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POLGÁRMESTERI hivatal hírei
TISZTELT 

INGATLANTULAJDONOSOK!

Felhívom figyelmüket, hogy az 
ingatlantulajdonosok közterület 
tisztán tartásával, zöldterület 
ápolásával kapcsolatos feladatai 
között szerepel az ingatlan melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztán tartása, gaztalanítása, a 
járdán felburjánzó gyom kiirtása, 
valamint a járda és az úttest fölé 
nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyesése. A közterületre ültetett 
növényeket (fák, bokrok, virágok) 
gondozni, metszeni, úgy

A Kormány célul tűzte ki az 
állampolgárok és a vállalkozások 
széles körét terhelő fizetési 
kötelezettségek enyhítését. A 
költségvetésben már 2016-ban 10 
milliárd forinttal kevesebb bevételt 
terveznek a közigazgatási térítési 
díjak csökkentése, illetve 
megszüntetése miatt. Az állami 
rezsicsökkentés az érintettek 
véleménye és javaslata alapján 
valósul meg, ezért 2015. június 5-

Alattyán Község Önkormányzata 
2015. évben több közmunka 
programra nyújtott be pályázatot és 
támogatásban is részesült. A 
benyújtott programok támogatása 
jellemzően 100 %-os
bértámogatással és fajlagos költség 
támogatással valósul meg, kettő 
program esetében 75 %-os a 
támogatási intenzitás.

1. Mezőgazdasági program elem 
A programban 2015. március 1- 
jétől - 2016. február 29-ig 
foglalkoztatásra kerül 15 fő 
munkanélküli. Az eltelt időszakban

szükséges, hogy 2,5 m 
magasságban ne legyen lelógó ág, 
illetve a járda vonalától 10 cm-re 
az úttest felé kifelé, az úttest 
vonalában pedig a járda felé 
befelé, szintén 10 cm-re szükséges 
visszametszeni. Az ingatlanok és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 
8/2014.(V.28.) önkormányzati
rendeletünk tartalmazza a 
vonatkozó szabályokat.
A közterületek használatáról szóló 
29/2013. (XII.04.) önkormányzati 
rendelet 3.§. (1) bekezdése szerint 
a közterület rendeltetéstől eltérő 
használatához (továbbiakban:

ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS 
töl konzultáció indul, amely 
augusztus 6-ig tart.
A magánszemélyek és a 
vállalkozások fizetési terheinek 
csökkentése érdekében az 
érintettek véleményének és 
javaslatainak megismerésére
kérdőív készült. A konzultáció két 
hónapja alatt ezeken a kérdőíveken 
az állampolgárok 9 hatósági eljárás 
díjának mérséklésével vagy 
megszüntetésével kapcsolatban

Tisztelt Olvasóink!
az önkormányzat megvásárolta az 
Alattyán, Szent István út 35. szám 
alatti ingatlant, melynek ideiglenes 
karbantartási munkálatait
megkezdtük. Kialakításra került 
egy kb. 100 m2 területű hodály a 
hozzátartozó kerítéssel együtt. A 
programon belül betakarításra 
került a megvásárolt 55 juh és 5 
kecske téli takarmányozásához 
szükséges széna egy része, illetve 
folyamatosan végezzük a 
közterületek, elhanyagolt területek 
kaszálását, szintén takarmányozási 
célból.

közterület-használat) engedély 
szükséges, így az építési anyagok 
(homok, sóder, törmelék, stb.) 
közterületen lévő folyamatos 
tárolása esetén is szükséges 
közterület-használati engedélyt 
kérni és a rendelet 2. számú 
melléklete szerinti díjat megfizetni. 
Ugyanez a rendelkezés vonatkozik 
a közterületen tárolt használaton 
kívüli gépjárművekre is. Az 
elkövetkező hetekben a hivatal 
dolgozói felmérik, hány helyen és 
kik használják a közterületet 
rendeltetéstől eltérően.

találhatnak javaslatot, melyek 
közül négyre tehetnek javaslatot. 
Ezenkívül a két kérdőíven a 
válaszadó javasolhatja egy-egy 
hatósági eljárás hatósági eljárásért 
fizetendő díj vagy illeték 
megszüntetését is.
A kérdőívek megtalálhatók a 
Kormány ablakokban. a járási 
hivatalok ügyfél szolgálatain
valamint a kormányhivatal 
internetes oldalán.

Az Alattyán, Rakéta u. 3. szám 
alatti un. varroda 2000 m2-es 
udvarán konyhakerti növények 
ültetését és folyamatos gondozását 
végezzük, illetve saját tulajdonú 
külterületi szántóföldön kukorica 
vetése is megtörtént.

2. Helyi sajátosságra épülő 
programelem
A programban foglalkoztatásra 
kerül 15 fő munkanélküli. 2015. 
március 1-jétől - 2016. február 29- 
ig tartó időszakban.
A program megvalósítása során a 
mezőgazdasági programhoz etetők, 
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itatok, juhhodály építése, tartási 
hely körbekerítése, tereprendezés 
valósul meg. Elkészültek a 
Művelődési Házba az új asztalok, 
és a Polgármesteri Hivatal 
irodáiban új polcok lettek 
elhelyezve.

