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Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja XII. évfolyam 1. szám 2005. február

SZÁNTÓ
Az alábbiakban az önkormányzat legutóbb el-

fogadott rendeleteiből ragadunk ki néhány részle-
tet, mely a lakosságot érintheti. A rendeletek teljes
szövege a Polgármesteri Hivatalban és a Községi
Könyvtárban megtekinthető.

A Zagyvaszántói Önkormányzat
22/2004. (XII.16) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról, valamint

a gyermekétkeztetés és felnőtt étkezés
 térítési díjairól

2.§.
(1) A személyes gondoskodásért fizetendő intézmé-

nyi  térítési díjakat az önkormányzat az alábbiak sze-
rint állapítja meg:

a)  étkeztetés
 - ebéd   247.- Ft +37.- Ft ÁFA= 284.- Ft
 - étel házhoz szállítása                                 27.-Ft
b) házi segítségnyújtás óradíja                      300,-Ft

(ÁFA mentes).
c) Idősek Klubja   - 247.-Ft + 37.-Ft áfa =284.-Ft

Az Idősek Klubja és a szociális étkeztetés kereté-
ben fizetendő személyi térítési díjat az ellátást igénybe
vevő jövedelmének figyelembevételével az alábbiak
szerint kell megállapítani:

Havi jövedelem Térítési díj
0 - 25.000,- Ft   35% 87,- Ft+13.-Ft ÁFA=100,- Ft
25.000 – 30.000,- Ft   60% 149,- Ft+22.-Ft ÁFA=171,- Ft
30.000 – 40.000,- Ft   75% 185,- Ft+28.-Ft ÁFA=213,- Ft
40.000 – 50.000,- Ft   90% 223,- Ft+33.-Ft ÁFA=256,- Ft
50.000,- Ft felett 100 %  247,- Ft+37.-Ft ÁFA=284,- Ft

5. §.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a kö-

vetkező:
Óvoda (napi háromszori étkezés)

217,- Ft + 32,- Ft  ÁFA= 249,- Ft
- ebből ebéd  158,- Ft + 24,- Ft  ÁFA= 182,- Ft
Iskolai napközi otthon (napi háromszori étkezés)

257,- Ft + 38,- Ft  ÁFA= 295,- Ft
Iskola ebéd (menza) 176,- Ft + 27,- Ft  ÁFA= 203,- Ft

6. §.
(2) Amennyiben az étkezést igénybe vevők számán

túlmenően a konyha szabad kapacitással rendelkezik,

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
úgy lehetőség van vendég felnőttek étkezésének /ebéd/
biztosítására.

A vendég étkezés térítési díja (a nyersanyag ktg
160 %-a) 281,- Ft + 42,- Ft ÁFA =323,- Ft

Zagyvaszántó Önkormányzat
24/2004.(XII.16.) RENDELETE

a temetőkről és a temetkezésről szóló
6/2002. (III. 21.) rendelet módosításáról

1.  §. A temetőkről és a temetkezésről szóló 6/
2002.(III.21.) rendelet (a továbbiakban: R) 1.számú
melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Egyes sírhely megváltási díja: 2.000,- Ft
Kettős sírhely megváltási díja: 4.000,- Ft
Kettős sírhely esetén
a pótdíj megfizetése: 2.000,- Ft
(amennyiben az első temetés napjától számított 25

év alatt újabb temetés nem történt).
Urnahely megváltási díja: 37.000,- Ft
Újraváltási díja 25 év után:   2.000,- Ft
Megjegyzés: Urnahely megváltása a Polgármes-

teri Hivatalban történik

A Zagyvaszántói Önkormányzat
 01/2005. (I. 31.) RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló

14/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról

1. §.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-

szolgáltatásról szóló 14/2004. (IV. 30.) rendelet (a to-
vábbiakban: R.) melléklete helyébe az alábbi melléklet
lép:

Hulladékszállítási díjak 2005. évben
1. 50 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítése:

52,- Ft  +  7,80 ÁFA   59,80 Ft
ennek díja 1 évben: 52X59,80 Ft =3110,- Ft/év

2. 110 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítése
104 Ft + 15,60 ÁFA = 119,60 Ft

ennek díja 1 évben   52X119,60 Ft = 6219,- Ft/év
3. 240 l-es gyűjtőedény heti egyszeri ürítése

227 Ft + 34,05 ÁFA =261,05 Ft
ennek díja 1 évben  52 x 261,05 Ft = 13.575 Ft/év
4. 1,1 m3-es konténer egyszeri ürítési díja

1.040 Ft + 156 ÁFA = 1.196,- Ft

(Folytatás a 2. oldalon.)
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5. A m3-es szállítás díjtétele:
1.870 Ft+ 280,50 ÁFA = 2.150,- Ft

6. Konténeres szállítás díjtétele
7.810 Ft + 1.171,50 ÁFA = 8.981,- Ft

7. Konténer igénybevételi díja
320 Ft/nap + 48 ÁFA = 368 Ft/nap

A hétvégi illetve 1-2 napos igénybevétel esetén igény-
bevételi díjat nem kell fizetni.

Konténeres szállítás esetén az elhelyezési díj (a hul-
ladéklerakó kezelőjének díjmegállapítása alapján)

1.200 Ft/m3 + 180 Ft ÁFA = 1.380 Ft
8. 110 l-es zsák díja 160 Ft + 24 Ft ÁFA = 184 Ft
A fenti díjtételek 15 % ÁFA-t tartalmaznak.

A Zagyvaszántói Önkormányzat
04/2004.  (II. 16.) rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű

használatáért fizetendő díjról
A szolgáltatás díja
3. §.
(1)  Az ivóvíz-szolgáltatás díja:     175.-Ft/m3 + áfa

Bruttó díj: 201,25 Ft/m3

(2)  A csatornaszolgáltatás díja:   145.-Ft/m3 + áfa
Bruttó díj: 166,76 Ft/m3

(Folytatás az 1. oldalról.)

Agrárkamarai tanácsadó
A kamarai tanácsadó, a következő témákban áll a mező-

gazdasági termelők rendelkezésére:
- az EU-s és nemzeti támogatások igénybevételéhez szük-

séges nyomtatványok biztosítása, (Területalapú támogatás,
NVT, AKG, KAT, AVOP, APEH)

- a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezett-
ségekről való tájékoztatás

- tanácsadás a termelők részére az adatlapok, támogatási
kérelmek kitöltése, pályázatok kidolgozása kapcsán,

- igény esetén előzetes pályázati kontroll és kitöltési ta-
nácsadás az IIER rendszerű EU-s pályázatok benyújtása előtt,

Ezen kívül:
- kapcsolatot tart a nyilvántartott szaktanácsadókkal, me-

zőgazdasági szakképző intézetekkel, szükség szerint tájékoz-
tat ezek elérhetőségéről, illetve szolgáltatásaik minőségéről,
tartalmáról és díjáról.

- lehetőség van a mezőgazdaságilag hasznosított terü-
letek GPS-el történő területnagyság meghatározására.

