
SZÁNTÓ  Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja XVIII. évfolyam 1. szám, 2011 õsz-tél

Engedjék meg, hogy az új évben köszöntsem
Önöket és röviden az elmúlt évről, majd az előttünk
álló 2012-es év terveiről írjak.

A 2011-es nehéz gazdasági év sok feladatot
állított az önkormányzat és a képviselő-testület
elé. Legfontosabb célnak településünk mű-
ködésképességének fenntartását, intézményeink
biztos és önálló működtetését, valamint a
hatékony költséggazdálkodást emelném ki.
Ezeken a területeken nyugodtan ál lítom,
teljesítettük a vállalt célokat és bizakodva nézünk
a következő év elé.

Befejezéséhez közeledik a szennyvíz-
beruházás, amely komoly és felkészü lt
tárgyalásokat jelentett és jelent, hisz’ az idei év
első negyedévében várható a végleges lezárás. Arra törekedtünk,
hogy újabb terhet ne kelljen emiatt a lakosságnak vállalnia.

A takarékoskodás mellett épült, szépült falunk. Kisebb és
nagyobb változások történtek közterületeken, intézményekben.
A teljesség igénye nélkül: belvízelvezető-árkok takarítása
munkagépekkel, területrendezés a vasútpart Rákóczi úti oldalán
fasor ültetésével, virág- és faültetés a Templom melletti téren,
padok állítása a Szent-Erzsébet parkba, a temető keresztjeinek
felújítása, szemétszedés, kerítésfestés, babakocsi tároló készült
a Védőnői Szolgálathoz. Az Önkormányzat dolgozói és a helyi
civil szervezetek összefogása és aktív munkája nélkül mindez
nem jöhetett volna létre.

Felújításokra – festés, parkettacsiszolás – is sor került szinte
minden intézményünkben. Köszönettel tartozunk a Március 15.
Szakmunkásképző Iskola tanulóinak és a helybéli szak-
oktatójuknak, akik az iskola, a védőnői tanácsadó, a művelődési
ház és az idősek klubja termeiben kiváló munkát végeztek.

 Tavaly is támogattuk a helyi sportkör működését, mert
fontosnak tartjuk a sport, a mozgás és egészséges életmód
jelenlétét egy ilyen kis településen mint a miénk.

Már az óvodás korosztálytól az iskolásokon keresztül az
ifjúsági és felnőtt csapat  is szép eredményekkel büszkélkedhet.

Körjegyzőséget alakítottunk Kerekharaszt településsel – így
közös körjegyző dolgozik – a költségek csökkentése és a
hatékonyabb szolgáltatás céljából.

Decemberben átadtuk a korszerűen felújított fogorvosi
rendelőnket, amely ismét helyben is várja a betegeket.

Fontosnak tartottuk és tartjuk a jövőben is az itt élőknek
minél több közösségmegtartó program szervezését. Már az elmúlt
évben is sok rendezvény, esemény volt, ahol a falu apraja-nagyja
közösen szórakozhatott, találkozhattak egymással a különböző
korosztályok, hazalátogathattak a távoli rokonok, barátok.

Ezek voltak: családi nap, színjátszó kör bemutató, majális,
augusztus 20. – tavaly volt az első községi szintű ilyen
rendezvény, mellyel hagyományt szeretnénk teremteni –, szüreti
felvonulás és bál, idősek napja, Mikulás és a  falukarácsony
zárta a sort.

Kiemelten fontosan tartottuk állami és nemzeti ünnepeink
települési szintű megünneplését, a jövőben is várjuk a lakosokat,
vegyenek részt ezeken a megemlékezéseken.

Az idei évben is szeretnénk a felsorolt programokat és
rendezvényeket legalább ilyen színvonalon megrendezni.

Ezekhez kapcsolódnak még a helyi civil
szervezetek egyéb rendezvényei  is, melyek
színesítették és erősí tették a faluban élők
összetartozását.

Igen, a civilek, akik új szervezeteket, klubokat
is létrehoztak és már aktívan dolgoztak az év vége
szinte minden fontos eseményén. Köszönet nekik
és kérem a lakosokat, keressék őket, kap-
csolódjanak be munkájukba, tegyünk együtt még
többet Zagyvaszántóért!

A helyi egyházközösség tagjaival is
törekedtünk a jó kapcsolat kialakítására. Helyet
adtak rendezvényeknek, ill. jelenlétükkel meg is
tisztelték azokat. Köszönet érte.

A gazdasági nehézségek miatt napi szinten
szükséges volt a kiírt pályázatokat figyelemmel kísérni, azokat
megírni és ez a hivatal mindennapjaiban nagyon fontos feladatot
jelentett.

Örömmel jelzem, hogy meg is lett az eredménye, hiszen 2011-
ben 24 millió Ft-ot nyertünk napelemek telepítésére az iskola
épületére. Így a legkorszerűbb energiatakarékos technológia
fogja kiváltani a hagyományos és drága világítást az
intézményben. A sportkör 2,4 millió Ft-ot nyert, melyből az
utánpótlás csapatot támogatják és a sportpálya felújítása
valósulhat meg. Működési költségeinket pedig 7,8 millió Ft
megnyert pályázati pénzzel tudtuk pótolni.

Az elmúlt év lezárásánál meg kell említeni még azoknak a
munkatársaimnak a naponta végzett áldozatos munkáját, akik a
település életében sokat jelentenek azzal, hogy vigyáznak a
gyerekekre az óvodában, tanítják a gyerekeket az iskolában,
ebédet főznek és könyvet kölcsönöznek, figyelnek a szüle-
tendőkre és ott  vannak, ha bajba kerül egy család,
meggyógyítanak bennünket, tisztán tartják a közterületeket és
nyírják a füvet, szerelik a kazánt és kihordják az ebédet, gondozzák
az időseket, takarítják az intézményeket,  védik a közbiztonságot
és intézik a hivatalos ügyeinket.

Megköszönöm továbbá a falu lakóinak, az itt működő civil
szervezeteknek aktív részvételüket a társadalmi munkákban, a
vállalkozóknak és a környező üzemeknek pedig a nyújtott
támogatást a 2011-es évben!

Röviden idei terveinkről is szeretnék írni:
Folytatjuk a vasútpart rendbetételét a Móricz Zs. út mellett.

Saját belterületi ú tjaink állagmegőrzését fenntartjuk.
Önkormányzati weblap elindítása mellett digitális menetrend
kerül kiépítésre a könyvtár melletti buszváróban. Tervezzük
járdák felújítását, buszmegállók újjáépítését.

A LEADER falunapi pályázatán 2 millió Ft-ot, míg ugyancsak
a LEADER idegen nyelv oktatásra nyert pályázatán 1,8 millió Ft-
ot az előírásoknak megfelelően megvalósítjuk.

Előkészítés alatt áll a település egészét érintő napelemes
közvilágítás pályázat benyújtása.

Szeretnénk intézményeinket biztonságosan működtetni, bár
a törvényi változások átmeneti időszakot jelentenek bizonyos
területeken, de bízunk abban a képviselő-testület tagjaival
közösen, hogy 2012-ben is elmondhatjuk, sikerült megvalósítani
elképzeléseinket!

Ehhez kívánok mindenkinek az új évben erőt és egészséget!
Fekete László polgármester

Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!
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Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!

Sajnos az utóbbi időben sokan jelezték az
önkormányzatnak, hogy elszaporodtak a
településen a kóbor ebek, melyek sok esetben
nem is kóbor, kitett ebek voltak, csak a gazdi
nem gondoskodott róluk megfelelően.

