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Egy faluszépítés margójára…
Tudják, néha elkeseredem és felteszem magamnak a
kérdést: Van értelme ezért a faluért tenni? Van értelme
pénzt áldozni arra, hogy szebbé tegyük Alattyánt?
Nem kevés munka van a mögött, ami változást láthatnak a falu központi helyein. Persze mondhatják, hol
van ez olyan településekhez képest, ahol virág-virág
hátán nyílik, de ne legyünk telhetetlenek, apró lépésekkel haladunk (haladnánk) egy virágosabb, rendezettebb közterületekkel bíró település irányába. Meg
hát pénzünk sincs annyi, mint egyes községeknek, városoknak. Magunkért tesszük, azért, hogy kellemesebb legyen az utcákon végig menni, azért, hogy jobban érezzük magunkat a mindennapokban és nem
utolsó sorban, aki idegenként érkezik ide szépet lásson
és vigye magával a látottakat. A baj, hogy elviszi magával azt is ami negatív… Miért kellett ellopni az
egyik muskátlikkal teli hordót? Miért kellett megrongálni a piros kerékpárt? Miért kell kitépni egy-egy ültetett növényt? De azt is megkérdezhetem, mennyire
érezte magát erősnek az, aki a dohánybolt előtti buszmegállót megrongálta? Aki mindezt megtette, mit érzett amikor tettét elkövette? Nem volt és nincs egyáltalán bűntudata? Nincs egyáltalán szégyenérzete?
Tényleg itt tart Alattyán? Ilyen emberek is lakják?
Tudják, van a közfoglalkoztatottak között néhány aszszony, akik mára már – velem együtt – magáénak érzi
a virágokat, örömmel tölti el őket, ha látják a növények
fejlődését, szívesen gondozzák, ápolják azokat. Sokat
tettek azért, hogy otthonosabb legyen a falunk. Őket is
nagyon bántotta a károkozás, mert ezzel az ő munkájukat is semmibe vették. Kérem, tiszteljük már egymást, egymás munkáját kicsit jobban, érezzük már kicsit jobban magunkénak a falut és kerüljük már el azokat a kártevéseket, rongálásokat, amelyekkel nemcsak
bosszúságot okozunk a másiknak, hanem még az
egyébként is kevésbé jellegzetes faluképünket is csúfítjuk. Mindenképpen ki kell még térnem a szemetelésre és a bizonyos utcákban egyre nagyobb csúf kupacban gyűlő, mára már részben elszáradt zöldhulladékra, lomra, salakra. Ki mit hord ki a már megszokott
helyekre. Tudják ezt sem értem. Tavaly egyértelműen
elmondtuk, megjelentettük, hogy a Regio-kom Kft. a