- a tanácsadói irodában internetes hozzáférés áll rendel-
kezésre, a mezőgazdasággal kapcsolatosan felmerülő
kérdések, legaktuálisabb megválaszolása, és a hatékony in-
formáció áramlás érdekében.

Zagyvaszántón az illetékes kamarai tanácsadó: Farkas
Szabolcs. Tel: 30/337-9232

Tanácsadói iroda:  Nagyréde, Fő u. 4. (Polgármesteri
Hivatal)

FARKAS SZABOLCS

Ebben az évben is megrendezésre került a községben a ZSE
javára rendezett jótékonysági bál.  Ezú ton szeretnénk
megköszönni minden önzetlen adakozónak, hogy részvételével,
adományával a csapat Megye I-es szereplését segítette.

A bál bevétele 115000 Ft volt, amelyet működési költségre
fordítottak.

 A ZSE működésének fő támogatója a Községi Önkormányzat,
de a megnövekedett költségeket csak némi segítséggel tudjuk
biztosítani.

Minden évben sokan segítenek, hiszen a falu fiatalságának
sportra neveléséhez fontos működtetni csapatot. Ez jelenti az
alapot a gyermeksportokhoz.

A Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola évek óta tagja, a Góliát
programnak, Hatvan városa alapított egy Góliát egyesületet,
amelyhez csak a Zagyvaszántói Ált. Iskola csatlakozhatott.
Tavasszal indul a Bozsik - program, amely szintén az utánpótlás
nevelését segíti.

Támogatóink voltak:  Oldal Alfréd, Szabó Ferenc, Gábor
István, Kórós János, Varga János, Kollár Tibor, Fekete Tibor,
Antal István (Apc), Illés Erasmus, Kiss László (újtelep) Bakos
Tiborné, Tiszóczi István, Rabecz József, Rabecz János, Kompolti
Béláné, Kiss László, Csorba Béla, Csorba Gábor, Komendáné Nagy
Márta, Jakab Józsefné, Fekete Lászlóné, Oláh Győző és felesége,
Jambrik Tamásné, Nyári Zoltán, Kiss Jánosné Kiskosár ÁBC,
Bulcsú Elemérné, özv. Matula Jánosné, Tamás András (Szikvíz),
Fekete Kálmánné (Selyp), Kiss János, Janka Béláné (Százszorszép
Szalon), Princz család (Korcsolyapálya), Koczka Ferenc, Krajcsik
István, Lőrinci ÁFÉSZ, Fodor László, Varga Gézáné, Molnár
Sándor, Varga József, Fekete László (tanár), Apci Hús Kft., Gócza
István, Fazekas Ferenc, Fügedi Antal, Berényi Bertold, Szabó
Gábor, Vaskó Gyula,  Kerek Szabolcs és zenekara.

Segítő intézmények: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola,
Napköziotthonos Óvoda, Könyvtár, Idősek Napköziotthona,
Művelődési Ház

Szervezésben, ill. munkával segítettek: Borsos Istvánné,
Kiss J. Szabolcs, Matula József, Bakos Tiborné, Misinszki
Gergelyné, Sári Erzsébet, Ambrus László, Ambrus Adrián, Illés
Gergelyné, Makaria Csabáné, Filkor Ágostonné, Lamos Lászlóné,
Kiss Istvánné, Kiss István, özv. Matula Jánosné, Szelesné Illés
Anna, Matula József, Oldal István

Voltak olyan segítőink az elmúlt években, akik most betegség,
vagy egyéb okok miatt nem tudtak segíteni, de nekik is köszönjük
az előző évek támogatását.

FEKETE LÁSZLÓNÉ
Ügyrendi-, vagyonnyilatkozati -,

 kulturális- és sportbizottság elnöke

* * *
A sportvezetőség megköszöni a sportbál támogatóinak

segítségét, s az elmúlt évben nyújtott támogatásokat. A
felsoroltakon kívül még támogatóink voltak: Heves Acél KFT,
Etercem, Vastelep Apc, Aranykalász Szövetkezet, Urbán Róbert
személyfuvarozó, Kiss Ferenc árufuvarozó, „Pogi” presszó, ifj,
Bauer György, Tóth István mg. vállalkozó, Gulyka Péter, Bajusz
Józsefné, Pisák Lajos, Salker, Oláh Győző, Erdősi Jánosné, Tóth
Gábor.

ZSE ELNÖKSÉGE

SPORTBÁL 2004
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házatát készítette el, bámulatra mél-
tó pontossággal és aprólékossággal.

A szakkör híre lassan túlnőtt a
falu határain, s a környező települé-
sekre is eljutott az évek alatt össze-
gyűlt kézimunka és népviseleti baba,
így Apcon, Lőrincin, Gyöngyösön,
Nagyrédén, Egerben, Visontán,
Hatvanban, a hatvani expón több-
ször is bemutatásra került a mostmár
komoly értéket képviselő sok szép
holmi.

Sőt, a budai várban Juliska néni
külön is bemutathatta a népviseleti
babákat.

De azért a legkiemelkedőbb ki-
állítás itt Zagyvaszántón volt 1999-
ben, településünk 700 éves évfor-
dulója alkalmából. Itt ugyanis 700
darab kézimunka került kiállításra.

Sajnos a szakkör létszáma az el-
múlt évtizedek során egyre fogyat-
kozott. Ma már csak egy kis ma-
roknyi lelkes csapat hajol a színes
fonál végén villogó tű fölé hétről-hét-
re, az iskola egyik helyiségében,
vagy otthon Juliska néninél.

Felgyorsult világunkban a ha-
gyományos kézimunka készítésére
sajnos egyre kevesebben vállalkoz-
nak. A fiatalok a technika
bűvöletében élnek: számítógép,
videó,  DVD kínál nekik – néha
talán nem is annyira hasznos –
szabadidős elfoglaltságot.

De azért bízunk benne,
hogy lesz egy-két olyan
érdeklődő fiatal lány,
asszony, akik majd tovább
viszik a díszítő művész
szakkör munkáját, hiszen
ehhez a tűn, esetleg a gyű-
szűn, ollón kívül más se-
gédeszköz nemigen kell -
csak a szépre vágyó lélek.

És biztos, hogy vannak
közöttünk olyan fiatalok,
akik őrizni fogják a ma-
gyarság színét, a magyar-
ság kincsét. Számukra kü-
lönösen fontos ihlető for-
rás lehetett  ez  a kiállítás.

Bakos Tiborné

matosan fejlődött, de az 1973-as év
különösen nagy minőségi változást
jelentett számukra.

Juliska néni ugyanis ebben az
évben végezte el a szakkörvezetői
tanfolyamot, és kapott hivatalos mű-
ködési engedélyt.

A tanfolyamon ismerte meg a
magyar tájak jellegzetes motívuma-
it, textíliáit, s a hozzátartozó szín-
skálákat. A tanultakat azután to-
vábbadta a szakkör tagjainak.

