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A közelgő húsvéti ünnepek alkalmával 

kívánunk a település minden lakójának 

kellemes ünnepeket!  

 
 

Wass Albert:  

                   Tavasz-várás 
Érzed? Jön a tavasz, 

a fák alá 

már tarka-fátylú verőfényt havaz. 

A messzeségből hírnök érkezett: 

madár lebeg a rónaság felett 

s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. 
Ugye testvér, 

csábítanak most halk melódiák, 

ezer kis visszatérő róna dal, 

S ugye neked is tarka a világ, 

s az álmaid megannyi könnyű lepkék: 

már nemsokára zöldül a levél, 

és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 

és a fecskékkel ő is visszatér… 

Ha jönne már… 

ugye testvér, megálmodod mi lenne?… 

S egy kis meleg 
belopódzik halkan a szívedbe… 

 
 

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY 
Örömmel értesítem az alattyáni lakosokat, hogy a magyar kormány által a Vidékfejlesztési Alapból tá-

mogatott közúthálózat fejlesztésére kiírt programból a 32-es számú főút Alattyán belterületi szakaszát 

fogják felújítani az alaphibáktól a teljes aszfaltszőnyegen túl a négy buszöböl, az útpadka, valamint a 
csapadékvíz elvezető árkok teljes felújítását beleértve. Ezt a felújítást 2019. évben végzik el. A felújítás 

alattyáni szakaszának elfogadásában és megvalósításában Pócs János képviselő úr segítségét az alattyáni 

lakosok nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm. 
Koczkás Gábor  

polgármester 

JEGYZŐI ROVAT 

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS 

Állandó témát ad az embereknek a szabadtéri tűzgyúj-

tás, a téli időszak alatt összegyűlt kerti hulladék, avar 

elégetése.  Tájékoztatásul: Az aktuális tűzgyújtási tila-

lomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu, 

vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelye-

zett térképen tájékozódhatnak. A szakemberek naponta 

jelölik ki a tűzgyújtási tilalommal érintett területet,  

PÁLYÁZAT 
FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL rajz és fotópályázatot hirdetünk 

Téma: Tavasz 
Alsó tagozatos tanulók számára 

A4-es méretű kép a megadott témában tetszőleges technikával – akvarell, 

tempera, színes, filc (hátoldalon feltüntetve: kép készítője, osztálya, a kép 

címe) 

Felső tagozat és középiskolások számára 

A4-es méretű kép a megadott témában tetszőleges technikával – akvarell, 

tempera, színes, filc, montázs (hátoldalon feltüntetve: kép készítője, osztá-

lya, a kép címe) 

A fotó mérete minimum: 1500x1051 pixel (e-mailben elküldve: alattyan-

isk.jki@gmail.com) Megnevezve a kép készítője, a kép címe, készítés idő-
pontja, készítés helye. 

A képek leadhatók a helyi általános iskolában (Rozmis Margitnál) és a mű-

velődési házban (Simon Józsefnénál). 

Beadási, beküldési határidő: 2019. április 08. 

Eredményhirdetés: 2019. április 25. 

A beérkezett munkákat értékeljük, a legjobb alkotások díjazásban részesül-

nek és kiállításra kerülnek a művelődési házban.  

 

 

http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/
mailto:alattyanisk.jki@gmail.com
mailto:alattyanisk.jki@gmail.com
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mérlegelve a várható időjárást, az erdei biomassza álla-

potát és a megelőző időszak tűzeseteit. Az intézkedés 

célja, hogy az egyes területeken csak a feltétlenül indo-

kolt időtartamra rendeljék el tűzgyújtási tilalmat, emel-

lett a korlátozás elrendelése és visszavonása gyorsab-

ban kövesse az időjárás változásait. 

A tűzgyújtási tilalom elrendelése azt jelenti, hogy tilos 

a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az er-
dők és fásítások határától számított kétszáz méteres 

körzetben lévő külterületi ingatlanokon.  

A lakóingatlanok területén településünkön kerti hulla-

dékot, avart október 1. és április 30. között lehet égetni, 

10,00 – 18,00 óra között ünnep- és munkaszüneti napok 

kivételével, megfelelően kialakított helyen, a vagyoni 

és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a la-

kókörnyezet lehető legkisebb zavarása, nagykorú, cse-

lekvőképes személy felügyelete, valamint a tűzvédelmi 

előírások betartása mellett.  

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Lakosság! 

Bizonyára vannak olyanok, akiknek tetszenek a falu központjában található színes kerékpárok, virággal. 

Szeretnénk még néhány színes biciklit kihelyezni és felvirágozni, de „elfogytak” az erre használható 

kerékpárjaink. Arra kérem Önöket, ha otthon a fészerben hever és csak a helyet foglalja ócska, rozsdás, 

már használatra nem alkalmas kerékpár adják nekünk. El is megyünk érte. Kérem, jelezzék személyesen 

a hivatalban, vagy az 57/561-011/7-es, vagy 8-as melléken.                                       Előre is köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ 
Önkormányzatunk rendelkezik Településképi 