zöld zsákokba tett hulladékot elszállítja a kijelölt napokon. A III. negyedéves szállítási időpontokat most
is leközöljük. Ennek ellenére még olyan személyek
háza elé is ki volt téve a zöldhulladék napokon, esetleg
heteken keresztül pld. a Honvéd utcában, akikről azt
feltételeztem volna, hogy az új rendet értik és alkalmazzák. De az igazi „kedvencem” az Árpád vezér utca
és az Erzsébet királyné utca „háromszögében” napnap után egyre magasabb és szélesebb halom. Salakkal
már azért nem növekszik a mennyiség, mert nem kell
fűteni, de minden más került már és kerül még mellé.
Meggyőződésem, hogy nem a falu szélén lévő utcákból hordják oda a salakot és egyebeket, hanem a környéken, a kupac szomszédságában élők hordják össze
azt a halmot, ami a falu központi részén igazán örvendetes látványt nyújt. Gondolom azoknak is tetszik,
akik a szomszédságában laknak, mert ha nem tetszene,
biztosan nem is hordanák oda. Nekik sincs szégyenérzetük? Őket is megszólítom most: biztos, hogy így a
helyes? Más ember meg tudja oldani az ilyen típusú
hulladék szabályszerű gyűjtését és elhelyezését, ők
nem? De a falu más pontján is vannak ilyen „kedvenceim”, amit minden bizonnyal Önök is látnak, ha arra
járnak. Biztos, hogy nem lehet ezeknél az embereknél
szemléletet, hozzáállást váltani? Kérem, próbálják már
meg! Mint ahogyan azt is szeretném kérni, ne dobáljuk
már el a szemetet az úton járva. Nap-nap után tele vannak a virágágyások szeméttel: csokipapír, papír zsebkendő, műanyag flakon, fémdoboz, a jó idő miatt
egyre több a jégkrémes papír és még sorolhatnám. Tudom, nincs minden lépésnél köztéri szemetes, de azért
előbb-utóbb csak beleakadunk egybe, addig nem tudjuk a kezünkben tartani, vagy esetleg a nálunk lévő
szatyorba, táskába beletenni, hazavinni és otthon kidobni? (Megjegyzem: van ígéret arra, hogy szemetesekkel bővülni fog a falu.) Persze ehhez a kukákon kívül az is kell, hogy a kollektív és az egyéni tudatszint
is emelkedjen. Hiába szedetjük össze mindennap, a
következő napon újra tele van főleg a falu központja
szeméttel. Nem tudom, mennyiben mások a Dunántúlon élők, de a Balaton-felvidék, a Zala megyei települések és még sorolhatnám, mintha tisztábbak lennének. Pedig ott is magyar emberek élnek.
Gondolatait lejegyezte: Tóth Ildikó a falu jegyzője
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TÁJÉKOZTATÓ
az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról
Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületé- Lakás, ház adásvételi szerződése, nem hiteles
nek 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendeltében (totulajdoni lap.
vábbiakban: rendelet) szabályozza a helyi fiatalok ön- Foglalkoztatási jogviszony igazolása.
kormányzati otthonteremtési támogatását.
- Erkölcsi bizonyítvány.
Fiatal házasok, bejegyzett élettársak, egyedülálló
A támogatás igénylését minden további évben, tárgyév
igénylők (továbbiakban: igénylő), a rendeletben megjanuár 01.-31. közötti időszakban lehet benyújtani. Az
határozott jogosultsági feltételek mellett Alattyánon
igényléshez csatolni kell:
történő lakás, ház vásárlását követően otthonteremtési
- helyi adóhatóság igazolását köztartozás mentességtámogatásban részesülhetnek.
ről, továbbá közüzemi szolgáltatók igazolását közA támogatás vissza nem térítendő, folyósítása öt éven
üzemi díjhátralék mentességről (ennek hiányában:
át – amennyiben a feltételek fennállnak - egyenlő részaz utolsó három havi közüzemi számla másolata)
letekben 100.000,-Ft/év összegben folyószámlára uta- ingatlan nem hiteles tulajdoni lapja
lással történik.
- foglalkoztatási jogviszony igazolás
Jogosultsági feltételek:
Nem adható támogatás:
- Az igénylők egyike, vagy egyedülálló igénylő, a
- aki a Ptk. szerint közeli hozzátartozótól vásárolt lakérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévét
kást, lakóházat.
nem töltötte be.
- aki igénybe vette a „családi otthonteremtési kedvez- Az igénylő(k) alattyáni lakóhellyel rendelkező laményt” (CSOK).
kos.
- aki valótlan adatokat közöl, mely számára a kérelem
- Legalább egyikük két éve foglalkoztatásra irányuló
elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene.
jogviszonyt folytat.
A támogatást időarányosan vissza kell fizetni ha a tá- Egyikük sem rendelkezik köztartozással, az ingatmogatással vásárolt szerzett lakást, házat öt éven belül
lanra nincs közüzemi tartozás.
bármikor elidegeníti.
- Büntetlen előéletűek.
Amennyiben az Igénylő visszafizetési kötelezettségé- A megvásárolt lakás, ház legalább másfél szobás,
nek a megadott határidőig nem tesz eleget a teljesítési
fürdőszobás legyen. A lakás, ház műszaki állapota
határidő utolsó napját követő naptól az Igénylőnek a
5 éven belül nem igényel felújítást vagy a megváPtk-ban meghatározott késedelmi kamatot is fizetnie
sárolt lakás, ház adásvételi szerződés szerinti érkell. Első ízben a 2016. és 2017. évben vásárolt ingattéke 2.500.000,-Ft, vagy e feletti.
lanok esetében nyújtható be támogatás ebben az évben
- A foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a támofolyamatosan. 2018. január 1-jétől minden évben jagatás folyósításának időszaka alatt fenn kell állnia.
nuár 01. - 31. közötti időszakban lehet benyújtani a kéA kérelemhez csatolandó dokumentumok:
relmeket. Formanyomtatványt (nem kötelező, de
- Adóhatóságok igazolása köztartozás menteskönnyíti a kérelmezést és a feldolgozást) igényelni a
ségről.
Polgármesteri Hivatal információs pultjánál és a szo- Közszolgáltatók igazolása közüzemi díjhátraciális ügyintézőnél lehet, vagy az önkormányzat honlék mentességről.
lapjáról le lehet tölteni.

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Lakosok!
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2018. július 01. - 2018. szeptember 30. napjáig folytatja a
háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak térítésmentes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja Alattyán településen:
„Sárga zsákos” hulladékszállítás napjai:
2018. július 06., 2018. augusztus 03., 2018. szeptember 07.,
„Zöld zsákos” hulladékszállítás napjai:
2018. július 13. 2018. augusztus 10. 2018. szeptember 14.
A 2018. IV negyedéves háztól történő szelektív hulladékgyűjtés időpontjai a későbbiekben kerülnek kihirdetésre.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell
Az egyre melegebb időjárás következtében szükségtelenné vált az otthoni tüzelő-fűtő berendezések napi
szintű használata. Ilyenkor érdemes megtervezni és
ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos
feladatokat. Célszerű ugyanis nem a következő fűtési
szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teen-

dőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a
lakosságot, mi tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
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Családi ház esetén – ha abba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet – a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos
időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéményseprő cég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői
végzik az ingyenes kéményseprést. Alattyán településen a katasztrófavédelemnél lehet időpontot egyeztetni
az ingyenes kéményellenőrzésre.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszo
lgalat)

