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Mi történt a tavaszi és a nyári hónapokban?
Nagy örömömre szolgál beszámolni arról, hogy a községben
több kisebb és nagyobb volumenű fejlesztés, felújítás történt az
elmúlt időszakban.
A tavasz folyamán új pihenő-parkot alakítottunk ki a
Damjanich–Mikszáth út kereszteződésében „Boróka park”
néven. Ide 11 gömbszivarfát, padokat, szeméttárolót és virágládát
helyeztünk ki. A területet a környéken élők segítségével
gondozzuk, rendben tartjuk.
További virágládákat helyeztünk ki és egynyári virágokat
ültettünk a Rákóczi út vasút felőli oldalán, továbbá több
közparkba.
Az iskola mögötti udvarra szabvány szerinti játszótéri elemek
kerültek és biztonságos gumiszőnyeggel fedtük be a területet.
Az óvoda előtt forgalomlassító tábla kihelyezése és
„fekvőrendőr” kialakítása történt.
Az óvoda épület előtti udvarrésze teljesen megújult, új
játszótéri elemek elhelyezése, gumiszőnyeg-borítás,
öntözőrendszer kiépítése és elektromos kapu felszerelése történt
gyermekeink védelme érdekében.
Sportpálya öltözőjének teljes belső felújítása megtörtént.
Damjanich utcai járda, Mikszáth utca és a Mester utca teljes
hosszában aszfaltozás történt.
Az iskola első épületében valamennyi meglévő nyílászáró
helyére korszerű, műanyag ajtót és ablakot építettek be.
A felsorolt fejlesztéseket saját költségvetésből, nyertes
pályázati forrásból, az alapítványtól, vállalkozásoktól , és az
egyháztól kapott támogatásokból valósítottuk meg.
Köszönjük a település lakói nevében is!
A falu közösségét érintő színvonalas, már hagyományosnak
tekinthető rendezvényeinket is megszerveztünk, mint a Családi
Nap, koncertek és az augusztus 20-i ünnepség, ezekről a további
oldalakon olvashatnak.
Fekete László polgármester

A felújított Damjanich utcai járda . . .

. . . és a Mikszáth utca.

Virágládák a Rákóczi úton.

Elkészült a forgalomlassító küszöb.
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosok!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiak
betartására:
- Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban
komposztálással történhet.
- A nem komposztálható kerti hulladék égetése márciusáprilis-május és szeptember-október-november hónapok
kivételével tilos.
Napokon belül várható a parlagfű virágzása, ezért különösen
fontos az alábbiakra figyelni!
- 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. A bírság kiszabására a
Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága jogosult. A bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött
terület mérete határozza meg.
- Az ingatlanok területén a növényvédelem, az ingatlan
zöldterületének létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők
és az allergén növények irtása a tulajdonos illetve a használó
kötelessége.
- 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 műtárgyairól.
- Saroktelek esetén az ingatlan használóját, tulajdonosát
terhelő munkálatokat mindegyik utcafront felől el kell végezni.
- Az ingatlan használóját, tulajdonosát terhelő munkálatokat
annak elmaradása esetén – eredménytelen felszólítást követően
– az önkormányzat a tulajdonos, használó költségére
elvégeztetheti. A közérdekű védekezést a jegyző rendeli el.
- Az ingatlanok területén a növényvédelem, az ingatlan
zöldterületének létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők
és az allergén növények irtása a tulajdonos illetve a használó
kötelessége.

Tisztelt Lakosok!
Napokon belül várható a parlagfű virágzása, ami azt jelenti,
hogy 1 gramm pollenben 30-35 millió pollenszem van. Egy átlagos
növény 8 milliárd virágporszem termelésére képes 2-3 hónap
alatt. A pollenek a széllel nagy távolságokra, akár 100-150 km-re
is eljuthatnak. Napjainkban sok ember küzd parlagfű allergiával,
mivel a parlagfű pollenjei erős allergén tulajdonságát az okozza,
hogy nagyon aktív, gyors diffúzióra képes, igen hatékony
antigéneket tartalmaz (ezek az allergiát kiváltó anyagok). A
parlagfűvel összetéveszthető gyomnövények: fehér üröm, fekete
üröm, vadkender.
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Kérem, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a megelőzésre
és a parlagfű irtására!
A szélsőséges időjárás, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű
csapadék az elmúlt időszakban országszerte komoly gondokat
okozott, ezért kérjük, az alábbiakra is fordítsanak fokozott
figyelmet!
- 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.
- 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!