3. Közúthálózat karbantartása 
programelem
A programban foglalkoztatásra 
kerül 15 fő munkanélküli, 2015. 
március 1-jétől - 2016. február 29- 
ig tartó időszakban.
A program keretében felszedésre 
és ismételten lerakásra került a 
járda a Rakéta utcában, a Kiskör 
utcában, a Szent István út 35. szám 
előtt. Folyamatosan végezzük a

Engedjék meg, hogy leírjunk egy 
történetet Milton Friedmanről, a 
Nobel díjas közgazdászról, aki az 
1960-as években egy ázsiai 
országban végzett
csatornaépítésnél vett részt egy 
munkalátogatáson. Látta, hogy az 
emberek ásóval építkeznek, 
modern eszközök, traktorok és 
markolók nélkül. Megkérdezte a 
kormány képviselőjét, hogy miért 
nem használnak korszerűbb és 
célszerűbb eszközöket. Azt a 
választ kapta, hogy akkor most 
nem jól érti a helyzetet, mert ez 
egy munkaprogram, azaz itt arról 
van szó, hogy minél többet 

közutak mellett a fűnyírást, 
gaztalanítást.

4. Illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása (mintaprogram)
A programban foglalkoztatásra 
kerül 15 fő munkanélküli, 2015. 
március 1-jétől - 2015. október 31- 
ig tartó időszakban.
A program keretében
megvásároltuk a VTZ2048-AM 
típusú mezőgazdasági erőgépet. 
Rendszeresen elvégezzük
külterületi, belterületi utak mentén 
a lerakott illegális hulladék 
begyűjtését, és elszállítását.

5. Belvizes hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program

Kedves Olvasóink!
dolgozhassanak. Erre Milton 
Friedman azt felelte, hogy igen, ő 
valóban azt hitte, hogy itt egy 
csatornaépítést lát, ha tévedett s ez 
a folyamat a munkáról szól, akkor 
a kormánynak meg kellett volna 
fontolnia, hogy ásók helyett 
kanalakat adjon a munkások 
kezébe.
A történetet amiatt osztottuk meg a 
Tisztelt Olvasókkal, mert benne 
rejlik a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos alapkérdés, ami a 
község lakosságát is foglalkoztatja: 
mi a dolog célja? Javaslom, 
mindenki maga keresse meg rá a 
választ saját beállítódása szerint a 

A programban foglalkoztatásra 
kerül 4 fő munkanélküli, 2015. 
május 1-jétől - 2015. augusztus 
31-ig tartó időszakban.
Ezen időszakban teljes felújítása 
történik a Rózsa utcában található 
árok egy szakaszának.

6. Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program.
A programban foglalkoztatásra 
kerül 6 fő munkanélküli, 2015. 
március 5-től- 2015. augusztus 31- 
ig tartó időszakban.
A foglalkoztatottak
intézményeinkben látnak el 
adminisztratív és kisegítő 
feladatokat, segítve az ott 
dolgozok munkáját.

fenti történet ismeretében. Egy 
azonban biztos. Minden kritika, 
negatív észrevétel, gunyoros 
megjegyzés ellenére láthatóan 
rendezettebb külsőt öltött 
településünk, így a Művelődési 
Ház előtti terület, virágosítottuk a 
Szent István teret és utat, 
felfrissítésre került a sportpálya 
füves területe és az öltözők, 
mellékhelyiségek takarítása is 
megtörtént és természetesen 
tovább folytatjuk a község szebbé 
tételét, vonzerejének növelését.

Alattyán Község Önkormányzata

Védekezzünk a tűz ellen!

Ha tüzet vagy tűzveszélyt észlel, haladéktalanul értesítse a hivatásos szerveket!
Szabadban tarló, gyep, növényi- és, vágástéri hulladék égetése csak engedély birtokában lehetséges! 

Az engedélyezett égetést, annak megkezdése előtt 24 órával be kell jelenteni az illetéke katasztrófavédelmi 
igazgatóságnak (tel: 105)! Az égetés befejezése után a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, 
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kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni! Száraz, szeles időben, illetve tűzgyújtási tilalom elrendelését 
követően még engedély birtokában is tilos az égetés!

Kapcsolódó jogszabályok:
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 

kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 
Koczkás Gábor 
polgármester 

JEGYZŐI HÍREK

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje, valamint a pénztár 
nyitva tartása az alábbiak szerint változott:

Hétfő 8.00- 12.00 13.00-16.00
Kedd 8.00- 12.00 du. nincs ügyfélfogadás
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök de. nincs ügyfélfogadás 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Kérjük, szíveskedjenek az időpontokat betartani.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2015. augusztus 17. - 2015. augusztus 19. 
közötti időszakban igazgatási szünetet tart. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás 
szünetel. Megértésüket köszönjük! Tájékoztatjuk a 
szülőket, hogy az Alattyáni Óvoda 2015. 

augusztus 03-2015. augusztus 23. közötti 
időszakban zárva tart.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy nyomtatványaink 
honlapunkról letölthetőek, az önkormányzati 
történések figyelemmel kísérhetöek. Honlapunk 
mellett facebook oldalunk is üzemel.

