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A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az
ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a
település számára fontosak, ugyanakkor megvalósíthatóak és
széles közösséget érintenek. Ebben az évben már tudtunk
önerőt biztosítani több pályázathoz, de saját beruházásaink is
voltak már. A képviselő-testület döntései megalapozottak voltak
a község teherbíró képességét figyelembe véve születtek.
Ezekről és az idei elképzeléseinkről szeretnék röviden írni.

FEJLESZTÉSEINK:
Az elmúlt évben valamennyi intézményünk takarékos

gazdálkodást folytatott. Mindemellett igyekeztünk az energiával
való takarékoskodásra nagy hangsúlyt fektetni.

 Így az iskolában és a konyhában megtörtént a már évek óta
tervezett és indokolt kazáncsere. A beruházás 5 millió Ft értékű
volt, melyhez segítséget kaptunk az Alublock Kft.-től és az
Qualital Kft.-től.

Megtörtént pályázati pénzből a Könyvtár informatikai
fejlesztése. Ezzel együtt belső átalakításra, egy új energia-
takarékos fűtésrendszer kiépítésére, hőszigetelt nyílászárók
cseréjére és a padlózat teljes felújítására került sor. A teljes
beruházás 8 millió Ft volt.

A körzeti megbízott átköltözött a Könyvtár épületének északi
szárnyába, ahol méltó helyen tudja fogadni az ügyfeleket. A
korszerűsítés ezt a részt is érintette.

Civil összefogással folytatódott a vasútpart fásítása a Móricz
Zs. út felől. Így teljesen megtisztítottuk és fűnyírásra alkalmassá
tettük a területet.

A sportpálya öltözőjének tetőcseréje elkészült, melyhez TAO-
s pályázati forrást nyert a sportkör ( 3,3 millió Ft).

Felújításra került a karácsonyi világítás.
A konyha új, korszerű sütőberendezést kapott.
Az iskola első udvarára korszerű játszótéri elemek kerültek.
A településen található nagy kiterjedésű zöld felületek és

parkjaink gondozásához traktort, önjáró fűnyírót és több fűkaszát
vásároltunk.

Elindult a falu honlapja, www.zagyvaszanto.hu címen
látogatható.

Hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket az elmúlt
évben is megtartot tuk. Köszönet a szervezőknek,
lebonyolítóknak, dolgozóinknak és a civil szervezeteknek, hogy
munkájukkal már évek óta fontosnak érzik a falu aprajának és
nagyjának a szórakoztatását, művelődését, kikapcsolódását.

TERVEINK 2014-RE:
* Az Óvodában és a Polgármesteri Hivatalban szeretnénk

folytatni a fűtésrendszer korszerűsítését.
* Iskola nyílászáróinak cseréje (támogató vállalkozók és a

CsabaCast Kft. segítségével).
* Kiemelten fontos a belterületi útjaink felújításának

megkezdése.
* A térfigyelő-kamera rendszer tervei elkészültek, a kivitelezés

következik.
* Pihenő park kialakítása a Damjanich-Mikszáth út

találkozásánál (lapzártakor már megtörtént a park kialakítása).

* Sportpálya öltözőjének belső felújítása pályázati pénzből
és önerőből.

* A vasúti átjárónál félkarú sorompó kialakítása kezdődik, a
munkálatok felmérése, a terület bejárása megtörtént.

* Damjanich utcai járda felújítása.
* Buszmegálló várók folyamatos cseréje kezdődik, az

iskolához helyezzük ki az elsőt.
* Virágtartó ládák és szemetes tárolók készítése és elhelyezése

a vasút melletti fasor fái közé, forgalmas közösségi terekre,
intézményekbe.

* Az óvodában a játszóudvar gumitéglákkal való befedése –
ami már tavaly beszerzésre került a Salker Kft. anyagi
támogatásával - és új játszótéri elemek vásárlása.

* Az iskolában korszerű játszóeszközök telepítése az épület
mögötti udvarra.

A települést érintő nagy beruházás a 21-es út négysávossá
bővítése, amely márciusban már  elkezdődött.

Itt kell megemlítenem, hogy az elmúlt években – így tavaly is
– valamennyi fejlesztésünk egyik fontos pénzügyi alapja, hogy
a képviselő-testület tiszteletdíj nélkül végzi a munkáját, a
polgármester pedig társadalmi megbízatásban látja el feladatát.
Ezzel évi 7.000.000 Ft maradt a településen.

Az idei költségvetés is „nullás” tervezésű, ennek megtartása
kiemelt célunk. Ebben az évben sem emeltük a kommunális adó
összegét és az iparűzési adó is 0,5% maradt.

Pályázati források mellett több vállalkozás és környékbeli
cég is segíti terveink megvalósulását. Köszönjük támogató
hozzáállásukat!

A munka mellett az idén is fontos, hogy az itt élők jól érezzék
magukat, kikapcsolódhassanak, találkozhassanak egymással. Ezt
számos önkormányzati és civil rendezvény fogja szolgálni.
Megtartjuk nemzeti ünnepeinket, jeles napokhoz kapcsolódó
programjainkat. Kérjük figyeljék a falu honlapját, egyéb
internetes elérhetőségeit, ahol aktuálisan tájékozódhatnak a
soron következő eseményekről.

Továbbá  kérek mindenkit, ha ötletük, javaslatuk vagy
kérdésük lenne, keressenek minket bátran, a testületi ülések
nyilvánosak, minden hónap utolsó csütörtökjén tartjuk a
hivatalban.

Legközelebbi lehetőség közös találkozásra a májusban
tartandó közmeghallgatás, ahová várok minden érdeklődőt.

Kívánok mindenkinek erre az évre jó egészséget és vidám
tavaszt!

Fekete László  polgármester

Tisztelt Zagyvaszántói
Lakosok!

Damjanich  utcai pihenőpark kialakítása
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Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk a lakosok figyelmét az alábbiak betartására:
- Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban

komposztálással történhet.
- A nem komposztálható kerti hulladék égetése március-

április-május és szeptember-október-november hónapok
kivételével tilos.

- 1.Tűzgyújtás és égetés a (2) bekezdésben szereplő
időszakban heti két napon, hétfői és pénteki napon 8.00-18.00
óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum
1 óra hosszáig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

- Avar és kerti hulladékot csak száraz állapotban, egyszerre
legfeljebb 1 m3 mennyiségben, a tűzvédelmi szabályok szigorú
betartásával szabad égetni.

- Az égetés környezeti kárt, tűz- és robbanásveszélyt nem
okozhat, és az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

- Az égetendő hulladék nem tartalmazhat más kommunális
vagy egyéb hulladékot (műanyag, gumi, vegyi anyag, veszélyes
hulladék stb.).

- A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző
személynek gondoskodnia kell.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e
rendelet nem ad felmentést. A tűzgyújtási tilalom hirdetés útján
történő közzétételéről a helyben szokásos módon kell
gondoskodni.

- Az egyes ingatlanterületek gyom- és allergiát okozó
növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos
illetve a használó kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan,
legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell
gondoskodni.

- A területen található allergén gyomok irtását a lehetséges
eszközök (mechanikus eszközök, engedélyezett készítmények,
vegyszerek) felhasználásával kell elvégezni.

- Az allergén növények felismerésének elősegítéséről továbbá
a parlagfű és más gyomok okozta allergiás megbetegedéssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a helyben szokásos
módon (szórólapok illetve hirdetmény útján) a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.

- A növényvédelmi kötelezettség megszegőivel szemben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melyre vonatkozó
rendelkezéseket a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény 60-61. §-a tartalmazza.

- A köztisztaság megőrzéséhez mindenki köteles hathatósan
közreműködni és a települési környezet (különösen a
közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységektől illetőleg magatartástól tartózkodni. (1/1986.
(II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet továbbiakban: ÉVM-EÜM
rendelet) 2.§.(1) bekezdés.)

- Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan kezelője,
tartós használója illetőleg haszonélvezője ( a továbbiakban
együtt: tulajdonos) másnak a használatában lévő ingatlanok (
ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó,
illetőleg a bérleti jogviszonyból származó kötelezettség szerint
– a bérlő (a továbbiakban együtt:  használó) köteles
gondoskodni.        (ÉVM-EÜM rendelet 4.§.)

-  Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a tulajdonos
köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter
széles területsáv  illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig terjedő teljes terület).

