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A Hatvan város gesztorságával megvalósuló
6 településre kiterjedõ szennyvízberuházás II.
üteme 2008-ban befejezõdött – Zagyvaszántó
teljes területén a csatornahálózat kiépült. Az
ingatlanok élõre kötése közel 90%-ban
megtörtént – 2009. tavaszán még folytatódik.

Az építés során megrongálódott utak nagy
részét – 11.000 m2-t teljes felületû
aszfaltborítással, 850 m2-t pedig sávosan
helyreállítottunk – 2009. nyarán a még rossz
állapotú útjainkat fogjuk felújítani pályázati
pénzbõl. A télen megsüllyedt útpadkákat, illetve
utakat a tavasz folyamán helyreállítjuk.

Az említett munkák befejeztével, illetve
2009. tavaszán útjaink védelme érdekében
súlykorlátozó táblákat fogunk kihelyezni. -
Kérjük azok betartását, illetve nagyobb súlyú
gépjármûvek behajtásához (építkezés,
tüzelõanyag, stb. szállítása esetén) útvonal
engedély kérését a Polgármesteri Hivatalból -
kivétel a telephellyel rendelkezõ vállalkozók.

Kérjük továbbá mindazon gépkocsi-
tulajdonosokat, akiknek udvari kihajtójuk és a
közút között nincs szilárd (sármentes) burkolat,
építsék azt ki – apci, illetve lõrinci kõbányákba
1000 Ft/t áron lehet zúzott követ vásárolni.

Felhívjuk a gépjármû-tulajdonosokat, hogy
gépkocsijukkal hosszabb ideig ne a házuk elõtt
az útpadkán, illetve a járdán parkoljanak, álljanak
be udvarukba vagy garázsukba.

Oldal Alfréd
polgármester

Tisztelt Zagyvaszántói
Lakosok!

Az 1848-as forradalomról az idén is meg-
emlékezett a falu lakossága. A hivatalos önkormányzati
ünnepséget nem fogadta kegyeibe az idõjárás, így a
honvédsírnál történt koszorúzás után, ahol az
intézmények és szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait, a mûsort már az iskola tornatermében
nézhette meg az ünneplõ közönség. A  6. osztály
mûsora felidézte a 161 évvel ezelõtti napok történetét,
eseményeit és történelmi alakjait. Mindenki nagy
figyelemmel és érdeklõdéssel figyelte tanulóink
kiemelkedõ elõadását. Kiss J. Szabolcs képviselõ,

Megemlékezés

mûvelõdésszervezõ ünnepi beszédében kiemelte és a
mának példának állította a forradalmi napokban történt
összefogást, nemzeti egységet.

Másnap, március 14-én, a helyi Fidesz szervezet
hívta ünnepelni községünk lakóit. A templomban
szentmise volt a forradalom hõseire emlékezve, amit
a mûvelõdési házban mûsor követett. Jáger József
önkormányzati képviselõ köszöntõ szavai után,
verseket hallhattunk tehetséges fiatalok elõadásában
és fellépett a lõrinci Rozmaring Citerazenekar is.

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk minden nyugdíjast
a május 30-án tartandó

XV. NYUGDÍJASOK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJÁRA.

Jelentkezés április 20-ig.
Személyesen: Gercsákné Eta néninél

Telefonon: 37/386-146-os számon az esti
órákban
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Önkormányzati Hírek
TESTÜLETI ÜLÉSEK

2009. január 29.
A Képviselõ-testület elfogadta Zagyvaszántó

önkormányzata és intézményei 2009. évi költ-
ségvetését, melynek kiadási és bevételi fõösszege:
237.031 E Ft

A gazdálkodás során elõreláthatólag 17.439 E Ft
mûködési hitel felvétele válik szükségessé.

A lakossági kommunális adóból befolyt összeget
3.500 E Ft a képviselõ-testület településfejlesztési
célokra, nevezetesen az útfelújításra nyert 46.075 E
Ft pályázati összeg önrészeként kívánja felhasználni.

Az Önkormányzat elfogadta a Könyvtár- és
Mûvelõdési Ház 2008. évi beszámolóját, valamint a
2009. évi kulturális- és sportprogramot, mely
megtekinthetõ a Könyvtárban és az Önkormányzat
honlapján.

2009. február 26.
A Képviselõ-testület ülésére meghívást kapott és

el is fogadta a Közútkezelõ Kht. megyei igazgatója,
Szerencsi Gábor. Tájékoztatást adott a Megye
közútjainak állapotáról (amik térségünkben rendkívül
rosszak). Ígéretet tenni a községben lévõ közutak
(Bajcsy-Zs. és Rákóczi út) felújítására sajnos nem
tudott, a kátyúzást a tavasz folyamán elvégzik.

2009. március 26.
A képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat

2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét, mely illeszkedik
az „Út a munkához” címû kormányzati program által
meghirdetett célkitûzésekhez. A Magyar
Államkincstárral és a Munkaügyi Központtal
együttmûködve átlagosan 20 fõ közhasznú munkás 5
hónapon át tartó foglalkoztatására nyílik lehetõség.

* * *
A képviselõ-testület pályázat benyújtását határozta

el az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett
„Közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” címû pályázatra. A pályázatot mind az
Óvoda, mind az Iskola vonatkozásában benyújtjuk,
elsõsorban az intézmények nyílászáróinak cseréjére,
valamint az Óvoda fûtés-rekonstrukciójára pályázunk.

Szeretettel meghívjuk a község lakosságát a
XI. Szántói Falunapra, május 30-án szombatra.

Jelentkezéseket várunk:
♦ Kiállításokra, olyan zagyvaszántóiaktól

akiknek valamilyen érdekes hobbija,
gyûjteménye van és azt szívesen bemutatná.

