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SZENT MIHÁLY NAPI TALÁLKOZÁSOK 

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály 
egyike a hét arkangyalnak, ő a mennyei hadak 
nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja 
szeptember 29. Jelképe hatalmas kardja, mellyel 
legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, 
mint ahogyan ő maga is.  Isten iránti hűsége 
megingathatatlan. 
Alattyánban Szent Mihály nevét viseli a katolikus 
templom és ehhez a naphoz kötődik a már 
évszázados hagyományokra visszatekintő búcsú 
is. A búcsúi hétvégét az idén megelőzte a „Szent 
Mihály napi találkozások Alattyánban” 
elnevezésű rendezvény, mely egyenértékű volt a 
falunappal. 
Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, így a 
szabadtérre tervezett rendezvényt „be kellett 
vinni” a Művelődési Házba, de azt gondoljuk 
ennek ellenére nem volt hiábavaló az a rengeteg 
munka, amelyet a szervezés jelentett. 
Rendezvényünk rendkívül sok érdeklődött 
vonzott, az egész délelőttön át hulló eső ellenére 
is. 
Az idei falunapot, a programok 
megvalósulását sokan sokféleképpen 
támogatták. Hálás köszönet illeti mindazokat, 

akik segítették, támogatták rendezvényünket, 
adományaikkal, felajánlásaikkal, kétkezi 
munkájukkal, önkéntességükkel 
hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy ez a 
nap sikeres legyen.  Példaértékű összefogásról, 
segíteni akarásról tett tanúbizonyságot 
közösségünk. 
Tamási Áron hősének, Ábelnek a története jutott 
eszembe e sorok írása közben. Ábel elhatározta, 
hogy ha törik, ha szakad, a végére jár a 
kérdésnek: mi végre is vagyunk a világon? 
Rengeteg kalandon ment keresztül, még 
Amerikába is eljutott, s itt egy egyszerű embertől 
tudta meg: azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.  
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ehhez ne 
kelljen Amerikába menni. Leljük meg honunkat, 
otthonunkat e hazában, ebben a faluban, 
közösségünkben. A „Szent Mihály napi 
találkozások Alattyánban” elnevezésű 
rendezvényünk megmutatta, hogy e közösségben 
hatalmas erő rejlik, Alattyán nemcsak 
lakóhelyünk, hanem otthonunk is. 
Az eseményről fotók az alattyáni facebook 
oldalon találhatók.  

 
JÁSZ-HATÁR FUTÁS ALATTYÁNBAN 

Brutálfutás az Alföldön? Igen, lehet! Nincsenek 
hegyek, amiket mászni kell, de van itt minden más. Ez 
a Jász Határ Futás. Nyár elején fogalmazódott meg 
bennünk az ötlet, majd hozzá is láttunk egyből a 
szervezkedésnek. Hosszú munkálatok után 
2015.09.26-án, Alattyánon kezdetét vette a 
rendezvény. Sajnos az idő nem volt mellettünk, mivel 
ömlött az eső egész délelőtt, de a résztvevőket ez nem 
tántorította el. Sőt! Reggel 8-kor a gyerekek kezdték 
meg a futást, egy speciális 2,5 km-es szakasszal. 
10:00-kor elindult a felnőttek gördülő rajtja, az eső 
viszont nem hagyott alább. Az első feladatot egy háló 
alatt kellett teljesíteni, majd jött a pótkocsi mászás, 
ezután pedig a Zagyvát kellett átúszni. A Zagyva 
átúszás után jött a helyi erdő-futás és a mocsáron való 
átgázolás, majd megérkeztek a futók Tótkérre, ami 
Jánoshida – Alattyán - Jászboldogháza határa. Itt az út 
ketté vált, mivel volt, aki 7 km-t, illetve mások 11 km-
t futottak. Ahogy a futók visszatértek Alattyán 

határába, újra a Zagyva volt az akadály, illetve a falu 
alatti kiskert kanálisai. Végezetül a versenyzők 
beértek a helyi focipályára, ahol épített akadályok 
várták őket, majd a győzedelmes finis. A 7 km-es 
távot a legjobb időeredménnyel Fekete Gyula alattyáni 
lakos futotta. Gratulálunk neki. Köszönjük szépen 
mindenkinek az áldozatos munkáját, és mindazoknak 
a részvételt, akik az ítélet idő ellenére is eljöttek 
Alattyánra. Köszönjük az Alattyáni 
Önkormányzatnak, hogy biztosították a rendezvény 
helyszínét. Egyetlen sérült futónknak, Viktóriának 
pedig innen is jobbulást kívánunk! Jövőre 
találkozunk!  
 