Amennyiben az Ön által lakott családi házba be van
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendeli egy kéményseprő cégtől. A Ha a házban szilárd tüzelő anyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente.
A kéményseprésért fizetni kell Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az
ország adott településén mely kéményseprő cégtől lehet megrendelni a munkát.
(http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenyse
pres/orszagos-nyilvtart20180322.xls)
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

FELHÍVÁS

„Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg”
Az elmúlt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből közel 300 fő kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.
Továbbra is nagy az érdeklődés a szerződéses és tartalékos szolgálat iránt, ezért – a katonaság iránt érdeklődőknek – a következőkben bemutatjuk a sereg által kínált szolgálati formákat.
Szerződéses és tartalékos jogviszony
A szerződéses katonai szolgálat jelenti a Magyar Honvédségben az állandó, napi munkaviszonyt. Ez esetben
a katona a szerződésében vállalt ideig a honvédség valamelyik alakulatánál szolgál: egy meghatározott
munkakört lát el havi fizetésért. Változatos munkakörülmények között dolgozik: a laktanyai feladatokon túl
egyes esetekben gyakorlatokon vehet részt, határvédelmi feladatokat láthat el, illetve lehetősége van külföldi misszióban szolgálni.
A tartalékos katonai szolgálat főként azoknak szól,
akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. 2017-ben a Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztésével létrejött egy új szolgálati
forma: az önkéntes területvédelmi tartalékos, amely
remek lehetőséget jelenthet azok számára, akik érdeklődnek a honvédség iránt, de még nem szeretnének,
vagy nem tudnak elköteleződni, esetleg lakóhelyükhöz közel teljesítenének szolgálatot. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) vehetők
igénybe; a feladataik közé tartozik továbbá katonai
rendezvények biztosítása és a toborzás is. Felkészítésük évente több részletben történik és összesen 20 napot tesz ki, igény szerint akár hétvégékre is eshet. Természetesen – szükség esetén – a diákoknak, egyetemi,
főiskolai hallgatóknak nyári szünetben, összefüggően
is megszervezhető. A területvédelmi tartalékosok alkalmazása – így a felkészítés is – alapvetően a lakóhelyhez legközelebb eső járásban, illetve a megyében
történik. A megyénkben található kilenc járás tartalékos századai megkezdték a feltöltést.
Miért lehet vonzó a katonai szolgálat – legyen szerződéses vagy tartalékos?
A Magyar Honvédség szerződéses szolgálata stabil,
biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrier-

lehetőséget jelent – ezekkel a kedvező körülményekkel manapság már ritkán találkoznak a munkavállalók.
A munkavégzés rendkívül változatos, hiszen a sereg a
szakmák széles palettáját alkalmazza. A kémia szerelmeseit várja a vegyvédelmi szolgálat, a rendvédelem
felé hajlók katonai rendészekké válhatnak, de említhetnénk a katonai jogászokat és a légierő pilótáit is
speciális tudásuk alapján; a különleges kihívások iránt
érdeklődők helye pedig a különleges műveleti vagy a
lövész alakulatoknál van. A Magyar Honvédségben
ráadásul munkaidőben is számos sport gyakorolható
szakmai szinten, mint például a küzdősportok, ejtőernyőzés, búvárkodás, lövészet.
Mindezek mellett nem elhanyagolható az a tény, hogy
az érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetése
havonta legalább bruttó 256 ezer forint (nettó 170.000
Ft), de az alapfokú végzettséggel rendelkezők pénze
sem lehet kevesebb bruttó 213.000 forintnál (nettó
141.000 Ft). A katonák jövedelme az „angyalbőrben”
eltöltött évek folyamán növekszik, hiszen a „ranglétrán” való előrehaladás ezt garantálja. Az alapfizetés
mellett étkezési (8000 Ft) és utazási támogatásban,
Széchenyi Pihenőkártyára történő elektronikus feltöltésben (4000 Ft) is részesülnek a katonák, illetve az
illetményt számos plusz juttatás, pótlék, valamint az
esetleges többletmunkáért, gyakorlatokért, határvédelemért, külföldi szolgálatért járó kifizetés növelheti.
A tartalékos szolgálatot vállalók szerződéskötési, illetve rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk
idején – a tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona
2018-as egyszeri szerződéskötés díja bruttó 32.333,Ft, emellett évente rendelkezésre állási díjra jogosult
(teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege), ebben az évben ez az összeg bruttó
138.000,- Ft, amelyet a szerződés időtartama alatt
évente egyszeri alkalommal, utólag utalnak. A kiképzések és az egyéb, tényleges szolgálatban töltött napokra a rendfokozatukhoz és beosztásukhoz megállapított illetmény időarányos részét kapják, mindemellett a Honvédelmi Minisztérium külön megállapodásai
alapján számos kedvezményben részesülhetnek.
Kijelenthető az is, hogy a sereg „jelentkezőorientált”,
hiszen ahhoz, hogy valaki kipróbálja a katonaéletet,
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nem szükséges elhagynia a jelenlegi állását. Tartalékos katonaként mind a kiképzés, mind az esetleges
szolgálatteljesítés munka mellett elvégezhető. Amenynyiben pedig a jelentkező megkedveli a katonai szolgálatot, bármikor válthat főállásra – tekintettel arra,
hogy a kiképzési rendszer modulokból épül fel, így átjárható, tehát azokat a kiképzéseket, amelyeket a jelentkező tartalékos katonaként elvégzett, beszámítják,
amikor állománykategóriát vált, így szerződéses katonaként már nem kell újra végigcsinálnia.
Ki jelentkezhet?
 minden 18. életévét betöltött,
 büntetlen előéletű,
 magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,




