
1 
XVIII. évfolyam 1. szám 2015. március 

 

ALATTYÁNI HÍRMONDÓ 
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

 

 
POLGÁRMESTERI ROVAT 

 
Tisztelt Lakosság! 
A jó idő közeledtével 
ingatlanjaink és az azok előtti 
közterület tisztán tartása, 
gondozása fokozott hangsúlyt 
kap. Tájékoztatom a T. 
Lakosságot, hogy az ingatlanok 
előtti közterület rendben 
tartására a tulajdonost  
kötelezi a jogszabály:   
- az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület); 
- a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról a tulajdonosnak 
kell gondoskodnia. 
A szórakozó-, vendéglátó- és 
árusító helyek, üzletek előtti 
járdaszakaszt a nyitva tartás 
ideje alatt a használó köteles 
tisztán tartani és a hulladékot 
eltávolítani. 
A közterület rendeltetésétől 
eltérő célra történő használata 
esetén a használattal érintett 
terület közvetlen környezetét a 

használó köteles tisztán tartani. 
Mindemellett ilyen esetben 
közterület-használati 
engedélyt kell kérni. Külön 
felhívom a figyelmüket arra, 
hogy nemcsak árusítás, vagy 
pavilon, fülke elhelyezése 
esetén kell közterület-
használati engedélyt kérni, 
hanem építési munkával 
kapcsolatos állvány, 
építőanyag és törmelék 
közterületen történő 
elhelyezésekor, valamint 
teher- és áruszállításra 
szolgáló gépjármű, 
mezőgazdasági vontató, 
munkagép, pótkocsi 
közterületen történő 
tárolásakor is. 
Ugyancsak felhívom a T. 
Lakosság figyelmét, hogy fás 
szárú növény (fa és cserje) az 
ingatlan azon részén és oly 
módon telepíthető, hogy az 
emberi életet és egészséget 
nem veszélyeztetheti, a 
biztonságos közlekedést nem 
akadályozhatja, valamint nem 
okozhat kárt a meglévő 
építményekben, 
létesítményekben, és nem 

akadályozhatja azok 
biztonságos működését.  
Kérem Önöket segítsék elő az 
egészséges környezeti állapot 
kialakulását, a környezeti és  
természeti értékek, a 
biztonságos közlekedés 
védelmét. 
A hivatal munkatársai az 
elkövetkező hetekben a 
jogszabályok betartását 
helyszíni bejárás során 
ellenőrizni fogják. 
Kérem a T. 
Ingatlantulajdonosokat, ha 
rendelkeznek szilárd 
törmelékkel (beton, kő, tégla) 
jelezzék a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán, mert 
amennyiben a törmelék 
veszélyes anyagot nem 
tartalmaz, annak 
elszállításához igyekszünk 
segítséget nyújtani. 
Együttműködésüket tisztelettel 
megköszönve, kellemes 
húsvéti ünnepet kívánok 
községünk valamennyi 
lakójának Alattyán Község 
Önkormányzata nevében. 

Koczkás Gábor 
polgármester

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok!  
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
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Tájékoztató a 2015. évben induló START mintaprogramok  

és ráépülő program tervezetéről 
Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az 
Önkormányzat 2015. évben az 
alábbi Közmunka programokra 
nyújtott be pályázatot. A 
benyújtott  programok 
támogatása esetén 100 %-os 
bértámogatás, és fajlagos 
költség támogatással valósul 
meg. 
 
Mezőgazdasági program elem 
A mezőgazdasági 
programelemet 2015. március 1-
től – 2016. február 29-ig 
tervezzük. 
A programban foglalkoztatásra 
került 15 fő munkanélküli. 
A program megvalósításaként 
megvásárlásra került az 
Alattyán, Szent István u. 35. 
szám alatti ingatlan. 55 juh és 5 
kecske beállításával tervezzük 
az állattenyésztés beindítását. 
Az Alattyán, Rakéta u. 3. szám 
alatti un. varroda 2000 m2-es 
udvarán konyhakerti növények 
termesztését végezzük, melyeket 
az Önkormányzati tulajdonú, az 
Innoven Kft által üzemeltetett 
konyhán kívánjuk felhasználni. 