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2004-ben megalkotta az állatok tartásáról
szóló 17/2004. (IX. 29.)  rendeletét, mely
szabályozza az ebtartást is, melyből néhány bekezdést
közölnénk.

6. § (1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani
– szükség esetén megkötve vagy zárt helyen – hogy
azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet
nélkül kijutni.
     (6) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani
tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.

7. § (2) Ebet csak olyan személy sétáltathat, aki a
kutya megfelelő felügyeletéről gondoskodni tud. 14
éven aluli gyermek csak kivételesen és olyan kutyát
sétáltathat, amely nem harapós, nem támadó
természetű, és marmagassága nem éri el a 20 cm-t.

(3) A külön jogszabály szerint veszélyes és
veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém
szájkosárral, a kibújást megakadályozó, fojtó
nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem
kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának
felügyeletével szabad kivezetni.

8.§ (3) Minden három hónaposnál idősebb ebet
köteles a tulajdonosa – saját költségére - veszettség
ellen beoltatni, illetve féregteleníttetni.

Gondoljanak arra, hogy a kutya az ember hűséges
társa már több ezer éve, nem érdemlik meg, hogy
„kivert kutyaként” bánjunk velük.

Kérem, hogy a fentieket vegyék figyelembe és ne
tegyük ki gyermekeinket és idős szüleinket egy
esetleges ebtámadásnak!

Pethőné Nagy Ilona körjegyző

Tisztelt Lakosság!
A képviselő-testület 2011. november 24-ei testületi

ülésén tárgyalta a magánszemélyek kommunális adója
emelésének lehetőségét és úgy döntött, hogy 2012. január
1-jétől az eddigi 5.200,- Ft/év-ről 7.000,- Ft/évre emeli
annak mértékét.

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény III. fejezet
26. §-a kimondja, hogy a magánszemélyek kommunális
adójának mértéke adótárgyanként legfeljebb 17.000,-
Ft/adótárgy lehet.

Kérem a Tisztelt Adófizetőket, hogy a fizetési
határidőket tartsák be, mivel a késedelmes befizetés
késedelmi pótlék fizetésének kötelezettségét vonja maga
után és elég sok kellemetlenségtől kímélik meg így
magukat!

Pethőné Nagy Ilona körjegyző

Kerekharaszt Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy megkeresi Zagy-
vaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét azzal a szándékkal, hogy a két település
körjegyzőséget alakítson. Zagyvaszántó Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete kedvezően
fogadta a megkeresést és 2011. október 1-jétől
megalakult Zagyvaszántó–Kerekharaszt Körjegyzőség.
Új körjegyzőséget a hatályos jogszabályok szerint év
közben is lehet alakítani, ezért döntöttek úgy a testületek,
hogy október 1-től már körjegyzőség működjön a két
településen. Ezzel a lépéssel mindkét település
gazdálkodása hatékonyabb és költségkímélőbb.

 A körjegyzői álláshelyre a két testület közös döntése
után pályázatot írtak ki, melyre a beérkezett 2 pályázó
közül Pethőné Nagy Ilona pályázatát fogadták el és 2011.
november 1-jétől Pethőné Nagy Ilonát nevezték ki
körjegyzőnek.

Az ebtartás
szabályai

Kommunális adó

Körjegyzőség

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2012. február 1-jén (kedden)   és

2012. február 21én (kedden)
16.00 órára a könyvtárba,

KISS LÁSZLÓ élménybeszámolóval
egybekötött vetítéseire
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Kedves olvasók, bemutatkozó beszélgetésre
invitálom Önöket a körjegyzőség hivatalába. Petőné
Nagy Ilonát, településünk új jegyzőjét kérdeztem
munkájáról, feladatairól.

B. A.: Mióta dolgozol a településen?
P-né N. I.: 2011. május 15-től vagyok Zagyvaszántó

kinevezett jegyzője. November 1-jétől pedig
Zagyvaszántó-Kerekharaszt Körjegyzőség kinevezett
körjegyzőjeként dolgozom.

B. A.: Hol élsz és családodról mondanál néhány
szót?

Nagykökényesen lakom férjemmel. Két felnőtt
gyermekem van, lányom középiskolában tanít, a fiam
pedig a Pécsi Egyetem mesterképzésében első éves
hallgató.

B. A.: Mióta dolgozol a közigazgatásban?
A közigazgatásban 1993-tól dolgozom, először

Nagykökényesen, majd 2007. december 1-jétől
Kerekharaszton. A Corvinus Egyetem közigazgatás-
tudományi karát végeztem el munka mellett. Nagyon
sokat segített, hogy ekkor már a közigazgatásban
dolgoztam és a tanultakat tudtam hasznosítani
munkahelyemen, valamint fordítva is igaz, hogy a
munkahelyi tapasztalatokat át tudtam ültetni
tanulmányaimba. 2006-tól, Kerekharaszt ekkor vált le
Hatvan várostól, megbízott jegyzőként kialakítottam a
hivatalt, ami egy nagyon szép feladat volt teli
kihívásokkal.

B. A.: Hogyan esett a választásod mégis Zagy-
vaszántóra?

2011-ben Fekete László polgármester úr meg-
keresésére adtam be pályázatomat Zagyvaszántóra a
jegyzői álláshelyre. A képviselő-testület az én
pályázatomat fogadta el és május 15-től kinevezett
jegyzőként átjöttem Zagyvaszántóra, de Kerekharaszton
megbízott jegyzőként továbbra is elláttam a jegyzői
feladatokat.

B. A.: Milyen új kihívás adódott a munkádban?
Zagyvaszántó község és Kerekharaszt község

képviselő-testülete a nyár folyamán úgy döntött,hogy
körjegyzőséget alakít, 2011. október 1-jétől. A
körjegyzői álláshelyre is beadtam pályázatomat, mivel,
mint írtam is benne, mindkettő település nagyon a
szívemhez nőtt. Bevallom őszintén, amikor
Zagyvaszántóra jöttem az első napon egy kicsit izgultam,
de már a második napon azt mondtam, hogy ,,haza
jöttem”.

B. A.: Hogyan érzed magad az új helyzetben?
Az eltelt időszak alatt (ha nem mindenkit is) sikerült a

lakosság nagy részét megismernem és nagy örömömre
szolgált, hogy bizalommal fordultak hozzám. A település
és az itt élő emberek úgy érzem nagy szeretettel fogadtak
és én is megszerettem az itt élőket, a kollegákat és nem
utolsó sorban a képviselő-testület tagjait, az intézmény-
vezetőket és dolgozóit.

Elmondhatom, hogy a polgármester úr és a képviselők
maximálisan támogatják munkámat, de ez kölcsönös.
Örülök, hogy itt dolgozhatom. Kérem Önöket, hogy
problémáikkal forduljanak bizalommal hozzám,
igyekszem megoldásukban a legjobb tudásom szerint
segítségükre lenni.

Köszönöm a válaszokat. Jó munkát,sok erőt és
energiát az új esztendőre!

BA

Bemutatjuk
településünk
új jegyzőjét

Szeretettel várunk mindenkit
a Művelődési Házba

2012. február 9-én csütörtökön 18.30 órára
Tari Szabolcs
gitármûvész
gitárestjére

Válogatás a gitárirodalom remekműveiből.

A belépés díjtalan.

