
1 
XXIV. évfolyam 3. szám 2021. szeptember 

 
 

POLGÁRMESTERI ROVAT 

 
Tisztelt Lakosok! 

 

Az utolsó cikkem óta sok minden történt a telepü-

lésünkön. Előfordultak negatív események is, de 

szerencsére a jó és a település fejlődését elősegítők 

voltak többségben. Tavasszal az eddigi legnagyobb 

virágosítás zajlott a közterületeken. Több mint 700 

egynyári növény került kiültetésre, aminek köszön-

hetően a Virágos Magyarország versenyben Alaty-

tyán dobogós helyen végzett a közel 30 nevező te-

lepülés között. Itt szeretném megköszönni a tereket 

gondozó dolgozók munkáját és felhívni a lakosok 

figyelmét, hogy a közmunkásoknak az egyik mun-

kája a parkgondozás és nem a szemétszedés! Tehát 

ha kevesebb a szemét több idő marad a környezet 

szépítésére! Elkezdődött a csapadékelvezető és 

víztározó pályázat első ütemének kivitelezési mun-

kája. A lakosok ebből azt tapasztalhatták, hogy a 

már átadott ökopark ismét építési terület lett. Töb-

ben támadtak azzal, hogy fordítva kellett volna a 

kivitelezést csinálni. Igazuk van, de a pályázatok 

sajnos ebben a sorban lettek kiírva, így megvalósí-

tani sem lehetett az észérvek szerint. A tervek sze-

rint 2021. szeptember végén a kivitelezés lezárul és 

a helyreállítás után a lakosok előtt megnyílik az 

egész park. A kivitelezések során elég sok föld ke-

rült kitermelésre, aminek köszönhetően és bízva a 

havas telekben az alattyáni és környező települések 

gyermekei is élvezhetik a szánkózás örömeit a 

Zagyva partján létesült szánkódombon. Május 1-

jén egy Hagyomány ÉBRESZTŐ elnevezésű prog-

rammal kedveskedtünk a lakosságnak. A zenés-

énekes lovaskocsis ébresztő sokáig elmaradhatat-

lan programja volt a tavasznak Alattyánban, de az 

utóbbi évtizedekben ez már feledésbe merült. Mi 

szeretnénk ezt a jövőben minden évben megismé-

telni felbuzdulva a rengeteg pozitív visszajelzés-

nek. Számomra is hihetetlen volt, hogy a facebook-

nak köszönhetően több százezer ember (statiszti-

kák bizonyítják) láthatta ezt a vidám reggelünket. 

Május közepén az önkéntes szemétszedés reggelén 

a vártnál sokkal többen jelentek meg az önkor-

mányzat előtt. Az eligazítás után a csapatokba ren-

deződött önkéntesek a település főbb útvonalai 

mellett, valamint a külterületi utak mentén számol-

ták fel az igénytelen emberek nyomait. Jövőre ko-

rábbi időpontra tervezzük ezt a megmozdulást, 

mert a fű mérete miatt nehéz volt minden hulladé-

kot megtalálni. Az iskolások nyári szünetének kez-

detén megpróbáltuk a fiatalokat a Művelődési Ház 

estébe nyúló nyitva tartásával és különféle szóra-

kozási, sportolási lehetőségek biztosításával az ut-

cákról becsalogatni az intézménybe. Nem jártunk 

nagy sikerrel. Sajnos ennek meg is lett a következ-

ménye, mivel a vandalizmus ismét megjelent a te-

lepülésen. Az egyik buszmegállót megrongálók el-

len feljelentést tettem, a rendőrségi vizsgálat a mai 

napig zajlik. Még a feljelentés előtt kiderítettem, 

hogy aznap este 2 lányhoz érkezett 3 fiatalember 

udvarolni más településről. Az egyikük úgy dön-

tött, hogy a hormonok okozta túlfűtöttségét a busz-

megálló deszkáin vezeti le és nagy gyakorlattal egy 

ütésre törte szét a deszkákat. Természetesen ezeket 

az információkat átadtam a rendőrségnek nevekkel 

fűszerezve az esetet. 

