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Kedves Alattyániak!
Ismét eltelik egy esztendő. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb
pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az
elkövetkező újév napjaira is.
Karácsonykor lassítunk, s megállunk egy pillanatra. Magunkba fogadjuk az ünnep üzenetét,
meghittségét, nyugalmát, a karácsonyi áhítat bensőséges érzését.
Az alábbi gondolatok jegyében kívánok minden alattyáni polgárnak békés, boldog, élményekben
gazdag szent karácsonyi ünnepet.
„Lehalkul a város zaja karácsony estére. Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye.
Megszületett a szeretett kis Jézus e napon, hogy az embereknek hitet, reményt adjon.”
Koczkás Gábor
polgármester

Kedves Alattyániak!
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az
evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit
sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen
veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem
értettem meg, hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő
asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
A szeretet ajándéka megmarad.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet lángjának fénye maradjon meg a szívekben a hétköznapok
során is.
Legyen szilárd minden ember hite ebben a változó világban és ne veszítsük el emberségünket az év
többi napján se.
Alattyán minden polgárának szeretetteljes, áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánok!
Tóth Ildikó

jegyző

XVII. évfolyam 4. szám

2014. december

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014-ben születtek:
o Ádám Mendi Indira
o Dudás Péter Krisztián
o Farkas Gyula
o Forgó Amadé
o Gál Blanka
o Gulácsi Kiara
o Járomi Marcel
o Kállai Dzsenifer
o Kis Dominka
o Kiss Richárd Árpád
o Koncz Laura Piroska
o Lakatos Vanda Zoé
o Kökény Rémusz Róbert
o Taliga Tifani Krisztina
o Varga Péter Levente
o Völgyi István Noel

2014-ben házasságot kötöttek:
Béla-Csaba László – Danyi Edina
Varga Péter Sándor – Kucsorka Bettina

2014-ben elhunytak:
 Antalné Hagyó Petronella
 Basa Sándorné
 Bata Józsefné
 Berki Pál
 Burai Julianna
 Burka Vilmos Gyula
 Császár Menyhért
 Csiklya Tibor
 Duka Istvánné
 Farkas János
 Farkas József
 Hajas József
 Halászi Istvánné
 Igriczi Józsefné
 Józsa Ferenc
 Kállai Lajos

















Kállai László
Kállai Sándorné
Kollár Andrásné
Lanter Zoltán
Lénárt László
Macsuga Sándorné
Majer Mátyásné
Oláh Mátyásné
Orosz Ferenc
Pócz János
Sándor Istvánné
Szabó Adolfné
Szoboszlai Károlyné
Takács Bálintné
Tóth Sándorné

