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JEGYZŐI KÖZLEMÉNY 

A járványhelyzetre irányadó szabályok enyhítésé-
nek köszönhetően egyre több családi eseményt 
(ballagás, születésnap, áldozás…) rendeznek az ál-
lampolgárok településünkön is. Köszönöm min-
denkinek, aki felém és a körzeti megbízott felé is 
jelezte már, hogy mikor kerül sor náluk,  a saját in-
gatlanjukon valamilyen családi/baráti összejöve-
telre. Kérem, ezt tegyék meg a jövőben is. Nincs rá 
formanyomtatvány, elegendő, ha saját kézzel írnak 
felém néhány sort. Akadályt még soha nem gördí-
tettem egyetlen esemény megtartása elé sem, és a 
későbbiekben sem áll szándékomban, ha képesek 

vagyunk a közösségi együttélés minimumnormáit 
betartani. Kérem, amennyiben zene is szól, a hang-
erőre figyeljenek oda, különösen este tíz óra után, 
hiszen a rendezvények többségét hétvégén tartják, 
amikor az emberek pihenni is szeretnének. Javas-
lom, a szomszédoknak mindig jelezzék, hogy mire 
számíthatnak, így megadják nekik a lehetőséget, 
hogy felkészüljenek rá, vagy adott esetben azon a 
napon elmenjenek otthonról.  
Köszönöm Önöknek az együttműködést.  

Tóth Ildikó jegyző

Közfoglalkoztatási programok a településen 
2021. március 1-jén indultak az új közfoglalkozta-
tási programok. Három programmal indultunk, a 
programokhoz igazodó célokkal, a létszám teljes 
feltöltöttségével. A tavalyi évben a vállalt feladato-
kat a dolgozók szakmai felkészültségükhöz képest 
teljes mértékben teljesítették. A legfőbb törekvé-
sünk a járdák korszerűsítése volt.  A járdalap a le-
gyártást követően négy utcában lerakásra került, 
350 m hosszan járdákat betonoztunk, megköny-
nyítve ezzel az ott lakók biztonságosabb közleke-
dését. Az idei évet is nagy lendülettel és tervekkel 
kezdtük el. Több járhatatlan utcában tükör kisze-
dése után zúzott követ terítünk, majd tömörítjük. 
Az állattartó telepen az állatállomány növekedése 
miatt elengedhetetlen egy féltetős épület építése, 
kerítést is építünk funkcionális okokból és az esz-
tétikusabb látvány miatt. A mezőgazdasági prog-
ramban az állatokat tovább szaporítjuk, értékesítés 
esetén előnyt élveznek a község lakói. Az eladást 
mindig hirdetjük majd a faluban. A közfoglalkoz-
tatottak szorgalmasan dolgoznak, akkor is amikor 

a faluban közvetlenül nem érzékelik munkájuk 
eredményét, mert feladatuk nem minden esetben 
látványos. Vannak olyan teendők, amelyeket nem 
a „falu szeme láttára” végeznek, de mégis hozzájá-
rulnak a község szebbé tételéhez.  Amikor viszont 
a közterületeken dolgoznak rengeteg rosszindulatú 
megjegyzéssel kell szembesülniük nap, mint nap, 
bántó szavakkal illetik őket, pedig ők is hozzájárul-
nak a település szebbítéséhez, tisztaságához, ah-
hoz, hogy közérzetünk jobb legyen.  Szemünk lát-
tára és fülünk hallatára történt a múltkor az alábbi 
esemény: Egy gyermek eldobta az utcán szemetet, 
amire az anyja nem megfedte, hanem ezt vála-
szolta:  „A közfoglalkoztatottak majd összesze-
dik!” Nehogy pár év múlva ez a gyermek szedje 
mások után az utcán a szemetet… Nem a közfog-
lalkoztatottak feladata a szemét összeszedése, bár 
ha nem tennék, elöntene bennünket a hulladék. Je-
lentős szemléletváltásra lenne szükség ahhoz, hogy 
ez a probléma megszűnjön… 

Szűcs Nóra és  Dudás Roland 
    

TÁJÉKOZTATÓ – SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket/Törvényes képvi-
selőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
21/C. § (1) bekezdés a.) pontja alapján, az alattyáni 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen bejelentett tartózko-
dási helyén élő, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő hátrányos helyzetű, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére a települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő/ törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést  ingye-
nesen biztosítja. A nyári szünidei étkeztetést 
2021. június 16. napjától 2021. augusztus 13. 
napjáig biztosítjuk. Az étel az óvodakonyháról 



2 

XXIV. évfolyam 2. szám 2021. június 

 

 

ételhordóban kerül kiadásra. Ételhordót a szülő-
nek/törvényes képviselőnek kell biztosítania, fo-
lyamatosan ügyelve annak megfelelő állapotára és 

tisztaságára.  Az étel elvitelére az óvodakonyhá-
ról 11.30 és 12.30 óra között kerülhet sor. 

 
 

„A legszebb konyhakertek”„A legszebb konyhakertek”„A legszebb konyhakertek”„A legszebb konyhakertek”    
8. éve vagyunk részesei annak a programnak, 
amelyben a konyhakerteket díjazzuk. Nem csak ne-
vezőinkre igaz, hanem minden kertművelő büszkén 
elmondhatja magáról, aki kertet alkot, az szépsé-
get, maradandót teremt. A nevezési kategóriák igen 
sokrétűek, nevezhettek zöldséges-, gyümölcsös-, 
vegyes kertekkel. A részvételhez csupán egy je-
lentkezési lapot kellett kitölteni és leadni a Polgár-
mesteri Hivatalban.  Jelentkezésével hozzájárult, 
hogy a benevezett kertről fényképet készítsünk, 
mely alapján a zsűritagok eldöntik kié lesz az idei 
év legszebb konyhakertje Alattyánon! Az ered-
ményről minden lelkes résztvevőt személyesen ér-

tesítünk és jutalmazunk. Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy évről-évre nő a nevezettek száma, akik 
büszkén mutatják meg munkájuk eredményét. Cso-
daszép kertekben járhatunk, egy külön kis világ-
ban. A zöldséges kertek ízlésesek, a gyümölcsös 
kertek csodaszépek, a virágos kertek káprázatosak, 
összességükben magával ragadóak. Ennek a prog-
ramnak köszönhetjük, hogy az idén létrehozhatjuk 
saját gyümölcsös kertünket, amelyhez kajsziba-
rack, illetve szilva gyümölcsfákat kapunk.   
,,A kert dicsősége: kéz a földben, fej a napban, szív 

a természetben. A kert ápolása nem csak a test, 

hanem a lélek táplálása.” (Alfred Austin)  
                                                       Szűcs Nóra 