♦ szabadtéri fõzõversenyre, akik szívesen
forgolódnak a bográcsok mellett

♦ XI. Szántó Kupára, focicsapatok számára

Az önkormányzat anyagi helyzete miatt a
falunap sikeres megrendezéséhez- mint minden
évben- az idén is várjuk gazdasági szervezetek,
vállalkozók, magánszemélyek pénzbenli
támogatását, melyeket a „Zagyvaszántó
Gyermekeiért” közalapítványon keresztül
tehetnek meg. A közlemény rovatban
szíveskedjenek megjegyezni: ,,Falunap 2009”.
,,Zagyvaszántó Gyermekeiért”
Közalapítvány

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

támogatásról igazolást állítunk ki.

Segítségüket elõre is köszönjük!

Községünkben az ebek ve-
szettség elleni kötelezõ VÉDÕ-
OLTÁSÁRA 2009. április 16-án
(csütörtökön) kerül sor 8-945

óráig a Tûzoltószertár elõtt, 10-11 óráig az
Ady úti ,,3-perces'' kocsma elõtt.

Minden 3 hónaposnál idõsebb eb oltása
kötelezõ.

Kérjük, hozzák magukkal az elõzõ évi eboltási
könyvet is.

Az oltás díja ebenként 2.500,- Ft, melyet a
helyszínen kell fizetni.

Falunap 2009

EBOLTÁS

2009. április 23-án 18 órakor a Mûvelõdési Házban

FALUGYÛLÉST TARTUNK.
Szeretettel várjuk a község lakosságát.
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Községünkben már évtizedes hagyománya van a
közterületek szép kialakításának, parkosításának.
Gondoljunk csak a temetõ árnyat adó fáira, csörgõfa-
sorára, vagy a Millecentenáriumi park évrõl évre szebb
hársaira, az iskolai arborétumra.

A fásítás, parkosítás legfõbb szorgalmazója Kiss
László önkormányzati képviselõ. Több választási
cikluson átívelõ munkája kiterjed a tervezésre, a
növények beszerzésének lebonyolítására, illetve a
konkrét ültetési feladatokra is.

Most vele beszélgetünk arról, hogy milyen tervek
és tennivalók adódnak Zagyvaszántón 2009-ben a
parkosítás terén.

- Hol tart ma településünkön az utcák, terek
szépítése?

-Úgy tûnhet Zagyvaszántó parkosítása a csatorná-
zási munkálatok következtében megtorpant, de nem
így van. Bár egyes területeken célszerûbb volt meg-
várni a nagy felfordulással járó munka végét, de másutt
ebben az idõszakban is sok fát,bokrot ültettünk el.

- Hová kerültek az elültetett növények?
- Két nagy parkunkba, a Millecentenáriumi és a

Szent Erzsébet parkba került a növények nagy része,
és elkezdtük az évek óta húzódó vasútparti hársfasor
telepítését is az iskolával szemben.

- Tudjuk, hogy a faültetés nem kis munka.
Nemcsak figyelmet, körültekintést igényel, hanem
fizikai erõt is. Kikre lehet számítani, kik dolgoztak
így a faluért?

- Az önkormányzat munkásai mellett az általános
iskola tanulói, pedagógusai is segítettek. A hétvégeken
szervezett társadalmi munkákban pedig a polgárõrök
és az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület járt az
élen. Munkájukat ezúttal is köszönjük, segítségükre
továbbra is számítunk

- Zagyvaszántó nem bõvelkedik pénzben, de azért
a képviselõtestület is folyamatosan szívén viseli a
község szépítését. Mennyibe kerültek a kiültetett
fák, bokrok?

- Az elmúlt évek legnagyobb vásárlása 13 sma-
ragdtuja volt a honvéd sírhoz- kb.45 ezer forint, de
több év telt el, hogy egy forintot sem költöttünk
növényekre. A polgármesteri hivatal és az iskola kert-
jében beiskolázott és tovább nevelt fákat ültettük ki.

- Tudjuk, hogy saját faiskolával is rendelkezel…
- Igen, és szívesen ajándékozom a magam nevelte

kisfákból is közterületekre. Különösen jó érzés a falut
járva e növények fejlõdését látni.

- Például?
- Legutóbb a Szent Erzsébet szobor hátterét adó

oszlopos tiszafákat,de vannak ott a parkban olyan 15-
20 méteres nagy nyárfák is, amit 1985-ben ültettünk
Tóth Tamás barátommal.

- Milyen terveket szeretnél megvalósítani az idei
évben?

- Sok kis fa száradt ki az elmúlt évek száraz nyarain,
és rendszeresek az érthetetlen rongálások, így lesz mit
pótolni. A csatornázó brigádok felvonulási területe volt
a templommal határos park. Itt az elõzõ években
ültetett fák többsége elpusztult. E terület rendezése,
újra parkosítása az év legnagyobb faladata. Az idõs fák
gallyazásával elkezdtük az ún. „Kiskert” rendbetételét.

Ide díszbokrok, és a vezeték alá túl nagy japán-
akácokat majdan leváltó berkenyék ültetését tervezzük.
Virágzó bokrok telepítése nagy parkjainkban is
folytatódik. A felsoroltakon túl fontos feladat a parkok
gondozása, a fûnyírástól a beteg fák kivágásáig. E
célokra is százezreket költ minden évben az
önkormányzat.

- 2009-ben hogyan sikerül az anyagi fedezetet
biztosítani mindezekhez?

A költségvetésben e célra elkülönített pénzen túl
pályázaton 80 ezer forintot nyertünk, amit közel 200
ezerre egészítünk ki. Remélhetõen ez a keret, és az
ültetést segítõ összefogás lehetõvé teszi a tervek
megvalósítását.

Önkormányzatunk az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Belterületi utak építése, felújítása Zagyva-
szántón” címû pályázatát a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatósága 46.075.500 Ft
összegû támogatásra érdemesnek ítélte. A
beruházás teljes bekerülési költsége 51.195.000
Ft, melyhez önkormányzatunk 5.119.500 Ft
önerõvel járul hozzá. A projekt keretén belül teljes
felújításra kerül a Jókai utca, a Bem utca,
valamint az Ifjúság tér és Fõ út, összesen 7.724
m2 útfelület. A Polgármesteri Hivatal, az
Óvoda és a Fõ úti ABC elõtt parkolók
kiépítésére is sor kerül.