ZAGYVASÁG
KONCERTEK

M E G H Í V Ó
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Születések 2011. évben

Kiss Judit Katinka 2011. január 18.
Szülei: Kovacsik Éva és Kiss László

Kis Bende 2011. január 20.
Szülei: Szarvas Éva és Kis Zoltán

Válóczi Sándor  2011. január 28.
Szülei: Oláh Bettina és Válóczi Sándor

Dóra Zsanett és Dóra Dániel 2011. január 30.
Szüleik: Kiss Linda és Dóra Tamás

Gócza Kiara Hanna 2011. február 4.
Szülei: Varga Viktória és Gócza Tamás

Paziczki Patrik 2011. február 7.
Szülei: Szerencs Petronella és Paziczki Tamás

Kiss Marcell 2011. február 9.
Szülei: Veszelovszki Anett és Kiss Attila

Garai Bianka 2011. február 21.
Szülei: Fekete Erika és Garai Balázs

Fodor Laura 2011. március 1.
Szülei: Kovács Katalin és Fodor Balázs

Tóth Bence 2011. június 8.
Szülei: dr. Szabó Ildikó és dr. Tóth István

Lichi Balázs Csaba 2011. július 8.
Szülei: Balázs Mária és Lichi Csaba

Svehla Norman 2011. augusztus 11.
Szülei: Zohó Brigitta és Svehla Balázs

Nagy Máté 2011. augusztus 18.
Szülei: Jámbor Dalma és Nagy Zsolt
Géczy András 2011. szeptember 10.
Szülei: Barna Ibolya és Géczy Ferenc

Kotrocz Dominik 2011. szeptember 16.
Szülei: Kiss Gabriella és Kotrocz Gábor
Balogh Vanessza 2011. október 16.

Szülei: Pesti Alexandra és Balogh Miklós
György Alexandra, György Daniella,

György Viktória  2011.12.15.
Szülei: György Rodica és György József

Viczina Ákos 2011. 12.31.
Szülei:  Neumann Tímea és Viczina István

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött:
Kulics Gergely és Hankó Sarolta

2011. június 25.

Állampolgársági esküt tettek:
Vajas Katalin 2011. június 21.
Antal Tibor 2011. október 14.

Kegyelettel búcsúzunk
az elhunytaktól:

A felsorolásban a Zagyvaszántón
anyakönyvezésre kerültek neve szerepel.

Pásztor Miklós (január)
Sánta Ferenc József (január)

Toldi Istvánné szül. Juhász Mária (január)
Császár Endréné szül. Oláh Erika Erzsébet

(február)
Melykó András (február)

Fazekas Lajosné szül. Misinszki Ilona
(február)

Molnár Nándorné szül. Medve Mária
(március)

Patinszki Ferencné szül. Patkó Margit
(március)

Nagy Károlyné szül. Simon Julianna
(március)

Rostás István (március)
Széles János (április)
Kéri János (május)

Langó Erzsébet (május)
Víg Sándor (május)
Kurucz Pál (június)

Tari Gyuláné szül. Pazicsák Etelka
(szeptember)

Dóczi Péterné szül. Németh Irén Erzsébet
(szeptember)

Kiss Ferencné szül. Kis Terézia (szeptember)
Fazekas Lajos (október)

Laczik Jánosné szül. Kurunczi Erzsébet
(október)

Baka Gézáné szül. Gál-Gerlach Terézia
(október)

Patkó Istvánné szül. Matula Julianna
(november)

Nyeső Józsefné szül. Nagy Mária
(november)

Hevér Istvánné szül. Hegedűs Erzsébet
(november)

Dudellai József (november)
Sufránszki József (november)
Szappan József (november)
Gulyka Ferenc (november)

Oláh Pál (december)
Kiss Józsefné szül. Rabecz Erzsébet

(december)
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PROGRAM:
JELMEZESEK FELVONULÁSA

TOMBOLA
KERINGŐ 8. OSZTÁLY

TÁNC, DISCO
A rendezvény zártkörű!

Őszi tanulmányi versenyek
iskolánkban

A 2011/2012-es tanév első félévében iskolánk diákjai
több tanulmányi versenyen is sikerrel helytálltak.

Az alsó tagozatosak Gyöngyöstarjánban „Márton
napi” mesemondó versenyen vettek részt.

 A 4. osztályos Papp Veronika 3. helyen végzett, de
ügyesen szerepelt még Szűcs Cintia (4. o.), Kerekes Éva
és Bártfai Botond (2. o.) is (felkészítő tanítók: Gercsényi
Andrásné és Boronkay Andrea).

Rajzaiért külön díjat Nádasdi Anna (3. o.) és Papp
Veronika kapott.

Regionális (megyei) Bolyai anyanyelvi csapatverseny
egri fordulóján kimagasló eredményt ért el a 3. osztály
csapata, a dobogó II. helyére állhattak fel. A csapat tagjai:
Kovács Bernadett, Komjáti Dominika, Tóth Lilla és Tóth
Regina (felkészítő tanító: Balogné Komáromi Eleonóra).

A felső tagozatból a 7. osztály csapata a IV. helyen
végzett, név szerint: Juhász Sára, Csimszi Krisztián,
Csontos Vivien és Vendel Brigitta.

A 8. osztály csapata kiváló teljesítményt nyújtva az
I. helyen végzett ugyanezen a versenyen, így iskolánkat
az országos fordulón Tatán képviselték. A csapat tagjai:
Huszár Viktória, Győri Zsófia, Nagy-Menyhárt Kamilla
és Bangó Péter (felkészítő tanár: Csordás Gáborné).

Regionális Bolyai matematika-csapatverseny megyei
fordulóin tanulóink (alsó és felső tagozat) a
középmezőnyben végzetek.

Gratulálunk!!

Fontos az egészség!!
Tanulóink minden nap egy pohár iskolatejet, az

alsósok ehhez egy héten három alkalommal friss almát,
ill. gyümölcslét is kapnak egy alapítvány jóvoltából.

 Egészségetekre!!

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Jótékonysági bál

András napjához közeledve idén is megrendezte az
iskola és az óvoda a hagyományos jótékonysági bálját.
Megtelt a tornaterem a támogató vendégekkel és
színvonalas műsort láthattak az intézmények tanulói
jóvoltából. A finom vacsora és a jó hangulatú zene
garantálta a sikert és a bevétel is elégedettségre ad okot.
A befolyt 620.000 Ft-ot mindkét intézményben a
létszámarányos szétosztás után tárgyi eszközök
bővítésére,  tanulmányi versenyek és tehetséges tanulók
támogatására, díjazására, kirándulásokra, nyári napközire
és alkotóházra fogják fordítani.

Köszönjük!!

Tanórán kívüli lehetőségek
diákjainknak

Szeptembertől folytatódik a művészeti oktatás
intézményünkben – társastánc, grafika –, melyet már 1.
osztálytól igénybe lehet venni. A tanulóknak ezért nem
kell fizetni, az Önkormányzat támogatása teszi ezt
lehetővé. Tömegsport, foci, rajzszakkör, énekkar, dráma,
amit még kínálunk a gyerekeknek. Játékos angol
nyelvoktatást pedig önköltséges alapon  alsós
gyerekeknek indítottunk.

BA.

Farsangi mulatság és bál
az iskolában

2012. február 17-én 16 órakor.
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Az idei évben is sikerült a Magyar Vörös-
kereszttől 300 fő részére elegendő élelmiszer-
csomagokat igényelni, melyet az ősz folyamán
osztottunk szét.

A program keretében a létminimum közelében
élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők
(gyermekek is), kisnyugdíjasok illetve egyedülállók
vehettek át tartós élelmiszerekből álló
segélycsomagot. A rászorultsági kategóriák
betartásáért és a kiosztásért felelős szervezet a

Télapó itt van…
Sok gyermek találkozhatott december 6-án a

nagyszakállú Mikulással.
A kicsinyeket a művelődési házban várta és csomaggal

kedveskedett nekik. Ez a rendezvény Tímár Anita szülő
és a védőnő közös szervezésében, támogatók
felajánlásával jött létre.