Arculati Kézikönyvvel és településképi rendelet-

tel. (Mindkettő megtalálható a www.alaty-
tyan.hu oldalon, vagy megtekinthető a Polgármes-

teri Hivatalban.) Az irányadó jogszabály alapján a 

Településképi Arculati Kézikönyv és a település-

képi rendelet monitorozása érdekében folyamato-

san várjuk a Tisztelt Lakosság véleményét, észre-

vételeit elsősorban írott formában (papír alapon, 

vagy emailen). A vélemények leadhatók a hivatali 
titkárságon, vagy elküldhetők a titkarsag@alaty-

tyan.hu emailcímre. A települési főépítész évente 

egy alkalommal  a beérkezett véleményeket kiér-

tékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

 

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 01 - 2019. február 28. kö-

zött megtartott ülésein az alábbi döntéseket hozta:
2019. január 15-én megtartott soron kívüli ülésén: 

1/2019.(I.15.) hat. az ülés napirendjére, annak sorrend-

jére tett javaslat elfogadásáról 

2/2019.(I.15.) hat. az országgyűlési képviselő tájékoz-

tatásáról 

3/2019.(I.15.) hat. szerződés egyoldalú felmondásának 

el nem fogadásáról 

4/2019.(I.15.) hat. kiegyenlítő bérrendezési alapból 

nyújtható támogatásra pályázat beadásáról 

2019.január 29-én megtartott soros ülésén: 

5/2019.(I.29.) hat. az ülés napirendjére, annak sorrend-

jére tett javaslat elfogadásáról 
6/2019.(I.29.) hat. Erdélyi István (Alattyán, Tanya dűlő 

8.) kérelmének ismételt tárgyalásáról 

7/2019.(I.29.) hat. az önkormányzat 2018. évi közmű-

velődési tevékenységéről 

8/2019.(I.29.) hat. az óvoda nyári működéséről 

9/2019.(I.29.) hat. a REGIO-KOM Térségi Kommuná-

lis Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazda-

sági társaság egyesüléséről 

10/2019.(I.29.) hat. a TOP-3.2.1-JN1-2016-000048 

azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Alaty-

tyán településen” elnevezésű projekt kapcsán építési 
beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról 

11/2019.(I.29.) hat. az orvosi ügyeleti feladatok önkor-

mányzati kiegészítő díjazásának emeléséről 

12/2019.(I.29.) hat. az illegális hulladéklerakók felszá-

molására kiírt pályázaton történő részvételről 

13/2019.(I.29.) hat. Alattyán Község Önkormányzata 

és az Alattyáni Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

14/2019.(I.29.) hat. a Három generációval az egészség-

ért programban való részvételről 

2019. február 6-án megtartott soron kívüli ülésen: 

17/2019.(II.06.) hat. az ülés napirendjére, annak sor-

rendjére tett javaslat elfogadásáról 

18/2019.(II.06.) hat. „Turizmusfejlesztés Jánoshida, 

Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken” c. – 
Zagyva-ökopark Alattyánban - projekt építési beruhá-

zási feladataira rendelkezésre álló anyagi fedezet meg-

emeléséről 

19/2019.(II.06.) hat. „Turizmusfejlesztés Jánoshida, 

Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken” c. – 

Zagyva-ökopark Alattyánban - projekt közbeszerzési 

eljárásában a Bíráló Bizottság javaslatának elfogadásá-

ról 

2019. február 14-én megtartott soron kívüli ülésén: 

20/2019.(II.14.) hat. az ülés napirendjére, annak sor-

rendjére tett javaslat elfogadásáról 
21/2019.(II.14.) hat. az Önkormányzat adósságot kelet-

keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

 

http://www.alattyan.hu/
http://www.alattyan.hu/
mailto:titkarsag@alattyan.hu
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Alattyán Község Önkormányzatának 1/2019. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről 
22/2019.(II.14.) hat. a Jászsági Egészségügyi Társulás 

létrehozásáról 

2019. február 26-án megtartott soron kívüli ülésén: 

23/2019.(II.26.) hat. az ülés napirendjére, annak sor-

rendjére tett javaslat elfogadásáról 

24/2019.(II.26.) hat. a Jászsági Egészségügyi Társulás 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 

2019. február 28-án megtartott soros ülésén: 

25/2019.(II.28.) hat. az ülés napirendjére, annak sor-

rendjére tett javaslat elfogadásáról 

26/2019.(II.28.) hat. 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  támo-

gatott projekt önerejének biztosításáról szóló 

69/2018.(VI.29.) határozat módosításáról 
27/2019.(II.28.) hat. a helyi önszerveződő közösségek 

2018. évi önkormányzati támogatásának elszámolásá-

ról 

28/2019.(II.28.) hat. helyi önszerveződő közösségek 

2019. évi támogatásáról 

 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete a közte-

rületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról 

29/2019.(II.28.) hat. a polgármester 2019. évi szabad-

ságolási ütemtervének jóváhagyásáról  

30/2019.(II.28.) hat. a „Tehenészethez vezető út és Híd 
utca korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

benyújtott egyes ajánlatok érvénytelenítéséről 

31/2019.(II.28.) hat. a sportpálya ingyenes használatba 

adásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 
Tisztelt Lakosság! 

Önkormányzatunk elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi napokon: 2019. április 1-jétől (hét-
főtől) 2019. április 6-ig (szombatig) az alábbi átvételi időben: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök és péntek 

(munkanapokon) munkaidőben 8,00 – 16,00 óráig, szombaton 8,00 – 10,00 óráig.  

Az átvétel helye: Alattyáni Polgármesteri Hivatal udvara. 
 