A program elemben saját 
tulajdonú külterületi 
szántóföldön 
takarmánynövények 
termesztését valósítjuk meg. 
 
Helyi sajátosságra épülő  
A programelemet 2015. március 
1- től – 2016. február 29-ig 
tervezzük. 
A programban foglalkoztatásra 
került 15 fő munkanélküli. A 
program megvalósítása során a 
mezőgazdasági programhoz 
etetők itatók, juh hodály építése, 
tartási hely körbekerítése 
tereprendezés fog megvalósulni. 
A téli időszakban saját 
intézményeinkben használandó 
asztalokat, bútorokat készítünk. 
Továbbá ebben a programban új 
kerti padok, virágosládák 
zöldségtároló ládák, 
szemáttárolók készülnek. 
 
Közúthálózat karbantartása 
A közút karbantartási 
programelem 2015. március 1-
től – 2016. február 29-ig 
tervezzük. 

A programban foglalkoztatásra 
került 15 fő munkanélküli. 
Ebben a programban az Alattyán 
közigazgatási területén lévő 
járdák, útszakaszok 
karbantartását, új építését, téli 
időben mederlapok gyártását 
tervezzük, amelyek 
felhasználását majd a 2015. 
évben lehetőség szerint induló 
belvíz programban használjuk 
fel, földmedrű belvíz elvezető 
árkok burkolására, 
vízkormányzás szabályozására.  
 
Illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása (mintaprogram) 
A Illegális hulladéklerakó 
programelem 2015. március 1-
től – 2015. október 31-ig 
terveztük. 
A programban foglalkoztatásra 
került 15 fő munkanélküli. 
A programelemben vásárolni 
szándékozunk VTZ2048-AM 
típusú mezőgazdasági erőgépet. 
Ezen géppel a külterületi, 
belterületi utak mentén a 
lerakott illegális hulladékok 
begyűjtését kívánjuk elvégezni. 

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

 
VÁLTOZIK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
RENDSZERE 

 
A Jászapáti Járási Hivatal részéről az alábbiak 

szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.  
 
Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a 
segélyezés rendszere. A segítségre szorulók 
változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak 
szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, 
illetve a járásoktól. A járásoknál 
jövedelemkompenzáló, míg az 
önkormányzatoknál kiadáskompenzáló 
támogatások igényelhetők. A 
jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy 
mindenki számára biztosítsanak egyfajta 
minimumot a megélhetéshez, amennyiben az 
érintett más jövedelemmel nem rendelkezik. 

 
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres 
szociális segély megszűnik, helyette a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
állapítható meg, illetve az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás kerül 
bevezetésre.  
 
Az egészségkárosodottak és a 14 év alatti 
gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók 
ugyanazon jogosultsági feltételek mellett 
részesülhetnek a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a 
korábbi rendszeres szociális segélyben. A 
különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem 
a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az 
ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az 
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ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való 
jogosultságukat a jegyzők február végéig 
hivatalból felülvizsgálják. 
 
Jelentős változás, hogy március 1-jétől az 
aktív korúak ellátását is a járási hivatalok 
állapítják meg a települési jegyzők helyett. A 
változások elsősorban azokat érintik, akik eddig 
önkormányzati rendelet alapján voltak 
jogosultak rendszeres szociális segélyre.  
A támogatást a kormányhivatal folyósítja 
minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra 
is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, 
továbbá a kormányablakoknál és a járási 
hivataloknál, a kirendeltségek ügyfélszolgálatán 
és az ügysegédeknél. 
 