Tóth Ildikó
jegyző

RÖVID HÍREK
Alattyán Község Önkormányzata állófogadás keretében látta vendégül a helyi általános iskola, valamint az 
óvoda pedagógusait és az ott dolgozó technikai dolgozókat a pedagógusnap alkalmából.

Vendégfogadás a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Alanyán Község Önkormányzata 90. születésnapján köszöntötte Juhász András és Szabó László lakosokat. 
Ezúton is kívánunk nekik nagyon jó egészséget!

ALATTYÁNI HÍFLMDNDÓ
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Juhász András köszöntése Szabó László köszöntése

Pillanatok az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
II. negyedéves munkájából

Eseménydús volt az Alattyáni 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
második negyedéve. Eves 
programunk kialakítása során 
törekedtünk arra, hogy minden 
korosztály számára legyenek olyan 
rendezvények, ahol jól érezhetik 
magukat. A Községi
Önkormányzat által szervezett 
majális ünnepségen, mint csapat, 
mi is főztünk. Egy üst babgulyás 
készült füstölt hússal és kézzel 
csipkedett galuskával. A kb. 150 
megvendégelt helyi lakost, akik 
meglátogatták sátrunkat, üdítővel 
és egy tányér meleg étellel 
vendégül láttunk. Következő 
programunk május 5-én, a 
költészet napja és a roma kultúra 
világnapja alkalmából
megrendezett Vers-és Prózamondó 
verseny volt, ahol 12 diák 
előadásában hallhattunk szebbnél 
szebb cigány népmesét és roma 
költők verseit. Mindenkit 
meglepett Horváth Vanessza és 
Szabó Hanna produkciója, akik 
először magyarul majd lovári 
nyelven mondták verseiket. A 
Nemzetiségi Önkormányzat
tagjaiból valamint a 2 tanárból 
álló zsűri két kategóriában hirdetett 
nyertest: az alsó tagozatosak közül 
Rácz Katalin míg a felsősök közül 
Csík Tilda lett a győztes.
Köszönjük a gyerekeknek, hogy 
ilyen lelkesen fogadták 
versenyki írásunkat és köszönjük az 
iskola tanárainak, hogy segítették 
őket a felkészülésben. A jövőben is 
tervezünk hasonló programokat,

hisz fontos számunkra szervezett vetélkedőn is részt 
vehettek, és különféle játékos, 
ügyességi feladatokban
mérettethették meg magukat. A 
vetélkedők abszolút győztese

hagyományaink ápolása, kultúránk 
megismertetése a fiatalokkal. 
Május 23-án a helyi gyerekeket 
köszöntöttük Gyermeknap
alkalmából.

Csík Tilda és Rácz Katalin
Igaz, délelőtt az időjárás nem 
igazán kedvezett nekünk, de 
fellépőink elkergették a felhőket, 
és szinte a kezdés után rögtön 
kisütött a nap. Színvonalas 
produkciókat láthattunk a 
színpadon a Gipsy Lőve 
tánccsoport. Szabó Rebeka és 
Fehér Dominika akrobatikus 
táncosok valamint Rácz Katika 
jóvoltából. Emellett a zumbások is 
megmozgatták a közönséget 
rögtönzött bemutatójukkal. A 
bátrabbak az iskola tanárai által

Ki az. erősebb?
Pelyva Alex lett, de természetesen 
minden kis versenyző kapott 
ajándékot, édességet. Hatalmas 
sikere volt az Alattyánon még soha 
meg nem rendezett szkander 
versenynek, ahová rengeteg erős 
fiú és lány jelentkezett minden 
korcsoportból. 10 év alatti 
kategóriában Horváth Gyula volt a 
legyőzhetetlen és különdíjas lett 
Horváth Róni, áld a mezőny 
legfiatalabbja is volt egyben. A 
nagyok között már igazi harc folyt, 
amiből Farkas Kálmán került ki 
győztesként. Szembesülnünk 
kellett azzal, hogy az alattyáni 
kislányok is nagyon erősek ám. 
Szabó Dzseni és Szabó Bianka 
különdíjat kapott, Fehér Dominika 
pedig első helyezési ért el. A 
győztesek érmet, oklevelet és egy- 
egy tollaslabda játékot kaptak. 
Másik versenyszámunk a 
Szépségkirálynö választás volt. Itt 
is szép számban voltak 
jelentkezők. A tíz év alatti lányok 
közül, a nézők valamint a 4 külsős 
zsűritag egyhangú szavazata 
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alapján Szabó Rebeka lett Alattyán 
szépe. Szintén egyhangú döntés 
született a 10 év felettieknél is. 
Góman Dzsenifer viselheti az
Alattyán Szépe nevet 2015-ben. 
Királynőkhöz méltóan
megkoronáztuk őket és vállukra

