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POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNYEK
Tisztelt Lakosság!
2017. március 1jén személyesen
egyeztettem
a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. osztályvezetőjével, Szabó Péter úrral, területi
koordinátorával Kocza Imre úrral, fenntartási üzemvezetőjével Nagy Béla úrral és üzemvezetőjével Gulyásné Rózsa Csilla asszonnyal. Az egyeztetést azért kezdeményeztem, mert 2016. decembere óta szinte folyamatosan problémák mutatkoznak a szennyvízelvezetésben. Több lakostól is érkezett jelzés, hogy a
szennyvíz a lakásukból nem folyik el, a gyűjtőaknák
körül nedvesedés jelentkezett. Bizonyára Önök is
láthatták, hogy sűrűn megfordult a faluban a TRV Zrt.
szippantós kocsija, azonban ez az intézkedés csak
átmenetileg oldotta meg a problémát. Az egyeztetés
során elhangzott, hogy a rendkívül hideg téli időjárás
is okozott gondot – pld. a gyűjtőaknákban a szelepek
befagytak -, de az egy főre csökkent dolgozói létszám
is csak nehezítette a problémát, így a hibák kezelése,
elhárítása esetenként elmaradt vagy csak késve valósult meg. A TRV Zrt. helyi dolgozói létszáma március
1-jétől újra 3 főre emelkedett, így a feladatellátás

zavartalansága talán megvalósul, illetve a tél elmúltával a karbantartási, felújítási munkák is kezdetüket
veszik. Ugyanakkor a Tisztelt Lakosság is sokat tehet
azért, hogy ne következzen be dugulás, a szennyvíz
elfolyása ne ütközzön akadályokba. Az akadályt szó
szerint kell érteni, ugyanis a faluban sajnos rendszeres,
hogy a lakosság nem helyesen használja a csatornarendszert. El sem hiszik mekkora problémát tud okozni a lefolyóba, WC-be dobott fültisztító pálcika és a
nedves törlőkendő, vagy a csatornába öntött zsíradék,
olaj. A gyermek alól kiszedett használt pelenka szintén, bár jómagam értetlenül állok ez előtt, mert meg
sem fordulna a fejemben, hogy a pelenkát a csatornába
dobjam…
Kérem Önöket, figyeljünk a helyes csatornahasználatra, az oda bedobott tárgyak, dolgok annak is bosszúságot okozhatnak, aki beledobja, de olyannak is, aki
nem tesz ilyet. A szolgáltatóval közösen arra törekszünk, hogy a szennyvízrendszer működőképes maradjon, egyetlen háztartásban sem okozzon gondot,
hogy nem folyik le, vagy esetleg visszajön a szennylé,
de ehhez Önök is kellenek, az Önök helyes lefolyó-,
csatornahasználata.

FELHÍVÁSOK
Kérem Önöket, amennyiben a tavaszi kerti munkák végzése során növények „szabadulnak” fel, ajánlják fel önkormányzatunk részére. Évelőket, egynyári növényeket, virágokat, rózsákat, örökzöldeket, bokrokat, sziklakerti
növényeket szívesen fogadunk. Amennyiben nem tudják behozni szívesen kimegyünk házhoz is, jelezzék a hivatal telefonszámán, vagy az én telefonomra. Aki betudja hozni, az bármelyik nap megteheti. Kérem, legyenek a
segítségünkre a község szebbé tételében. Köszönöm együttműködésüket.
Koczkás Gábor
Polgármester

Az évek óta nem látott hideg tél után, ugyan apró
lépésekkel, de közeledik a tavasz, ami nemcsak a háztartásokban, hanem a faluban is takarítást, tereprendezést, csinosítást, szépítést hoz magával. Kérjük
Önöket, hogy mire a fák, bokrok zöldbe borulnak, a
virágok kinyílnak szíveskedjenek saját ingatanuk előtt is
elvégezni a szükséges munkálatokat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy folyamatosan járjuk majd a
települést és azon ingatlanoknál, amelyek előtt a fákat
nem metszették le, a közterületre illetéktelenül kihelyezett, a biztonságos közlekedést akadályozó tor-

laszokat, akadályokat nem távolították el, a szükséges
intézkedéseket megtesszük. Vagyis, a biztonságos
gyalogos, kerékpáros, autós forgalmat akadályozó
gallyakat lemetszük, a torlaszokat, akadályokat elszállítjuk kérdezés nélkül és amennyiben közterületen olyan tárgy, dolog (pld. építési anyag,
használaton kívüli jármű…stb.) van elhelyezve, amelyre közterülethasználati engedélyt kellett volna
kérni és nem rendelkezik vele a közterülethasználója, szankcionálni fogjuk.
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Egy település arculatáért, a terek, közterületek rendezettségéért nem mindig az önkormányzatot kell
számon kérni. A mi felelősségünk is megvan benne, de
ha a lakosság részéről nincs meg az együttműködési
szándék, önmagunk kevesek vagyunk hozzá.

Kérem tegyünk közösen azért, hogy Alattyán, amelyen jelentős átutazó forgalom bonyolódik le, a tavasz
beköszöntével tiszta, élhető, szerethető falu legyen, az
itt élőknek és az ide látogatónak egyaránt legyen
kedve végig sétálni az utcákon.