A háttérben folyó munkáknak köszönhetően az 

idén is szép számmal nyertünk pályázatot:  

 belterületi út 18.652.103Ft, 

 szolgálati lakás felújítására 9.999.997Ft, 

 csapadékvíz elvezetés-tárolás 276.000.000Ft, 

 járdaépítés anyagára 4.998.950Ft  

A járdaépítést társadalmi munkában kell kivite-

lezni az előre megadott utcákban és ehhez kérem 

majd a lakosság segítségét tavasszal. Úgy tapasz-

taltam, hogy többen is vannak, akik ilyen területen 

nagy gyakorlattal rendelkeznek. Bízom benne, 

hogy nem hagyják ki ezt a lehetőséget a falu élhe-

tőbbé tételére. Több utca is új burkolatot kapott, 

aminek következtében megszaporodott a már 

egyébként is gyakori sebességtúllépés. Már több-

ször kértem segítséget a hatóságtól és bízom benne, 

hogy most sem fog elmaradni a segítségnyújtás.  

 

Jelenleg a 2021.09.25-én megrendezésre kerülő 

Falunapi programok szervezése zajlik, ami új he-

lyen, a spotpályán lesz megtartva. Szeretettel meg-

hívok mindenkit erre a több életkort átfogó kultu-

rális, gasztronómiai és szabadidős programra.  

 

Huszár Arnold polgármester 
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JEGYZŐI ROVAT 

A KERÍTÉSÉPÍTÉS SZABÁLYAI 
A kerítés építéséhez nem kell építési engedélyt be-

szerezni. Kerítést a saját telkükre építhetik, ha pe-

dig a kerítés építését elrendeli a kormányhivatal 

építésügyi hatósága, akkor azt a telek homlokvona-

lán az útról nézve jobb oldali telekhatáron és a 

hátsó telekhatár jobb oldaltól mért fele hosszán kö-

telesek megépíteni és fenntartani. Egyszerűbben: 

karbantartási kötelezettség az első, a jobb oldali és 

a hátsó kerítés felére terjed ki. A homlokvonalon 

álló kerítésen a közterület használatát veszélyez-

tető megoldást, így pld. szögesdrótot csak a járda 

szintje felett legalább két méteres magasságban, a 

kerítés belső oldalán lehet alkalmazni. Az egy tel-

ken belüli, egyes külön használatú telekrészeket 

csak nem tömör kerítéssel vagy élő sövénnyel sza-

bad elválasztani. Sorházak, ikerházak esetében te-

hát tömör kőfallal nem határolhatjuk el magunkat a 

szomszédtól. Elrendelés nélkül, saját telekre épített 

kerítést a tulajdonos bármikor elbonthatja. Alattyán 

Község Önkormányzatának helyi építési szabály-

zata nem tartalmaz kerítés létesítésére vonatkozó 

különös rendelkezéseket. 

Az általános rendelkezéseket az országos telepü-

lésrendezési és építési követelményekről szóló 

253/197.(XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) tartal-

mazza.  

 

A 2021. AUGUSZTUS 5-I ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS FONTOSABB DÖNTÉSEI 

A helyi születésű Kalmár Árpád, a Magyar Karate 

Szakszövetség alelnöke azzal a kérelemmel fordult 

a település önkormányzatához, hogy alapítványuk, 

mely sérült és hátrányos helyzetű gyermekeknek 

számára kíván különféle sport és kulturális 

programokat szervezni, megvásárolhasson három, 

az önkormányzat tulajdonban lévő Hold utcai 

ingatlant. Az alelnök úr elmondta, hogy 

szeretnének egy olyan építményt létrehozni a 

megvásárolni kívánt telkeken, mely helyet adhatna 

edzőtáboroknak, turisztikai programoknak. 

Alapítványuk mára már elérte azt, hogy komoly 

pályázatokon is részt tudnak venni. Éves szinten 

többszáz gyermeket táboroztatnak különböző 

helyszíneken. Alattyáni diákok is részei lehettek 

már programjaiknak. Alattyáni kötődése erősítette 

benne a gondolatot, hogy programjaik egy részét a 

településre hozzák, segítve a település 

gyermekeinek szabadidős kikapcsolódását. 

Mindemellett a település földrajzi adottságai is 

hozzájárulhatnak a programok sikeres 

megvalósításához. Alelnök úr továbbá azt is 

elmondta, hogy egy nyertes pályázatuk keretében a 

szeptember végi falunapon egy hagyományőrző 

programmal (íjászat, egyéb bemutatók) fogják 

színesíteni a falunap kínálatát, illetve anyagi 

támogatást is biztosítanak. A képviselőtestület a 

telkek megvásárlására irányuló kérelmet 

egyhangúlag támogatta és reményét fejezte ki a 

sikeres együttműködésre a felvázolt programok 

megvalósítása tekintetében. 

