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Karácsonyi köszöntő 
 

Alattyán lakosságát, és minden kedves olvasót, 
aki az újságban, vagy honlapunkon keresztül 
találkozik soraimmal az Alattyáni Hírmondóban. 
 

Kedves Alattyániak, Kedves Olvasók! 
 
Újra itt van karácsony szent ünnepe. A kis Jézus 
születésének napjára igyekszik mindenki lelkileg is 
felkészülni. Ahogy egyre több gyertya ég az adventi 
koszorún, úgy nő szívünkben a vágyakozás az igaz 
szeretet megízlelésére. De a világ megváltozott 
körülöttünk, és mi magunk is. Ma már nem az igazi 
emberi értékekre figyelünk, mint szeretet, becsület, 
tisztesség vagy igazság, hanem teljesen mást 
tartunk értéknek. Minél távolabb kerülünk 
hitünktől, s ez által Istentől, annál boldogtalanabbá,  
elkeseredettebbé válunk. Sok ember nem tudja, mi 
hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az 
igaz szeretet. Vallási meggyőződéstől függetlenül 
mindenki készül a Karácsony ünnepére. Azonban a 
bennünk rejlő különbségek mégis egy valóságra 
irányítják figyelmünket: a Szeretetre, Istenre. "Aki 
nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a 
Szeretet" .  Isten a Megváltó elküldésével értelmet 
adott az ember életének. Nekünk mindnyájunknak 
az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a 
körülöttünk élő társainkban. Nagyon nagy rá az 
igény! Sokakban nem is tudatosul a 
reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek, 
indulatosak, elkeseredettek. Mindennapjainkban is 
elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi 
bevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi 
programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk 
közelítő ünnep, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb 
fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a 
megérkezését, csendességét, még talán akkor is, 
ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát 
Karácsony titka? Az, hogy megmutassa a szeretet 
útját, hogy megváltsa életünket. A szeretetet nem 
lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe 
iktatni. A szeretet nem így jön létre, hanem úgy, 
hogy ráeszmélünk, szükségünk van egymásra. 
Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Ne 

gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet 
gondjait nem spórolhatjuk meg. De gondoljunk 
gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, 
gondoljunk egy idős hozzátartozónkra, aki 
segítségünkért hálás nekünk, vagy gondoljunk 
önmagunkra, amikor súlyos hibánkért 
megbocsátást kaptunk valakitől. Ha egymást 
tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, 
értelmet és örömet adunk egymás életének. Erre 
itt az idő, mert az ádventi időszak kiváló alkalom 
lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló 
alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. 
Mivel a szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok 
értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy kell 
kezdeményezni. Ne feledjük a legszebbet, a 
szeretetet,  életünkben kell kimutatnunk 
egymásnak! 
 

Kedves Alattyániak, Kedves Olvasók!  
 
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, 
köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész 
évben segítették településünk fejlődését és az 
önkormányzat munkáját. Így köszönöm a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a 
közalkalmazottaknak: a Gerevich Aladár Általános 
Iskola, az Óvoda, az Egészségház, a Művelődési Ház 
és az Idősek Klubja dolgozóinak, hogy az egyre 
nehezedő körülmények között helytálltak, és jó 
színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm a 
lakosságnak a különböző társadalmi munkákban 
nyújtott segítségét és aktív részvételét, a helyi 
vállalkozóknak az anyagi segítséget,  hogy több 
alkalommal támogatták rendezvényeinket.  
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele 
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, 
hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel és 
újult erővel kezdhessük. Áldott, békés,  
szeretetteljes Karácsonyt és boldog Új évet kívánok 
mindenkinek!  
 

Dalmadi Tiborné  
polgármester

 
 

Ajándék éves naptárral! 
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Iskolai hírek 
  

 
Iskolánk idén is lelkesen készült a 

karácsonyra. A helyi Nyugdíjas Klubbal és az 

Idősek Klubjával is együttműködve közös 

foglalkozást, illetve műsoros délutánt szerveztünk. 