Az iskolában is járt manóival a Mikulás, ahol vidám
műsort és ajándékokat osztott. Az alapítvány anyagi
segítségével sikerült mindez. Az óvodában mindhárom
csoportot meglátogatta, ahol a gyerekek műsorral
köszöntötték a nagyszakállút.

Az önkormányzat Mikulása hagyományosan hintón
járta a település utcáit és több helyszínen várta a
gyermekeket, akik szüleikkel közösen érkeztek. Együtt
énekeltek és örültek a szaloncukornak.

A vidám arcokat látva minden jó gyermeknek jutott
meglepetés és ajándék Mikulás puttonyából.

Várunk jövőre is, kedves Mikulás!!

. . . a faluban,

. . . és az iskolában.A Mikulás a művelődési házban,

Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a kiosztásért
felelős személy: Márkus Tiborné (MVK Hatvan
Területi Szervezet vezetője). A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal a programmal kapcsolatos és
a rászorultságot igazoló dokumentumokat pedig
ellenőrzi.

A programmal és az osztással kapcsolatban
érdeklődni a Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi
Szervezeténél lehet.

Élelmiszersegély program 2011
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Mottó: Az egészség minden, ha egészségünk van, mindenünk
van.

Cél: Minél több ember foglalkozzon rendszeresen az
egészsége ápolásával.

A fentiek szellemében és ajánlásával végzi a zagyvaszántói
Rákellenes Liga a munkáját.

Valljuk, hogy annyira nagy kincs az egészség, hogy érdemes
rá tudatosan vigyázni.

Megéri egészségjavító szokásainkat bővíteni:
*többet mozogni
*természetes ételeket enni
*örömteli dolgokkal foglalkozni, mert szervezetünk több-

szörösen meghálálja a törődést.

Rendezvények, programok
Alapszervezetünk rendezvényeivel, előadások szervezésével

és egészségnevelő programokkal igyekszik a lakosság számára
segítséget adni az egészségük megőrzésében és a betegségek
megelőzésében.

Községünkben lelkes aktivisták dolgoznak közösen, hasonló
céllal több civil szervezettel együtt. Lásd: Egészségnap (X-TÉT,
Védőnői Szolgálat), iskolai-óvodai felvilágosító tevékenység
(pedagógusok, ill. az alapellátás dolgozóival; orvos, védőnő,
asszisztensek), valamint a művelődési ház és a gyermekjóléti
szolgálat dolgozói.

A Liga vezetősége és aktív tagjai, a nevelőtestületek erre
felkért pedagógusai igyekeznek a Liga munkatervében a
gyermekek részére kijelölt programok megtartásában lelkesen
közreműködni.

Példa erre novemberben az iskolai Egészséghét, ahol
rajzpályázattal és a betegségek felismeréséről (rajzfilm
megismerése után) tesztlapon adtak számot tudásukról az alsó
tagozatos gyerekek. Munkájukat a Liga írószercsomaggal
jutalmazta.

A felnőttek ebben az évben sikeres előadásokon vehettek
részt:

* Dr. Köles József belgyógyász
* Dr. Guth Ilona fül-orr-gégész részéről, a könyvtárban „Az

Alkohol és a Rák” címmel.
* Szintén hasonló témát dolgoztak fel Bulcsuné Vajda Tünde

gyógyszerész és Csorbáné Bródszky Zsuzsanna tanárnő az
ÖNO-ban megtartott előadásaikban.

A Liga szervezésében „Fussunk a tüdőrák ellen” címmel a
község területén a tagság futással demonstrált a betegség ellen.

„Ültessen fát a tiszta levegőért” elnevezésű programon is
tagjaink vettek aktívan részt a faültetésben.

2011. november 11-én a Liga elnökválasztó közgyűlésén a
tagság jelölése alapján került megválasztásra az új elnök Oldal
Józsefné nyugdíjas védőnő személyében.

Az előző elnök, Szabóné Jónás Henrietta munkába állt, ill.
két kiskorú gyermeke melletti teendői miatt úgy döntött, hogy

lemond a tisztségről, de tagságát megtartja és segítségét
továbbra is felajánlotta.

2011. decemberében nőgyógyászati szűrővizsgálaton közel
100 fő női lakos jelent meg a helyi védőnői szolgálat
tanácsadójában.

Úgy érezzük, hogy mind többen tartják fontosnak és mennek
el a rákszűrésekre és ismerik fel, hogy a korai stádiumban felismert
daganat a gyógyulást jelentheti.

Továbbá hangsúlyozni kell, hogy a rák legyőzése nem csak
orvosi feladat. Fel kell ismernünk saját felelősségünket
egészségünk megőrzésében és a rákos betegségek
megelőzésében.

Nem szabad csak az egészségügytől várni, hogy elkerüljük a
betegséget, az EGÉSZSÉGÜNK ÜGYE A MI ÜGYÜNK.

 Fontosnak tartjuk további munkánk során a szűrővizsgálatok
kiterjesztését a férfi lakosság körében is (prosztata, vastagbél)
ehhez szakorvosokat szeretnénk elhívni.

2011. december 17-én és 18-án a Falukarácsony
rendezvényén finom meleg teát készítettünk és ezzel kínáltuk a
pavilonokhoz ellátogató lakosságot.

A helyi Rákellenes Liga az Országos MRL irányelvei alapján:
* Munkaterv
* Költségvetés
* Pénzügyi előírások betartásával dolgozik.
Szoros kapcsolatot tartunk a központi vezetőséggel, akik

segítőkészen támogatják munkánkat.
A központi rendezvényeken tagságunk képviseletében 4-5

fő rendszeresen részt vesz.
Alapszervezetünk 2 fő küldöttet választott, akik ebben az

évben a Budapesten tartandó küldött közgyűlésen megjelentek
(Oldal Józsefné és Czakó Ágnes).

Hasonló jó kapcsolatot ápolunk a környező települések
Rákellenes Liga szervezeteivel is. Hatvanban közös vezetőségi
ülésen vett részt Tóthné M. Hajnalka gazdasági felelős és Oldal
Józsefné.

Tagsági adatok, pénzügyi helyzet:
A tagság évi tagdíjat fizet, amely a helyi Liga bevételét jelenti

+ ehhez a Központi Liga ellátmányt, ill. a tagdíjak 50%-át adta.
Jelenleg 72 fő a tagság létszáma.
A tagdíj összege 2012-ben változni fog.
Változás továbbá, hogy a központ ellátmányként 25%-át adja

vissza a befizetett tagdíjakon felül.

Befejezésül úgy gondoljuk a lakosság egészségügyi
állapotának javítása, megőrzése, a tiszta lakókörnyezet
biztosítása közös felelősség, amely együt tműködést,
partnerséget kíván a társadalmi élet szereplői az állam az
önkormányzatok és egyéb helyi közösségek között.

Ezért aki úgy érzi, hogy elhivatott e fontos ügy iránt, szívesen
látjuk a Liga tagjai sorában.

MRL Vezetősége

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÜGYE A MI ÜGYÜNK
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Az önkormányzat megállapodást kötött a
Vodafone-nal egyedi díjszabás ról, amelyhez
mindenkinek lehetős ége van csatlakozni. A
kedvezményes előfizetés igényléséhez szükség van
igazolásra, amit a polgármesteri hivatalban lehet
kérni. A kedvezményes díjszabást előfizetők
egymással ingyen beszélhetnek!

