SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Önkormányzati
hírek
A község képviselő-testületének 1994. március 30-ai ülésén
elfogadott fontosabb döntésekről az alábbiakban adunk
tájékoztatást:
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az 1993.
évi gazdálkodásról készített zárszámadást, és megalkotta a 2/
1994. (III. 30.) számú rendeletét.
3/1994. számú rendeletével az ivóvíz és a közmű
csatornamű díját, a Heves Megyei Vízmű Vállalat javaslata alapján
1994. április 1-jétől: az ivóvíz ára: 46 Ft/m3+áfa, közüzemi
csatornadíj: 34 Ft/m3+áfa, továbbá módosította a testület 9/1993.
számú rendeletét.
Megválasztotta a képviselőtestület az 1994. május 8-i
országgyűlési képviselőválasztásnál közreműkö dő szavazatszámláló bizottságok tagjait:
01. sz. szavazókör, helye: általános iskola
Szavazatszámláló bizottság titkára: Szabó Józsefné, tagok: Bakos
Tiborné, Kiss Erzsébet, póttag: Fekete Lászlóné.
02. sz. szavazókör, helye: kultúrház
Szavazatszámláló bizottság titkára: Kovácsné Osik Erika, tagok:
Pajkos Lászlóné, Zohó Istvánné, póttag: Kovács Imréné.
Döntött a lakásvásárlási támogatásokról. Szakolcai
Zsolt és neje Nagy Zsuzsanna, valamint Szita István és neje
Címer Mária zagyvaszántói lakosokat vissza nem térítendő és
kamatmentes kölcsön támogatásban részesítette.
A testület a Hatvani Központi Műhely részére a
zagyvaszántói általános iskola tanulóinak biztosított technikai
anyagokért tanulónként 135 Ft támogatást állapított meg.
Határozott a képviselő-testület a községben 1994-ben
megvalósuló útépítésekről. Az önkormányzat 1994. I. félévében
makadám, illetve vizes makadám technológiával megépíti a
Felszabadulás, Nagymező, Bem út I-II., Temető I-II., Jókai út II.
szakaszát, a Vasút melletti földutat, mely az Ifjúság és BajcsyZs. utakat köti össze, valamint a Mester út hiányzó részén végzi
el az út kiépítését.
A testület a Hatvani Tűzoltó-parancsnokság működési
költségeihez 50 000 Ft támogatást állapított meg.
Megállapította a könyvtár melletti fodrászüzlet bérleti
díját 1994. évre vonatkozóan.
Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület 1994.
április 13-án és 14-én. A közmeghallgatáson Oldal Alfréd
polgármester ismertette a megjelent választópolgárokkal a
képviselő-testület 1990-1994. évben végzett tevékenységét a
kiemelten kezelt beruházásokat, az elvégzett főbb feladatokat. A
tájéko ztat ó ut án a lakosság mondt a el vél eményét az
önkormányzat, a képviselő-testület és a hivatal munkájáról.
Méltatták az elért eredményeket és útravalót adtak a jelenleg
működő, illetve a majd megválasztásra kerülő képviselőtestületnek.

I. évfolyam, 2. sz. 1994 április

HIR DETM ÉNY
A Heves megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület
választási bizottsága az országgyűlési képviselőválasztásról
szóló törvény 33. § (2) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi
a választókerület jelöltjeit, a támogató pártokat, illetve a
független jelölés tényét.
A jelöltek abc sorrendben a következők:
Bényei Tamás Károly NDSZ, Dr. Czegka Miklós
független, Csukáné Fekete Éva Magyar Természetgyógyászok
Uniója, Érsek Zsolt MSZP, Kálló Zoltán független, Kontsits
Pál Agrárszövetség, Kunyó Vilmos Munkáspárt, Nagy Gyula
FIDESZ, dr. Ördög István FKgP, Pohárdi József Magyarországi
Zöld Párt, dr. Sepsey Tamás Benedek MDF, Szinyei András
KDNP, Tábi Zol tán SZDSZ, Váray Károly János
Szociáldemokrata Párt.

Országgyűlési képviselőket
választunk
A Magyar Köztársaság elnöke az országgyűlési választásokat
1994. május 8. napjára (vasárnap) tűzte ki. Az országgyűlési
képviselők választásáról többszörösen módosított 1989. évi
XXXIV. törvény rendelkezik.
A törvény kimondja: A választójog általános és egyenlő,
a szavazás közvetlen és titkos.
Választójoga van: Néhány kivételtől eltekintve, minden
nagykorú magyar állampolgárnak. (Választás napjáig betölti
a 18. évét, vagy házasságkötés révén
válik nagykorúvá.)