Községünk polgármestere 95. születésnapja
alkalmából köszöntötte Kisbódi Gáspárnét.
Pázmány Péter egyik versének bölcs gondolataival
kívánunk boldog 95. születésnapot:
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek.
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet”.
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„Magyarország legszebb konyhakertje” – alattyáni díjazottak
2014. november 21-én került sor a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác
termében a „Magyarország legszebb konyhakertje” elnevezésű program országos
díjátadó rendezvényére.
A program – melyre Alattyán Község Önkormányzata is nevezett – az otthoni
kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni, valamint nemes versenyzésre buzdít, emellett
hozzájárul a helyi termelési kultúrák felélesztéséhez, fennmaradásához. A program
elismeri azok munkáját, akiknek a zöldséges- és gyümölcsöskert művelése mindennapi
teendőik közé tartozik. Az ötletgazda, Kovács Szilvia karcagi alpolgármester e
programmal azt szeretné elérni, hogy ezek az emberek végre kellő megbecsülést
kapjanak, és az önellátó, környezetbarát gazdálkodást felvállaló életmódjukat,
szemléletüket, példájukat minél többen kövessék.
A helyi nevezések begyűjtése, lezárása, majd a kertek helyi zsűrizése után történt meg a
kiválasztott kert jelölése az országos díjra.
Az országos díjátadó rendezvényen Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntője
után Kovács Szilvia karcagi alpolgármester értékelte a 2014-es esztendőt. 128
településről 1447 kertnevezés érkezett (Alattyánból 12). Az országos díjra 55 település
134 kertjét nevezték. Ezek közül választotta ki az országos zsűri azt a 44 kertet, melyet
országos díjra érdemesnek tartott. Nagy örömünkre szolgál, hogy Kohári Andrásné és
Offela Benő alattyáni lakosok kertje is az országos díjazottak között van. A
győzteseket az oklevél mellett Györfi Sándor karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes
művész bronzból készült kisplasztikájával jutalmazták. A díjat Fazekas Sándor miniszter
és Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere adta át.
Kedves Ica néni és Béni bácsi! Gratulálunk az országos elismeréshez, további
kertművelő munkájukhoz jó egészséget kívánunk!
Köszönjük azoknak a családoknak, közösségeknek, egyedülálló embereknek a munkáját,
akik résztvevői voltak a programnak! Bízunk abban, hogy a 2015. évi programba még
nagyobb számban neveznek településünkről, hiszen sok szép, gondosan művelt kert
található Alattyánon!
Dalmadi Tiborné és Keresztesiné Tóth Ilona
program-koordinátorok
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Sajtóközlemény
Jász- Nagykun Szolnok Megye kéményhasználói!
Mint bizonyára értesültek róla, a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ez idáig ellátó
szolnoki Fűtéstechnika Kft. felszámolásra került. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2014. november 03. naptól kezdődően –
mellékelt határozat szerint - Társaságunkat, a kecskeméti székhelyű, állami, önkormányzati
tulajdonosi struktúrával bíró FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit
Kft-t jelölte ki J-N-SZ. megye 78 településén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
feladatának ellátására.
A szolgáltatás átvétele jelenleg zajlik.
A munkavállalók felvétele, munka- és védőruhával, eszközökkel való ellátása, az
ügyintézési irodák helyeinek meghatározása, azok teljes felszerelése szintén most történik.
Célunk
a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
folytonosságának
mihamarabbi
zökkenőmentes helyreállítása.
Elképzeléseink szerint az eddigi struktúra megtartásával továbbra is négy (Szolnok,
Karcag, Mezőtúr, Jászberény) kirendeltséggel és ügyintézési helyszínnel kívánjuk
fenntartani a szolgáltatást.
A továbbiakban felmerülő változásokról, a kialakuló elérhetőségi útvonalról az ügyfeleket
és a településeket is honlapunkon kívánjuk tájékoztatni.
Honlapunk elérhetősége: www.filantrop.org
A szükséges kéményvizsgálatok megrendelésével és a sormunka tevékenységgel
összefüggő munkavégzésekkel kapcsolatos igényeiket a filantrop@filantrop.org email címre legyenek szívesek megküldeni. Ezen felül a 76/322-321–es telefonszámon is
fogadjuk jelzéseiket.
A teljes körű szolgáltatás megindulásáig a lakosság és az ügyfelek megértését és türelmét
kérjük.
Dongó József
FILANTROP Kft.
ügyvezetője

TÁJÉKOZTATÁS KIFIZETÉSEKRŐL
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a soron következő
-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- rendszeres segély,
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

kifizetésének időpontja: 2015.