 

    
ÓVJA KÖRNYEZETÉT ÉS GYÓVJA KÖRNYEZETÉT ÉS GYÓVJA KÖRNYEZETÉT ÉS GYÓVJA KÖRNYEZETÉT ÉS GYŰJTSÖN SZELEKTÍVENJTSÖN SZELEKTÍVENJTSÖN SZELEKTÍVENJTSÖN SZELEKTÍVEN    

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről 
 

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. végzi az Önök te-
lepülésén a háztól történő sárga zsákos szelektív és 
az átlátszó zsákos zöldhulladék begyűjtését.  
 
Kérjük, hogy a gyűjtött hulladékaikat e tájékoztató 
szerint helyezzék ki kizárólag a szállítás napján az 
ingatlanuk előtti közterületre.  
Gyűjthető hulladékok jegyzéke zsákonként:  
 
Sárga zsák:  
• Papír hulladék (karton doboz, színes és fekete-fe-

hér újság, prospektus, füzet, könyv, kiöblített ita-
los kartondoboz) 

• Műanyag hulladék (színes és víztiszta PET pa-
lack, kiöblített háztartási flakonok/sampon, öb-
lítő, mosogatószer/fóliák/szatyrok, csomagoló 
fólia/tejes, tejfölös flakonok) 

• Fém hulladék (konzervdobozok, üdítős, egyéb 
csomagolási fémhulladékok)  

A flakonokat lecsavart kupakkal illetve a dobozo-
kat lapítva helyezze el a zsákban, ne feledje,  
TAPOSSA LAPOSRA! A sárga zsák mellé az ösz-
szekötözött karton kihelyezhető. Zsákban nem he-
lyezhető el szennyezett hulladék, hungarocell, 
egyéb kevert települési hulladék!     
Átlátszó zsák:  Zöldhulladék (fa- és bokornyese-
dék, fű, vágott virág, falevél)   
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A zsák mellé kihelyezhetnek ágakat és metszési 
nyesedékeket, max. 1 m hosszúságra vágva, kizá-
rólag kötegelve (madzaggal, nem dróttal) össze-
sen 5 db-ot, aminek átmérője nem lehet nagyobb, 
mint a gyűjtőzsák mérete. (40-50 cm). Felhívjuk 
figyelmüket, hogy ingatlanonként a szállítás 
alkalmával 1-1 db cserezsákot biztosít társasá-
gunk. FONTOS, ha elfogyna a gyűjtőzsák, le-
hetőségük van kizárólag 120 literes átlátszó 

zsákba kihelyezni zöld- és szelektív hulladéka-
ikat, amit társaságunk elszállít. Amennyiben 
munkatársaink a zsákokban háztartási hulla-
dékot vagy egyéb nem odavaló anyagokat veszé-
lyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati te-
tem, trágya, tűzveszélyes hulladékot találnak, a 
zsákot nem szállítják el.   

 
SZÁLLÍTÁS ÜTEMEZÉSE 

 
 

 
Az Idősek Klubja hírei 

Felújított intézményünk hivatalos átadó-
ját 2021. május 28-án tartottuk, melynek 
keretében ellátogatott hozzánk Pócs Já-
nos országgyűlési képviselő úr, Koczkás 
Gábor volt polgármester úr, aki elindí-
totta a felújítási pályázatot, és Huszár Ar-
nold polgármester úr is, aki sok akadályt 
legyőzve, végül sikeresen fejezte be in-
tézményünk felújítását. A klub nappali 
ellátása a járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően nyitva áll az idősek előtt! 
Férőhelyünk száma 25 főre bővült, vár-
juk azokat, akik szeretnék a napjaikat kö-
zösségben eltölteni, felügyelet mellett, 
érdekes és hasznos programok keretében. 
Az elmúlt negyedévben rengeteg progra-
munk volt! Hogy csak egy párat említ-
sek: Megsütöttük húsvétra Kiss Ferencné 
Sándor Ilona 100 éves kalácsát, akinek a 
receptjét unokája küldte el nekünk! A 
majális keretében pedig faszénen kürtös 
kalácsot sütöttünk! A reményt éltetve 

csatlakoztunk a Jerusalema tánckihíváshoz, melyről Józsa Tamás készített gyönyörű videót! Megünne-
peltük Hetényi Lajos Gyuláné 90. születésnapját, melyen a falu vezetője is személyesen köszöntötte!  
Továbbra is várjuk a régi, alattyáni recepteket az Idősek Klubjába! Ha Önnek, vagy rokonának van régi 
receptje, amit még a nagymamától, édesanyjától tanult, kérjük juttassa el hozzánk, szeretnénk belőle re-
ceptkönyvet készíteni! Őrizzük meg együtt a falu kincseit! A járvány miatt az életünk, a jövőnk bizony-
talanná vált. Ami ilyenkor erőt adhat, az a családunk, a gyökereink, a természet szépségei! Ebben lehet és 
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érdemes megkapaszkodnunk! Egyik ellátottunk, Varga Károlyné visszaemlékezését szeretnénk megosz-
tani a falu, a természet szépségéről, szeretetéről! 