Vodafone egyedi díjszabás
Zagyvaszántó Községi  Önkormányzat

flottája részére

Szolgáltatások 1 éves tarifahűséggel
(nettó)

Csatlakozási díj 0 Ft
Havi előfizetési díj 2000 Ft

– amelyből 500 Ft lebeszélhető
minden irányban,

és 1500 Ft hálózaton belül

Percdíjak Kedvezményes
Hívások hálózaton belül 14,00 Ft
Hívások vezetékes irányba* 14,00 Ft
Hívások más mobilhálózatba* 14,00 Ft
Profi hangposta hívása 15,20 Ft
Belföldi SMS küldés/darab 20,00 Ft
Ügyfélszolgálat hívása
Vodafone előfizetőknekDíjmentes
Bármely belföldi vezetékes körzet hívása***
– opcionálisan választható
Havidíj 500,- Ft
Hívás minden időszakban 5,60 Ft

Példátlan lelkesedés és részvétel jellemezte a
rendbetett vasútpartra szervezett faültetést.

- gerincproblémák, mozgásszervi
megbetegedések kezelése

- kimozgatások, passzív gyógytorna
- fizióterápiás kezelések (tens, ritex,

pakolások)
- nyirokmasszázs, méregtelenítés
- frissítő, lazító masszázs

Rémán Enikõ
szakképzett gyógymasszőr,

szakorvosi háttérrel,
új környezetben várja vendégeit.

Telefon: 06-30/651-1727

* Belföldi nem emelt díjas hívások.
*** A  „bármely belföldi vezetékes körzet”, az „SMS

30” és „SMS 100” opciót nem kötelező minden
előfizetéshez igényelni.

Kiegészítő információk

1. A fenti árak nem tartalmazzák az áfát.
2. SMS üzenetek fogadása ingyenes.
3. A hívások számlázása 60 másodperces

egységekben történik.
4. A havi előfizetési díj a belföldi, nem emelt díjas

hívásokból 500 Ft értékben, és a belföldi, nem emelt
díjas Vodafone irányú hívásokból beszélhető le, 1500 Ft
értékben, kedvezményes percdíjakon.

5. A számlában a Hívásdíjak mezőben feltüntetett
percdíj a tarifacsomagban foglalt alap percdíj, ami nettó
20 Ft. Ebben a mezőben ugyan nincsen külön feltüntetve
a kedvezménnyel csökkentett percdíj, azonban mind a
havidíj lebeszélhetőségen belül, mind azon felül az árazás
a kedvezményes percdíjjal történik. Jelenleg a számla
Hívásrészletező oldalán követhető nyomon a
kedvezményes díjszabás, a forgalmi díjak árazása
automatikusan a kedvezményes percdíjon történik.

6. Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a
mindenkor érvényes ÁSZF szerint történik.

7. SMS opció, ahol az opciós díjért az ügyfél (nem
emelt díjas) SMS-t kap, melyeket bármely belföldi
hálózatba, bármilyen időpontban elküldhet. Az opcióban
foglalt SMS darabszám feletti SMS-eket alapáron
számlázzuk. Az egy  hónapon beül fel nem használt SMS-
eket a következő hónapban felhasználmi nem lehet!

Flotta tarifa Zagyvaszántón!
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Fogászati ellátás
Zagyvaszántón

A korszerűen felújított Bajcsy úti rendelőben 2011.
december 1-jétől megkezdődött a rendelés. A két
településen közösen kialakított rendelési időben vehetik
igénybe az ellátást. A jövőben a betegforgalom
növekedésével változhat a rendelési idő gyakorisága.

Az ellátás minden munkanapon, folyamatosan, az
alábbiak szerint vehető igénybe:

1. Zagyvaszántó,  Bajcsy-Zsilinszky u.5. alatti
fogászati rendelőben:

    Kedd: iskolafogászat,
az iskolával egyeztetett időpontban.

    Szerda: 9.15-től 12.00-ig.
 

2. Apc, Kossuth u. 4. alatti fogászati rendelőben:
Hétfő:  7.30-tól 12.00-ig
Kedd: 13.00-tól 17.00-ig
Csütörtök: 13.00-tól 17.00-ig
Péntek:  7. 30-tól 12.00-ig

 
A betegfogadás  előzetes telefonos,vagy személyes

bejelentkezés rendszerében történik.

Bejelentkezni a 06-37-385-204-es telefonszámon
lehet.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ELÉRHETŐSÉGE

Tel: +36-20-497-9534
       +36-70-338-9236

Emlékezünk, emlékezünk
   Az emlék tanít, felemel. A szép emlék megmozgatja

az emberi szíveket. A Szabó Gyula  által tolmácsolt
gyönyörű dallal ,,Így múlik el  az életünk, emlékezünk,
emlékezünk....” kezdődött 2011. október 15-én a
művelődési házban községünk szépkorúinak köszöntése
az Idősek Napja alkalmából. Az óvódások és az
iskolások műsorral, verssel kedveskedtek a meg-
jelenteknek. Köszöntőt Fekete László polgármester úr,
majd Mándoki György plébános úr mondott. Rémán Jenő
versével zárult a szépre kerekedett délelőtt. A szál szegfű,
melyet az iskolás gyerekekkel nyújtottunk át az
ünnepelteknek, méltó befejezése volt a programnak.

Gercsényi Andrásné

Az első ,,páciens’’ Fekete László polgármester volt.
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A Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület 2011. évben is
elsősorban a zagyvaszántói lakosok védelmének, és a
vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének
érdekében teljesített szolgálatot, együttműködve a helyi
körzeti megbízottal. A folyamatos szolgálatteljesítés
mellett polgárőreink részt vállaltak minden közösségi -
civil, és önkormányzati - rendezvény szervezésében és
lebonyolításában, valamint annak őrzésében,
biztosításában. Mindemellett aktívan segítettek az
árvízvédelemben, és mindig rendelkezésre állnak a
katasztrófa elhárítás, a polgári lakosság védelmének
érdekében.

Egyesületünk a helyi feladatok teljesítése mellett a
megyei és országos polgárőr szövetségek szerves
egységébe is beilleszkedik. Ennek okán polgárőreink
részt vesznek meghatározott polgárőr gyakorlaton,
kötelező vizsgát tesznek le, és teljesítik a megfelelő
követelményeket. Részt vállaltak Hatvan város Triatlon
rendezvényének biztosításában is. Itt a szervezők
kiemelték teljesítményük alapján Janka Dominik, és
Richárd polgárőreinket. Köszönet nekik a kiemelkedő
munkáért, és az egyesületnek szerzett elismerésért!

Év végén - már hagyományosan - disznóvágással
egybekötött ünnepléssel köszönjük meg az egész éves
munkát polgárőreinknek, és ez az idén sem volt másképp.
Kiemelt elismeréssel köszönjük Tímár Péter, Szabó
György, és Fekete Ferenc polgárőrök egész évben
teljesített lelkiismeretes munkáját!

Polgárőreink 2012. évben is mindent megtesznek
majd a zagyvaszántói lakosság, az Önök védelmében!
Kérjük, a Polgárőrség munkáját segítő bejelentéseiket
az alábbi telefonszámon tegyék meg: 06 70 349 0070.

Boldog Új Esztendőt kíván mindenkinek a
Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület!

Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület -
Közhasznúsági jelentés  2010. (2011. 05. 31.)
BEVÉTELEK
SZJA 1% 70.977 Ft
Egyéb kapott támogatás 1.483.000 Ft
Pályázati nyeremény 100.000 Ft
Tagdíjak  12.800 Ft
Kapott banki kamat 1.504 Ft
Összes bevétel:     1.662.81 Ft
KIADÁSOK
Egyéb, működési költség 1.476.435 Ft
(belvíz elleni védekezés, gépmunka)
Összes kiadás: 1.476.435 Ft

A Zagyvaszántói
Polgárőr Egyesület hírei

A tavalyi év októberében alakult baráti
társaságunk, melynek a Zagyvaszántói Nők
Társasága nevet adtuk. Egy teljesen nyitott
közösségként jöttünk létre, ahol a helyi lányok
asszonyok kéthetente összejönnek beszélgetni,
kikapcsolódni. Ezen találkozók alkalmával nagyon
jó hangulatban beszélgetünk, vagy a jeles napokra
készülve aktívan tevékenykedünk. 2011-ben négy
alkalommal találkoztunk, amikor is az év végi
ünnepek előkészületeiről esett leginkább szó. Ekkor
merült fel a Betlehem-állítás gondolata is, amelyet
nagyon gyorsan tettek is követtek. Mindebben
kiemelkedő szerepe volt Gulykáné Radócz
Hajnalkának és Borsos Viktóriának, akik ötleteikkel
és aktív munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy egy igazán szép betlehemi jászolt láthattunk az
ünnepek ideje alatt a templom mellett. A Betlehem
készítés mellett társaságunk kivette részét a falu
karácsonyfáján található díszek elkészítésében is,
hiszen a csillagokat tagjaink készítették, az alap-
anyagot pedig Gulyka János és családja ajánlotta
fel. Munkájukat és felajánlásukat ezúttal is
köszönjünk! Körünkben megalakult egy énekkar is,
melyet a karácsonyi vásár ideje alatt már hallhattak
az oda látogatók, és reméljük a későbbiek folyamán
is megörvendeztetnek minket előadásukkal. Az idén
szeretnénk többek között színházba menni,
kirándulásokat szervezni, valamint a többi civil
szervezettel szorosan együttműködve aktívan részt
venni a falu közösségi és kulturális életében.
Terveinkről, programjainkról és találkozóinkról
részletesebb beszámolók olvashatók az interneten a
www.zsznt.blogspot.com oldalon. A 2012-es évben
is szívesen látunk mindenkit, aki szeretne hozzánk
csatlakozni!

Zagyvaszántói Nők
Társasága

Újságunk lapszámai
olvashatóak

az interneten,
a zagyvaszanto.hu oldalon

Friss hírek és képek
a Facebook-on
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Nyugdíjasok hírei
Ünnepélyes választási közgyűlést tartott december

12-én a NYUGDÍJASOK ÉRDEKVÉDELMI
SZERVEZETE.

Gercsák Imréné, a szervezet vezetője lemondott, és
átadt a astafétát, az egyhangúlag megválasztott Szűcs
Róbertnének, helyettesének Gulykáné Tóth Margitot,
pénzügyi vezetőnek Patkó Józsefnét választotta a
tagság.

Eta néni 17 éve álmodta és alapította meg a nyugdíjas
klubot Zagyvaszántón.

Nagyon köszönjük a hosszú évek alatt végzett aktív
tevékenységét, lelkes munkáját. Soha nem felejtjük az
együtt töltött kellemes órákat, színes programokat és a
sok segítséget.

Határtalan optimizmusa és tenniakarása mindannyiunk
számára példaértékű.

Drága Eta néni!
Nem búcsúzunk, ,,csak” ERŐBEN, EGÉSZ-

SÉGBEN TELJES, SZÁMTALAN BOLDOG ÉVET,
ÉS JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK.

A nyugdíjas klub tagjai
E-mail címünk: nyesz.szanto@gmail.com

Az ÖZE 2011. évben is minden jeles rendezvény aktív
szereplője volt a falu életében. Így fontos feladatot
vállaltunk a Civil Majális, a Falunap, az augusztus 20-ai
Főzőverseny, a Szüreti Felvonulás és Bál, a Jótékonysági
Bál, a Mikulás-, és a Falukarácsony rendezvények
szervezésében, és lebonyolításában. Felajánlásokat
tettünk, és tagjaink önkéntes munkával is mindig szívesen
csatlakoztak a programok szervezéséhez, és azokon
résztvevőként is megjelentek. Saját kezdeményezésű
rendezvényünk a Szemétszüret idén az önkormányzattal
és a többi szervezettel, együttes szervezésben, sok
résztvevővel, nagy sikerrel zajlott. Az évet lezáró
Falukarácsonyon ismét az igen népszerű forralt bort és
újdonságként forró csokoládét kínáltunk. A jótékony célú
pénzbeli felajánlások egy részét már hagyományosan,
idén is a Zagyvaszántó Gyermekeiért Alapítvány részére
fizetjük be.

Az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület munkája
2011. évben talán nem volt olyan látványos, mint amilyen
sikeresnek mondható. Hiszen kis településünkön
megtörtént az összefogás, az összefogás a civil
szervezetek között, illetve a civil szervezetek és az
önkormányzat között. Ez nagyon fontos, és érezhető
hatást gyakorolt a falu életére, melyet a rendezvények
lebonyolításának minőségében, illetve új rendezvények
szervezésében egyaránt érezhetett a lakosság. Ezzel az
ÖZE egyik fontos feladata teljesült, mert ez az összefogás
tulajdonképpen az együttműködés, az együtt dolgozás a
közös cél érdekében. És ebben Zagyvaszántó most jó.

Sőt helyi magánszemélyek és vállalkozások is
csatlakoztak ehhez az együttműködéshez, úgyhogy
reméljük, ha ezen az úton haladunk tovább, az minden
zagyvaszántói javára válik majd.

Sikeres, boldog új évet kíván
az Összefogás Zagyvaszántóért Egyesület

Betegápolás és felügyelet
Zagyvaszántón,

szakképzett ápolóval.
Telefon: 06 70/ 356 15 20
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Kiscsoportosok kirándulása
Az Állatok Világnapja alkalmából október 4-re

terveztük az őszi kirándulásunkat a Jászberényi
Állatkertbe.

Örömmel tapasztaltuk, hogy megújult, megszépült az
állatkert a korábbi évekhez képest. Új kifutókkal bővült,
melyek az állatok természetes élőhelyeinek sajátosságait
nyújtják.

A gyerekek ámulva nézték a császárpingvinek víz alatti
bemutatóját, a narancsot hámozó barnamedvéket, a
lustán pihenő oroszlánokat.

Az ősi magyar állatfajták közül a mangalica sertéseket,
lovakat, kecskéket, rackajuhokat láthatták.

A kicsik örömére az egzotikus madarak különösen
szép látványt nyújtottak.

A sétánk végén elfáradva fogyasztották a gondos
szülők által csomagolt elemózsiát, az egészséges
sárgarépát, almát, és a magas rosttartalmú kekszeket.

Az állatkert mellett az utazás is kellemes élményt
jelentett az apróságoknak. Megfigyeltük az úttesten
közlekedő járműveket, a járdán haladó gyalogosokat,
és gyönyörködtünk a színpompás őszi tájban.

 Autóbuszunk álmosan pislogó, békésen szunyókáló
gyerekekkel érkezett az óvodához.

Tóth Annamária

A középsősök a hagyományos őszi teendőkkel
ismerkedtek, kukoricát törtek, szüreteltek, mustot
készítettek.

A nagycsoportosok az elmúlt évben megtanultak
úszni.

Az is kolások a Népmes e Napja alkalmából
vetélkedőn vettek részt

Az őszi könyvtári hét
eseményei

Az óvodások a hagyományos népi hangszerekkel
ismerkedtek

Érdekes, szórakoztató előadást tartott a könyv-
tárban Lackfi János író, költő, műfordító,
egyetemi tanár.
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Az adventi koszorú összeállításával elkezdődött
településünkön is az ünnepvárás ideje.

A hagyományokhoz híven a szervezők az idén is
színvonalas műsorral készültek és meglepetéssekkel is
kedveskedtek.

