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Alattyán Község Önkormányzatának 
KÖZLEMÉNYEI

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa védelmi 
Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kiren
deltsége kérésére tájékoztatjuk a lakosságot a közsé
günkben működő közkifolyókról. Ivóvízforrásaink 
elérhetősége az alábbi: Alattyán, Árpád u. 3., Kossuth 
u. 20., Szent István út 26., Szent István út 48., Déryné 
út 62., Nagykör út 28., Bercsényi út 1.

Az év második felétől ismételten változott a kémény
seprő-ipari közszolgáltatás. A FILANTRÓP Kör
nyezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kit. köz
érdekű közszolgáltatóként látta el az elmúlt másfél 
évben a feladatát. 2016. július 1-től a természetes 
személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem 
jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal bíró 
társasház, lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági 
ügyfélkör) esetén a kéményseprő-ipari közszolgálta
tást a katasztrófa védelmi szerv látja el.

A településen több helyen is azt tapasztaljuk, hogy az 
ingatlanok előtti utcafronton oda nem illő tárgyakat 
(betondarabokat, oszlopokat, köveket, téglákat...) 
helyeznek el, illetve a kiültetett növényzet burjánzása, 
növekedése a közlekedést akadályozza, esetenként 
veszélyezteti. Ezek között a növények között találha
tóak szilvafák is, melyeknek termése hamarosan érik. 
A termés az ágakat már most lehúzza, melyek cnélkül 
is zavaróan hatnak a közlekedésre. Az önkormányzat 
arra kéri az érintett ingatlanhasználókat (tulajdo
nosokat), hogy gondoskodjanak e zavaró faágak
nak, ház elé, közterületre kihelyezett tárgyaknak 
az eltávolításáról rövid időn belül, ellenkező eset
ben ezt az önkormányzat fogja megtenni, figyelmen 
kívül hagyva a tulajdonos igényét.

Alattyán községben a helyi iparűzési adón kívül a 
magánszemélyek kommunális adója, a közműcsatla
kozással nem rendelkező ingatlanok esetében a talaj
terhelési díj, valamint a gépjárműadó terheli a lakos
ságot. Az önkormányzatnál tisztában vagyunk azzal, 
hogy ezen fizetési kötelezettségek teljesítése mellett 
egy-cgy háztartásnak (családnak) még sokféle fizetési 
kötelme van, azt is tudjuk, hiszen nagyon sok családot 
érint, hogy a gazdasági válság következményeként 
rengeteg a jövedelemből letiltás, így sokkal kevesebb 
marad a megélhetésre, azonban önkormányzatunk sem 
tolerálhatja azt az adófizetési fegyelmezetlenséget, 
amely egyes adóalanyoknál - akár magán-, akár jogi 

Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötele
ző, megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében 
zajlik. A nyitott égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberen
dezéssel üzemelő kémények (kandalló, kályha, vegyes 
tüzelésű kazán) esetén évente egy alkalommal, míg a 
gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel üzemelő és a szilárd 
tüzelésű, de zárt égésterű (pl. pelletkazán) készülé
kekkel üzemelő kéményeket kétévente egy alkalom
mal ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki 
felülvizsgálat minden kémény típusnál megmarad.
A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként 
bejegyzett ingatlan esetében a tűzvédelmi hatóságnál 
bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató végzi majd a 
kéményellenőrzést és -tisztítást. A jövőben minden 
kéményhasználónak büntetőjogi felelősségének tuda
tában nyilatkoznia kell, hogy a tulajdonában, haszná
latában lévő ingatlan gazdálkodó szervezet székhelye
ként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyez
ve.

Ugyancsak fontos tudni, hogy közterületen elhelyezett 
anyag, vagy gépjármű tárolásához közterület-foglalási 
engedélyt kell kérni. Eddig elnéző volt az önkormány
zat, többször is felhívtuk már a lakosság figyelmét, a 
jogkövető magatartás azonban még mindig nem ala
kult ki mindenkinél. Mint ahogyan arról is több alka
lommal tájékoztattuk már Önöket, hogy az ingatlan 
előtti zöldfelület, árok tisztántartása, gyommentesítése 
az ingatlanhasználó (tulajdonos) kötelessége. Ameny- 
nyiben valaki ezen kötelezettségének pld. egészségi 
állapota miatt nem tud eleget tenni, az jelezze az ön
kormányzat (polgármesteri titkárság) felé és az ön
kormányzat megpróbál segíteni.

személy - megmutatkozik. Fegyelmezett adófizető
inknek köszönjük hozzáállásukat.
Már eddig is voltak olyan adóalanyaink, akik esetében 
a végrehajtás különböző formáit alkalmaztuk.
Tájékoztatjuk a természetes személyeket és a települé
sünkön működő jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok vezetőit, hogy 
az év hátralévő részében a jogszabály biztosította 
végrehajtásokat párhuzamosan elindítjuk, továbbá a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is megkeressük az ön
kormányzati adótartozások hatékonyabb behajtása 
érdekében.