január 05. 13-15 óráig.
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Iskolánk életéből
Iskolánk tanulói létszáma a 2014/2015-ös tanévben 167 fő. 21 elsős tanuló kezdte az idei
tanévet Cseh Tiborné tanító néni irányításával, illetve 18 tanulónk vesz búcsút a tanév
zárásával intézményünktől. A végzős diákjaink közül 10-en készülnek a központi írásbeli
felvételi vizsga megírására a középiskolai bejutás reményében. Az előző tanévhez
hasonlóan a Jászsági iskolák fejlesztése TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0168 pályázatnak
köszönhetően több programnak is részesei lehettek tanulóink. Budapesti kirándulásunkon a
Vasúttörténeti Park látványosságait fedezhették fel, illetve sétálhattak a Kossuth téren,
valamint csodálhatták meg a Parlamentet gyermekek és szülők egyaránt. Alsó
tagozatosaink a budapesti Mesemúzeumban tölthettek el kellemes órákat. Októberben a
gyöngyösi Mátra Múzeum és Sástó jelentett remek kikapcsolódást a negyedik osztályosak
számára. Ugyancsak októberben Szeged és Ópusztaszer nyújtott felejthetetlen élményt
iskolánk alsó tagozatos diákjainak. November elején kétnapos kiránduláson volt a
nyolcadik osztály, illetve további négy felső tagozatos diákunk a Hortobágyon, ahol a
Nemzeti Park állat és növényvilágával, illetve kultúrtörténetével ismerkedtek, valamint
részesei lehettek az őszi naplementék érdekes eseményének, a daruvonulásnak, mely a
Hortobágy leglátványosabb madármozgalma. Iskolánk három nyolcadik osztályos tanulója
a jászsági iskolák körében meghirdetett Jász szomszédok vetélkedőn először Jánoshida
csapatával szemben volt eredményes, majd a jászberényi döntőn ért el jelentős sikert,
hiszen 26 iskola csapat közül a második helyen végzett. A vetélkedő feladatai a Jászság
történetére, neves szülötteinek, műemlékeinek, növény és állatvilágának ismeretére épültek.
A csapat tagjai teljesítményük elismeréseként – Farkas Henrietta, Kökény Ibolya, Szurok
Viktor – tárgyi és pénzjutalomban részesültek. Eredményükhöz Hortiné dr. Bathó Edit, a
jászberényi Jász Múzeum igazgatója is gratulált. Iskolánk október 18-án 3-8. osztályos
diákok részvételével képviseltette magát Tiszaföldvár-Ószőlőn a Papp Bertalan Általános
Iskolában megrendezésre került olimpiai bajnokok nevét viselő iskolák sportrendezvényén.
Az „Iványi Jásznap” című pályázathoz kapcsolódóan a Jásziványért Közhasznú Egyesület
rajz- és fotó pályázatot hirdetett iskolás, és középiskolás gyermekek valamint felnőttek
számára „Jászsági élményeim” címmel. Iskolánk tanulói közül többen pályáztak mind rajz,
mind fotó kategóriában. Bandor Tímea 5. osztályos tanuló „Búzamező” című képe
közönségdíjat, míg Varga Szebasztián 6. osztályos tanuló „Úton” című fotója az alattyáni
Veronika hídról különdíjat kapott. Elismerő oklevélben részesült továbbá Kanálos Miklós
8. osztályos tanuló „Alattyán” című akvarellje. A félév során a meglévő szakköreink
mellett Simonné Krizsán Mónika vezetésével zumba szakkör indult, illetve az iskola
tornaterme ad otthont a heti két alkalommal tartott fociedzéseknek is, mely szintén sok
érdeklődő diákot vonz. Novemberben újabb Egészségnap színesítette programjainkat, ahol
diákjaink a nap folyamán vetélkedhettek, számot adva közlekedési, illetve egészséges
életmódra vonatkozó ismereteikről, valamint a gyakorlatban is bemutathatták kerékpáros
tudásukat, focizhattak, zsinórlabdázhattak, zumbázhattak és néptáncolhattak. Valamennyi
diákunk az IPR pályázatunknak köszönhetően télapó csomagot vehetett át december 5-én,
illetve az alsó tagozatosaink a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve a
szülőknek köszönhetően további ajándékcsomagokat kaptak.
Az év vége közeledtével kívánunk minden diákunknak és családjuknak kellemes
ünnepet, jó pihenést és sikerekben gazdag új évet!
Rozmis Margit
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÉS KÖNYVTÁRBAN
Ezt az évet is mozgalmasan zárjuk. December hónap a Mikulás várás és az adventi
készülődés jegyében zajlik.
A hónap elején meghirdettünk egy játékgyűjtő akciót, amelyben kértük a lakosságot, hogy
akinek lehetősége van, hozzon használt játékokat, amelyeket rászoruló gyermekeknek
ajándékozunk karácsony alkalmából.
December 4-én Békéscsabáról érkezett hozzánk a Bábika Bt egyik alapító tagja, aki nagyon
sok kézműves kelléket hozott magával, amelyekből karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat
készítettünk.
December 5-én délelőtt a Mikulás-napi ajándékműsort Puding és Palacsinta, a két ennivaló
bohóc adta az óvodás és iskolás gyermekek számára.
Ugyancsak december 5-én zárult az ”Angyalgyár” pályázatunk, ahová vártuk a természetes
anyagokból készült karácsonyi angyalkákat, melyeket Budapestről érkező kézműves zsűri
fog a napokban értékelni és díjazza az első három legkreatívabb munkát. A pályázatra 54
db angyalka érkezett.
Ezek a kis angyalkák fogják díszíteni a Művelődési Ház előterében elhelyezett élő
ezüstfenyőt, amelyet Tukacs Miklós és családja ajánlott fel. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a felajánlásért.
Szeretnénk megköszönni továbbá, azok munkáját is, akik részt vettek a versenyben!
December 11-én a nyugdíjas és kézműves klubtagokkal mézeskalácssütő délutánt
tartottunk, készülve a Falukarácsonyra.
December 17-én délelőtt karácsonyi kézműves foglalkozáson készíthetnek ajándékot
karácsonyra az Általános Iskola 4. osztályosai a Könyvtárban.
December 18-án az Idősek Otthona és a Nyugdíjas Klub közös karácsonyi ünnepséget tart,
búcsúztatva a 2014-es évet.
Közösen készülünk a falukarácsonyra. Minden héten több alkalommal próbálnak a
fellépők, és az újra alakult gyermekszínkör is, hogy színvonalas műsorokkal köszöntsük
karácsony ünnepét!
Köszönjük minden klub vezetőjének az egész évben végzett kulturális szervező munkáját
és minden klubtagnak, akik az év folyamán részt vettek a foglalkozásokon a részvételt.
Minden lakosnak, akik látogatták rendezvényeinket, köszönetet mondunk, és kívánunk
MINDENKINEK
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, ÉS ERDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ
ESZTENDŐT, ERŐBEN ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGBEN!
Simon Józsefné
művelődés szervező
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Idősek Klubja életéből
A nyáron folyamatosan gondoztuk ápoltuk kertünket. Szorgos munkánkat jutalmazták, hiszen
a „Legszebb konyhakert” c. versenyen első helyezést értünk el a közösségi kategóriában.
Október 1-je az Idősek Világnapja. Az ünnep alkalmából a Művelődési Házban vendégeltek
meg bennünket. Nagy élmény volt számunkra, hogy élőben láthattuk Tihagyi-Tóth Csaba és
felesége előadását. A művész játékra hívta a vendégeket, mely során találós kérdésekre kellett
felelni. Csapatunk kiemelkedően teljesített, két ellátottunk is CD jutalomban részesült. Továbbá
a megjelent legidősebb hölgynek és úrnak járó jutalmat is mi vittük el.
Október hónapban a JNSZM Kormányhivatal teljeskörű szakmai -módszertani ellenőrzést
tartott intézményünkben, mely eredményeképp szóbeli elismerést kaptunk.
Mindenszentek alkalmából koszorúkat készítettünk. A közös temető látogatás során elhelyeztük
ellátottaink elhunyt hozzátartozói sírjánál.
Izgatottan vártuk a Mikulás érkezését. Télapó-hívó dalokat énekeltünk délelőttönként,
miközben karácsonyi díszekbe öltöztetjük az intézményt. A kertben ismét felállítottuk
„betlehemünket”, szeretettel várjuk idén is az érdeklődőket.
Tervezzük december hónapban a Luca-napi vásárunkat, ahol saját készítésű díszeinket
árusítjuk.
Lázasan gyakoroljuk a karácsonyi műsorunkat, melyet szeretnénk majd bemutatni a
Művelődési Házban a Nyugdíjas Klubbal közösen tartott ünnepségen, és a Falukarácsonyon
egyaránt.
Szeretnénk megköszönni Alattyán Község Önkormányzatának és minden támogatónknak, hogy
egész évben segítettek bennünket.
Áldott békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk mindenkinek.
Nagy Anita
Idősek Klubja vezetője