szalagot.
helyeztük a győzteseknek járó

Góman Dzsenifer
A színpadon kívül is rengeteg 
programmal készültünk apró 
vendégeinknek. A Jászberényi 
Rendőrkapitányság két munkatársa 
vicces dolgokat hozott ki. 
Részegséget szimuláló
szemüvegben kellett a mini 
akadálypályán végigmenni,
valamint a labdával célozni.
Emellett ujjlenyomatot is vettek a 
„kis bűnözőkről” és színezöket 
osztogattak az őket
meglátogatóknak. A jászberényi 
Katasztrófavédelem is kivonult a 
helyszínre és megmutatták 
munkaeszközeiket, autójukat, ami 

már rengeteg ember életét mentette 
meg. A bátrabbak felülhettek a 
tűzoltó autóra, felvehették a 
tűzoltó sisakot, kézbe vehették a 
különböző szerszámokat.
Nem lenne Gyereknap ugrálóvár 
nélkül! A kisebb gyerekeknek az 
ugrálóvárban, míg a nagyobbak az 
óriás trambulinon fáraszthatták 
magukat. A rendezvény ideje alatt 
mindenki korlátlanul használhatta 
a játékokat, amelyek előtt végig 
hosszan kígyózó sorok álltak, 
melyből arra következtethetünk, 
hogy élveztétek. Senki nem ment 
haza üres kézzel. Az óvó nénik 
gyönyörű lufi figurákat 
hajtogattak, amiből közel 300 
darabot kiosztottak
vendégeinknek.

Lufi hajtogatása
Folyamatosan osztottuk a 
finomabbnál finomabb
édességeket, melyekből a romák 
és nem romák egyenlően kaplak. 
Kiosztásra került közel 200 darab 
jégkrém, 200 darab nyalóka,

cukrok, rágok, csokik,
buborékfújók, labdák, tollaslabda 
játékok és még sorolhatnánk. Akik 
megszomjaztak, a rendezvény 
ideje alatt ingyen fogyaszthattak 
üdítőt. Rengetegen ünnepeltük 
együtt a Gyereknapot. Bízunk 
benne, mindenki jól érezte magát, 
és reméljük, sikerült felejthetetlen 
élményt szerezni az alattyáni 
gyerekeknek. Ezzel még nem ért 
véget második negyedéves 
programjaink sora. Az általános 
iskolai ballagás meglepetéséről a 
következő Alattyáni Hírmondóban 
számolunk be. Beszámolóm végén 
engedjék meg, hogy egy örömhírt 
is közöljek. Az Alattyáni Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat I. 
Alattyáni Kulturális Roma Nap 
nevű pályázata nyertes lett az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt kulturális
kezdeményezések programban. 
Ennek megvalósítása júliusban 
várható, melyről a szervezési 
munkák befejeztével plakátokon és 
a Facebook oldalunkon 
tájékoztatjuk a lakosságot.

Luda Edina 
ARNÖ elnök

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
nevelési év egyVégére értünk a 

részének, már csak a nyári időszak van előttünk, 
amely már kötetlenebb, szabadabb, játékban még 
gazdagabb időszak a gyermekek számára. Sok 
munka, de nagyon sok szép program, esemény és 
kirándulás is van mögöttünk, amiben a 
gyermekeinket részesítettük.
Pályázati forrásból a következő 
részesültek a gyermekek:
■ Rendhagyó énekórák az 

nagycsoportosok számára;
■ Kecskeméti kirándulás a 

nagycsoportosok számára

2014/2015-ös

élményekben

iskolában a

középső és 
(Vadaspark, 

Ciróka bábszínház, Planetáriumi előadás); 
Szolnoki Szigligeti színházi látogatás 
középső és nagycsoportosok számára - Óz, a 
nagy varázsló című meseelőadást láthatták; 
Mozielőadás a Jászberényi Lehel moziban-. 
A Csingiling című 3D-s mesefilmet 
nézhették meg a nagycsoportosok;

a

Állatkerti kirándulás a■ Jászberényi
kiscsoportosok számára;

Ebből a pályázatból vásároltunk még különböző 
mozgásfejlesztő eszközöket, amelyek 
elősegítették a gyermekek változatos fejlesztését 
a mindennapos- és a kötelező testnevelés 
foglalkozásokon egyaránt. Szintén sok 
lehetőséget teremtettünk a szülőkkel való 
kapcsolattartásra, tartalmának változatosságára. 
Adventi és 
szerveztünk, 
segítséget
pszichológustól 
kapcsolatosan. Reméljük, 
érdeklődéssel élnek a szülők egy ilyen előadás 
meghallgatásával.

farsangi 
valamint 

kaphattak 
a

munkadélutánokat 
hasznos előadást, 

egy meghívott 
gyermekneveléssel 

legközelebb nagyobb

Alapítványi forrásból a gyermekeknek szép 
gyermeknapi programot szerveztünk az óvoda 
udvarán-különböző változatos játékeszközök 
álltak rendelkezésükre (csúszda, játszókamion,

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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horgászjáték, mozgótölcsér, kiskocsi),- amely 
maximális élményt jelentett.