JEGYZŐI ROVAT
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. januárjában és februárjában az alábbi döntéseket
hozta:
2017. január 26-i ülés:
Soron kívüli ülésen döntött a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyában kiírt, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról.
2017. február 2-i soros ülés:
5/2017.(II.2.) határozattal elfogadták a képviselők a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót.
6/2017.(II.2.) határozattal döntöttek a képviselők az óvoda
nyári működéséről.
7/2017.(II.2) határozattal a polgármester illetményének és
költségtérítésének, 8/2017.(II.2.) határozattal az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
döntöttek.
9/2017.(II.2.) határozattal arról a döntöttek, hogy az Alatytyán 774 hrsz. alatti ingatlant nem értékesítési és bérbe sem
adja a képviselő-testület.
10/2017.(II.2.) határozattal arról döntöttek, hogy az Alatytyán, 580/1 hrsz. alatti ingatlanon telekalakítást végez az
önkormányzat, majd a kialakítandó új telket értékesíti.
11/2017.(II.2.) határozattal véleményezték az általános
iskola felvételi körzetét.
12/2017.(II.2.) határozattal elfogadták az Alattyán község
településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról és a településfejlesztési koncepcióról készült szakmai anyagokat.
13/2017.(II.2.) határozattal elfogadták a REGIO-KOM
Társulás társulási megállapodásának módosítását.
14/2017.(II.2.) határozattal elfogadták a módosított Közbeszerzési Szabályzatot.

15/2017.(II.2.) határozattal arról döntöttek, hogy Alattyán
csatlakozik a „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz.
16/2017.(II.2.) határozattal döntöttek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázat benyújtásáról.
17/2017.(II.2.) határozatukkal pedig vagyonvédelmi rendszer kiépítésére adott árajánlatot fogadtak el.
2017. február 14-i soron kívüli ülés:
25/2017.(II.14.) határozattal elfogadták a helyi civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolását.
27/2017.(II.14.) határozattal elfogadták az alpolgármester
tiszteletdíja meghatározott részének lemondását.
28/2017.(II.14.) határozatukkal elfogadták az Alattyáni
VÉCS Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítását.
29/2017.(II.14.) határozatukkal döntöttek „A parlagi sas
védelme a Pannon-régióban” pályázat támogatásáról.
30/2017.(II.14.) határozattal az Alattyáni Római Katolikus
Plébániával kötendő megállapodás elfogadásáról döntöttek.
31/2017.(II.14.) határozattal pedig a kiskerti tulajdonok/tulajdonrészek elfogadásáról döntöttek.
Ezen az ülésen az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelettel
fogadták el a képviselők az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Ugyancsak ezen az ülésen három igen, három nem és egy
tartózkodás mellett döntöttek úgy a képviselők, hogy nem
alkotnak rendeletet az otthonteremtés helyi szabályairól.
A testületi ülések meghívói, a napirendek előterjesztései és a
nyílt ülések jegyzőkönyvei a www.alattyan.hu honlapon
megtalálhatók, minden érdeklődő által olvashatóak.

TISZTELT ÉRINTETTEK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadóról szóló A mentesség megállapításához kérelmet kell
1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja 2017. január benyújtani, melyhez csatolni kell a súlyos
1-től kiegészült egy új mentességi formával, mely mozgáskorlátozott személy mozgásszervi fogyatékosszerint mentes a gépjármű adó alól: a „súlyos mozgás- ságáról szóló orvosi igazolást (MÁK által kiadott
korlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, fogyatékossági támogatás jogosultságát megállapító
valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fo- határozat vagy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
gyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adó- által kiadott Szakértői Bizottság I. Fokú Szakvéleméalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult nye a közlekedőképesség minősítéséről, valamint a
adóalany)..” A mentesség továbbra is egy darab - 100 személyes adatok igazolása is szükséges - lakcímkárkW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jog- tya).
szabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és sze- A mentesség – az arra való jogosultság esetén - a
mélygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt kérelem benyújtását követő hónap első napjától álla- személygépkocsija után legfeljebb 13 000 fo- pítható meg.
rint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany
adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több Bővebb tájékoztatásért forduljon az Alattyáni Polgárszemélygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség mesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjéhez hivatali munkizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygép- kaidőben.
kocsi után jár.
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EBÖSSZEÍRÁS
Azon ebtartók, akik a rendelkezésünkre álló
nyilvántartás szerint az állat tulajdonjogával rendelkeznek az elmúlt napokban megkapták az ebösszeírás
adatlapját.
Alattyánon is komoly gondot, esetenként jelentős károkat okoznak a kóbor ebek, amelyeket gazdájuk
(tulajdonosuk) – mert legtöbb esetben van neki -,
kienged az utcára, vagy nincs is ami a kutya kijövetelét
megakadályozza, mert a porta nincs elkerítve, vagy a
kerítés rossz állapotban van. Egyre több panasz érkezik
hozzám, így a rendelkezésemre álló eszközökkel most
már válogatás nélkül élni fogok, mert úgy látom a szép
szó, a kérés a legtöbb esetben semmit nem ér. Kérem
működjenek együtt velem/velünk, hogy elkerüljék a
szankciókat. Az első lépés a kiküldött adatlap kitöltése
és visszajuttatása önkormányzatunk részére. Azt
gondolom egy hónap elegendő idő ahhoz, hogy az