ÖNKORMÁNYZATI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZLEMÉNYE 
2019. évi bírósági ülnökválasztás 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Bí-
rósági Hivatal (OBH) elnöke a 20. SZ/2019. (II. 21.) 

OBHE határozatában megállapította a 2019. évben 

megválasztandó bírósági ülnökök számát, míg a 

Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú 
határozatával a választást 2019. MÁRCIUS 07. ÉS 

2019. ÁPRILIS 30.közötti időtartamra tűzte ki. 

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állam-
polgár választható meg, aki nem áll a cselekvőké-

pességet érintő gondnokság, vagy támogatott dön-

téshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű 
és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A 

Bjt. a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban és a ka-

tonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ül-

nökeire további speciális feltételeket állapít meg. 
Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, he-

lyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak 

elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestü-
letek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogsza-

bályban meghatározott egyéb szervezetek, a köz-

igazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősor-

ban a munkavállalók és munkaadók érdek-képvise-

leti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Hon-

védség és a rendvédelmi szervek illetékes parancs-
nokai jelölik. 

A bírósági ülnököket a helyi önkormányzat és tele-

pülési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testü-

lete, a megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi 
képviselő-testülete és a területi nemzetiségi önkor-

mányzat képviselő-testülete választja meg. A kato-

nai ülnököket a rendfokozatuknak megfelelő állo-
mánygyűlésen választják meg. 

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal 

azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megvá-
lasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt 

a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illető-

leg tiszteletdíj illeti meg. 

Az ülnökválasztással kapcsolatosan az OBH hon-
lapján is tájékozódhatnak az alábbi linkeken: 

 https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfe-

leknek/elkezdodott-2019-evi-birosagi-ul-

nokvalasztas 

 https://birosag.hu/obh/hatarozat/20sz2019-
ii-21-obhe-hatarozat-megvalasztando-ul-

nokok-szamanak-megallapitasarol
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HÍREK ÓVODÁNK MINDENNAPJAIBÓL… 

Végre elmúlt a hosszú tél, amely idő-

szak alatt a gyermekeink sokszor és so-

kan betegek voltak, bárányhimlő és 

többféle vírus miatt. Ezért az annyira várt Farsangi 

bál időpontját is el kellett halasztani. Csak március 

7-én tudtuk megtartani, de így is emlékezetes ma-

radt a gyermekek számára. 

A hiányzások okozta nehézségek ellenére ebben az 
évben is mindhárom csoport kitalálta és meg is va-

lósította a zenés farsangi táncát. A kiscsoportosak 

„indiánok”, a középső csoportosok „Madagaszkár 

pingvinjei és kis állatai”, a nagycsoportos gyerme-
kek pedig „cowboyok” voltak. Az óvó nénik pedig 

megtalálták a megfelelő zenét, megtanították a hoz-

záillő táncot, amelyet sikerre is vittek. Ezzel kellő-
képpen előkészítették, megteremtették a báli hangu-

latot. Ezután következett a gyermekek által legjob-

ban várt rész, ahol saját jelmezükben mutatkozhat-

tak be és ebben is maradhattak a bál végéig. Az 
óvoda dolgozói a szülők közreműködésével, és se-

gítségével szendvicset, süteményt, szörpöt, kukori-

cát, tombolát, zsákbamacskát, és lufit árultak. A 
tombolán értékes játékokat nyertek a gyermekek, 

akinek ez nem sikerült, annak a zsákbamacska nyúj-

tott vigaszt, mert az is sok-sok érdekes meglepetést 
rejtett. 

Köszönjük a szülők támogatását, együttműködé-

sét, amivel hozzájárultak a bál sikeres lebonyolí-

tásához. 

Köszönjük a külső támogatóinknak is a bálhoz 

való hozzájárulást: 

Halláné és Társa Bt, Deák János. Kiss Katalin, Ku-
rucz Ágnes, Krátki Mónika, Rácz Mária, Bran 

Ilona, Ronyecz Imréné, Szatmári Enikő, Győrné Ti-

hanyi Szilvia, Simon Józsefné, Sándor Mihályné, 

Alattyán Község Önkormányzatának dolgozói. 
A bevételt az óvoda udvarának szépítéséhez fogjuk 

rendelni. 

Megemlékeztünk március 15-éről, amelyet közösen 
ünnepeltünk a tornaszobában. Mindhárom csoport 

az életkorának megfelelő kis műsorral emlékezett 

meg az évfordulóról. Az ünnepség befejeztével a 
megemlékezés virágcsokrát és nemzeti színű alko-

tásaikat (zászló, tulipán) helyezhették el a gyerme-

kek az Önkormányzat udvarán lévő emlékkőhöz. 

  

A következő időszak eseményei, programjai: 

 Nyílt napok (április eleje) 

 Mesemondó verseny (2019. április 11.) 

 Húsvétozó (2019. április 15-18.) 

 Óvodai beíratás (2019.április 29-30. 

2019.május 2-3.) 

 Anyák napja  

 Családi sportnap 

 Kirándulások 

 Évzáró Ballagás (2019.május 31.)

 

ÓVODAI BEÍRATÁS 

A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény 8.§ (1) (2) bekezdése értelmében az óvoda a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kez-

detéig 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 lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesít-

hető. A gyermek abban az évben, amelynek augusz-

tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-

lési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.  

Az óvodáztatási köte-

lezettség nem teljesí-
tése miatt a szülő el-

len szabálysértési el-

járás indul. 