A fejlesztés megvalósításához az önkor-
mányzat a közeljövõben támogatási szerzõdés köt
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht-val, és a sikeres közbeszerzési
eljárás lefolytatását követõen még az idén nyáron
a település lakosai használatba vehetik az
elkészült utakat.

Parkosítás 2009

ÚTFELÚJÍTÁSOK
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Homlokzati hõszigetelõ rendszer

Baumit duo contact ragasztó 7 kg/m2 5 kg/m2

Üvegszövet 145g 1,1 fm/m2 1,1 fm/m2

Austrotherm 5cm 1090 Ft/m2 990 Ft/m2

Austrotherm 7cm 1342 Ft/m2 1242 Ft/m2

Austrotherm 8cm 1448 Ft/m2 1348 Ft/m2

Austrotherm 10cm 1685 Ft/m2 1595 Ft/m2

Mátratherm 38 NF falazó 285,- Ft/db
Mátratherm 30 NF falazó 251,- Ft/db
Mátratherm 10/50 NF válaszfal 225,- Ft/db

AZ ÁRAK KAMION TÉTELBEN, GYÁRTELEPI ÁTVÉTELLEL ÉRTENDÕK!

TILATEX AKVA BELTÉRI FALFESTÉK 16/1 vödör  4.390 Ft helyett 3.950 Ft

SUPRALUX SZÍNVILÁG Színes beltéri fal- és mennyezetfesték
2,5l 3.680Ft -50% 1.840Ft
5l 6.430Ft -50% 3.215Ft

Einhell MSB 34 benzines fûkasza 32.000Ft 28.800Ft
Einhell permetezõ 18l 7.200Ft   5.990Ft
Einhell elektromos fûnyíró 800W 11.800Ft   9.900Ft

TERRANOVA FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTÓ
25 kg/zsák 2550Ft helyett 1840,- Ft/ zsák
Terranova falazóhabarcs 40kg/zsák 730Ft helyett   620Ft/ zsák
Terranova cementesztrich 40kg/zsák 730Ft helyett   620Ft/ zsák
Terranova KPS 141 alapvakolat 1220Ft helyett   999Ft/ zsák

ISOVER RIO TWIN üveggyapot szigetelõ

10 cm   9m2/tek 586 Ft/m2    4950 Ft/tek
 5 cm 18m2/tek 293 Ft/m2             4950 Ft/tek

ISOVER POLTHERM UNI KÕZETGYAPOT 40kg/m3 sûrûségû

1000*600*50MM 6M2/CS 3480 Ft/csomag
1000*600*100MM 3M2/CS 3480 Ft/csomag

- OSB lapok és lambéria 10% KEDVEZMÉNNYEL a készlet erejéig!
- Tatai hornyolt egyenes vágású alapcserép     42 Ft/db helyett 91Ft/db
- Hegesztett síkháló 5000*2150*150*150*4 3.850Ft

OLVA 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 ÉS MEDITERRÁN tetõcserepek
CONSTRUMA AKCIÓBAN!!!

Az akció részleteirõl érdeklõdjön telephelyünkön!

A
 K

É
S

ZL
E

T
ER

EJ
ÉI

G
!

Áraink tartalmazzák az áfát!
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Február 13-án hagyományos farsangi mulatsággal
szerettük volna elûzni a telet.  Az alsó tagozatosak
egyéni, míg a felsõsök csoportos maskarákba
öltöztek. Izgalmasan telt a tombolahúzás ideje, hisz a
sok értékes nyeremény egyikét mindenki szerette
volna haza vinni. Itt köszönjük meg a felajánlásokat
hisz a számítógép, az mp3 lejátszó és a mobiltelefon
igazán - a többi ajándék mellett - csábító volt. A
Diákönkormányzat tiszta bevételként 275.000 Ft-tal
számolhat, melybõl iskolai kirándulásokat és a
gyermeknapot támogatja. A 8. osztályosok keringõje
tette ezt az estét látványossá és ünnepivé.

Külön köszönjük az SZMK tagjainak, hogy a büfé
finom falatokkal várta egész este a vendégeket.

Az iskolában történt…

TANULMÁNYI  VERSENYEK
Január-március a tanulmányi versenyek ideje.

Tanulóink több helyi, területi, megyei szervezésû
megmérettetésen vettek részt. Eredményük és sikerük
a szülõknek, gyerekeknek és a felkészítõ peda-
gógusoknak egyaránt öröm és elismerésre méltó. A
következõkben az idei versenyzõket és eredményeiket
ismerhetik meg:

Január 17-én Hatvanban a Bajza József Gimnázium
területi matematika versenyén  Matula Viktor,
Mészáros Dániel és Nagy Noé 7. osztályos tanulók
vettek részt.

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
az alsó és felsõ tagozatos gyerekek csapatversenyeken
mérték össze tudásukat. Anyanyelvi feladatok és a
Himnusz felidézése is szerepelt a feladatok között.

Február 20-án a Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulóján 3-7. osztályig képviselték
iskolánkat tanulóink. Az alsó tagozatosak közül Kucsik
Martin 3.o. és Juhász Sára 4. o.  míg a felsõ
tagozatosak közül Ágó Bence 6.o., Juhász Eszter és
Mészáros Dániel 7.o. érték el a legjobb eredményt.

Márciusban iskolai szervezésben angol nyelvi
szépkiejtési verseny megrendezésére került sor.
Huszár Viktória, Ágó Bence és Nagy Noé vehették át
évfolyamonként az I. helyezetteknek járó jutalmakat.

Ebben a hónapban Egerben megyei történelmi
versenyt szerveztek „I. István és kora” címmel. Az 52
induló csapatból jutott el 6. osztályos „legénységünk”
erre a vetélkedõre, és a 8. helyen végeztek. Név
szerint: Ágó Bence, Bártfai Benedek, Géczi Mátyás
és Samu Bence.

Ugyancsak az elsõ tavaszi hónap egyik fontos
eseménye volt  Kálban az alsó tagozatosaknak
meghirdetett hangos olvasás verseny. Az idén  négy
tanuló nevezett és mindannyian eredményesen
szerepeltek: Papp Veronika 1. o. a középmezõnyben,
Ágó Regina 2.o. a IV. helyen, Harmos László 3.o. és
Dudás Ádám 4.o. egyaránt a VII. helyen végeztek.