Az óvoda tornaszobája csúszásmentes burkolatot 
kapott az Önkormányzat jóvoltából, de 
köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek 
is, akik segítettek a burkolatcsere előtti munkák 
elvégzésében.
Május 29-én elbúcsúztunk 20 
nagycsoportosunktól, akik színvonalas 
műsorukkal bizonyították ügyességüket. Bízunk 
benne, hogy az iskolai életmódra kellőképpen 
felkészítve bocsájtottuk őket útjukra és az 
iskolában rájuk váró feladatokat sikeresen oldják 
majd meg.

Az óvodai beíratás is megtörtént, sajnos évről- 
évre csökken a gyermeklétszám, jelenleg 
mindössze 12 új gyermekünk lesz szeptembertől. 
A leendő kiscsoportosokat és minden beírt 
gyermekünket nagy szeretettel várjuk 
szeptemberben, tiszta, esztétikusán berendezett 
csoportszobákkal és egy új udvari meglepetés 
játékkal készülünk a fogadásukra.

Az óvoda dolgozói nevében mindenkinek nagyon 
szép élményekben gazdag nyarat és jó pihenést 
kívánok!

Kovácsné Markó Katalin 
megbízott óvodavezető

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Iskolánkban tovább folytatódott 
a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
megvalósítása. Ennek keretében 
2. osztályos tanulóink erdei 
iskolában tölthettek néhány 
napot Szilvásváradon.
Kecskemét és Eger 
nevezetességeivel 
sportkirándulás keretei között 
ismerkedtünk meg. Tanulóink 
drog és agressziókezelő 
tréningen is részt vehettek. 
Valamennyi diákunk számára 
az utolsó tanítási napon 
Gyermeknapi Játszóházat
szerveztünk, ahol ugrálóvár, 
illetve a bátrabbakat rodeó bika 
várta. A jó hangulatról bohóc 
gondoskodott a gyermekek
legnagyobb örömére. A
legszorgalmasabb, legügyesebb

diákjaink jó teljesítményük 
elismeréseként június 29 és 
július 3 között sporttáborban 
tölthetnek kellemes napokat a 
jászberényi hűtőgépgyár
strandfürdőjében, illetve július 
20-24 között ZOO 
táborozhatnak a jászberényi 
állatkert szervezésében. A 
táborozok a táborok ideje alatt 
teljes ellátásban részesülnek, 
illetve külön autóbusszal 
utaznak a táborok helyszínére, 
ahol kulturális, kézműves és 
sportprogramok várják őket. 
Ugyancsak pályázati folyásnak 
köszönhetően iskolánk elsős 
tanulói úszótanfolyamon
sajátíthatták el az úszás alapjait. 
Az IPR programnak 
köszönhetően budapesti

kiránduláson vettünk részt, 
melyen ismerkedtünk a főváros 
nevezetességeivel. Megnéztük a 
János-hegyi kilátót, és a tanulók 
legnagyobb örömére
Zugligetből a János-hegyre 
drótkötélpályás felvonóval 
„libegőztünk”.
Alsó tagozatos tanulóink 
látogatást tettek az Ópusztaszeri 
Történelmi Emlékparkban, 
megismerkedtek Szeged
belvárosával, meglátogatták a 
Kecskeméti Vadasparkot és 
megnézhették a Gripen 
vadászgépeket a Katonai 
Repülőtéren. Jártunk még a 
gyöngyösi Vadasparkban és 
kirándultunk Sástóra.
Iskolánkban a tanév folyamán 
szelektív hulladékgyűjtést

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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rendeztünk, melynek zárásaként 
a legtöbb hulladékot (műanyag 
kupakot, papírt, pet palackot) 
gyűjtő diákok
jutalomkiránduláson vehettek 
részt. A jutalmazottak
Szolnokon és Rákóczifalván 
jártak. Rákóczifalván a
Macimúzeumban és a 
Madárparkban tettek látogatást, 
míg Szolnokon a Bagolyvár 
Vadasparkban hazánk vad-, 
házi- és hobbiállataival 
ismerkedtek.

A település Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával közösen 
szavalóversenyt rendeztünk és 
részt vállaltunk a RNÖ által 
szervezett gyermeknapi
programok lebonyolításában. 
Programjaink célja, hogy 
tanulóink olyan élményekhez 
jussanak, melyekre mindig 
szívesen emlékeznek, és 
hozzájárulnak a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez,
gyarapítják tanulóink tudását.

A tanév zárásával kívánunk 
valamennyi diákunknak
kellemes nyári szünetet, jó 
pihenést!