Az alábbi támogatások kerülnek ki a szociális 
ellátási rendszerből:  

- rendszeres szociális segély 
- adósságkezelési szolgáltatás 
- lakásfenntartási támogatás 
- a méltányossági közgyógyellátás 
- illetve a méltányossági ápolási díj 

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 
2015. március 1-jétől a járási hivatalok 
állapítják meg. Az e körbe tartozó 
ellátások a következők:  

 
- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, illetve új ellátási 
jogcímként az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás;  

 
- az időskorúak járadéka, az ápolási díj 

(alapösszegű, emelt összegű és kiemelt 
ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és 
normatív alapú); és az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság (2013. 
január 1-jétől a járások intézik). 

 

A támogatást központi költségvetési forrásból 
fizetik.  
Az aktív korúak ellátása során megállapítható 
ellátás típusai - melyet az önkormányzatok  
folyósítanak - március 1-ig még a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás  és a 
rendszeres szociális segély. 
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultság feltétel-rendszerében nem 
történik változás. A támogatás havi összege a 
2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személyek továbbra is a járási hivatal 
munkaügyi kirendeltségével kötelesek 
együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget 
elfogadni. 
 
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-
jétől ebben a formában már nem lesz része a 
szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új 
ellátási forma lép az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás.  
Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres 
szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 
2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a 
jogosultságot.  
 
A lakásfenntartási támogatás szabályai 
március 1-jétől kikerülnek a Szociális 
törvényből. Ezután a támogatás ebben a 
formában nem állapítható meg. 
A tájékoztatás mellett a fentieket illetően állunk 
szíves rendelkezésükre személyesen az említett 
ügyfélfogadási helyszíneken vagy telefonon az 
alábbi elérhetőségeken. 
Tel: 57/540-100, 21/251-1051                

Tisztelettel: 
                                            Vári-Nagy Judit      
                                              hivatalvezető 

 
FELHÍVÁS 

Mezei pocok elleni 
védekezésre 2014. év tavaszán 
Magyarország közép- és dél-
alföldi megyéiben, így Jász-
Nagykun-Szolnok megyében is 
tömeges mezei pocok 
felszaporodás indult el. A mezei 
rágcsáló nyár elejére, derekára 
oly egyedszámot ért el, hogy 

látványos kártételt okozott a 
kalászos gabonákban, valamint a 
kapás kultúrákban is, komoly 
gazdasági károkat okozva a 
földműveseknek. A kártevő 
egyedszáma a jelentős irtószeres 
kezelés ellenére is alig csökkent 
az év további időszakában. Az 
ősz végi, tél eleji esős, 

viszonylag hűvös idő 
csökkentette ugyan a pocok 
állomány létszámát, azonban a 
populáció nagyon várt 
összeomlása nem következett 
be. Jelen időszak (2015. 
február), a mezei pocok 
fellelhető egyedszámát tekintve 
erősen hasonlít a 2014. év 
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hasonló időszakához. Az áttelelt 
pockok egészségesek, jól 
fejlettek, jelenleg is aktívan 
táplálkoznak. A meteorológiai 
előrejelzések az elkövetkező 30 
napra a pockok számára 
előnytelen jelentősebb 
folyamatos esőzést nem 
jósolnak. Lassú felmelegedés, 
különösen meleg nappalok 
várhatók, ami a mezei pocok 
számára igen kedvező, így nagy 
valószínűséggel megismétlődhet 
a tavalyi gradáció, ami hasonló, 
vagy akár súlyosabb gazdasági 
kárt is okozhat. 
Az előzőekben leírtakra 
tekintettel a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 
mezei pocok elleni védekezésre 
hívja fel a megye 
mezőgazdasági termelőit, 
földtulajdonosait, földkezelőit, 

valamennyi víztársulatot, 
erdőbirtokost, egyéb 
földhasználót. Jelen 
időszakban a mezei pocok 
járatai jól felderíthetők mind 
szántóföldön, mind ruderális 
területeken, a csalétkes 
védekezések igen jó 
eredménnyel kecsegtetnek. A 
védekezés eredményességét 
nagyobb összefüggő területen 
végzett, a gazdálkodók által 
összehangolt kezelésekkel 
nagyban lehet fokozni. (A 
növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV.23.) FVM 
rendelet 2.§ (1) bek. a mezei 
pockot érintően a termelők, 
földhasználók részére 
kötelezően előírja a 
védekezést.) 
A mezei pocok elleni 
védekezésre jelenleg 
használható az ARVALIN-LR, 
továbbá a NÉBIH 

