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JEGYZŐI ROVAT
KÜLTÉRI ÉGETÉS
Ez az a téma, amelyről nem lehet eleget írni. Különösen
most, az őszi időszak közeledtével megszaporodnak a
kerti égetések, így kérem, figyelmesen olvassák el, mi
most az irányadó szabályozás. Jelenleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete rendelkezhet az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról. Figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaira is égetni csak azokon a településeken lehet, ahol az önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozta az avar és kerti hulladék égetését. Alattyán Község Önkormányzata 27/2013.
(XI.27.) rendeletével szabályozta a községben az avar
és kerti hulladék égetését úgy, hogy az avar és a kerti
hulladék (fű, kaszalék, falomb, fagally, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok) nyílt téri égetése, csak minden évben október 1.
napjától, a következő év április 30. napjáig terjedő időszakban (ünnep- és munkaszüneti napok kivételével)
10.00 és 18.00 óra közötti napszakban megengedett.
Kérem az égetés során figyeljenek oda az égethető
anyag mennyiségére, állagára – a száraz növényi anyag
kevésbé füstöl, kevesebb káros anyag kibocsátásával
jár -, valamint a tűz terjedésének megakadályozásához
szükséges eszközöket és anyagokat az égetés során tegyék a kezük ügyébe.
KÉMÉNYKARBANTARTÁS
A kémények ellenőrzését már most javasolt elvégeztetni, hogy ne az utolsó pillanatra a fűtési szezonra maradjon ez a valóban fontos tevékenység.
A kéményseprést a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente – a munkáért pedig díjat kell fizetniük.
Ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra – tehát ha valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné azt.

Aki
az
online
ügyintézést
választja,
a
www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat kéthárom, kéményellenőrzése megfelelő napot – ebben az
esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. A katasztrófavédelem
kéményseprő gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőséget biztosítana az
ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.
A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése; az esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A
vizsgálat során kívül-belül megnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos működéséhez van-e az
adott helyen elég levegő, illetve biztosított-e a levegő
utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék összetételét. Ha problémát tárnak fel,
fontos, hogy saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról.
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki.
Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét,
valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői
készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után,
számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett
szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatók rajta. Felszerelésük
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük
biztosított.
Saját biztonságuk érdekében ellenőriztessék kéményeiket.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
Az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatalban többen egy alkalommal „megterítette” a falu lakóit zöld és
is jelezték, hogy a szelektív hulladékszállítási napokon sárga zsákokkal, nem biztosítja a zsákokat. Írásban
a gépjárműveken dolgozók az elszállított zsákok he- megkerestem a Jászberényi Vagyonkezelő és Városlyett nem adnak másikat és arról tájékoztatják az ingat- üzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, Horgosi
lan-tulajdonost, hogy „menjen be a Polgármesteri Hi- Zsoltot a kialakult helyzet miatt és az alábbi – szó szevatalba és kérjen onnan, ott adnak.” Ez a tájékoztatás rinti – tájékoztatást kaptam:
helytelen volt, a Polgármesteri Hivatal azon kívül, hogy
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„A hazai hulladékgazdálkodási integráció keretén belül
társaságunk – mármint a Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (JVV Zrt.) - a Szelektív Nonprofit Kft. alvállalkozója 2018. július 1-től. A
Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
egyes területén, mint például az Önök településén társaságunk látja el a hulladékgazdálkodási tevékenységet.
Ebbe a tevékenységbe beletartozik a közszolgáltatást
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a vegyes kommunális hulladék heti egyszeri elszállítása, a közterületeken
elhelyezett szelektív szigeteken gyűjtött – papír, műanyag, fém és üveg – csomagolási hulladék gyűjtése,
…
További kérdés esetén a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken tud(nak) tájékozódni:
Ügyfélszolgálat: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
Honlap: vvzrt@vvzrt.hu
Telefon: 57/411-933 Horti Ádám, Takács Attila”
Vezérigazgató úr levelében foglaltakat kérem fogadják
el és amennyiben az abban írtakban megfelelően járnak
el és mégsem kapnak cserezsákot, kérem ne a hivatalba
jöjjenek, hanem a megadott kapcsolatokon keresztül
keressék fel a szolgáltatót közvetlenül