Varga Károlyné visszaemlékezése Alattyánról 
Itt születtem Alattyánon. A Zagyva mellett nőttem fel. 
A Zagyva part volt gyermek- és ifjúkorom, a barátok, a 
játszótársak, a találkozások, a tanulás színhelye. Álmo-
doztunk, tervezgettünk, közben felnőttünk. Álmaink el-
vittek innen. Én is eltávoztam. Álmom megvalósult: az-
zal foglalkoztam, amit nagyon szerettem. Gyakran haza-
látogattam. Nyugdíjas lettem, visszatértem, az Idősek 
Klubjában találtam otthonra. Jó kis közösség, segítő-
kész, baráti társaság. Jól érzem magam közöttük. Köszö-
net azoknak, akik létrehozták és üzemeltetik a klubot, de 
legfőképpen azoknak, akik nap mint nap foglalkoznak 
velünk és intézik ellátásunkat. Mióta itt vagyok, gyakran 
visszatérnek az ifjúkori emlékeim, a gyermekéveim. 
Most itt állok, a Zagyva parton. Nézem a tájat, a folyót. 
Nagyon megváltozott a környék, csak a víz és a gát lát-
szik. Eltűntek a parton lévő fák, a bokrok, a folyón túli 
tanyavilág. A változás ellenére én mégis azt a régi gát-
nélküli Zagyvát látom, ami akkor volt, és az alábbi gon-
dolatok jutottak eszembe:  

    

A ZagyvaA ZagyvaA ZagyvaA Zagyva    
Országszerte már nagyon sok 

Kicsi folyót láttam, 
De ilyen szépet, mint a Zagyva, 

Sehol sem találtam. 
Volt neki egy rossz szokása, 

Olykor, ha megárad, 
Szelídségét elveszítve 
Vadul ront a tájnak! 

A kis Zagyva olyankor 
Olyan, mint a tenger: 

 
Hajléktalan lesz miatta 
Rengeteg sok ember. 

Nyáron legszebb zöld a partja 
Csendes, nyugodt, nem riadt: 

Sima tükrén mesebeli csónakokat ringat. 
De, ha eljött a hideg tél, 

Befagy a háta! 
Zagyva folyó a mi falunk 

Tiszta boldogsága! 
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Óvodai hírek 
Az elmúlt időszakban megtörtént a beiratkozás 
óvodánkba. Az előző évek gyakorlatához képest, 
sajnos nem tudunk minden gyermek számára férő-
helyet biztosítani. Örömünkre szolgál, hogy az 
óvodaköteles (2021. 08. 31-ig betölti a harmadik 
életévét) gyermekek felvétele egyelőre biztosított. 
A 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről, lehe-
tőséget biztosít a két és fél évet betöltött gyermekek 
felvételére is, amennyiben az óvodaköteles gyer-
mekek felvétele biztosított, és az Alapító Okiratban 
meghatározott férőhely is rendelkezésünkre áll. A 
két és fél éves gyermekek felvételét csak azokban 
az esetekben áll módomban elfogadni, ha a szülők 
bejelentett munkaviszonnyal rendelkeznek. A 75 
férőhelyes intézményben jelen helyzet alapján, 82 
fő gyermeklétszámmal fogunk működni szeptem-
bertől. A tavasz legszebb ünnepét, az Anyák Napját 
meghitt hangulatban ünnepeltük. A megszokottól 
eltérően és a távolságtartás szabályait figyelembe 
véve, minden édesanyát egyénileg köszöntötte 
gyermeke. A pedagógusok és gyermekek megható 
versekkel, saját kézzel készített ajándékkal, kedves 
kis videóval, hangulatot fokozó zenével készültek. 
Minden édesanyának örömkönnyek szöktek a sze-
mébe, ezért úgy éreztük, méltó képen ünnepeltük 
meg a fáradtságot nem ismerő, szívvel-lélekkel 
szerető anyukákat. Óvodai keretek között emlékez-
tünk meg a Föld napjáról, valamint a Madarak és 
Fák napjáról is. Rövid, gyermekeknek készült ter-
mészetfilmek, beszélgetés, séták, játékos feladatok 
segítették elő a gyermekek természettudatos élet-
módjának formálását, a madarak, a természeti és 
társadalmi környezet megismerésére, védelmére 
irányuló nevelési törekvéseinket. Részt vettünk az 
„Alattyán község csapadékcsatornázása” (I. ütem) 
c. pályázat keretében megvalósuló szemléletfor-
máló játékos programon is, ahol a játékos feladatok 
szintén elősegítették, hogy tudatos, felelősségteljes 
felnőttekké váljanak a jövőben, és környezetünkre 
értékként tekintsenek. A vetélkedőben elért sikerek 
nem maradtak díjazás nélkül. Egy esővíz gyűjtő 
edénnyel, a hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas 

kukákkal, geotextillel (aminek segítségével a fel-
újítások után taposóösvény kiépítését valósítjuk 
meg), írólappal, zsírkrétákkal gazdagodott az 
óvoda eszköztára. Kérjük a kedves szülőket arra, 
hogy nevelési gyakorlatunkat önök is erősítsék 
meg személyes példaadásukkal! Hiszem, hogy az 
átadott tapasztalatok, ismeretek csak akkor válnak 
a gyermekek belső értékeivé, ha mi felnőttek kö-
vethető mintával szolgálunk az élhetőbb környezet 
kialakításában, megóvásában. Újból eltelt egy év, 
búcsúztak a nagyok. A délutáni órákban a gyerekek 
színvonalas, változatos műsorral tették emlékeze-
tessé a búcsú pillanatait. Az ünnepi műsor végén 
luficsokor felengedése szimbolizálta az elválást. 
Elváltunk bár, de soha nem feledjük az itt hagyott 
emlékeket, az együtt töltött perceket, közös progra-
mokat, szóvicceket, csínyeket. Bízunk benne, hogy 
az iskolában minden gyermek megállja helyét, hi-
szen ezért dolgoztunk három éven keresztül. A szü-
lőknek kívánunk kitartást a zökkenőmentes iskolai 
beilleszkedés, és az eredményes tanulmányi munka 
elősegítéséhez.  A gyermeknap jelentette a kötetle-
nebb nyári időszak kezdetét. Zenés tornával indult 
a program. Kicsik és nagyok, szívesen kapcsolód-
tak be a vidám tevékenységbe, amit sorverseny kö-
vetett. Hangos szurkolás kísérte a mulatságos fel-
adatok teljesítését vállaló gyermekek szereplését. 
Felállítottuk a légvárunkat, és népi gyermekjátékok 
kipróbálására is lehetőséget biztosítottunk. Minden 
gyermek választhatott egy neki tetsző állatfigurát, 
amit lufiból tekertek az óvoda dolgozói. Vidám na-
pot tudhatunk magunk mögött. Beadott pályázatok 
segítségével ismét sikerült működési kiadásainkat 
csökkenteni. A dm „Nap gyermekei” pályázat 
eredményeként több tubus naptejet kaptunk, amit a 
nyári nagy melegben a gyermekek napvédelmére 
tudunk felhasználni. A Gyurmavilág pályázaton 
közel 190 000 ft értékű eszközt (ábrázoláshoz, bar-
kácsoláshoz) nyertünk, melynek önrésze 63 000 Ft 
volt, így kiadásainkat közel 130 000 Ft értékben 
csökkentettük. Törekszünk a jövőben is az adódó 
lehetőségek kihasználására