Így sikerült a helybéli kézimun-
kázóknak elsajátítani a kalocsai,
gömöri hímzést, a recski fehérhím-
zést, a matyó, a boldogi fehér lyuk-
hímzés sajátosságait, a karádi ke-
resztszemest. Megismerték, hogy mi
az a subrika, borsóka, kaloda.

Később kedvelt lett a „rátétes”
technika is. Igen változatossá vál-
tak tehát az egyre szaporodó hím-
zett blúzok, díszpárnák, asztali fu-
tók, abroszok – melyek valószínű-
leg még ma is sok szép lakást díszí-
tenek.

Közben Juliska néni kezdemé-
nyezésére babák népviseletbe öltöz-
tetése is elkezdődött,  azzal a ne-
mes céllal, hogy nagyszüleink, déd-
anyáink, dédapáink ruházatából va-
lami megőrződjön az utódok számá-
ra. Csak Juliska néni egymaga több
mint száz, ilyen szép, a magyar tá-
jak régi viseletét hordozó baba ru-

A kiállítás megnyitóján műsort adott a hagyományőrző
népdalkör is.

55 éves a Zagyvaszántói Díszítőművészeti Szakkör
Babits Mihály 1921 és 1924 kö-

zött vetette papírra az alábbi
sorokat:

 „ Magyar vagyok. Lelkem, ér-
zésem örökséget kapott, melyet
nem dobhatok el, hiszen a világot
nem szegényíteni kell, hanem gaz-
dagítani. Tehát meg kell őrizni ma-
gamban minden kincset, ami az
emberiséget gazdagíthatja. Meg
kell őrizni a magyarság színét, a
magyarság kincsét.”

Az év végén az Idősek Napközi
Otthonában láthatott díszítőművé-
szeti kiállítás darabjai is magyarsá-
gunk színét, magyarságunk kincsét
őrizték -miattuk is jó magyarnak
lenni.

A kiállított munkák az egyik leg-
régibb népi díszítő eljárást képvi-
selték, a hímzést, mely a magyar
népművészetben – a jelenlegi határ-
vonalakon belül és azokon túl – kü-
lönösen jelentős. Páratlanul gazdag
és változatos emlékanyagát figyel-
hettük meg a körülöttünk lévő kézi-
munkákon.

A hímzések készítői a zagyva-
szántói díszítőművészeti szakkör –
Bányai Istvánné, Juliska néni által
vezetett – tagjai.

A szakkör 1949-ben alakult, ak-
kor még 45 tagja volt, olyan falube-
li lányok és asszonyok,
akik nemcsak készítői,
hanem használói is voltak
a hímzett blúzoknak, terí-
tőknek, falvédőknek,
kendőknek.

Eleinte keresztszemes,
később bökdösős majd
szálhúzásos technikákkal
készült darabok kerültek
ki a kezük alól. Ezekből
aztán évente rendeztek
egy-egy kiállítást a helyi
művelődési házban, vagy
könyvtárban, melyet nagy
érdeklődéssel néztek meg
a zagyvaszántóiak.

A kis közösség folya-
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Az elmúlt év történései, program-
jai és az idei tervek

KÖNYVTÁR
A zagyvaszántói könyvtárat

2004-ben 2021-en látogatták, ebből
480 fő a gyermek (14 év alatti). Eb-
ből kölcsönző 615 fő felnőtt és 246
fő gyermek.

Az intézmény pályázott az Infor-
matikai Minisztériumnál eMagyar-
ország pont létesítésére, aminek
célja, elérhetővé tenni a lakosság
számára az Internet-használatot és
az információs társadalom által meg-
követelt szolgáltatásokat.

A múlt évben meg is érkezett a
két korszerű Internet-használatra al-
kalmas számítógép a multifunkciós
nyomtatóval és szoftverekkel a
könyvtárba. A pályázathoz tartozott
egy ingyenes 30 órás számítógépes
tanfolyam, melyet az ősszel el is vé-
geztem, de az ingyenes Internet-
kapcsolatot, ami a gépek mellett a
másik lényeges eleme a pályázatnak,
még nem kaptuk meg.

Könyvtárunk csatlakozott a
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárhoz egy olyan NKA pályá-
zatban amelynek célja a kistelepü-
lési könyvtárak dokumentum-ellátá-
sának bővítése. Ennek eredménye-
ként február 17-én letétbe kaptunk
szépirodalmi, ismeretterjesztő és
gyermekirodalmat, amelyek kivá-
lasztásánál fontos szempont, hogy
olvasmányosak és 60%-ban magyar
szerzők művei legyenek. 2005-ben
négyszeri cserével kb. 350-400 do-
kumentum kerül hozzánk.

Kalcsó István  falugazdász (tel.:
30/ 389 62 66) minden héten hétfőn
8-10-ig a könyvtárban várja a taná-
csért, segítségért hozzáforduló kis-
termelőket.

Az intézmény jó kapcsolatot
ápol az iskolával és az óvodával. Az
óvodások minden évben előadnak
valami kis produkciót a falunapon,
az iskolások műsora nélkül pedig
nincs rendezvény a faluban.

Az iskolások rendszeresen szer-
veznek könyvtárismeret és rendha-

gyó történelem, magyar irodalom
órákat, de az óvodások is gyakran
megfordulnak a könyvtárban.

A könyvtárban minden évben egy
kis lépéssel haladtunk afelé, hogy az
olvasóknak és a könyvtári munká-
nak megfelelő környezetet biztosít-
sunk. (folyosó beépítése
folyóiratolvasóvá, iroda-raktár ki-
alakítása, folyosó és iroda festése,
teleház kialakítása) A szakfelügye-
leti ellenőrzés során pozitív jellem-
zést kaptunk erről, megfelelőnek
ítélték az intézmény adottságait a
könyvtári ellátáshoz. Remélem,
hogy ez folytatódni fog, és a jövő-
ben egyre otthonosabbá és célsze-
rűbbé tehetjük falunk könyvtárát.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Körök, klubok, csoportok a

Művelődési Házban
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi

Szervezete Gercsák Imréné Eta néni
vezetésével két hetente hétfőnként
tartja összejöveteleit. A nyáron
ugyan szünetet tartanak, de ilyenkor
szervezik kirándulásaikat.

Bányai Istvánné két csoportot is
vezet. A Hagyományőrző Énekkart
és a Díszítőművészeti Szakkört. Ők
az iskolában találkoznak, bár a
Művelődési Házhoz tartoznak.

A jóga kör csütörtökönként tart-
ja foglalkozásait.

Októbertől elindult és eddig úgy
tűnik nagy érdeklődés kíséri a ka-
rate oktatást amelyet Dénes János
karate mester vezet hetente kétszer
(szerdán és szombaton).

2003. novemberétől használhat-
juk az iskola pincéjét, ahol egy
konditermet alakítottunk ki. Magunk
pakoltunk, vakoltunk, festettünk és
saját eszközeinkkel rendeztük be a
termet. Januártól szeptemberig 33
sportolni vágyó fiatal látogatta az
edzőtermet 1502 alkalommal.