ALATTYÁN! HÍKMDNDÓ
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Augusztusban ügyfeleink részére sima küldeményként 
eljuttatjuk értesítőnket, melyben nemcsak a soron 
következő, hanem a már lejárt adótartozásokat is ki
közöljük. Határidőben történő meg nem fizetés esetén 
a végrehajtásokat elindítjuk, továbbá éven túli gépjár
műadó tartozás esetén a gépjármüvet a forgalomból 
kivonatjuk.
Fentiek ismeretében azon adóalanyaink, akik úgy 
gondolják, szeretnék elkerülni a jelentős pluszköltsé

get eredményező végrehajtási, illetve azt a kényelmet
lenséget, amelyet egy-cgy végrehajtás eredményezhet, 
tegyenek eleget határidőben fizetési kötelezettségük
nek.
Akik eddig is eleget tettek és ezután is határidőben 
eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek, azoknak az 
adóalanyainknak köszönjük.

XXII. Jász Világtalálkozó - Jászárokszállás

Az idei XXII. Jász Világtalálkozó megren
dezésére 2016. július 8-10. között került sor 
Jászárokszálláson. A színvonalas rendezvény 
egyik leglátványosabb eseménye a jász tele
pülések díszes felvonulása volt, melyen köz
ségünk is képviseltette magát a hagyomá
nyokhoz híven. A rendezvény több helyszí
nen változatos programokkal várta az érdek
lődő közönséget. A rendezvény keretében 
iktatatták be az új jászkapitányt, Csikós Mik
lós személyében. A következő évben Jászla- 
dány ad otthont a jászok évenként megrende
zésre kerülő seregszemléjének.

Vigyázzunk a gyermekekre!

Beköszöntött a nyári szünidő! A balesetek, sérülések 
elkerülése érdekében nem árt betartani - betartatni egy
két óvintézkedést! Felhívjuk a gyermekek és a szülők 
figyelmét arra, hogy kis odafigyeléssel elkerülhetők a 
tragédiák!
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt héten történt 
tragédia, egy kisfiú eltűnését jelentették. A szolnoki tűzoltók 
a Tisza Rákóczi fal va-Szolnok közötti szakaszán keresték az 
eltűnt fiút, de a keresés (eddig) nem járt eredménnyel. Június 
6-án, hétfőn reggel ismét holttest kiemeléséhez hívták a 
tűzoltókat, Martfűnél emeltek ki egy halottat a vízből.
A katasztrófavédelem arra kéri a szülőket, hogy figyelmez
tessék a szünidőben otthon maradt gyerekeket arra, hogy 
vigyázzanak testi épségükre.
Fontos tudni!
Szélsőséges helyzetet teremthetnek a nyári viharok, hirtelen 
érkező zivatarok. Tanácsos ilyenkor kihúzni az elektromos 
berendezések dugaszait, kikapcsolni a légkondicionálót, és 
nem tanácsos fürödni sem! (A vízvezeték-hálózat és a fürdő
szoba-berendezések vezetik az elektromosságot.) Az ajtókat, 
ablakokat zárjuk be. Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betege

ket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül. 
Készüljünk fel áramszünetre (elcmlámpa előkészítése).
Viharban, nyílt terepen senki ne álljon magas, magányosan 
álló fa alá. Ha csónakban van, vagy úszik, menjen a partra és 
keressen azonnal menedéket. Menjen távol mindentől, ami 
fémes - traktorok, mezőgazdasági berendezések, motorbi
cikli, kerékpár, stb.
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora dél
utáni órákat töltsék otthon, viszonylag hűvösben, akár elsö
tétített szobában! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat 
(például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne 
hagyjunk az autóban vagy ablakokban napsütésnek kitett 
helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek 
tüzet okozhatnak.
Fürödni csak kijelölt helyen, felügyelet mellett szabad, úszni 
nem tudók kerüljék a szabad vizeket!
Tanítsuk meg gyermekeinknek a segélyhívó számokat, a 
112-es általános segélyhívó vonal használatát, és ne feled
jük: tűz esetén hívják a 105-öt! A legfontosabb telefon
számokat mentsük el a gyermekek telefonkészülékeiben, 
vagy írjuk ki jól látható helyre!