Iskolánktól az idei tanév végén 
17 tanuló búcsúzott. Közülük 
egy tanuló gimnáziumban, 10- 
en szakközépiskolában és 6 
tanuló szakképző iskolában 
folytatja tanulmányait.
Kívánunk nekik sok sikert, 
eredményes tanulást!

A búcsúzó diákok névsora (felső sor: Simon István, Berkó Márk Péter, Szabó Krisztián Patrik, Kónya Viktor, 
Kökény Ibolya, Farkas Ilona Anna, Szurok Viktor, Tajti Tamás, Farkas Zsolt, Sajben István (alsó sor): Rácz. 
Tibor, Kállai József, Kállai Dzsenifer, Pelyva Marietta, Farkas Henrietta, Horváth Dezső, Kanálos Miklós

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az ingyenes 
tankönyvigényléshez, illetve a zavartalan 
iskolakezdéshez, az ingyenes és kedvezményes 
étkezés biztosítása érdekében szíveskedjenek a 
szükséges iratokat legkésőbb a tanévkezdés előtt az 
iskola titkárságán bemutatni. Akik ingyenes 
tankönyvre jogosultak:

• tartósan beteg
• szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos

A tankönyvtámogatás rendjéről
tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
három vagy több kiskorú, illetve eltartott 
gyermeket nevelő családban él,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül.

A kedvezményre való jogosultság igazoláshoz a 
következő okiratok bemutatása szükséges:

• a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
(a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadnia bérjegyzéket, a 
pénzintézeti számlaki vonalot, a postai
igazolószelvényt)

ALATTYÁNI HÍRMONDÓ
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• tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi 
igazolás vagy a magasabb összegű családi 
pótlék folyósításáról szólóigazolás; (a családi 
pótlék folyósításáról szóló igazolásként el 
kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 
számlakivonatot, a postai igazolószelvényt a 
sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 

szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultságról szóló határozat. Kérjük, 
nyilatkozzék a hátrányos, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzet meglétéről.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

A nyári hónapokban is működnek a művelődési 
ház klubjai (Kézműves klub, Főző klub, Jóga, 
Zumba, Nyugdíjas klub). Mazsorett csoport, 
kondicionáló edzés indul, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! Bővebb 
információt a művelődési ház facebook oldalán 
találnak! Július 11-én nyugdíjasok 

testvértalálkozójának ad otthont intézményünk. 
Július 18-tól Mosonyiné Sülyi Judit által 
szervezett fotós találkozónak és kiállításnak ad 
otthont a művelődési ház.

Simon Józsefné 
művelődésszervező

I. Alattyáni Kulturális Roma Nap
IteMMaa—-7r-Tirutm.uimi.il i« Tiriirw . ................... ii

2015. július 4. (szombat) 
Művelődési Ház

14. 30-tól

Helyi fellépők produkciói:
• Samu Katalin ének, gitáron kísér Burai Zsolt

Burai Zsolt Kevin hegedűjátéka
Burai Raj mund Zongorajátéka
Csík Tilda vers, Rácz Katalin cigány népmese 
Farkas Krisztián rapp
Balogh Tamás szabolcsi cigánytáncok 
Horváth Gyula ének
Jászapáti Roma fiúk zenés táncos produJ^Mp^^Á^^^^B 
Nagypál Péter és Nagy-Pál Ágnes cigány néptáncok 

Jászárokszállási Piros Pipacs és Fekete Rózsák tánccsoportok
Kökény Viktor ének, gitáron kísér Kökény Zsolt
Frombach Zsolt tamburakészítő kiállítása

16.30- tól Roma tradicionális vacsora
20.30- tól Roma Bál
A hangulatról gondoskodik: Bencő és zenekara
Várunk mindenkit szeretettel!

A rendezvény az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő NEMZ-KULT-15 pályázatának keretén belül valósul meg. 

Támogatóink: Alattyán Község Önkormányzata

ALATTYÁNI HÍR.MDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKDKMÁNYZAT LAPJA
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&z alapítvány önállóan, raás szervezőkkel közöseit, illetve 
közreműködőként végzi sz alábbi renúezvénvekMH adódé teiaöataffi:

2015. májusi. Majális ünnepség a sportpályán, 
szervez®: Községi Önkormányzat

2015. május 23.

2015. július 4.

2015. július 9.

Gyereknap a piactéren.
szervező: Roma Nemzetiségi önkormányzat

VII. Zsíroskenyér foci kupa a sportpályán, 
szervező: íézsa Tamás heivó vállalkozó

Gecse Árpád festőművész 
emléktáblájának felavatása, 
szervező: fiistiyán Községért Alapítvány

EMLÉKTÁBLA
avatás időpontja

2015. 07. 09.17.00 óra
Helye: Alattyán, Szent István u.

2015. augusztus 20. á Szent István király ünnepe a templomban, 
szervező: Római Katolikus egyházközösség

2015. szeptember 26-27.