adatlapot kitöltsék és visszajuttassák. Amennyiben
időközben a kutya elpusztult azt is dokumentáltan kell
igazolni, ellenkező esetben az állatvédelmi bírság kiszabását az ebtartó nem tudja elkerülni.
Az az ebtartó, aki nem kapott adatlapot, - mert a
nyilvántartásunkban nem szerepel – letöltheti honlapunkról, vagy térítésmentesen kérhet a hivatal információs pultjánál. Aki az elmúlt hetekben,
hónapokban vált kutyatulajdonossá szintén be kell,
hogy jelentse kutyáját.
A kutya nemcsak jó barátja, társa az embernek, jelentős problémák okozója is lehet. Közösen
törekedjünk arra, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, azzal ugyanis újabb problémák keletkezését
előzzük meg.
Tóth Ildikó
jegyző

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.)
Korm. rendelet 20. §. (1) bekezdés c) pontja szerint
2017. január 1-től az élelmiszer forgalmazó és
vendéglátó egységek külön engedélyének kiadása a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
hatáskörébe tartozik. Az élelmiszerek forgalomba
hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről,
illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM
rendelet értelmében külön engedély köteles termékek
forgalmazását csak külön engedély birtokában
kezdheti meg. Amennyiben külön engedéllyel nem
rendelkezik, tevékenységét nem kezdheti meg, illetve
folyamatban lévő élelmiszer forgalmazó tevékenysége
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 57. §. g) pontja alapján
megtiltásra kerül. Üzletben történő forgalomba
hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez
csatolni kell a kérelem 1. a) - j) pontjában lévő
dokumentumokat is fénymásolatban.
A külön engedély iránti kérelmet a jászsági

településen lakók továbbra is Jászberényben, az Ady
E. út 34. sz. alatt nyújthatják be ügyfélfogadási
időben:
- hétfő: 8-18 óráig
- kedd: nincs ügyfélfogadás
- szerda: 8-16 óráig,
- csütörtök: 13-16 óráig,
- péntek: 8-12 óráig.
A fenti időpontokban Szabó Andrásné és Hortiné
Sándor Györgyi élelmiszer-biztonsági felügyelők az
ügyfelek rendelkezésére állnak, mind az üzemeltetési
feltételek egyeztetése, mind a külön engedély kérelem
kitöltése és leadása tárgyában. A kérelmek Szolnokra
történő eljuttatását szintén megoldják.
A személyes megbeszélés időpontját célszerű
előzetesen egyeztetni az alábbi telefonszámokon:
Szabó Andrásné: 30/450-8404
Hortiné Sándor Györgyi: 30/433-9989
Élelmiszerlán-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály: 57/500-020
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÁTALAKULÁSÁRÓL,
FELADATKÖRÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

1. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezésének változása
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése
2017. január 1-jétől: Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az alábbi
2. pontban rögzített, valamint az egészségbiztosítási
szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve továbbra is
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. december 31én ellátott.

2. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyes
feladatainak átadása
Az alábbiakban részletezett feladatok ellátásával öszszefüggésben 2017. január 1-jétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma lesz:
 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatok;
 bérkiegészítéssel, jövedelem-kiegészítéssel, fiatal
szakorvosi támogatással kapcsolatos feladatok;

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának LAPJA

4
XX. évfolyam 1. szám 2017. március
 baleseti megtérítéssel kapcsolatos szakmai irányítási
feladatok;
 gyógyszertári elővásárlási joggal kapcsolatos feladatok;
 elemzési és statisztikával összefüggő feladatok;
 orvos szakértői, egészségügyi szakmai és az Egészségbiztosítási Alap felhasználásával kapcsolatos kontrolling feladatok.
Az alábbi feladatokat 2017. január 1-jétől Budapest
Főváros Kormányhivatala látja el:
 a biztosított által neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás öszszegének visszafizetésére kötelező határozat kiadása;
 a patika finanszírozási előleggel kapcsolatos kérelmek elbírálása;
 a donációval összefüggő költségtérítések elbírálása;
 a nyilvántartási szakterület által másodfokon ellátott
hatósági ügyek;
 a nemzetközi szakterület által másodfokon ellátott
hatósági ügyek;
 a pénzbeli ellátási szakterület által másodfokon
ellátott hatósági ügyek;
 az üzemi baleset miatt igénybe vett gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési
díjának utólagos megtérítése tárgyában előterjesztett
fellebbezések elbírálása.
Az alábbiakkal kapcsolatos feladatokat 2017. január
1-jétől az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság látja el:
 pénzbeli ellátások,
 baleseti táppénz és az
 utazási költségtérítés.
További információt ezeken a hivatkozásokon
kaphat:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Budapest Főváros Kormányhivatala
 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

3. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár átalakulásával, feladatkörének változásával kapcsolatos
jogszabályok
 A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló
2016. évi CIV. törvény.
 Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint
egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet.
 A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
 Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet.
 A központi hivatalok és a költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat.
 A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat.
4. Fontos információ!
Az átalakulás, a feladatok átadása után az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott vények,
nyomtatványok és hatósági igazolványok továbbra
is felhasználhatók.
Az átalakulás, a feladatok átadása után az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár korábbi postai címei,
az elnevezés kivételével, és telefonszámai (telefax
számai) változatlanok, azok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő esetében is érvényesek.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjának
aktualizálása 2017. január 1-jétől folyamatosan történik.
Budapest, 2016. december 29.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 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. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384; E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!
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INGYENES HIRDETÉSI LEHETŐSÉG!
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy az
Alattyáni Hírmondó negyedévente megjelenő helyi
lapban lehetőséget teremtünk magánszemélyek részére
az értékesíteni kívánt (alattyáni) ingatlanok ingyenes
hirdetésének
feladására.
Emellett
minden
köszönetnyilvánításnak,
emlékezésnek
helyet
biztosítunk lapunkban.
Várjuk továbbra is a civil szervezetek beszámolóit is.
Elérhetőségünk:alattyani.hirmondo@gmail.com

MEGHÍVÓ
Az 1849-es Dicsőséges Tavaszi Hadjárat emlékére
rendezett programsorozat keretében április 2-án, a
hatvani csata napján minden érdeklődőt szeretettel
várnak a hagyományos rendezvényekre.
Program:
 10:00 A Tavaszi Hadjárat Emlékmenet nyitó
ünnepsége a boldogi templomnál, lóáldás és
kulturális műsor
 12:00 Hatvani csata újrajátszása a Balázs tanyán
Boldogon
 15:30 Díszszemle Jászfényszarun a főtéren, a
Városházánál
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A 2017-es év elején nagy izgalommal
vártuk a novemberben megalakult alattyáni Heted
Hét Theatrum Átváltozók című reneszánsz
komédia bemutatóit. Január 14.-én szombaton
tartottuk meg az első szakmai bemutatót, amely
egy zártkörű rendezvény volt ahol első ízben
mutatta be a társulat a színdarabot. Nagy volt az
izgalom és az előkészület. Az MTVA 5-ös
csatorna főszerkesztője Dér Ágnes asszony
Alattyánt választotta a 19 megye közül, ahová a
stáb tagjai eljöttek forgatásra, ízelítőt bemutatni a
színdarabból a kulturális híradójukban.
A Jászberényi Trió Televízió munkatársai
az egész este programját rögzítették, majd a
következő héten részleteket és interjúkat
közvetítettek az eseményről műsorukban. A
Szolnok televízió munkatársai is jelen voltak és
rögzítették az eseményeket, valamint a Néplap
újságírója Banka Csaba is riportokat és fotókat
készített és megjelentetett az újságban. Köszönet
minden MÉDIA szolgáltatónak! A rossz időjárás
ellenére közel száz fő érkezett erre a bemutatóra.
Pócs János országgyűlési képviselő és
családtagjai, Jászkapitányok és feleségeik,
Alattyán község polgármestere, jegyzője és a
képviselő testület tagjai, köztisztviselők, a
Nemzeti Művelődési Intézet vezetői, dolgozói, a
szomszéd települések Művelődési Házainak
vezetői,
a
községben
működő
cégek,
intézmények vezetői, civil szervezetek vezetői, az
egyház vezetője, és a színészek családtagjai. Jó
hangulatú vidám este volt! A lakosság részére
január 26.-án rendeztük meg a bemutatót, ahol
több mint 200 jegyet osztottunk szét! A közönség
tetszését vastapssal mutatta ki a színtársulat felé!
Köszönjük minden támogató felajánlását a
társulat nevében! Január 29.-én a Nemzeti

Színházban az ALATTYÁNI HETEDHÉT
THEATRUM képviselte J-N-K Szolnok megyét
és egyben Alattyánt. Két autóbusszal közel 100
fővel érkeztünk a Nemzeti Színházba, ahol a
társulat nagy sikert aratott! Ezt a minősítést
kaptuk: Egy vidám, humoros és egyben
lenyűgöző előadás részesei lehettünk a Hetedhét
társulat tolmácsolásában. Példaértékű jelenléttel
és sugárzó színház szeretettel találkozhattunk.
Erőben, egészségben gazdag további sikereket
kívánunk a társulatnak.
A
PRODUKCIÓ
MÉLTÁN
KERÜLHETETT A NEMZETI SZÍNHÁZ
pajtaszínházi műsorára. A nagybetűs része a
lényeg, ugyanis ezt a minősítést csak egy társulat
kapta és ez ALATTYÁN volt! GRATULÁLOK
MINDEN SZEREPLŐNEK, akik szabadidejüket
feláldozva szinte éjjel- nappal tanulták a
szerepeiket, hogy méltón képviseljék Alattyánt és
J-N-K Szolnok megyét. Köszönjük Rigó József
rendezőnek a munkáját és szigorát! Köszönjük az
Önkormányzat önzetlen segítségét! Mivel nagy
az érdeklődés, sokan nem tudták még megnézni a
darabot, ezért március 4.-én szombaton 17 órakor
tartunk még egy előadást a lakosság részére.
A csoport vezetője Molnárné Menyhárt Éva
Szereplők:
Kovács Kristóf
Molnárné Menyhárt Éva
Nagy Anita
Novotni Bernadett
Sülyi Szilvia
Vízi László
Vízi Lászlóné
Sajnos baleset miatt nem tudott fellépni
Keresztesiné Tóth Ilona, az ő munkáját is
köszönjük!
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Az alattyáni Hetedhét Theatrum társulata