.  
Tisztelt Alattyániak! 

Az Alattyáni Óvoda dolgozói és gyermekei nevében kéréssel fordulok Önökhöz. Az „Alattyáni Óvodás Gyermeke-
kért” Alapítvány 6 000 000 Ft-ot nyert pályázaton fejlesztő szoba kialakítására. A kivitelezővel egyeztettem, és az 
elmúlt időszak áremelkedései miatt az előzetesen kialakított költségvetés 500 000 Ft összeggel megemelkedett, ami 
jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre. Kérem, akinek lehetősége van rá, támogassa céljainkat! A felajánlott 
összeget utalhatja: 
Takarékbank Zrt. 50468823-10005439 számlaszámára. A megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel: TÁMO-
GATÁS  
(Alapítványi számla, amit a fejlesztőszobára nyert összeg kezelése érdekében nyitottunk.) 
Amennyiben nincs lehetősége az utalásra: a támogatásra szánt összeget személyesen átadhatja az intézményveze-
tőknek, vagy az alapítvány elnökének. (a nyomon követhetőség érdekében, ezt az összeget mi fogjuk a számlaszá-
mon elhelyezni) 

Segítségüket köszönjük!   
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Az óvodai szülői munkaközösség hírei 

Sajnálatos módon a 2020/2021-es nevelési évben 
számos olyan program megszervezését nem tette 
lehetővé a vírushelyzet, amikre a Szülői Munkakö-
zösség minden évben nagy erőkkel készül. Elma-
radt a Jótékonysági bál, a megszokottól eltérően 
került megrendezésre a farsangi bál, nem tudtuk le-
bonyolítani a Családi napot. Bízunk benne, hogy a 
következő évben visszatérhetünk megszokott éle-

tünkhöz, gyermekeink folyamatosan részt vehet-
nek az óvodai nevelésben. Minden Szülőt arra biz-
tatunk, csatlakozzanak az óvodai programokhoz, 
vegyenek aktívan részt az előkészületekben, legye-
nek partnerei mind az óvodai dolgozóknak, mind a 
Szülői Munkaközösség tagjainak! Kéz a kézben te-
gyük szebbé a gyerekek intézményben töltött éveit!   

                                       Forgó Anikó SZMK elnök 

Bababörze kis falunkban 

A bababörze évekkel ezelőtt indult el jótékonysági 
céllal, melyhez az Önkormányzat is nagyban hoz-
zájárul a helyszín biztosításával, melyet ezúton is 
köszönünk! A börze célja az óvodás gyermekek se-
gítése, legyen az egy játék, valamilyen felszerelés, 
de kaptak már gyümölcsöt és jégkrémet is. Az asz-
talok foglalásának díját a támogató jegyek árával 

kiegészítve bocsájtjuk az Óvoda rendelkezésére, a 
szükséges dolgok megvásárlására. Ezeken az alkal-
makon szombat délelőttönként jó kis csapatot al-
kotnak az árusok, szeretettel várva a kedves vevő-
ket. Sokszor a nevetéseinktől zeng a piac területe, 
ami még több vevőt vonz. Igaz, bababörze néven 
futunk, de nem csak babaruhát találhatnak nálunk, 
hanem gyerek és felnőtt méretet is, sőt rendszere-
sen megtalálható édesség is a kínálatban. Havi egy 
alkalommal várjuk az árulni vágyók jelentkezését, 
a lakosságot pedig arra bíztatjuk, látogassanak ki 
hozzánk, nézelődjenek, vásároljanak és támogatói 
jegyek vásárlásával segítsék céljaink megvalósítá-
sát! 

Tervezett időpontok: 2021. 07.17./08. 14./09. 11.  
Vas-Major Judit  

 Ötletgazda, Szervező
 

Józsa Tamás tollából: 
ÚJRA DÜBÖRÖG A PÁLYA 

Visszatekintő: 2010 tavaszán már nyilvánvalóvá 
vált, hogy Alattyán labdarúgása a végéhez közele-
dik.  Dalmai Tiborné akkori polgármesterrel és Ge-
cse Pista bácsival még próbálkoztunk a lehetetlen-
nel, de  a Tiszaföldvár elleni utolsó meccs után 
nyilvánvaló volt, hogy VÉGE. Ezután évekig tartó 
bürokratikus ügyintézés következett, az Alattyáni 
FC megszüntetése. Egy korszak lezárult.  
A reményt, hogy az alattyáni focipályán újra gurul 
a labda azonban nem adtuk fel. Az évente megren-
dezésre kerülő  Zsíros Kenyér kupa hacsak néhány 
napra is, de a régi idők hangulatát visszahozza. Sok 
lelkes segítő együttes munkájának köszönhetően a 
gyep minősége mostanra újra a régi. Itt szeretném 
kiemelni Dudás Zolinak és családjának önzetlen tá-
mogatását, akik gépi munkájukkal nagyban hozzá-
járultak, hogy a pálya ismét focira alkalmassá vált 
és természetes az Önkormányzat munkáját.  
A Zsíros Kenyér kupák jöttek mentek.  Eleinte csak 
felnőtt csapatokkal, majd néhány éve gyerek foci-