Végül de nem utolsó sorban Huszár Viktória 5.
osztályos tanuló Egerben a Bendegúz anyanyelvi
verseny megyei fordulójában  6. helyezést ért el.

Gratulálunk a gyerekeknek és köszönet a felkészítõ
pedagógusoknak munkájukért!

Boronkay Andrea

Március 28-án a víz világnapja tiszteletére
elõzetes gyûjtõ, kutató munkát kaptak a gyerekek a
vízzel, víz tisztaságával, hasznosságával kapcsolatban.
Rajzpályázat keretében látványban is megjeleníthették
gondolataikat a témában. A 3. osztály a Jövõ

Február 18-án Tánc-
gálán mutatta be iskolánk
80 tanulója, hogyan
sikerült elsajátítani az
egyszerûbb és bonyo-
lultabb tánclépéseket.
Színvonalas produkciók-
kal léptek színpadra a
gyerekek, akik az intéz-
ményben mûködõ két
mûvészeti iskola növen-
dékei.

Iskolájában a víz fellelhetõsége és használata
témakörökben vettek részt izgalmas foglalkozásokon.
Közös séta keretében tanulóink felkeresték a Zagyva
folyót és a selypi horgásztavakat. Érdekes, tanulságos
elõadást hallgattak és vízvizsgálatot végezhettek a
program keretében az érdeklõdõk. Az iskola „átjáró”
termében látványos és hasznos kiállítás látható a
végzett munkáról.

Április 1-jén „Húsvéti készülõdés” c. program
keretében az alsó- és felsõ tagozatos tanulók apró
ajándéktárgyakat, ünnepi dekorációkat készíthettek
négy helyszínen tanári segítséggel. A kellékeket az
alapítvány biztosította.
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A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról
szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy
a magánszemély a befizetett adója meghatározott
részének felhasználásáról az adóévet követõ évben (a
rendelkezõ nyilatkozat évében) külön rögzített
mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett javára
nyilatkozatban rendelkezzen. Községünkben ilyen
kedvezményezett a ZAGYVASZÁNTÓ GYER-
MEKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY és a ZAGY-
VASZÁNTÓI POLGÁRÕR EGYESÜLET lehet. A két
szervezet ezúton is köszöni az eddigi felajánlásokat
és kérik azokat, akik még nem rendelkeztek az adójuk
egy százalékával, ezen a szervezetek valamelyikét
jelöljék meg kedvezményezettnek.

Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány
Adószám: 18576566-1-10

Zagyvaszántói Polgárõr Egyesület
Adószám: 18585894-1-10

1%

•  Április 10-én „Húsvéti tornára” utazik az
utánpótlás focicsapatunk Olaszországba.   A versenyre
a kistérség más településérõl is neveztek játékosok a
zagyvaszántói irányítású csapatba.

HAJRÁ FIÚK!!
•  Április 15-16-17. névadónk elõtt tisztelgünk a

Kõrösi-hét rendezvénysorozattal. Tervezünk
tanulmányi versenyeket, versmondó- és
sportversenyeket.

•  Májusban osztálykirándulásokon vesznek részt
tanulóink.

•  Ebben a hónapban Brüsszel-London útvonalon
22 tanulónk és kísérõk tanulmányi kirándulásra
készülnek a kontinens nyugati részére.

•   Országos szervezésû kompetencia-mérés lesz
három évfolyamon.

•  Júniusban gyermeknapi rendezvényeket
tervezünk.

•  Június 20-án ballagás és évzáró ünnepély.
•  Nyári táborba Balatonakaliba készül 35 kisdiák.

  3031 Zagyvaszántó, Jókai út 787 hrsz
BARKÁCS-MÛSZAKI KERESKEDÉS

FATELEP
Tel:06 37 / 386-053 Fax: 06 37 586-011

Mobil:06 20 9 47 45 49
Mobil: 06 20 571 55 65

www.dorker21.hu
Email.:dorker21@dorker21.hu

FENYÕ FÛRÉSZÁRU:
deszka, padló, gerenda

Tavaszi – tanév végi
események az iskolában

KÍNÁLATUNKBÓL:

OSB, Lambéria,
Dekornád
Munkavédelmi
cipõk, bakancsok
Csatorna, szegek,
ácskapcsok
STIL lánc készítés,
élezés
Kulcsmásolás,
locsolótömlõk
Fûnyíró damilok,
kutyaólak
Háztartási
létrák,
festõlétrák
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Második alkalommal rendezte meg az X-TÉT
Egyesület településünk lakosainak az Egész-
ségnap-rendezvénysorozatot.

Több kiállítóval bõvült az idei program. Nagy sikere
volt a koleszterin- vércukorszint mérésnek, az allergia-
és látásvizsgálatnak valamint a grafológiai elemzésnek.
Sokan keresték fel a hallás- és légzésfunkció
mérésének helyszíneit is. Több helyen  végeztek
masszírozást, ami bizonyítja sikerét és fontosságát az
egészségmegõrzés érdekében. Nagy igény mutat-
kozott a melanoma-szûrésre is .

A véradás elõször jelent meg a rendezvényen, és
igen eredményesen, 38-an adtak vért ezen a napon.

A meghirdetett elõadások látogatottsága is nõtt a
tavalyi évhez képest. Az érdeklõdõk a kiírt program
alapján választhattak a témákból és igazán hasznos,
fontos  információkhoz juthattak.

Változatos és színes programokat biztosítottak a
kiállítók az aulákban, ahol egyéb alternatív
gyógymódokkal is megismerkedhettek a látogatók.

 A középsõ terem igazi találkahellyé vált erre a
napra, hisz a kóstolók ( saláta, tea, natúrtermékek)
mindenkinek igazán kedvére voltak.

Értékes segítséget kaptunk a petõfibányai Rák-
ellenes Liga munkatársától, helybéli vállalkozóktól,
és a tagságtól, akik alapos elõkészítõ és szervezõ
munkájukkal járultak hozzá az Egészségnap sikeréhez.