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Tisztelt Alattyáni lakosok!
Az Alattyáni Tejtermelő Kft-t szeretném bemutatni az 
alattyáni és a térségben élő lakosok számára. A tevé
kenységünket 2000.07.10.-én kezdtük cl. Akkor 260 
ha területen és 120 db tehénlétszámmal, 800 liter napi 
tejtermeléssel rendelkeztünk. A telepen kötött tartású 

rendszer volt, ami nagyon elavult technológiának 
számított, a telep állapota is igen lepusztult volt. 2001- 
ben kezdtük cl a fejlesztéseket, a kötetlen tartásra való 
áttérést, az ÁTK I. pályázat keretében az állattartó 
telepkorszerűsítés, majd további pályázatokkal tud
tunk olyan feltételeket biztosítani a termelés fejlődése 

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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szempontjából, hogy a telepünk stabilan a fejlődés 
útjára tudott lépni. 2012. évben újra nagyobb fejlesz
tésbe kezdtünk az ÁTK III.-as pályázat keretében. A 
pályázat összege 171.073 ezer Ft, amiből 59.674 ezer 
Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Közben a 
földterületünk és az állatlétszámunk is bővült, szükség 
volt új silótér építésére 5000 tonna kapaeitással, szá
lastakarmány tárolók lebetonozására, a pajtákban 
egyedi és csoportos elhelyezést biztosító borjúkelrccck 
kialakítására, üszők számára etetőtér kialakítására, a 
fejőházi technológia fejlesztésére, telepirányító szoft
verek és az állatra szerelt jeladók felszerelésére, mely 
lehetővé teszi a napi termelés ellenőrzését. A telepi 
vízellátás minőségjavítása érdekében hálózatbővítést 
és vízminőség javító szűrőket szereltünk lel, biztosítva 
ezzel az ivóvíz minőséget az egész telepen. A telepen 
földutakat, amik sok esetben járhatatlanok voltak, 

betonozott úthálózattá alakítottuk át, nem utolsó sor
ban a szociális helységet is bővítettük és kialakítottuk 
a telep vagyonvédelmi célokat szolgáló térfigyelő 
kamerák és infra sorompó rendszerét. Jelenleg a tele
pen 470 db tehén és szaporulatát tartjuk, ami összesen 
1000 db állat. A tejtermelésünk napi 12-13 ezer liter, 
32-33 literes fejési átlaggal folyamatosan a megyei 
lista élmezőnyében termelünk. A Kft 1150 ha terüle
ten gazdálkodik, a helyi gazdákkal jó összhangban, 
felvásároljuk a terményeiket, segítünk a beszerzésben. 
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi polgármesteri hivatal
lal, segítve egymás munkáját. Remélem, hogy ezzel a 
rövid betekintéssel kicsit jobban megismerték cégün
ket. Mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánok.

Tisztelettel:
Molnár Ferenc ügyvezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Kultúr Vakáció a Művelődési Házban.
2016. augusztus 1-től augusztus 5-ig 
VAKÁCIÓ SZIGET a művelődési házban.

Programok:
• aug. 1. Délelőtt „Irány az alattyáni határ!” Traktoros 

kirándulás a Vadászház és a Tejtermelő Kft. között. 
Délután filmvetítés; mesesarok a könyvtárban.

• aug. 2. Pusztakocsikázás lovaskocsival, kirándulás 
Jászalsószentgyörgy - Lovarda, Malom, Vadas park

• aug. 3. délelőtt: kézműves program; filmvetítés. 
Délután bábszínház - Jambróza báb cirkusz műsora

• aug. 4. délelőtt „Minden ami vár” - várépítő 
versenyek (homokvár, kártyavár, könyvvár); 
meglepetés ajándékok délután séta az egészségért a 
Berekbe. Este: sátrak építése a parókái udvarán, 

nyársalás, tábortűz.
• Aug. 5. zenés ébresztő; „Medence party”, bográcsos 

ebéd.
Belépő: 1000 Ft/fő/nap (amely magába foglalja a 
reggelit és ebédel)
A program az időjárás függvényében változhat.

Simon Józsefné 
kultúrszervező

Vakáció sziget

A művelődési ház a nyári időszakban is várja klubjainak látogatóit és minden érdeklődőt a nyári programjainkra! 
Programjainkról, felhívásainkról részletes tájékoztatást kaphatnak facebook oldalunkon és az intézményben. 
KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT! AKINEK KERTJÉBEN VAN LEVENDULA VIRÁG ÉS TUD BELŐLE FEL
AJÁNLANI A MŰVELŐDÉSI HÁZ RÉSZÉRE KÉRJÜK, JELEZZE! KÖSZÖNETTEL!