szállítása, továbbá ide tartozik a házhoz menő zsákos
zöldhulladék és szelektív hulladék gyűjtése.
Társaságunk a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően végzi a zsákos hulladékgyűjtést oly módon, hogy
a szolgáltató által meghirdetett havi 1-szeri időpontokban szállítja el a zsákos zöldhulladékot és a zsákos szelektív hulladékot.
A gyűjtés napján társaságunk mind a kettő hulladéktípus esetében 1-1 db cserezsákot ad az ingatlanhasználóknak. Amennyiben többlethulladék keletkezik bármelyik – zöldhulladék, szelektív hulladék – hulladéktípusból úgy az ingatlanhasználó bármilyen átlátszó
zsákba kihelyezheti a hulladékát.
A társaság által rendelkezésre bocsátott szállítási ütemezés 2018-ban az alábbi lesz:
Okt. Nov. Dec.
Zöldhulladék (zöld zsák
15. 12. 10.
Szelektív hulladék (sárga zsák) 16. 13. 11.
Mint Önök is láthatják, az eddig megszokotthoz képest
ismét új időpontokban szállítják majd októbertől a szelektív hulladékot.
Kérem, tartsák be az időpontokat, különösen a zöldhulladék esetén, mert az önkormányzat nem szállítja el
az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot!!!

VIRÁGOSÍTÁS
Mire a Hírmondót olvassák, látni fogják, kis községün- kaptunk és amivel szintén községünket díszítettük.
ket ismételten felvirágoztuk. Nem fogjuk feladni, bár- Akinek van fölös évelő virágja, szívesen fogadjuk felmennyire is ellenünk dolgozik esetenként a természet a ajánlását. Amennyiben nem tudja behozni a hivatalba,
szárazsággal, vagy éppen a túl sok esővel és ellenünk ki is megyünk érte. Kérem jelezzék az 57/561-011-es
dolgoznak bizonyos emberek, azzal, hogy rongálnak, telefonszám 2-es mellékén Kiss Katalin kolléganőmkárosítanak. Ez utóbbit soha nem fogom megérteni.
nek.
A közfoglalkoztatott kolléganők ismét lelkesen ültet- Gondolataimat Petőfi Sándor soraival zárom:
tek, gereblyéztek, gyomláltak, hogy településünk ezek„Tudod, mi a virág?
ben a csodálatos őszi napokban is szép legyen. KöszöA földnek jósága;
net nekik munkájukért. Ugyancsak az újságon keresztül
Tudod, mi a jóság?
szeretném megköszönni Sándor Istvánné Gizikének azt
A lélek virága.”
a sok évelő virágtövet, amit már tavaly és az idén is
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szüksé- már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe
gessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított
(VII.27.) Kormány határozat alapján tájékoztatom a téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Kormány
Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként egy darab rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását
igénybejelentés nyújtható be Alattyán Község Ön- segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy
kormányzatához, legkésőbb 2018. október 15. nap- fogyasztói közösség, vagyis a korábbi 12.000.-Ft-os jóváírást már megkapta. A kizárólag elektromos fűtési
jáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentőn nyilatkozni kell az igényelt fűtő- móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
anyag fajtájáról, mely később nem módosítható!
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelen- Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány
beszerezhető az Alattyáni Polgármesteri Hivatal infortett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele mációs pultjánál, vagy letölthető a www.alattany.hu
az igénylő részéről, hogy az Országos Katasztrófa- honlapról.
védelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy az igénylő
háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem Kérem az október 15-i határidő betartását, mert ezt
részesült.
követően leadott igénylést nem áll módunkban befoNem felel meg ugyanis a feltételeknek az a háztartás, gadni!
amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ FELHÍVÁSA
Az alattyáni templomban minden hónap utolsó vasárnapján 15,00 órakor a plébános úr a településért, a településen lakókért mond misét. Az egyházközösség kéri a falu lakosságát, vegyenek részt ezeken a miséken, imádkozzanak együtt a faluért és annak lakosaiért.