Kapcsolódó programként  megelõzte (március 19-
én) a Védõnõi Szolgálat helyiségében szervezett és
lebonyolított nõgyógyászati rákszûrés, melyet közel
50 nõ vett igénybe.

Március utolsó napjaiban pedig  tüdõszûrés-
vizsgálaton vehettek részt a zagyvaszántóiak. E két
szûrés is az Egészségnap keretein belül került
megszervezésre.

Így vált teljessé és mindenki számára elérhetõvé,
hogy tegyen az egészségéért.

A köszönet kiemelten jár a helybeli támogatóknak
és vállalkozóknak:

Dr. Kovács Erika háziorvos
Fodor László vállalkozó
Jankáné Pásztor Rita kozmetikus, fodrász
Kiss Judit védõnõ
Kovácsné Rádler Szilvia vállalkozó
Majerszki Gyula- Édenkert Csárda –tulajdonos

Egészségnap 2009-ben is…

SZOLGÁLTATÁSOK:
� Gyógymasszázs, kimozgatások (Mozgásszervi

megbetegedések megelõzésére, és a már kialakult
betegségek kezelése)

� Mézmasszázs
� Aromaterápiás masszázs
� Fogyasztó, méregtelenítõ masszázs
� TENS kezelések (fizikoterápia)

GYÓGYMASSZÁZS!
Rémán Enikõ szakképzett
gyógymasszõr,  szakorvosi háttérrel,
kedvezõ árakkal várja szeretettel
régi és új vendégeit.

Elõzetes bejelentkezés: Tel: 06-30-651-1727. Házhoz megyek.

Oldal Olivér – Univer termékbemutató,
salátakóstolás

Rémán Enikõ masszõr
Samu László iskolaigazgató
Tujner István nyomdai munkálatok.
Várjuk Önöket jövõre is!

Fekete Lászlóné - Boronkay Andrea
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Továbbra is gyakran fordulnak elõ olyan
bûncselekmények, amelyek során az elkövetõk a
sértettek hiszékenységét, vagy idõs korát
használják ki.

Az elkövetõk által a leggyakrabban alkalmazott
módszerek:

- Valamilyen legendával kérnek bebocsátást a
lakásba. Amíg az egyik elkövetõ segítséget kér a
sértettõl, vagy valamilyen indokkal eltereli a
figyelmét, a másik megfosztja értékeitõl. A
beszélgetést úgy irányítják, hogy az áldozat akaratlanul
is elárulja pénzének rejtekhelyét. (például: nagyobb
címletû készpénz felváltását kérik, amely során a pénz
tárolási helyét kifigyelik.)

- Az elkövetõk hivatalnokoknak, vagy különbözõ
szolgáltatók (ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vízmû, Csatornázási
vállalkozást, stb.) alkalmazottjainak adják ki magukat
és így jutnak be az ingatlanba.

- A besurranók kihasználják azt, hogy a lakás
bejárati ajtaja nyitva van, de ha szembe találkoznak a
sértettel, kimagyarázzák magukat.

- A sértettnek valamilyen terméket kínálnak
megvételre, de az áru és annak ellenértéke nincs
arányban.

- Vashulladék, vagy más tárgyak felvásárlására,
megvételére hivatkoznak, illetve árut kínálnak
megvételre (burgonya, hagyma, tüzelõfa, stb.) amely
során az udvarra, a kertbe csalják a sértettet, míg
társaik a nyitva hagyott lakásban kutatnak.

Mit tehetnek annak érdekében, hogy a fentieket
elkerüljék:

- Ne engedjen be idegeneket a házba, a lakásba,
az ajtót, a kaput elõttük ne nyissa ki.

- Ne engedjen be házalókat, gyanúsnak tûnõ
személyeket, adományt kérõket, különbözõ
munkavégzésre, vagy akár családtaggal történt
megbeszélésre hivatkozókat.

- A segítséget kérõnek, a szemmel láthatóan
segítségre szorulónak igyekezzen úgy segíteni, hogy
a lakásba, a portára ne engedje be.

- Bármilyen rövid idõre hagyja el lakását, mindig
zárja be az ajtót!

- Amennyiben gyanús személyeket lát, figyelje
meg õket, jegyezze fel az autójuk forgalmi
rendszámát, színét és mielõbb kérjen segítséget.

Hatvani Rendõrkapitányság

2004 2005 2006 2007 2008
Lopás 2 11 11 25 16
Betöréses lopás 3 6 5 10 5
Jármûvezetés ittas,
vagy bódult állapotban 1 0 2 1 0
Önbíráskodás 0 0 0 0 1
Csalás 0 0 2 1 0
Rablás 1 0 0 0 0
Rongálás 1 2 0 6 2
Garázdaság 0 3 2 2 0
Becsületsértés 0 0 0 1 1
Testi sértés 2 3 0 3 0
Közúti baleset okozása 1 1 2 2 1
Cserbenhagyás 0 0 2 0 0
Segélynyújtás elmulasztása 0 0 2 0 0
Jármû önkényes elvétele 0 1 2 1 0
Sikkasztás 1 0 0 1 0
Kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 1 0
Magánlaksértés 0 0 0 0 1
Szemérem elleni erõszak 0 0 0 1 0
Összesen 12 27 31 55 27

Amint az a fenti táblázatból is kitûnik, a községben
ismertté vált bûncselekmények száma az elmúlt
évben több mint 50 %-kal csökken az elõzõ évhez
képest, valamint csökkenõ tendenciát mutat a
közlekedési bûncselekmények hányada is.

A felderítésre került tulajdon elleni
bûncselekményeket szinte minden esetben utazó
bûnözõk követték el. Ezen elkövetõi köröket nagyon
nehéz felderíteni, mivel nyomszegény környezetet
hagynak hátra a már nagy tapasztalattal rendelkezõ
személyek.

A szemtanúk sajnos az idegen személyekrõl ritkán
tudtak adni pontos személyleírást.