Rendezvények 2004-ben
Kiss László élménybeszámoló-

val egybekötött diavetítéseit a
könyvtárban mindig nagy érdeklő-

dés kísérte. Januárban a Mátráról,
áprilisban és novemberben pedig Er-
délyről hallhattunk és láthattunk elő-
adást.

Márciusban gyermekszínházi
előadás volt Kalamajka tündér cím-
mel a Művelődési házban.

Március 3-án Az Operaház fan-
tomját néztük meg a Madách szín-
házban.

Márciusban emlékeztünk a 48-as
forradalomra a honvédsírnál, ahol az
általános iskolások műsorral készül-
tek, az óvodások pedig saját készí-
tésű zászlókkal díszítették a sírt. A
falugyűlés április 29-én a művelődési
házban került megrendezésre.

Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunkat április 30-án és május
elsején ünnepeltük. Az általános is-
kolában a gyerekeknek kiírtunk
rajzpályázatot, amelyre néhány szép
alkotás érkezett. Minden pályázó
ajándékot kapott. Az április 30-án
íratott európai uniós teszt eredmé-
nyeiből kiderült, hogy a tanulók
nagy részének komoly ismeretei
vannak az unio működéséről és tör-
ténetéről, minden résztvevő apró
ajándékot kapott a legjobbakat kü-
lön díjaztuk Május elsején 10 órakor
kezdődött az ünnepi istentisztelet,
amely után a művelődési házban a
polgármester ünnepi beszéde után
az iskola tanulói adtak elő szavala-
tokat, hangszeres műsort, és modern
táncot. Felléptek még nyugdíjasaink
furulya és szájharmonika pro-
dukcióval. Az iskolában 13 órától
az elszármazottak találkozója
keretében ebéddel és kötetlen be-
szélgetéssel telt a délután.18 órakor
kezdődött az ajándékműsor a mű-
velődési házban, Vándorfelhők fenn
az égen címmel, nótaesttel vártuk a
falu lakosságát, mely színvonalasan
és sikeresen zárta az EURÓPA
NAPOK rendezvényeit. A progra-
mokhoz a kulturális keretből a
nyugdíjastalálkozóra betervezett
részt önrészként felhasználva,  a  Mi-
niszterelnöki Hivatal pályázatán
nyert összeg biztosította a fedeze-
tet.

2004-ben SZÁNTÓI NAPOK
néven rendeztük május utolsó

A Zagyvaszántói Könyvtár
és Művelődési Ház

(Folytatás a 6. oldalon.)
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hétvégéjén a három napos, minden
korosztály számára szóló kulturális,
szórakoztató és sport rendezvényün-
ket.  A zagyvaszántói programok
sok érdeklődőt vonzottak a környék
településeiről, ami elismerését
jelentheti a rendezvénynek. Kedves
vendégként üdvözölhettük a SZÁN-
TÓI NAPOKON Abaújszántó
népes küldöttségét, akik megkóstol-
tatták velünk finom tokaji boraikat,
csapatot állítottak a kispályás
focibajnokságra és jelenlétükkel
hozzájárultak a vidám hangulathoz.

 Május 28-a a gyermekek napja
volt. Sajnos az időjárás nem fogadott
a kegyeibe, ezért a programok nagy
részét az iskola tornatermében
kellett megtartani, de ez sem tudta
elrontani a jó hangulatot. Szomba-
ton a sportpályán kezdődött a nap a
VI. Szántó-Kupa kispályás
focibajnoksággal ahol 12 csapat
küzdött a legjobbnak járó kupáért.
A legkisebbek számára játékos ve-
télkedőket szerveztünk. A természe-
ti értékekben bővelkedő Mátraalja
és a Mountainbike sport bemutatá-
sa volt a célja a délelőtt induló túrá-
nak, amit kerékpáros versenyzők
vezettek azok számára akik érdek-
lődnek a kerékpározás iránt. A
focibajnokság végeztével és a túrá-
zók visszaérkezésére elkészültek a
szabadban készült hagyományos
népi ételek és elkezdődött a műsor
a színpadon. Felléptek a helyi álta-
lános iskolások, tehetséges fiatalok
slágerekkel, mozgásstúdió táncosai,
indián népzenét játszó zenészek és
sztárvendégek. Az időjárás itt is
közbeszólt, de a tornateremben fel-
épített második színpad lehetővé
tette a műsor zökkenőmentes
folytatását. Kísérő rendezvényként
kiállítások (foto, modell, természet),
ételbemutató és szkander verseny
szórakoztatta a közönséget. Este
színvonalas tűzijáték és bál várta a
táncolni vágyókat.

Vasárnap  került megrendezésre
a VI. Zagyvaszántói Hagyományőr-
ző Népdalfesztivál, ahol fellépett 14
hagyományőrző együttes és számos
egyéni előadó.

A programokhoz a forrást a

kulturális keretből a falunapra beter-
vezett részt önrészként felhasználva
a Heves Megyei Önkormányzat
Kulturális Bizottságához, Idegenfor-
galmi Bizottságához, Sport Bizott-
ságához benyújtott sikeres pályáza-
tokból és támogatók adományaiból
fedeztük.

A tornaterem felújításának ideje
alatt június, július, augusztus hónap-
ban aerobik foglalkozások voltak a
művelődési házban.

Esküvő öt alkalommal, zártkörű
buli négyszer volt a művelődési ház-
ban.

Szeptemberben nagysikerű zenés
gyermekszínházi előadás volt.

Október 22-én ifj. Budai Gyula
tartott élménybeszámolóval egybe-
kötött diavetítést az Alpokról a
könyvtárban.

November végén volt látható az
Idősek Napközi Otthonában  a Dí-
szítőművészeti Szakkör kiállítása.

A művelődési házban András-
napi sportbál volt november 26-án
december 6-án Mikulás napi báb-
színház a gyerekeknek a Művelődési
Házban.

TERVEK 2005-RE
 Folytatjuk az élménybeszámoló-

val egybekötött diavetítéseket, ame-
lyeken a művészi igényességgel el-
készített fotókon kívül érdekes tör-
téneteket hallgathattunk a túrázás
nehéz, de mindenképen izgalmas vi-
lágából. Az idén februárra és novem-
berre tervezünk ilyen előadást, de
még a tavasz folyamán meg szeret-
nénk hívni előadónak egy országo-
san is ismert személyiséget is.

(Folytatás az 5. oldalról.) Márciusban tartjuk az 1848-as
forradalom alkalmából az ünnepi
megemlékezést és műsort a 48-as
honvédsírnál.

Tervezünk még irodalmi estet a
könyvtárban, gyermekszínházi elő-
adásokat a művelődési házban már-
cius és október hónapban.

Az idén is  május utolsó
hétvégéjén tartjuk a falunapokat,
melyekre, a szűkös költségvetés
miatt, örömmel fogadunk felajánlá-
sokat.

A diavetítések kapcsán felmerült
az igény, hogy személyesen is láto-
gassuk meg egyik-másik bemutatott
tájat, így az önkormányzat támoga-
tásával áprilisban túrát szervezünk
a Mátrába, az ősz folyamán pedig a
Medves fennsíkra.