Tisztelt Lakosok!
A Földet az unokáinktól kaptuk kölcsön, ezért nagyon
vigyázzunk rá!
Köszönöm megértésüket és a fentiekben leírtak betartását!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2014. II. félévi, helyi
adókat, pótlékmentesen szeptember 15-ig lehet befizetni! Kérjük
a határidő pontos betartását, mivel a program a későbbi
befizetésekre automatikusan pótlékot számol fel!
Tisztelettel:
Pethőné Nagy Ilona
jegyző

JÁTSZÓTÉRI
BOSSZÚSÁGOK
Az elmúlt időszakban gyakran panaszkodtak a Patika
mögötti játszóteret látogató kismamák és anyukák. Ez a
jelzés eljutott a Képviselő Testülethez és a Polgármester
Úrhoz is.
Miről is van szó?
Sokszor az újonnan kihelyezett szeméttároló mellé
dobálták a hulladékot, az ütéscsillapító kavics közé
üvegdarabok kerültek. A legelszomorítóbb, hogy a kis
csúszdát több helyen és több alkalommal is bepiszkították.
Ezt vagy a környéken élők, vagy a hivatal alkalmazottjai
bejelentés után azonnal eltakarították és fertőtlenítették.
Kérjük, aki lát ott olyan egyéneket, akik nem
rendeltetésszerűen használják a játszóteret – akár életkor
vagy viselkedés miatt – jelezze a Polgármesteri Hivatal vagy
a körzeti megbízott felé.
Az önkormányzat tervei között szerepel a játszótér
bővítése, a közvilágítás kialakítása és ivókút felszerelése.
Addig is vigyázzunk rá, hogy településünk gyermekei
szívesen használják!
Boronkay Andrea
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hogyan már évek óta, úgy az idén
is nagyon sikeres volt augusztus 20-ai
rendezvényünk.

Délelőtt a felújítási munkáknak
köszönhetően egyre szépülő templomunkban a Szentmise során Mándoki
György plébános úr megszentelte az új
kenyeret.
Délután a sportpályán az eleinte nem
túl biztató időjárással mit sem törődve
sokan vettek részt a kispályás
focibajnokságon, kezdték el a főzést.
A felállított rendezvénysátorban
minden korosztály megtalálta a maga
szórakozását – gyerekeknek játszóház és
bohóc, felnőtteknek operettműsor,
harmonika koncert – mindeközben a
főzőverseny résztvevői szorgoskodtak, a
focisták lelkesen rúgták a gólokat. És
közben kisütött a nap…
A derűs hangulathoz nagyban
hozzájárult az Aranykalász népdalkör
remek előadása. Köszönjük, hogy mindig
meglepnek bennünket valami szép,
hangulatos és vidám összeállítással!
Szent István napja igazi, jó hangulatú
ünneppé vált Zagyvaszántón, együtt és
egymásért is dolgozott, szórakozott öreg
és fiatal – talán ez volt ennek a
rendezvénynek a legfontosabb üzenete!
Kiss J. Szabolcs
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Iskolánk
Tanévünk utolsó hónapjai is eseménydúsan teltek. Több
osztály kiránduláson vett részt. A 7. osztályosok a ’Határtalanul’
pályázat keretében egy hetet Erdélyben töltöttek. Gyermeknapot,
vidám ballagást, bankettet, majd évzárót tartottunk, ahol
elbúcsúztunk 8. osztályos tanulóinktól. Több diákunk fellépett
a faluban megrendezett Családi napon. Ekkorra sikerült átadni a
felújított játszóterünket, melyhez anyagi támogatást a
,,Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány”-tól, az Alu-Block
Kft-től, és az önkormányzattól kaptunk.
A tanévet bezárólag sem lett üres az iskolánk. 3 héten át
nyári napközit tartottunk, ahol változatos programokkal,
kirándulásokkal töltöttük ki a gyerekek szabad idejét. Jártunk
Gyöngyösön az állatkertben, Hatvanban, a felújított
Grassalkovich kastélyban, a strandon, és túrázni.
Ez idő alatt 30 gyermekkel Szilvásváradon vettünk részt
táborban, ahol a kislétai gyerekekkel együtt egy felejthetetlen
hetet töltöttünk. Voltunk Kalandparkban, bobozni, lovagolni,
lovaskocsikázni, éjszakai túrán, Szalajka túrán, és különböző
kézműves foglalkozásokon.
A 3 hét elteltével elkezdődött az önkormányzat által a nyári
karbantartás intézményünkben. Ezen belül a leendő 1. és 8.
osztály tantermei lettek kifestve, felújították és lefestették az
olajlábazatokat, a birkózó teremben a radiátorok védőráccsal
lettek ellátva, az első épületrészben az emeleti folyosó fala OSB
lappal lett burkolva, a lépcső csúszásgátlóval lett ellátva. Ezekkel

a munkálatokkal 2 hét elteltével végeztek. Az 5. osztály tanterme
a szülők összefogása által lett felújítva, köszönet érte.
A legnagyobb munkák azonban még ezután következtek.
Augusztus második hetében kezdték a nyílászárók cseréjét az
első épületrészben. Ehhez az anyagi fedezet legnagyobb részét,
5.000.000 Ft-ot a Váci Egyházmegye biztosította. Ezen felül még
támogatást nyújtott a Csabacast Kft., valamint néhány
magánszemély.
Reméljük, hogy a mozgalmas nyár után tanulóink szép,
megújult környezetben kezdhetik a következő tanévet.