val bővült. Ez utóbbi a legjobb döntés volt. Kis Fa-
lunkban felnőtt egy generáció akik már az Alattyán 
FC-ről csak elbeszélésekből, sztorikból hallottak. 
Viszont apa, nagyapa nyomdokait követve a foci-
pályán töltik a délutánokat a hétvégéket.  
Mosonyi Csaba áldozatos kitartásának köszönhe-
tően, a jászberényi Tehetség SE-vel karöltve, ezek 
a fiatalok örömmel, kitartóan játszanak és küzde-
nek 6 és 13 év között. 2020-ban pályázati támoga-
tásból az UP korosztálynak mezeket és labdákat si-
került szerezni, majd ez évben ismét pályázatból 
mezek érkeznek, új focikapuk és edzéshez használt 
felszerelések. Ezen felül terveinkben szerepel  az 
„ifi korosztály” 14-20 év közöttiek összefogása, 
rendszeres edzések megtartásával, illetve 2-3 ha-
vonta barátságos félpályás meccsek megrendezésé-
vel.  
A Zsíros Kenyér kupa 2. napján, azaz 2021. július 
10-én szombat délelőtt egy meghívásos IFI tornát 
rendezünk nekik, ahol Jászkisér - Jászboldogháza - 
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Jászszentandrás és Alattyán ifjúsági csapatai csap-
nak össze majd. Ezekkel a tervekkel, célokkal 
igyekszünk a fiatalokat a labdarúgáshoz, a sporthoz 

közelebb hozni, hogy mindennapjaik részévé vál-
jék a testmozgás. Heti rendszerességgel tartunk 
edzéseket, akit érdekel, várjuk sok szeretettel.  

ALATTYÁN-JÁSZBOLDOGHÁZA – 2021. április 21. (szerda) 
Személyes indíttatás is közrejátszott, hogy ez a 
mérkőzés lejátszásra került. Január óta a jászbol-
dogházi csapatban játszom, így első mérkőzésként 
csak ők jöhettek számításba, hiszen a szervezés 
egyszerűbb volt. A csapattagok, segítők már kora 
délutántól lelkesen készültek, füvet vágtak, pályát 
festettek. Előkerületek a régi mezek, amelyeket 
évek óta őriztünk. 18 órai kezdéskor  megemlékez-
tünk a leghűségesebb, leglelkesebb alattyáni szur-
kolóról, Császár Jani bácsiról, akinek az élete volt 
az alattyáni foci. Sajnos Jani bácsi már odafentről 
szurkolhat csak nekünk! A meccs kezdte letáma-
dással indult, amivel megleptük az ellenfelet, hisz 

beszorítottuk őket a saját térfelükre.  Az első ka-
pura lövés is a miénk volt. Több nagyszerű próbál-
kozás is volt, de nem sikerült bevenni a boldoghá-
ziak kapuját, a félidő 0-0 eredménnyel záródott. 
Második félidőben rákapcsoltak a vendégek is, de 
mi is tudtunk fokozatot váltani többször is. Több 
helyzetünk is volt, sajnos nem lett gól belőle.  A 
vendégek  támadásait stabil védekezéssel hárítot-
tuk. Kapusunk, is bemutatott 2-3 nagy védést. A 
második félidőbe többet voltunk aktivak. Minden 
játékos igyekezett tudásának legjavát adni és csa-
patjátékosként küzdött.   Végeredmény: 0-0. 

Alattyáni csapat játékosai voltak: 
Berkó L. - Kardos J. - Pelyva A. – Szabó K.(csk) -Tóth E.– Karczagi K – Gulácsi J.. - Kállai J. 

Cserék: Horváth Gy. . - Kállai P. - Dudás R. - Szatmári M. - Szatmári P. - Hasilló Z. - Karczagi Sz. 
Edző: Józsa T. // Pályaedző: Szabó Cs. 

JÁSZBOLDOGHÁZA-ALATTYÁN 2021. május 5. (szerda) A VISSZAVÁGÓ 
Mivel az előző meccs szoros lett, így egyértelmű 
volt, hogy legyen egy visszavágó. De most MI 
utaztunk Boldogházára. A pályán kora délután volt 
gyülekező és közösen elindultunk. A fiúknak új ki-
hívás volt ez a meccs, hisz már ¾-ed pályán játszot-
tak. A meccs elkezdődött, ott folytatódott ahol 
Alattyánon abba maradt, sok-sok helyzetünk volt, 
viszont a haza csapat kihasználta a hibáinkat és 2-

0-ra vezetett, de nem adtuk fel még a félidő előtt 
briliáns játékkal Kállai Józsi és Tóth Erik tudott 
egyenlíteni. A második félidőre taktikát váltottunk, 
amivel meg tudtuk lepni a hazaiakat, Gulácsi Józsi 
pazar góljával megszereztük a vezetést és a mecs-
csen végig fegyelmezetten védekeztünk. 
Végeredmény: 2-3

Alattyáni csapat játékosai voltak: 
Berkó L. - Kardos J. - Pelyva A. (csk) – Lajkó  -Tóth E.– Karczagi K – Gulácsi J.. - Kállai J. - Horváth Gy. 

Cserék:  - Kállai P. - Dudás R. - Szatmári M. - Szatmári P. - Hasilló Z. - Karczagi Sz. - Kövér  B. 
Edző: Józsa T. // Pályaedző: Szabó Cs. 
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RÖVID HÍREINK 
ZSÍR ON THE FEST? IGENHa nem is teljes gőzzel, de visszatér a Jászság fesztiválja. Tavaly csak 
sportot tudtunk rendezni, idén egy kicsivel többet. Jön a MINI Fesztivál, azaz egy este, egy színpadon. 
A nappali programok ingyenesek és védettségi kártya nélkül látogathatók. A szombat éjszakai bulira szük-
séges “jelenleg” védettségi kártya, de bármelyik pillanatban változhat. (kövessetek minket facebookon 
és instagramon, ahol naprakész minden)  

• 2021. július 9. péntek 10:00 - 19:00 - Gyerekfoci - HŐS SÓLYOM KUPA 
• 2021. július 10. szombat 

10:00 -12:00 Ifjúsági torna: Jászkisér / Jászboldogháza /Jászszentandrás /Alattyán  
13:00 - tól Amerikai foci kupa /Alattyán, Oroszlány, Békéscsaba, Nyíregyháza/ 
19:00 -tól kapunyitás // Belépő 3000 Ft // csak helyszín jegyvásárlás lehetséges 
19:00 - tól Wedding Disco / NorbeeV / Nagy Krisz 
22:30 - BSW // 02:00 - BÁRÁNY ATTILA dj szett 

 
FONTOS! Akinek van még 2019-ből és 2020-ból jegye vagy bérlete, az érvényes erre a bulira.  