Elszármazottak és nyugdíjasok
találkozója májusban, tanévzáró és
tanévnyitó buli az ifjúsági klubban.
Idősek köszöntése októberben, tör-
ténelmi, irodalmi vetélkedők novem-
berben. A Sportbál novemberi meg-
rendezése is terveink között szere-
pel.

A sportolási lehetőségeket sze-
retnénk bővíteni az ősz folyamán
beinduló kosárlabdával.

December hónapban rendezzük
a művelődési házban a Mindenki
karácsonya című estet.

A rendezvényeket mindig
kiplakátoljuk a hirdetőáblákon, de
információ is kérhető róluk a könyv-
tárban (tel.: 386-497). Kérem a la-
kosságot, hogy a programokat mi-
nél többen tiszteljék meg jelén-
létükkel.

Kiss J. Szabolcs

A sztárvendég fellépésére mindig sokan kíváncsiak a falunapon.



Szántó Hírei6 2005. február

A téli hideg, az erdőket, hegye-
ket borító, nehezen járható nagy hó,
a közlekedés veszélyei sokakat el-
rettenthetnek a téli kirándulásoktól,
túráktól. Vannak azonban télen is
könnyen megközelíthető, veszély
nélkül bejárható, a vadon romanti-
káját nyújtó „kies”tájak. Ilyen hely
a Gömör-Tornai-karszt területén,
Szlovákiában található Szádelői-
völgy is. Az Aggteleki-karszt mél-
tán híres barlangjainak meglátoga-
tására minden évszakban sokan
utaznak Aggtelekre és Jósvafőre.
Azt azonban kevesen tudják, hogy
csak 25-30 kilométert kell tovább
autózniuk, és láthatják a Kárpátok
egyik legnagyobb és leglátványo-
sabb szurdokvölgyét.

A Szádelői-völgyet nem túlzás a
Tordai-hasadékhoz vagy a Békás-
szoroshoz hasonlítani. Ez a szurdok

is mészkőben képződött, a valami-
kor kicsi patakmeder a mészkőfel-
szín emelkedésével egyre mélyebb-
re vágta be magát. A völgy bejára-
tánál láthatók a legmonumentálisabb
sziklafalak, magasságuk 250-300
méter. Ezek a falak már a Kassa felé
tartó (50-es) főútról is szembe-
tűnőek, de igazi méretükkel a
szurdok bejáratánál lévő parkolónál
szembesülhetünk.

Autónkat a parkolóban hagyva
két irányba indulhatunk. Ha felülről
szeretnénk látni a völgyet, akkor egy
jelzés nélküli meredek ösvényen rá-
csatlakozhatunk a Tornáról (Turna)
induló kék jelzésre. Az ösvény igen
meredek, téli viszonyok között ne-
hezen járható. Válasszuk inkább a
patak mellett, a szurdok alján végig-
vezető piros jelzésű utat. Ez sokkal
könnyebb, ráadásul több, „idényjel-
legű” látványossággal is szolgál. A
patak jégszobrait csak ebben az év-
szakban láthatjuk, de a völgy fölé
magasodó hatalmas sziklafalak is
ilyenkor láthatók (és fényképezhe-
tők) a legjobban. A kies táj roman-
tikáját némileg csökkenti a patak
útját végigkísérő aszfaltút, de hóval
fedve ez kevésbé zavaró. A jármű-
forgalom tilos a völgyben.

A bejárattól folyamatosan, eny-
hén emelkedő szurdok látványos
három kilométeres szakasza még
fotózással együtt is egy-két óra alatt
bejárható. Ha mindkét oldal szikla-
alakzatait szeretnénk megörökíteni,
akkor hosszabb időt kell eltölte-
nünk. Délelőtt a nyugati, délben
mindkét, délután a keleti oldalt süti
a nap. Nem kell a jövő évig várnunk
akkor sem, ha a tél visszavonul. A
völgy tavasszal, lombfakadáskor is
csodálatos.

Kiss László

Újra indult
a klub!

Várok minden 14 évesnél
idősebb fiatalt a Zagyvaszán-
tói Művelődési Ház klubhelyi-
ségébe  minden pénteken
20.00 órától.

Ha fiatal vagy és péntek es-
ténként szeretnél egy kicsit la-
zítani és kikapcsolódni bará-
taid körében akkor gyere el
mert itt a helyed!

Horváth Tamás
klubvezető

A könyvtár által szervezett diavetítés-sorozathoz kapcsolódóan az
alábbiakban Kiss Lászlónak egy színvonalas szaklapban a Hegyisport
és Turista Magazin 2005. 2. számában megjelent cikkét adjuk közre.
A következő elménybeszámolóval egybekötött diavetítés (amely kép-
anyagában megtalálható lesz a Szádelői-völgy is) tervezett időpontja
február 24. 17.30 óra.

Jégszobrok a szurdok mélyén
TÉL A SZÁDELŐI-VÖLGYBEN

Új szolgáltatás vehető
igénybe a könyvtárban.

Fénymásolás és nyomtatás
15 Ft/oldal.

A könyvtár
hétfőtől csütörtökig 9-17
óráig várja a látogatókat.

Február 17-én a Megyei Könyvtár küldöttsége, élén Engel Tibor igazgatóval,
átadta a közös pályázaton nyert letéti állomány első száz kötetét, 170 ezer forint
értékben, községünk könyvtárának.
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A diákönkormányzat bevétele 350.000 Ft lett, ez is
túlszárnyalja a korábbiakat.

A 2005. február 4-i farsangi karnevál támogatói az
alábbiak voltak:

Felajánlások a tombolához:
Koczka Ferenc, Fodor László, Bulcsúné Vajda

Tünde, Erdősi Jánosné, Jambrik Tamásné, Varga
János, Evi Cukrászda, Csépe Nikoletta, Sósné
Király Karolina, Kissné Bakos Boglárka, Czakó
Ágnes, Princzné Herczeg Andrea, ÁFÉSZ, Barnáné
Varga Martina, Baranyiné Hatvani Zita, Krajcsik
István, Tóbiné Kiss Judit, Rémán Jenő, Diákön-
kormányzat, Varga Géza, Kovácsné Rádler Szilvia,
Nagy Miklós

Köszönjük a támogatói jegyek vásárlását is.
Bakos Tiborné

igazgató

Farsangi bál
az iskolában

Szinte minden szempontból az utóbbi évek legsike-
resebb farsangi karneválja zajlott az idén iskolánkban.

Délután 4-órakor kezdődött a jelmezesek bemuta-
tója, melyet a művészeti iskolások tánca nyitott meg.
Sánta Csilla tánctanár irányításával a Fabula Művésze-
ti Iskola növendékei (iskolánk tanulói) a „Macskák” c.
darabból adtak elő részleteket, hangos sikert aratva.