SZÍNHÁZ ALATTYÁNBAN
A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teát- A produkció méltán kerülhetett a Nemzeti Színrumi Társaság Pajtaszínház mintaprogramjának ház pajtaszínházi műsorára. Gratulálunk!" Márcélja, hogy újraélessze a vidéki felnőtt amatőr cius 4-én ismét egy alattyáni, majd 11-én jászszínjátszó köröket és a helyi színjátszó hagyomá- apáti bemutatón láthatja a közönség a vígjátékot.
nyokat. Minden megye egy-egy színtársulat ala- A Hetedhét Theatrum nevében köszönöm mindkítására kapott támogatást, Jász-Nagykun- azok tevékenységét, akik nélkül ez a produkció
Szolnok megyében Alattyán kapta meg ezt a nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon. Minlehetőséget.
denekelőtt Rigó József rendező munkáját, az
E program keretében szerveződött meg a helyi Önkormányzat támogatását, Simon Józsefné
társulatunk, a Hetedhét Theatrum (Keresztesiné szervező tevékenységét; a jelmezkészítőnk ünTóth Ilona, Kovács Kristóf, Molnárné Menyhárt nepnapot nem ismerő öltögetését, a klubok tüÉva, Nagy Anita, Novotni Bernadett, Sülyi Szil- relmét. Hálásak vagyunk a közönség vastapsban
via, Vízi László, Vízi Lászlóné). A próbák nov- megnyilvánuló támogató szeretetéért, s anyagi
emberben kezdődtek, s két és félhónapnyi megfe- támogatásáért. Az előbbi a lelkesedésünket erősíszített munka után január 14-én volt az alattyáni tette, az utóbbi pedig pótolta a jelmezekre, kellépremierünk, majd január 26-án a zsúfolásig meg- kekre fordított befektetésünket, hisz erre a progtelt helyi Művelődési Házban ismét bemutattuk ram nem biztosított anyagi fedezetet. A továbbiaz Átváltozók című reneszánsz francia komédiát. akban is folytatni szeretnénk a munkát, egy újabb
Január 29-én várt ránk a legnagyobb megmérette- színdarab betanulását tervezzük. Remélem, erre
tés: megyénket képviselve a budapesti Nemzeti az anyagi forrásokat is sikerül előteremtenünk.
Színházban is eljátszottuk a darabot. Sikerünkről Szívesen várjuk a jelentkezőket (fiatalt és kevésa méltató emléklap szövege is tanúskodik: "Egy bé fiatalt) a társulatba, akik kedvet éreznek a
vidám, humoros és egyben lenyűgöző előadás játékhoz.
részesei lehettünk a Hetedhét társulat tolmácsoláMolnárné Menyhárt Éva
sában. Példaértékű jelenléttel és sugárzó színházHetedhét Theatrum csoporvezetője
szeretettel találkozhattunk. Erőben, egészségben
gazdag további sikereket kívánunk a társulatnak.
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Óvodai életünk, napjaink..
Mint minden kisgyermek, a mi óvodásaink is kellőképpen örültek a januári hónak. Nagy boldogsággal
töltötte el őket, amikor az ablakból szemléltük az
idei hóesést. „Óvó néni nézd, minden fehér!” –
mondták a gyerekek. Erre való tekintettel elmaradhatatlan a délelőtti órákban az udvaron eltöltött
mozgás a friss levegőn, ezeken a napokon is. A téli
örömök pedig felejthetetlenek, amit minden gyermek élvez, és a boldogság szinte „ráfagy” az arcukra. Idén is, mint minden télen mindhárom csoport
téli sétákat tett a faluban, ahol a természetet megfigyelve szerezhettek tapasztalatot a körülvevő környezetünkről. A középső-, és a nagycsoport óvónői
több alkalommal is időt biztosítottak a gyermekeknek, ugyanis a gátoldalon való csúszkálás „jó móka”. Meglátogattuk a csúszós lejtőket, ahol a gyerekek csak úgy tapostak a hóban, társaikat megelőzve,
hogy minél gyorsabban feljussanak, és újra nekiinduljanak a lejtőn lefelé. Nagy esések, huppanások..
és persze kacagások hallatszottak. Még némelyik
óvó néni is kipróbálta a csúszást, kedvet kapva a
gyermekek vidámságától.
Az óvoda udvarán hóembert is készítettünk közösen,
türelmesen kivárva, míg a hó jól tapad. És nem is
kisgyermek a kisgyermek, ha nem gyúr egy hógolyót, és mókázik társaival. Így zajlottak a havas
napok, majd egyik esemény követte a másikat, hiszen februárban megkezdődött óvodánkban a farsangi készülődés. A szülők együttműködését még egyszer köszönjük, akiktől felajánlásokat, és támogatást kaptunk, hiszen hozzájárultak a farsangi bál sikeres lebonyolításához.
Ebben az évben is ötleteléseinket követően, minden csoport kitalálta a maga kis műsorához, táncához illő zenét,
és jelmezét egyaránt, hogy tánctudásunkat megmutatva kedveskedjünk, és megteremtsük a báli hangulatot. Idén
a kiscsoportosok mackóknak, a középsős gyerekek rókáknak, a nagycsoportosok pedig törpéknek öltözve adták
elő színpadi táncukat. Ezt követően pedig a gyermekek által legjobban várt rész következett, ahol kreatívabbnál
kreatívabb jelmezekbe – kalóz, tündérlány, zorro – bújtak óvodásaink. A felvonulást, és bemutatkozás után pedig
a táncé, és a jókedvé volt a főszerep. Az
óvodában dolgozók, és a szülők együttes
közreműködésével,
és
segítségével
szendvicset, süteményt, tombolát, zsákbamacskát, és lufit árultunk. A tombolán
értékes játékokat nyertek gyermekeink, a
zsákbamacska kisebb-nagyobb meglepetéseket rejtett, míg a dajka nénik lufi
hajtogató tudásukkal kápráztatták vendégeinket. A bálunk nagyon jól sikerült,
mindenki jól érezte magát. A következő
hónapban az óvodásaink március 15-ére
készülnek, nem csak kis műsorral, hanem
általuk készített nemzeti színű alkotásokkal, melyeket az Önkormányzat udvarán
lévő emlékkőhöz helyezünk el minden
évben. A múltról mi is megemlékezünk,
így a március 15 is feldolgozásra kerül,
óvodai szinten játékos keretek között…
Nagy Fruzsina
óvodapedagógus
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ÓVODAI BEÍRATÁS
A beíratás időpontja:
2017. április 24-től 28ig 800 – 1600 óráig
A beíratás helyszíne:
Alattyáni Óvoda 5142
Alattyán, Szent István
út 12.
Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2017.
december 31-éig a harmadik életévét betölti.
Azon gyermekek számára, akik a 3. életévüket
2017. augusztus 31-ig töltik be, az óvodai nevelés
kötelező!
Az Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen állandó lakóhelylyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése miatt a
szülő ellen szabálysértési eljárás indul.
A beíratáshoz szükséges:
 a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ- száma
 az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságról szóló határozat,
 a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a
szakértői vélemény.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az önkormányzat/óvoda által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
Kovácsné Markó Katalin
óvodavezető