A buli után arányosan vissza lehet igényelni a “maradék” jegyek árát, vagy jövőre át lehet vinni. 

Akire büszkék vagyunkAkire büszkék vagyunkAkire büszkék vagyunkAkire büszkék vagyunk    
Sülyi BertalanSülyi BertalanSülyi BertalanSülyi Bertalan    

Alattyántól a SandhurstiAlattyántól a SandhurstiAlattyántól a SandhurstiAlattyántól a Sandhursti    Királyi Katonai AkadémiáigKirályi Katonai AkadémiáigKirályi Katonai AkadémiáigKirályi Katonai Akadémiáig    

Áprilisban körbefutott a hír a faluban: haza jött Sü-
lyi Tibi, a postás fia Angliából. Sokan csak akkor 
értesültek róla, hogy Bertalan, azaz ahogyan sokan 
hívjuk, Berci, április elején fejezte be egyéves ta-
nulmányait a Sandhursti Királyi Katonai Akadé-
mián, a brit tisztképzés elit intézményében. Koráb-
ban itt végzett a brit királyi család több tagja közül 
Vilmos és Harry hercegek, Winston Churchill, brit 

miniszterelnök, de James Blunt zenész is itt volt 
kadét.  
- Berci, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 
állományának tagja vagy, honvéd tisztjelölt. Ho-
gyan kerültél a világ legjobbjának tartott tisztképző 
akadémiájára? Milyen feltételeknek kellett megfe-
lelned? 
2019 decemberében hirdették ki az egyik század-
sorakozón, hogy a Magyar Honvédség 1 fő honvéd 
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tisztjelöltet küldhet az Egyesült Királyságba, a Ro-
yal Military Academy Sandhurst-re. Kaptam az al-
kalmon és rögtön jeleztem a századvezetésnek, 
majd az egyetem ebben illetékeseinek is, hogy sze-
retnék részt venni ezen a képzésen. Hogy mi alap-
ján lettem én az 1. számú jelölt? Nos sok mindent 
vettek ennél számításba. Közre játszott a tanulmá-
nyi eredményem, a félévek során a kiváló parancs-
noki értékeléseim, a zászlóalj mindennapi életében 
való aktív szerepvállalásom, a sportversenyeken 
való folyamatos részvételem és mindezek mellett 
úgy vélem, hogy a stabil angol nyelvtudásom is ha-
tással volt a kiválasztásomra. 
- Már általános iskolás korodban is éltél a szá-
modra kedvező lehetőségekkel. Részt vettél a Csá-
nyi Alapítvány tehetséggondozó programjában, a 
Varga Katalin Gimnázium Arany János tehetség-
gondozó osztályába jártál. Mi motivált, hogy je-
lentkezz a Királyi Akadémia képzésére?  
Igen, valóban igyekeztem mindig és próbáltam élni 
a számomra felkínált lehetőségekkel. A Csányi 
Alapítványnak már általános iskolás korom óta 
tagja vagyok és még a mai napig folyamatosan tá-
mogatnak, amelyért nem lehetek eléggé hálás és 
ezúton is nagyon köszönök. A gimnazista éveket az 
Arany János Tehetséggondozó Programban töltöt-
tem, ahol szintén rengeteg mindent tapasztaltam, 
tanultam és tengernyi élményben volt részem. Már 
ebben az időszakban megtanultam, hogy ha adódik 
valamilyen lehetőség, akkor azzal élni kell. A mo-
tiváció legnagyobb forrása pedig az volt, hogy a 
Sandhursti Királyi Katonai Akadémia a világ leg-
jobbnak tartott tisztképző intézménye és itt tanulni 
hatalmas megtiszteltetés és lehetőség is egyben. 
Vonzott az is, hogy már a pályám elején tapaszta-
latot szerezhetek a nemzetközi környezetben való 
munkavégzés terén, valamint mind a katonai- és 
mind az angol nyelvtudásomat tovább tudom fej-
leszteni. 
- Milyen végzettséget ad a képzés, a további tanul-
mányaidban milyen előnyt jelent számodra? 
Tulajdonképpen ez egy 3 szakaszra bontható (Ju-
nior, Intermediate és Senior Term) 44 hetes tiszt-
képzés, amely a hadnagyi rendfokozat megszerzé-
sével zárul, ami egyben szakaszparancsnoki beosz-
tást jelent. Sok mindent tapasztaltam, láttam és él-
tem át, amelyekkel tudom segíteni a társaimat a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar (HHK) képzése során, de 
igazából a tanulmányaimban kézzel fogható előnyt 
nem jelent, a megszerzett tudást leszámítva. 
- Az alattyáni általános iskolába jártál, tanárként 
jól ismerlek, ezért tudom, hogy azok a tulajdonsá-
gok, amelyek idáig repítettek, már akkor is a sze-
mélyiségedhez tartoztak. Nézzünk néhányat ezek 