A jelmezesek felvonulását is nagy érdeklődés kísér-
te. Sok ötletes, szépen elkészített jelmez dicsérte a szü-
lők (főleg az apukák ) munkáját, a felsősök csoportos
jelmezei pedig színpadra illő produkciók voltak. A fel-
vonulást egy forró hangulatú latin táncbemutató zárta.

Ezek után következett a bál megnyitójaként a vég-
zősök keringője. Húsz, szebbnél szebb ruhákba öltö-
zött, elegáns pár táncolt a Kék Duna keringő dallamai-
ra, s a hozzátartozók, szülők, pedagógusok nem kis
meghatottsággal gyönyörködtek az ünnepi hangulatot
árasztó produkcióban.

A nyitótánc után elkezdődött a mulatozás. Kéri Ádám
diszkós szolgáltatta a jó zenét a tánchoz. A jelmezver-
seny eredményhirdetése után 7 órakor volt a tombola-
húzás. Az egyik fődíj egy számítógép (Koczka Ferenc
felajánlásával), a másik egy mobiltelefon (a diákönkor-
mányzat díja), a harmadik egy ajándékkosár (Erdősi
Jánosné felajánlása) volt, de ezeken kívül még torták,
gyümölcskosár és sok-sok értékes holmi, játék talált
gazdára. Valamenyit szülők, helyi vállalkozók ajánlottak
fel az iskolának.

A farsangi bál sikeréhez nagyban hozzájárult a szü-
lői munkaközösség lelkes munkája, melyek Filkor
Ágostonné, a szülői szervezet vezetője fogott
össze.Köszönet illeti a helyi polgárőröket is, akik je-
lenlétükkel az épületen belül és kívül, az udvaron a par-
kolóban is garantálták a rendet, a biztonságot. A hatal-
mas tömeg nyugodtan, szépen, kulturáltan tudott szóra-
kozni. Dícséret illeti az iskola valamennyi tanulóját fe-
gyelmezettségéért, és azért, mert mindenki nagyon vi-
gyázott a rendre; a gyönyörűen feldíszített folyosók, a
tornaterem díszei mind épségben maradtak.

Mindannyiunk örömére szolgált ez a rendezvény,
mert sikere közös munka eredménye volt, szülők, pe-
dagógusok, intézményünket támogatók lelkes közremű-
ködését, együttműködését tapasztaltuk- az iskolában
tanuló gyerekekért. A jelmezesek felvonulása.

Keringőt táncolnak a nyolcadikosok.
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Szeretném bemutatni szerveze-
tünk életét, munkáját.

CÉLUNK:
Nyugdíjas társaink jogainak, ér-

dekeinek érvényt szerezni. Kulturá-
lis igényeiket a lehetőségek szerint
kielégíteni. Őket érintő rendeleteket
és ezek változásait megbeszélni. A
közösségi összetartozást erősíteni.

ÉRDEKVÉDELMI
MUNKÁNK:
Minden kisnyugdíjasunk anyagi

helyzetén - méltányossági nyugdíj-
emelés, segélykérés, özvegyi nyug-
díj folyósításának kérése - igyekez-
tünk segíteni. 118 tagunk részesült
méltányossági nyugdíjemelésben és
62 fő segélyt kapott.- Továbbra is
intézzük kérelmeiket. Segítettünk
még kérvényt írni és ügyes-bajos
dolgaikat telefonon vagy személyes
utánjárással is intézni. Tagtársaikon
kívül is segítünk sorstársainkon, ha
igénylik.

Összejöveteleinket háromhe-
tenként tartjuk a Művelődési Ház
klubhelyiségében. Összejöveteleink
hangulatosak és értékesek. Közösen
döntjük el az éves munkatervünket.
Megbeszéljük ügyes-bajos dolgain-
kat, a községben történteket és a
ránk vonatkozó rendeleteket. Tag-
létszámunk 75 fő.

Kapcsolataink: A polgármesteri
hivatal vezetőivel kapcsolatunk jó.
Az önkormányzat ellenszolgáltatás
nélkül biztosítja számunkra a ter-
met, fűtést és világítást. Anyagi se-
gítséget is kapunk 25 000 Ft-ot
évente. A polgármester úr rendsze-
resen eljön rendezvényeinkre, a
plébános úr  is szívesen van közöt-
tünk, a képviselők közül Rabecz
János és Bakos Tiborné érdeklődik
munkánk iránt. A Művelődési Ház

TÍZÉVESEK VAGYUNK
NYUGDÍJASOK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE

A szervezet életét bemutató kiállí-
tásunkat tavaly 2004-ben rendeztük
meg a Művelődési Házban.

A „három rózsa” megmaradt há-
zában helytörténeti kiállítást, mely
később a múlt emlékeit lelkesen
gyűjtők szorgalmából Tájház lett,
szervezetünk gondozza.

A megyei Forrás Gyermek Sza-
badidő Központ népviseleteket be-
mutató babapályázatán vettünk részt
3 babával. Az eredményhirdetésen
11-en voltunk és büszkén vettük át
a 2. díjat a Fazekas Lajosné által
öltöztetett babákért.

Színházlátogatáson többször jár-
tunk Egerben, Budapesten és a Jákó
Vera dalszínházban.

A község első iskolája alapítá-
sának 100 éves évfordulójáról a ha-
gyományos nyugdíjas találkozón em-
lékeztünk meg 2002-ben. Meghívá-
sunkra eljött több egykori tanítónk
együtt ünnepelni, emlékezni.

Részt vettünk a Nyugdíjasok Par-
lamentjén Budapesten. Meghívottak
voltunk az Országházba a Nemzet-
közi Természetvédelmi Tanács kon-
ferenciájára.

Tavaly a hagyományos nyugdíjas
találkozó estéjén a Jákó Vera Dal-
színház művészei és a Honvéd
Együttes cigányzenekara magyar
nóta estet adtak a Művelődési Ház-
ban.

A tévé és a Magyar Vöröskereszt
adományvonalára 5000,- Ft-ot
juttattunk el.

Ruhagyűjtési akciót szerveztünk
rászoruló embertársaink részére idén
januárban. Az adományokat a Ma-
gyar Vöröskereszt hatvani szerveze-
téhez szállítottuk.

Fehér asztal mellett tartjuk a Nők
napját, az éves beszámoló közgyű-

vezetője Kiss J. Szabolcs igen jó
segítőnk. Figyeli munkánkat és
megbeszéléseink során, rendezvé-
nyeink szervezési munkájában is
segítséget ad. Az iskola és óvoda
vezetésével is jó kapcsolatot tartunk
fenn. Rendezvényeinket az óvoda és
iskola növendékeinek műsora szí-
nesíti. A megyei vezetéssel kapcso-
latunk kielégítő. A budapesti VIII.
kerületi nyugdíjasokkal évek óta jó
viszonyban vagyunk. Többször
voltunk náluk és ők is eljöttek hoz-
zánk szép műsort adva falunapon és
karácsonyi ünnepségünkön.