Kedves Olvasók!
Mára már, amikoron ezeket a sorokat írom, megroskadt, megvénült, ráncos, sáros öregemberes hókupacokká aszalódott, zsugorodott az a nemrég még oly
vakítóan fehér, oly büszke, oly vastag, gőgös téli hólepel, amely eddig heteken át dölyfös, rideg hideg
szívtelenséggel szorította le hőmérőink higanyszálát,
ezzel együtt mélyre, nagyon mélyre, a mínusz fokoknak embert próbálóan jeges markában taszítá Alattyán
faluját. Templomunk tetején a parlagi galamboknak
maroknyi csoportja a jobb időkre várva gubbaszt, mint
sötét gyöngysor egy rózsafüzéren és megriadva fröcscsennek szét, amikor a téli vadász, a karvaly, hátborzongató gyorsasággal kilőtt golyóként csapódik közibük és lendül tovább a Kiskert felé, karmai között
rongydarabként csüng az a valami, ami immáron nem
galamb, hanem meleg élelem,.... mert náluk ez a rend.
Igen, ez a törvény a szabadok világában... És igen,
ehhez a rendhez így Februárius havának vége felé az
is hozzátartozik, mogyoróbarkáink itt-ott előmerészkednek és az orgonabokraink védelmében a félénk,
szinte alig pelyhedző napsugarak előcsalogatják a
"hírnököt", a hónak fehér virágát, aki vigasztaló üdeségével hirdeti, hogy: - ne féljetek, az öreg tél immár
végtáncát járja, .. jön már, elindult már a langy levegő
vegyetek hát tiszta télvégi lélegzetet... Ám e halk
szavú korai hírnökök hangjában benne vala azon figyelmeztetés is, hogy ne bízza el magát egyetlen emberfia sem, mert Juliánna igen erősen szorította marasztalta a télnek hidegét és bizony Zsuzsánna sem
fogja dalra fakasztani a mezőink pacsirtáit... No és az
öreg idők járása szerént sem a Mátyás, sem a Gergely