szükséghelyzeti felhasználási 
engedélyével a REDENTIN 75 
RB rágcsálóirtószer. A Redentin 
75 RB készítmény kizárólag 
felsőfokú végzettségű 
növényvédelmi szakember 
irányítása és felügyelete mellet, 
a Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága engedélyével 
alkalmazható. 
Szakmai segítségért, tanácsért 
forduljanak felsőfokú 
végzettségű növényvédelmi 
szakemberekhez. A kezeléseket 
a készítmények használati 
előírása szerint körültekintően, a 
hasznos mezei állatok 
egészségét óvva végezzék el.           
Szolnok, 2015. február 17.   
                      
 
                     Holló László 
                         igazgató

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

 
Iskolánkban továbbra is 
folytatódik a TÁMOP 3.1.4-
12/2-2012-0168 számú pályázat 
programjainak lebonyolítása. A 
pályázatnak köszönhetően 
januártól tovább folytatódnak 
szakköreink. Január hónapban 
immár negyedik 
egészségnapunkat tartottuk. Az 
egészséges életmódra nevelés 
jegyében iskolánk alsó 
évfolyamos tanulói néptáncot 
tanultak, zumbáztak, rajzoltak, 
vetélkedtek, míg a felső 
évfolyamos diákok 
edzőteremben, illetve bowling 
pályán tehették próbára 
képességeiket, mérhették fel 
erőnlétüket. Hamarosan újra 
indul az úszótanfolyam az első 

osztályosak részére, míg a 
második évfolyam tanulói erdei 
iskolában mélyíthetik tudásukat 
április végén. További két egész 
napos kirándulás várja 
tanulóinkat, melyek során 
Budapest és Kecskemét 
látnivalóit, érdekességeit 
ismerhetik meg. A harmadik és 
negyedik évfolyam közlekedési 
ismereteit bővítheti, illetve 
mérheti össze tudását gyakorlati 
és elméleti megmérettetés 
keretében. Március 20-án 
iskolánk névadójának 
tiszteletére Gerevich-napot 
szervezünk, melyen vendégül 
látjuk az olimpiai bajnokok 
nevét viselő iskolák képviselőit, 
valamint az Magyar Olimpiai 

Akadémia képviselőjét. 
Ugyanezen a napon délután a 
szülőket várjuk családi 
sportnapra, hogy gyermekeikkel 
együtt játékos erőpróbán 
vegyenek részt. Májusban, 
illetve júniusban kerékpártúrákat 
is szervezünk a környező 
településekre. Júniusban 
hagyományainkhoz híven 
Játszóházzal várjuk tanulóinkat 
a gyermeknap alkalmából. Ez a 
pályázatunk, mely 2013 óta 
biztosít programokat 
gyermekink számára, júniussal 
zárul. Az IPR programnak 
köszönhetően 2015. március 5-
én 4-8. évfolyamos diákjaink 
közül 26-an budapesti 
kiránduláson vehettek részt, ahol 
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„Budavár hadra fogva” program 
keretében felfedezhették a budai 
várnegyedet, a Múltfürkész kvíz 
segítségével pedig 
megismerhették a Hadtörténeti 
Múzeum kiállításait. A program 
zárásaként pedig a Vérmezőn 
„soft-csúzlis” kalandjátékkal 
zárták napot. Egyéb 
programjaink közül kiemelkedik 

a szülői munkaközösség által 
február elején megrendezett 
farsangi bál, mely remek 
kikapcsolódást nyújtott a 
diákoknak. Ötletes jelmezek, 
illetve az iskola zumba 
csoportjának fellépése 
színesítette a februári péntek 
délutánt. Április 2-án alsós 
kisdiákjaink a szolnoki 

Szigligeti Színházban 
megnézhetik az Óz, a nagy 
varázsló című előadást, 
önköltséges program keretében. 
Reméljük, hogy diákjaink 
számára a tanév hátralévő részét 
az itt felvázolt programjaink 
kellőképpen színesítik.  
                        