ALATTYÁNI I IÍRMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁNAK LAPJA
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ISKOLAI HÍREK
ELSIMERÉS

Az utóbbi években több olyan nevelő is távozott nyugdí
jazása okán intézményünkből, akik meghatározó szemé
lyiségei voltak a helyi közösségnek, iskolánknak. Móczó 
Istvánnétól, Lajkóné Nagy Máriától és a tavalyi tanévben 
Háfra Gergelynétöl búcsúztunk. Iluska tanító némi már a 
Klcbelsberg Intézmény Fenntartó Központ létrejötte után 
vett búcsút a tantestülettől. A KLIK az idei pedagógus 
nap alkalmából Háfra Gergclynét nyugdíjba vonulása 
alkalmából áldozatos munkájának elismeréseként szolgá
lati emlékérem elismerésben részesítette. Hátra Gergely- 
né 1975. szeptember elseje óta dolgozott az alattyáni 
általános iskolában. Tanítói diplomáját 1976-ban szerezte 
a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Az intézményben 
töltött 40 év alatt kollégáival, a diákokkal, a szülőkkel 
való kapcsolata kiváló volt. Egész pályalutása során a 
tanítványok szeretető, tisztelete, példamutató pedagógus 
hivatástudat jellemezte. 1975 és 2015 között generációk
kal ismertette, szerette meg a betűvetés, számolás, fo
galmazás tudományát az iskola alsó tagozatán. Nagy 
hangsúlyt fektetett tanítványai harmonikus személyiség

formálására, a jó osztályközösség kialakítására, a szabadidős programok szervezésére. Bevallása szerint pályavá
lasztásában nagy szerepet játszott testvére, aki szintén a pedagógus pályát választotta hivatásának, illetve az, 
hogy gyermekkora óta mindig a kisgyerekekkel való foglalkozás szépsége vonzotta. Bár mint minden nevelőnek, 
így neki is sok nehézséggel kellett szembe néznie pályafutása során, de mindez háttérbe szorult akkor, amikor 
egy-egy gyermek munkájának köszönhetően megtanult írni, olvasni, számolni. Megerősítést kapott azoktól a 
szülőktől, akiket már tanított, és akik rábízták saját gyermekeik oktatását. Úgy érezte, hogy mindig a NEVE
LÉSRE fektette a hangsúlyt, a gyermekek szereletére és elfogadására. Pályafutása, egész személyisége, nyitott
sága méltóvá tette őt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott kitüntetésre, melyhez gratulálunk 
és hosszú, családi körben, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk!

Beszámoló a tanév pályázati programjairól

EMBERI ERŐFORRÁS 
TÁMOGATÁSKEZELÓ

NTP-RHTP-15-0021
Komplex tehetséggondozó program megvalósítása 

a térbeli-vizuális terület fejlesztésével a Jászági 
Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai 

Tagintézményében
A Nemzeti Tehetség Program keretén belül megvaló
sított programunkat 2015.11.04.-én kezdtük. A szint
felmérő foglalkozáson ismertettük a tanulókkal a 
program célját és a megvalósítandó tevékenységfor
mákat. Ez alkalommal válogattuk ki azokat a tanuló
kat, akik a szabadon választott témában és különböző 
technikával készített munkáik alapján részesei lesznek 
a tehetséggondozó foglalkozásoknak. A szakkör kere
tében zajló munka - a pályázat rajtunk kívülálló prob
lémái miatt - 2016.01.27.-én folytatódott. Ezen a 
foglalkozáson a tanulók Viktor Vasarcly munkái alap
ján fantáziarajzot készítettek önálló terv alapján vagy 
másolással. 2016. februárjában négy foglalkozást 
tartottunk. Az elsőn a színek, színfoltok hangulati 
hatásait vizsgáltuk. A gyerekek megismerték a folt
képzés lehetőségeit, a színkeverés technikáját, a szí-

iNemzeti
Tehetség Program

nek dekoratív és figyelemfelhívó szerepét. A második 
alkalommal a fény-árnyék kontraszthatásra épülő 
alkotásokat készítettek a tanulók. A Jászság festője, 
Gecse Árpád alkotásai alapján, szabadon választott 
technikával tájképeket vagy csendéleteket készítettek. 
A hónap utolsó foglalkozásán a ritmus és a forma 
kompozíciós hatásait vizsgálták a gyermekek. A szí
nek és a formák ismétlésével rajzoltak és festetlek. 
Márciusban szintén négy foglalkozáson bizonyíthat
ták tehetségüket a tanulók. A húsvét ünnepköréhez 
kapcsolódóan irodalmi alkotásokhoz illusztrációkat 
készítettek a tanulók. A márciusi foglalkozások több
ségén a nézőpontok fontosságával, a takarással, az 
árnyékolással ismerkedtek a gyerekek, valamint ismert 
művek cselekménysorát jelenítették meg. Áprilisban 
a már kialakult keretek között folytattuk a munkát: a 
tanulók nagy örömmel és jókedvvel készítették az 
alkotásokat. Egyre otthonosabban mozognak a kép
zőművészet világában, bátran használják az ecsetet és 
a rajzeszközöket, sokat javult a térbeli és vizuális 
kultúrához való viszonyuk. Ebben a hónapban kiemelt 