Nincs választójoga: annak, akit bírói ítélet, cselekvőképessséget korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt
állónak nyilvánított, akit közügyektől eltiltott, illetve aki szabadságvesztés büntetését tölti, kényszergyógykezelés alatt
áll.
Az országgyűlési képviselők száma összesen 386 fő,
ebből 176 képviselő egyéni választókerületben, 152 fő
(megyei , fő váro si) terü leti , 58 országo s li stán kerül
megválasztásra.
Heves megyében 6 egyéni választókerület van.
Községünk a 4. sz. választókerülethez tartozik, központja:
Hatvan.
Jelölt lehet, illetve képviselőként meg lehet választani
azt, aki választójoggal rendelkezik és Magyarországon van az
állandó lakóhelye.
Az egyéni szavazólapra való felkerülésnek további
fel tétel e az, hogy legalább 750 választópolgár ajánlja
képviselőnek.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Országgyűlési képviselőket
választunk
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ajánló cédulákat március 9. és április 8. között lehet
gyűjteni. Ajánló szelvényt bármelyik választópolgár gyűjthet,
de a szelvényért ellenértéket kérni, felajánlani, elfogadni tilos!
Az ajánlószelvényen fel kell tünt etni az ajánló
választópolgár nevét, lakóhelyét, személyazonosító számát,
a jelölt nevét, az őt ajánló párt megnevezését vagy a független
jelölés tényét. Saját kezűleg alá kell írni az ajánlást adónak
az ajánló szelvényt. A fentiekre a visszaélések és csalások
elkerülése végett van szükség.
Területi listát az a párt állíthat, amely a megyében az
egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább kettőben
jelöltet tudott állítani.
Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét
területi választókerületben állított listát.
A pártok - közös egyéni választókerületi jelölés alapján
- közösen is állíthatnak területi és országos listát, listáikat
kapcsolhatják.
Az egyéni jelölteket - az ajánló szelvények leadásával
- a választókerület központjában (Hatvan) működő választási
bizottságnál kell bejelenteni legkésőbb április 8-án 16 óráig.
A területi lista állítását a területi választási bizottságnál (Eger)
az országos választási listát az országos választási bizottságnál
kell bejelenteni.
A leadot t ajánló szelvények titkos kezel éséről a
választások utáni megsemmisítéséről a választási bizottságok
köt elesek gondosko dni. A vál asztó joggal rendelkezők
névjegyzékét a polgármesteri hivatalban közszemlére kellett
kitenni. A választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását a
jegyző összeállította. A jegyzék titkos.
Annak az állampolgárnak, akinek a névj egyzék
elkészülte után változik meg az állandó lakóhelye, vagy a
szavazás napján nem tartózkodik ott és választójogát az új
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén kívánja gyakorolni, az
eredeti felvétel helye szerint illetékes jegyzőtől kérheti a
névjegyzékből való törlését és az erről szóló igazolást.
Az igazolás legkéső bb május 7-én 16 óráig
személyesen, levélben máju s 3-án 16 óráig kérhető. A
kérelemben közölni kell a szavazás helyét és a személyi
azonosító számát is.
Ha a választópolgár valamilyen okból a névjegyzékből
ki maradt és nem él t ki fogással és választó joga nincs
korlátozva, a szavazás napján - május 8. - a szavazatszámláló
bizottságtó l kérhet i személ yi i gazo lvány al apján a
névjegyzékbe történő felvételét. A szavazóköröket február 14ig kel lett kialakí tani a j egyzőnek. Szavazni csak a
szavazókörökben lehet.
A SZAVAZÓKÖRÖK A KÖVETKEZŐK
1. számú szavazókör helye: Zagyvaszántó, általános
iskola. Itt szavaznak: az Ady E., Bajcsy-Zs. út, Cementgyári
ltp., Damjanich, Ifjúság, Jókai, József A., Kölcsey, Lőcsei,
Mester, Mikszáth, Móricz Zs., Ságvári, és Tavasz utca,
valamint a Rákóczi út 1 -51. és 2-32. szám alatt lakó
választópolgárok.
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2. szá mú szava zókö r he lye: Zag yvaszántó,
kultúrotthon. Itt szavaznak: Arany J., Bem, Béke, Dózsa Gy.,
Felszabadulás, Fő út, Ifjúság tér, Kossuth L., Köztársaság,
Nagymező, Petőfi S., Rákóczi út 53-végig, 34- végig, valamint a
Szabadság tér és a Vasút út.