 Rozmis Margit 
 

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁS RENDJÉRŐL 
 
A 2015/2016. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:  

• 2015. április 16. 
(csütörtök) 8-19 óra 
között 

• 2015. április 17. 
(péntek) 8-18 óra 
között 

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 

a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik.  
A szülő az első évfolyamra 
történő beíratáskor köteles 
bemutatni: - A gyermek 
személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját) 

valamint a gyermek iskolába 
lépéséhez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.  
 - Emellett a szülő hozza 
magával a kedvezményekre 
jogosító határozatot is (pl. 
gyermekvédelmi határozat, 
tartós betegségről szóló 
igazolás.)

 
 MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

A 2015 –ös évet a nagyterem felújításával 
kezdtük. Felcsiszolták a parkettát, majd 
átlakkozták. A nyílászárókat az egész épületen 
csiszolták és festették. A színpadi hátsó és első 
nagyfüggönyöket támogatásokból lecseréltük. A 
szilveszteri jótékonysági est bevételéből és a 
lakosság részére készített támogatói jegyek 
árából sikerült minden nyílászáróra új függönyt 
vásárolni. Ezúton is szeretnénk még egyszer 
minden KEDVES TÁMOGATÓ LAKOSNAK, 
VÁLLALKOZÓKNAK, CÉGEKNEK, 
köszönetet mondani, hogy anyagi  
támogatásukkal segítették az intézményt! Kérek 
mindenkit, jöjjön rendezvényeinkre, használjuk 
közösen kulturális színterünket, a Művelődési 
Házat és Könyvtárat! Ötleteiket hozzák be, hogy 
milyen rendezvényeket, klubokat szeretnének 
látogatni az elkövetkező időkben! Minden 

pozitív kezdeményezést szívesen fogadunk, és 
minden negatív kritikából tanulunk! 
Látogassanak be bátran az intézménybe! Február 
hónapban megkezdődött a báli szezon. Az 
 általános iskolások farsangi bálját a vadászok 
bálja követte. A napokban az Idősek Otthona 
farsangi mulatságára készülünk, majd az 
óvodások és nyugdíjas klub is farsangi 
mulatsággal űzi el a telet. Aktuális 
programjainkat az előtérben elhelyezett 
programtáblán mindenki megtekintheti, valamint 
az interneten a facebook oldalunkon./ 
Művelődési Ház és Könyvtár Alattyán/ Minden 
működő klubban állandó létszámfelvétel van. 
Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel!  

 
Simon Józsefné  

művelődésszervező 
 
 
 

FILMVETÍTÉS A CSÁNGÓKRÓL 
2015. április 2-án csütörtökön 15:00 órakor a Művelődési Házban 

A vetítés vendége Pócs János országgyűlési képviselő  
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IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 

 
Az év vége is mozgalmasan telt 
intézményünkben!  
2014-ben is felállítottuk a 
Betlehemünket. Meglátogatott 
bennünket a Mikulás is, és az 
ünnepségen Koczkás Gábor 
Polgármester Úr és Tóth Ildikó 
Jegyző Asszony is a vendégünk 
volt. Időseinknek, 
vendégeinknek meglepetés 
Mikulás-tánc műsorral 
kedveskedtünk. 
Közben izgalommal 
barkácsoltunk a december 13-ai 
Luca napi vásárunkra is! 
Meghívtuk az óvodásokat, 
iskolásokat is, akikkel közösen 
karácsonyváró dalokat 
énekeltünk, játszottunk. 
A karácsonyt az Aranyalkony 
Nyugdíjas Klubbal együtt 
rendeztük meg a Művelődési 
Házban. Mindannyiunk örömére 
előadtunk egy Betlehemes 
játékot, és a műsor végén egy-
egy mécses fényével kívántunk 
mindenkinek szeretetteljes 
ünnepet! A karácsonyi asztalt 