Megszépült az Óvodánk…
Nagy örömmel nyitottuk ki szeptember 3-án a
gyermekek és a szülők előtt a felújított óvoda kapuját.
A gyermekek és a szülők arckifejezését látva, nagy
örömmel fogadták és léptek be a modern, gyönyörűen
elkészített, szépen berendezett óvodába. Megcsodálták
a hihetetlenül szép mosdót, amire már oly régóta vágyakoztunk és már nagyon nagy szükség volt rá.
Néhány gondolat, emlék, a nem mindennapi
munkálatokról, a sokszor fejtörést okozó helyzetről.
Bár a szülők és a gyermekek nap, mint nap szemtanúi,
részesei voltak velünk együtt a több hónapon keresztül
tartó igencsak embert, gyereket próbáló időszaknak.
Azért mégis felidézek néhány mozzanatot a faluközösség számára is, hogy ez által szerezzenek tudomást kicsi óvodánk e nehéz időszakáról és osztozzanak örömünkben is.
Hogyan is volt…? Évek óta vártuk a hírt, hogy pályázati forrásból fog az óvoda megújulni. Április elején
szólt a Polgármester úr, hogy a jövő héttől indul a
munka az óvodában….de alig fogtuk fel akkor még a
szavait.
…aztán április 21-én megállt az óvoda előtt egy hatalmas kamion, tele szigetelőanyaggal. Valósággá vált
számunkra, hogy most már valóban elkezdődik a várva
várt felújítás. Az öröm ezután hamar átváltott azonnali
megoldást igénylő feladathelyzetté… hová legyen lerakva?...hová tegyük a kerékpárokat?..hová menjünk a
gyerekekkel?
Először az épület külső részével indult a munka.
Az épület energetikai vizsgálatának eredménye alapján
nagyon vastag szigetelés került a falra, üveggyapot a
padlásra. A tervező és a kivitelező (akiről csak a legjobbakat tudjuk mondani), sokszor egyeztetett velem,
milyen munkálatok következnek, az kb. mennyi időt
fog igénybe venni és mi lesz a következő munkafolyamat. Ez azért volt nagyon jó, mert közben az óvodai
mindennapokat éltük, benne a gyermekek év végi neveltségi területek szerinti mérésével, az Anyák napi ünnepségekkel, Családi sportnapi előkészületekkel, Gyereknappal, Évzáróval. Ezeket a feladatokat 71 gyermek
jelenlétével és 5-6 munkás intenzív munkavégzése mellett kellett ügyesen megoldani, létrehozni. Közben
munkások álltak az ablakban, nem mi, hanem ők álltak
az érdeklődés középpontjában. Időnként alig hallottuk
egymás hangját, a fúrógéptől, ami a gyerekek zajszintjét is felülírta. Szerencsére a „mi munkásaink” nagyon
ügyesen, gyorsan haladtak. Mire elérkeztünk a Ballagás
napjához, átérezték a helyzetünket és „gyönyörűen”
összepakoltak, elrendezték az udvaron az építőanyagokat, hogy a nagycsoportos gyermekek utolsó óvodai ünnepét a lehetőségekhez képest szépen meg tudjuk rendezni. ….ezután viszont falat, ajtót, járdát bontottak,
csövet szereltek, mintha bomba robbant volna!. .Innentől kezdve egy csoportszoba volt a menedékünk, és a