A szavazatszámláló bizottságokat - legalább 3 fő (szszb) a jegyző előterjesztése alapján április 8-áig kell a
képviselő-t estü letnek megválasztani . A test ület ált al
megválasztott bizottságokat a jelöltet indító vagy listát állító
pártok kiegészíthetik. Az szszb munkáját a jegyző által kinevezett
munkacsoport segíti, látja el az adminisztrációs feladatokat. Az
szszb levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes
lebonyolításáról, dönt a szavazás folyamán felmerülő vitás
kérdésekben, megállapítja a szavazókö rben a szavazás
eredményét. Döntése ellen a választókerületi bizottsághoz lehet
fordulni. A választás napján 1994. május 8. szavazni reggel 6-19
óráig lehet. A szavazáshoz kérjük vigyék magukkal a ,,Kopogtató
cédulát" és a személyi igazolványukat. Az szszb minden
választónak két lepecsételt szavazólapot ad át. Külön kell
szavazni: az egyéni jelöltre és külön a pártlistára. Érvényesen
szavazni csak egy jelöltre vagy egy pártra (listára) lehet.
Egyéni jelöltre szavazni: a neve melletti körben
elhelyezett, egymást metsző két vonallal lehet.
Listára szavazni: a párt neve felett lévő körben
elhelyezett, egymást metsző két vonallal lehet.
Szavazólapot grafitceruzával nem szabad kitölteni. Ha
a választó polgár a szavazó lapot elrontja, a ronto tt
visszaadásával újat kérhet az szszb-től. Szavazólapokat a
szavazófülkében kell kitölteni és a lezárt urnába kell bedobni.
Mozgáskorlátozott, vagy beteg választópolgár részére mozgó
urnát lehet kérni. A szavazatösszesítés és választási eredmény
megállapításának módja:
1. Egyéni választókerületben:
Érvényes az első választási forduló, ha a szavazáson a
választásra jogosultak több mint 50%-a szavazott.
Eredményes, ha az egyik jelölt megkapta az érvényes
szavazatok több, mint felét. Ha kevesebben szavaznak mint 50
%, akkor a II. fordulóban minden jelölt indulhat és azé lesz a
képviselői mandátum, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Ha az első fordulóban a szavazás érvényes volt (több
mint 50% szavazott), de nem volt eredményes (nem haladta meg
az érvényes szavazatok 50%-át) a második fordulóban csak azok
a jelöltek indulhatnak, akik az érvényes szavazatok 15%-át
megkapták, ha ilyen nincs, akkor az a három jelölt indulhat, aki a
legtöbb szavazatot kapta. Mandátumot az kap, az lesz az
országgyűlési képviselő, aki a választópolgárok 25%-ának
szavazása mellett a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
2. Területi és országos listák között a pártra leadott
érvényes szavazatok arányában tö rténik a mandátumok
elosztása. Országos listákon a jelöltek az országosan összesített
töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak
mandátumhoz. Abban a választókerületben, ahol az első és
második forduló is eredménytelen, vagy érvénytelen volt, időközi
választást kell tartani.
Bízom abban, hogy a tisztelt választópolgárok 1994.
május 8-án minél többen jönnek el szavazni. Kérem éljenek
választójogukkal, megfontoltan, figyelmesen töltsék ki a
szavazólapot, adják le voksukat a képviselő-jelöltek, illetve pártok
mellett.
BUKTA JÁNOSNÉ jegyző
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Hogy tetszik lenni?

1994. március idusán ezzel a kérdéssel kopogtattam be
Bányai Istvánnéhoz, vagy ahogy a legtöbben ismerjük,
emlegetjük, Juliskához, Juliska nénihez. A kertből kipirultan,
szélcibáltan, kissé fáradtan került elő, de jövetelemre felderült
az arca. Arról faggattam, mit jelent számára a tavasz?
- A tavasz nekem már csak fáradságot jelent. A kerti
munka lázában égek, de egyedül már nehéz. Különben szeretem
a tavaszt. Jó megfigyelni, hogy újra éled minden. Jó lenne
ilyenkor kirándulni, de ahhoz több pénz kellene.
- Mit jelentett 40-50 évvel ezelőtt a tavasz?
- Fiatalságot, szerelmet, boldogságot, gyerekszülést,
gyerekkacajt, jövőteremtést. Tavaszonta sokat kirándultunk a
Mátrában, bebarangolva nevezetességeit. Nagy élmény volt
számunkra, hogy egy kirándulás alkalmával személyesen
megismerkedtünk a híres zeneszerzővel, Kodály Zoltánnal.
Értékeltük, hogy ilyen egyszerű emberekkel is szóba állt.
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Veréb Istvánnéval, Kacsák Andrásnéval, Kékkő Pálnéval, id.