  Elkészült a pavilonsor, amiért köszönet azoknak a
férfiaknak, akik ezt több éve lelkiismeretesen elkészítik
az ünnep kezdetére. Itt a helyi civil szervezetek, klubok
és magánszemélyek - akik már hetek óta készültek erre
az alkalomra - kézműves termékekkel, forralt borral,
meleg teával és sok más finomsággal kínálták az
odalátogatókat.

A színpadi műsort az iskolások énekkara nyitotta,
majd a nagycsoportos  óvodások betlehemi játéka
követte. Az iskolások alsó és felső tagozatos dráma-
szakkörös diákjai külön is szerepeltek. A helyi Színjátszó
Kör Wass Albert Karácsonyi meséjét mutatta be nagy
sikerrel.

A plébános úr és a polgármester úr ünnepi szavai után
minden jelenlévő apró ajándékot kapott.

Falukarácsony

Önkéntes Öregfiúk
A falunkban működő Öregfiúk Klubja felvállalta, hogy az ősz

folyamán - Mindenszentek ünnepére - felújítják a temetőben található
régi, megkopott kereszteket. A Szent Erzsébet parkba pedig padokat
készítettek az emlékmű köré az ott pihenni vágyóknak.

Decemberben aktívan segítették az idősek klubjában a világítás
korszerűsítési munkálatait.

Köszönjük Nekik!

A képeken: Az egyik kereszt felújítás előtt és felújítás után.

 Ezt követően egy-egy szál gyertyával közösen
sétáltunk át a templom mellett feldíszített karácsonyfához
amelynek fényeit ekkor kapcsoltuk fel.

A szervezők készültek a nagy létszámú nézőre és
segítségül hívva a technikát a műsor projektoros kivetítését
is megoldották.

Újdonság volt az idén az az elkészült betlehem, melyen
dolgos férfikezek és a „Zagyvaszántói Nők Klubja”
aktívan dolgozott. A díszítést készítették, közösen
énekeltek  és így varázsolták igazán meghitté ennek az
estének a lezárását.

Köszönjük mindenki munkáját!
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A 2010-ben alakult Színjátszó Kör a tavalyi év
tavaszán két nagysikerű kabaré bemutatót is tartott
a Művelődési Házban. Ehhez kapcsolódik a
következő olvasói levél…

MÁS SZEMSZÖGBŐL IS
A Zagyvaszántói Színjátszókör 2011. május 7-én

debütált első önálló koraesti, 5 külön jelenetből álló
műsorával, melynek a helyi művelődési ház adott otthont.
Utóbbi a nem várt széles körű érdeklődés folytán
szűkösnek bizonyult, így az egyszerire tervezett előadás
újból bemutatásra kerül, az évenként megrendezett
Falunap keretein belül. A mű, mely a Mosolyterápia címet
viseli, humorával minden korosztály számára felhőtlen
szórakozást nyújt.

A 12 szereplő elképesztő teljesítményt nyújtott,
művészi szintre emelve az amatőr színjátszás fogalmát.
Külön felejthetetlen élmény volt számomra az, hogy
édesanyám, Varga Csilla is közöttük volt, így egy eddig
ismeretlen oldalát is láthattam. Emellett mérhetetlen
büszkeséggel töltött el az is, hogy nagybátyám, Rémán
Jenő óvó szárnyai alatt teljesedett ki a csapat
összetartása, a jelenetek változatossága és a
remekbeszabott szereposztás. S még úgy is élvezhető
volt a produkció, hogy néhány próbán volt szerencsém
részt venni, s fejből tudtam a szöveg nagy részét.

Ez nem csak a színészi teljesítménynek köszönhető,
hanem az élesben való játék közben bekövetkezett
spontán megmozdulásoknak is, melyek azt bizonyítják,
hogy a szereplők teljesen azonosulni tudtak a
karakterekkel. Visszaadván a régi híres színészek és
rendezők által megálmodott világot, mintegy ezzel
tisztelegvén előttük. Örömmel tölt el, hogy a mai világban
közönségre lel a színjátszás. Mint ahogy községünkben
régen is volt ezirányú törekvés, s most újraéledni látszik.
Remélem lesz még folytatás.

Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom,
várunk titeket a színpadra!

Varga Tímea
* * *
A Falukarácsony műsorát is színesített ék

karácsonyi témájú bemutatójukkal, melyben már új
tagok is szerepeltek.

I zgalommal várjuk az idei  év következő
előadásait.

Sikeres próbákat kívánunk!!

A helyi színjátszásról…

Az Ifjúsági Klub hírei
Az elmúlt év nyarától megújult környezet várja az

Ifjúsági Klub tagjait.
Az erősen elhasználódott helyiségben teljesen

felújításra került a padló. A falak és nyílászárók festése
mellett, új színt kapott a falburkolat is.

Nagy örömünkre szolgált, amikor Fekete László
polgármester klubrendezvényünk keretében
személyesen adta át ezt nekünk.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Zagyvaszántó önkormányzatának a felújított
környezetért, melyben még kellemesebb és
hangulatosabb klubrendezvényeket tudunk tartani.
Magunk részéről további játékokkal bővítettük
eszköztárunkat, és zenés rendezvényeinkhez
hangulatvilágítás is beszerelésre került.

Programjaink iránt fokozott az érdeklődés,
rendezvényeinket egyre többen látogatják. Tagjaink
száma már elérte a 25 főt, amely folyamatosan
növekszik.

2011-ben is sok jól sikerült közös programunk
volt. A már hagyománnyá vált bográcsozások mellett,
rendszeresen tartottunk zenés és sport
rendezvényeket, családias hangulatban teltek péntek
estéink.

A Művelődési Ház klubtermében családias
hangulatban, kellemes környezetben, péntekenként
18.00 órától várunk minden érdeklődő, szórakozni
vágyó fiatalt.

Elérhetőségünk: szucsi92@freemail.hu

Szűcs Róbert Ádám
klubvezető

A színjátszó kör
szerepléshez kedvet érző
FÉRFI szereplőket
keres.

Jelentkezni a könyvtárban
vagy Rémán Jenőnél  a 06-30/39-00-892-es

telefonszámon lehet.



2011. ŐSZ-TÉL 17SZÁNTÓ Hírei

Az én sportom
Két évvel ezelőtt anyukám elvitt az első karate

edzésemre az iskolába. Kíváncsiságból mentem el, és
nekem ez csak játék és szórakozás volt. A mester viszont
már ekkor is szigorúan, de kedvesen fegyelmezett minket.
Türelmesen magyarázta a gyakorlatokat, megtanultam
figyelni és koncentrálni, és egyszer csak azt vettem észre,
hogy értem, amit japánul mond.

Először azt hittem, hogy itt majd nagyokat bunyózunk,
de a Sampai arra nevelt minket, hogy egy karatéka sosem
erőszakos, sőt tiszteljünk mindenkit, az ellenfelünket is.

Szeretek karatéra járni, mert nagyon sok érdekes
dolgot tanulunk, és szeretem a csapattársaimat is. A
nagyobbak is mindig segítenek, és nem nevetik ki a
kezdők ügyetlenségeit. Az első vizsgámra már én is
tudtam és betartottam a karate fő elveit:  személyiség
fejlesztése, őszinteség, akarat, tisztelet, fegyelem.

A vizsgákat mindig többnapos edzőtábor előzi meg,
itt a lőrinci, herédi, petőfibányai barátaimmal is
találkozhatom. Két év alatt hat fokozatot léphettem előre
a vizsgákon, most 6. kyu-s (narancs öves) vagyok.