szabadban való játékra a Gecse Emlékház udvarát biztosította nekünk az Önkormányzat! Itt el lehetett húzódni az árnyékos fák alá, mivel az óvoda előtti park
már nagyon meleggé vált.
Itt szeretném megköszönni a szülőknek- látva a
nehézségeket-hogy, aki tehette otthon tartotta a gyermekét a nyáron, ezzel segítette a munkánkat és a gyermekek számára is jobb körülményeket nyújthatott, mivel a por és az építési területek miatti állapotokat már
egyre nehezebben tudtuk kezelni.
Erőt merítettünk az egyre jobban körvonalazódó, szépen kialakuló mosdóból, a megújult, biztonságos fűtési
berendezésből, a szépen elkészített és lefestett óvodaépületből. Ahogy teltek a nyári napok egyre látványosabbá vált a felújítás eredménye, minden nappal közelebb kerültünk a végcélhoz. Aztán augusztusban kissé
lelassultak a munkálatok, mivel a nyár egyenlő a szabadsággal is, a munkások is kevesebb számban voltak
jelen. Közben az Önkormányzat megcsinálta a kerítést,
és az óvoda előtti parkolót is.
Köszönjük Fenntartónknak, Alattyán Község
Önkormányzatának a megszépült óvodát!
Köszönjük a tervezőnek, a kivitelezőnek és valamennyi
itt dolgozó munkásnak a precíz, alapos, minőségi munkavégzését, segítőkészségét.
Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a szülőknek és segítőknek is, akik a felújítást még kiegészítették
önzetlen munkájukkal, felajánlva szabadidejüket, hogy
a kicsiknek még szebb környezetet tudjunk biztosítani:
 Boroznaki Krisztián, László László: a belső
udvar felőli konyhaépület és a kerítésfal festése,
 Horváth Elemér, Horváth Róbert, Takács Bálint, Kántor Attila: ereszcsatorna felrakása,
 Sinka Norbert, Kökény Rudolf, Kovács Kristóf: vízelvezető csatorna árok kiásása,
 Eszes Gábor, Bíró Norbert: gumiabroncsok
szállítása,
 Varga Anett, Nagy István, Vízi László, Kovács Mátyás: a gumikukac létrehozása,
 Forgó Anikó, Varga Anett: a feljárati korlát, a
kerékpártároló lefestése,
 Sándor Mihályné, Koczkás Gábor, Kovács
Mátyás: kerítéslécek lefestése,
 Móczó Gábor: Függöny karnis felfúrása
A felújított óvodaépület mellett azonban a játszóudvar
is megújulásra vár. Az építkezés alatt sajnos a gyep és
a gumilapok tönkrementek, ezért a következő cél: az
udvar és a játszóeszközök felújítása. Ősszel (november
17-én) a jótékonysági bált ennek a jegyében szervezzük.
Kovácsné Markó Katalin intézményvezető
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A felújítás eredményéként óvodánk látványosan megváltozott, de a képek magukért beszélnek.
Ilyen volt:

Ilyen lett:

Az utcafront…

A bejárat….

Mozgáskorlátozottak részére is alkalmas bejárat kialakítása…
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Mosdók…

Hőszigetelő burkolat….

Megújult belső tér…

Bababörze
Szülői összefogással idén tavasszal szerveztük meg az első bababörzét, melynek célja, hogy az asztalfoglalásokból és a
támogatói jegyek eladásából összegyűlt pénzzel támogatni tudjuk az Alattyáni Óvodát. A börze lényege, hogy az otthon
feleslegessé vált dolgokat az anyukák helyben tudják adni-venni. Az első két alkalomnak a Művelődési Ház adott otthont, a későbbiekben, a jó időre való tekintettel a Piactéren folytattuk a tevékenységünket. A helyszínekért köszönettel
tartozunk Simonné Anikónak és az Önkormányzatnak mivel sem helypénzt sem pedig bérleti díjat nem kellett fizetnünk,
ezzel is megkönnyítve munkánkat. A bevételekből az óvoda tárgyi felszereltségét bővítettük. Gazdagabbak lettek egy
hálós trambulinnal, ugráló labdákkal, törölközőkkel, jelenleg pedig új szekrényre gyűjtünk. Terveink szerint, ezek után
is havi szinten kerül sor börzére, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Mindenkinek köszönjük, aki segíti munkánkat, akár asztal foglalással, akár támogatói jegy vásárlásával járul hozzá a börzék sikereihez!
Vas-Major Judit, Nagyné Lesku Anita, Forgó Anikó
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Anonim
Antal Petronella
Baráth Tamás
Baráth Tamásné
Bárkányiné Tóth Beáta
Bran Ilona
Bran Tibor
Burai Anikó
Czibak Alexandra
Dudás-Fazekas Judit
Dudás Norbert
Forgó Anikó
Háfra Sándorné
Hamar Enikő
Holló Tünde
Homoki Anikó
Horváth Ibolya
Huszár Arnold