2015. december 21.

2016. március 15.

Szent Mihály napi találkozások Alattyánon. 
Nemzeti hazafias műsor a piactéren. 
Egyházi ünnepség a templomban, 
szervező: mártván Községért Alapítvány

Falukarácsony a plébánia udvarán, 
szervező: Községi önkormányzat

Flödnig Eduárd 1848-as huszárőrnagy 
emléktáblájának felavatása a temetőben, 
szervező: flíattyón Községért Alapítvány

Az alapítvány megköszöni az SZIA 1%-os 
felajánlásokat és az egyéb adományokat.

Adószám: 18833960-1-16

ALATTYÁNI HÍRMONDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ONKDRMÁNYZAT LAPJA
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Köszönetnyilvánítás
Az Alattyáni Sporthorgász Egyesület tagjai nevében 
köszönetünket fejezzük ki a polgármester úrnak, az 
önkormányzati képviselőknek a május elsején 
megrendezésre kerüli főző versenyhez nyújtott 
támogatásukért. A támogatásként kapott alapanyag 
lehetővé tette, hogy az egyesület tagjait és 
családtagjait bőséges ebéddel vendégelhessük meg, 
valamint a rendezvény színvonalas műsorai kellemes 
kikapcsolódást biztosítva tették szebbé, színesebbé a 
május elsejei délutánt.

Május harmadikén rendeztük meg az éves 
horgászversenyünket, mellyel kapcsolatban szeretnénk 
kifejezni köszönetünket Józsáné Kovács Mónika 
képviselő asszonynak, értékes ajándék felajánlásáért, 
valamint az általa biztosított tálca sörért, mellyel 
jókedvünket fokozta.

Szíjártó Ottó 
Horgászegyesület elnöke

Emlékezzünk régiekről... Maár Zoltánról

Kedves olvasóink között bizonyára 
sokan már csak az idősek 
elbeszéléseiből hallottak a „márék 
föggyéről” a „márkastélyról” 
„márnagyságosúrról”.... Ezen 
írásban megpróbálom - a teljesség 
igénye nélkül - felvázolni a Maár- 
család történetét és a 
községünkben a községünkért 
kifejtett áldásos, messze földön 
híres tevékenységéről. Forrásul a 
2009-es Alattyán község története 
c. könyvünket veszem alapul. Nos: 
A Maár-család ősi fészke 
Veszprém vármegyében volt, ahol 
1655-ben Maár Benedek 
nemességet kapott Ferdinánd 
királytól. Alattyán birtokát 
mintegy 341 kát. holdat - részben 
felesége Balogh Izabella révén 
örökölt, részben pedig 1856-ban 
vásárolta Maár Zoltán nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy ez a nagyszerű 
ember a javarészt szikes, 
vízállásos, vízjárta birkalegelöből a 
„semmiből” országos hírű 
mintagazdaságol teremtett. Kiváló 
mezőgazdász, vízügyi szakember 
és gépészmérnök lévén hosszútávú 
komplex, mindenre kiterjedő tervet 
valósított meg, olyan tervet, amely 
szerves egységbe, egymásra épülő 
rendszerbe tudta hozni és 
alkalmazni a növénytermesztés, az 
állattenyésztés számos ágazatát a 
szállítással, feldolgozással és 
értékesítéssel. Miből is állott ez a 
nagyszabású projekt? Például a 
rossz minőségű vízállásos 
területekről alagcsövezéssel és 
téglával kirakott csatornákkal 
vezette le a vizet, amelyhez a

téglákat a saját téglagyárában 
égettette ki. A kb. 100 kát. hol 
kertészetét is ilyen öntözéses 
rendszerrel látta el vízzel. Birtokán 
villany világítás volt, amelyhez 110 
db-os akkumulátoros villanytelepe 
szolgálta az áramot.
Villanyvilágított volt a kúria, a 
„kastély”, a kél svájceráj 
tehénistálló és a tejcsamok is. A 
belső majort a külterületi földekkel 
kisvasúti sínek az ún. 
„kutyavasutak” kötötték össze. 
Ezek az istállókba, a tározókba is 
be voltak kötve. A pusztamizsei 
szeszgyár is becsatlakozott, ezen 
szállították pl. a cukorrépát. 
Gazdaságának technikai eszközei, 
gépparkja mindig a kor 
legmagasabb színvonalon állottak. 
Gőzgépek, majd traktorok, 
lóvontatású kaszáló-aratógép és 
két cséplőgép. 1908-ban Maár 
Zoltán olajütőt is építtetett, 
amelyben a napraforgómagot 
dolgozlak fel és melléktermékét a 
„szakkot” takarmányozásra
használták fel. Szappangyártás is 
folyt a birtokon. Országos hírű volt 
a szarvasmarha, juh és sertészete. 
Kiváló minőségű tisztavérű 
svájceráj teheneinek tejét naponta 
szállították a jászboldogházi
vasútállomásra, ahonnan a 
budapesti boltokba vitték
értékesíteni. Versenylovakat is
tartott, futtatott. Híres volt hintó és 
gépkocsi gyűjteménye. Maár 
Zoltán a nehéz helyzetbe került 
báró Flödnig örököseinek 720 kát. 
holdas birtokát is bérelte hosszú 
ideig. A Maár birtok tehát korszerű