Második osztályos koromban a mesterem azt
mondta, hogy elvisz versenyre. Nagyon izgultam, meg
kellett mutatnom, hogy mit tanultam. Versenyek előtt
sokat edzek, a herédi és a lőrinci edzésekre is átjárok.
Néha van úgy, hogy nincs kedvem menni, inkább játszanék
itthon, de tudom, hogy szorgalom és kitartás is kell, ha
eredményt akarok elérni. A versenyek alatt sem anya,
sem a mesterem nem lehet mellettem, csak a lelátóról
szurkolhatnak. Ilyenkor legyőzőm a félelmem, és a
legjobb formámat hozom. A csapattársaim velem együtt
izgulnak, és örülnek, ha a dobogó tetején állhatok.

Eddigi eredményeim:
2011. február: Palóc Utánpótlás verseny,

Gyöngyös Kumite:  I hely, Kata: I. hely
2011. április: Székesfehérvár OB. Kumite: I. hely

Kata: I. hely
2011. április: Törökbálint Országos Bajnokság.

Kumite: III. hely, Kata: IV. hely.
2011. szeptember: Danók Péter nemzetközi verseny.

Kumite:  I. hely. Kata: I. hely.
2011. október: Eco Log nyílt országos

stílusbajnokság.Kumite: I. hely. Kata: I. hely.
Novemberben én képviselhetem a csapatom a

Magyar Bajnokságon, Pakson. Itt az ország minden
karate szakosztályából jönnek a legjobbak. Ha itt nyerek,
akkor korosztályomban én lennék a legjobb karatéka
Magyarországon. Az álmom az, hogy beválogassanak,
és én is kijuthassak az Európa Bajnokságra, mint egy

lőrinci csapattársam! De ha mégsem sikerül, akkor
tovább edzek, és remélem a szüleim, a mesterem, és a
barátaim is nagyon büszkék lesznek rám.

Decemberben az első felnőtt övfokozatomra
vizsgázom, és ha sikerül zöld öves leszek. Nagyon
izgulok, de tudom, hogy a mesterem mindenre megtanított,
hogy ezek sikerüljenek!

Czibolya Kristóf Áron
(3. osztályos tanuló)

Ismeretlen
adományozó

Karácsony előtt egy neve elhallgatását kérő
vállalkozó nagy örömet szerzett negyven iskolás
gyermeknek. 200.000 Ft-ot adományozott, amiből
tartós élelmiszer-csomagot vásárolt a védőnői-  és a
gyermekjóléti  szolgálat,  amelyet az iskolában
vehettek át.

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Kristóf  a
Pakson rendezett Magyar Bajnokságot korosztályá-
ban elnyerte a „Magyar Bajnoki” címet.

Gratulálunk!!
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SZÁNTÓ Hírei
Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja.

Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal.
Szerkesztők:

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

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

A 2011. évi bajnokság eredményesen zárult mind
a felnőtt, mind pedig az ifi csapat számára.

Látszik a fejlődés, látszik a közös akarat. 
Felnőtt csapatunk a 4. helyen végzett, csak kevéssel,

mindössze 3 ponttal lemaradva a dobogó 3. fokáról. A
csapat mérlege: 13 mérkőzés, ebből 6 győzelem, 5
döntetlen, 2 vereség, 34 rúgott és 26 kapott gól.

Új focisták igazolása is történt az idén, Kratofil Csaba,
és György Roland személyében, akik hozzájárultak a
csapat sikereihez. Kratofil Csaba rögtön kiemelt góllövője
lett a csapatnak, 12-szer talált az ellenfél hálójába. Rajta
kívül még Makaria Roland 8, Juhász Zsolt 7, Hordós
Gábor 3, Smid János 2, és  Somoskövi István is 2
alkalommal szerzett gólt a csapatnak. Góllövőinknek
köszönjük a szép találatokat!

Felnőtt focistáink élén is váltás történt. Szabó Gábor
edzőt Rabecz Csaba váltotta a kispadon, új  lendülettel
vértezve fel a csapatot. Ezúton is köszönjük Szabó Gábor
edzőnk munkáját!

Az ifistáink a 2. helyen zárták az idei bajnoki idényt,
csak 1 ponttal elmaradva az aranyéremtől. Ez igen szép
eredmény, ami megmutatja a sok közös edzést, a kitartó
munkát. Az ificsapat mérlege: 13 mérkőzésből 11
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 69 rúgott és csak 10
kapott gól! Szabó Szabolcs, a legkitűnőbb góllövőnk,
27 találatával vezeti a megyei II. osztály ifi csapatainak
góllövő listáját. Ifistáink gólszerzőinek sorában Ambrus
Adrián következik 16 góllal, majd utána Fodor Gergő
10, Makaria Gergő 4, Matula János 3, Matula Viktor 3,
Szita Dávid 2, és végül Géczi Mátyás, Pintér László,
Balázs Dávid, és Szita Richárd is 1-1 góllal. Öröm volt
látni ezeket a találatokat! Köszönet érte.

Serdülőink is eredményesen szerepelnek, Szaka
István edző munkája látszik a csapat fejlődésén!

A felnőtt és ifi-csapat utánpótlása minden
eredményünk záloga! Ezért rendkívül jelentős feladatnak
tekintjük a gyermekek foci iránti szeretetének kialakítását,
és a tehetséges, vállalkozó szellemű kis focista jelöltek
szakszerű képzését. Ennek a munkának a szellemében
Zagyvaszántón is rendeztünk Bozsik focit, melynek
feladata, és célja, hogy a gyerekek megszeressék a
labdarúgást, megismerjék a játék szabályait, a
csapatmunka örömét. Mindemellett a szakemberekenek
is nagy segítség a tehetségek megtalálásában,
felfedezésében ez az országos szintű torna. A most

megrendezett játékon már kiemelkedő egyéni, és
csapatbeli eredmények is születtek. Gócza Milán U11
lett a gólkirály, Daróczi Mátyás U9 a legjobb játékos,
Janka Ákos U11 a legjobb kapus, Kucsik Zsófia U7 a
legjobb lány játékos, Kovács Norbert U7 a legjobb
védő. Valamint csapataink szinte mindig dobogós helyen
végeztek. Gratulálunk mindenkinek!

Az általunk szervezett Bozsik foci megmutatta, hogy
településünkön is igen nagy igény van a gyermekek
szervezett keretek közötti labdarúgó képzésére. Ezt a
feladatot vállaja fel egyesületünk, amikor 2012.
februárjától elindítja az ovisok és az U9 korosztály
számára az edzéseket Fekete László, és Fügedi Szilárd
irányításával. Önkormányzatunk is kiemelten támogatja
a klub ezen törekvéseit, és segíti az utánpótlás nevelés,
fejlesztés feltételeinek a megteremtését.

Végül szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni arra,
hogy idén is megrendezésre kerül a már nagy
hagyományokkal rendelkező sportbál. A részletekkel
kapcsolatban majd külön fogjuk tájékoztatni az
érdeklődőket, de őszintén reméljük, hogy sokan eljönnek
majd a rendezvényre!

Szerencsés, sikerekben gazdag új évet kívánunk
mindenkinek, és szeretettel várjuk Önöket a 2012. évi
bajnoki idényben is a lelátókon!

Jó focit, jó szurkolást!
 Fügedi Szilárd

 ZSE elnök

Ez most sikerült!

Vízmasszázs, szauna,
masszázs 3 az 1-ben!

Mindez kérésére, a saját otthonában.
Ezen kívűl köpölyözéssel, gyógynövényekkel,
gyógykrémekkel, illóolajokkal való kiegészítő
kezelések, tanácsadások, méregtelenítő kúrák

Zagyvaszántón.
Telefon 70/356 15 20