 

Az óvodába azokat a 3 éves gyerekeket kell be-

íratni, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. 

életévüket.  

Akik 2019. szeptember 1 és 2019. december 31-ig 

töltik be a harmadik életévüket, számukra szeptem-
ber 1-től még nem kötelező az óvodai nevelés, de ők 

is beiratkozhatnak és szabad férőhely esetén ők is 

felvehetők.  
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bár-

mikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek 

fogadása az óvodai nevelési évben-amennyiben azt 

a férőhelyek száma lehetővé teszi, folyamatosan 
történik. Az új gyermekek fogadása a nevelési év 

első napjától folyamatosan történik. 

A beíratás időpontja:  

 2019. április 29-30. (hétfő- kedd) 8
00

 – 16
00

 

óráig 

 2019. május 2-3. (csütörtök-péntek) 8
00

 – 16
00

 

óráig 
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A beíratás helyszíne: Alattyáni Óvoda 

A beíratás címe: 5142 Alattyán, Szent István út 12. 

A beíratáshoz szükséges:  
a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája,  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-

címkártyája, TAJ- kártyája, 

 az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságról szóló határozat, 

 a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a 

szakértői vélemény, 

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló doku-

mentumok, 

 a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása, 

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre 

jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles 

beíratni az önkormányzat/óvoda által közzétett 

közleményben vagy hirdetményben meghatáro-
zott időpontban. A napi négy órában óvodai neve-

lésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyer-

meke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt. 
 Kovácsné Markó Katalin 

intézményvezető 

 

ESEMÉNYEK AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL 
Évértékelő gyűlésünket megtartottuk januárban. A 

2018-as évet sikeresen zártuk, tervezett program-
jainkat teljesítettük. 2019-es munkatervünket elő-

készítettük, megbeszéltük. Zsíros kenyér party-val 

zártuk a napot, amit jó étvággyal fogyasztott min-
denki.                                        

Az önkormányzat szervezte disznóvágáson a 

nyugdíjas klub is részt vett. A táncos asszonyok 

sütötték a sajtos pogácsákat, készítették a reggelit 
(sült vér – bundás kenyér), a férfiak töltöttek hur-

kát –kolbászt. A kulturális műsort a Táncos lábú 

mamik nyitották.                               
Februárban egészséges életmód jegyében tartot-

tunk gyűlést. A Jász- Nagykun – Szolnok Megyei 

Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesü-

let elnök asszonyával, Csízik Renátával a pszicho-
szomatikus betegségekről beszélgettünk. A tava-

szi vitaminpótlást gyümölcssalátával egyensú-

lyoztuk, és az asszonyok finom farsangi fánkjával 
vendégeltük meg a tagokat.                                                                                     

Március 8-án tartottuk a nőnapot. Vendégünk volt 

Pócs János országgyűlési képviselő úr. Köszönjük 
a sok szép virágot, mellyel megajándékozta a höl-

gyeket.  80 fővel jöttünk össze a rendezvényen, vi-

rággal köszöntötték a férfiak a nőket, kedvességü-
ket ebéddel, süteménnyel viszonoztuk. Kulturális 

műsort a Táncos lábú mamik, és az új tagokkal ki-

bővült Férfi kórus adta. Meglepetés fellépőnk 
Bagi Zoltán volt, akinek köszönjük a színvonalas 

műsort, és hogy elfogadta meghívásunkat. Ebéd 

után zene- tánc –kötetlen beszélgetés zajlott. Nagy 

öröm számunkra, hogy a 87 évestől a fiatal nyug-
díjas korosztály volt jelen. Az idősebbek is nagyon 

várják ezeket a rendezvényeket, hisz számukra ez 

az egyedüli kikapcsolódási lehetőség. Nagy szere-
tettel várjuk őket rendezvényeinkre még sokáig!                                                              

 Az egészségünk megőrzéséért a következő gyűlé-

sünkre gyógytornászt hívtunk. Április 9-re egyna-

pos kirándulást szervezünk Budapestre. Tervezett 
útvonal a Budai Várnegyed (Halászbástya, Mátyás 

Templom a vár alatti barlangrendszerben található 

Sziklakórház) és a Szépművészeti Múzeum meg-
tekintése a cél.                                                                                      

Köszönöm mindenkinek a részvételét, munkáját, 

segítségét! 
Móczó Vilmosné 

    
   A férfikórus és Pócs János képviselő úr köszöntötte a nőket            Készül a finom disznótoros a nyugdíjas klub tagjai által 
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HETEDHÉT HÍREK 
A Hetedhét Teátrum február 23-án rendezte meg 

a második álarcos farsangi bálját, ismételten a 

szórakoztatás és a jó hangulat megteremtésének 
jegyében. A tavalyi hagyományteremtő rendez-

vényhez hűen, idén egy rövid bohózattal, vala-

mint először a színtársulatunk történetében egy 

zenés darabbal kedveskedtünk a bál résztvevői-
nek. Örömünkre szolgált, hogy az Alattyán Köz-

ség Önkormányzatának segítségével végre sike-

rült a technikai oldalt is fejlesztenünk két remek 
mikrofonnal, valamint új díszlettel és jelmezek-

kel bővült a kelléktárunk. Örömmel tapasztaltuk, 

hogy a bált ismételten nagy érdeklődés övezte, s 

mindenkit szeretettel várunk a jövő évi Farsang 

Farka álarcos bálra, legközelebb pedig ősszel a 

falunapi rendezvények során lehet majd társula-
tunkat újra színpadon látni, s mindkét alkalom-

mal új darabbal jelentkezünk. Az Önkormányzat 

további támogatását további vidám darabokkal 

és az élményt minél immerzívebbé varázsoló fej-
lesztésekkel szeretnénk megköszönni. Szeretet-

tel várunk továbbá mindenkit, akit érdekel a 

színház világa és szívesen csatlakoznának egy 
vidám társulathoz. Érdeklődni lehet a társula-

tunk minden tagjánál. 