Még több infó és kép: facebook.com/jaszhatarfutas 
 

Jász-Határ futás 
szervezői
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2015. 
október 1-jétől községünk 
háziorvosi és védőnői 
ellátásában változást történt. 
 
A háziorvosi ellátást  
Dezsőné dr. Vad Virág Vanda 
biztosítja az alábbi rendelési 
időben: 

Hétfő: 13:00 – 16:00 
Kedd: 13:00 – 16:00 
Szerda: 9:00 – 12:00 

Csütörtök: 9.00 – 12.00 
Péntek: 13:00 – 16:00 

 
A védőnői feladatokat szintén 
október 1-jétől Szabóné 

Hudák Judit védőnő látja el, 
az alábbi tanácsadási időkkel: 

Csütörtök: csecsemő  
8:00 – 10:00 

Csütörtök: várandós  
10:00 – 12:00 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a 
Polgármesteri Hivatal 
épületében a szociális 
ügyintéző átköltözött a folyosó 
második szobájába. A járási 
hivatal ügyintézője továbbra is 
a megszokott helyen várja 
ügyfeleit. 
Az Alattyáni Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi ügyintézői 

munkakörbe munkatársat keres. 
A pályázati felhívás részleteit a 
www.kozigallas.hu oldalon és 
az alattyáni weboldalon a 
Tisztelt Érdeklődők 
megtalálják. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 
hagyományainkhoz híven az 
idén is megrendezzük a 
Mindenszenteki fáklyás 
felvonulásunkat. A felvonulás 
2015. október 29-én 
(csütörtökön) 18:00 órakor 
indul a Művelődési Ház elől.  
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
JEGYZŐI HÍREK 

 
NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE ALATTYÁN TELEPÜLÉSEN 

 

Alattyán Község Önkormányzata 21,39 millió 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázati kiírásán. A több 
mint 21 millió Ft összköltségvetésű projekt 
keretében új napelemes rendszerek kerültek 
kialakításra az önkormányzat tulajdonában 
lévő épületeken. 
A projekt fő célkitűzése a napelemes rendszerek 
beszerzésével az épületek működtetéséhez 
szükséges villamos energia környezetbarát és 
gazdaságos módon történő biztosítása. 
A csúcstechnológiát képviselő eszköz gyors 
megtérülési idejének köszönhetően a kezdeti 
nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. 
Az önkormányzat a környezetvédelmi 
szempontokat mindig is előtérbe kívánta helyezni 
a fejlesztések során, ezért a fejlesztés 
indokoltságát szemléletünk és az elérni kívánt cél 
közösen adja. A projekt az 5142 Alattyán, 
Kossuth Lajos u. 10/A hrsz: 338., 5142 Alattyán, 
Szent István tér 8. hrsz: 138.,5142 Alattyán, 
Szent István tér 1. hrsz: 1/1., 5142 Alattyán, 
Honvéd u. 6. hrsz: 127., 5142 Alattyán, Szent 
István utca 12. 852.hrsz-okon valósult meg. 

A megvalósult beszerzés főbb elemei: 
1. IBC Polysol 250 Wp típusú napelemek 

felszerelése, installálása 134 db 
2. SMA STP 6 kw típusú inverter felszerelése, 

installálása 1 db 
3. Fronius Galvo 2.5 típusú inverter 

felszerelése, installálása 1 db 
4. SMA STP 7 kw típusú inverter felszerelése, 

installálása 1 db 
5. SMA SB 3,6 kw típusú inverter felszerelése, 

installálása 1 db 
6. SMA STP 15 kw típusú inverter 

felszerelése, installálása 1 db. 
 
A projekt eredményeképp az épületek villamos 
energia-használatának költségét illetően jelentős 
csökkenés várható. 
A projekt az az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
 
További információ kérhető: 
Alattyán Község Önkormányzata 
5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
Elérhetőség: polgarmester@alattyan.hu 
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KORMÁNYABLAK NYÍLIK JÁSZAPÁTIN 

Tisztelt lakosság! 