Zagyvaszántóról Székelyföldre
A Zagyvaszántói Római Katolikus
Általános Iskola 7. osztályos tanulói a
Határtalanul! pályázat keretében
májusban 6 felejthetetlen napot tölthettek
Erdélyben.
Kirándulásunk célja az volt, hogy
megismerkedjünk Erdély történelmi
helyeivel, természeti kincseivel, a határon
túli
magyarság
értékeivel,
hagyományaival, magyarságtudatával,
problémáival.
Reméljük közelebb tudtuk hozni
tanulóinkhoz Erdélyben élt költőinket,
íróinkat, történelmi személyiségeinket,
történelmi eseményeket. Tanulóink
megtapasztalhatták az adakozás
örömét,amikor meglátogattuk a ferences
szerzetes, Böjte Csaba árváit ,akiknek sok
„cipős doboznyi szeretetet” ajándékoztak.
Kirándulásunk során az alábbi
helyszíneken jártunk:
1. nap: Érmindszenten meglátogattuk
Ady Endre szülőházát, majd Kolozsváron,
a Szent Mihály székesegyházzal
ismerkedtünk meg, ezt követően Mátyás
király szülőházát kerestük fel.
2. nap:A vadregényes Gyilkos-tó és
Békás-szoros környékét csodálhattuk
meg. Délután pedig a gyergyóremetei
Művelődési Házban tanulóink rövid
műsorral mutatkoztak be.

3. nap: A csíksomlyói kegytemplomba
zarándokoltunk el, majd a csángó nép
kultúrájával ismerkedtünk a gyimesbükki
iskolában.
4. nap: Gyergyószentmiklóson a
Tarisznyás Márton Múzeumban
bepillantást nyertünk a székely emberek
mindennapi
életébe.
Délután
Gyergyóremetén tanulóink a helyi
gyerekekkel közös sporteseményeken
vettek részt. Majd Böjte Csaba árváit
látogattuk meg.
5. nap: Parajdon a sóbányában
jártunk, majd megkoszorúztuk
Farkaslakán Tamási Áron sírját és
Korondon kézműves termékeket
vásárolhattunk.

Sósné Király Karolina
Intézményvezető
6. nap: Hazafelé, a buszból
megtekintettük a tordai hasadékot és
Nagyváradon egy sétával búcsúztunk
Erdélytől.
Csordás Gáborné
és Rabecz Katalin
szervező tanárok
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Nyáresti beszélgetés Jakab Józsefné Erzsike nénivel
Zagyvaszántó Község Képviselő-testülete 2014-ben Jakab
Józsefné nyugdíjas tanítónőnek adományozta a „Zagyvaszántóért Kitüntető Díjat” a településen végzett több évtizedes
oktató-nevelő és társadalmi munkájáért.
A díjátadás apropóján kerestem fel Erzsike nénit, aki nemcsak
tanítóm volt, de később kollégák is lehettünk; ezért engedjék
meg a kedves olvasók, mint ahogy a beszélgetés, a lejegyzése
is tegeződő hangnemben történjen.
BA: Hogyan telnek a nyugdíjas éveid mindennapjai?
- Először is köszönetemet fejezem ki a nagy közösségnek az
én befogadó családomnak, Zagyvaszántó lakosságának és a
Képviselő Testület tagjainak a megtisztelő díjat, amivel
elismerték több évtizedes közoktatási munkámat.
Visszatérve a kérdésedre, nyugdíjasként sokat rejtvényezek,
olvasok, makámákat tákolok (verses, rímes próza – szerk.),
tévézek, előadásokra járok, havi rendszerességgel találkozom a
régi iskolatársakkal az Egri Tanító-és Tanárképző Öregdiákok
Baráti Körében.
Sokat kertészkedem, kapálok, gyomlálok, rendben tartom a
házam táját. Tartalmas kapcsolatom van a gyermekeimmel,
családjukkal. Négy unokám fejlődését, életük alakulását
figyelemmel kísérem.
Az egészségemre is igyekszem vigyázni. Rendszeresen járok
orvosi vizsgálatokra, ellenőrzésekre. Naptári bejegyzéseim zöme
az előjegyzéseket mutatja.
De köszönöm, megvagyok! Jól vagyok!
BA: Menjünk vissza egy kicsit a múltba! Mikor kezdtél el
tanítani a településen?
- Hivatalosan 1956. július 16-án kerültem Zagyvaszántóra
mint tanítójelölt, majd egy év múlva, 1957. június 10-én
képesítőztem és kaptam meg a diplomámat. Örömömre szolgál,
hogy itt telepedhettem le, itt élhetem le az életemet. Köszönöm
utólag is, hogy rám bízták legféltettebb kincseiket, a gyereküket,
hogy taníthassam, nevelhessem őket.
Sok szép, mozgalmas munkás év van a hátam mögött. Ha jól
számoltam, közel 1100 gyereket tanítottam meg írni, olvasni,
számolni a 38 évig tartó munkásságom alatt.
BA: Milyen volt a kapcsolatod a szülőkkel?
- A szülőkkel a kezdetektől igyekeztem jó kapcsolatot
kiépíteni és ápolni. Rendszeresen látogattam a családokat, szülői
értekezleteket, majd később fogadóórákat, nyílt napokat
tartottam. Éveken keresztül én voltam az SZMK és iskola
összekötő tanára. Sok szép programunk volt: előadások,
társadalmi munkák szervezése az iskolaépítéshez, bővítésekhez:
iskolaudvar parkosítása, rendezvények előkészítése, szülőknevelők bálja, nyársalások, kirándulások stb. Sokan
emlékezhetnek az egri, hollókői, szentendrei kirándulásainkra.
Én megőriztem kedves emlékeim között.
BA: Hogyan kapcsolódtál be a falu közösségi életébe?
- Kezdettől részt vettem a község társadalmi, politikai életében.
Tagja lettem a fiatalokból álló színjátszó csoportnak, egy évig
ifjúsági klubot vezettem. 1970-től tanácstag, majd nagyközségi
tanácstagként a Gyermek- és Ifjúságvédelmi albizottságot
vezettem. Később 1985-ig én voltam a Nagyközségi Oktatási
Bizottság vezetője. 1982-89-ig az MSZMP községi titkáraként
dolgoztam. A rendszerváltást követően, 1994-től önkormányzati
képviselő lettem, ezen belül éveken keresztül vezettem a népjóléti
bizottságot és tagja voltam a pénzügyi bizottságnak is.
Sok szép munkában vehettem rész; magunkért,
Zagyvaszántóért!
BA: Nyomon tudod-e követni egykori tanítványaidat?
- Többen továbbtanultak: sokan szakmát választottak,