aki legalább alapfokú végzettséggel és
kellő elhivatottsággal rendelkezik.
A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függően alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
A legfontosabb információ: hol lehet jelentkezni katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a megyeszékhelyeken lévő toborzó irodákban jelentkezhetnek. Szolnokon személyesen a Táncsics Mihály u. 5-7.
szám alatt tudnak velünk találkozni, de érdeklődhetnek
a 0656/505-159 telefonszámon és e-mailben a
szolnok.toborzo@mil.hu-n.
További információk elérhetők az iranyasereg.hu és
a hadkiegeszites.hu honlapokon.

Rendkívüli hőség esetére…
Már május végén ízelítőt kaphattunk a kánikulából. A
kiszáradás, napszúrás és rendkívüli hőség okozta megbetegedések, halálesetek megelőzése érdekében – tekintettel az elmúlt években is tapasztalható, és az előrejelzések alapján az idei nyári időszakban is várható
különösen nagy hőségre – kiemelt figyelmet kell, hogy
fordítsunk nemcsak az arra rászoruló személyekre, hanem valamennyi embertársunka. Ha a vízháztartás
egyensúlya megbomlik akár a vízfelvétel csökkenése,
akár a vízleadás fokozódása miatt, a szervezet kiszárad. Már 2 %-os folyadékvesztés esetén is csökken a
fizikai és a szellemi teljesítőképesség, megjelennek a
kiszáradás első tünetei (fejfájás, koncentrálóképesség
csökkenése, szomjúság). Ha a kiszáradást, napszúrás
enyhe tüneteit észleli az adott személyen, a következőket tegye: Szükség esetén tájékoztassuk a személyt

arról, hol található nyitva lévő légkondicionált helyiség. Ez itt Alattyánban a Polgármesteri Hivatalban
lévő tanácsterem munkaidőben. Segítsük a személyt
abban, hogy ide eljusson. Lehetőségünkhöz mérten
biztosítsuk számára a folyamatos folyadékpótlást (víz,
tea), akkor is amikor távozik. Amennyiben a kiszáradás már súlyos, avagy a napszúrás és hőguta tünetei
jelentkeznek (izomgörcs, zavartság, nehéz légzés, magas testhőmérséklet és eszméletvesztés) mentőt kell
hívni. Folyadékpótlás során sem az alkohol, sem a
kávé, sem a cukros, szénsavas italok nem pótolják kellően az elvesztett folyadékmennyiséget, így elsődlegesen a víz fogyasztása ajánlott. Hatékony segítségnyújtással emberi életeket menthetünk meg.
Figyeljünk oda egymásra!

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Naponta jelölik ki a tűzgyújtási tilalom alá eső területeket a nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) erdészeti szakemberei és a Katasztrófavédelem munkatársai. A tilalmat a várható időjárás, az erdei biomassza állapota és a megelőző időszak tűzeseteinek függvényében rendelik el.
A napi kijelölés oka, hogy egyes területeken csak a feltétlenül indokolt időtartamra legyen tűzgyújtási tilalom, és hogy a korlátozás elrendelése és visszavonása

gyorsabban kövesse az időjárás – napjainkban igencsak szélsőséges – változásait.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, az erdotuz.hu és a
katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképről tájékozódjanak az aktuális tűzgyújtási tilalomról. A
térképet minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan
frissítik, így ha minden jól megy, mind az adott napon
érvényes korlátozásokat mutatja.