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,
továbbá

c) tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. ( ÉVM-EÜM rendelet
6.§.(1) bek.)

-  A szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti
járdaszakaszt a nyitva tar tás ideje alatt – et től eltérő
megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és
a hulladékot eltávolítani. (ÉVM-EÜM rend.6. § (4) bek.)

- Az ingatlan előtti járdaszakaszt szükség szerint, de legalább
hetente le kell takarítani.

- A tényleges használó illetve a tulajdonos kötelessége a
járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesése.

- Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint,
akár naponta többször le kell szórni. A szórásra bomló, szerves
környezetkárosító anyagot használni nem szabad, célszerű a
homok, nem darabos hamu, fűrészpor, kőporliszt használata,
melynek beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni.

- Saroktelek esetén az ingatlan használóját, tulajdonosát
terhelő munkálatokat mindegyik utcafront felől el kell végezni.

- Az ingatlan előtti gyalogos és jármű behajtók, átereszek
létesítése során biztosítani kell a csapadékvíz természetes
lefolyását, ezért a létesítendő áteresz átmérőjének legalább 30
cm-nek kell lennie.

- A járműbehajtók létesítéséhez a külön jogszabály szerinti
engedély beszerzése szükséges. Engedély nélkül létesített
bejárók esetén – ha annak rendeltetése nem megfelelő, és nem
folyik el a csapadékvíz – az ingatlan tulajdonosa köteles az
átereszt megfelelő méretűre cserélni az esetleges károk
megelőzése érdekében.

- Az ingatlan előtt lévő árkok, folyókák, átereszek
tisztántartása, azok megrongálódás esetén történő helyreállítása,
a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása ( kaszálás,
iszapolás) az ingatlan használójának illetve tulajdonosának
kötelessége.

- Az ingatlan használóját, tulajdonosát terhelő munkálatokat
annak elmaradása esetén –  eredménytelen felszólítást követően
– az önkormányzat a tu lajdonos, használó költségére
elvégeztetheti.

- A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet, trágyalevet
bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot  (szemetet, iszapot, papírt,  törmeléket, tűz-és
robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz elvezető árokba
szórni, önteni tilos.

- Az ingatlanok területén a növényvédelem, az ingatlan
zöldterületének létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők
és az allergén növények irtása a tulajdonos illetve a használó
kötelessége.

- A község területén lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek (üzletek, vendéglátó helyek) környezetének
folyamatosa rendben tartása az üzemeltető kötelezettsége.

- A lakott területen kívüli dűlőutak, árkok, árokpartok
tisztántartása, a gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák
elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége.

Önkormányzati hírek

Pethőné Nagy Ilona
jegyző
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Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az ebek veszettség
elleni szervezett pótoltása:

 Időpontja: 2014. május 17. (szombat).
Helyszíne:  Polgármesteri Hivatal előtt 8.00 – 9.30 óráig.

Minden 4 hónaposnál idősebb, transzponderrel (chip) ellátott
eb oltása és féregtelenítése kötelező!

Az oltásra az állat oltási könyvét mindenki feltétlenül hozza
magával!

Az oltás, féregtelenítés díja 3.000,-Ft, melyet a helyszínen
kell fizetni.

A chip nélküli eb transzponderrel történő ellátást az állatorvos
az oltás előtt, háznál végzi.

Dr.  Keszthelyi Ferenc telefonja: 06-20/95-72-581.

Az oltást elmulasztókkal szemben a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM
rendeletben szabályozott szankciók lépnek életbe.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2014. január 31-ig volt
lehetőség bejelenteni az eb tartóknak a tulajdonukban lévő
ebeket. Az országos ebregiszterhez a hozzáférést megkaptuk.
Jelenleg folyamatban van a bejelentések és az ebregiszterben
szereplő ebek ellenőrzése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy intézkedéseket kezdeményeztünk
a közterülten kóborló ebek befogására. Amennyiben az eb
beazonosítható, a gazdája ellen eljárást kezdeményezünk!

Tájékoztatás
az ebek oltásáról

 „A gyermekek nem pótolják a szerelmet,
nem helyettesítik egy összetört élet célját,
nem tárgyak, amelyek rendeltetése az
életünk üres részeinek megtöltése,
felelősséget és nehéz feladatot jelentenek…
A gyermekek nem a szülők játékszerei…”

(Simon de Beauvior)

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója olyan észlelő-
és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermeket
általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes
gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.
Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek
- életkörülményeit és szociális helyzetét,
- gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti

szükségletét,
- gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást

igénylő helyzetét,
- folyamatosan felderíti a hátrányos és veszélyeztetett

helyzetű kiskorúakat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
az új könyvtár épületében

Választási eredmények
- röviden

A Művelődési Házban  379 szavazó vett részt a 615–ből

Egyéni jelöltek (legtöbb szavazatot kaptak):
Szabó Zsolt FIDESZ-KDNP  182
Sneider Tamás JOBBIK 96
Korózs Lajos MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  77
Szavazatok összesen: 376

Pártlista:
FIDESZ-KDNP 174
LMP  11
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 85
JOBBIK 93
Szavazatok összesen: 377

Az iskolában 588 szavazó vett részt a 962-ből

Egyéni jelöltek (legtöbb szavazatot kaptak):
Szabó Zsolt FIDESZ-KDNP 277
Sneider Tamás JOBBIK  142
Korózs Lajos MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 125
Szavazatok összesen: 578

Pártlista:
FIDESZ-KDNP 266
LMP 27
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 129
JOBBIK 145
Szavazatok összesen: 585

2013. júliusától a Családsegítő Szolgálat feladatai is helyi
ellátásban történik.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megoldása céljából nyújtott szolgáltatás.

Évről-évre folyamatosan nő az igénybe vevők száma, akik
a Szolgálathoz fordultak segítségért.

A Szolgálat családgondozója segítséget nyújt a hozzá
forduló ügyfeleknek a szociális ellátások igényléséhez
(társadalombiztosítási ügyek, nyugdíjszerű ellátások, családi
pótlék, közgyógyellátás stb.), mentális, élet-vezetési
tanácsadást nyújt, szükség esetén, közreműködik más
szakemberek által nyújtott szolgáltatások hozzájutásához.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Zagyvaszántó,
Fő út 2. szám alatt található meg.

Telefonszám: 37/386-497.
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Majd a PIAC
megoldja!

A PIAC - vezérelte gazdaság fölényét hirdették és hirdetik
sokan ma is ezzel a jelszóval. Az persze lehet, hogy a kereslet-
kínálatot szabályozza, de a társadalmat nem. A versenynek mindig
vannak vesztesei. Vesztesnek lenni pedig a sportpályákon talán
még elviselhető, de az életben és állandósultan elviselhetetlen.
Ezért is él olyan sok keserű ember körülöttünk, mert vesztesnek,
megalázottnak érzi magát. Az állandó versengés torzítja a
társadalmat, az ember és ember közötti viszonyt. A húsz-harminc
évesek elbeszélése szerint a munkahelyeken növekszik az
embernek embertől való elidegenedése. Nem elég, hogy a
szalagmunka (szemben a kézművességgel) magától a munkától
idegenít el, vagy, hogy a parasztság egykori földszeretete a
fiatalokban már föld-utálattá változott, lassan utat tör az ember-
idegenség, sőt az emberutálat is. Megjelenik már általános iskolás
korban, öreg-korra szerencsére csendesedik, de („Óh mily
fájdalom!”) a csúcsokon a legerősebb. Megoldja majd ezt a
PIAC? Nem hiszem. Lassan már a kereslet-kínálat kérdését sem.
Az élelmiszertermelés nagyjai mondják, hogy a megtermelt, és
kereskedelmi forgalomba került élelem egy harmadából hulladék
lesz. Jó ez így? Nincs e mögött valami emberi hiba – akár az
enyém is? Azt sem hiszem, hogy az egyébként vásárlásba-bódult
tömeg képes lesz azt a bóvli-rengeteget kezelni, ami a bevásárló
központokban látható. Ennek is egyharmada szemét lesz – még
jó, ha nem az otthonainkban.

Ezt már megoldotta a PIAC: Mértéktelenné lettünk! Nem
azokra gondolok, akiknél a mérni való kisebb, mint maga a mérce.
De Norvégiában élő magyarok szerint (Európa leggazdagabb
országa az egy főre eső javak tekintetében) egy átlag norvég
szerényebb a javak felhasználásában (étel, ital energia), egyszóval
a fogyasztásban, mint az átlag magyar. Ezen nekem is el kell
gondolkodnom.