Kovács Kristóf
 

PILLANATKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL

 

 
Hófehérke paródia előadása 

A tél elmúltával az Idősek Klubjában is beindult a 
tavaszi zsongás. 

A telet farsangi mulatsággal zártuk, melyet tradici-

onálisan Jánoshidán, a Szent Norbert Idősek Klub-
jával együtt ünnepeltük. Nagy izgalommal készül-

tünk egy Hófehérke paródiával. Kedves vendéglátó-

ink mindennel elhalmoztak bennünket, és Kajos 
Kálmán zenész szebbnél szebb nótákkal hívta 

táncba az idősebbeket és a fiatalabbakat egyaránt.  

Tavasszal a természet is megújul, de idén intézmé-

nyünk is külső-belső felújításon esik át. Április 1-
től klubunk átköltözik a Honvéd utca 6. szám alá, 

ahol zavartalanul folytatjuk szakmai munkánkat: 

nappali ellátás, étkezések befizetése, stb. 
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit! 

Elérhetőségeink: 0620/928-3080   

idosek.klubja.alattyan@gmail.com,        
 

              Vas József születésnapos köszöntése 

Befejezésül hadd kívánjak mindenkinek szeretetteljes, vidám tavaszt, egyik klubtagunk, Hetényi Lajos 

Gyuláné, Gizike néni versével! 

 
 

mailto:idosek.klubja.alattyan@gmail.com
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   Nélküled minden olyan sivár 

Nélküled minden olyan sivár, 

Nélküled nem süt a napsugár. 

Nélküled minden olyan sötét, 

Gyere hát, hozd el nekem a fényt. 

Tudod, hogy múlnak az évek, 

Az idő gyorsan szalad, 

Használjuk ki minden percét, 
Gyere, hát, hagy csókoljalak. 

Tudod, hogy mennyire szeretlek téged? 

Engedd, hogy életem veled leéljem! 

Add nekem kezedet, hogy az élet útján végig szeresselek. 

Mert nélküled minden olyan sivár, 

Nélküled nem süt a napsugár. 

Nélküled elhervad a virág, 

S nem dalol már nekünk többé a madár! 

                                                                           Hetényi Lajos Gyuláné, Gizike néni 
 

Márciusi gondolatok… 
Alattyánban, déli tizenkét óra után pontosan kettő perc-

cel, amikoris az első, igazán, igazán tavaszi, kellemesen 

melengető harangszó rákezdett a déli imádságára a 

száztizenegy éves toronyban lakozó háromszázhúsz ki-
logrammos nagyharanggal, aminek felirata ímígyen 

szóla: Üdvözlégy Oltáriszentség csodálatos Szent Is-

tenség. Áldott vagy Magyarok Tündöklő Csillaga. 

Megcsonkított hazánk fővárosában az Úrnak 1938. 

szent  évében tartott XXXlV. Eucharistikus Világkong-

resszus és Szent István királyunk 900 esztendős halálá-

nak emlékére készíttették az alattyáni hívek. Öntette 

Szlezák László Magyarország aranykoszorús harang-

öntő mestere Budapesten. "Tehát pontosan kettő perc-

cel tizenkettő után a nagyharang meleg bársonyos 

hangja  végiggördült a néki kiszabott örök útján, meg-

riasztva néhány tollászkodó parlagi galambot, lecsor-
gott a sárga potrohos templom  esőáztatta falán, végig-

símogatta a Szentháromság szobrot, az 1700-as évek is-

kolai keresztjét,  a reneszánsz díszbe öltöztetett Mária 

szobrot és elgondolkodva járta körbe a hőseinknek em-

lékművét, majd végigballagva a görbe közön,  felelge-

tett az iskola épülete  és a Művész Úr patinás háza kö-

zött, oda-vissza... Beóvatoskodott a régi-régi ajtóki-

lincs kulcslyukán a templomunk eldugott rejtekeibe; ta-

lán még  az öreg Bárány Pál egykorvolt plébánosunk 

sosemvolt bajszát is megbirizgálta, aki Rákóczi 

apánk  kurucai előtt vezethette  harcba megszentelt ke-
resztjével az alattyáni talpasokat a rácok ellen az  ezer-

hétszázas éveknek elején és azóta ott alussza álmát az 

oroszlánlelkületű pap, Bárány Pál egykorvolt plébáno-

sunk ott, ott a baloldali mellékoltár padlózata alatt ,és 

minden bizonnyal kikél onnan csak arra várva, hogy a 

Nagyságos Fejedelem újból kiadja azon híres paran-

csát, miszerint; "A ráczokat a Zagyvánál meg kell állí-

tani!"............ A régi öregjeink ezidőtájt már a böjti éte-

leket hozták az asztalainkra és a kamra távoli sarkába 

vagy a padlás  kakasülőjére száműzték a téli, farsangi 

disznóságokat, az aprónép nagy bánatára........ A harang 

szavára szétomlik a kerti rög, a korai virágok vidám-
kodva  az egek felé emelik fel színes arcukat, a vetemé-