 
Változtak az ügyintézési helyszínek és a telefonos 

elérhetőségek! 
Az okmányirodai ügyintézés helyszíne: Jászapáti, dr. 
Szlovencsák Imre út 2. 2. és 4. sz. iroda. 
Telefonszámok: 06/57 540-126 
A gyámügyi ügyintézés helyszíne: Jászapáti, Juhász 
Máté út 2-4. Telefonszámok: 06/57 795-038 
 
 

A Kormányablak szolgáltatásaival kapcsolatos további 
tájékoztatási lehetőségek: 
Internetes honlap: www.kormanyablak.hu 
Kormányzati ügyfélvonal: 1818 
A kivitelezési munka ideje alatt magam és 
munkatársaim nevében türelmüket és megértésüket 
kérem! 

Tisztelettel: Vári - Nagy Judit  
                                                                 hivatalvezető

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
Ezúton tájékoztatjuk a 
felsőoktatási intézményekben 
tanulmányaikat kezdő, illetve 
folytató alattyáni fiatalokat, 
hogy Önkormányzatunk 
csatlakozott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett  
BURSA HUNGARICA 
ösztöndíjrendszerhez, mely a 
hátrányos helyzetű, szociálisan  
 
 

 
rászoruló fiatalok felsőoktatási 
tanulmányait támogatja. 
A felsőoktatási hallgatók „A” 
típusú, a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok 
„B” típusú elektronikusan 
kitöltött, és kinyomtatott 
pályázati űrlapon nyújthatják be 
pályázatukat 
önkormányzatunkhoz  
2015. november 9-ig. 
 
 

 
A pályázati űrlapok az EPER-
Bursa rendszerben találhatók 
meg. 
A pályázathoz csatolni kell a 
tanulói-hallgatói jogviszonyról 
szóló igazolást, és a pályázóval 
egy háztartásban élők utolsó 
három havi nettó keresetének 
igazolását. 

 
 
 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a V KRISTÁLY ’95 Kft. (Jászapáti) a Jászsági 
Ivóvízminőség-javító program keretén belül Alattyánban, 2015. október 12-től megkezdte a 
kivitelezési munkálatokat. A kivitelezés folyamán mosatási csomópontok kerülnek kiépítésre, 
tolózárcserék, tűzcsapok kiépítésére kerül sor. Egyes körzetekben nyomáscsökkenés, 
vízkorlátozás várható, víznyomás ingadozásra is lehet számítani. A cég tájékoztatása szerint 
erről a szolgáltató TRV Zrt. a lakosságot folyamatosan értesíti. Az esetleges 
kellemetlenségekért elnézésüket kérjük. 
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FELHÍVÁS 

Temetői bejárásunk során 
tapasztaltuk, hogy új síremlék 
építéséről az érintettek 
(hozzátartozó, vállalkozó) nem 
tájékoztatták a temetőt fenntartó 
önkormányzatot. A temetőkről és a 
temetkezésről szóló hatályos 
rendeletünk értelmében a 
hozzátartozók a sírok gondozását, 
díszítését szabad belátásuk szerint 
végezhetik. Ezen kívül azonban 
minden temetői tevékenységet be  
kell jelenteni az 
önkormányzatnak - pld. pad 
elhelyezése, fa ültetése, és 
különösen síremlék készítése. A 
bejelentés legalább annyira a 
vállalkozó, mint a megrendelő 
(hozzátartozó) kötelessége. 
A temetőben munkáját végző 
kőfaragónak és egyéb 
tevékenységet végzőnek munkája  

során az alábbiakat kell 
betartania: 
A temetési helyek egymástól való 
távolsága 50 cm kell, hogy legyen, 
a sírjel magassága pedig nem 
haladhatja meg a 2 métert. 2 
méternél magasabb sírjel állítása 
esetén szükséges az önkormányzat 
hozzájárulása, így minden 
síremlék állítása előtt be kell 
mutatni vagy a vállalkozónak, 
vagy a megrendelőnek a 
síremlék vázrajzát az 
önkormányzatnál. A rendelet 
szabályainak megsértése esetén a 
legszélsőségesebb esetben a 
síremlék lebontását rendelheti el az 
önkormányzat.  
A vállalkozásszerűen munkát 
végzőnek, így a síremléket készítő 
vállalkozónak is temető-
fenntartási díjat kell fizetnie az 
önkormányzat felé. A 