bizony-bizony nem a tavasz könnyed üdeségű enyhe
szellős incselkedős fátyolát kedveli, hanem még az
öreg mogorva télnek a szennyesen kopott, vedlettszőrű
sötétszürke ködből szőtt, ónosesős koldusgúnyás gönceibe kapaszkodik. ...No de hát, ne búsuljatok! mondhatjuk a költővel, mert kérném tisztelettel, Tél
volt, hideg volt, nagyon hideg volt és jeges páncél
borította falunknak útjait Januáriusnak azon az estéjén
is, amikor valami olyan történe Alattyánia művelődésének házában, amire bizony nagyon rég volt példa,
amire nagyon rég várt a falu igazi értékre, igazi kultúrára vágyó lakossága! Mert ekkor, egy csoportból, egy
maroknyi csoportból, igazi csapat, valódi Társulat
született a téli fagyokban. A Társulat megalakulásának
történetéről, a születés göröngyös, fájdalmaktól sem
mentes vívódásiról, Hetedhét határra szóló sikeréről
beszámolt már a tv, a rádió és elmondták mindazok
akik tőlem minden tekintetben hivatottabbak. Minden
riport, minden nyilatkozat szuperlatívuszokban szól az
Átváltozások címet viselő kora reneszánsz komédiáról. Jogosan. Jogosan! Annyit jegyeznék meg-tiszta
szívvel -, hogy mindazok, akik helyhiány miatt nem
tudtak részesei lenni a januári előadásnak, március 4.én ne vonják meg maguktól és családtagjaiktól azt a
lehetőséget, hogy átadhassák magukat annak a kicsiny
csodának, melyet a Hetedhét Társulat - a mi fiaink és
lányaink- varázsolnak a színpadra! Nem fognak csalódni! Kedves olvasók... így visszatekintve a régi
időkre, ...valamikor, az ifjúkorunk ragyogó delén, a
hetvenes évek derekán történe, amikoron Somogyi
Anna, (mindannyiunk szeretett Somogyi Ancija) igaz-
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gatta az alattyáni kultúra házát; a jásztelkiét pediglen
egy nyúlánk, fekete hajú, örökösen nyughatatlan fiatalember. Nos, Ők összehívtak minket, fiatalokat,
minket, kikben felfedezni véltek némi érdeklődést,
érzéket, affinitást, netán tehetséget, az irodalom, a
versek, a színpad, a színjátszás iránt. Tették ezt azzal a
szándékkal, hogy Alattyánon is legyen Irodalmi Színpad, mivel azidőtájt csaknem minden településnek
volt ilyen jellegű csoportja, amelynek tulajdonképpen
az volt az elsődleges feladata, hogy a korszak minden
ünnepségén legyenek akik felmondják az éppen aktuális mozgalmi verseket és az egészségre ártalmas
versjellegű irományokat.... Megalakultunk tehát és
DIALÓG Irodalmi Színpad néven a nyurga fekete
hajú örökösen nyughatatlan fiatalember vezetésével
rendszeresen felmondtuk kötelező penzumokat az
internacionalizmus futurisztikus szellemében. Vezetőnk ama nyurga feketehajú, örökösen nyughatatlan
fiatalember nem igazán törődött túlzottan az
életszerűtlen ünnepi szavalatok előadásának mélyenszántóan magasröptű dramaturgiájával - amiben találkozott a véleményünk - sokkal szívesebben vezetett el
minket a színházművészet, a színpadi tendenciák, írók,
rendezők, azon titokzatos világába, amelyet olyan
nagy nevek fémjeleztek, mint pl. Peter Brook, Jerzy
Grotowsky, Sztanyiszlavszkij, Paál István, Sárkány
Sutyi, Samuel Beckett,. a " szegény színház" az "üres
tér" és hasonlók. Mert ez a nyurga, fekete hajú, örökösen nyughatatlan fiatalember álmodni is mert. Tervei,
álmai azonban nem voltak "kompatibilisak" az akkori
nagy népművelés kisstílű elvárásaival, a Dialóg néhány mesedarab és sci-fi történet színrevitele után...
valahogy megszűnt, kialudott, elenyészett... Pedig
olyan tagjai voltak, mint pl. Somogyi Anci, Varga
Csilla, Berecz Marika, Menyhárt Évike, Mészáros
Ági, Juhász Marianna, Révész Kati, Fekete Gabika,

Kisbódi Marika, Kiss P Marika, Vígh Laci, Dávid
Józsi, Budai Margitka, Laki Edit, Móczó Edit, Laki
Melinda, Tóth Erzsike, Lajkó Erika, Sándor Erika és
csekélységem. Tehát ama nyurga, feketehajú, örökösen nyughatatlan fiatalember Szolnokra költözött és
ott szőtte tovább a színházi álmait. Megalakította a
máig működő HÍD nevű csoportot, dramaturgiát, pszichológiát tanult és a színpad adta lehetőségekkel élve,
azokat felhasználva a mentálisan súlyos betegeket
hozott vissza az Életbe, hozott vissza a családjuk, és
elsősorban önmaguk számára a személyiség zavarainak mélységes mély bugyraiból.... " Nem kis dolog ez
Jóuraim!"- írja valahol Kipling. És most, csaknem
negyven év után kedves olvasóim, újra van színház
Alattyánon! Negyven év után újra feltűnt egy nyurga,
örökösen nyughatatlan, kevésbé fiatal és inkább őszes
hajú Úr, aki energiával, kitartással, nagy szakértelemmel és emberséggel véghez viszi azt a régen várt csodát az alattyáni művelődés házának színpadán csakúgy, mint a Nemzeti Színházban. Eme nyúlánk, örökösen nyughatatlan varázslónak a neve: RIGÓ JÓZSEF. Kedves Józsi, kedves Rendező Úr, kedves
Tanár Úr és kedves Elöljáróság, mi alattyániak csak
remélni tudjuk, hogy ez a csapat nem vész el, hiszen
Hetedhét határon már bizonyított! Bizonyított, hogy
méltó a bizalomra, méltó az anyagi támogatásra. Az
erkölcsi alap, a hitel és a bizalom a közönség részéről
megvan, ez szemmel látható. Csupán az a bizonyos
piszkos anyagi támogatással van némi bizonytalanság.... Én csak azt kérném azoktól, akiknek döntési
jogkörük van ebben a kérdésben, hogy Alattyánnak ne
kelljen ismét negyven évet várnia, hogy ilyen színvonalú Társulat ismét megszülessen. Mert: szeretünk
Titeket Hetedhét Társulat!
2017 Februárius
Budai Rudolf