Az önkormányzat döntött szociális célú tüzelő-

anyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylé-

sére vonatkozó pályázat benyújtásáról.  A támoga-

tás keretein belül maximálisan igényelhető szén 

mennyiség 750 q. Ezen mennyiség igénylése ese-

tén az önkormányzati önerő mértéke 476.250.-Ft.  

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a 32-

es főúton történő gyalogosátkelők kialakítását. A 

testület felkérte a polgármestert – a megtárgyalt ár-

ajánlatok alapján – a gyalogos átkelőhely komplett 

tervdokumentációjának, valamint köztéri világítá-

sának megrendelésére, illetve felhatalmazta a pol-

gármestert a vállalkozási szerződések aláírására. A 

SEI Interconnect Products-Hungary Kft. anyagi tá-

mogatást ajánlott fel az átkelőhely kialakításra, 

dolgozóinak a 32-es főúton való biztonságosabb át-

kelése érdekében. 

A testület döntött arról, hogy a tulajdonában álló 

víziközmű-vagyont és a tulajdonában álló vízi-

közmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmen-

tesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel át-

ruházza az államra, illetve a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-ben fennálló társasági részesedését 

szintén térítésmentesen az államra ruházza át. 

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazta Huszár Arnold polgármes-

tert az átadás előkészítő feladatainak elvégzésére. 

A képviselő-testület az átruházás állásáról folya-

matos tájékoztatást kért a polgármestertől. A dön-

tés meghozatalában szerepet játszott, hogy az ön-

kormányzatnak a fent említett vagyon, illetve tulaj-

donjog semmiféle előnnyel nem járt, sőt inkább je-

lentős terhet jelent a településnek.  

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete döntött arról, hogy az iskolai 

gyermekétkeztetésben foglalkoztatott dolgozó 

2021. szeptember 1-jétől 8 órás munkaviszonyban 

történő alkalmazása ügyében megkeresi az 

étkeztetést nyújtó Innoven Kft-t. (Időközben a 

döntés megszületett arról, hogy az iskolai 

gyermekétkeztetésben az Innoven Kft a dolgozót 

teljes munkaidőben foglalkoztatja a jelzett 

időponttól.) 
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Döntés született arról – figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) 

bekezdésére és a 83. § (2) bekezdés d.) pontjára –, 

hogy a 2021/2022-es nevelési évben 3 óvodai 

csoport kerül indításra, illetve a testület fenntartói 

hatáskörében engedélyezi a 3 csoportban a 25 fős 

csoportlétszám 27 főre emelését. 

A képviselő-testület döntést hozott a temetési 

támogatással kapcsolatban is. A rendelet szövege 

szerint nem állapítható meg temetési támogatás 

annak a kérelmezőnek, aki az elhunyttal tartási, 

öröklési, életjáradéki szerződést kötött. A temetési 

támogatás összege 15.000.- Ft, melynek 

megállapításakor nem szempont a szociális 

rászorultság.  

A képviselők döntöttek a településen élő Major 

Lóránt anyagi támogatásáról, aki többször is 

dobogós helyezést ért el különböző országos szintű 

erőmérő versenyeken, ahol részvételével minden 

esetben hozzájárul a településünk nevének 

megismertetéséhez. A támogatás összege 

hozzájárulás a versenyző következő versenyének 

színhelyére – Siófokra – való eljutásához. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy az 

önkormányzat a 2022. évi falunapi rendezvény 

támogatására pályázatát a Jászsági Kistérségi Helyi 

Közösség Egyesülete által meghirdetett VP6-

19.2.1.-48-7-17 kódszámú, Értékkel bíró helyi 

rendezvények támogatására kiírt felhívásra 

benyújtja. 