díjtételeket a hatályos 
rendeletünk tartalmazza. 
Építőanyag temetőbe történő 
beviteléhez, a munkavégzés 
megkezdéséig be kell szerezni az 
önkormányzat engedélyét. 
A munkát végző a munkavégzéssel 
kapcsolatban keletkezett 
hulladékot köteles a temető 
területéről külön felszólítás nélkül 
3 napon belül eltávolítani. 
A temetőben munkát végző 
tevékenysége során a 
temetőlátogatók kegyeleti érzéseit 
nem sértheti, a szomszédos 
sírokban, a temető infrastrukturális 
létesítményeiben kárt nem 
okozhat, zajkeltéssel a 
szertartásokat nem zavarhatja. 
A rendelet előírásainak betartására 
kérjük a Tisztelt Érintetteket.  
 
Alattyán Község Önkormányzata 

 
VILLAMOS HÁLÓZATOK KÖRNYEZETÉNEK TISZTÍTÁSÁRA 

 
Az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
felhívja az ingatlantulajdonosokat, 
használókat, kezelőket, bérlőket – ideértve a 
természetes- és növényvédelmi területek 
kezelőit, az erdészeteket is – a villamos 
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági 
övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, 
gondozott, vagy gondozatlan fák, bokrok, 
növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának 
elvégzésére. A növényzeten történő 
beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, 
veszélyes helyzetek elkerülése és az 
áramszünetek megelőzése érdekében van 
szükség. A biztonsági övezet környezetében 
lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes 
növényzetet az ingatlantulajdonosoknak – 
mint egyben a növényzet tulajdonosának – 
kell rendszeresen megfelelően gondoznia, 
hogy azok a vezeték biztonsági övezetének 
határát, illetőleg az adott feszültségszintű 
vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne 
közelítsék meg. 
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és 
vagyonbiztonság érdekében az 
ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a 

feladatot elvégezni. Kérjük, hogy a hálózatot 
veszélyesen megközelítő fák és egyéb 
növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az 
élet-, baleset-, és vagyonbiztonság érdekében 
– egyeztessék az elvégzendő feladatokat és 
azok végrehajtási feltételeit az 
áramszolgáltató területileg illetékes 
szervezeti egységével. (Szolnoki 
régióközpont, Szolnok, Verseghy u. 3., 
56/506-131) 
Amennyiben az ingatlantulajdonosok jelen 
felhívás megjelenésétől számított 15 napon 
belül nem jelentik be az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. illetékes 
régióközpontjánál, hogy a biztonsági 
övezet tisztántartását elvégzik, vagy a 
bejelentést elmulasztják és a tisztántartási 
munkát nem végzik el, úgy az 
áramszolgáltatóval szerződött vállalkozó 
(Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.) jogosult 
és köteles a munkát a jogszabályok és a 
szabvány előírásai szerint elvégezni! 
(A részletes felhívás a www.alattyan.hu 
oldalon olvasható, vagy a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.) 
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KEDVES LAKOSOK! 

Önök is tapasztalhatták, hogy az idén apró 
lépésekkel elkezdtük településünk 
virágosítását, melyet tavassal mindenképpen 
folytatni szeretnénk. Közterületeinken 
virágágyásokat, sziklakerte(ke)t szeretnénk 
kialakítani, virágládákat köztéri műtárgyakat 
szeretnénk kihelyezni, amelyekbe virágokat 
tudunk ültetni. Ehhez kérjük az Önök 
segítségét. 
Amennyiben az őszi kerti munkálatok során 
„fel tudnak szabadítani” olyan évelő 
növényeket, hagymás növényeket, virágokat, 
bokrokat, cserjéket, amelyeket telepíteni 

tudunk, felajánlásaikat örömmel vesszük. Ha 
gondot jelent a növények felszedése, abban is 
segítséget nyújtunk, illetve el is hozzuk a 
növényeket, ha szükséges.  
 
Felajánlásaikat a Polgármesteri Hivatalba 
kérjük behozni, vagy telefonon (561-
011/titkárság) jelezzék és elmegyünk értük. 
Kérem legyenek segítségünkre abban, hogy 
jövő tavasszal Alattyán virágba boruljon. 
 