Kedves Alattyáni Lakosok!
Szeretnénk megköszönni, hogy szavazataikkal támogatták az újonnan alakult Nemzetiségi
Önkormányzatunkat. Bízunk benne, hogy az elkövetkező 5 évben eredményeket érünk el a
roma és nem roma származású falubeliekkel, az önkormányzattal, a környékbeli településekkel
és a megyei/ országos roma szervezetekkel együttműködve.
Az idei évi első akciónk a közel 170 alattyáni óvodás és alsó tagozatos gyermek Mikulás napi
megajándékozása volt. Fontosnak tartottuk, hogy minden gyermek egyforma csomagot kapjon,
ezzel is az etnikai különbségek elhagyására szerettük volna felhívni a figyelmet.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy akik roma származásúnak szeretnék vallani magukat az
ARNÖ irodában, valamint a Polgármesteri Hivatalban folyamatosan megtehetik. Számunkra
nagyon fontos lenne, hogy pontos adatokkal rendelkezzünk a községünkben élő roma
származású családokról.
Végül, de nem utolsó sorban a következő idézettel szeretnék mindenkinek meghitt, szeretetben,
egészségben gazdag ünnepeket kívánni az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
nevében!
"Szent ünnep van, gyújtsd a lángot,
Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot,
Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát,
A szívek fénylő angyalát, égen földön várnak ránk."
(NOX együttes)