 

FELHÍVÁS 

Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság 

figyelmét, hogy községünkben 2021. október 

01-től 2021. november 30-ig gallyazási és 

fakivágási munkálatokat fognak végezni az 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

megbízásából a Béres Erdészeti Szolgáltató 

KFT szakemberei. A fák és bokrok ágai 

nagymértékben zavarják a villamosenergia-

ellátás üzembiztonságát, ezért az ingatlan 

tulajdonosa (használója, kezelője) köteles a fák 

és bokrok ágait oly módon eltávolítani, hogy 

azok ne érhessenek hozzá a vezetékekhez. Ha 

az ingatlan használója ennek nem tesz eleget, 

akkor az áramszolgáltató végezteti el ezeket a 

munkálatokat külső vállalkozóval. A 

vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák 

elvégzését az ingatlantulajdonos (használó, 

kezelő) tűrni köteles. Az eltávolított növényi 

részek, kivágott fa, gally elszállításáról az 

ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) 

köteles gondoskodni. A szükséges 

feszültségmentesítés elmaradása miatt 

bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget 

az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. nem 

vállal. Kérjük az ingatlantulajdonosok és 

lakosok együttműködését, mert mindenkinek 

az az érdeke, hogy lakókörnyezetében a 

villamosenergia-ellátás minősége, 

folyamatossága biztosított legyen, azt ne 

akadályozzák a vezetékekhez érő ágak, 

növények által előidézett feszültségproblémák, 

üzemzavarok, áramkimaradások. A szép, 

harmonikus környezet növények nélkül 

elképzelhetetlen, ezért javasoljuk a 

villamoshálózat alatt és közelében alacsony 

növésű fafajták, bokrok, cserjék telepítését és 

megtartását. Köszönjük együttműködésüket! 

 

Alattyán Község Önkormányzata 

 

 

FELHÍVÁS 

NE VÁRJUNK A HIDEG BEÁLLTÁIG A KÉMÉNYSEPRÉSSEL 
Egy 2018-ban hatályba lépett 

jogszabály-módosítás követ-

keztében  már csak  a társashá-

zakban és a gazdálkodó szerve-

zetek ingatlanjaiban kötelező az 

égéstermék-elvezetők rendsze-

res átvizsgálása. Az egylakásos 

ingatlanokba és a családi házakhoz a tulajdonos 

kezdeményezésére, az általa kért időpontban érke-

zik a kéményseprő. Ne várjanak a hideg beálltáig, 

foglaljanak időpontot minél hamarabb.  

Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a ké-

ménellenőrzés és ha szükséges a tisztítása is in-

gyenes.  

Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a ka-

tasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes 

kéményseprést. A https://kemenysepres.katasztro-

favedelem.hu weboldalon az ügyfélszolgálat 

ikonra kattintva irányítószám alapján ki lehet ke-

resni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valame-

lyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyez-

tetni az ingyenes kéményellenőrzésre. Időpontot 

ugyanezen a felületen lehet foglalni. 

Alattyánon a szolgáltató a katasztrófavédelem ké-

ményseprőipari szerve. Ha valaki jobban szereti a 

telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámon 

foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 9-es, 

majd 1-es nyomógombot kell megnyomni. Minden 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. Azért, 

hogy a kéménytüzeket és a szén-monoxid mérge-

zés veszélyét elkerüljék, célszerű tenni otthonuk 

biztonságáért. Ha gázzal fűtenek a kéményt két-

évente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente ér-

demes szakemberrel megnézetni. Éljenek az ingye-

nes kéményseprés lehetőségével. 

 
KEDVES ALATTYÁNIAK! 

Az eltelt időszakban, januárban és áprilisban szer-

veztünk véradást és mindkét alkalommal 35 fő vett 

részt a véradáson. Az elmúlt időszakban sikeresen 

pályáztunk a Magyar Vöröskereszt SZOCIÁLIS-

ALAP-2020/1 címmel kiírt pályázatra. A pályáza-

ton 60 000 Ft-ot nyertünk, valamint Szabó László 

Csabáné Alpolgármester Asszony, Vízi Lászlóné 

Képviselő Asszony és a Polgármesteri Hivatal tá-

mogatásával bővítve 40 embertársunknak tudunk 

tartós élelmiszer formájában segíteni. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit továbbra is vér-

adóink és vöröskeresztes tagjaink közé. A legköze-

lebbi véradásunk ősszel lesz megtartva.    