Köszönettel: Koczkás Gábor polgármester 
 

 
TELEPÜLÉSI HÍREINK 

Magyar kategóriagyőzelem a legrangosabb nemzetközi 
pékversenyen Münchenben 

Az IBA CUP nemzetközi szakmai 
versenyt háromévente rendezik meg 
Münchenben tizenkét ország 
részvételével. Magyarországot Tukacs 
Roland és Takó Zoltán, a Magyar 
Pékválogatott Csapat tagjai képviselték. 
Szakmai felkészültségük, kreativitásuk, 
szorgalmuk és fegyelmezett munkájuk 
egy kupát eredményezett: a négy 
kategória közül a díszmunka kategóriát a 
magyar pékek nyerték meg!  
Gratulálunk és köszönjük nekik, 
különösen Rolandnak, aki e sikerrel 
Alattyán hírnevét is öregbíti. 

Munkájukhoz további sikereket, erőt és egészséget kívánunk! 
 

   
                         A fantasztikus alkotás díja                                           Tukacs Roland munka közben 
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ÓVODAI HÍREK 

„Hej, óvoda, óvó nénik…” – Elindult a 2015/2016-os óvodai nevelési év 

Elkezdődött az ovisok számára is az új 
nevelési év. A nyári szünet után mindenkinek 
vissza kellett szoknia az óvodai életbe. De 
ilyenkor leginkább az új kiscsoportosoknak 
és a szülőknek a legnehezebb. A sírás 
természetes velejárója ennek a rövid 
időszaknak. Amint megszokják szabályokat, 
a szokásokat, megismerik az óvó néniket, 
dajka néniket a gyermekek, onnantól már 
könnyen megy a reggeli elválás. Az óvó 
nénik mindent megtesznek, hogy ez az 
időszak minél rövidebb legyen, de ezt az 
anyukák is nagyban tudják segíteni. A 
kiscsoportosok között több 2.5 éves gyermek 
is van, de már ők is kezdik megszokni az új 
környezetet. A sok-sok új és érdekes játék, a 
változatos tevékenységek majd megkönnyítik 
számukra a mielőbbi beilleszkedést. Bízzunk 
abban is, hogy kedvez majd az időjárás a 
kicsik beszoktatására, sok időt tölthetnek a 
szabadban, az udvaron! Mert azért ott 
könnyebben megy! A 2015/2016-os nevelési 
évet 64 gyermekkel indítottuk, sajnos a 
gyermeklétszám ebben az évben is csökkent. 

A csoportok létszáma: 
Kiscsoport:  23 fő 
Középső csoport: 19 fő 
Nagycsoport:  22 fő 

A nyár folyamán minden udvari játék 
átfestésre került és egy rugós lovacskával 
gyarapodtunk, amelyet alapítványi forrásból 
vásároltunk. 
Ebben a nevelési évben kicsit változtatunk 
néhány programon. Az eddigi Szüreti 
mulatság helyett most mi is igazodunk a falu 
rendezvényéhez és mi is Mihály napot 
tartunk, amelyre szintén ugyanúgy, mint 
eddig, várjuk a szülőket közös ünneplésre 
(mulatság-tánc, kézműves-tevékenység, népi 
játékok). Az adventi készülődést szintén 
együtt tartjuk a szülőkkel, számítunk a 
farsangi munkadélutánon való közös 