Csak ezt a két jelenséget emeltem ki (elidegenedés és
társadalmi méretű pazarlás) azok közül, amiket nem tud
szabályozni a piac. Más szabályozót kell keresnünk. Egy
nyolcadikos fiú véleményét idézem (sokan egyetértenének vele):
„Sok pénz kellene.” Neki még megbocsátható. Nekem persze –
hivatásomból következően is - az ilyen vélemények igénytelen
egyszerűsítések. A valóságot a materializmus is botrányosan
lesoványította, ugyanúgy, mint most a piac-gazdaság. Mindkettő
az ember alól akarja szabályozni az embert és közösségeit, pedig
felülről a lélek felől kellene. Az ember csak több mint egy
biliárdgolyó az asztalon, amit az ösztönei lökdösnek ide oda!
Simone Weil írja - Ami személyes és ami szent – című könyvében:
„Az emberi lélek leghőbb vágya, hogy vele jó történjen és ne
rossz.” Ha ezzel a tudattal tekintenénk a másik emberre: Ő lelke
legmélyén azt várja tőlem, hogy jót tegyek vele és ne rosszat –
ez a tudat lenne az igazi szabályzó.

Az évnek abban a szakaszában vagyunk, amikor megújul a
természet, s nekünk is meg kellene újulnunk. Az Egyház a böjtöt
ajánlja a megú juláshoz, a természetgyógyászok a
méregtelenítést. Mindkettőnek lehet materiális és lelki
értelmezése is. Ez talán még erőteljesebben is hangzik: Meg kell
szabadulni a lélek mérgeitől, hogy a mélyén ott levő jóakarat és
reménység érvényesülhessen. Húsvét, amire készülünk a
reménység nagy - legnagyobb ünnepe. Erősen tapasztalom az

öregedés elkerülhetetlen testi-lelki következményeit. Szinte
minden evilági személyes reményem eltűnik, köddé válik. De
egyre növekszik az a hitem (Húsvét közeledtével még inkább),
hogy nem veszítek el semmit. Krisztus önfeláldozó szeretete, és
a halálon aratott diadala számomra azt jelenti, hogy minden kincs,
amit életemben kaptam, az enyém marad. S a legnagyszerűbbek
majd még csak ezután következnek.

Sajnálom, hogy a Húsvétot nem tudjuk még a megújult
templomban ünnepelni. Halasztódnak a munkák – bár a
villanyszerelők ma is dolgoztak. A fővállalkozónk viszont nem
folytathatja itteni tevékenységét. Egy ún. körbetartozás miatt
nem tudott nulla áfa-tartozási igazolást felmutatni. Ezért
szerződésbontás után új vállalkozót kell keresnünk a hátralévő
feladatok (kb. három hónapos munka) elvégzésére. Már folyik
az új közbeszerzési eljárás. Mivel pályázaton nyertük a felújítás
költségeit, ezek a formalitások elkerülhetetlenek. Egyelőre nem
veszítettünk semmit, csak időt.

Egyébként nagyon jól esett hallanom, hogy a helyieknek
elkezdett hiányozni a templom – még egészen pici emberkéknek
is. Ez jó! Milyen nagyszerű lesz visszatérni majd a már nem rideg
hangulatú, hanem remélhetően fenséges Istenházába. Ott újra
érezzük majd a nagy-nagy vigasztalást, hogy életünket a PIAC
nem, de majd a JÓISTEN megoldja.

Mándoki György

Új helyen a körzeti
megbízotti iroda

A körzeti megbízotti iroda átköltözött az új könyvtár
épületébe a Fő út 2. szám alá.

Ügyfélfogadás minden hónap első keddjén 12.00-16.00
óráig.

Telefonos elérhetőség: 20/776 81 24-es számon vagy a
központi 112-es segélyhívón

Kiss Attila rendőr törzszászlós 
körzeti megbízott

A vasútpart Móricz Zsigmond út felõli oldalának
fásítása.
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Tisztelt Zagyvaszántóiak!
Köszönöm, hogy Fekete László polgármester úr és Kiss J.

Szabolcs jóvoltából ÉLETMŰBEMUTATKOZÁST - és egyben
ELKÖSZÖNÉST is tar thattam 2013 őszén a megújult
könyvtárban. 41 éve, hogy Zagyvaszántón élünk a családommal,
mégis alig ismernek. Az életünket őrlő idő és bajok is késztettek
erre a ritka találkozásra. Meglepően sokan és mégis kevesen
tiszteltek meg a találkozás örömével. Köszönöm Mándoki György
tisztelendő úr atyának, aki címszavakban felvillantotta életem
szerény göröngyös, imitt-amott gyöngyszemeket is felvillantó
történéseit ami jóval túlmutatott a mindennapi kenyérkereső
tanári szolgálataimon. Hiszen a   szülőfalumról szerkesztett 7
kötetnyi falu-krónikáim óriási adathalmazzal örökítették meg egy
falusi közösség életét, amely 1965-1971-ig általános életformát
is dokumentált. Négy könyvem között a verses kötetem pedig a
lelkem belső harangszavai. Sok más tanulmányom és írásom a
szakmán kívüli igaz barátaim kapcsolatait örökítették meg a sokat
szenvedett, meggyötört hazánk határain belül és azontúl is.
Rémán Jenő tehetséges előadó felolvasásai pedig ízelítő
morzsácskákat keltettek életre. Böbe óvónő gitárpengetése pedig
túlmutatott az én alkotásaimon is...

Szerettem volna még sok-sok mindent elmondani, de ez a
„mindig-mindenre kevés idő”, ennyire adott lehetőséget.

Köszönet még egyszer a megjelent Tisztelőimnek, akik pedig
nem jöttek el, elolvashatják a községi könyvtárnak ajándékozott
könyveimet Önöknek ajánlva.

Furcsa epilógus….
Sohasem tudtátok,
ma sem tudhatjátok,
de már ne is tudjátok meg:
ki vagyok?!

Közétek igazán
sosem fogadtatok…
De a TANÍTVÁNYOK BEFOGADTAK!
Mit sorsom adhat:
ez a lehető legtöbb!
Feloldozás mindenért,
a bukott reményeimért is…

A SZENT KATEDRA BECSÜLETE,
TANÍTVÁNYAIM SZERETETE
csillagként vezérelt,
és elkísér a sírig,
mely nincs is már oly messze...

10 éve
A községi könyvtár által szervezett kulturális programjainak

különleges színfoltja minden évben a Kiss László tanár,
természetjáró, amatőr festő és fotós vetítéssel egybekötött
élménybeszámolóinak alkalma.

10 éve már, hogy részesei lehetünk minden évben egy-egy
különös hangulatú barangolásnak, melynek so rán
túraútvonalakat bejárva ismerkedhetünk meg szűkebb és tágabb
hazánk természeti szépségeivel. Tíz éve lehetünk részesei és
haszonélvezői a tanár úr ilyen irányú munkálkodásának, s aki
elejétől fogva részt vesz ezeken a vetítéseken, bizony már nem
keveset látott a Felvidék, Erdély, Szlovénia szépségeiből…

Természetfotóival szintén sok pályázaton nyert, díjakat
kapott. Könyvtárunkban ezekből is ízelítőt kaphatunk a kiállított
képek által.

Életműbemutatás

 id. Budai Gyula
78 éves nyugdíjas középiskolai tanár

Ideiglenesen zárva lesz
az okmányiroda Lõrinciben!

Kormányablak kerül kialakításra Lőrinciben. A kialakítás
időszakában (április 14. és május 30. között) az ügyfélfogadás
szünetel.

Ebben az időszakban meghosszabbított nyitva tartással
a hatvani okmányiroda (Balassi Bálint út 14.sz alatt) fogadja
az ügyfeleket.