közül! Az akadémián hogyan, miben nyilvánultak 
meg ezek a kompetenciák? 
Fegyelem: A fegyelem mindennek az alapja. Ren-
geteg megnyilvánulási formája van. Itt az alaki fog-
lalkozásokat szeretném kiemelni, amikor csak egy-
helyben mozdulatlanul kellett állnunk hosszú per-
cekig, néha még tovább is. 
Kitartás: Minden pillanatban a célon kell tartani a 
szemed és küzdeni. Nem szabad feladni, akkor 
sem, ha elsőre nem sikerül valami, fel kell állni és 
menni kell tovább. Az akadémián sok olyan felada-
tot kaptunk, ami nem volt mindig egyszerű és ha 
valami nem ment elsőre, nem az volt a megoldás, 
hogy feladjuk, hanem hogy addig csináljuk és pró-
bálkozunk, amíg nem sikerül. 
Céltudatosság: Mindig ki kell tűzni valamiféle célt 
magad elé, hogy tudd milyen irányba tartasz. Az 
akadémián minden egyes nap tudnod kellett, hogy 
mit akarsz elérni, mi a célod, mert ez tartott moz-
gásban. Nem volt túl sok szabadidőnk és sokszor 
ezeket sem pihenésre használtuk, mert ebben az 
időben lehetett plusz dolgokat csinálni, amely kö-
zelebb hozta a kitűzött célt. 
Önuralom: A saját szakaszunk össze volt zárva a 
nap 24 órájában és ilyenkor előfordult, hogy már 
mindenkinek elege volt mindenkiből. Ebben a 
helyzetben nagyon fontos, hogy kontrollálni tudd 
magad és felül tudj emelkedni a dolgokon, hiszen 
senkinek sem könnyű a folyamatos terhelés és a 
családtagok távolléte. 
Precizitás: A precíz munkavégzés általános köve-
telmény volt az egész képzés alatt. Ha volt egy fel-
adat és azt nem sikerült elsőre precízen megcsi-
nálni, akkor azt rendszerint addig ismételtük, amíg 
ez nem sikerült. Mindennek a megadott helyen, a 
megadott időben és a legjobb állapotban kellett ott 
lennie. Ez annál a bakancsnál mutatkozott meg na-
gyon melyet az alaki foglalkozásokhoz használ-
tunk, ugyanis ha csak egy hajszálnyi karc volt rajta, 
vagy a tükörképed nem volt elég éles benne, akkor 
az már nem volt megfelelő. 
Együttműködés: A képzés Junior Term szakaszá-
ban, minden egyes reggel szemlézték a folyosókat, 
a mosdókat és a közös körleteket is, amelyek szem-
lére történő kitakarítása együttműködés nélkül nem 
volt teljesíthető. A katonaságban alapvető dolog, 
hogy a bajtársak együttműködnek a másikkal. Ez 
megnyilvánul a feladatok végrehajtása során is, hi-
szen a gyakorlatokon rengeteg olyan feladatot kap-
tunk, amiket egyedül nem lehetett megcsinálni. Eh-
hez még egy példa, hogy aki parancsnoki beosztás-
ban volt, az nem egyedül dolgozott, mert mindenki 
más alá dolgozott és segítette, támogatta a munká-
ját. 
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Szerénység: Az elért célok elismerést vonnak ma-
guk után, de attól hogy valamiben te voltál a leg-
jobb sosem jelentette, hogy a többiek rosszabbak 
voltak. Sosem vezet célra nagyképű megnyilvánu-
lás. Sokan voltak például jó sportolók, aki minden-
féle sportban jól teljesítettek, de mégsem beszéltek 
az elért eredményeikről nagyképűen. 
Segítőkészség: Ez egy általánosan elvárt dolog 
volt. Rendszeresen vasalnunk kellett a ruháinkat és 
erre rendszerint csak este volt idő. Volt, aki lassab-
ban, volt, aki gyorsabban végzett vele. Ha valaki 
hamarabb végzett, akkor ő minden szó nélkül ment 
és segített a társának. Ez abban is megnyilvánult 
még, hogy ha valaki fizikálisan gyengébb volt, ak-
kor neki mindig segített valaki az edzésben, hogy 
fel tudjon zárkózni. 
- Származott-e előnyöd vagy hátrányod, hogy kis 
faluból származol?  
Sem előnyöm és sem hátrányom nem származott 
ebből, hiszen nem az számított, hogy honnan ér-
keztél, hanem hogy hová tartasz, mire vagy képes, 
hogyan tudsz egy csapat tagja lenni. 
- Hogyan tartottad a kapcsolatot a családoddal, itt-
honi barátaiddal? Maradt-e szabadidőd?  

Nagyjából heti – 2 heti rendszerességgel beszéltem 
z itthoniakkal (család, barátok) főként interneten 
keresztül. Nem volt sok szabadidőm és sokszor for-
dult elő, hogy ami volt azt vasalással, bakancsfé-
nyezéssel vagy a felszerelésem rendbe rakásával 
telt. 
- Bizonyára emlékszel még Ady Endre Az Értől az 
Oceánig szimbolikus versére, hisz kiváló a memó-
riád is. Ez Ady költősorsának a jelképe: a szülőfali 
szűkös kis világából eljutni a költészet végtelen bi-
rodalmába. Számodra mi az Oceán? 
Igen, emlékszem erre a versre. Falusiként tudom 
nagyon jól, hogy bárhová is jutok az életem során, 
a szülőfalu az az egyik biztos pont, ahová bármikor 
visszatérhetek és erőt tudok meríteni az emlékek-
ből, hogy onnan folytathassam, ahol abbahagytam. 
Számomra az Óceán a katonai pályám kiteljesedése 
lesz, de ehhez még számtalan folyón és tengeren 
kell, hogy átevezzek, mire eljutok a ”kapujáig”. Je-
lenleg a cél a tanulmányim befejezése és egyben a 
hadnagyi csillag megszerzése, amely meg fogja 
nyitni számomra az Óceánhoz vezető út következő 
állomását. 