tevékenységre, és ami új, hogy májusban 
családi sportnapot szeretnénk rendezni, 
amely egyben a gyermeknap megünneplése 
is lesz. 
De megemlékezünk az idősekről (Idősek 
Világnapja), gondolunk az állatokra (Állatok 
Világnapja), Egészségvédelmi Hetet tartunk, 
várjuk majd a Mikulást, készülődünk 
Karácsonyra, Farsangolunk, Március 15-re 
emlékezünk, a Föld és a Víz Világnapja 
alkalmából is tevékenykedünk, Húsvétra 
készülünk, az Édesanyákat ünnepeljük, 
kirándulunk és Ballagtatunk. Ezek a nevelési 
év kiemelkedő programjai és eseményei. De 
a közöttük lévő mindennapok is sok-sok 
élményt, tevékenységet és önfeledt játékot 
nyújtanak a gyermekek számára, amelyek 
hozzájárulnak testi, szellemi fejlődésükhöz 
egyaránt.  
Ebben az évben is az 5. életévüket betöltött 
és a nevelési tanácsadó által megvizsgált és 
általuk kiszűrt gyermekek logopédiai és 
részképesség fejlesztésben részesülnek. Heti 
egy-egy alkalommal óvodánkba kijáró 
logopédus és fejlesztőpedagógus segíti a 
gyermekek fejlesztését. Ettől az évtől kezdve 
a Jászapáti Pedagógiai Intézethez tartozunk, 
innen járnak majd a szakemberek a 
gyermekekhez és probléma esetén is ide kell 
fordulnunk. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztését szintén kijáró 
gyógypedagógusok látják el. 
Kívánom, hogy ez az év hozzon sok örömöt a 
szülőknek a gyermeknevelésben, legyen több 
együtt töltött idejük gyermekeikre és legyünk 
eredményesek és sikeresek a közös 
együttnevelésben.  
„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet 
nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy 
komolyan veszi. (Szabó Magda)  

 
Kovácsné Markó Katalin óvodavezető
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Iskolánk életéből 

 
A 2015/2016-os tanévet 159 
tanulólétszámmal kezdtük.  Három napközis 
csoportot működtetünk, amelyekben megtelt 
a férőhelyek száma, új felvételre csak 
üresedés esetén kerülhet sor. A napközis és 
ebédelős gyermekek nagy része ingyenesen 
étkezik. Kérjük a kedves szülőket, hogy a 
gyermek betegsége esetén reggel szóljanak, 
hány napig húzzák ki a gyermeket az 
ebédről, s azt is jelezzék, amikor ismét kérik 
azt. Ennek hiányában nem tudunk aznap 
ebédet biztosítani a gyermeknek. Ingyenesen 
jár minden gyermeknek heti 4 alkalommal 
tízóraira tejtermék (tej, kakaó, joghurt, kefir), 
az 1- 6. osztályosaknak pedig gyümölcs és 
gyümölcslé is. 
A gyermekek többsége ingyen kapott 
tankönyveket, amelyek állapotáért anyagi 
felelősséggel tartoznak. Rongálás vagy 
elvesztés esetén meg kell téríteni azok árát. 
Az elmúlt egy hónap többnyire elegendő volt 
a szülők számára az egyéb taneszközök 
pótlására. Akik még nem szerezték be a 
testnevelés és technika-rajz felszereléseket, 
kérjük, tegyék ezt meg, s folyamatosan 
pótolják az időközben „elfogyó” 
íróeszközöket, vonalzókat, körzőket is.  
A délutáni órákban tartott testnevelés órákon 
is kötelező részt venni, az azokról való 
hiányzást is igazolni kell. Valamint a 
fejlesztő órákra kötelezett gyermekek sem 
hiányozhatnak igazolás nélkül a 
foglalkozásokról.  
Az 1. osztályosok számára angol szakkört, 3. 
osztályos kortól színjátszó szakkört, a felső 
tagozatosaknak pedig kézműves szakkört 
tartunk. A tornateremben helyet biztosítunk a 
fociedzésnek is, amelyen díjazás ellenében 
vehetnek részt a gyerekek.  
Sajnos a múlt tanévben befejeződött a 
TÁMOP pályázatunk, melynek köszönhetően 
sok-sok rendezvényt, kirándulást tudtunk 
ingyenesen biztosítani a gyermekek számára. 
Ebben a tanévben is szeretnénk 
kirándulásokat és egyéb tartalmas 
programokat szervezni a gyermekek számára, 

de ezt többnyire már csak költségtérítésesen 
tudjuk megadni számukra.   
Szeptemberben 3 napos erdei iskolában 
vehettek részt a 2. osztályosok 
Szilvásváradon, melynek jelentős részét még 
pályázati pénzből finanszíroztuk. A 8. 
osztályos gyerekekkel kerékpártúrán jártunk. 
A falunapra néhány lelkes 6. osztályos diák 
rendbe tette az 1. világháborús emlékmű 
környékét. Az idősek világnapja alkalmából 
rendezett ünnepségen iskolánk néptáncosai 
és színjátszói is szerepeltek.   