Vígh Ildikó  

A helyi Vöröskereszt elnöke 

 
NYÁRI ÉLET AZ ÓVODÁBAN 

Nevelési évünk nyári ütemterve változatos kéz-

ügyességi-, mozgásos-, szocializációs-, és az eltérő 

életkorhoz igazodó sokoldalú fejlesztő játéktevé-

kenységet foglalt magába. A tevékenységekhez, 

változatos eszközöket biztosítottunk, és kihasznál-

tuk a jó idő adta lehetőségeket a szabadban. Össze-

vont csoportban, jó hangulatban teltek el a délelőt-

tök, mert minden gyermek megtalálta a közös han-

got az együtt játszás során. A jó időre való tekintet-

tel a szabad levegőn töltött idő megnőtt, és a moz-

gás fontossága is nagy hangsúlyt kapott a nyári hó-

napokban. A gyermekek az udvar adta lehetőségeit 

ki tudják használni, fedett homokozással, rollere-

zéssel, biciklizéssel, hintázással, és labdázással 

egyaránt. Figyeltünk arra, hogy a gyermekek csak 

a reggeli hűvösebb órákban tartózkodjanak a na-

pon, ezért gondoskodunk arról, hogy a délelőtt to-

vábbi részében az árnyékban tevékenykedjenek. 

Nagy figyelmet fordítottunk az elegendő folyadék 

(víz) fogyasztásra is. Hőség esetén a függönyökkel 

sötétített csoportszobában mesenézéssel, körjáték-

kal, és egyéb kézügyességi asztali foglalkozással 

töltöttük el az időt ebédig. Nagy örömünkre szol-

gál, hogy egy sikeresen megnyert pályázatból el-

kezdődött óvodánkban egy új helység kialakítása, 

amit fejlesztő szobaként fogunk használni. A szoba 

létrehozása, berendezése pályázati forrásból való-

sul meg. Intézményünket a Zsíros Egyesület 

200.000 Ft felajánlással támogatta. Ez úton is kö-

szönjük, hogy hozzájárulnak óvodánk folyamatos 

fejlődéséhez, a gyermekek boldog gyermekkora ér-

dekében. Július hónapban megkezdtük az idei Jóté-

konysági Bálunk szervezését, melynek kitűzött 

időpontja 2021. szeptember 11-e volt. A rendez-

vényt helyi és vidéki vállalkozók, szülők, és na-

gyon sok alattyáni lakos is támogatta anyagilag, 

vagy tombolatárgy felajánlásával. Köszönjük a se-

gítséget támogatóinknak, és azoknak a szülőknek, 

akik aktív munkájukkal hozzájárultak a bál sikeré-

hez. Októberben indul a „Biztonságos Óvoda” pá-

lyázat megvalósítása, melyen intézményünkből 2 

fő: vesz részt. A továbbképzés online formában 

zajlik, és segítséget nyújt, ötletet ad, hogy tágabb 

körben szerezzünk ismeretet a biztonságos közle-

kedésről környezetünkben. Hasznosnak véljük, hi-

szen az óvodai élet mindennapjaiban, valamint a te-

matikus tervünknek is része a közlekedés, mint té-

makör, mely jól beleépíthető tevékenységeinkbe. A 

harmadik életévét augusztus 31-ig be nem töltött 

gyermekeket sajnos nem tudtam felvenni az óvo-

dába, mert jelen pillanatban maximális létszámmal 

működünk. Megkérem a nevelőszülőket, hogy mi-

előtt gyermeket vesznek magukhoz, tájékozódja-

nak arról, hogy van-e férőhely az intézményben, 

így el tudjuk kerülni a kellemetlenségeket. Együtt-

működésüket köszönöm!  

Józsáné Kovács Mónika óvodavezető

 
AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB AUGUSZTUSI KIRÁNDULÁSA 

Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub tagjai ba-

konyi túrára indultak augusztus végén. Az első 

napon odautazásunkkor útba ejtettük Várpalotát, 

ahol Thury György várkapitányról elnevezett, 

Thury-várral ismerkedtünk.  A Várpalota központ-

jában álló, nemrégiben felújított 600 éves, szabá-

lyos négyszög alakú várat, korhű ruhába öltözött 

várkapitány mutatta be. A négy saroktornyos, im-

pozáns méretű vár egyik legépebben megmaradt 

magyarországi várunk. Kora délután értünk szál-

láshelyünkre, Bakonybélbe. A délutáni szieszta, és 

vacsora után este, a Pannon Csillagda Látogató 

központjában szerettünk volna csillagokat vizs-

gálni, de sajnos borult volt az idő. Természetesen 

nem maradtunk azért program nélkül, volt 
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Planetáriumi csillagos égbolt túra, planetáriumi 

filmvetítés, 3D-s Mars mozi.                                                                              