Bányai Istvánnéval, a helyi MNDSZ alapítóival dolgozhattam
együtt. Ettől kezdve megszakítás nélkül dolgoztam a nőkért: a
nőtanács, majd a nőbizottság vezetőjeként. Si került az
asszonyokat bevonni a középületek építésébe (könyvtár, óvoda,
iskola, ABC), a falu virágosításába. Emellett kulturális
programokat is szerveztünk. Színdarabot tanultunk, később
asszonykórusunk és tánckarunk is lett. Hagyományápoló
munkánk során sikerült a farsangi szokásokat megőrizni. Régen
három napig mulattunk, szombat reggel kezdődött a mulatság,
közben hazajártunk enni, aludni. Ebből a 90-es évek elejéig élt a
nősember bál, és az iskolában az ivó utódjaként ma is a farsangi
karnevál. Az asszonyok kedvelt bálja a batyus bál is sok embert
megmozgatott. A jó hangulatú bálokra még a környező
községekből is jöttek az érdeklődők! Szívesen szerveztem meg
az ötvenévesek találkozóját. Az asszonyok részére sütő-főző
tanfolyamot szerveztem. Nagy szenvedélyem a kézimunkázás.
1970-ben C-kategóriás díszítőművészeti szakkör vezetésére
szereztem jogosítványt. A tanultakat szívesen megosztottam
másokkal.
- Úgy tudom, hogy sok egyéni gyűjtésű régiség,
népművészeti holmi tulajdonosa, sőt alkotója is vagy.

- Milyen volt a te tavaszod, a te eszmélésed?
- Korán árván maradtam. A 16 éves nővérem nevelt
fel. Szegény a nagylányságát áldozta fel értem. Kitűnő tanuló
voltam, de a 6 elemi elvégzése után nem tanulhattam tovább,
mert szegények voltunk. Később, felnőtt fejjel tanultam,
szakács minősítéssel szereztem szakmát. 12 éves koromban
már summás voltam. Ezt követően a sógorom elhelyezett a
cukorgyárnál kü ldöncnek, ahol egyik napról a mási kra
betöltöttem a 16 éves kort, ugyanis csak 16 éves kortól lehetett
dolgozni. Még négy éven keresztül 16 éves voltam. Az
eszmélésben a párom segített, akihez 4 évi várakozás után 1946ban mentem férjhez. Pista bácsid arra ösztönzött, hogy tanuljak,
mert bízott bennem. Ezt volt, ilyen volt az én tavaszom.
- Hol folytattad a munkáséveket?
- 1954-ig folyamatosan dolgoztam a cukorgyárban,
utána a falusi italboltban voltam kocsmáros. Tíz évig voltam
az idény napköziotthonos óvoda vezetője, majd 1967-től két
évi az új óvoda szakácsnője. 1969-től kerültem a Qualitálhoz
konyhavezetőnek. Innen mentem nyugdíjba 1982-ben.
- Az életedet átszőtte, átszövi a községért végzett munka,
a közéletben, a társadalmi életben egyaránt. Arra kérlek,
mesélj róla!
- A tanácsok megalakulásától kezdve tanácstag voltam,
egy ciklus kivételével 1990-ig. Tanácstagként dolgoztam
Tomcsik Ferenc, Bózsvári József, Csutak István, Kiss Ádám,
Pete Pál és Illés Antal tanácselnöksége alatt. 1969-től társadalmi
tanácselnökként, az összevonás után 1977-től a nagyközségi
tanácselnök helyetteseként dolgoztam. Nem dicsekvésként
mondom, de munkámmal hozzájárultam a falu fejlődéséhez, a
jobb életkörülmények kialakításához. Ezek közül nevezetesebbek: ivóvízellátás, szemétszállítás, a buszmegálló
építése, kereskedelmi hálózat bővítése. A társadalmi életbe
anyósom vezetett be. Bevont a nőmozgalom munkájába, ahol

- Sok régiséget gyűjtöttem össze az évek során, főleg
ruhaféléket, régi terítőket kendőket, blúzokat. A régi hímzések
mintáit felhasználom modern holmik díszítésére. A tanultakat a
babák készítésekor is hasznosítom. 30 saját készítésű babám
ruhái a környező falvak régi népviseletét idézik. A sok
kézimunkámból és a babákból már kiállítást is tudok tartani. Az
elmúlt években a hatvani díszítőművészeti szakkörrel volt közös
kiállításunk Egerben és Hatvanban, majd 1993. augusztusában
5 napos önálló bemutatóm a budai várban.
- Az utóbbi 4 évet távolt töltötted a közélettől, hogy
érzed, megfeledkeztek rólad, vagy csak pihenni hagytak?
- 1990-ben indultam az önkormányzati választásokon,
mert úgy érezt em, hogy még eleget tudok tenni vállalt
feladat aimnak. A megméretésből a fiatalok kerü ltek ki
győztesként. Utána sokáig vártam, hogy megszólítanak, még
visszavárnak, az asszonyok között szükség van rám, vezessem
a szakkört, szervezzem a megszokott rendezvényeket. Erre nem
került sor. Ha megkértek volna, még ma is szívesen csinálnám.