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
ALANYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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feladatunk volt a valóság célirányos megfigyelése: a 
megfigyelt formáról a nézőpontnak, a térbeli, színbeli 
minőségnek megfelelő tanulmány készítése, az otthoni 
tér, tárgyak megjelenítése. Mozdulatok tanulmányozá
sa után azokról fázisrajzok készítése, és a téri mozgás 
kifejezése formai ismétléssel. Május hónapban a 
fényképezés technikai alapjait sajátították el a tanulók. 
Megjelenítettek embereket, településrészeket, termé
szeti formákat a fotókon. Nagy kedvvel fényképezték 
a tavaszi tájat és az ébredő természetet. Ebben a hó

napban látogattunk el Jászberénybe, a Hamza Múze
umba, ahol megismerkedtek a tanulók Hamza D. Ákos 
és felesége, Lehel Mária életével és művészeti alkotá
saival. Múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül 
vegyes technikával készítettek alkotásokat. Júniusban 
az elkészült munkákat rendszereztük, válogattuk, 
megszerveztük az elkészült alkotásokból a kiállítást.

Kisbalázs Gáborné, Rozmis Margit 
szakmai megvalósítók

Sportagvalaszto a Jászsági Általános Iskola Gerevich Aladar Általános Iskolai Tagintézményében
A Nemzeti Tehetség Program kiírására „Te mit vá
lasztanál ?”címmcl adtunk be pályázatot. 600.000 Ft-ot 
nyertünk sportágválasztó és egészséges életmódra 
nevelő program megvalósítására. Pályázatunk NTP- 
SR-15-0116 számot kapta. A programot 2016. június 
10.-én bonyolítottuk le. A megszervezésben és a meg
valósításban az intézmény dolgozói vettek részt. A 
rendezvénnyel az volt a célunk, hogy a gyerekek új 
sportágakat ismerhessenek meg és próbálhassanak ki, 
hasznosan töltsék a szabad idejüket, gyarapodjanak 
ismereteik az egészséges életmódról és a sport fontos
ságáról. A sportnapon a lábtoll-labdával, a 
taekwondoval, a futballal és a röplabda alapelemeivel, 
szabályaival ismerkedhettek meg a tanulók. Minden 
sportág kipróbálására is volt lehetőség. A lábtolI a 
gyerekek nagy többsége számára ismeretlen volt. Nem 
ismerték a szabályokat, nem tudták hogyan, milyen 

sporteszközzel, hányán játsszák. Az újszászi Lábtoll 
SE edzője és játékosai érdekes bemutatót tartottak 
tanulóink számára. A jászberényi Kondor ITF 
Taekwon-Do Szakosztály bemutatója szintén jól 
megmozgatta diákjainkat, akik nagy lelkesedéssel 
kapcsolódtak be a közös edzésbe. A tanulói lelkesedés 
a futball iránt is nagy volt, annál is inkább, mert a 
bemutatót szervező csapatban több tanulónk is aktív 
játékos. Összességében a sportágválasztó nap vala
mennyi programja nagy érdeklődés és aktivitás mellett 
zajlott, mind az egészségmegőrzést szolgáló, mind az 
aktív mozgást, konkrét sportokat népszerűsítő bemuta
tók. Reméljük, mind több diákunk kötelezi cl magát 
valamilyen sportág és az egészséges életmód mellett!

Kisbalázs Gáborné, Rozmis Margit 
szakmai megvalósítók

Ballagás 2016

Az idei tanévben 13 tanuló fejezte be eredménnyel a tanévet és folytathatja középfokú tanulmányait Jászberény és Szolnok 
középiskoláiban különböző szakterületeken. A folytatáshoz kívánunk sok sikert és kitartást! A 2015/2016-os tanév végzős 
diákjai: Banya Martin, Berki Mihály Pál, Andrási Ferenc, Kántor Levente, Velkei Balázs, Styasznyi Ramóna, Rácz Gina, 
Balog Eszter, Banya Antónia, Rézműves Hajnalka, Kállai Marica. Kállai Attila

ALATTYÁNI HÍRMONDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Óvodai pillanatok

búcsúztatta el őket.

sok víg nap után itt a búcsúnap, indul a csapat... ”
Május 27-én hangzott fel ez a ballagási dalocska, amelyet már a délelőtti órákban is hallottak az óvoda 

környékén járók, hiszen elköszönt 25 ballagó gyermekünk az óvoda kiscsoportosaitól, középsőseitől, a felnőttek
től, a konyhás néniktől, és az óvodától is- körbejárva az udvart, az óvoda épületét, valamennyi helyiségét. Ha
gyományainkhoz híven mielőtt elindultak, a középsősöktöl útravalóul kis tarisznyát kaptak, benne hamuba sült 
pogácsával, a csoport névsorával és egy kis verssel, valamint egy ceruzával, radírral, amelyek a kezdődő iskolai 
életet jelképezik. Minden csoport apró ajándékkal kedveskedett a tőlük elváló nagycsoportosoknak és verssel