Hétfőtől-csütörtökig  8.00-tól 20.00-ig.
Pénteken  8.00-tól -16.30-ig.
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Zagyvaszántó Gyermekeiért
Közalapítvány

2012. évi közzététel
Összes bevétel 1.238 e Ft
Összes tevékenység költsége 1.306 e Ft

Tárgyévi közhasznú eredmény  -68 e Ft

A 2013. évben megrendezett Alapítványi Bál bevételei,
támogatásai:

* CsabaCast Kft. 200.000,-
* Salker Kft.   75.000,-
* AluBlock Kft.   80.000,-
* Csorba Béla   20.000,-
* Metcom Kft.   50.000,-
   Támogatás összesen 425.000,-

* Báli bevétel 428.000,-

A bevételek az óvoda és iskola létszámának arányában a
következőképpen oszlanak meg:

Iskolát érintő összes bevétel 634.548,-
Óvodást érintő összes bevétel 218.452,-

A 2013. évben az alábbi események valósultak meg az
alapítvány támogatásából:

ISKOLA
- első udvari játszótér  (400.000,-)
- nyári napközi (200.000,-)
- húsvéti és karácsonyi alkotóház (28.000,-)

ÓVODA
- nagycsoportosok úszás oktatása (60.000,-)
- gyermeknapi ugrálóvár (32.000,-)
- karácsonyi ajándékok (65.000,-)
- tavaszváró táncház (30.000,-)

2013. októberében a személyi jövedelemadó 1%-ból 439.470,-
Ft-ot utalt a NAV az Alapítvány bankszámlájára.

2014-ben mindkét intézmény az udvari játékok fejlesztésére,
korszerűsítésére tervezi fordítani a bevételek jelentős részét.

Kérjük támogassa adója 1%-val céljaik megvalósítását!
Adószámunk: 18576566-1-10

A Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola
megnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által
támogatott  „Határtalanul!” című pályázatot, melynek
keretében tanulói Székelyföldre kirándulnak.

A pályázat megvalósításának időpontja:
 2014. május 12-17.

Az elnyert támogatás összege: 668.000 forint.

A jótékonysági bálon is felléptek tanulóink.

Keringő az iskolai farsangon

Március 15-i műsoron az 5. osztály és az énekkar

Ami a tanévből még hátra van

Április  17-25. Tavaszi szünet
Május  12-17. „Zagyvaszántóról Székelyföldre”

- kirándulás Erdélybe
Május  17. Mezei futóverseny (Törökmező)
Június  11-12. Gyermeknap az iskolában
Június  21. Ballagás. - Tanévzáró ünnepély
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A takarékosság és az ésszerűség
jegyében született a képviselő-testület
elképzelése 2012-ben, hogy a különböző
helyeken lévő intézményeket egy
épületben működtesse tovább.

A megvalósítás lehetőségét az Idősek
Klubjának megüresedett épülete kínálta.
Egy sikeres pályázati  támogatás
felhasználása lehetővé tette a könyvtár, a
szociális munka és a rendőrség egy fedél
alá költözését.

A hajdan szebb napokat látott épület
már amúgyis felújításra szorult, s most a
pályázati pénz biztosította ennek
költségeit.

A fűtési rendszert, a nyílászárókat
külső vállalkozó tette rendbe.

A padlóburkolatok, a belső festés,
burko lás a helyi karbantartó brigád
lelkiismeretes munkáját dicsérik, amelyhez
az anyagi forrást az önkormányzat
költségvetése biztosította.

A költözködések lezajlása és a közel
egy éves működés után megállapítható,
hogy a testület döntése telitalálat volt.

A könyvtár tágas, kényelmes. A
számítástechnikai rész megújult, minden
igényt kielégít. A könyvtárlátogatók
száma gyarapodott,  az épület
rendezvények megtartására is alkalmassá
vált. A könyvtári rendezvények sorát az
új épületben Kiss László vetítése nyitotta,
majd szavalóverseny zajlott, a költészet
napja alkalmából. Iskolánk tanulói közül a
legtehetségesebbek versmondók
csillogtatták meg tudásukat.

Nagyon sikeres program volt  a
vakáció végén az iskolaelőkészítő nyári
tábor. Egy hétig vettek részt gyerekek
délelőt tönként a némi tanulással,
gyakorlással fűszerezet t játékos,
kézműves foglalkozásokon. Táborunkat
az alapítvány és szülők támogatták. A
szervezésben és lebonyo lításban a
gyermekjóléti szolgálat és a védőnő is
segédkezet t. A könyvtár szeretne
hagyományt teremteni a táborból.

Az újonnan kialakított helyiségek jó
akusztikáját az ősz folyamán komolyzenei
koncert tette bizonyossá. A zene iránt
érdeklődő közönség zsúfolásig
megtöltötte a széksorokat, és így igényes
élvezetes előadásban gyönyörködhetett.

Ugyancsak színvonalas és élvezetes
volt az a találkozó, amelyen Varró Dániel
fiatal és tehetséges költő, újságíró volt a
vendégünk. Ő egy igazán népszerű,

Komolyzenei koncert

A költészet napja

Könyvtári tábor
Találkozás Varró Dániel költõ-
újságíróval

Egy éve új helyen
országos hírű személyiség, de kedves,
közvetlen egyénisége nagyon emléke-
zetessé tette a vele való találkozást.

A kölcsönzési idő után civil szer-
vezetek tartják a helyiségben össze-
jöveteleiket, jól kihasználva az épület
adottságait.

A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat könnyen megközel íthető
irodával rendelkezik.

A körzeti megbízott elhelyezése is
megoldódott. Külön bejáratú, kulturált,
komfortos helységben dolgozhat  a
település rendőre.

A belső megújulás után az épület külső
tatarozása következik majd. Így válik
teljessé a felújítás.
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A Gesztenyevirág Óvodában nevelőtestületünk nagy
hangsúlyt fektet a hagyományápolásra.

A terasz díszítése mindig tükrözi az évszak sajátosságait. A
jeles napok eseményei is megjelennek az óvoda díszítésében.
Zenével fogadjuk a hozzánk érkezőket. Ebben a nevelési évben
is fontosnak tartottuk a gyermekek minél többoldalú fejlesztését,
amelyhez külső szakemberek segítségét is kértük. Az ilyen
foglalkozásokra délután került sor. Pl. hittan Nagy-Menyhárt
Sándorné, modern tánc: Sánta Csilla, sakk szakkör: Vajda
Albert, foci: Fügedi Szilárd tartja.

A csoportokkal együtt kirándulni voltunk a csipketúrán,
amely nagyon hangulatos volt mindenki számára. Élvezettel
gyűjtötték a gyermekek a csipkét, kökényt, közben énekkel verssel
tettük hangulatossá az együttes élményt. Minden évben
elmegyünk erre a túrára az összes gyermekkel, felnőttel.

Nevelőtestületünk igényes bábelőadást szervezett gyer-
mekeinknek. Ezt a kezdeményezést gyermeknapon szeretnénk
folytatni. Az idén is szeretnénk megtartani tavaszköszöntő
táncházunkat, melyen a szülők is részt vehetnek. Nyáron
szeretnénk megvalósítani az első udvar felújítását. Szeretnénk
kérni mindenkit, hogy akinek lehetősége van, az alapítványon
keresztül segítsen.

Nagycsoport
A nagycsoportban az évet 29 gyermekkel kezdtük.
Már a nyár folyamán megszervezésre került a gyerekek

úszásoktatása, a bátonyterenyei tanuszodában. Így már a
nevelési év elején megkezdhették az úszást. A gyerekek nagy
örömére, hetente két alkalommal, vonattal mentünk az uszodába.
Sok kisgyermek most élte át először a vonatozás élményét. Igaz,
hogy nagyon fárasztó volt számukra, hiszen késő délután
érkeztünk haza, de élményekkel gazdagodva pihenhették ki
fáradalmaikat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők
segítségét, amit az úszásoktatás egész ideje alatt nyújtottak.

Az ősz folyamán a csoport részt vett a szüreti felvonuláson,
mivel célul tűztük ki a hagyományok ápolását. A gyerekek
táncukkal örvendeztették meg a község lakóit.

A jótékonysági bálon a gyermekek előadásukkal nagy sikert
arattak.

Mivel kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést,
valamint, hogy megismertessük a gyerekeket a téli sportokkal,
ezért korcsolyázni mentünk a hatvani jégpályára. A kezdeti
bizonytalanság után, sokan elsajátították a korcsolyázás alapjait.
Többen megkedvelték ezt a sportot és szüleikkel együtt is
ellátogattak a jégpályára.

Az óvoda hagyományaihoz híven, Mikuláskor ellátogattunk
a Szent Kamil l idősek otthonába, ahol kis műsorukkal
megörvendeztették az otthon lakóit.