Luda Edina
ARNÖ elnök
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Tisztelt olvasók, régi, új és leendő helytörténeti tagok, tisztelt Alattyániak!
A mai időnek kerekei csikorogva, rossz óra módjára hol sietnek, hol késnek, akadozva
forognak, forgatják, törik az életeket… „Valami végleg összetört”- írta Ady Endre… Nem a
kertjeinket, nem a lelkeinket műveljük, hanem a reklámos és üresfejű percemberkék bűvöletében
élünk.
Nem az én, nem a mi feladatunk ennek okát és miértjét firtatni, már csak azért sem, mert olybá
tűnik, hogy a választ a nálunk okosabbak sem tudják igazán (vagy gondosan titkolják). De
Alattyánon dolgozik egy kis csoport, a Gecse Árpádról elnevezett Helytörténeti Kör, melynek
kevés számú aktív tagja (néha csendben, néha látványosabban) azon fáradozik, hogy mindazt a
tárgyi és szellemi „maradékot”, amit az a rossz óra, az idő nem sodort el, összegyűjtse,
rendszerezze, megőrizze és méltóképpen bemutassa a mának és az utánunk jövő nemzedékeknek,
mert ez a mi örökségünk.
A faluban megmozdult valami. A működésünk, támogatottságunk a jövőben biztosított. „Csak”
aktív tagokra, segítőkre van szükség. Olyanokra, akik ismerik, vagy szeretnék megismerni
múltunkat, érte tenni is tudó, tenni is akaró fiatalokra, idősekre egyaránt. Keressük, kérjük, hívjuk
azokat, akik pl. ismerik még a kosárfonás, a csigacsinálás, a hálószövés, szakajtókészítés fortélyait,
a kenyérsütés, seprűkötés, kévekötés, kaszálás, az állattartás hagyományos módjait, ismerik a
gyógyfüvek titkait, mesélnek az egykor élt híres alattyáni mesterekről. Elmondják a régi-régi
babonákat, a ráolvasások, imádságok, szentelt füvek, jeles helyek varázslatos igazságait…
Őszinte szeretettel és kíváncsisággal hívjuk, várjuk tagjaink közé vagy egy-egy alkalomra
amikor ezeket elmondják, megmutatják, megszerettetik, megismertetik az érdeklődőkkel, az iskolai
csoportokkal
és
az
ide
látogató
turistákkal.
Jöjjenek,
gyertek,
várunk!
A falu vezetősége ígéretet tett az épület újbóli rendbehozatalára, a félbemaradt építkezések
befejezésére, a rendszeres nyitva tartás szabályozásra, egy szabadtéri kocsimúzeum megépítésére
stb.
Tisztelt Olvasók, Barátaim, Alattyániak és mindazok, akik e sorokat olvassák!
Láthatatlanul de megállíthatatlanul közelednek az ünnepek.
Advent az időn túli várakozás, természeti valóságon túli, feletti örök várakozásnak az ideje…
Csodára várva csendesül el a világ és benne minden áldott lélek, mert minden esztendőben
megszületik, eljön Ő a reményhozó, a fényhozó, eljön a világra Ő,…a Fény, a Világ Világossága!
Az ember, az ember mindig és mindig várja az új csodát, az új megváltót, az új esztendőt,
reményekkel teli szívvel és lélekkel…
- és ennél többet az ember nem is tehet, hiszen „csak” ember – Ezekkel a gondolatokkal kíván
áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog, egészségben teljes új esztendőt a Gecse Árpád
Helytörténeti minden régi, minden új és minden leendő tagja nevében.
Budai Rudolf
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen
esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
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Kedves Alattyániak!
Köszönjük a bizalmat, mellyel lehetőséget kaptunk arra, hogy legjobb tudásunk szerint
képviseljük az Önök érdekeit az Önkormányzatban. Kívánunk kellemes ünnepet és
boldog új évet községünk valamennyi lakója számára!
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. /Juhász Gyula: Karácsony felé/
Molnárné Menyhárt Éva
Rozmis Margit

Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub vezetősége Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Boldog Új Esztendőt kíván minden klubtagjának, és minden kedves olvasónak!
BURAI ZSOLT KEVIN ISMÉT BIZONYÍTOTT
2014. október 22-én az „Adj teret a tehetségnek” program keretén belül fiatal tehetséges
zenészek mérték össze tudásukat.
Burai Zsolt az előkelő 3. helyen végzett. A zsűri kiemelkedő teljesítménye elismeréséül
2014. november 21-én a budapesti IBS OC Színpadon, bemutatkozó koncert
lehetőséggel jutalmazta .
GRATULÁLUNK
ZSOLTIKA!
KÖSZÖNJÜK,
HOGY
GAZDAGÍTOTTAD! TOVÁBBI SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

ALATTYÁN

HÍRNEVÉT

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Alattyán Község Önkormányzata nevében ezúton mondunk köszönetet:
id. Ferencsik Gyulának, a felajánlott több mázsa hagymáért, Fekete Mátyásnak, az idei
év falukarácsonyfájáért, továbbá a falukarácsony megrendezéséhez nyújtott
támogatásáért: az Alattyáni Tejtermelő Kft-nek, Ferencsik Irénnek, Józsa Károlynak,
Juhász Adolfnak és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak az idei falukarácsony
megrendezéséhez.
Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánnak
Alattyán település minden polgárának az Alattyáni Polgármesteri Hivatal dolgozói
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2014. DECEMBER 22.
16.30 órakor Szent Mise a templomban
ezt követően

A PARÓKIA UDVARÁN
(rossz idő esetén a Művelődési Házban)
Óvodások műsora
Gyermekszínjátszó kör műsora
Általános Iskolások műsora
Burai Zsolt és Burai Rajmund műsora
Nyugdíjas Klub műsora
Idősek Otthona műsora
Jászfényszarui kórus műsora
Alattyáni diákok betlehemes játéka
Gonda Vivien fellépése
Bárkányi Adrienn fellépése

Ingyenes bundás kenyér, citromos tea, forralt bor

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának lapja
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