Másnap kirándulást tettünk sétavonattal a Bakony-

ban. A Magas-bakonyi erdők mélyén leltünk rá a 

Hubertlaki-tóra, a helyiek csak „Gyilkos tóként” 

emlegetik. Ez elnevezés az erdélyi Gyilkos tóból 

fakad, hiszen szembeötlő a hasonlóság. Bakony-

bélben trófea bemutatón voltunk, majd a Bakony-

bél határában található a Borostyán-kő szikla, tövé-

ben három forrás fakad, melyet Szent-kútnak, vagy 

Borostyán-kútnak neveznek. Itt található 14 képből 

álló stáció, és a szikla tetején található kálvária 

Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Dél-

után Bakonybél központi részén található Szent 

Mauríciusz Monostorban a bencés templom mellett 

megnéztük a szerzetesek által gondozott gyümölcs- 

és fűszerkertet, valamint 5 hektáros törtneti kertet, 

ami az emberiség közös kulturális örökségének ré-

szét képezi.     Harmadik nap Pápán a város köz-

pontjában található megújult barokk Eszterházy-

kastélyban tettünk sétát. A korhű ruhába öltözött 

tárlatvezető, kisasszonyok és urak köszöntötték a 

látogatókat, így valóban egy korhű időutazásban 

részesültünk. Egy fantasztikus, hangulatos kisvá-

ros megkoronázása e kastély. A tárlatvezetés egye-

dülálló élvezetes volt minden perce. Később átsé-

táltunk a Kékfestő Múzeumba. Az egykori Kluge 

cég műhelyét és berendezéseit mutatták be, bete-

kintést nyújtva a kékfestő mesterség rejtelmeibe,  

felfedve eme csodás, régi foglalkozás szépségeit és 

nehézségeit. A kékfestés munkafolyamatának min-

den állomását és a mai napig működőképes gépeket 

is bemutatták a több mint 200 éves gyárépületben. 

Délután ketté oszlott a csoport, az egyik fele a Vár-

kertfürdő, Gyógy-és termálfürdőt látogatta meg, a 

másik csoport városnéző kisvonatra ült és Pápa ne-

vezetességeit láthattuk. Negyedik nap reggeli után 

indultunk haza. Megálltunk Zircen, ahol a Zirci 

Apátság Arborétumában tettünk sétát a ciszteri 

apátság műemléki környezetben, angolkert stílus-

ban létesült park, hazánk legmagasabban fekvő 

élő-fagyűjteménye, 400 m-rel a tengerszintje felett. 

Utunkat Nádasladány- a megújult Nádasdy-kastély 

felé folytattuk. A nádasladányi Nádasdy-kastély 

19. század második felében, Tudor-stílusban emelt 

épület, mely elkészültétől fogva egészen a második 

világháborúig a Nádasdy család egyik székhelye-

ként szolgált. Egy igazi romantikus mesekastély, 

tényleg olyan, mint egy angol vagy skót kastély, 

tornyos, csipkés, sokkéményes, és hatalmas angol-

park veszi körül. Ez volt kirándulásunk befejező ál-

lomása, mondhatjuk ez volt a hab a tortán.  Remé-

lem mindenki talált saját maga számára megfelelő 

programot! Köszönöm mindenkinek a részvételét, 

kívánok mindenkinek jó egészséget!  

Móczó Vilmosné klubvezető 

 

A kiránduló Arany Alkony nyugdíjas csoport 
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AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 

Kihasználtuk nyarat, a jó időt, sok programunk volt 

az elmúlt pár hónapban! Időseinkkel segítettünk az 

alattyáni szalmabábu feldíszítésének munkálatai-

ban. Az Aranyalkony Nyugdíjas Klubtól rengeteg 

levendulát kaptunk, amit ezúton is hálásan köszö-

nünk! Ebből levendulazsákot, szörpöt, levendula 

szappant is készítettünk! Kiélveztük az együtt töl-

tött időt: bográcsozunk a kertben, strandoltunk 

Nagykátán, lángostunk, fagyiztunk! A szeptember 

eleji csodás napsütésben együtt voltunk a jánoshi-

dai Idősek Klubjával, akik meglátogatták a felújí-

tott és megszépült intézményünket.  