A falu karácsonyán egy szívhez szóló műsorral léptünk fel. A
gyermekek átérezve az ünnepi áhítatot, nagy kitartással és
szorgalommal készültek, hogy mindenki számára megnyissák
szívüket és átadják szeretetüket.

A januárban megtartott farsangi bálon ötletes és változatos
jelmezeket mutattak be. Műsorukkal vidám hangulatot
teremtettek.

Nőnap alkalmából a kisfiúk meglepetésként verssel és
virággal készültek a lányok köszöntésére. A kislányok nagy

örömmel hallgatták a nekik szóló verset, és vették át a virágot.
Március 15-i ünnepre készülve játékukban is megjelenítettük

a szabadságharc eseményeit. Sokat beszélgettünk abban a
korban használt fegyverekről, ruházatról, szokásokról és
próbáltuk megértetni a gyerekekkel, hogy nemzetünk hősei miért
harcoltak, és áldozták fel magukat. Átérezve a megemlékezés
hangulatát, nagy lelkesedéssel készítették a kislányok pártáját,
a fiúk örömmel fogadták a huszárcsákót és a papírkardot. A
temetőben nyugvó 1848-49-es honvédtiszt sírjánál elmondták
az alkalomhoz illő verseket.

Hamarosan elbúcsúznak az óvodától a nagycsoportosok,
ezért szeretnénk emlékezetessé tenni számukra a még hátralévő
időszakot. A jó idő beköszöntével kirándulást tervezünk a
salgótarjáni Bánya Múzeumba és búcsúkirándulásként a
budapesti Vasúttörténeti parkba szeretnénk ellátogatni.

Középső csoport
Ebben a nevelési évben is célul tűztük ki, hogy változatos

programokkal színesítjük gyermekeink óvodai életét.
Az állatok világnapján Ipolytarnócra látogattunk el. Nagy

élményt jelentett az Őspark megtekintése, megismerkedhettek a
régmúlt emlékeivel. Sok ismerettel rendelkeztek az őslényekről,
sokat beszélgettünk élményeikről, megcsodálhatták a csodálatos
őszi erdőt. A játszótéren vidáman töltöttük el a nap további részét,
élményekkel gazdagodva indultunk haza.

Az Ősz téma keretein belül kukoricát törtünk, nagy tisztelői
vagyunk a régmúlt hagyományainak, amelyet munkánk során
igyekszünk elsajátíttatni az óvodás korosztállyal. Őszi falevelet
söprögettünk, segítettünk a felnőtteknek, ezzel is igyekeztünk
maradandó élményeket nyújtani. Az idősek napján énekekkel,
versekkel köszöntöttük a szép korú Nyugdíjas Klub tagjait, akik
nagyon hálásak voltak érte. Mindig szívesen megyünk a
rendezvényeikre.

Az Adventet nagy várakozás előzte meg. A néphagyomány
őrzése sző tte át a mindennapjainkat. Borbála napján
gyümölcsfaágat hajtattunk, Luca napján búzát ültettünk. A
karácsonyra hangolódást szolgálta az agyagozás,
mézeskalácssütés. Az égetőkemencét újra beüzemeltük, ami a
további kézműves foglalkozásainkat szolgálja. Már január
közepén megtartottuk a hagyományos farsangi karneválunkat,
ahol a gyermekeink néptánccal, verssel, zenével készültek.

A télen kétszer is elutaztunk járatos busszal Hatvanba
korcsolyázni. Meglepően ügyesen utaznak tömegközlekedési
eszközökön. A jövőben többet számítunk ilyen költségkímélő
utazásra. Az első esések után gyermekeink nagyon szépen talpon
maradtak. Jövőre tervezzük az úszás megszervezését, ahová évek
óta hordjuk gyermekeinket. Új programunknak is kiemelt célja az
egészséges életmódra nevelés. Ebben nagyon jól illeszkedik a
korcsolya és egyéb sport megszervezése. Örömmel vettük a foci
szakkör beindulását, ahová minden fiúnk jár. A modern táncra
egy kivétellel minden gyermekünk jelentkezett. A sportot kiemelt
figyelemmel kezeljük.

A tél folyamán nagyon kevés hó esett, de a lehetőségekhez
mérten építettünk hóembert, szánkóztunk. Nagyon boldogok
voltak a gyermekek.

A nagycsoportosokkal együtt bábelőadáson vettünk részt.
A Harlekin Bábszínház előadásában tekintettük meg a Piroska

A Gesztenyevirág Óvoda hírei
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és a farkas interaktív játékot. Egy busszal utaztunk, így kevésbé
terheltük a szülőket. Terveinkben szerepel, hogy a selypi
művelődési házban megnézzük a Süsü és barátai ember nagyságú
bábokat és elmegyünk az év végén kirándulni, melyet még most
beszélünk meg gyermekeinkkel.

A Haász Kft. által szervezett rajzversenyre csoportunk
gyermeke Jambrik Liliána rajza jutott be, amelyre még mindig
lehet szavazni, a kft. oldalát is kedvelni kell az érvényes
szavazatért. Itt rugós lovacskát nyerhet az óvodánk Lili rajzával.
Köszönjük a nagyszámú szavazatot, de aki még tud, szavazzon.

Kiscsoport
Óvodánk legfiatalabb gyermekei, a maci csoportosok az

Állatok Világnapján ellátogattak Gyöngyösre az állatkertbe.
Örömmel csodálkoztak rá az ismert háziállatokra, és a távoli
tájakon élő egzotikus élőlényekre. Nagy élményt jelentett
számukra, hogy a kedvelt kis állatokat megsimogathatták, és az
állatgondozók feladatai közül az etetésben is részt vehettek.
Gyümölcsökkel, zöldségfélékkel kínálták az éhes állatokat.

Arra törekedtünk, hogy gyermekeink ismereteit úgy
gazdagítsuk, hogy közben minél többet tevékenykedhessenek,
és minél több érzékszervük által tapasztalatot gyűjthessenek.

Egy zagyvaszántói család udvarán szüreteltünk, és közben
boldogan csipegették a finom gyümölcsöt. Az élmény hatására
gyönyörű munkák születtek a szőlőfürtről.

Decemberben meglátogatott és megajándékozott bennünket
a jó öreg Mikulás, akit örömmel köszöntöttek neki tanult
versekkel és dalokkal.

Karácsonyi készülődésünk hagyományos mézeskalács
sütéssel kezdődött. Apró kezükkel fáradhatatlanul gyúrták a
tésztát, és díszítették a süteményt. Az ünnepi meglepetést nem
csak a feldíszített fa jelentette, hanem a gyertyafényes és ünnepi
étkekkel díszített asztal is. A finom sütemények elkészítését az
ügyes édesanyák vállal ták. Az ünnepi hangu latban
felszabadultan táncoltak, és mutatták meg jó ritmusérzéküket.

A farsangi  időszak elején tartottuk meg jelmezes
karneválunkat. A bál nyitányaként bátran bemutatták ötletes
jelmezeiket és mókás mondókáik, verseik elmondásával elnyerték
szüleik tetszését. Fiatal koruk ellenére kitartóan ropták a táncot
az igényes népzenére. Kíváncsian és örömmel várták a tombola
nyereményeket.

Januárban a magyar kultúra hete rendezvényeinek keretében
a hatvani könyvtárban Szalóki Ági vezetésével részt vettünk
egy interaktív zenés műsoron. A gyermekek aktívan szerepeltek
az érdekes hangutánzó és hangszeres zenei játékban.

Márciusban sokféle tevékenységgel készültünk a nemzeti
ünnepre. A huszárokra emlékezve kipróbálhatták a lovaglást, a
honvédő katonákról szóló dalokkal, versekkel ismerkedtek, az
óvoda gyermekközösségével együtt először vehettek részt a
honvédsírnál tartott megemlékezésen.

AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE
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A 2013-as év kiemelt célja a MEGELŐZÉS volt, melyet
rendezvényeinken is igyekeztünk megvalósítani.

* január 25-én a helyi önkormányzattal és a védőnői
szolgálattal nőgyógyászati rákszűrést szerveztünk.

* március 12-én „A gyógyszerész lehetőségei a rákbetegség
esetén” címmel dr. Bulcsuné Vajda Tünde gyógyszerész tartott
előadást a rákbetegség fajtáiról, rizikófaktorairól a gyógyszerek
és egyéb alternatív terápiás lehetőségekről.