időseinkkel, és 
hozzátartozóikkal együtt ültük 
körbe, ahol a vacsora 
hagyományosan töltött káposzta 
volt. Az év végéhez közeledve 
mi is értékeltük, átgondoltuk az 
Idősek Klubjának az életét, ami 
sok boldog percet okozott, 
hiszen a faliújságunkról 
megannyi kellemes, boldog 
pillanat-kép simogatja lelkünket. 
A mindennapi életben a gondok, 
terhek mellett erősítjük, 
bíztatjuk egymást, segítünk 
megoldani a felmerülő 
problémákat, legyenek azok 
akár lelki, testi, vagy szociális 
eredetűek; és tesszük mindezt 
hivatástudattal, a szeretet, 
tisztelet, és a türelem jegyében, 
családias hangulatban! Épp 
ezért, szeretettel várjuk új 
ellátottainkat, akik az Idősek 
Klubjában szeretnének egy jó 
közösség tagjai lenni, imádnak 
jókat beszélgetni, és vágynak 
arra, hogy hasznosan, 
szórakozva töltsék el 

mindennapjaikat! Várjuk azokat 
is, akik házigondozásunk 
keretében szívesen vennék a 
segítséget a mindennapi 
teendők, feladatok 
elvégzésében. Az 
önkormányzati fenntartásban 
működő szociális bérlakásokban 
jelenleg három szabad férőhely 
van, ahová – elsősorban - idős, 
alattyáni, egyedülálló 
érdeklődőket várunk, akik 
szeretnék napjaikat 
biztonságban tudni, hiszen a 
háziorvosi rendelő és a nappali 
intézményünk közelsége 
biztosíték erre! A 2015-ös évben 
is sokféle, változatos programot 
szeretnénk rendezni, és 
törekszünk arra, hogy 
közösségünk még tovább 
fejlődjön, gyarapodjon, melyhez 
mottónk: „Szeretet szül 
szeretetet.” 
 
Elérhetőségünk:  

Nagy Anita intézményvezető 
Tel.: +36 20 928-3080 

 

 
„….Emlékezzünk régiekről…” 

(Hírneves alattyáni személyek) 
 

JUSZTUS JÓZSEF 
(1839-1910) 

Alattyáni plébános címzetes 
kanonok 

Jusztus Józsefre a méltán 
nagyhírű plébánosunkra a ma 
még élő generációkból már alig 
emlékszik valaki, ami az 
időknek múlásával és a 
változásoknak köszönhetően – 
sajnos – természetes …. Pedig… 
pedig …. nagyon sokat tett eme 
messziről ideszármazott  Ember, 
pap, plébános, címzetes 
kanonok, Alattyán község hithű 
lakosainak lelki építgetésén, a 
papi teendőinek példás ellátásán 

túl, a falu anyagi, szellemi 
felemelkedéséért is. Az 
oktatásban, a gazdasági 
ismeretek elmélyítésében és 
azok gyakorlatban való 
meghonosításában múlhatatlan 
érdemeket szerezett. Igazi, a reá 
bízott közösség javait szolgáló, 
oktató, tanító, példával elöljáró 
Ember volt. Mindenki emlékszik 
ugyebár az egykori „felvégi” 
iskolára amely a mai Idősek 
Napközi Otthona helyén volt, és 
egészen a hatvanas évekig 
működött. Nos, ezt a 
kéttantermes toronnyal és 
haranggal ellátott iskolát saját 