December 12-én az iskola Ügyes kezek 

szakkörének tagjai felkeresték az Idősek Klubját és 

közösen az érdeklődő nyugdíjasokkal készítettek 

karácsonyi díszeket. December 13-án Háfra 

Gergelyné Iluska tanító néni szervezésében 28 

kisdiák 6 felnőtt kíséretével a szolnoki Szigligeti 

Színházban a „Szenzáció” című előadást nézte meg. 

December 15-én iskolánk színjátszó diákjai a 

művelődési házban szórakoztatták  előadásukkal a 

Nyugdíjas Klub tagjait. December 24-én este 

19.30-kor a templomban pásztorjáték 

előadására kerül sor, melyet ugyancsak diákjaink 

adnak elő Molnárné Menyhárt Éva irányításával.  

Reméljük az új évben is sok érdekes programról 

tudunk beszámolni az iskola életéből. 

 

Minden diákunknak, szüleiknek, 

hozzátartozóiknak, a község valamennyi lakosának 

kívánunk kellemes és békés karácsonyi ünnepeket! 

 

Kisbalázs Gáborné 

tagintézmény-vezető

 

Óvodánk mindennapjai

 
 

A tanévkezdet óta az alábbi események 

történtek az oviban. 

Vidám, jó hangulatú szüreti 

mulatsággal köszöntöttük az őszt 2012.október  

12.én ahol mind a négy csoport verssel dallal, 

táncokkal  lépett fel a szülők, s a meghívott 

vendégek előtt. Majd  november 12-én a helyi 

művelődési házban  néztük meg a Vitéz 

László című bábjátékot  az óvodai Szülői 

Munkaközösség  ajándékaként. Pályázati 

forrásból a két nagycsoport november 21-én a 

Szolnoki Szigligeti színházban tekintette meg a 

„Szenzáció” című gyermek előadást, melyet 

nagyon élveztek a gyermekek. Az 

Egészségvédelmi hét keretében az egészséges 

életmód szokásaival, az egészséges 

táplálkozással ismertettük meg a gyermekeket, 

vetélkedőt szerveztünk e témában számukra. A 

szokásos Télapó ünnepélyünket december  

6.-án délelőtt tartottuk minden csoportban, 

mellyen a szülők is részt vehettek így ők is 

részesei voltak gyermekeik mikulásváró 

élményeiknek. Minden csoport örömmel és 

ügyesen  mutatta be  a Mikulásnak a tanult 

verseket, dalokat, táncokat,  mesejátékot és a 

vidám krampuszok is táncra perdültek.  Sőt azt 

is vállalta a mikulásunk, hogy a családokhoz 

külön kérésre- este is ellátogatott. Adventi 

készülődés hatja át karácsonyig  a 

mindennapokat , de magát  az  ünneplést- a 

KARÁCSONYT  meghagyjuk otthoni közös 

családi élménynek. Reméljük hogy minden 

gyermeknek Békés Boldog, és szeretettel teli 

Karácsonya lesz. 2012. 12. 22.-től 2013. 01. 

02-ig az óvoda  zárva tart.  

Mindenkinek Kellemes ünnepeket, és 

Boldog Újévet kívánunk az óvoda dolgozói és 

gyermekei nevében! 

                                                                                  

Sándor Mihályné  

tagóvoda-vezető
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Betekintés a Művelődési Ház életébe 
 

Amikor valaki hiányzik, akkor tudjuk csak 

meg igazán, hogy milyen nagyon is sokat jelent Ő 

számunkra.  Simon Józsefné, Anikó sajnálatos 

balesete óta hiányzik a művelődési ház életéből. 

Innen is  kívánunk Neki mielőbbi teljes felépülést 

és visszatérést. 

Szeptember 7-én a kora délutáni órákban 

nagy volt a nyüzsgés, jövés-menés a művelődési 

ház táján. A mi kedves nyugdíjas klubosaink várták 

nagy izgalommal a jászalsószentgyörgyi és a 

jánoshidai nyugdíjas klubosok érkezését. Ezen a 

napon tartották szokásos Testvérklub találkozójukat. 

Volt étel-ital, dínom-dánom, éneklés, és 

természetesen ropták a táncot is fiatalos lendülettel. 