érettségi vizsgát tettek, a kitartóbbak – kb. 80-an – diplomát
szereztek. Arra vagyok büszke, hogy valamennyien EMBEREK
lettek.
Felettük is eljár az idő, már sokan nyugdíjasok, sajnos többen
a minden élők útját járják, a legfiatalabb korosztályt a
családalapítás foglalkoztatja.
BA: Mit jelent Neked ez a díj?
- Munkásságomért többször részesültem elismerésben,
melyeknek nagyon örültem, de a mostani Zagyvaszántóért díjra
igazán büszke vagyok.
BA: Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok és
búcsúzóul kérlek üzenj az olvasóknak!
- Köszönöm a megkeresést és Szalkai Miklós „Megsimogatom a padot” című vesének gondolatait küldöm minden
zagyvaszántóinak:
„. . . Feltámad minden emlék
A nem szép is szép már, egyre megy.
Akarások és csüggedések
Az ábc és az egyszeregy.
. . . De nem múlott el nyomtalanul!
Életünkön végig vezet,
A tudás és emlékezet.”
Boronkay Andrea

Fekete László polgármester köszönti Jakab Józsefné Erzsike
nénit.

KÖZZÉTÉTEL
A Zagyvaszántó Gyermekei Közalapítvány – 3031, Zagyvaszántó,
Ifjúság tér 1. – közzéteszi 2013. évi beszámolóját:
Bevétel
1.930.000,- Ft
Kiadás
1.707.000,- Ft
Eredmény
223.000,- Ft
2013. évi támogatóink: * Alu-Block Kft. * CsabaCast Kft. * Csorba
Béla * Jambrik János Tamásné ev. * Koczka Ferenc Számítástechnikai
Kft. * Metcom Kft. * Salker Kft. Támogatásukat köszönjük!
ZAGYVASZÁNTÓ GYERMEKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Molnár Erika elnök
ZAGYVASZÁNTÓ GYERMEKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
3031 ZAGYVASZÁNTÓ, IFJÚSÁG TÉR 1.
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MÁR GYÓGYUL
Nézem a pályázat benyújtása idején készült képeket kedves
templomunkról. A falak alsó harmada olyan, mint a leprás bőre.
Elszíneződött, szinte rongyos – rendbehozatala hagyományos
eszközökkel reménytelennek látszott. 1980 decemberében,
Kallós atya idejében láttam először. Vízűző kosár (aquapool)
éktelenkedett az oltár alatt –eredménytelenül. Barotai atya újra
vakoltatta a vizes részeket a csodának tartott Baurex - adalékkal
– eredménytelenül. 1997-ben az egyházi képviselőtestület szinte
saját kezűleg (hogy a technológia betartása biztos legyen) újból
megpróbálta a restaurálást. A tető nagyon szép lett, a fal külső,
száraz oldala 17 év után is alig szorult javításra, újrafestése csak
az egységes szín érdekében szükséges.
A vizes részek azonban kívül - belül elszíneződtek – újabb
eredménytelenség. A víz és a sók megették a mész fehérjét, a
fehér megtörésére használt barna, a cement szürkéjével együtt
ült ki a fal felszínére.
A pályázat elbírálása miatt ideérkező MVH szakemberek is
elszörnyedtek a templom állapotán: „Hát ez tényleg betegül néz
ki – a pályázatot biztosan megnyerik.” Csak 383 ezer forintot
tettünk kockára a benyújtáskor – ennyibe került az előzetes tervdokumentáció. A terv (projekt) megvalósítására kereken 26 millió
forintot nyertünk. E pénz felhasználása azonban csak rendkívül
szigorú rendben történhet – utófinanszírozással. Először Püspök