* április 12-én kiemelt feladatként az általános iskolában
felvilágosító előadást tartott Tátrai Lajosné (ÁNTSZ Hatvan)
,,Az alkohol és  a dohányzás káros hatásairól” az 5-6. osztályban.
A 7-8.osztályban Csaja Réka külső előadó  a drogprevencióról
beszélgetett a gyerekekkel. A diákok érdeklődőek voltak,
ismereteikről tesztet töltöttek ki.

Az óvodás korú gyermekek részére az egészséges táplálkozás
fontosságát kiemelve gyümölcskóstolót tartottunk.

* április 13-án a községi Egészségnap lebonyolításában
alapszervezetünk tagjai aktívan közreműködtek. Salátakóstolót
tartottak és felvilágosító anyagot osztottak.

* május 30-án az egészséges életmód jegyében részt vettünk
a Hatvani Rákellenes Liga Segítő Szolgálata által megszervezett
úszóversenyen. A hatvani uszodában 5 tagunk képviselte az
alapszervezetünket. Szép eredményeket értünk el: Szabó Márió
felnőtt korcsoportban 2., Bogdán Rita 3. helyezett lett.

* augusztus hónapban Poroszlóra kirándultunk az ÖKO-
parkba. Kellemesen telt el ez a nap, sok élménnyel tértünk haza.

* augusztus utolsó hetében a helyi könyvtár által szervezett
nyári napközis táborban a résztvevő gyermekeket  gyümölccsel
és friss süteménnyel vendégeltük meg.

* október 8-án a mellrák elleni figyelemfelkeltő sétát
tartottunk, majd utána filmvetítéssel zártuk a délutánt.

Zagyvaszántóért Kitüntető Díj
Zagyvaszántó Község Önkormányzata a község társadalmi, tudományos,

közoktatási, közművelődési, irodalmi-művészeti életében, testnevelési és
sportmozgalmában, közbiztonságának és környezetének védelmében, valamint
egészségügyi el látásban szerzet t kimagasló érdemek elismerésére a
„Zagyvaszántóért” Kitüntető Díjat alapította  5/2000.(II.24.) rendeletében.

Eddigi díjazottak:
* 2013. Dr. Kovács Erika – háziorvos, Fazekas Ferenc vállalkozó (posztumusz díj)
* 2012. Tiszóczi Istvánné – nyugdíjas védőnő,

Misinszki Gergelyné – nyugdíjas óvodavezető
* 2011. Oldal Alfréd – polgármester, Rabecz János – alpolgármester
* 2009. Matula János – sportvezető (posztumusz díj)
* 2008. Bányai Istvánné – Hagyományőrző Csoport vezetője (posztumusz díj),

Gercsák Imréné – Nyugdíjas Klub vezetője

Ebben az évben is szeretnénk a díjat átadni, kérjük aki tud a településen olyan
jelöltet, aki méltó erre a címre, javaslatát rövid indoklással legkésőbb május 15-ig
jutassa el az alábbi elérhetőségre: postmaster@zagyvaszantopolghiv.t-online.hu,
vagy személyesen a Hivatalba.

B A

Zagyvaszántói  Alapszervezete

* december 4-én az Önkéntesek Világnapja alkalmából
rendezett ünnepségen Hatvanban vett részt tíz tagunk.

* decemberben a hagyományos Mikulás ünnepségén
mogyoróval kínáltuk a résztvevőket a Falukarácsonyon pedig
meleg teával vártuk a lakosságot.

Az országos egyesület rendezvényein – Budapesten -
tagságunk, küldöttjeink rendszeresen részt vesznek, ahol
hasznos tudnivalókkal, tapasztalatokkal gyarapítják ismereteiket.
A Hatvani Rákellenes Liga Segítő Szolgálatával is folyamatos a
kapcsolattartás, segítjük egymás munkáját.

Tavaly is igyekeztünk jelen lenni a községben működő civil
szervezetek eseményein.

Alapszervezetünk felvilágosító szórólapokkal, könyvekkel
rendelkezik. Az érdeklődők számára szívesen adunk, hogy minél
többen tájékozódjanak a daganatos betegségekkel kapcsolatos
tudnivalókról, terápiás lehetőségekről.

Előadásainkra a tagságon kívül minden lakost szívesen látunk,
kérjük figyeljék tájékoztató plakátjainkat, kövessenek minket az
önkormányzat internetes oldalain.

Vezetőség elérhetősége:
Oldal Józsefné 37-386-031
Tóthné Misinszki Hajnalka 37-386-181

A művelődési házban - az elmúlt
időszak elfoglaltsága miatt - újra nyit
az Ifjúsági Klub.

Rendhagyó módon,  minden
pénteken este 19.00 órától várjuk régi
és új tagjainkat a klubhelyiségben,
ahol továbbra is adott a lehetőség a
tartalmas szórakozásra.

További információt a Facebook-
on az If júsági Klub csoportban
kaphattok.

Szűcs Róbert Ádám
klubvezető

Újra nyit az
Ifjúsági Klub
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2014. március 3-án nagyszabású
szülinapi partival ünnepelte fennállását a
Zagyvaszántói Nyugdíjasok Klubja. A
nagysikerű  rendezvényen Tavasz-
köszöntő ünnepi műsorral köszöntötték
a klub nőtagjait és a meghívo tt
vendégeket. A jó hangulatró l a
Gesztenyevirág Óvoda nagycsoportosai,
Bukovics János vidám népi mesemondó
és az Aranykalász Népdalkör fergeteges
mulatsága gondoskodott. A nyugdíjasok
első ízben ünnepelték közösen
„MINDENKI SZÜLETÉSNAPJÁT
„pezsgős koccintással és emeletes
tűzijátékos tortával.

A község legnagyobb létszámú civil
szervezete, rövid múltja ellenére nagy
népszerűségnek örvend. Tagjainak száma
folyamatosan nő. Nagyszabású, színvo-
nalas rendezvényeivel, népdalkörével
jelentős hí rnevet szerzett már
községünknek.  Aranykalász népdalköre
az elmúlt évben sikeres KÓTA
MINŐSITÉST kapott. Rendszeres fellépői
a helyi , kistérségi  és megyei
rendezvényeknek. Nagy sikert arattak a
kozárdi Palócvágtán, a Lőrinci Napok
rendezvényein, az Idősek Világnapján
Hatvanban.

Nyugdíjas klubunk is tartalmas évet
tudhat maga mögött. Kirándultunk a
kozárdi Almavirág Fesztiválra, megnéztük
Tolnay Klári szülőházát Mohorán,
zsüriztünk a dolinkai borversenyen,
jártunk a bokori trakto rmajálison,
megkóstoltuk a borvitézek borait
Ho llókőn, mulattunk a PALÓC
VILÁGTALÁLKOZÓN Nagybátonyban.
Fürdőztünk Bükkszéken, teszteltük a
jászsági gyógyvizeket. Nyugdíjas
Farsangot, Tavaszköszöntő ünnepet,
Nyugdíjas Majálist, rétes sütő versenyt
és nyársalást rendeztünk.

Hagyományosan együtt ünnepeltük
az idősek napját Elszármazott Találkozó
keretében. Novemberben meghívott
hagyományőrző csoportok és dalkörök
fellépésével másodízben rendeztük meg
a szépkorúak Jótékonysági Estjét nagy
sikerrel. Részt vettünk a civil szervezetek
programjain,Támogattuk és részt
vállaltunk a községi rendezvényeken.
Közreműködtünk az egészségnapon, és
a vasút menti faültetésen.

Óév Búcsúztató mulattsággal zártuk
az évet. Támogattuk Zagyvaszántó
gyermekeit, a Gesztenyevirág Óvodát, és
az idősek szociális otthonát. Január

Kétéves a Zagyvaszántói Nyugdíjasok Klubja
hónapban sikeresen képviseltük 10 fős
csapatunkkal klubunkat a Szépkorúak
Uniós Akadémiáján  Hatvanban.

Februárban báloztunk a Nyugdíjasok
Heves Megyei Szövetségének megye-
bálján. Készülünk a megyei sportnapra is.

Idei  programjaink is változatos,
színvonalas szabadidő eltöl tést  és
szórakozást kínálnak.

Továbbra is szeretettel várjuk minden
csatlakozni vágyó nyugdíjas társunkat.

Köszönetünket fejezzük ki az elmúlt évi
támogatásokért és adományokért.

Tevékenységünket a jövőben már a
facebook Zagyvaszántói Nyugdíjas Klub
oldalán is figyelemmel kísérhetik.

