzõnk Juhász
József (Joker) távozik a csapat élérõl. Neki köszönjük
kitûnõ szakmai munkáját, amivel hozzásegítette
játékosainkat ehhez az eredményhez. További, hasonlóan
szép sikereket kívánunk munkájához!
Valamint nagyon köszönjük minden játékosunknak a

felkészülést, a lelkes és sokszor igen látványos játékot!
Reméljük sokukkal találkozunk még az újabb bajnoki
idényben!
Továbbá, köszöntjük az új felnõtt edzõnket, Szabó
Gábort, aki eddig az ifi csapatunk felkészítõje volt, de
ezután már a felnõtt játékosaink is az õ szakmai irányítása
alatt fognak fejlõdni.
Az új vezetõi elgondolás mentén, több szinten, és több
formában próbálunk majd pénzt szerezni, és a focit
népszerûsíteni!
Összefogunk, és terveink szerint egy megújult, ígéretes
csapattal ismét sikerre visszük a zagyvaszántói focit! És
akkor már lehet, hogy más lesz a pénzügyi helyzet...
Jó focit, jó szurkolást!
Fügedi Szilárd
ZSE elnök

Zagyvavölgye Kupa
ÚJ, SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSÛ
RENDEZVÉNYNEK AD OTTHONT
ZAGYVASZÁNTÓ!
Szeretettel várunk kicsiket, és nagyokat, sportkedvelõ
barátokat, 2009. augusztus 1-jén szombaton 9 órától,
a ZSE szervezésében a zagyvaszántói focipályán
megrendezésre kerülõ egész napos futballtornára!
A hagyományteremtõ szándékkal életre hívott új
rendezvényen a környékbeli focicsapatok játszanak
izgalmas mérkõzéseket egymással. Díjazzuk az elsõ
három csapatot, a tét, a vándorserleg megszerzése!
A benevezett csapatok:
1. Apc – megye II. 2. Hatvan – megye I. 3. Lõrinci –
megye I. 4. Petõfibánya – megye II. 5. Rózsaszentmárton
– megye II. 6. Zagyvaszántó – megye II.
Az egész napos program belépõköteles!
A belépõjegy ára 400 Ft, ami tartalmaz egy tányér
szabadtûzi bográcsos ételt.
Lesz büfé, ahol nagyon kedvezõ áron juthatnak a
résztvevõk hideg üdítõhöz, és sörhöz!
Gyertek el, kicsik, nagyok, sportkedvelõ barátok! A
rendezvény bevétele a zagyvaszántói focicsapatot
támogatja!
ZSE Elnöksége

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
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