Délután kicsit rendhagyó 
módon folytatódott az ünneplés, 
mivel a gyerekek, a szülök jóvoltá
ból lufit (a gyermekek jelével és 
nevével) engedtek fel a magasba az 
óvoda udvarán, jelképesen is „itt 
hagyták az óvodát”.
Ezután átkísértük őket a Művelődési 
Házba, ahol előadták szüleiknek, 
hozzátartozóiknak, az óvoda dolgo
zóinak, a meghívott vendégeknek az 
ünnepi műsorukat. Sok szép és vál
tozatos zenére végzett táncot, moz
gást mutattak be a gyerekek. A bú
csú verseket jól megtanulták és 
szépen elmondták. Bebizonyították, 
hogy ügyes, az elvárásoknak megfe
lelni képes gyermekekké fejlődtek.

Bízunk benne, hogy az iskolai élet
módra kellően felkészítettük a nagycsoportosokat, megállják a helyüket és igazi gyermekként, okosodva élhetik 
további életüket! Ehhez a szülők támogatása, figyelme nagyon fontos lesz továbbra is, sőt az iskolakezdéssel lesz 
a legnagyobb szükségük a segítségre. Ehhez kívánunk a szülőknek erőt, egészséget, az iskolával jó együttműkö
dést! A búcsúzás mindig nehéz, hiszen 3 év alatt megismertük, megszerettük őket, sok-sok közös élményünk 
volt velük, amelyekre ők is mi is, szívesen emlékezünk. A legutolsó szép élmények a tavaszi kirándulások vol
tak. Minden gyermek számára nagy élmény volt a Mátra Múzeum, Sástó, Kisvasutazás, Mátrai gyalogtúra- 
Rákóczi- forrás, kilátó. A gyermek-napi játszókamion, és a Pindur-Pandur meseszínház előadása csalt boldog 
mosolyt óvodásaink arcára.

ALATTYÁNI I1ÍKMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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A kiscsoportosok a Jászberényi Állatkertbe tettek kirándulást a szülőkkel együtt, a középső csoportosok a Mát
rai- Móka játszóházba és a Gyöngyösi Vadasparkba látogattak el. A kirándulásokat az óvoda alapítványa és a 
szülői közösség patronálta.

INFORMÁCIÓK:
> Az óvoda nyári zárása 2016.augusztus 1-21-ig tart. Nyitás: augusztus 22.
> A nagycsoportos/iskolát kezdő gyermekeket az óvodából kísérjük át az iskolába, a tanévnyitóra szept

ember 1-jén.
> A beíratott új kiscsoportosokat augusztus utolsó hetében látogatják meg az óvó nénik, és szeptember 1- 
től jöhetnek az óvodába.

> Az új és a régi óvodásainkat egyaránt védőnői és orvosi igazolással várjuk a nyári szünet után. 
Mindenkinek szép nyarat kívánnak az óvoda dolgozói!

FELHÍVÁS:

A Falunapra ÓVODATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁST 
szeretnénk rendezni a Művelődési Házban, abból az 
alkalomból, hogy az Alattyáni Óvoda ebben az év
ben 115 éves. Ezúton kérünk mindenkit, hogy legyen 
a segítségünkre és a saját vagy gyermekei óvodáskori 
fényképeit keresse meg és hozza be a Művelődési 
Házba. Kérjük, a fényképek hátuljára írják rá a nevü
ket, hogy a kiállítás után mindenkinek vissza tudjuk 
adni hiánytalanul.
A fényképeket szeptember közepéig folyamatosan 
várjuk!

Kérjük, a kiállítás sikeressége érdekében a környeze
tében élőket, illetve elszármazott ismerőseiket, roko
naikat is tájékoztassák a kiállítás megrendezéséről és a 
fényképek gyűjtéséről. Ha valaki régi, jó állapotban 
lévő játékokat is tudna hozni a kiállításra, nagyon 
örülnénk neki. Bízva az összefogásban várjuk a fény
képeket, esetleg játékokat, tárgyakat! Köszönettel:

Kovácsné Markó Katalin 
óvodavezető

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKDILMÁNYZA I ÁNAK LAPJA
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Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub nyáron sincs szabadságon
Nyugdíjasaink Hajdúszoboszlón jártak május végén. 
Egészség megőrző programon vettek részt. Sokan igénylik 
ezt a TB által támogatott gyógyszolgáltatást hiszen már 
mindenkinek adódnak egészségügyi problémái. Lázasan 
tervezgetjük a július 16-án tartandó testvértalálkozót, 
melyen Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászladány nyug
díjasai vesznek részt. Kulturális műsorral készülünk, me
lyet vendégeink is viszonoznak. A nap további részében 
ebéd, kötetlen beszélgetés, zenés-táncos vidám együttlétre 
készülünk. Augusztus 9-10-én 2napos kirándulást terve 
zünk, Pannonhalma és környékére. Tartalmas program: 
lnap, Tata, Kisbér, Pannonhalma, 2nap, Zirc, Hcrend, 
Veszprém az úti cél. Ha valakit érdekel ez a kirándulás,