Atyát kellett megkérni, hogy biztosítson kölcsönt. Nagyon jó
szívvel tette. A vele kötött kölcsönszerződés pályázati feltétel
volt.
A kiviteli terv elkészülte után tudtak pályázni a vállalkozók,
akik közül közbeszerzési eljárással (állami pénz felhasználásáról
van szó) kellett választani. Ez megtörtént. Három tagú bizottság
döntött: Jáger József egyházközségi elnök, Lamos János
egyháztanácstag és jómagam. Sajnos a FERA manufaktúra –
miután a 2013-mas munkálatokat rendben befejezte, s benyújtott
számláit kiegyenlítettük – a 2014-es évre nem tudott elfogadható
adóigazolást bemutatni, amiért szerződést kellett bontanunk.
Újabb közbeszerzési eljárás következett – s közben álltak a
munkák. Ez alkalmat adott különféle dezinformációkra,
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találgatásokra és pletykára. Komoly, tanult emberek hittek el
ilyesmit, hogy „a vállalkozó lelépett a pénzzel”, - „elfogyott a
pénz”. Pedig ami nincs az nem is fogyhat el. Addig ugyanis
nincs pénz, ameddig a munka egy meghatározott részét el nem
végezték, a műszaki ellenőr teljesítési nyilatkozatot nem adott
ki, s a számlát ki nem állították. Ezután a megfelelő papírokat
Vácra kell küldeni az Építészeti Irodába, ahol ellenőrzik azokat,
majd a számla összegét átutalják (kölcsönbe) az Egyházközség
számlájára. Az Egyházközség csak ezután utalja át a pénzt a
fővállalkozónak.
A második közbeszerzési eljárás is megtörtént – ugyanúgy
mint az első. Nyertese a HÁZ-REND-SZER KFT. Jelenleg ez a
cég a fővállalkozó. Április végén kötöttük meg a szerződést,
amikor is aug. 20-át jelölték meg befejezési határidőként. Mivel a
munka ütemét látva ezt nem tartottam teljesíthetőnek – sőt a
nyár első felében mutatott teljesítmény alapján a projekt
megvalósulása is kétségessé vált előttem, a kulcsszerepet
betöltő mérnököket szólítottam fel közbelépésre. Ezzel
megsértettem őket, amiért most tőlük mindenki előtt bocsánatot
kérek, mert a munkálatok elhúzódásáért nem ők felelősek. A
projekt bonyolításában szívességből vettek-vesznek részt.
Munkadíjuk (tervezői és műszaki ellenőri) a szerződés szerint
nevetségesen alacsony. Mindketten kifejezték, hogy
méltánytalannak tartják velük szembeni fellépésemet (igazuk van)
– ennek ellenére tiszteletre méltóan – tovább is segítenek, és
jótékonyan befolyásolván az eseményeket, s a munkálatok
felgyorsultak. Köszönet érte! A fővállalkozó ütemtervet készített,
ami szerintem tarthatatlan – már csak azért is mert az
egyházmegyei állványokat, amelyeket sorrend szerint ide kellett
volna szállítani, más templomhoz vitték, bár a bérleti díjat a mi
vállalkozónk már előre kifizette. Így megint csak lassult a munka,
mert kevesebb állvánnyal kellett megoldani. Jelenlegi határidő
szept. 1., de szerintem ezt is át fogjuk lépni. Nem tudom, mikor
tudjuk majd megünnepelni templomunk újjászületését.
Hogy a kezdő képpel fejezzem be: Templomunk nagyon
szépen gyógyul, de a jelenlegi állapota szerint még „nyolc napon
túl gyógyuló”.
Mándoki György plébános