nyek katonás rendbe sorakoznak  az ágyásokban, az 

öreg szomszéd  leteszi a pipát, asztalhoz ül, imát mor-

mol... A falakról  büszke magyarok  néznek le rájok, 

büszke alattyáni huszárok, akik  kivont kardjukkal, lo-

vaikat örök pózba ugratva őrzik immár az idők végeze-
téig  a ferencjóskás világot. Az öreg szomszéd az ab-

lakból előveszi az öreg kártyáját, ami őseitől  maradt rá, 

amit a katonáknak adták akkor, amikor Isten kegyelmé-

ből és az apostoli király parancsára bátran vonult a 

harcterekre a magyar baka." Megájj, megájj kutya szer-

bia...!/ Hol van már az öreg szomszéd... odakint nyug-

szik (ahogy ők mondták) a "stiglinckertben" és ott van 

a királya is, csupán a néhány zsírosra  használt kártya-

lapon és a  hősi fotókon maradt meg a  labanc dinasz-

tia... Az első  déli igazán tavaszi meleg harangszó to-

vább zeng, tovább leng, visszhangot vet a kápolna falá-

nak minek régi tornyában is lakozott egy kistestvér ha-
rang és a kereszt alatti lyukas horganyzott gömbben év-

tizedek sokaságáig lakozott néhány népes csókacsa-

lád  akik mint  nagytudású öreg nénikék, örökös viták-

ban, pletykákban beszélték meg azon titkokat, melye-

ket csak ők ismertek, melyeket  a feledés és a hallga-

tás  jótékony fátyla alá rejtett  mindig is a falu népe.. .A 

harangunk szava is csendre intve  ballagott tovább a ta-

vaszias Kiskertünkbe, tovább a Zagyvához, amit Tar-

nalelesz falujától 'Alsószentgyörgyig mindig is Tarná-

nak nevezett minden régi böcsületes ember ... Majd egy 

vers idejéig szétterülve  lengett a kiskert maradványa 
felett, megragyogtatva még egyszer  a fehér nyárfák 

törzsén az egyszervolt örök  szerelmek bevésett nyo-

mait, a már alig olvasható betűket, számokat jeleket, 

miket  a szerelmetes ifjak faragtak a fák törzsébe, ki 

tudja már kinek... és mikor... Mert így múlik el a világ 

dicsősége Alattyán falujában is ... ezt búgja a  harang 

szava lassan elhalkulva  elcsendesedve déli tizenkét óra 

után kettő perccel a száztizenegy éves toronyból, ilyen-

kor böjtnek idején, Húsvét tájékán, várva, várva a Fel-

támadást Alattyánon is. ....... Bizony így van ez Jó 

Uraim... Így van ez... 

 
BUDAI RUDOLF, 2019 Márciusa. 
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
A „Várunk alapítvány” támogatásával  

2018. októbertől egy újabb pályázat keretében 
EFOP.3.7.3-16-2017 - 00200 „Az egész életen át 

tartó tanulási hozzáférés biztosítása” című 

projekt keretében Alattyán Művelődési Házban 
újabb klubok alakultak.  

 Gyógynövényismeret – Szögi-Tóth Bettina 

vezetésével  

 Egészséges életmód, mozgás, táplálkozás, 

lelki egészség – Kisbakonyi Zoltánné 

vezetésével  

 Helytörténeti – Dr. Mosonyi Sándor 

vezetésével 

 Mezőgazdasági ismeretek – Huszár Arnold 

vezetésével  

 Kézműves – Móczó Ferencné vezetésével. 
 Számítástechnikai – Csomborné Józsa Rita 

vezetésével  

 Hímző – Csomborné Józsa Rita vezetésével  

 Film – Simon Józsefné vezetésével. 

Minden lakost várnak a klubvezetők a 
foglalkozásokra. Személyesen a Művelődési 

Házban lehet érdeklődni a pontos időpontokról, és 

a foglalkozások témáiról. Programjainkat nyomon 
lehet követni a facebook oldalunkon napi 

rendszerességgel! Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk minden rendezvényre! 
Simon Józsefné 

művelődésszervező 

 

ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2019 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pá-
lyázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A 

pályázatra az iskolások a 6-10 éves, a 11-14 éves, 

valamint a 15-18 éves korcsoportban küldhetnek 

alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első 
körben területi szinten bírálják el a beérkezett mű-

veket. A területi szinten nyertes alkotások az or-

szágos versenyben vesznek részt. Az országos pá-
lyázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőr-

nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-

gatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság el-

nöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, orszá-

gos tűzoltósági főfelügyelő. A fővárosi/megyei 

pályázat védnöke: (… fővárosi/megyei katasztró-
favédelmi igazgató, a területi tűzmegelőzési bi-

zottság elnöke), a fővárosi/megyei bírálóbizottság 

elnöke: (…, a katasztrófavédelmi igazgató által 
felkért, és a fővárosban/megyében tevékenykedő 

művész, múzeumigazgató, stb). A pályázat célja, 

hogy az óvodások és az iskolások a kreatív alkotá-

sokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas 
és egyben veszélyes világát. A pályázaton az alko-

tások központi témája a tűzmegelőzés. Ezt a tűz-

oltó hivatás bemutatásával, a tűzesetek, káresemé-
nyek megelőzésének fontosságát kiemelő alkotás-

sal, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a 

tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehet 
bemutatni. Az óvodások a pályázatra szabadkézi 

rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-

es méretű alkotásokkal. 