 
Az idén is folytatjuk a szelektív hulladék gyűjtését 

Az elmúlt évihez hasonlóan idén tovább 
folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés az 
iskolánkban. Minden hónapban egyszer 
átvesszük a PET palackokat (összetaposva) 
és a műanyag kupakokat, az alumínium italos 
dobozokat (összetaposva), valamint a papírt 
kötegelve. A múlt tanév végén a legtöbbet 
gyűjtők kiránduláson vehettek részt, melynek 
költségét a gyűjtésből befolyt összeggel ki 
tudtuk egészíteni. Ebben az évben is 
szeretnénk jutalmazásra fordítani a befolyt 
összeget.  
Kérjük, ne dobják a szemétbe az üdítős és 
ásványvizes palackokat; sörös, energiaitalos 
és üdítős alumíniumitalos dobozokat, 
újságpapírokat. Adják azt oda valamelyik 
közeli kisiskolásnak! Ami önöknek szemét, 
nekik érték.   
 

 
Molnárné Menyhárt Éva 
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30  ÉVES AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB 

 
Klubunk ebben az évben is szorgalmasan végezte 
kitűzött  programját. 
 
Tavasszal benevezett az V. Országos Ki Mit Tud 
- ra a Táncoslábú Mamik és a Férfikórus. 
Ahol szép eredményt értek el, hiszen az 
elődöntőből bejutottak a középdöntőbe amit 
Hajdúszoboszlón rendeztek meg. 
Jászladányi testvértalálkozón jártunk áprilisban. 
Május 1-jén a falu majálison klubtagjaink is 
szorgalmasan tevékenykedtek, gulyáslevest 
főztünk, az asszonyok palacsintát sütöttek, 
megvendégelték a gyerekeket és a főző 
csapatokat.  
Június 21-26-ig Hajdúszoboszlón jártunk, 
reumatológiai kezelésekkel egybekötött 
fürdőzésen 44 fővel. Július 11-én testvértalálkozó 
volt nálunk. Július 28-án Jászalsószentgyörgyön 
a Jászok Világtalálkozóján képviselte a tagság 
egy része a klubot. Július végén Jászapátin 
strandoltunk. Augusztusban kétnapos 
kiránduláson voltunk, Ópusztaszeren, Szegeden, 
Makón. 
Fennállása 30 éves évfordulóját 2015 július 11-én 
ünnepelte az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub, a 
környező települések nyugdíjasainak 
testvértalálkozójával összekötve. 

Jelen voltak a jászalsószentgyörgyi, jánoshidai, 
és jászladányi testvérklubok. A jubileumi 
ünnepségen 150 fő vett részt. 
Meghívásunkat elfogadta a Nyugdíjasklubok és 
Idősek „Életet az Éveknek”Országos 
Szövetségének Szolnok megyei Elnök Asszonya: 
Gombás Gáborné, valamint Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesület Elnök Asszonya:  
Demény Istvánné. Díszoklevéllel köszöntötte 
Gombás Gáborné a klubunk tagjait. 
A vendégklubok kulturális műsorral készültek 
(vers, ének, tánc) melyet mi is viszonoztunk. 
A finom ebéd elfogyasztása után késő délutánig, 
emlékek felidézése,zene, tánc és tombola sorsolás 
szórakoztatta az egybegyűlteket.  
Emléklappal és virággal köszöntöttük az alapító 
tagjainkat: Burka Mihálynét, Dalmadi Józsefnét, 
Fekete Józsefnét, Lajkó Ferencnét és Tóth 
Ferencnét. 
Gratulálok és a továbbiakban is nagyon jó 
egészséget kívánok nekik! 
Minden Klubtársamnak kívánok sok sikert, jó 
egészséget a további feladatok elvégzéséhez! 
Köszönöm mindenkinek, aki támogatott és 
szponzorált bennünket!  
                                                Móczó Vilmosné 

Pillanatképek az Alattyáni Idősek Klubjának életéből: 

 
Az év hátralévő részében terveink között 
szerepel mozilátogatás, amire már most nagy 
izgalommal készülnek az időseink! Az őszies 
idő beálltával több barkácsolást, 
kézműveskedést is tervezünk, amihez az 
alapanyagot, az őszi terméseket már 
elkezdtük gyűjteni az időseinkkel.  
Klubunk életében nagy változás, hogy az 
idősek nappali ellátása 2015. augusztusától 
ingyenessé vált. Intézményünk segítségét 
bárki igénybe veheti munkanapokon 7:30- 
15:30 között, aki úgy érzi, neki vagy 
hozzátartozójának szüksége lehet arra, hogy 
hozzá hasonlókkal, gondozók felügyelete 
mellett, családias hangulatú közösségben 
tölthesse el szabadidejét. 