 Meg kell, említeni, hogy az elmúlt években fõleg
az idõsek nem voltak elég gyanakvóak a gyanús
személyekkel, a házalókkal szemben. Viszont a tavalyi
évben végzett tevékenységem során örömmel
tapasztaltam, hogy a községben lakók egyre
gyanakvóbbak lettek, és egyre gyakoribb, hogy
ismeretlen személyek és jármûvek felbukkanásáról
értesítenek, valamint rendszámokat és sze-
mélyleírásokat adnak. Ez a hozzáállás nagymértékben
elõsegítette a bûnügyi statisztika ilyen mértékû
javulását.

Az ismertté vált
bûncselekmények alakulása

Zagyvaszántó községben

EGYÜTT ÖNNEL –
BIZTONSÁGUNKÉRT!

Folytatás a 9. oldalon.)
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A község területén ismertté vált ittas
jármûvezetést a tapasztalatok alapján többnyire
helybéli lakosok valamint a környezõ települések
lakosai követik el.

A táblázatban megjelölt Jármûvezetés ittas vagy
bódult állapotban bûncselekmény mellett szereplõ 0
statisztikai szám ne tévesszen meg senkit. Ugyan
csökkenõ tendenciát mutatva, de az elmúlt évben is
voltak olyan személyek, akik alkoholt fogyasztva volán
mögé ültek, bár a véralkohol szintjük a szabálysértési
értékhatárt nem haladta mag. Ezekkel a személyekkel
szemben szabálysértési eljárás lett kezdeményezve.

A megyénk és országos közbiztonsági statisztikáit
figyelembe véve, a lakosságnak a saját értékeinek
megóvása érdekében még körültekintõbbnek,
gyanakvóbbnak kell lenni. A környezõ településeken,
és a községünkben is felbukkanó ismeretlen,
különbözõ indokokkal otthonunkba bebocsátást kérõ
személyekkel szemben legyenek bizalmatlanok.

Idegen, a saját vagy szomszédjuk házánál
megjelenõ gyanús személyek felbukkanása esetén
értesítsenek bizalommal, vagy tájékoztassák a
polgárõrséget.

Vigyázzanak saját és lakókörnyezetükben élõk
értékeire!

Kiss Attila r. zls.
Tel: 06 70 / 226-4663

(Szolgálati idõ esetén éjszaka is.)
Segélyhívó: 112.

Hatvan Rk: 37/ 342-244

A magyar kultúra napja alkalmából
hangulatos író-olvasó találkozó részesei
lehettek a könyvtárban az érdeklõdõk.

Kiss J. Szabolcs könyvtáros vendége a
Hatvanban élõ, Tompa Z. Mihály író, újságíró
volt, akinek nemrég jelent meg „ Az
állomásfõnök megkísértése” c. regénye. A
szerzõ részleteket mutatott be a mûbõl.
Ezután érdekes beszélgetés során bontakozott
ki a közönség elõtt a sokszálú cselekmény, a
helyszínek, a szereplõk.

Kellemes élménnyel gazdagodva
köszöntek el egymástól az est résztvevõi.
Egyhangúlag megfogalmazott kérés volt, hogy
a könyvtár más alkalommal is szervezzen
hasonló találkozókat.

(Folytatás a 8. oldalról.)

Könyv-
bemutató
a könyv-
tárban

Februárban újra egy érdekes „kiránduláson”
vehettek részt azok, akik részt vettek a könyvtár
által szervezett élménybeszámoló sorozat
elõadásán. Kiss László tanár úr több túráján
készült képeibõl, vetítéssel egybekötött beszá-
molót tartott a természet és természetjárás iránt
fogékony hallgatóságának. Az úti cél Olaszország,
az Olasz Alpok a Garda tó és környéke, ahol a
mûvészi értékû fotókon a természet olyan apró
szépségeit is megfigyelhettük, amelyek felett
egyébként átsiklik tekintetünk.

Virtuális túra
az Alpokban
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Pappá szentelésem évének õszén vonaton
találkoztam egy fiatalemberrel, velem egyidõs
lehetett. A kupéban való összezártság kényszerében
kezdtünk beszélgetni. A bemutatkozás után azonnal
kiderült, hogy egyetemista, az utolsó elõtti
szemesztert kezdte el, - magam pedig utazom vissza
elsõ kápláni állomáshelyemre Dányba. Mikor ezt
meghallotta, azonnal feltette a kérdést, hogy miért
lettem pap. Ekkor még nem voltam 24 éves, fiatalos
lendülettel válaszoltam: Mert Krisztus a benne
hívõknek feltámadást és örök életet ígért. Mivel én
ennél fontosabb dologról nem tudok, ezért lettem
ennek a hitnek a szolgája. A válasz olyan váratlanul érte,
hogy a szeme majd kiugrott a helyérõl. Mikor végre
meg tudott szólalni, elárulta, hogy valami egészen mást
várt. Prózaibb, kézenfekvõ dolgokat: jó pénzt lehet
keresni, nem kell kétkezi munkát végezni, kellemes
dolog az emberek tiszteletét élvezni stb. Eme
feltételezésekre Szt. Pál szavaival válaszoltam: „Aki
csak ebben az életben reménykedik Krisztusban
szánalomra méltóbb minden embernél.”

Több mint negyven év telt el azóta, s ha valaki
felteszi a hívatásomra vonatkozó kérdést, ugyanazt
tudom válaszolni: az Evangéliumnál, a föltámadásnál
és az üdvösségnél fontosabb dologról nem tudok.
Ezért mint pap nem írhatok a Húsvétról sem anélkül,
hogy hitemet meg ne valljam.

Persze a föltámadás mint kép összehozható a
tavasszal, a természet, az élet újraindulásával. Ez is
látványos. Valósággal lenyûgözõ az életerõ, ami hajtja
ki a földbõl a növényeket, lombbal öltözteti a fákat, a
falusiakat kiûzi a kertekbe, s újra életkedvet ébreszt a
szívekben. A tavasz élménye visszahat a vallásos hitre
is. A természet újjáéledése hitet ébresztõ. Hogy is
mondja Jézus: „Ha a mag nem esik a földbe. és el nem
hal – egyedül marad, de ha elhal sok termést hoz.”
Jézus ekkor éppen a halál értelmérõl beszél. A végsõ
tavaszig – reméljük - még sok tavaszt érhetünk, s a
végsõ öröm reményében is örülhetünk ennek a
tavasznak és gyönyörûségeinek.