Kétéves az Aranykalász Népdalkör
2012 tavaszán a Nyugdíjas Klub maroknyi csapatának, szinte az utolsó pillanatban sikerült újraéleszteni a községünkben
korábban méltán híres hagyományőrzést és népdaléneklést.
Rigó Mihályné, Kovács Bertalanné, Misinszki Józsefné, Roznyik Lajosné és Radócz Mihályné áldozatos, lelkes
tevékenységének köszönhetően az ARANYKALÁSZ NÉPDALKÖR rövid múltja ellenére jelentős hírnevet szerzett
Zagyvaszántónak.
A NYOSZ. SENIOR DALKÖTÖK ORSZÁGOS FESZTIVÁLJÁN Kiváló Oklevelet kaptak Csillebércen. Az elmúlt évben
Egerben a Népzenei Kórusok Országos Minősítőjén sikeres Kóta Minősítést szereztek. Időközben csatlakozott a népdalkörhöz
Pintér Istvánné, Szakolczai Jánosné, Juhász Frencné, Illés Vilmosné, Czakó Ágnes és Szabó Imre. A 11 fős népdalkör időt,
fáradságot nem kímélve időjárástól függetlenül minden héten próbál,és jelentős anyagi áldozatot is vállal a fellépések sikeréért.
A környékbeli és helyi rendezvények népszerű fellépői ők, melyet számtalan felkérés és oklevél igazol.
Rendszeres résztvevői a Zagyvaszántói és Hatvani Idősek Otthona rendezvényeinek, a Herédi Hétvégének. Nagy sikert
arattak a KOZÁRDI PALÓC VÁGTÁN, Egerben, Budapesten Kerekharaszton, Apcon, Jobbágyiban és Lőrincin. Vállalva a
fellépés és utazás fáradalmait,
hétvégénként újra és újra, akár
kánikulában is, örömmel állnak
színpadra Zagyvaszántóért.
Jó egészséget, hosszú életet és
örökké tartó dalos kedvet kívánva
köszönjük nekik.
Szűcs Róbertné
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Húsz évnyi
hajrá
Szomorú esemény árnyékolta be a 2013/2014. évi tavaszi
idényt a sportegyesületünk életét. Farkas Dániel - az U13
ígéretes és tehetséges játékosának - halála mindnyájunkat
megrendített. Csapattársai megnyerték érte a következő tornát,
ahol posztumusz megkapta a torna legjobb játékosának járó
emléklapot, melyet átadtunk a szülőknek. Ezúton is
részvétünket nyilvánítjuk családtagjai felé. Örökké
emlékezünk rá.
A tavaszi idényben felnőtt csapatunk a középmezőnyben
(10. hely) végzett, viszont ifijeink egy huszáros nagy hajrával –
már Nagy Szabolcs edző vezényletével - a középmezőnyből végül
a dobogó 3. fokán végeztek.
Serdülőink Szaka István munkája nyomán szép eredménnyel
az 5. helyen zárták az idényt.
Köszönjük a munkát, és az élvezetes meccseket!
Több edzőváltás is történt ebben a szezonban. A felnőtt
csapat élén dolgozó Rabecz Csabát Kratofil Csaba váltotta. A
több éve sikeres edzőnk azonban nem távolodott el teljesen a
csapattól, technikai tanácsadóként, illetve kapcsolattartóként
tovább segíti a játékosok és edzők munkáját. Nagyon köszönjük
eredményes és kitartó munkáját!
Sajnos a serdülőket vezénylő Szaka István edzőnk is
kénytelen felhagyni az edzői munkával, de ő sem vonul ki teljesen
az egyesület életéből, technikai konzulensként továbbra is
hozzájárul a szakosztály sikereihez. Nagyon köszönjük az ő
munkáját is, és külön köszönettel tartozunk az idei augusztus 20ai kispályás focimérkőzések megszervezésében és
lebonyolításában nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért.
Munkáját a serdülőink élén Pintér László és Szabó Szabolcs
veszik át, akik közösen dolgoznak tovább az újabb sikerek
érdekében.
Ifi csapatunk élére viszont visszajött Nagy Szabolcs edző,
akinek az irányításával rögtön az élre is törtek focistáink.
Köszönjük.
2014. évben is folytatódott az utánpótlás nevelés. Az országos
Bozsik foci keretében Zagyvaszántón szépen fejlődő, tehetséges
és ügyes játékosok utánpótlás nevelése folyik. Az U7-U9-U11U13 korosztályok edzőjeként szeretném megköszönni a szülők,
és helyi pedagógusok – kiemelten Kiss Marianna - segítségét,
akik nélkülözhetetlen támogatást nyújtanak az eredményes edzői
munkámhoz. Köszönöm, hogy egyaránt segítik a gyerekek
edzésekre, versenyekre való eljutását, és a helyszíneken való
koordinálását!
Itt szeretném megragadni az alkalmat is felhívni a tisztelt szülők
figyelmét arra, hogy utánpótlás csapataink szeretettel várják új,
focizni szerető gyermekek jelentkezését! Elsősorban a 2006-20072008. évben született gyermekek jelentkezését várjuk, de bárkit
szívesen látunk sorainkban, hiszen a lelkesedés is már nagyon
jó kiindulási alap az utánpótlás nevelésben. Várjuk
jelentkezésüket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
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sok munka és kitartás kellett. Ezért tiszteletteljes köszönet illeti
mindazoknak a munkáját, akik elnökségi tagként valaha is
hozzájárultak az egyesület életéhez. Szívügyükként időt,
energiát, olykor pénzt nem sajnálva támogatták és támogatják
most is a Sportkört!
Elkezdődött a 2014/2015. évi őszi idény, mely több, mint
reményteljes indulást jelentett csapatainknak. A megerősödött
megyei II. osztály bajnokságán felnőtt fiaink jelenleg a 4. helyen
állnak a tabellán. Ehhez 2 meccset nyertek és 16 gólt rúgtak egy
vesztes mérkőzés és 5 kapott gól ellenében. Ifi csapatunk is
kiemelt eredményeket produkál, 3 meccs 3 győzelem! Csak így
tovább!
Természetesen most is megköszönjük szurkolóink kitartó
érdeklődését, biztatását, és továbbra is szeretettel várunk
mindenkit 2014/2015-ben is a lelátókon!
Jó focit, jó szurkolást!