 
Közös főzés 
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Ellátásunk a legjobb megoldás azon családok 
problémájának megoldására, ahol aggódnak 
időskorú hozzátartozójuk biztonsága miatt, és 
nem akarják őt saját környezetéből kiszakítani.  

Segítünk jó hangulatban eltölteni a szabadidőt 
különböző foglalkozások keretében: (torna, 
barkácsolás, kézműveskedés, sütés-főzés, 
kertészkedés, filmklub…stb. igény szerint); a 
bevásárlásban; a gyógyszerek kiváltásban; az 
orvosi rendelésre történő időpontkérésben, 
kísérésben; hivatalos ügyek intézésében; a 
higiénia megtartásában (fürdetés, hajmosás, 
pedikűr, manikűr); igény szerint napi háromszori 
étkezést biztosítunk; szükség szerint segítünk az 
idősek intézménybe szállításában 
 
Várjuk szeretettel régi és leendő ellátottainkat! 

 Nagy Anita- intézményvezető 
  20/928-3080 

REJTVÉNY 

 
Előző lapszámunkban lévő rejtvényünk megfejtése: Jász Világtalálkozó. Megfejtőink közül Perjésné Ronyecz 
Renáta nyerte szerkesztőségünk ajándékát, az Alattyán logóval ellátott bögrét. Nyereményét a Polgármesteri 
Hivatal információs pultjánál veheti át. Továbbra is várjuk megfejtéseiket! A megfejtés beküldéskor kérjük, írja 
meg nevét és elérhetőségét! A beküldők között Alattyán címerével ellátott nyereménytárgyat sorsolunk ki. 
Megfejtéseiket a következő e-mail címen várjuk: alattyani.hirmondo@gmail.com  
Beküldési határidő: 2015. november 10. 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

MEGOLDÁS              

1.     
6. 

     7.   
14. 

2.    
8. 

   
9. 

   17.  
15. 16. 

3.      10.     
11. 

  
18. 

4.  12.   13.     14.    

5.      15.   16.     

 
Vízszintes: 

1. A vértanúk városa 
2. Község Fejér megyében 
3. A dinamó feltalálójának keresztneve Jedlik.. 
4. Szén vegyjele 
5. Nem előre 
6. Tolna megyei község 
7. Apó népiesen 
8. Nemzetközi szabvány 
9. Folyó, Passaunál ömlik a Dunába 
10. Hím szarvasmarha 
11. Nobélium vegyjele 
12. Papírra vet 
13. Duplán sziget Francia Polinézia területén 
14. A szív felőli oldal 
15. Re párja 
16. Magaslat 500 m felett 

 
 
 

 
Függőleges: 

1. Az ember tragédiája írója 
2. Női név 
3. Nagyságot növel 
4. Német gépkocsik jelzése kétszer 
5. Spanyol gépkocsik jelzése 
6. Nitrogén, oxigén, kén vegyjele 
7. Térbeli műalkotás 
8. Vég nélküli idegen állatkert  
9. Női név és virág neve 
10. Zola regényének címe 
11. Múlt idő jele 
12. Kutya 
13. Férfinév 
14. Szintén 
15. Nózi 
16. Ír terror szervezet 
17. Végtelenül nagy! 
18. Igekötő
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OLVASÓI ROVAT 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy javaslataival, véleményével segítse Önkormányzatunk működését. 
Újító, jobbító szándékkal megfogalmazott gondolatikat kérjük, juttassák el lapunk szerkesztőségébe. A 
helyi vállalkozók ingyenesen hirdethetnek lapunkban és a település lakosai kifejezhetik köszönetüket, 
véleményüket újságunkban. Lapzárta: 2015. december 5.  
Elérhetőségünk: alattyani.hirmondo@gmail.com vagy személyesen a községi művelődési házban. 
 

Szent Mihály napi találkozások képekben 

    
 

    
 

             
(A fotókat készítette: Mosonyiné Sülyi Judit) 

Alattyáni Hírmondó 
Alattyán Község Önkormányzatának lapja 
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