Mindenkinek vidám, jó erőben
egészségben eltöltött évet kívánunk.

Zagyvaszántói
Nyugdíjas Klub

vezetősége

2013. szeptember 1-jétől az önkormányzat már önálló intézményként üzemelteti
az iskola épületében lévő konyhát. Dolgozói létszáma 5 fő. Folyamatosan kerülnek
beszerzésre,  felújításra a berendezések, konyhai eszközök és gépek. Legutóbb egy
korszerű sütőt  sikerült vásárolni.  Az elmúlt év október 1-jétől új élelmezés-vezetője
van az intézménynek, Kaszaláné László  Jud it személyében. Munkáját
megbízhatóan, pontosan és nagy szaktudással végzi.  Az iskola tanulói mellett az
óvodások és a szociális étkezők is innen kapják az ebédet, emellett azonban lehetőség
van vendégebéd igénylésére is.

Az ebéd ára: a teljes 734 Ft, a fél adag 440,- Ft, amelyhez kiszállítás is kérhető
napi 75 Ft-ért.

Ízelítő a heti étlapból:
Kedd  – Daragaluska leves, töltött paprika
Szerda – Gyümölcsleves, rántott csirkemell, párolt zöldség
Csütörtök – Csontleves, bácskai rizseshús, savanyúság

Érdeklődni és rendelést leadni a 386-591-es telefonszámon lehet.

A mi konyhánk
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Községünk és a környező települések lakossága 2013-ban sem maradt
színházi élmények nélkül. A Zagyvaszántói Színjátszó Kör tavasszal egy
nagyszabású zenés kabaré-előadással lepte meg az érdeklődőket.

A „Jókedvet kívánunk!” című másfél órás műsort háromszor játszottuk a
helyi művelődési házban, ami mindannyiszor megtelt nézőkkel, akik egy igazi
időutazás részesei lehettek, hiszen a ‘30-as évektől napjainkig, klasszikus és
saját írású bohózatokon, kuplékon, jeleneteken, vicceken mulathattak.

A hagyományos  Falukarácsonyon pedig a „Legnagyobb ajándék” című
tanulságos jelenettel kedveskedtünk a jelenlévőknek.

Idén januárban végre a község határain kívül is bemutatkoztunk, január 18-
án egy meghívásra felléptünk a lőrinci „Március 15” Gimnázium és
Szakközépiskola alapítványi bálján.

Idén is készülünk egy meglepetésdarabbal, ami reméljük, ismét elnyeri hálás
közönségünk tetszését.

Végezetül, várjuk továbbra is azon férfiak jelentkezését, akik kedvet és
tehetséget éreznek a színjátszáshoz, hogy minél több és színesebb produkciót
tudjunk színre vinni a jövőben is.

Rémán Jenő

Egyesületünk 2013-ban is teljesítette
az eddigi évek bevált gyakorlata szerinti
feladatait, és emellett részt vállalt minden
jelentős helyi  programban és
megmozdulásban.

Csak felsorolás szintjén említjük a
szokásos évi programokon való
részvételeinket:
- látogatóként, és biotermékek (lekvár,

szörp, szappan…) árusítójaként is
igyekeztünk hozzájáru lni az
Egészségnap 2013. évi sikeréhez;

- a Falunap szervezésében,
problémamentes lebonyolí tásában
segítettünk, és sokan részt vettünk
családjainkkal együtt a színvonalas
önkormányzati eseményen;

- az augusztus 20-ai Főzőversenyen
szabolcsi töltött káposztával, a süti sütő
versenyen muffinnal szálltunk ringbe -
sikerrel;

- szeptemberben az esőben is szedtük a
szemetet;

- a Szüreti felvonuláson és bálon is jelen
voltunk: beöltöztünk, és végigjártuk a
menettel a falut, majd este jót mulattunk;

- a közkedvelt Karácsonyi  Vásáron
karácsonyfát mintázó színes süteményt
kínáltunk a szép számban megjelent
érdeklődőnek.

Mindezek mellett egyesületünk a
zagyvaszántói gyermekeknek és
felnőtteknek szóló ünnepségeken és báli
rendezvényeken minden alkalommal
felajánlást is tett, mellyel  remél jük
hozzájárultunk a rendezvények sikeres és
tartalmas lebonyolításához.

Az ÖZE 2013. évben pályázaton nem
vett részt, támogatásban nem részesült. Az
egyesületi működést a tagok önkéntes
munkájával és felajánlásaival biztosítottuk.

A 2014. évi terveinkkel folytatva,
ezúton hívjuk fel minden érdeklődő
figyelmét, hogy idén májusban is
megtart juk a saját kezdeményezésű
Szemétszüret rendezvényünket a szokásos
módon, a Polgárőrséggel karöltve az idén
több napos országos TeSzedd! akcióhoz
csatlakozva!

Örömmel és büszkeséggel tölt el
minket, hogy tavaly az eső ellenére is
gyűjtötték a zagyvaszántóiak velünk és a
polgárőrökkel a szemetet, és reméljük idén
– ha az időjárás is kegyesebb lesz hozzánk
– még többen eljönnek majd, vagy az
otthonaik előtti részek rendbetételével
kapcsolódnak a megmozdulásunkhoz. Az
akció pontos részleteivel kapcsolatban
május elején kü lön szórólapon
tájékoztatjuk a lakosságot!

Összefoglalva a 2013. évet, most már
abszolút mértékben kirajzolódott az a
tendencia, hogy a civil szféra igen jelentős
mértékben megerősödött a faluban. Az
Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület a
civil jelenlét egyik régi bástyájaként
elégedetten tekint ezekre a fejleményekre,
hiszen bármilyen megmozdulás is van kis
településünkön, az rögtön igazi civil
összefogást  eredményez, mel lyel  a

Az ÖZE
2013-ban

lakosság rendkívül jól működik együtt.
Ezzel – tulajdonképpen mindenki nevében
- elmondhatjuk, hogy felértékelődött a
falunkat szépítő, jobbító szándékú, és
egyben hagyományteremtő  munka
Zagyvaszántón, és örömmel nyugtázzuk,
hogy ez egybeesik a mi kis egyesületünk
célkitűzéseivel is. :)

Összefogás Zagyvaszántóért
Egyesület

H-3031 Zagyvaszántó, Kossuth Lajos u.10.
Adószám 18590922-1-10

oze.egyesulet@gmail.com
www.oze.egyesulet.net

Jókedvvel csináltuk…
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ELHUNYTAK
(Az Idősek Otthona elhunyt lakói is szerepelnek

a felsorolásban)

Beke József 2013. 01. 17.
Széles Jánosné (Cseri Teréz) 2013. 02. 22.
Kiss Györgyné (Juhász Johanna) 2013. 03. 18.
Illés Gyuláné (Hegedűs Róza) 2013. 03. 19.
Bártfai Gábor János 2013. 03. 21.
Sándor Károly 2013. 04. 14.
Sándor Józsefné (Aranyi Márta Ágnes) 2013. 04. 17.
Gáspár Sándorné (Kelemen Szilvia) 2013. 04. 28.
Oldal Ferenc 2013. 05. 20.
Gulyka Gellért Ferenc 2013. 05. 22.
Rózsa Lajos László 2013. 05. 25.
Szalkai Kálmán 2013. 06. 08.
Fazekas Józsefné (Nagy Kornélia) 2013. 06. 09.
Alatyáni Lászlóné (Kiss Anna Margit) 2013. 06. 17.
Kiss Lajosné (Illés Vilma) 2013. 07. 24.
Juhász József 2013. 07. 25.
Kovács Bálint Józsefné
(Surányi Erzsébet Mária) 2013. 08. 09.
Szűcs Csabáné (Matusik Ilona) 2013. 08. 14.
Benkő Sándor Kálmán 2013. 08. 19.
Kacsák Mihályné (Erős Piroska) 2013. 09. 11.
Tajti Ferenc 2013. 09. 18.
Nagy András 2013. 09. 26.
Kopka Mihályné (Németh Zsuzsanna) 2013. 10. 16.
Tóth István 2013. 11. 02.
Juhász Joachimné (Nagy Teréz) 2013. 11. 13.
Misinszki Pálné (Rabecz Veronika) 2013. 11. 17.
Bakos Antal 2013. 11. 25.
György Imréné (Juhász Mária Piros) 2013. 12. 07.
Szamosvölgyi István 2013. 12. 25.
Kiss Istvánné (Kazinczi Erzsébet) 2013. 12. 29.