Társadalmi létünk alakulása sajnos a téli
dermedtség irányába tart, válságos idõket élünk.
Munkáskezek bénulnak le kényszerûen, nélkülözés
fenyeget családokat. Lesz-e társadalmi tavasz, lesz-e
föltámadás. Hívõ ember ebben nem kételkedhet. Fiatal
nem is élhet remény nélkül, az öregség pedig csak
úgy elviselhetõ, ha az ember esténként bizalommal

ajánlhatja magát a gondviselõ Isten kezébe. Tehetünk-
e valamit a föltámadásért? „Atyám szüntelenül
munkálkodik, én is munkálkodom” – mondja Jézus.
Az igazán nagy dolgokat nem mi csináljuk. Sem a
tavasz sem a  föltámadás nem a mi mûvünk. De azért
nem kell megbénulnunk. Anélkül, hogy a régi
közmondás érvényét tagadnánk alakítsuk át egy kissé:
,,Segítsünk egymáson . . .!”

Mándoki György plébános

Az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület
(ÖZE) - a hatvani kistérség LEADER programjának
végrehajtására alakult Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesületben képviselettel rendelkezõ
civil szervezet - ezúton tájékoztatja a zagyvaszántói
vállalkozókat és civil szervezeteket, hogy idén
júniustól lehetõség nyílik az uniós
vidékfejlesztési pályázatok benyújtására.

A kistérség helyi vidékfejlesztési stratégiájában
(HVS) megjelölt témákban kerülnek kiírásra a
pályázatok, amelyekhez valóban lehívható (vissza
nem térítendõ) támogatási összegek állnak a
zagyvaszántói vállalkozók, és civilek
rendelkezésére is!

A részletek iránt érdeklõdõk a könyvtárban
hozzájuthatnak a program ingyenes tájékoztató
anyagához. Ezen kívül kérjük, hogy látogassanak el
közösségünk weboldalára:

www.zagyvasag.hu
A témáról bõvebben az alábbi oldalakon is

olvashatnak:
www.umvp.eu
www.tarsulas60.hu
A hatvani Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI)

munkatársai szeretettel várnak minden érdeklõdõt
személyesen is! Itt a leendõ pályázók minden
információhoz hozzájuthatnak (milyen lehetõségek
vannak most, és mi várható a jövõben), valamint
teljes körû szakmai segítséget kaphatnak a pályázati
munkák elkészítéséhez is!

Elérhetõségük:
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. (A

Földhivatallal szemben)
Telefon: 37/540-355
Email elérhetõség: zagyvasag@zagyvasag.hu

Lesz-e föltámadás!

Vállalkozók és civil
szervezetek figyelmébe!
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Február végén farsangi maskarákba öltözve ûztük a
telet.

Kint még havas volt a táj, amikor a csoport-
szobákban a természet ébredését tapasztalhatták meg
a gyermekek rügyfakasztással, hajtatással, magvak
csíráztatásával. Óvodásaink örömmel végezték a
növények gondozását, tépkedték és ízlelgették a
kihajtott hagymaszárakat. A gyermekmunkák is a tavasz
közeledtét jelezték.

Nemzeti ünnepünkön nagycsoportosaink mûsorral
készültek és megemlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hõseirõl. Óvodásaink az
általuk festett zászlókkal, csákókkal, papírkardokkal,
pártákkal, mellükre tûzött kokárdákkal masíroztak a
falu utcáin. A legnagyobbak hagyományainkhoz híven
részt vettek a falu közös ünnepségén.

Március 22-én van a Víz világnapja. Ehhez
kapcsolódva kísérleteket végeztünk a vízzel, a
nagycsoportosok pedig a Szuha patak partján figyelték
a víz élõvilágát. A természetet védõ és szeretõ ember
számára fontos napon, a gyermek munkák is tükrözték
a környezettudatos nevelést.

Néphagyomány-õrzésünkhöz híven a virágvasárnapi
szokást felelevenítve, zöldághajtással, kiszebáb
égetéssel idén is elûzzük a telet. Gyermekek és
felnõttek közös ünnepe ez a szabadban.

Húsvéti népszokásainkhoz szorosan kapcsolódik a
tojásfestés, írókázás, pingálás, berzselés. A
gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve
alkalmazzuk e technikákat is. Népi locsolóversek
tanításával készülünk e jeles napra.

Az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület
szervezésében, a zagyvaszántói civil szervezetek
meghívják Önt és kedves családját 2009. május
1-jén 10 órai kezdéssel egy kellemes családi
napra a zagyvaszántói általános iskola udvarára.

A Majális régi hagyományát szeretnénk kis
falunkban megteremteni – amikor a majálisozók
közös programokat, ünnepi lakomát, vidám
mulatságot rendeztek, és a hosszú tél utáni
bezártságot követõen a magukkal vitt ételt, italt
végre kint a szabadban fogyasztották.

Ezért ezen a napon vidám program
lehetõségekkel – kispályás focival, májusfa
díszítéssel, közös sport- és gyermekjátékokkal,
zenével, énekléssel, sütés-fõzéssel várjuk a
zagyvaszántói családokat!

Örüljünk együtt a tavasznak!
Rossz idõ esetén a rendezvényt az iskola

épületében tartjuk!
A kispályás focira csak helyi csapatok

jelentkezését várjuk, korosztályi megkötés
nincsen! Jelentkezés: Fügedi Szilárd tel.:06 30
200 7862 (Sajnos csak 4, max.5 csapat
jelentkezését tudjuk elfogadni!)

II. CIVIL MAJÁLIS
TAVASZVÁRÁS
ÓVODÁNKBAN

- Bújj, bújj zöldág…

Ákom, bákom, berkenye,
szagos húsvét reggele
leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot!