Fügedi Szilárd

Országos Polgárőr Lovas Szemle
Kecskeméten rendezték augusztus 23-án a III. Országos
Polgárőr Lovas Szemlét ahol Egyesületünk lovas tagozatának
két tagja Princz Tibor és Rónai Attila a meghirdetett
versenyszámokban az abszolút elsőséget szerezte meg.

Állnak: balra Princz Tibor, jobbra Rónai Attila, guggol:
Horváth Tamás

Fügedi Szilárd – 06 70 338 9645
vagy szilard.fugedi@gmail.com
Itt is szeretnénk megosztani Önökkel, hogy egyesületünk
idén márciusban volt 20 éves. E jubileumi év keretében ismét
szépítettünk a focipályán lévő épületünkön, és elvégeztük az
öltözők, és mosdók külső-belső felújítását. A pályázati pénzhez
az önrészt az önkormányzatunk nyújtotta, ezúton is köszönjük a
képviselő-testület és az önkormányzat támogatását!
De ahhoz, hogy a 20 éves jubileumot most ünnepelhessük,

GYERMEKSZÍNHÁZ. Május 29-én az óvodások és
kisiskolások a Művelődési Házban a Makrancos mese című
gyerekelőadást nézhették meg
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Megszépült óvodánk
A Gesztenyevirág Óvodában az éves nyári takarítási szünet
2014. augusztus 4-től augusztus 29-ig tartott. Ebben az
időszakban szépült meg óvodánk kívül-belül. Ekkor történnek a
tisztasági festések, a csoportok alapos takarítása, játékok
fertőtlenítése, kisebb-nagyobb hibák kijavítása, megszerelése.
Ezen a nyáron került sor az óvoda első udvarának
korszerűsítésére is. Már régi vágyunk volt, hogy a játszóeszközök
alatti homokot gumitéglára cserélhessük. Még karácsony előtt
sikerült megvásárolni a gumitéglát 80 nm területre a Salker Kft.
támogatásával. Köszönjük!
Így megkezdődtek a munkák, hogy az udvarunk szebb,
korszerűbb legyen. A talaj rendezése nagyon fontos volt, hiszen
a gesztenyefa gyökere megmozgatta a körötte lévő
betontéglákat. A baleset elkerülése érdekében ezeket fölszedték
és termőfölddel feltöltötték az udvar laposabb részeit. A
játszóeszközök alá a homok helyett gumitégla került. A betonos
részeket szép füves rész váltotta fel, amit öntözőrendszer locsol.
Az udvar felújítása nem jöhetett volna létre a helyi
Önkormányzat, a Zagyvaszántó Gyermekeiért Közalapítvány és
a Salker Kft. támogatása nélkül.
Nagyon sokat köszönhetünk az Önkormányzatunknak,
Fekete László polgármesternek, aki támogatott bennünket,
minden kérésünket teljesítve. Sokat segített a munkálatok
lebonyolításában Misinszki Tibor falugondnok.
Várjuk már a szeptembert, hogy a gyerekek birtokba vegyék
a szép udvarunkat és örömüket leljék a mozgásban. Másszanak,
hintázzanak, homokozzanak igényeik szerint, hiszen fejlődésük
elengedhetetlen része a mozgás.
Az óvoda nevelőtestülete
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KÖNYVTÁRI TÁBOR

A tavalyi évhez hasonlóan augusztus utolsó hetében a könyvtár
megrendezte az iskolára hangoló és felkészítő táborát. A
gyerekek játékos formában ismerkedhettek a kötelező
olvasmányokkal, nyelvtani feladatokkal, fejleszthették
ügyességüket a kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban.
Kiss J. Szabolcs
könyvtáros

NYÁRESTI MUZSIKA

Július 25-én egy könnyed nyáresti koncerten vehetett részt
aki ellátogatott a régi könyvtár remek akusztikájú kertjében
tartott estre, ahol az NK7 fesztiválzenekar vonósnégyese lépett
fel

SZÜRET 2014
Idén ősszel, nyolcadik alkalommal
kerül megrendezésre Zagyvaszántón
a szüreti felvonulás.
Időpontja: szeptember 27. (szombat)
Szeretettel várunk mindenkit!
A program
a hagyományoknak megfelelően alakul.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések

ELHUNYTAK

(2014. január 1-től augusztus 15-ig)

2014. 01. 01-2014. 07. 31.