AZ ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ FELHÍVÁSA:
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy
másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel
velünk a kapcsolatot! 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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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Fiatal! Tisztelt Szülők! Tisztelt Nagyszülők!
EFOP-1.3.8-17-2017-00030
„C1” kategóriás jogosítványt szerezhet. A nyelvi képzés vagy a jogosítvány megszerzés költségeit a pályá„Önkéntesség személyre szabva” pályázat
zatból mi fizetjük.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület - JÁSZKISÉR
Térítésmentesen további képzéseket szervezünk tűzmegelőzési, tűzoltási alapismeretek elsajátítására, pályaválasztást segítő, személyes képesség fejlesztést
Tudjuk, hogy a fiatalok pályaválasztása, a munkaválbiztosítunk. Minden résztvevő a saját érdeklődésének
lalásra felkészülése az egész család számára fontos. A
megfelelő területen végezhet önkéntes munkát.
szülők, nagyszülők mindent megtesznek azért, hogy a
Az önkéntes munkáért fizetés nem jár, de a havi egészközépiskola befejezése után gyermekeik, unokáik taségbiztosítás díját mi fizetjük azoknak, akiknek ez más
lán egész életüket befolyásoló, jó döntést hozzanak.
módon nem rendezett. A fél év alatt nem lehet munkaviszonyt vagy hallgatói jogviszonyt létesíteni.
A döntés nem könnyű, ehhez kívánunk a magunk
A programról további információ kérhető, jelentkezési
lehetőségei szerint segítséget nyújtani.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország korlap, önkéntes szerződés igényelhető személyesen Jászkiséren a tűzoltólaktanyában (Kiskör út 7, ahol 24 órámánya által meghirdetett, az Európai Unió által támogatott „Önkéntesség személyre szabva” pályázaton az
ban mindig van valaki) vagy nyitvatartási időben a TeÖnkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisérről sikeresen páleházban (Fő út 2.) Héjáné Kalmár Ildikótól.
lyázott.
Természetesen telefonon vagy interneten, e-mailben is
Az EFOP-1.3.8-17-2017-00030 számú, „Fiatalok kölehet jelentkezni a következő elérhetőségeken:
zösségi szerepvállalásának erősítése Jászkiséren és
 Tűzoltóság Jászkisér telefonszám:
környékén” című pályázati program keretében, nem
+36/57/550-025, e-mail: kiserituzoltok@pr.hu
csak Jászkiséren, a következő három évben a 18 és
 Balog László mobil telefonszám:
22 év közötti fiataloknak kínálunk együttműkö+36/20/341-1218, e-mail: baloglaci@pr.hu
dést, akik középiskolai bizonyítványt szereztek. A
 Balogh Tamás mobil telefonszám:
programban való részvétel önkéntes.
+36/20/213-2300, e-mail: tbalogh1973@gmail.com
A részvételi szándék bejelentéséhez egy jelentkezési
 Héjáné Kalmár Ildikó mobil telefonszám:
lap és az önkéntes szerződés aláírására van szükség.
+36/70/395-5237, e-mail: esztermaci@gmail.com
A programban mindenki hat hónapig lehet benne, ez
Kérem, hívja fel erre a lehetőségre rokonai, baráidő alatt kell önkéntes munkát végezni. Ez mellett saját
tai, ismerősei figyelmét is, mert a következő három
választás szerint angol vagy német nyelvvizsga felkéévben sokak számára szeretnénk biztosítani a részszítő tanfolyamon lehet részt venni. Aki úgy gondolja,
vétel lehetőségét.
hogy számára hasznosabb egy gépjárművezető engedély megszerzése, az „B” vagy ha az már van, akkor
Üdvözlettel: Balog László ÖTE elnöke

MEGHÍVÓ
A HELY KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI
BESZÉLGETÉSRE
IDŐPONT: 2018. 06. 12. (KEDD) 16 ÓRA
HELYSZÍN: ALATTYÁN, MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAM: KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS ÉS TERVEZÉS A CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK –AKTYV KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS KIEMELT PROJEKT VEZETÉSÉVEL A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003AZONOSÍTÓSZÁMÚ, HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI JÁRÁS 9 TELEPÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL CÍMŰ PROJEKT KAPCSÁN.
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MEGHÍVÓ

PILLANATKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL
Klubunk életében a tavasz szélsebesen röppent el! Intézményünk közel maximális létszámmal működik,
egyre nagyobb szükség van ránk! A jelenkor társadalmában a családokon nagy a teher, és sok idős él magányosan. Nappali ellátásunk továbbra is ingyenes. Klubunkba szükség szerint autóval szállítjuk az ellátottainkat, felügyeljük az adódó egészségügyi gondokat és
térítés ellenében napi háromszori étkezést biztosítunk.
Időseink háziorvosi, szakorvosi ellátásában, a gyógyszerek felírásában, kiváltásában is segítünk. Folyamatosan figyelünk arra, hogy hetente többször tornázzunk, mozogjunk; játékos formában karban tartsuk a
szellemi képességeinket. Klubtagjaink és a gondozók
is, kis családként élnek itt együtt, fél nyolc és fél négy
között, ahol legfőbb cél egymás segítése, empatikus,
szeretetteljes megközelítése. Szabadidős tevékenységeinket is eszerint válogatjuk, hogy benne legyünk az
élet körforgásában! Örömmel vettünk részt a március
15-ei ünnepségen, ahol az alattyáni iskolások remek
előadását nézhettük meg. Nagy örömünkre szolgált,