költségéből építette Jusztus 
József. Mindemellett az Ő 
munkájának eredménye a 
lucerna meghonosítása és 
termesztésének fellendítése a 
falunkban. Neki köszönhetően 
létesült a mai Szív utca 
környékén a Faiskola, amelyben 
egyaránt helyet kaptak az 
őshonos magyar gyümölcsfajták 
mellett az újonnan nemesített, a 
hazánk éghajlatát jól tűrő nagy 
terméshozamú fajták is, 
amiknek mára már csak 
csenevész, elkorcsosult 
maradványait a Kiskert és a 
Szőlő lepusztult területén talán 
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még fellelheti az értő szemű 
gazdaember. A többit már 
kiirtotta, felégette, elpusztította 
az idő és a láncfűrész 
vasfoga….. Jusztus József olyan 
mélyen érintette meg a falu 
lelkét, olyan mély és maradandó 
volt áldásos tevékenysége, hogy 
Alattyán lakossága egy utcát 
nevezett el róla, ami nem kis 
dolog ugye barátaim… Igen, 
1945-ig a mai József Attila utcát 
Jusztus Józsefnek hívták. Úgy 

vélem, hogy egy ilyen kis 
község azidőtájt talán nagyobb 
és méltóbb emléket nem is 
állíthatott egy pap tiszteletének. 
Mindemellett ismerték és 
elismerték tevékenységét 
megyei, sőt országos 
méretekben is. Ő volt a járási 
iskolaszék elnöke, 1883-ban az 
egri érsek megyei alperes 
plébánossá nevezi ki. 1889-ben 
címzetes kanonok, egri 
egyházmegyei áldozópap, 

megyei alesperes plébános, és 
megkapta a Koronás 
aranykeresztet. Végső 
nyughelye is itt van az alattyáni 
temetőben ahol hozzátartozói 
mellett alussza álmát a 
feltámadás reményében. Méltó 
és igazságos, hogy emlékét 
megőrizzük a jövőnek mai 
magyarok! 
 

Budai Rudolf

 

 
Bepillantás az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub életébe 

 
Klubunk 2015. februári 
gyűlésén értékeltük a 2014-es 
évet, ahol megállapítottuk: 
sikeres évet zártunk. Sokfelé járt 
a csoport kirándulni, fürödni, 
sport rendezvényen vettünk részt 
Szolnokon, testvértalálkozókat 
tartottunk, látogattunk, közös 
névnapi megemlékezést 
tartottunk, karácsonyi 
ünnepséggel zártuk az évet. Úgy 
tűnik az idei év is jól kezdődik a 
csoport számára. Jött egy 
felhívás az V. Országos 

Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ra. Úgy 
döntöttek a Táncoslábú Mamik 
és az Alattyáni Nyugdíjas Férfi 
Kórus, hogy beneveznek erre a 
rendezvényre. Nagy 
szorgalommal készült mind két 
csoport. 2015. február 21-én volt 
az elődöntő Szolnokon a 
VOKE- Csomóponti 
Művelődési Központban. Végre 
elérkezett a várva várt nap. 37 
színvonalas produkció közül 
mindkét csoportunk tovább 
jutott a középdöntőbe. A 

középdöntő és a döntő 
Hajdúszoboszlón a Mátyás 
Király Gyógyszállóban kerül 
megrendezésre áprilisban. 
Folytatódik a szorgalmas 
gyakorlás, hogy ott is jól 
tudjunk teljesíteni. Ehhez 
kívánok mindannyiunknak sok 
erőt, egészséget! 

  
Móczó Vilmosné 

Nyugdíjas Klub vezetője

 
HÍREK AZ ALATTYÁNI ERŐEMELŐK VERSENYEIRŐL

 
Tóth Tamás és Móczó Attila 

Az erőemelés területén eddig szép eredményeket elért 
fiatalajaink, Tóth Tamás és Móczó Attila, ismét újabb 
megmérettetésekre készülnek. Budapesten 2015. 