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK

Lichi Fanni Bianka 2013.02.23.
Szülei: Balázs Mária és Lichi József Csaba

Kotrocz Kornél 2013.03.07.
Szülei: Kiss Gabriella és Kotrocz Gábor

Matula Blanka 2013.03.08.
Szülei: Mellik Andrea és Matula Arnold

Romász Kata 2013.03.09.
Szülei: Cserényi Ágnes és Romász János

Almássy Jamina 2013.04.09.
Szülei: Csonka Alexandra és Almássy Tamás

Fekete Dorottya 2013. 05. 03.
Szülei: Kovács Médea és Fekete Norbert

Kiss Jázmin 2013. 05. 04.
Szülei: Gerhát Adrienn és Kiss Zsolt

Illés Panna 2013. 05. 04.
Szülei: Szénási Zsuzsanna és Illés István

Váradi Bence 2013. 06. 11.
Szülei: Király Viktória és Váradi Tamás

Csonka Dorina 2013. 07. 13.
Szülei: Danyi Julianna és Csonka Márió

Szarvas Jázmin 2013. 07. 16.
Szülei: Horváth Ildikó és Szarvas Péter

Kulyó Ramóna 2013. 08. 09.
Szülei: Liszkai Nikolett és Kulyó József

Kovács Olivér 2013. 08. 24.
Szülei: Bankos Katalin és Kovács Gábor

Oláh Tibor 2013. 08. 29.
Szülei: Válóczi Melinda és Oláh Tibor

Gál Mia 2013. 09. 02.
Szülei: Illés Anett és Gál Róbert

Misinszki Aliz Éva 2013. 10. 21.
Szülei: Kiss Andrea és Misinszki Gábor

Sándorfi Áron 2013. 11. 28.
Szülei: Vizáver Anetta és Sándorfi László

Halász Panna Sára 2013. 12. 19.
Szülei: Belák Zita és Halász Tibor

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Török Mátyás – Jeetun Pratima
2013. 02. 16.

Simonkovics István - Paray Krisztina
2013. 04. 20.

Budai András – Bagdi Csilla Krisztina
2013. 05. 18.

Kresz Balázs – Kiss Anikó
2013. 06. 01.

Stolmár Aladár –Kovács Margit Erzsébet
2013. 06. 01.

Csizmár Ákos – Kiss Anita
2013. 08. 17.
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SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja.

Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal.
Szerkesztők:

Bakos Tiborné, Boronkay Andrea, Kiss J. Szabolcs.
Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.

Megjelenik: 750 példányban
Nyomda: Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

Itt az új, tavaszi bajnoki szezon, ami
idén azért szerencse, mert így lesz mód,
és alkalom javí tani  a tavalyi ő sz
eredményein. 2014. március 16 -án
kezdődtek a bajnoki mérkőzések, és
reméljük, hogy a jó indítás lendületét
megtartva eredményesebb zárás vár majd
ránk, mint 2013-ban.

Az utolsó őszi idényt a zagyvaszántói ifi a 7. helyen zárta. A
13 lejátszott mérkőzésből 8 győzelemmel, 2 döntetlennel, 3
vereséggel végződött, 66 rúgott, 16 kapott gól és 26 megszerzett
pont az eredmény. Gratulálunk!

Felnőtt gárdánk a 10. helyen végzett a tabellán. Ehhez 15
megszerzett pont kellett, 4 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, 26
rúgott és 27 kapott gól. Köszönjük a munkát, és az élvezetes
meccseket!

2014. évben is folytatódik a teljes, minden korcsoportot
érintő utánpótlás nevelés.

Eddig is élen jártunk ezen a területen, és 2014-ben is kiemelt
jelentőséggel bír szakosztályunk életében a jövő zagyvaszántói
focista generációjának képzése.

Így rendszeres edzések keretein belül továbbra is folyik U7,
U9, U11, U13 (edző: Fügedi Szilárd); serdülő U16 (edző: Szaka
István); ifi U19 (edző: Nagy Szabolcs) és felnőtt csapat (edző:
Rabecz Csaba) felkészítése.

Egyesületünk ezzel a helyi igényeknek, és a központi
labdarúgó  szervezetek elvárásainak egyaránt igyekszik
megfelelni.

Itt szeretnénk jelezni szurkolóinknak, hogy a zagyvaszántói
focipályán lejátszásra kerülő bajnoki mérkőzésekre idénybérletek
már nem kaphatóak. Csak a helyszínen váltott belépőjegyekkel
látogathatják a sportrendezvényeket, melyek ára továbbra is 500
Ft lesz. Ezek megvásárlásával a látogatók támogatják a csapatot.

A Sportbál idén előbb került megrendezésre, így ezen a
fórumon már csak őszinte köszönetet tudunk mondani minden
kedves részvevő támogatónknak. Külön köszönettel tartozunk
a licitálásos adakozáson nyertes vendégeinknek, akiknek
nagyvonalú felajánlásai igen jelentős anyagi támogatást
jelentettek egyesületünknek.

Az idei Sportbál más szempontból is különleges volt
hagyományos bál jaink so rában. Nemcsak általunk és
országosan, hanem nemzetközileg is nagyra becsült, és elismert
futball isták vo ltak díszvendégeink! Fekete Lászlónak,
egyesületünk elnökségi tagjának köszönhetően köreinkben
üdvözölhettük Kiss László, Gujdár Sándor, Lovász Tamás
prominens személyeket, akik jelenlétükkel valóban emelték az
est színvonalát!

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük szurkolóink kitartó
érdeklődését, biztatását, és szeretettel várunk mindenkit 2014-
ben is a lelátókon!

Jó focit, jó szurkolást!
Fügedi Szilárd

Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület

Polgárőrségünk 2013/2014
Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a

Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület 2013. évben vezetőségi és
tagi szinten is megújult.

Az egyesület elnöke Tímár Péter és alelnöke Szabó György
lett. Ezúton is köszönjük Pisák Lajos volt elnökünk 10 éven át
tartó áldozatos polgárőr munkáját!

A vezetőség további tagjai: Fügedi Anita, Kiss J. Szabolcs,
Pisák Lajos, és Fodor László. Szolgálatvezető: Janka Richárd.

Emellett a Zagyvaszántói Polgárőrség keretein belül lovas
csoport is alakult, mely Horváth Tamás Gábor vezetésével
csatlakozot t az Országos Po lgárőr Szövetség Lovas
Tagozatához.

Mivel a szervezet átalakulása hosszú folyamat és annak
egyelőre a hivatalos formáin vagyunk csak túl, így előfordulhat,
hogy a lakosság még nem érzékeli annyira a változást. De komoly
elvárásunk, hogy az év második felében már a település lakóinak
számára is látványos legyen ennek az átszervezésnek az
eredménye.

Célkitűzésünk a rendszeres eligazítás és a gyakoribb, de főleg
célzottabb szolgálatteljesítés, mely kiegészül a lovas szolgálattal.
A helyi körzeti megbízottunk munkájának támogatása, és az
együttes szolgálatteljesítés mértékének növelése szintén elvárás
az új elnökség részéről. Valamint polgárőrségünk nagyobb részt
kíván vállalni a helyi gyermekek körében végzett bűnmegelőzési
felvilágosító munkában

Biztosak vagyunk abban, hogy az elkötelezett vezetőség és
tagok a közfeladataink ellátásának biztosítékai, és ez rövidesen
egyértelmű pozitív változást eredményez majd Zagyvaszántó
közbiztonságában is.

Civil szervezetként működésünk fontos feltétele az anyagi
források kihasználása. Ez egyesületünk életében azt jelenti, hogy
elsősorban az önkormányzatunk támogatása és az Országos
Polgárőr Szövetség által pályázható források mellett az adófizetők
által felajánlott 1% biztosítja működésünk költségeit. Ezért is
kérjük tisztelettel Önöket, hogy adójuk 1%-val idén is támogassák
a zagyvaszántói polgárőrök munkáját! (közhasznú szervezet,
adószám: 58181894-1-10) Köszönjük!

Továbbá ismét felhívjuk a lakosság figyelmét a polgárőrség
telefonszámára: 06 70 349 0070.

Kérjük, telefonos bejelentéseiket ezen a számon tegyék meg!

Együtt, egymásért!
ZPE vezetőség

Itt a hajrá ideje!