Ezzel mindent elárultam magamról. Fájlalom, hogy nem így
történt, hiszen szívvel, lélekkel csináltam.
- Mint örök optimista embertől kérdezem, megérte,
lesz-e folytatás, milyen lesz a jövő tavasza?
- Megérte, soha nem bántam meg amit a környezetemért,
a közösségért, az asszonyokért tettem. A mellőzöttség miatti
sértődöttség elszállt belőlem, s ha újra kezdhetném, büszkén
csinálnám végig az eddigieket. Remélem, a folytatás is méltó
lesz, ezt sugallják az unokáim, ha rájuk nézek ez jut eszembe. És
bennük látom a jövő tavaszát: Andikában, Diácskában,
Krisztinában és Olivérben.
Várjuk az eljövendők tavaszát!
J AKAB JÓZSEFNÉ
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Vállalkozók Zagyvaszántón
K olompos K ovács
Újszerű, jó hangzású művésznévvel ismerkedik
a fiatal magyar képzőművészek világa, s ezt a
nevet nekünk, szánt óiaknak is meg kell
jegyeznünk. Hiszen egy falubeli festőművész
rejtezik mögötte, kinek első szárnypróbálgatásait mi is figyelemmel kísérhettük.
Kovács Gábor ő, aki gyermek és ifjúkori éveit
Zagyvaszántón töltötte. Itt járt iskolába, itt
alapított családot, szülei, testvérei is itt élnek.
Ebben a kis faluban szívta magába azt az
élményanyagot, mely képei témájául szolgál.
A let ört kukori catáblák, a cukorgyár
répafelhői , a falusi utcák, kert végek
hangulata, a tehenek, a kolompok, mint
festményekről visszaköszönő motívumok
eddigi művészi pályájának meghatározói. És
fogadtatásuk a szakmai körökben is egyre
sikeresebb. Ezt bizonyítja a közép-keleteurópai nívódíj, a sok kiállítás, az Új Művészet
folyóirat elismerő cikke, a készülő szentendrei
és finnországi bemutatkozás.
Gábor és családja most elköltözik
Zagyvaszánt óról. A további művészi
kibontakozást jobban elősegíti a főváros, Budapest szellemi élet e. De azért joggal
bízhatunk abban, hogy Zagyvaszántó és az itt
élő emberek - kik közül sokan kezdettől értő
támogatással figyelték a művész munkáját soha nem felejt hető, hosszú idei g
meghat ározó emlékei lesznek a fest ő
pályafutásának.
Kolompos Kovács tehát elindul. Szívből
kívánunk neki sikerekben gazdag utazást.
Ígérjük, hogy ennek állomásait figyelemmel
fogjuk kísérni. Ha pedig egy-egy pillantást
vetünk a falubeli intézményeknek adományozott képei valamelyikére, jóleső érzéssel
fordulunk arra: készítője személyes ismerősünkként él és alkot valamerre.

O LDAL ALFRÉD
polgármester

Az országos tapasztalatokhoz hasonlóan községünkben is egyre
élénkül a vállalkozói tevékenység. Jelenleg 72 vállalkozó van a
faluban, akik széles körű feladatokat látnak el a kis-kereskedelmi,
ipari és egyéb szolgáltatások területén.
A váll alkozók túl nyomó többsége vendéglátói,
kereskedelmi tevékenységet folytat. Élelmiszerek, vegyesáruk s
más termékek forgalmazásával igyekszik a lakosság igényeit
kielégíteni. Ugyancsak a lakossági igényekre épül az árufuvarozó
vállalkozók munkája, ilyen vállalkozói jogosítvánnyal tízen
rendelkeznek Zagyvaszántón.
Egyre többen foglalkoznak külföldi kozmetikai cikkek,
termékek forgalmazásával. Ők nyugati mintára szerveződött
hálózatokba kapcsolódva árusítják a különféle világcégek
termékeit. Jelenleg 8 fő ilyen vállalkozónk van.
Mezőgazdasági t evékenységgel, mint egyéni
gazdálkodó 5-6 fő foglalkozik a faluban. Hagyományos
földművelő munkával, illetve állattenyésztéssel biztosítják
megélhetésüket. Az eddig felsoroltakon kívül még sokféle típusú
vállalkozás működik a különféle szolgáltatások terén. Három
autószerelő, két virágkötő dolgozik községünkben, három
fodrász. Egy-egy számítógép-kereskedő, fordító tolmács, női
szabó, autógumi javító. A házépítéshez szükséges szakmák közül
szinte mindegyikből van kiváltva vállalkozói engedély, pl.
bádogos, lakatos, hegesztő, kőműves, villanyszerelő stb.
Ipari tevékenységet folytatnak a műanyagdaráló, a
galvanizáló, az öntő vállalkozók. Egy vállalkozó pedig
élelmiszeripari termékeket állít elő, mint száraztészta készítő.