Tóth Heléna 2014. február 25.
Szülei: Bugyi Henrietta és Tóth László

Nagy Antalné Pap Erzsébet 2014. 01. 05.
Réti Jánosné Farkas Ilona 2014. 01. 20.
Rabecz Jánosné Báti Mária 2014. 01. 23.
Misinszki János 2014. 01. 29.
Benkő Sándor Kálmánné Topics Mária 2014. 02. 10.
Misinszki Ferencné Misinszki Mária Magdolna
2014. 02. 21.
Győri Béla Tibor 2014. 04. 05.
Tóth Istvánné Misinszki Julianna 2014. 04. 24.
Nagy János 2014. 04. 24.
Kurucz József 2014. 04. 25.
Gercsák Imréné Patkó Etelka 2014. 05. 08.
Farkas Dániel Renátó 2014. 05. 14
Szabó László József 2014. 05. 20.
Kovács Imre 2014. 06. 06.
Nyári Józsefné Kis Julianna 2014. 06. 10.
Nagy Lajosné Molnár Erzsébet 2014. 06. 14.
Misinszki Jánosné Báti Teréz 2014. 07. 08.
Kerékgyártó Dénes 2014. 07. 10.
Dobrocsi István
2014. 07. 20.

Szmulai Virág 2014. március 1.
Szülei: Illés Mónika és Szmulai Péter
Gócza Regina és Gócza Rebeka 2014. március 06.
Szüleik: Varga Viktória és Gócza Tamás
Butiu Kiara 2014. május 1.
Szülei: Vágási Csilla és Butiu Attila
Angyal Alex László 2014. május 16.
Szülei: Oldal Éva és Angyal László
Orosz Kamilla Zsuzsa 2014. május 17.
Szülei: Varga Zsuzsanna és Orosz Ferenc
Molnár Milán 2014. május 23.
Szülei: Szaka Katalin és Molnár Zoltán
Gerhát Alexandra 2014. június 13.
Szülei: Bagi Alexandra és Gerhát Nándor
Vidéki Vince 2014. július 2.
Szülei: Szabalics Boglárka és Vidéki Norbert
Jakus Erik Kevin 2014. július 2.
Szülei: Nagy Anita és Jakus Jenő
Veszelovszki Hanna 2014. július 13.
Szülei: Endi Vivien és Veszelovszki Gábor
Keserű Flórián 2014. július 20.
Szülei: Oláh Bettina és Keserű Gyula
Svehla Frida 2014. július 31.
Szülei: Zohó Brigitta és Svehla Balázs
Jónás Zalán 2014. augusztus 13.
Szülei: Bóna Melinda és Jónás Roland

Házasságot kötött
Kovács Győző - Horváth Viktória 2014.07.24.
Fodor Balázs - Kovács Katalin 2014. 08. 23.
Mina Gábor - Tarkó Cintia 2014. 08. 30.
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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

Gercsák Imréné (1924-2014)
Gyerekkoromban hallottam róla először, nagyanyám
emlegette, így: a Patkó Etuska… Később felnőtt fejjel ismertem
meg, ő már nyugdíjas volt, mégis évtizedekre nyúló
munkakapcsolat alakult ki közöttünk.
Sok-sok nyugdíjas rendezvény, elszármazottak találkozója,
ünnepség, megemlékezés ötlete származott tőle, ezeket szervezte;
és megtisztelő volt, hogy lebonyolításukhoz a segítségemet
kérte.
Határozott, magabiztos egyéniségű embert ismertem meg
benne, aki teli volt optimizmussal, derűvel, tenniakarással.
Tanítóképzőt végzett, s igazi tanító maradt élete végéig.
Nagyon sokat tudott a világról, és ezt a tudást igyekezett
másoknak is átadni.
Nem volt könnyű élete, nagy bánatokat kellett elviselnie, de
olyan erővel, igazi őserővel bírt, hogy mindent legyőzött.
Volt tanító, iskolaigazgató itt Zagyvaszántón, később Pestre
került, majd nyugdíjasként tért vissza szülőfalujába. Még akkor
is dolgozott, mint napközis nevelő. Később nyugdíjas
érdekvédelmi szervezetet hozott létre, a nyugdíjas klub irányítója
lett.
Sokat tett a faluért, az emberekért, sokan ismerték, tisztelték,
szerették. Tevékenysége elismeréséül megkapta a
„Zagyvaszántóért” kitüntetést. Hosszú élete végéig megőrizte
szellemi frissességét, lelkierejét, a folytatás reményét…
Gercsák Imréné, Eta néni Zagyvaszántó történetének egyik
meghatározó egyénisége volt, emléke velünk marad.
Kiss J. Szabolcs
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