velünk tarthat, van még hely a buszon. Érdeklődni lehet a klubvezetőnél, vagy a helyettesnél (Sándor Mihályné- 
nál). Októberben rendezik Egerben a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és Szólisták fesztiválját, melyre 
benevezett a tánccsoportunk és a férfikórusunk. Kívánunk nekik jó felkészülést és sok sikert! Mindenkinek szép 
nyarat, kellemes pihenési kívánunk! Móczó Vilmosné klubvezető

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS KÖZSÉGÜNKBEN - HORGÁSZBÁL ALATTYÁNON

Az Alattyáni Sporthorgász Egyesület a régi hagyomá
nyokat felelevenítve, 2016 április 23-án megrendezte a 
Nagy Horgász Bált! A létszámot tekintve nagy volt az 
érdeklődés! A vezetőség és a tagok szeretnék köszöne- 
tüket kifejezni mindazoknak, akik anyagi, tárgyi vagy 
egyéb más támogatást nyújtottak a bál megszervezé
séhez! Köszönet mindazoknak, akik részvételükkel 
megtisztelték rendezvényünket, és segítették ez által 
az egyesület működését! Külön köszönetét mondok 
Józsáné Kovács Mónika képviselő asszonynak, aki

fáradtságot nem kímélve szervezte és koordinálta a 
felkészülést! Köszönet az Alattyáni Önkormányzat
nak, aki biztosította a helyiséget és felajánlással is 
emelte az est színvonalát! Remélem, ez a hagyomány 
folytatódik! A visszajelzések alapján meg voltak elé
gedve a vendégek a vacsorával és a zenével. Jövőre 
ugyanitt és ugyanígy csak még jobban! Köszönet 
mindenkinek, akit bálunkat támogatta, az Alattyáni 
Sporthorgász Egyesület nevében:

Szijártó Ottó egyesületi elnök

JÁSZBERÉNYI KULTURÁLIS PROGRAMOK

2016. augusztus 6. XXIX. Nemzetközi Mézvásár és 
Méhésztalálkozó Jászberény, Bercsényi úti Sport
csarnok

> Mézkirálynö választás
> előadások a mézvásáron

o Propolisz az apiterápiában
o Méhészeti termékek fogyasztásának gyógyhatá- 

sa, és fontossága
o A méhészeti nemzeti program 2016-19- új ele

mek a programban
o Az OMME jelene és jövője
o Marketing stratégiát a magyar méhészetnek
o A kcserédes mézpiac
o A mézpiaci lehetőségek a kereskedők szemével 

2016. augusztus 11. 21:00 Fergeteges- A Király
né, a Gróf és a Cigánylányi Az Experidance 
Production és a 100 Tagú Cigányzenekar fellépése 
Jászberény, Szabadtéri Színpad, Riszner József sé
tány (A Sissiként ismert Erzsébet királyné és And- 
rássy gróf legendás szerelem ihlette az 
Experidance Production táncosainak és a 100 Tagú 
Cigányzenekar szólistáinak közös produkcióját. A

táncdráma hősei egy lázadó királyné, egy vakmerő 
gróf és egy csodaszép cigánylány, akik eltáncolják 
a soha be nem teljesülő szenvedély hol felfokozott, 
hol gyötrelmes pillanatait.) Jegyek elővételben: 
Városi Könyvtár és Lehel Film-Színház

» 2016. augusztus 12. 20:00 Dumaszínház Kő
halmi és KAP Jászberény, Szabadtéri Színpad. 
Jegyek elővételben: Lehel Film-Színház

• 2016. augusztus 20. 16.00 „Duó Trió, a Dévaj
utcai színház” CIRKUSZ KOTURNUSZ Ünne
pi programok államalapító Szent István tiszte
letére. Jászberény, Promcnád

» 2016. augusztus 20. 17:00 Csörömpölők
együttes: Nyári vigadalom. Jászberény, Pro
mcnád

ALATTYÁNI IIÍKMDNDÓ
ALA ITYÁN KÖZSÉG ÖNKDKMÁNYZATÁNAK LAPJA



9
XIX. évfolyam 2. szám 2016. július

2767 TÁPIOGYÖRGYE, TÁNCSICS M. ÚT 2.

Vállaljuk lakodalmak lebonyolítását, 
művelődési házakban, tornatermekben, saját kertekben. Adhatja a 

tyúkot, disznót, savanyúságot, saját pálinkát.
Akár korlátlan italfogyasztással is. 

Kérjen árajánlatot, személyes beszélgetés után, 
próbaétkezést is biztosítunk.