Szeretünk mulatni!

hogy az óvodások anyák napjára megleptek bennünket, és eljöttek hozzánk verselni, táncolni! Bagi Zoltán
is újra ellátogatott hozzánk, és olyan jó hangulatot teremtett a kellemes dalaival, hogy még táncra is perdültünk! Folyamatosan próbáljuk szépíteni a kertünket, és
már nagyon várjuk, hogy a nyár folyamán belülről is
megszépüljön az intézményünk!
Elérhetőségeink: Alattyán, Szent István tér 8.
0657/655-270
0620/928-3080
idosek.klubja.alattyan@gmail .com

Képek az Idősek Klubja mindennapjaiból
(összeállította: Nagy Anita)

Facsemete vásárlás, faültetés

Lelkiismeretes házigondozást
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Varga Károlynénak Polgármester Úr átnyújtja a vas diplomát

Születésnaposok…

Boldog születésnapot, jó egészséget és sok vidámságot kíván szerkesztőségünk is valamennyi ünnepeltnek!

BESZÁMOLÓ AZ ALATTYÁNI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELSŐ FÉLÉVES MUNKÁJÁRÓL
Mint minden évben, már év elején elkészítettük éves
programtervünket, ami hasonló az előző évekhez. Igyekeztünk minden rendezvényünket színvonalasabbá
tenni, valamint idén sikerül két új programot is megvalósítani: a Farsangi mulatságot valamint a nyári tábort.
Április 17-én ismét megrendezésre került a Vers- és prózamondó verseny, ahol több mint 20-an méretették meg
magukat. A költészet napja és a Roma kultúra világnapja alkalmából rendezett versenyen első osztálytól
nyolcadik osztályig voltak indulók. Mindenki nagyon
szépen szerepelt, meg is ajándékozott mindenkit a Roma
Önkormányzat egy kis csekély ajándékkal. A győztesek
pedig könyvjutalomban és elismerő oklevélben részesültek. Az Önkormányzat által szervezett Majális ünnepségen idén is részt vettünk. Birka pörköltet készítettünk a szervezők által felajánlott húsból, amivel sikerült
bezsebelnünk ismét a főzőverseny első helyezését. Szí-

vesen fogadtuk a helyieket egy-egy tányér pörköltre, valamint hallgattunk meg tanácsaikat, észrevételeiket a
működésünkkel kapcsolatosan. Idén is megrendezésre
került az egyik legnépszerűbb önálló rendezvényünk, a
Gyereknap. Május utolsó előtti hétvégéjén megtelt a
Piac tér vidám roma és nem roma gyerekekkel. A jókedvről a Budapestről érkező bohócpáros valamint
Rocky kutyus gondoskodott, akik bevezetették a gyerekeket az artisták világába. Kipróbálhatták a műsor végén
különböző kellékeiket, valamint fotót is készíthettek az
autót vezető, ugráló kötelező kutyussal. Akinek még
volt energiája az ugráló várban csúszhatott vagy az óriás
trambulinba is ugrálhatott. A nagyobbak pedig akár
íjászkodhattak is, vagy elkészíttethették kedvenc mese
figurájuk csillám tetoválás formájában. Természetesen a
már hagyományosnak számító versenyeink sem maradtak el: idén Alattyán címet kapta Balogh Olívia és Balogh Boglárka, a szkander-versenyben pedig rekord
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számú fiú próbáltatta meg magát. Az ügyességi verseny
is nagy népszerűségnek örvendett, ahol végül Horváth
Gyula lett a győztes. Természetesen nem csak ők részesültek ajándékban, hanem minden kiérkezőt vendégül
láttunk üdítővel és rengeteg édességgel, jégkrémmel.
Bízunk benne, idén is sikerült felejthetetlenné tenni a Ti
napotokat, és kellemesen érzetétek magatokat Gyerek-

napkor. Az ovis ballagók meghívását idén is elfogadtam, és részt vettem Ballagási ünnepségükön, ahol megajándékoztam mind a 22-jüket. Valamint az Óvodának
felajánlottunk egy szabadtéri játékokból álló csomagot,
hogy szeptember új készlettel várják a hozzájuk érkező
kis óvodásokat. Kívánunk sok sikert a ballagóknak, és
boldog iskolai éveket!

VÁRJUK AZON LAKOSOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK A
2017.07.07.-ÉN TARTANDÓ ROMA NAPON
A MUZSIKUS EMLÉKMŰNÉL SZERETNÉNEK NÉV SZERINT ÜNNEPÉLYES KERETEK
KÖZÖTT MEGEMLÉKEZNI ELHUNYT CIGÁNY ZENÉVEL FOGLALKOZÓ
SZERETTEIKRE. JELENTKEZNI AZ ARNÖ TAGJAINÁL VAGY A 30/561-4939 SZÁMON LEHET 2018.06.30-IG!
Képek a RNÖ életéből

A költészet napja és a Roma kultúra világnapja alkalmából rendezett verseny előadói

Önkormányzat által szervezett Majális ünnepségen.
A főzőversenyen első helyezést elért általunk készített birka pörköltet örömmel fogyasztották az érdeklődők.
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Gyermeknapi rendezvényünk sok gyermeket és felnőttet vonzott.