Ellátogattunk a Művelődési Házba is, ahol megte-

kintettük a múltidéző retro kiálítást és jelmezes fo-

tókat készítettünk! Visszaemlékeztünk, milyen volt 

az élet fiatalkorunkban… A hűvösebb időben a 

Zsíros csapat felajánlása jóvoltából, a teraszon te-

ázhattunk! Köszönjük az ajándékot! Berczeli Jó-

zsefné 83. Varga Károlyné 89., Sós Lászlóné 81. 

születésnapját is együtt ünnepeltük! Isten éltesse 

őket! Az ételszállításban és időseink intézménybe 

való szállításában új gépjármű van a segítségünkre! 

Szeretnénk mindenki segítségét kérni a receptgyűj

tésben, mert még várjuk azokat a recepteket, amit 

az alattyáni dédik, nagymamák készítettek! Szeret-

nénk megőrizni az ő tudásukat, szokásaikat a gyer-

mekeinknek, unokáinknak! Segítsenek, hogy köz-

kincs lehessen! Várjuk a klubba azokat az időseket, 

akik szeretnék a napjaikat tartalmasan, közösség-

ben eltölteni!  
Telefonszámunk: 0620 928 30 80  

Email: idosek.klubja.alattyan@gmail.com 

 

       

A mindig aktív Idősek klubja 

tagjai mozgalmas nyári prog-

ramokat tudhatnak maguk mö-

gött. A klub várja szeretettel 

tagjai sorába az érdeklődőket! 
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SIKERES VI. KAWA PARTY 

2021. augusztus 12-15 

között zajlott települé-

sünkön a VI. KAWA 

PARTY országosan is-

mert zenekarok fellépé-

sével, motoros felvonu-

lással, bemutatókkal, 

motoros show-val. A 

rendkívül színvonalas 

rendezvényre nagyon 

sokan voltak kíván-

csiak. Az immáron hatodik alkalommal megrende-

zett esemény hozzájárult más, immáron hagyomá-

nyosan településünkön megtartott rendezvénnyel 

együtt – Zsír on the Fest, Scream Running – Alaty-

tyán nevének országos hírű rendezvényi listára 

való felkerüléséhez. Köszönjük a szervezőknek, 

Keresztesi Norbertnek és csapatának!  

Bízunk benne, hogy jövőre újra dübörögnek a mo-

torok az alattyáni sportpályán.  

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

(2021.06.03.-2021.09.15.) 

 

Születés: 

 Gerőcs Hanna Boglárka 

 Horváth Amira 

 Kántor Ferenc 

 Kolompár Jázmin 

 Sajben Natália 

 

Házasságkötés: 

 

 Molnár Anita – Szabó Mátyás Péter 

 

 

Haláleset: 

 Ali Szilveszter Zakariás 

 Banya Imre 

 Berecz István 

 Háfra András 

 Koczkás Antalné 

 Lampé Ernőné 

 Nagy Jánosné 

 Széles Irén Jolán 

 Vas János

 

Hetényi Lajos Gyuláné: A corona vírusról 

Ó koronavírus,  mondd te miért csinálod? 

Hogy ki akarod nyírni az egész világot? 

Nem gondolsz arra, hogy ha mi nem leszünk, 

Nem lesz mit ennetek, mert nem jut már belőlünk. 

 

Vittetek már öreget és visztek gyermekeket. 

A fiatalok is félnek nagyon tőletek! 

De én tudom, eljön a győzelem napja, 

És földre hull a korona zászlaja! 

 

Ó, koronavírus te azt hiszed, hogy te vagy a nagy 

Nem te vagy a nagy, a vakcina az! 

És azzal győzünk le titeket! 

Remélem így lesz a győzelem. 

 

És ti emberek mit szeretnétek? 

Hogy a vírusok belétek mennének? 

Hogy pusztítsák el az egész világot? 

Ha nem kéred oltásod meghalhatsz, majd meglátod! 
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A Falunapi program részeként főzőversenyt hirdetünk a sportpályán 2021.09.25-én. Keressük Alattyán 

legjobb csapatát! Az első három helyezett díjazásban részesül. A csapatok jelentkezését 09.24-ig várjuk 

a Polgármesteri Hivatalban. Az Önkormányzat egész csirkét, fát biztosít, a többi hozzávalóról mindenki 

maga gondoskodik. A főzőverseny 08:00 órától indul. 
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