KULTURÁLIS
TEVÉKENYSÉGÜNK:
Közös megbeszélés után döntjük

el az éves munkatervünket és igyek-
szünk azt megvalósítani. Éves ter-
vünket február 15-ig elkészítjük és
március 8-án az éves beszámoló
közgyűlésen ismertetjük. Ekkor tart-
juk a Nők napját is és közös vacso-
rával fejezzük be a napot.

A községi rendezvényeken
mindig jelen voltunk. (Márc.15.,
Falunapok, Milleneumi zászló át-
adás, emlékművek avatása, az
iskola névadási ünnepsége)

Megszerveztük az elszármazot-
tak- ma már nyugdíjasok találkozó-
ját. Hagyomány lett belőle, az idén
rendezzük a 10. összejövetelt.

Szülőföldünk - Zagyvaszántó
700 éves c. könyv anyagához visz-
szaemlékezéseket gyűjtöttünk és
megírásában is részt vettűnk.

Az iskolásoknak pályázatot ír-
tunk ki: ,,Hogyan látom lakóhe-
lyem.” Díjakat adtunk az első négy
helyezettnek.

Kiállítást szerveztünk a gyűjtött
képi anyagból. Bemutattuk falunk
vallási életét, mindennapi tevékeny-
ségét, iskolai és kulturális múltját. (Folytatás a 9. oldalon.)
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lésünket és a karácsonyi ünnepségün-
ket, amikor is egy kis csomaggal is
kedveskedünk a megjelenteknek.

KIRÁNDULÁSAINK:
Sok szép emléket gyűjtöttünk a

92  kirándulásunk alatt. Bejártuk az
ország sok szép vidékét, városát.
Aggtelektől – Ópusztaszer – Sze-
gedig; Debrecentől Zirc-
Veszprémig; Balassagyarmattól –
Esztergom-Szentendréig; Székesfe-
hérvártól – Keszthely – Hévízig; a
Balaton és Velencei tó körül. - Is-
merkedtünk a múlt emlékeivel, kép-
zőművészetünkkel és történelmünk-
kel. Ámulatba ejtett bennünket a ter-
mészet csodás világa Erdélyben.
Hazai kirándulásaink idegenvezetői
nyugdíjas pedagógusok, a volt osz-
tálytársaim voltak. Pécsett pedig
Szabó János volt szántói növendé-
kem nagy szeretettel kalauzolt ben-
nünket.

Lelkünk nyugalmát a kegyhelyek
felkeresésével erősítettük: Mária-
pócstól – Máriagyűdig.

Testünk fájó ízületeire a gyógy-
fürdőkben kerestünk enyhülést,
Cserkeszőlőtől – Lepencéig.

Árubemutatókon is résztvettünk.
A szervezetnek  itt a részvételért
pénzt adtak és finom ebédet is kap-
tunk. Délután városnézésre vagy fü-
rödni mentünk.

Utazásainkat kellemessé tette
buszvezetőnk Nagy István nyugodt-
sága, segítőkészsége.

  Jó visszaemlékezni ezekre az
élményekre összejöveteleinken.

Gazdag szép éveink voltak. Hogy
ilyen sok szép, értékes emlékeink
vannak,  köszönhető a külső és szer-
vezeten belüli segítőknek.

Megköszönjük mindazoknak,
akik segítettek ezen eredmények el-
érésében akár jó tanáccsal, műsor-
ral, gyűjtéssel, bármi mással. Kér-
jük segítsenek máskor is, hogy ez a
kis csapat még nagyobb szeretettel
végezze feladatát.

GERCSÁK IMRÉNÉ
a szervezet vezetője

Ebéd a nyugdíjasok és elszármazottak találkozóján.

Befejezéséhez közeledik a tor-
naszoba építése óvodánkban.

Az 50 m2-es építményben a pad-
lófűtés már üzemel. Jelenleg villany-
szerelési munkák folynak.

Ezután következik a festés, má-
zolás, parkettázás. A jó idő bekö-
szöntésével pedig a külső, befejező
munkálatokat is el tudja végezni a
kivitelező.

A nyílászárók védésére már el-
készültek a védőrácsok is.

A tornaszoba teljes berendezé-
se készen áll, mivel már évekkel
ezelőtt megkezdődött a különböző
mozgást fejlesztő eszközök beszer-
zése. Így 3 db komplett tornakész-
let, WESCO alapkészlet, bordás-
falak, tornapadok, gyűrűk, kötéllét-
rák, tornaszőnyegek, focikapu,
ezenkívül speciális terápiákhoz
használt eszközök, rugós deszka,
egyensúlyozó korong, lépegető já-
tékok várják, hogy a helyükre ke-
rüljenek.

A közel 7 milliós beruházáshoz
a Községi Önkormányzat 4,7 millió
Ft-ot nyert megyei pályázaton, a
fennmaradó részt pedig a képvise-
lőtestület biztosította az intézmé-
nyünknek.

A tornaterem a kor követelmé-
nyének megfelelő korszerű, minden
igényt kielégítő beruházás, ami meg-
határozóan hozzájárul, hogy fizika-
ilag jól fejlett, testileg, lelkileg
egészséges gyermekeket neveljünk.
Elmondhatjuk, hogy a zagyvaszán-
tói óvodások olyan óvodába járhat-
nak, ami felveheti a versenyt orszá-
gosan is a legjobban felszerelt intéz-
ményekkel.

Mindez a községi képviselőtes-
tület jó gazdálkodásának köszönhe-
tő, mert biztosítja jó működési fel-
tételeinket, ami nem minden telepü-
lésen természetes.

Misinszki Gergelyné
óvodavezető

Tovább fejlődik az óvoda

(Folytatás a 8. oldalról.)

FELHÍVÁS!
Az elmúlt évek falunapjai Zagy-

vaszántó minden lakosának nagy
élményt és kellemes kikapcsolódást
jelentettek, amelyeket a lakosság aktív
részvétele nélkül nem tudtunk volna
ilyen színvonalasan megrendezni, ezért
kérjük mindazokat, akiknek valamilyen
gyűjteményük van és azt szívesen
bemutatnák a falu nyilvánossága előtt
jelentkezzenek Kiss J. Szabolcsnál a
könyvtárban (Tel.:386-497).

Az idén, május 28-29-én szeretnénk
a Falunapo t megszervezni. Az
önkormányzat forrásai szűkösek, ezért
kérjük azokat, akiknek lehetőségük van
rá, támogassák a rendezvényt.

Mindenfajta segítséget köszönettel
fogadunk. Anyagi támogatásokat a
“Zagyvaszántó Gyermekeiért” Köz-
alapítványon keresztül lehet megtenni.

A támogatást be lehet csekken, át-
utalási megbízással vagy személyesen
fizetni.

A csekket Fekete Gyulánénál az is-
kolában és Kiss J. Szabolcsnál a könyv-
tárban lehet beszerezni.