Ugráló vár, trambulin, versenyek, íjászkodás, szkander várta az érdeklődő gyermekeket.

Óvodai ballagás az alattyáni óvodában
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MADÁRLÁTTA KENYÉR
Minékünk kedves olvasó, minékünk, azon
evilági lét emlékeiben
csavargóknak, kik már
túlnan valánk az "emberélet útjának felén", bizony bizony megdobban
a szívünk amikoron ezt a
mesebeli kifejezést halljuk, hogy: madárlátta kenyér.
.Lelke van e szónak barátaim, lelke, ízekkel ,színekkel, emlékekkel töltött aromája, zamata; visszahozza mindazt és
mindazokat akik és amik egykor sokat, nagyon sokat jelentettek, egy vagy több "madárlátta nemzedéknek..." Benne
van egy egész gyermekkor, benne van az apáink, nagyapáink emléke, emlékezete, a nagybetűs munka, a jól elvégzett
munka, a fáradságos munka verejtéke, a hazatérés öröme,
a család öröme, az étek, az elemózsia, a kenyér öröme és
tisztelete a kenyér becsülete, a kérges tenyerek tisztelete a
munka becsülete, a munkás becsülete. Ilyentájt nyár elején
a csendes alkonyatból csakis valamely távoli, távoli enyhe
fuvallattal előkúszó illatban lehet csak megérezni a régi
határ, a régi kukoricaföldek, a répaföldek leheletét, léleg-

zetét, lélekzetét illatát, és ilyekor lehet újra hallani, a kapák pendülését, apáink, anyáink sóhajtását, fohászkodását.
A Jézussegíccstől a Hálistenig, a hideg kútvízzel teli
vizeskupa szomjas koccanását, újra ízlelni az avas szalonna, a vereshagyma, az otthon sütött kenyér semmi mással nem mérhető zamatát és látni, érezni a napbarnított
hátú férfiak, fájós derekú fejkendős asszonyok fáradságos
hajlongását a végtelenbe vesző kukoricasorok között. És
látni a tábla végén az egymáshoz támasztott, vagy felfordított bicikliket, a táskákat szatyrokat amelyek mélyén ott lapul a kockás vászonkendőben az a bizonyos mesébe illően
szép nevű Madárlátta Kenyér darab aminek olyan az íze,
olyan, de olyan, hogy bármelyik habos sütemény elbújhat
mellette! Az első - második kapálás , az egyelés, a fialás, lassanként eltűnik a határból ami ugye nem is hiányzik
oly nagyon senkinek. Az ember gyereke nem is ezt sírja
vissza, hanem: a régi kapásokat. Igen, Ők hiányoznak
akik a nyáresti alkonyattal fáradtan de a jól elvégzett
munka örömével tértek haza, haza a családjukhoz és a tarisznyájuk, táskájuk, mélyében ott bújt meg az a határból
visszahozott elemózsia darabkája, ami ugyebár világ legeslegjobban várt gyerekcsemegéje. Édesapánk madárlátta
kenyere. Így van ez barátaim az Úrban.../ Budai Rudolf/