Az óvoda
nevelõtestülete

TÁJÉKOZTATÁS
2009 második negyedévében a falugazdász

ügyfélfogadása a hatvani irodában történik, az alábbi
napokon:

Hétfõ, kedd: 8.00 – 15.00
Csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 11.00
Cím: Hatvan, Radnóti tér 2. (cukorgyár-

konzervgyár közös irodaépülete a körfor-
galomnál, a Lidl áruházzal szemben).

Tel: 37/540-222
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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

A zagyvaszántói felnõtt focicsapat vezeti a bajnoki
szezont! Õsszel a második helyen végeztünk, és most
a tavaszi idényben jelenleg az elsõ helyen állunk! Ez a
tény önmagáért beszél! Gratulálunk!

A mostani idényben eddig játszott négy mérkõzés
mindegyikén gyõzött a csapat.

Eredmények: Zagyvaszántó - Hatvani Lokomotív
3:0, góllövõk: Baranyi R., Címer S., Repka G.; Ecséd
- Zagyvaszántó 1:2, góllövõk: Baranyi R., Címer S.;
Zagyvaszántó – Karácsond 4:1, góllövõk: Baranyi R.,
Címer S., Nagy Sz.(2); Gyöngyöspata – Zagyvaszántó
1:1, góllövõ: Baranyi R.

Minden elismerés, és köszönet a felkészítõ
edzõnek Juhász Józsefnek (Joker) a sikeres munkáért,
és a csapattagoknak is az eddigi eredményes játékért!
Szurkolunk, hogy tartani tudjátok ezt a kitûnõ
helyezést!

Ifi csapatunk is eredményesen szerepel, kemény
edzésekkel, jó játékkal, stabilan tartja 4. helyezését a
bajnokságban.

Meccseredmények: Zagyvaszántó – Hatvani
Lokomotív 3:2, góllövõk: Hordós G., Szaka I., Szabó
Sz.; Ecséd - Zagyvaszántó 4:2, góllövõk: Szabó Sz.(2);
Zagyvaszántó – Karácsond 3:1, góllövõk: Szabó Sz.,
Herczeg A., Madarasan T.; Gyöngyöspata -
Zagyvaszántó 5:1, góllövõ: Hordós G.

Gratulálunk, és kitartást kívánunk Szabó Gábor
edzõnek, és az ifi csapat minden tagjának a játékhoz!

Ahogyan elõre jeleztük, szilveszterkor együtt
ünnepelhettünk a csapattal a Mûvelõdési Házban.
Ezúton is köszönjük szervezõink áldozatos és sikeres
munkáját, valamint a résztvevõknek a jegyvásárlást, és
a jó hangulatot!

Idén februárban is, hagyományosan megrendezésre
került a Sport Bál. Bár a tavalyi év sikerét nem érte el,
mégis büszkeséggel tölt el minket, hogy mennyien
vannak a focit nemcsak kedvelõ, de érte anyagi
áldozatra is hajlandó szurkolótársaink, barátaink!
Õszintén köszönjük mindenkinek a részvételt, a
kellemes hangulatot! Jövõre igyekszünk újdonságok
bevezetésével is vonzóbbá tenni a rendezvényt.

Itt szeretnénk megosztani mindenkivel örömünket,
amiért szurkolóink között körvonalazódni látszik egy
fiatal és rendkívül lelkes szurkolói mag - akiket úgy
is nevezhetnénk, hogy a „zagyvaszántói B közép” – és
akik új, friss lendülettel buzdítanak minket
mérkõzésrõl, mérkõzésre.

Végezetül – amit nem lehet elégszer ismételni -
köszönjük szurkolóink biztatását, köszönjük a bérlet-
, illetve jegyvásárlást, a mérkõzéseink rendszeres
látogatását!

Büszkék vagyunk szurkolótáborunkra!
Szeretettel várunk mindenkit a lelátókon!
Jó focit, jó szurkolást!

Fügedi Szilárd ZSE elnök

Az élen vagyunk! Kábeltévé
Tisztelt Lakosok!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a
településükön mûködõ kábeltelevíziós hálózat új
tulajdonosa 2009. június 1-tõl a UPC Magyar-
ország Kft. A tulajdonosváltás idõpontjáig június
1-ig a jelenlegi szolgáltatás természetesen tovább
folyik, de ezt követõen a szolgáltatások csak
érvényes, új szerzõdésekkel vehetõk igénybe.

A zökkenõmentes átállás érdekében tele-
pülésükön helyben is biztosítunk lehetõséget az
új szerzõdések megkötésére.

Helye: Zagyvaszántó, könyvtár .
Ideje: 2009. április 15. (szerda) 10-18 óráig.
A helyszínen részletes tájékoztatással állunk

rendelkezésükre.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy munka-

napokon 8-16 óra között a Lõrinci ügyfélszolgálati
irodában is lehetõség van az átszerzõdésre.

Kábeltévét tekintve az alábbi csomagok között
tudnak választani:

ANALÓG KÍNÁLAT:
Start csomag: (Képújság; Hálózat tv; Magyar

ATV; Hír Tv; Viasat3, Pax tv; M2; M1; Duna tv;
TV2; Helyi tv;  RTL Klub;)

Bronze csomag: (az elõzõeken kívül SAT1;
Viva; National Geographic; CNN;Cartoon
Network; Cool; Sport1; MTV Hungary; JimJam/
Zone Klub;Filmmúzeum; Sport2; Echo tv; Deco;
Eurosport; DOQ)

Silver csomag: (az elõzõeken kívül 4!Story tv;
Spektrum; Jetix; Hallmark; TV5; Sportklub; AXN;
Zone Reality; MGM; Extreme Sports; TV Paprika;
Film+; Travel Channel/Hustler;VH1 Comedy;
Mezzo; Minimax/Animax.

DIGITÁLIS TV: 77 csatorna, megállítható,
visszatekerhetõ élõ adás, és egyéb kényelmi
funkciók

Kábeltelevízió mellett lehetõségük van
internetre, és telefonra is szerzõdni.

A különbözõ akciók miatt az árakról a
helyszínen kaphatnak tájékoztatást.