A közlemény rovatban szíveskedje-
nek megjegyezni: “CSALÁDI NAP “

“Zagyvaszántó Gyermekeiért” Köz-
alapítvány

Szsz: 11739078-20023137
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
A segítségeket és támogatásokat

előre is köszönjük!
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Szántó Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Polgármesteri Hivatal
Szerkesztõ:  Bakos Tiborné, Kiss J. Szabolcs

Engedélyszám: B/PHF/1386/HE/1994.
Megjelenik: 800 példányban

Nyomda: Márton Anna Jobbágyi,  32/475-068

Változások történtek a csapatban:
Molnár Csaba és Baranyi Béla érkeztek az FC Hatvanból.

Távozik Seszták László ill. Illés Zsolt.
2005-től két edző irányítja a felnőtt együttest: Varga József

(Stigi) és Fekete László.
Ifjúsági csapatunk edzője Szász Szilamér,  a serdülő csapaté

pedig Nagy Szabolcs. Utánpótlás Csapatunk szakmai felügye-
letét szintén Varga József végzi. Utánpótlásunkra szeretnénk
minél nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért próbálunk több sze-
mélyt bevonni a munkába és több programban is részt venni.
Ebben az évben csatlakozhattunk a Hatvani Góliát Egyesülethez
iskolai eredményeink és létszámunk alapján. Közel hatvan kis-
gyermek focizik rendszeresen a falunkban. Köszönhetjük ezt az
Általános Iskolának és a Községi Önkormányzatnak, hogy biz-
tosítja a feltételeket. Az óvoda újonnan elkészült tornatermében
is szeretnénk beindítani a Góliát focit. Újból belépünk a Bozsik II
programba, ami ettől az évtől bővített korcsoportokkal újra in-
dul. Az MLSZ, NUPI, NSH megállapodást kötött és egy teljesen
új átfogó programot indít (Bozsik OTP-MOL Labdarúgó Akadé-
mia) néven. Országos szinten is az elsők között szeretnénk csatla-
kozni ehhez a programhoz. Ilyen elképzelések alapján szeretnénk
felépíteni utánpótlás nevelésünket, mert ez lehet a jövő záloga.
Sőt az Általános Iskolánkban a leendőbeli ötödikesek számára
testnevelés tagozatos osztályt is szeretnénk indítani.

Új elnökséget kell választani ebben az évben egyesületünk-
nek, mert lejárt a tagoknak az ötéves megbízatásuk.

Sok változást terveztünk a ZSE-nél, utánpótlás terén, szemé-
lyi összetételben, vezetői szinten, mert szeretnénk újra a régi lel-
kesedést feléleszteni.

Fekete László

A bajnokság állása, felnőtt 2004-2005. év őszi végtabella
 1. Nagyréde 15 13 2  - 45-6 41 pont
 2. Verpelét  15 12 3  - 45-11  39 pont
 3. Felsőtárkány 15 12 1 2 40-17 37 pont
 4. FC Hatvan 15 9 2 4 37-16 29 pont
 5. Füzesabony 15 8 2 5 29-23  26 pont
 6. Maklár 15 6 4 5 21-19  22 pont
 7. Egerszalók 15 6 2 7 24-23 20 pont
 8. Tarnaőrs 15 6 1 8 28-34 19 pont
 9. Novaj 15 5 2 8 21-31 17 pont
10. Vámosgyörk 15 5 1 9 21-38 16 pont
11. Bélapátfalva 15 3 6 6 16-30 15 pont
12. Zagyvaszántó 15 3 5 7 13-24 14 pont
13. Tarnalelesz  15 3 4 8 10-25 13 pont
14. Besenyőtelek 15 3 2 10 17-29 11 pont
15. Kisköre 15 3 2 10 20-33 11 pont
16. Heves 15 2 3 10 16-44 9 pont

Ifjúsági 2004-2005. év őszi végtabella
 1. Bélapátfalva 15 14  1  - 71-14 43 pont
 2. FC Hatvan 15 10 3 2 78-15 33 pont
 3. Heves 15 10 2 3 71-18 32 pont
 4. Felsőtárkány 15 10 1 4 69-15 31 pont
 5. Egerszalók 15 10 1 4 41-25 31 pont
 6. Verpelét 15 7 4 4 41-37 25 pont
 7. Nagyréde 15 7 3 5 61-28 24 pont
 8. Zagyvaszántó 15 7 1 7 51-46 22 pont
 9. Füzesabony 15 6 3 6 42-37 21 pont
10. Maklár 15 6 1 8 33-42 19 pont
11. Tarnalelesz 15 5 3 7 29-44 18 pont
12. Besenyőtelek 15 5 2 8 30-43 17 pont
13. Vámosgyörk 15 5 – 10 36-67 15 pont
14. Tarnaőrs 15 2 1 12 12-124 7 pont
15. Kisköre 15 1 1 13 15-63 4 pont
16. Novaj 15 1 1 13 19-81 4 pont

Zagyvaszántó SE Beszámoló
a ZPE 2004. évi működéséről

Egyesületünk 35 fővel teljesített szolgálatot, járőr
páronként 3-5 órát éjszaka, munkahelyi és egyéb kötele-
zettségeik mellett. Saját járműveiket használva  35-40 km-t
jártak be naponta körútjuk során.

A múlt évben 278 napon 1.074 órát töltöttünk aktív
szolgálatban. Továbbá biztosítottunk a Farsangi Bál,
Gyermeknap, Falunap, Triatlon, Mikulásnap, Sportbál és
Sport rendezvényeken. A Rendőrséggel 16 órát töltöttünk
szolgálatban.

Működésünk nagy részét a falu önkormányzata bizto-
sította. A támogatás az alapvető felszerelés, ruházat,
közgyűlés és a Polgárőr napokra való utazásra volt ele-
gendő. Támogatóink vannak a környező üzemek közül és
még nyugdíjasok és vállalkozók is. Nagyobb összeggel
egy kisnyugdíjas házaspár  támogatott.

Formaruházatunk még hiányos, közösen viseljük a
rendelkezésre álló mellényeket, de az idei évben szeret-
nénk mindenkinek saját ruházatot biztosítani.

2004-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Kecseti Áron
polgárőr-társunk akinek utolsó szolgálata 2004. augusztus
15-én volt.

A képviselő-testület támogatását 2005. évben is
magunk mögött érezzük, de a folyamatos működés és a
fejlődés biztosításához pályázatokat is szeretnénk benyúj-
tani.

Kérjük a lakosságot, hogy hívja bátran a  70/ 282 45
00 telefonszámot amely él a szolgálat alatt, vagy egyéb
időpontban a 20/ 345 08 28-as számot.

Szívesen fogadunk felajánlásokat a Takarékszövetke-
zetnél vezetett 62100236-15600046 számú számlánkra is.

PISÁK LAJOS
elnök

Segítség
a rászorulóknak

Nagy örömmel fogadták a gyermekétkeztetési
Alapítványtól nyert ajándékcsomagot a szülők, amit első
ízben nyert a Zagyvaszántói Napköziotthonos Óvoda a
rászoruló családoknak. Az óvoda a jövőben még több
támogatásra szeretne pályázni, hogy ezzel is enyhítse az
érintett családok megélhetési gondjait.

FEKETE LÁSZLÓNÉ
óvodapedagógus