KEDVES OLVASÓK!
Hallották már? Idén 10 éves lesz a Zsíros Kenyér Kupa!
biztos, hogy hírünk az ország távoli szegleteibe is eljutott
Amit tudni érdemes az ez évi rendezvényről:
már! Fontos: az esti programokra a helyszínen is lehet je- Időpont: 2018. július 12-13-14 (csütörtök-péntekgyeket vásárolni! A programot plakátokon, szórólaposzombat)
kon hirdetjük, valamint a sportpálya előtti óriásplakáton
- Helyszín: Alattyáni Sportpálya
is meg tudják nézni a fellépőket. Egy biztos: jókedv, vi„Ez a nap más, mint a többi…”
dámság, sport, zene fogja jellemezni ezt a három napot,
Gőzerővel készülünk a rendezvényre, sok-sok segítő kéz
amire mi egész évben készülünk!
szorgoskodik a program megvalósulásért. Három napra
Felkeltettük az érfelpezsdül a falu, átalakul az alattyáni focipálya és kördeklődését? Vagy
nyéke. Kicsik és nagyok egyaránt fociznak majd a pámár ismeri rendezvélyán; 400 gyerek és 500 felnőtt focistát várunk. Napköznyünket? Akkor júliben a rendezvények ingyen látogathatók, ahol finom étusban találkozunk!
kek és frissítő italok várják az ide érkezőket. Ismét lesz
főzőverseny, ahova várjuk a vidám csapatok jelentkezéA Zsíros Szervezői
sét. Esténként zenés programok lesznek, ahol a zeneszó
talán hangosabb lesz a megszokottnál, éppen ezért megértésüket és türelmüket kérjük nagyon-nagyon köszönjük. A vendégek számát megbecsülni nem tudjuk, de az
A JÁI GEREVICH ALADÁR ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY HÍREI
Iskolánk a TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00003 azonosító- rekek számára ingyenes lehetőséget jelent a nyári kiszámú projekt keretében Bűnmegelőzési és közbizton- kapcsolódásra. Július 2-től július 6-ig Erzsébet tábor
ság tábort szervez 2018. június 21 és június 28 között. szervezésére kerül sor. Ennek keretében kézműves fogA táborban a tanulók közlekedésbiztonsági ismereteket lalkozások, játékos vetélkedők, strandolás, kirándulás,
szerezhetnek, kerékpáros ügyességi versenyen mérhe- kerékpározás várja a gyerekeket. Ennek a díja napi 100
tik össze tudásukat, önvédelmi sportbemutatón vehet- Ft, azaz 500 Ft. Szeptember 10-én a Határtalanul prognek részt, illetve tanulhatnak önvédelmi fogásokat, ram keretében iskolánk 18 tanulója horvátországi kimindemellett látogatást tesznek a jászberényi mentőál- ránduláson vehet részt, melynek keretében megismerlomáson, hogy megismerjék a mentősök életét, az első- kedhetnek az ország történelmével, természeti és épített
segélynyújtás alapelemeit. Lesz lehetőség kirándulásra, szépségeivel, a kulturális szokásokkal, hagyományokstrandolásra, zenés klubdélutánra. A tanodások június kal. Az utazás, a szállás, az étkezés költsége pályázati
28-tól július 1-ig a mezőkövesdi Zsóry-fürdőben tábo- forrásból biztosított. Az egyéb kiadásokra (belépők,
roznak. Mindkét tábor pályázati forrásból, illetve a Vá- egyéb díjak) a tanulói önköltség 15000 Ft. Előlegként a
runk Alapítvány által kerül megvalósításra, így a gye- tanév végéig 5000 Ft-ot fizetnek be a tanulók. A Határ-
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talanul program keretében immáron másodszor lesz lehetőségünk ismerkedni olyan területekkel a Kárpát-medencén belül, melyek valaha a Magyar Királyság részét

képezték. A nyári szünetre kívánunk minden tanulónak,
szüleiknek, pedagógusoknak jó pihenést, tartalmas
nyári programokat!

ÓVODAI HÍREK
Vidám és búcsúzós májusi ovis napok….
haza. Mindkét kirándulást „Az Alattyáni óvodás gyerSokféle hangulatú programmal telt el az óvoda, év végi mekekért” Alapítvány javára utalt személyi jövedelemidőszaka. Az anyák napi ünnepségek után május 10-én adó 1 %-ból tudtuk biztosítani. Köszönjük minden táMesemondó versenyen vehettek részt a jelentkező mogatónknak!
gyermekek. Május 12-én tartottuk a 2. Családi sportna- A legutolsó program az évzáró-ballagás volt. 23 nagypot, amely most is nagyon vidáman és jó hangulatban csoportos gyermekünk búcsúzott az ovis évektől. Kívátelt. Jó volt látni egyaránt a mosolygós gyermek-és fel- nunk nekik sikeres, boldog iskolás éveket! Minden kednőtt arcokat. Amíg játszottak a gyermekek és velük ves óvodásunknak nagyon szép, balesetmentes nyarat
együtt a szülők, addig elkészült a paprikás krumpli. kívánunk! A felújítás miatti kellemetlenségekért elnéVolt süti, gyümölcs, ajándék. Köszönjük a segítséget zést kérünk, de szeptemberben minden óvodást vár a
minden szülőnek, résztvevőnek. Örömmel töltött el szépen felújított óvoda!
bennünket, hogy több, mint 10 család vett részt. Sike- Köszönöm minden szülőnek, támogatónak mindazt a
resek voltak a kirándulások is. A középső és a nagycso- segítséget (anyagi, tárgyi, egyéb) amit egész évben az
port Budapesten, az Állatkertben töltöttek el egy szép óvoda és a gyermekek javára nyújtott.
napot. A kiscsoportosok pedig a Jászberényi ÁllatKovácsné Markó Katalin
kertbe látogattak el. Nagy-nagy élményekkel tértek
intézményvezető

Állatkerti kirándulás

Családi sportnap

Születés:
 Balázs Petra
 Bálint Nóra
 Bretus Milán
 Kállai Tamás
 Schindler Sándor Arnold

Versmondó verseny

Ballagás az oviban

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018.03.09.-2018.05.31.
Házasságkötés:
Haláleset:
 Veres Anikó – Budai Géza
 Bán Tibor
Attila
 Borsányi Jánosné
 Pázmán Gabriella – Horvát
 Farkas Istvánné
András Richárd
 Kállai Tibor
 Kállai Tiborné
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