Nemrég működik a faluban vállalkozói engedéllyel fényképész
is, kinek tevékenysége régi igényt elégít ki.
Az elmondottakból tehát kitűnik, hogy Zagyvaszántón
is egyre szélesedik a vállalkozói szféra. Az önkormányzat
igyekszik támogatni a vállalkozásokat. Gyors ügyintézéssel,
jutányos árú telkek biztosításával, kedvező bérleti díjak
megállapításával könnyíti működésüket. Nem került sor se
kommunális, se iparűzési adó kivetésére. Talán ezek is
közrejátszanak abban, hogy igen csekél y a vi sszaadott
vállalkozási engedélyek száma, tehát sokan eredményesen
fektetik be pénzüket s munkájukat.
A lakosság is elégedett a vállalkozók tevékenységével,
hiszen túlnyomó többségük a helyi igényekhez igazodva,
színvonalasan és lelkiismeretesen működik. Sőt néhány
vállalkozó igyekszik a szántói közéletet is támogatni. Vállalkozói
segítséggel jött létre a sportkör, a focicsapat, szerveződött a női
futball.
S a legéget őbb probléma, a munkanél küli ség
enyhítésében is nagy szerepük van, hiszen munkahelyek
teremtésével néhány ember megélhetését is biztosítják. Ilyen
lehetőséget fog nyújtani a most szerveződő varroda is, amely a
közeljövőben ugyancsak vállalkozásként indul majd az átalakított
tűzoltószertárban. A zagyvaszántói önkormányzatról azt tartják,
hogy a környéken szinte egyedül vállalkozóbarát testület.
Örülünk ennek a megállapításnak, hiszen a jól működő
vállalkozásokra, a jó közérzetű vállalkozókra községünknek
szüksége van, ez is a jövőnkhöz, fejlődésünkhöz tartozik. A helyi
újság oldalain sorozatot indítunk ,,Vállalkozók" címmel, ahol egyegy vállalkozó s vállalkozás bemutatásra kerül.
MISINSZKI F ERENCNÉ
vállalkozói ügyintéző
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A KÖNYVTÁR
A községi könyvtár közel 20 éve működik jelenlegi helyén. Éves
költségvetése 766 000 forint. Ebből könyvbeszerzési keret
folyóiratokkal együtt 55 000 Ft. Az egyre dráguló könyvek és
folyóiratok szükségessé teszik, hogy olyanokat szerezzek be,
amiket az olvasók többsége nem vásárol meg a magas ár miatt.
Az ifjúsági kiadványokat, meséket azonban folyamatosan újítom.
A könyvtár állománya az alábbiak szerint oszlik meg:
Összes könyvállomány 8659 db könyv, 433 154 Ft értékben.
Ebből szakirodalom 3586 db, szépirodalom 2839 db, gyermek és
ifjúsági irodalom 2234 db.
Beiratkozott olvasók száma 182 fő, ebből 14 éven aluli
72 fő, 14 éven felüli 110 fő. A kölcsönzött könyvek száma 1441
kötet. Az, hogy több a felnőtt látogató, mint a gyermekek, a
könyvtárban működő felnőtt klubok következménye. De
nemcsak a klubnapok alkalmával látogatják a könyvtárat a
fel nőttek, többször volt számukra gyűlés, rendezvény,
összejövetel. Minden hétfőn van nyugdíjas klubfoglalkozás,
ahol a résztvevők száma 25-30 fő, s ugyanenyien látogatják
péntekenként az idősebb férfiak klubját.
Gyakran kerülnek megrendezésre orvosi előadások, az
egészséges életmódhoz szükséges termékek bemutatói.
Gyermekek számára könyvtári órákat, napközis, csoportos
kölcsönzéseket és kötetlen könyvtárlátogatási és kölcsönzési
programokat szerveztünk az iskola és az óvoda pedagó-gusaival
közösen. Itt kell megemlíteni Pajkos Endréné tanítónő munkáját,
aki osztályával minden hónapban egy alkalommal eljön a
könyvtárba könyvtári órát tartani. Ugyancsak minden hónapban
minden csoport egyszer az óvodából is ellátogat közös
kölcsönzésre, mesehallgatásra, közös bábjáték készítésre, játékos
foglalkozásra.

Mindezekhez a programokhoz segítségemre vannak a
technikai eszközök: TV, video, lemezjátszó, magnó, diavetítő.
Sajnos mellettük hiányosak az állományegységek (videofilm,
lemez, kazetta stb.), ezeket szeretném a jövőben bővíteni.
A könyvtárban műkö dő nyugdíjasklub 199 0.
januárjában alakult. A klubfoglalkozásokat különféle programok
egészítik ki. Ünnepi műsorokon emlékezünk meg a magyar kultúra
napjáról, az öregek napjáról, a karácsonyról, farsangról. Ilyenkor
az óvodások, iskolások szerepelnek műsorokkal. Hazánk sok
szép táján is voltunk kirándulni.