Imrei Enikő
Józsa Rita
Kerekes Flóra
Kis Veronika
Kiss Szabolcsné
Kocsis Krisztina
Konczné Balogh Mária
Kónya Jánosné
Krátki Mónika
Kurucz Ágnes
Lajkó Cili és családja
Lázárné Ádám Tímea
Lesku Imre
Major László
Major Lóránt
Major Rózsa
Major Tamás
Major Viola

Makai Péter
Milic János és családja
Nagy Jánosné
Nagy Zsolt
Nagyné Lesku Anita
Nemes Miklós és neje
Nimród Csárda
Oláhné Banya Gina
Oláhné Urbán Hajnalka
Rácz Mária
Ronyecz Bernadett
Ronyecz Imre
Ronyecz Imréné
Rosszcsont Használtruha
Bolt
Sinka Zsolt
Sinkáné Bíró Orsolya
Szabó Bernadett

Szatmári Éva
Szűcs Nóra és családja
Takács Anna
Tánczos Ildikó
Tóth Csaba
Tóthné Bajzáth Györgyi
Trásy Terézia
Vankóné Csilla
Varga Anett és családja
Varga Mária
Varga Péter és neje
Vas Attila
Vas Jánosné
Vas Major Judit
Vasné Háfra Edit

PILLANATKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJÁBÓL
A nyár örömökben gazdagon telt az Idősek Klubjában. A
tavaszi kertészkedési munkák, és időseink keze nyomán
megerősödtek a gyümölcsfáink, és dúsan virágoztak a
növényeink. Jó volt kiülni a teraszunkra, ahol mindig zajlik az élet, mégis a sok zöld növény közt megnyugodhat
a lélek. Povedák Imréné Gizi néni szorgalmas keze nyomán a zöldséges kertünk bőségesen megjutalmazta az
időseket málnával, paradicsommal, uborkával, akik az
uzsonna, vagy a reggeli mellé örömmel fogyasztották a
zöldségeket. A nyári hónapokban rengeteg születésnaposunkat köszönthettük, nekik sok egészségben, boldogságban eltöltött évet kívánunk még! Június végén, a Jászfényszarun rendezett Jász Világtalálkozón intézményünk
is képviselte Alattyánt. A jó idő természetesen nem múlhatott el kulináris élvezetek nélkül, így természetesen
nyársaltunk, lecsót sütöttünk, szilvalekvárt főztünk és
szilvásgombócot is készítettünk. A melegben Cserkeszőlőn és a saját medencénkben is hűsítettük magunkat. Természetesen a strandoláshoz mindig járt lángos is! Intézményünk házigondozói csapatát augusztustól Szajkó Beáta gazdagítja, aki Palóczné Bárkányi Évával közösen,
odaadóan, szeretettel, és hatalmas teherbírással végzi az

idősek otthoni ápolását, megsegítését. ( Bevásárlás,
gyógyszeríratás, és kiváltás, személyi higiéné megteremtése, ügyintézés. ) Intézményünk legfontosabb célja,
hogy ellátottainkat szeretettel, tisztelettel, szakértelemmel közelítsük meg, ezért részt vettünk a Jánoshidai
Szent Norbert Idősek Klubjában szervezett, Szabó Ágnes
által tartott demencia szimulációs napon, ahol a szó legszorosabb értelmében a saját bőrünkön érezhettük az idős
kor és a betegségek nehézségeit. Sajnos népbetegségnek
számítanak az olyan demenciával, mentális hanyatlással
járó kórképek, mint az Alzheimer kór, Parkinson kór , …
stb. Intézményünk ilyen esetekben is segít, hogy hozzátartozóikat biztonságban tudhassák. Nappali ellátásunk
keretében, az Idősek Klubjában felügyeletet, napi elfoglaltságot, támogatást biztosítunk a hivatalos ügyek intézésében, egészségügyi problémák megoldásában, a személyi higiéné megtartásában. Szeretettel várjuk, a leendő
és a jelenlegi, társaságra vágyó Hölgyeket és Urakat is!
Elérhetőségeink:
Alattyán, Szent István tér 8.
0657/655-270
0620/928-3080
idosek.klubja.alattyan@gmail .com