„Aranyalkony”Nyugdíjas Klub életéből
Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub megtartotta első
értekezletét. Értékeltük a 2016-os évet, amit gazdaságilag pozitívan zártuk. Gazdag programokat tudhatunk
magunk mögött, minden korosztály találhatott magának megfelelő kikapcsolódást. Átbeszéltük a 2017-es
munkatervet, melyben kirándulások, fürdőzések, helyi- megyei kulturális- sport rendezvények kapnak
helyet, melyeken részt kívánunk venni. Március elején
megyünk Hajdúszoboszlóra, a Hungarospa Thermál
Szállódába, ahol mindenkinek felírja a reumatológus a

számára megfelelő kezeléseket, és ki lehet használni a
gyógyvíz jótékony hatását. A csoportos kedvezményt
kihasználva, mindenki maga finanszírozza az ellátást.
Március 18-án tartjuk a nőnapi ünnepségünket, melyen ebéddel és zenével várjuk tagjainkat. Várjuk a
kikapcsolódásra vágyó Alattyán község nyugdíjasait,
vagy pártoló tagokat, csatlakozzanak hozzánk! Kívánok mindenkinek kitartást, erőt, egészséget programjaink megvalósításához!
Móczó Vilmosné

Pillanatok az Idősek Klubjából
A 2017-es év elég zordan indult, csikorgatta fo- sen ünnepeltünk. Ez évben egy szórakoztató zegatit a tél. Intézményünk ez idő alatt melegedő- nés paródiával készültünk. Persze, a hagyomáhelyként üzemelt. Szerettünk volna másképp is a nyos fánksütés sem maradhatott el! A délelőttünrossz szociális helyzetű embereken segíteni, ezért ket vetélkedők és kvízjátékok is színesítették. A
az intézmény elé ingyen elvihető téli ruhadarabo- helyi faluház vezetője biztosította számunkra a
kat tettünk ki. A hideg idők elmúltával a mi ked- talpalávalót; örökzöld slágerekre táncoltunk délvünk is a farsangra hangolódott, amit idén is a utánig. Születésnapot is ünnepeltünk, Lampé
jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjával közö- Ernőné Klárika néni kerek 80. születésnapját

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának LAPJA

10
XX. évfolyam 1. szám 2017. március

ünnepelte velünk. Ezúton is kívánunk neki sok
örömet, egészséget! Március 1-jétől kollégánk,
Móczó Miklósné sokéves munkájának eredményeképp felmentési idejét tölti. Hiányát egyaránt
érzik a kollégák és az ellátottaink is. Odaadó,
elhivatott és szeretetteljes munkája mindannyiunk számára példaértékű! Az intézmény életét az
interneten is nyomon követhetik az alábbi közösségi oldalon:
https://www.facebook.com/idosekklubja.alattyani
Klubunk továbbra is várja azon alattyáni időseket, akik jó hangulatban, jókedvű társaságban
szeretnék eltölteni hétköznapjaikat. Továbbá
működtetjük a településen a házisegítségnyújtást,

főként egyedül élő, segítségre szorul időseknek.
Akiknek támogatásra van szükségük, bátran jelentkezzenek. Kiváló szakemberek nyújtanak
azonnali megoldásokat. A szociális étkeztetés
pedig az egészségügyi problémákkal küzdőket
célozza. Akik valamely betegség okán nem tudják megoldani az étkezésüket. A rászorulóknak
napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk kedvezményesen, az önkormányzat támogatásával.
Elérhetőségeink:
Alattyán, Szent István tér 8. Tel: 0657/655-270;
0620/928-3080 e-mail:
idosek.klubja.alattyan@gmail .com

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS
Kedves Szülők! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2017/2018-as tanévre hamarosan beírathatják
gyermeküket intézményünkbe. A beíratás pontos időpontjáról tájékoztatást az óvodában és az
általános iskolában kaphatnak az érdeklődő szülők. A beíratás feltétele az óvodai szakvélemény, azaz
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya) bemutatása, illetve ha gyermek rendelkezik BTMN, vagy SNI vizsgálati
szakvéleménnyel. A beiratkozáskor a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke Hit és
erkölcstan vagy Etika oktatásban részesüljön. Intézményünk várja valamennyi iskolaköteles óvodás
beiratkozását a helyi általános iskolába.
JÁI Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye
ANYAKÖNYVI HÍREK
2016.11.23.-2017.02.28
Születés:
 Balázs Mihály
 Balogh Tamás Efraim
 Burai Dániel Bence
 Farkas Leonetta
 Kállai Tibor
 Konkoly Nikolasz

Haláleset:
 Fekete Dezsőné
 Kaló József
 Kállai Vilmos
 Koczkás Jánosné
 Kovács Eszter
 Szabó Nándor Pál
 Tóth Sándorné

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának LAPJA

11
XX. évfolyam 1. szám 2017. március

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának LAPJA

12
XX. évfolyam 1. szám 2017. március

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Koczkás Gábor polgármester
Felelős szerkesztő: Tóth Ildikó jegyző
A szerkesztőbizottság tagjai: Simon Józsefné, Molnárné Menyhárt Éva, Bárkányi Adrienn, Rozmis Margit
ISSN 2061-5744
Kiadja: Alattyán Község Önkormányzata, Alattyán, Szent István tér.

Alattyáni Hírmondó
Alattyán Község Önkormányzatának LAPJA