Emlékezetes rendezvényei még a könyvtárnak a
különféle irodalmi estek, előadások. Sajnos az utóbbi időben a
költségek emelkedése miatt ritkábban kerülhet rájuk sor. Az idei
költségvetésünket még az is megterheli, hogy szükségessé vált
a könyvtár épületének külső és belső tatarozása. Óriási szükség
lenne a telefon beszerelésére is.
Húszéves könyvtári munkám után a könyvtár kapcsolatai megfelelőek más intézményekkel (óvoda, iskola,
polgármesteri hivatal, ÁFÉSZ, takarékszövetkezet, Meteor).
Mindenben készséggel segítjük egymást. Nem ütköztem még
nagyobb akadályba, bármilyen problémát is kellett megoldani.
1974. óta vagyok főállású könyvtáros. Szeretem az
embereket, szeretek velük foglalkozni, nekik örömet szerezni, jót
adni. Középiskolai végzettségem mellé megszereztem a középfokú
könyvtárosi szakképesítést. Ez idő alatt kétszer kaptam miniszteri
kitüntetést. Szeretném megszerezni a könyvtári asszisztensi
képesítést is, hogy munkámat Zagyvaszántón még magasabb
színvonalon végezhessem.
BORSOS ISTVÁNNÉ
könyvtáros

Kivonat az 1911. januárjában megjelent Magyarország Vármegyéi és Városi Enciklopédia Nógrád
Vármegye című könyvből, melyet dr. Borovszky Samu, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
szerkesztett.

ZA GY VA SZÁN TÓ
Zagyva menti magyar kisközség Heves megye határán. Házainak száma: 185, és római katolikus
vallású lakosaié: 1442. Postája Lőrinczi, távírója és vasúti állomása Apcz-Zagyvaszántó.
Első ízben ,,terra Zantho" alakban 1299-ben említik az oklevelek. A középkorban a váczi
püspökség birtoka. 1575-ben Szántai Osváth, Nógrád megye alispánja volt a földesura, akinek magtalan
halála után leányági örököseire szállott.
1715-ben nyolcz magyar háztartását írták össze. Az 1720. évi összeírásban nemes községként,
adóköteles háztartások nélkül fordul elő. Az 1770. évi úrbéri rendezés alkalmával gróf Grassalkovich
Antal, báró Hellenbach és Roth Tamás voltak földesurai. A XIX. század első felében pedig a herceg
Grassalkovich és a gróf Teleki családok.
A Grassalkovich féle birtok 1880. óta báró Tornyai Schossberger Rezsőé, a gróf Telekiek birtoka
pedig gróf Dégenfeld Lajosé. Az itteni római katolikus templomot 1712-ben építette Koháry István.
1770-ben újjáépítették. Az 1873 évi kolera itt is pusztított.
A községhez tartozik Gyúr-puszta, mely már 1425-ben önálló helységként szerepel. Ekkor
Mikehatvana helységgel volt határos, mely a török hódoltság alatt pusztult el.
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20 év után újra van
labdarúgó-csapat
Zagyvaszántón
1960-ban anyagi gondok miatt megszűnt a ZSE (Zagyvaszántói
Sportegyesület), helyébe a Selypi Építők lépett. A 70-es években
érdeklődés (játékos) hiánya miatt nem indított labdarúgócsapatot az Építők SK. sem a gyöngyösi járási bajnokságban.
A tél folyamán fiatalok kezdeményezésére megalakult
a ZSE - így közel 20 év kihagyás után ismét van labdarúgócsapata községünknek.
Elnökségi tagok: Urbán Róbert elnök, Rabecz Csaba.
szakosztályvezető Matula János, technikai vezető, Fekete László
edző.
Az önkormányzat 30 0 00 0 Ft -ot bizt osít a
sportegyesületnek, az ETERNIT Vállalat pedig a pályát és az
öltözőt adja.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK
Misinszki Mónika, Nagy Gábor február 6. Viktor
Blahó Erzsébet, Berényi Attila február 10. András
Juhász Szilvia, Szekeres István február 11. Dávid
Hajdú Beatrix, Czímer László március 1. Alexandra
Juhász Tímea, Bakonyi József április 6. Renáta

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Kiss Andrea és Tóth Márton március 12.

ELHUNYTAK
Viski István január 2.
Rabecz Jánosné január 10.
Kovács Istvánné február 19.
Szűcs Albin február 19.
Fekete Ferencné február 20.
Patkó József március 5.
Budai Péter március 12.
Toldi István március 30.
Deák László április 9.
Oláh József április 14.