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái: 
− szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ce-

ruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy 

bármely más szabadkézi technikával készített 
alkotás) 

− plakát (bármilyen technikával készített A/3-as 
méretű figyelemfelhívó, informatív, tűzmeg-

előzési tárgyú alkotás) 

− egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból 

készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, leg-
feljebb 30×20×20 cm méretben) 

− irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb 

két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy ta-
nulságos történet) 

− számítógépes program (játék, alkalmazás vagy 

legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film) 

Az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet el-

készíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton be-

lül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó 

fő vehet részt. Benyújtás módja: alkotástól füg-
gően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a 

korcsoport és kategória megjelöléssel a fővá-

rosi/megyei igazgatóság részére. Az alkotás leadá-
sakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat 

beérkezési határidő napján betöltött életkor), e-

mail cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások 

mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilat-
kozatát is mellékelni kell! Beérkezési határidő: 

2019. május 3. 

Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az is-
kolások pályázatai közül korcsoportonként, kate-

góriánként 3-3 alkotást díjaz, az első helyezett al-

kotások automatikusan részt vesznek az országos 
versenyben is! Az országos verseny nyertesei ok-

levelet és kupát kapnak, valamint több különdíj is 

átadásra kerül. 

Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a 
legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkre-

atívabb óvoda/iskola 2019” címet, amely együtt 
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jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tar-

tandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, olaj-
tűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás meg-

tartásával. 

Eredményhirdetés: 2019. május 17. (fővá-
rosi/megyei) 

Az országos díját-

adó: 2019. június 
07. Budapest 

 

 

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:  

    2019. április 11 (csütörtök) 8:00-19:00 óra között 

2019. április 12 (péntek) 8:00-19:00 óra között. 
A szülő tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpont-

ban a lakóhely szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni köteles.  

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásákor az online ügyintézés 

lehetőségét is, amelynek soránaz adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ 
weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitöltheti.  

Az online jelentkezés kezdete 2019. április 1. 

Online jelentkezés elfogadott legkésőbbi időpontja: 2019. április 12. 12:00 óra. 
Az online ügyintézés mellett azonban KÖTELEZŐ a személyes megjelenés a választott intézményben április 

11-én vagy április 12-én 8:00 és 19:00 között. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 

lakcímkártyáját), valamint  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást. 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő 

a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37. §(2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy 

érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül 
állami fenntartású iskola esetén az intézmény fenntartójához. A kötelező felvételt biztosító iskola köteles fel-

venni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben 
az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyer-

meke a fejlődést biztosító nevelésben vegyen részt szabálysértést követ el.  

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
Újra beindul a szelektív hulladékgyűjtés iskolánkban.  

Időpont:  

 2019. április 9. (kedd) 14-16 óra  

 2019. június 4. (kedd) 14-16 óra 

A szelektív hulladékgyűjtés szervezője az iskola diákönkor-
mányzata, mely az idei tanévtől kezdte meg működését, Tóth 

Alexa tanárnő irányításával. A diákönkormányzat tagjai (veze-

tője Novotni Bernadett 7. osztályos tanuló és helyettese Eszes 
Laura 7. osztályos tanuló) segítik a hulladékgyűjtés lebonyolítását.  

Ismét hozhattok:  

- PET palackokat (összetaposva, kupak nélkül, hogy ne a levegőt szállítsák). 

- kupakokat 
- alumínium italos dobozokat (összetaposva, zsákolva), 

- papírt (kötegelve, vagy zsákolva, maximum 15kg-os kötegekben) 
GYŰJTSETEK SZORGALMASAN, HISZ ISMÉT KIRÁNDULÁS A LEGTÖBBET GYŰJTŐK JUTALMA A TANÉV VÉGÉN! 

TEGYÜNK A KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT ÖSSZEFOGÁSSAL! 

 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/


10 
XXII. évfolyam 1. szám 2019. március 

 

KÉPEK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSRŐL 
 

       
 

        
Az Alsójászsági Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézmény diákjainak megemlékezése 

 

HIRDETMÉNY 
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁST 

A szavazás napja: 2019. május 26. 

A szavazás 06:00-19:00 óráig tart 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyé-

ről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekint-

hető meg. Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik 
– 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző). 

Ajánlás 

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. a listaállításhoz leg-
alább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat. 

Szavazás 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szava-
zóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár szavazóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyé-

től távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Ma-

gyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Szavazni egy listára lehet. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy láto-

gassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

Nemzeti Választási Iroda 

 

http://www.valasztas.hu/
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BEMUTATKOZIK A ZSÍROS EGYESÜLET 
Megalakulás éve: 2018 
Elnök: Józsa Tamás 

Elnökségi tagok: Vízi Péter és Józsa Róbert 

További alapító tagok: Móczó Attila, Tóth Tamás, 
Kovács Kristóf, Józsa Márk, Józsa Péter (Alattyán); 

Tóth Csaba (Jánoshida), Orosz Attila (Jászdózsa). 