május 16-án a Fekvenyomó Magyar Bajnokságon 
vesznek részt. Móczó Attila fekvenyomás 
kategóriában új magyar csúcsra készül. Tóth Tomi 
pedig felhúzásban próbál a dobogóra állni. A Magyar 
Bajnokság után a Diákolimpián való részvétel a cél, 
majd Siófokon a Muslce Beachen próbálnak 
szerencsét az alattyáni fiatalok. Az elmúlt év sikerei 
és a kitartó felkészülés alapján reménykedhetünk az 
Európa Bajnokságra való kijutásba. Ezek mellett 
köszönet illeti az alattyáni erőemlőket a versenyekre 
való eljutáshoz nyújtott anyagi támogatásért és külön 
köszönet jár a két fiatal családjának akik időt, pénzt 
nem sajnálva segítik a fiatalokat a felkészülésben és a 
versenyekre való eljutásban.                

Erőemelő Klub - Alattyán
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Felhívás 

A település vállalkozóinak lehetőséget biztosítunk 
lapunkban arra, hogy vállalkozásukat bemutassák 
ingyenes hirdetési lehetőség keretében 
negyedévente megjelenő lapunkban. Községünk 
valamennyi lakója számára ingyenesen lehetőséget 
biztosítunk köszönetnyilvánítás, közérdekű 

információk közzétételére. Továbbra is várjuk a 
civilszervezetek, intézmények beszámolóit.  
Következő lap megjelenése: 2015. június. 
Megjelentetni kívánt hirdetéseiket, beszámolóikat 
legkésőbb június 08-ig várjuk. Alattyáni Hírmondó 
szerkesztősége.  
Elérhetőség: alattyani.hirmondo@gmail.com 

 

Rejtvény 
Fejtse meg a következő rejtvényt, majd a megoldást küldje el a szerkesztőség e-mail címére 
alattyani.hirmondo@gmail.com, vagy a művelődési házban személyesen leadhatja legkésőbb április 30-ig. A 
helyes megfejtők között a település logójával ellátott bögrét sorsolunk ki.  
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Vízszintes: 
1. A megfejtés 1. része 
8. Történelmi kor. 
9. Három a kislány: ……, Hédi, Médi. 
10. Csuk. 
11. ………. de Janeiro ékezettel. 
12. Kétjegyű mássalhangzó. 

13. Növény, ruhaanyag. 
14. Papi tisztség. 
18. Testrész. 
19. Évszak. 
 
Függőleges: 
1. A megfejtés 2. része. 
2. Cári parancs. 
3. Gléda. 
4. Cirkónium vegyjele. 
5. Enélkül nem működik a mobiltelefon. 
6. Város Olaszországban. 
7. A Balatont a Dunával összekötő csatorna. 
13. Igekötő. 
15. Tagadószó. 
16. Néma pej. 
17. A magyar ábécé 31. betűje.

 

Tisztelt Lakosok! 
Alattyán településen a kéményseprést várhatóan 

2015. június-július 
2015. november-december hónapokban végezzük. 

Filantrop Kft. 

Anyakönyvi Hírek 
2014. 12. 05. – 2015. 03. 05. 

Születés 

• 
Balogh Hanna 

• Barna Mercédesz 
Mónika 

• Czibak Richárd 

• Lakatos Dávid 
• Lakatos Viktor 

 
Haláleset 

• Budavári Gábor 
• Burka János István 
• Császár Katalin 
• Gecse László Mátyás 
• Gohér István 
• Győri Imréné 

• Józsa Pál 
• Lajkó Sándorné 
• Molnár Béla 
• Nichta Pálné 
• Oláh Rudolf 
• Szatmári András 

György 

 
Alattyáni Hírmondó 

Alattyán Község Önkormányzatának lapja 
Felelős kiadó: Koczkás Gábor  polgármester                  Felelős szerkesztő: Tóth Ildikó jegyző 

A szerkesztőbizottság tagjai: Simon Józsefné, Molnárné Menyhárt Éva, Bárkányi Adrienn, Rozmis Margit 
ISSN 2061-5744 

Kiadja: Alattyán Község Önkormányzata, Alattyán, Szent István tér.  