O LDAL A LFRÉD
polgármester
Gyöngyös körzeti bajnokság
A tavaszi idény sorsolása
A Gyöngyös Városi Körzeti Labdarúgó Szövetség elkészítette a Gyöngyös
körzet labdarúgó bajnoksága tavaszi sorsolását. A szezon április 3-án
indul és június 12-én fejeződik be.
I. forduló: április 3 vasárnap: Visznek- Gyöngyöstarján, AdácsVámosgyörk, Detk-Rózsaszentmáron, Ecséd-Karácsond, GyöngyössolymosAbasár, Heréd- Zagyvaszántó (valamennyi 15.30).
II. forduló: április 9. szombat: Vámosgyörk-Detk. Április 10.
vasárnap: Karácsond-Gyöngyössolymos, Rózsaszentmárton-Ecséd,
Gyöngyöstarján-Adács, Heréd-Visznek, Zagyvaszántó-Abasár (valamennyi
15.30).
III. forduló: április 17. vasárnap: Adács-Heréd, DetkGyöngyöstarján, Ecséd-Vámosgyörk, Gyöngyössolymos-Rózsaszentmárton,
Abasár-Karácsond, Zagyvaszántó-Visznek (valamennyi 16.00).
IV. forduló: április 23. szombat: Vámosgyörk-Gyöngyössolymos.
Április 24. vasárnap: Rózsaszentmárton-Abasár, Gyöngyöstarján-Ecséd,
Heréd-Detk, Visznek-Adács, Karácsond-Zagyvaszántó (valamennyi 16.00).
V. forduló: május 1. vasárnap: Ecséd-Heréd, GyöngyössolymosGyöngyöstarján, Abasár-Visznek, Karácsond-Rózsaszentmárton, DetkVisznek, Zagyvaszántó-Adács (valamennyi 16.30).
VI. forduló: május 7. szombat: Vámosgyörk-Karácsond. Május
8. vasárnap: Gyöngyöstarján-Abasár, Heréd-Gyöngyössolymos, VisznekEcséd, Adács- Detk, Rózsaszentmáron-Zagyvaszántó (valamennyi 16.30).
VII. forduló: május 15. vasárnap: Abasár-Heréd, KarácsondGyöngyöstarján, Rózsaszentmárton-Vámosgyörk, Ecséd-Adács,
Gyöngyössolymos-Visznek, Zagyvaszántó-Detk (valamennyi 16.30).
VIII. forduló: május 21. szombat: Vámosgyörk--Zagyvaszántó.
Május 22. vasárnap: Gyöngyöstarján-Rózsaszentmárton, Heréd-Karácsond,
Visznek-Abasár, Adács-Gyöngyössolymos, Detk-Ecséd (valamennyi 17.00).
IX. for duló: május 29. vasárnap: Vámosg yör kGyöngyöstarján,Rózsaszentmárton-Heréd, Gyöngyössoly-mos-Detk,
Abasár-Adács, Karácsond-Visznek, Zagyvaszántó-Ecséd (valamennyi 17.00).
X. forduló: június 5. vasárnap: Heréd-.Vámosgyörk, VisznekRóz saszen tmárto n, Adács-Kar ácsond, Detk-Abasár, Ecs édGyöngyössolymos, Gyöngyöstarján-Zagyvasazántó (valamennyi 17.00).
XI. forduló: június 12. vasárnap: Gyöngyöstarján-Heréd,
Karácsond-Detk, Rózsaszentmárton-Adács, Vámosgyörk-Visznek, AbasárEcséd, Zagyvaszántó- Gyöngyössolymos (valamennyi 17.00).
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Felhívjuk a község lakosainak figyelmét, hogy 1994.
június 7-én kedden 9-16 óráig a Tanácsadóban komplex
rákszűrést szervezünk - nőgyógyászati rákszűrést,
férfiak részére gyomor- és bélrendszeri rákszűrést.
Megjelenésükre feltétlen számítunk.
Tiszóczi Istvánné eü. védőnő
Kérjük a sportszerető közönséget, hogy a mérkőzéseken
való megjelenéssel is támogassák lelkes labdarúgóinkat!
Kérjük a sportszerető vállalkozókat, magánszemélyeket,
ho gy l ehet őségeik szerint anyagil ag i s segítsék
csapatunkat. Támogatásukat előre is köszönjük!
URBÁN RÓBERT SE-elnök
H IR D E TÉ S
Zagyvaszántón Damjanich u. 23. sz. alatt összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 2 millió forint. Érd.: Bóna Sándorné,
Zagyvaszántó, Ady E. u. 69.
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Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Oldal Alfréd polgármester
Szerkesztõ: Bakos Tiborné,
Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.
Megjelenik: 700 példányban
Nyomdai munkák: Márton Anna Jobbágyi