Az Egyesület fő tevékenysége: a Jászsági hagyomá-

nyok megőrzése, kulturális és sport rendezvények 
szervezése és lebonyolítása. 

 A rendezvények, amelyeket a Zsíros Egyesület és az 

egyesület munkáját segítők szerveznek és rendeznek: 

JÁSZ KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL 
2017-ben Alattyánról indult és nagyon gyorsan nép-

szerű lett.  Ez évben már a Jászberényi Sportcsarnok 
adott helyet kolbásztöltő tudományát megmutatni kí-

vánó 55 csapatoknak. akik többségében Jászságból 

érkeztek, de az ország távoli pontjairól és határon túl-

ról érkező csapatok is gyúrták, töltötték a kolbászt.  A 
régi disznóvágások, ezekkel kapcsolatos hagyomá-

nyok  felelevenítése, megismertetése a célunk. A si-

kerrel való tekintettel, előre láthatólag,  a következő 
évtizedben Jászberény város lesz ennek a gasztronó-

miai  rendezvénynek a helyszíne. 

SCREAM RUNNING – A RETTEGÉS FOKA 

Az egyedi hangulatú, nem szokványos futóverseny 
2017-ben indult. Az izgalmat, borzongást és a futást 

kedvelők látogatják a rendezvényt.  Éjjeli futóver-

seny, ahol rémek, fantasi figurák, felbukkanása fo-
kozzák a futás élményét. Az alattyáni lakóhellyel ren-

delkezők, facebookos illetve helyszíni regisztrációt 

követően ingyenesen vehetnek részt a futóverseny. 
Sikerét tekintve elmondhatjuk, hogy határon túlról ér-

kező futóink is vannak. 

JÁSZ TEREPFUTÁS 
2015-ben indult Jász Határ futás néven Alattyánon. 
Emlékezetes kezdet, szakadó eső, hideg, sár, de lelkes 

futók, akik nem adták fel.2016-ban ismét Alattyán, 

2017-ben Jánoshida, 2018-ban Jászivány adott helyet 
akkor már Jász TerepFutás néven a futóversenynek. 

Ez évben Jászteleken a Pusztamizsei Zagyva holtág-

nál találkoznak a terepfutás szerelmesei.  

Emellett versenyeztetünk is, futócsapatunk (Sülyi 
Bertalan, Józsa Péter alattyániak, Kolozsvári Zoltán 

szolnoki, magyar bajnok 2018 és Páder Zsófia buda-

pesti, magyar bajnok 2018) szép eredmények érnek el 
országos, európai versenyeken a JászTerepFutás szí-

neiben. Jelenleg Magyarország TOP10 legjobb terep-

akadályfutó versenyi között tartják számon ezen futó-

versenyt. Célünk, hogy 2020-tól újra Alattyánon le-
gyen a futóverseny. 

ZSIR ON THE FEST 

Alattyánon talán már nem kell bemutatni. 2009-ben 
indult, teremfoci kupaként, ma már háromnapos fesz-

tivál. 2019. évben a környezettudatosság köré épül a 

rendezvény.  Foci, erősember verseny, futóverseny, 
főzőverseny, sátorozási lehetőség. Esténként buli, 

több sztárfellépő. Természetesen minden évben pró-

bálunk újabb és újabb ötletekkel színesíteni, az idén 

sem lesz másképp.  Érdemes lesz kilátogatni!  Ételről-
italról vendéglátósok gondoskodnak rendezvény terü-

letén. A fesztivál napközben ingyenes látogatható. 

Ingyenes részvétel regisztrációt követően a futóverse-
nyen résztvevő az alattyáni lakhellyel rendelkezők-

nek, továbbá a focikupán az alattyániakból álló csa-

patoknak nem kell nevezési díjat fizetni. (A csapatok 

létszáma korlátozott.) 
Köszönjük a fesztivál közelében élők megértését a 

rendezvénnyel kapcsolatos „felfordulás” miatt.   

Az éjszakai bulikra a jegyértékestés hamarosan indul: 
www.zsironthefest.hu 

További célunk rendezvényeink megismertetése or-

szághatáron belül és országhatáron túl. 
Alattyán nevének említésekor pozitív élmények jus-

sanak eszébe fiatalnak, idősnek, sportolni, szórakozni 

vágyóknak. 

Folyamatosan azon vagyunk a helyi vállalkozásokat, 
szállásadókat vonjuk be a rendezvényeinkre. 

Egyesületünk, sok-sok segítőnk az elmúlt években az 

óvoda kerítését újra festette, fákat ültet, a sportöltöző 
karbantartásán dolgozott, színpadot épített…… így 

segítve községünk szebbé és jobbá tételét.  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2019-es 
rendezvényeinkre!             A ZSÍROS EGYESÜLET
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Jász TerepFutás 

 

 
Jász Kolbásztöltő fesztivál 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018.11.16.-2019.03.10.

Születés 

 Kállai Otília 

 Koncz Ádám 

 Nagy Krisztián 
Tibor 

 

 

 

 

 

 

 

Haláleset 

 Banya József Imre 

 Besze Péterné 

 Bodor Imre 

 Borsányi Béla 

 Borsányi Csaba 

 Fehér Mihály Tiborné 

 Horváth Rudolfné 

 Kökény Rudolf 

 Magda Jánosné 

 Tóth László 

 Turóczi Antalné

 

Alattyáni Hírmondó 
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