istállókkal, kisvasúthálózattal,
tejfeldolgozóval, olajülővel,
malommal és gépparkkal
rendelkezett, mi több, jó minőségű 
fűmagot is termelt a 100 holdnyi 
alagcsövezett, csatornázott
területén. Gazdálkodását
országosan is elismerték, hiszen pl. 
az 1896-os Millenniumi 
ünnepségen a vármegyei
bandérium névsorában ott található 
Maár Zoltán neve is, olyan
hírességek között, mint az
Almássy, Baghy Horthy, Szapáry, 
Beökönyi ... (Nem kis dolog ez jó 
uraim!) Nagyszabású tervei voltak 
még, de a 30-as évek világválsága, 
majd 1935-ben bekövetkezett 
halála ebben megakadályozta. 
Gazdaságát a fogadott fia dr. Maár 
Tóth Lajos vitte tovább, aki a 
birtokrendezés során visszahagyott 
100 kát. hold földjén 1945-1950 
között gazdálkodott. 1949-ben a 
kastély és a gazdasági épületek a 
gépállomás tulajdonába kerüllek, 
majd a kastélyt, mely a víztorony 
helyén állott lebontották. Dr. Maár 
-Tóth Lajos Jászberénybe 
költözött és az 1970-es évek elején 
ott hunyt el. A Maár család és az 
alattyáni lakosság kapcsolata 
mindig jó volt. Megbízható állandó 
dolgozóinak lakást adott, illetve 
segítette őket a vásárlásban. A régi 
évkönyvekben mindig nagy 
elismeréssel írlak a Maár birtokról. 
Munkássága, emléke előtt mi mai 
alattyániak is tisztelettel hajtunk 
fejet.

Budai Rudolf
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Fe hívás
A település vállalkozóinak lehetőséget biztosítunk 
lapunkban arra, hogy vállalkozásukat bemutassák 
ingyenes hirdetési lehetőség keretében 
negyedévente megjelenő lapunkban. Továbbá 
községünk valamennyi lakója számára ingyenesen 
lehetőséget biztosítunk köszönetnyilvánítás, 

közérdekű információk közzétételére. Továbbra is 
várjuk a civilszervezetek, intézmények beszámolóit. 
Következő lap megjelenése: 2015. szeptember. 
Megjelentetni kívánt hirdetéseiket, beszámolóikat 
legkésőbb szeptember 11-ig várjuk. Alattyáni 
Hírmondó szerkesztősége.

Elérhetőség: alaitvani.hirmondo@gmail.com

Mostani számunkban egy júliusi eseményt kell 
megfejteni és annak helyszínét. A bal felső sorokból 
indulva lólépésben kell haladni. Mi ez az esemény és 
mi a helyszín? Kérjük a megfejtést legkésőbb 2015. 
július 31-ig juttassák el a következő e-mail címre: 
alatlyani.hirmondo@gmail.com vagy személyesen 
adják le a művelődési házba. A megfejtés mellett 
tüntessék fel a címüket és az elérhetőségüket! A 
beküldők között egy, a település lógójával ellátott 
bögrét sorsolunk ki.

REJTVÉNY
Köszönjük az előző számban megjelent rejtvény
beküldőinek a megfejtést. Az előző szám rejtvényének 
megoldása: Jusztus József
A helyes megfejtők között a település lógójával 
ellátott bögrét sorsoltunk ki.
Nyertesünk Varga Lajosné, 5142 Alattyán, Kiskör u. 
12. A nyertesnek gratulálunk! Nyereményét az 
Polgármesteri Hivatal információs pultjánál veheti át.

12345 6 7 8 9 10

J Á S 1 Z T H Ó P Á

Á F R K E G Á J M T

S Á Z 0 L Ó B z S 1

E K A T P L H G E N

A L S Ö R Ü V 1 T Z

L E N S G V H R T Ü

E T Á z J E A V A G

C Z D s L Y G s S Ö

Á Z A H C Ó É B R L

G F T É J Y Ö Á N J

Anyakönyvi Hírek
2014. 03. 06. - 2015. 06.25.

Születés

Czibak Richárd
Gordos Kincső Kiara
Horgos Kata
Molnár Szkarlett Mirella
Oláh Benjámin

Házasságkötés

Tóth Beáta - Bárkányi Arnold 
Lesku Anita - Nagy Zsolt 
Juhász Tímea - Kiss Barnabás

Halálozás

Benyó József 
Kalmár Ferencné 
Kerek Miklósné 
Kerekes Imre 
Kobela Lehel János 
Tóth Antal

Alattyáni Hírmondó 
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