Riporter: Molnárné Menyhárt Éva 
         

NYÁRELŐN 
 "Jézus szentséges Szíve iránti hódolatból, Isten dicsős-
ségére festette Gecse Árpád festőművész 1937."- betű-
zöm a repedező falon a feliratot a temetői kápolnánk-
ban a temetői csendben, a temetői kisbúcsúnk  utáni na-
pokban. A tavasz a pünkösd páros ünnepével elmúlott, 
Úrnapja is elsuhant, a paeóniák elvirágoztak csak az el-
sőáldozó kismenyasszonyok ragyognak örök szűzies fe-
hérségben most is, mint mindig, az időknek kezdete óta.. 
Az ifiurak ballagási öltönyei bizony hosszú időre foglal-
ták el helyüket a friss levendulaillatú szekrényben a mél-
tatlankodó télikabátra ügyet sem vetve. A vakáció-
val  egyszerre  tört ki a kánikula, a  sárga falusi házfa-
lak  olvadozva lihegtek a délutáni hőségben. A me-
leg  szétfolyt  az utcákon, leheletére, a határban meghaj-
totta kalászos fejét az árpa, meghajolt a búza, a levegőég 
távolában  felhangzott egy búbosbankanagyon  régen 
hallott "hup-hup-hup" szava, annak a  búbosbankáé, 
a" büdösbankáé "amely valamikor szinte köznapi ám, 
igen pikánsan erős illatú lakója volt az ereszaljá-
nak, vagy a Kiskert odvas fáinak. Vizeinket ismét belak-
hatják majd a vízi és vízparti madaraink amint elcsende-
sednek a gépek a kertek alatt..  - erre még várnunk kell 
egy keveset.. Várunk is, ahogy régen vártunk nyaranta a 
kakukk szavára és gondosan számoltuk, hogy hányszor 
szólal meg, ugyan, hány évet mért ki számunkra a Vi-
lágmindenség, a Természet Nagy Építőmestere, mert 

akkoriban ilyen rettentő komoly dolgokban  hitt az em-
ber gyereke szerte Alattyániában. Akkor volt ez miko-
ron a Művész Úr a festőszerszámait hóna alá véve kibal-
lagott az "Ér alá", pipára gyújtott és  megszemlélte a szí-
vemelő alattyáni tájat amelyből vétetett, amelyből táp-
lálkozott, aztán festeni kezdett, alkotni kezdett, és keze 
nyomán a vásznon életre kelt a táj. Életre kelt a Kiskerti 
nyári délután  életre kelt az "Éralja", a "Besze gyep ".. A 
világ azonban nem szűnt meg körülötte, hanem tovább 
pezsgett és Ő része lett  a Mindenségnek a komótosan 
legelésző tehenekkel,  a rongyos kerítésekkel, a fehér 
nyárfákkal egyetemben.. És persze természetesen mive-
lünk, bámész gyerekekkel, akik hűségesen követtük az 
öregurat a közeli útjaira, amit Ő egyáltalán nem bánt. 
Sőt .Mesélt, tanított. Mesélt a színek csodáiról, a nagy 
mesterekről azokról akik mind eme csodákat megalkot-
ták. Rudnay Gyula, Balló Ede nevét  Szinyei Merse Pál, 
Paál László, a francia impresszionisták, szolnoki művé-
szek bohém világát és egyáltalán a nagybetűs Művésze-
tet  akkor, ott, Tőle  ismertük-ismertem meg. Ez a tanítás 
számomra- /"ki por és hamu vagyok a mesterek lába 
alatt"/-mindmáig elevenen él és élteti a Tiszteletet, az 
Örökséget. Így van ez Jóuraim, bizony így van ez. Biz-
ton remélem, sőt tudom, hogy ezzel nem vagyok egye-
dül sem Alattyánon sem a nagyvilágban. Budai Rudolf 
./ 2021 június 21. a Nyár első napján/ 

 
  ISKOLAI HÍREK 

A Magyar Falu Program keretében megújul intézményünk számítástechnikai terme. A munkálatok június elsejével 
kezdődtek és remélhetőleg a szeptemberben induló 2021/2022-es tanévben már az új tanteremben tarthatjuk az in-
formatika tanórákat. Az idei tanév végén két nyolcadikos osztály, 34 tanuló vett búcsút iskolánktól. A búcsúzóknak 
kívánunk sok sikert a középiskolai évekhez.  
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HÍREK RÖVIDEN 
JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÁTADÁSA A TELEPÜLÉSEN 

Három fontos beruházás került átadásra a települé-
sen. A fejlesztések megvalósítására összesen több 
mint háromszázötven millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert el az önkormányzat még az 
előző ciklus idején. Az egyik TOP-os pályázat so-
rán ökopark valósult meg a Zagyvával határos Kis-
kert elnevezésű területen. Mintegy háromhektáros 
területen hetvenmillió forintból kialakított öko-
parkban a természet közelsége mellett pihenő- és 
sütögetőhelyek, külterületi kondipark és játszótér is 
várja a látogatókat. 

Ezenfelül további pályázati forrásból épületenerge-
tikai korszerűsítés is megvalósult és a szegregá-
tumban élők helyzetének javítására is sikerült je-
lentős támogatást szerezni. Energetikai korszerűsí-
tésre nyolcvanötmillió forintot fordíthatott a tele-
pülés. Ennek keretében megújult az idősek klubja 
és egy többfunkciós épület is, ahol kicserélésre ke-
rültek a nyílászárók és korszerűsödött a fűtésrend-
szer. Közel kétszázmillió forintos támogatásból há-
rom bérlakással és egy kétlakásos konténerépít-
ménnyel segítik a hátrányos helyzetű családokat, 

valamint két mosó- és fürdőhelyiség is kialakításra 
került.  
Az ökológiai igényeket figyelembe véve megújult 
a víztározó a temető mellett.  Remélhetőleg a jövő-
ben fajgazdag madárkolónia veszi majd birtokba, 
és a szigeteken biztonságban fognak költeni.  
Májusban önkéntes szemétszedési akciót hirdetett 
az önkormányzat, melynek eredményeképpen so-
kan egyénileg és civilszervezet képviseletében is 
bekapcsolódtak az önkéntes munkába, melynek 
eredményeképpen a falukép pozitívan változott. 

Újabb buszmegállóval és padokkal gazdagodik a 
település. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
(2021.03.04.-2021.06.02.) 

Születés: 
• Lakatos Kimberli Anasztázia 
• Richter Renátó 
• Szabó Levente 

 
Házasságkötés: 

• Móczó Lilla – Tóth Tamás 
• Kiss Dóra – Kántor Ferenc 
• Kadlót Dóra – Bódis László 

 
Haláleset: 

• Ali Károlyné 
• Győri Rozália 
• Hetényi Gyula Antal 
• Kállai Jánosné 
• Lajkó István Rudolf 
• Szabó Pál Péterné 
• Szilágyi Gáborné 
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