Születésnaposok köszöntése
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AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB TAVASZI- NYÁRI PROGRAMJAI
Mozgalmas időszak volt az „Aranyalkony” Nyugdíjas
Klub életében a tavasz és a nyár. Igyekeztünk színes és
tartalmas programokkal gazdagítani az idősek mindennapjait. Május elején Erdélyben Makkfalván a X. Székely Majálison jártak a Táncos lábú Mamik és a Férfi
kórus tagjai, ahol fellépéssel gazdagítottuk az ottani műsort. Május 19-én Szajolban, barangoláson vettünk
részt a Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében.
Megnéztük Szajol nevezetességeit, középületeit, parkjait,
sportlétesítményeit, nagy vendégszeretetben volt részünk. Július 19-én Esztergomba látogatott el 25 fő klubunkból. Megnéztük a Visegrádi Fellegvárat, majd az
Esztergomi Bazilikát. Szétnéztünk szlovákiai Párkányban, egy fagylalt erejéig, majd lehajóztunk a Dunán Visegrádig, innen busszal indultunk haza. Július 23-án
részt vettünk Alattyánon, a Művelődési Ház és a Várunk- Alapítvány szervezésében, a Mozgások éjszakáján a nyugdíjasok végig sétáltak a kijelölt útvonalon. Június 30-án XXIV. Jász Világtalálkozón Jászfényszarun vonultak fel a Táncos lábú Mamik és a Férfi kórus,
Alattyán színeiben. Július 5-én testvér klubok találkozóján vendégül láttuk Jászladány, Jászalsószentgyörgy

nyugdíjas klubjait, és a szászberki Rozmaring Asszonykórust. A rendezvényen több mint 100 fő volt jelen. Július 8-án X. Országos Szenior Táncfesztiválra Gyulára benevezett a Táncos lábú Mamik tánccsoport, ahol
arany minősítést kaptunk. Augusztus 24-27-ig Somogyban 42 fő túrázott. Szétnéztünk Szigetváron, majd
horvát-magyar határon fekvő Barcson, a Duna –Dráva
nemzeti parkban. Jártunk Segesden, Csurgón (400 éves
Csokonai pincében kóstoltunk finom borokat), Kaposváron, Somogyvámos Krisna- völgyben. Erdei túrán Kaszón (Közép-Európa egyetlen ősláposa). Egy délutáni
fürdőzés is belefért programunkba, szállásunk Nagyatádon volt. Szeptember 1-én Szolnok Napjához kötődő
Béres Szenior Túrán vettünk részt 22 fővel. Kellemes
sétát tettünk Szolnok előre kijelölt 5km-es szakaszán. Remélem mindenki talált számára megfelelő programot, és
új élményekkel gazdagodott. Köszönöm mindenkinek a
részvételt, és kívánok jó egészséget, kitartást az év hátralévő további programjaihoz!
Móczó Vilmosné klubvezető

FALUNAP
A Falunapi program részeként FŐZŐVERSENY a
Gecse Árpád Emlékház udvarán 2018. szeptember
29-én. Keressük Alattyán legjobb csapatát! A legfinomabb étket díjazzuk. Csapatok jelentkezését
szeptember 27-ig várjuk a Polgármesteri Hivatalban. A hozzávalókról mindenki maga gondoskodik!
UGYANEKKOR, UGYANITT: HÁZPÁLINKA és lekvár mustra. Várjuk minden kedves pálinka tulaj-

donos nevezését, aki gyümölcse legjavából pálinkát főzetett és úgy gondolja, hogy az Ő itala a legjobb a faluban! Nevezni lehet: 2 dl házi pálinkával, az üvegen fel kell tüntetni nevet, címet, fajtát!
LEKVÁRFŐZŐ verseny
Nevezni lehet: kóstolási mennyiségű lekvár leadásával. A lekvárokat és a pálinkát a Gecse Árpád
emlékház udvarán lévő konyhán várjuk szeptember 29-én 10.00-13.00 óra között. Az első helyezetteket díjazzuk.
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SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ VERSENY
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését az
általa készített házi süteményekkel.
Édes és sós kategóriában 8-10 db sütemény/nevező.

2018. szeptember 29-én
10.00-13.00 óra között a Gecse Árpád Emlékház
udvarán a konyhában
Az első helyezett díjazásban részesül!
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Alattyán Község Önkormányzatának lapja
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