Étterem telefonszáma: 06/53-583-546
Lakodalmi egyeztetés: 06/30-9555-770 www.gyorgyeypanzio.hu,

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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ZSÍR ON THE FEST 
avagy

Zsíros kenyér kupa másképp

2016. július 8-9-én új köntösben, kibővített progra
mokkal került megrendezésre a Zsíros kenyér kupa. A 
rendezvényt több hónapos előkészítő munka előzte 
meg, amely a szervezőket nagy kihívás elé állította, 
hiszen két napos esemény elé néztünk. Sok ember 
önzetlen segítő munkájával, cégek, magánemberek, 
vállalkozások anyagi segítségével júliusra már minden 
készen állt, hogy új elképzeléseinket az itt élőknek és 
az idelátogatóknak megmutathassuk.
A falu e két napra fclbolydult. Új elemként pénteken 
gyermek foci volt, majd délután a női focisták mérték 
össze tehetségüket. Szikrázó napsütés, vidám gyerme
kek, elégedett résztvevők és természetesen sok-sok 
zsíros kenyér készült a nap folyamán. Legnagyobb 
örömünkre a helyi kis tehetsegek csapata lett a győztes 
csapat. Másnap már az idősebb korosztály mutatta 
meg képességét. Késő délutánig zajlottak a mérkőzé
sek. Sok száz néző érdeklődéssel figyelte az esemé
nyeket. A focival egyidőben erős emberek mérték 
össze erejüket, kitartásukat. Új elemként futóverseny 
is volt. Nagy örömünkre sok-sok versenyző nevezett, 
de leginkább annak örültünk, hogy szép számmal 
neveztek alattyániak is.

Ezen a napon is több kiló kenyérre került zsír és min
denféle finomság.
A pénteki és a szombati napot is fergeteges buli zárta. 
Aki nem volt ott, az hallhatta. Kicsit hangos volt, 
amiért ismételten elnézést kérünk a környékbeliektől. 
Pénteken retro zenére, szombaton a legújabb dj-ekkel 
szórakoztak az itt lakók és az ideérkezők. Más volt ez 
a két nap mint az előző években megszokott zsíros 
kenyér kupa. Új ruhát kapott, új elemekkel bővült. 
Nagy kihívás volt számunkra, de sikeresnek mondhat
juk. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném meg
köszönni az Alattyáni Önkormányzat teljeskörű segít
ségét. Példa értékű volt az előkészítő munkálatok 
során kapott segítség, együttműködés, a két nap során 
a pálya és környékének tisztasága, a folyamatos segít
ségnyújtás a problémák megoldásra, a vendégszeretet, 
amely az idelátogatókat és a versenyzőket körül vette 
a két nap során. Büszkén mondhatjuk: JÓ VOLT 
ALATT YÁNINAK LENNI!
Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek!

Józsa Tamás 
főszervező

Pillanatképek a ZSÍR ON THE FEST-röl

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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A Jászság mára egyik legna
gyobb fesztiválján, melyet az 
(július 8-9.) az alattyáni sportpá
lyán rendeztek meg mindenki jól 
érez,te magát. Foci minden meny- 
nyiségben, futás, szórakozás, 
kikapcsolódás, sportrajongók és 
kevésbé azok, barátok, zsíros 
kenyér és bográcsolás... mindaz, 
ami az igazán jó hangulathoz 
kell. Köszönjük a szervezöknek, a 
segítőknek, a fellépőknek, a 
résztvevőknek, hogy fergeteges 
hangulatot teremtettek és Alaty- 
tyán nevét a kihagyhatatlan fesz
tivál helyszínek között tudhatjuk! 
Jövőre veletek és másokkal 
ugyanitt!

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATIYÁN KÖZSÉG ÖNKDKMÁNYZATÁNAK LAPJA
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés:
• Bálint Vivien
• Banya Zsolt Adrián 

Hamar Kristóf István
• Holló Lili Nikoletta
• Hütter Máté
• Koncz Dániel
• Nagy Szabolcs
• Rácz Szonja
• Sülyi Mátyás

2016.03.01.-2016.07.13.

Házasságkötés:
• Lakatos Beatrix - Tőzsér Tibor
• Rafael Alexandra - Farkas

Sándor
• Kállai Tímea - Balogh Tamás
• Radics Aliz - Farkas Dániel

Halálozás:
• Bathó Lászlónc
• Burka István
• Burka Sándor

Farkas Tibor
Fekete Béla Mátyás 
Kása Zoltánná 
Koczkás Rudolfné 
Kónya János 
Kovács Sándorné 
Oláh Mihály 
Sándor Istvánná 
Sümegi Ferenc 
Szabó Sándor 
Tóth Fcrencnc 
Vollcr Mátyásné

Alattyáni Hírmondó 
Alanyán Község Önkormányzatának lapja
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