Igazán üdítő látványt nyújtottak. Pompásan érezte 

magát minden résztvevő. 

Szeptember 15-én délután 3 órakor 

tartották polgárőreink éves beszámolójukat, amelyet 

egy finom vacsora elfogyasztásával kötöttek egybe. 

Köszönjük nekik, hogy vigyáznak ránk és 

értékeinkre. Munkájukban sok sikert és kitartást 

kívánunk! 

Talán még ebben az évben nem volt olyan 

hangos gyermekzsivaj házunk táján, mint amikor 

megjelent „Pici” a bohóc. Szeptember 16-án 

délután a nagyterem színpadán köszönthettük a 

Pestről érkező cirkuszt. A gyerekek nagy kedvence 

„Pici” az ajtóban fogadta vendégeit. Az egyik 

kislánynak, Laurának az volt a kívánsága, hogy 

szeretne kezet fogni a bohóccal. Kívánsága teljesült, 

és a többi gyereknek is maradandó élményt nyújtott 

a bűvész és a bohóc műsorszámainak megtekintése 

és a magával ragadó aláfestő zeneszámok 

meghallgatása. 

Közben természetesen a hétköznapokon is 

zajlik az élet a művelődési házban. 

Termékbemutatók, vegyes vásárok váltják egymást. 

Szeptember 18-án érvizsgálatra és szemvizsgálatra 

invitáltuk kedves lakosainkat, amely 

szolgáltatásokért azonban fizetni kellett és ez igen 

csak megosztotta a résztvevőket. 

Klubjaink száma megszaporodott és előre 

láthatóan ez a szám még nőni is fog. 

Minden hónapban egy alkalommal 
Kisbakonyiné Katika Főzőklubot tart, ahol 

mindig valami újat tanulhatunk a konyhaművészet 

praktikáiról. 

Sülyi Judit vezetésével továbbra is nagyon 

jól működik a zumba. Lányok, asszonyok ütemes 

zenére, tánclépéseiket megfűszerezve mozognak. 

Szeretnénk bővíteni tánctudásunkat az oly csábító 

és erotikus keleti táncművészettel, a hastánccal. 

Minden szerdán este 18 órától várják az újabb és 

újabb tagokat. 

Csütörtökönként este 17 órától az ügyes 

kezű hölgyök, asszonyok, gyerekek (sőt még fiúk 

is) veszik kezükbe az irányítást a művelődési ház  

kistermében, ahol a Kézműves Klub vezetője, 

Budainé Juhász Marianna kötőtűket, horgolótűt, 

varrótűt ad a megjelentek kezébe. Nagy-nagy 

türelemmel és hozzáértéssel segít elsajátítani a 

kötés, horgolás, hímzés, makramézás stb. fortélyait. 

Nagyon jó hangulatban telik a foglalkozás. Vannak, 

akik már szinte profik, mint például Velkei Kitti, 

Csomborné Józsa Rita, Járominé Kiss Kitti. Ők már 

karácsonyi díszeket horgolnak, gyönyörű kitűzőket 

készítenek. Budai Anikó külön specialista, ő a 

gyöngyfűzés mestere. A klub várja a további 

érdeklődőket!  

Minden pénteken ½ 2 kor kezdődik az 

angol szakkör kicsiknek, Józsa Péter vezetésével. 

A nagycsoportos óvodások és a kiscsoportosok 

nagyon lelkesek és büszkék tudásukra. 

Valamennyi klubunk nagyon nagy 

szeretettel vár mindenkit aki hasznosan, jó 

társaságban szeretné eltölteni szabadidejét. 

A szeptemberi hónapot a Búcsúi Bál zárta, 

amelyet Kállai Vilmos és felesége szervezett. Óriási 

volt az érdeklődés. A megjelentek nagyon jól 

mulattak és várják a következő rendezvényt. 

Október 2-án reggel 9 órától a Községi 

Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat 

ingyenes ruhaosztást hirdetett. A nagyterem asztalai 

rogyadoztak a különböző blúzok, nadrágok, 

szoknyák, cipők sokaságától. Mindenki talált saját 

és hozzátartozói részére valami hasznosat. 

A véradás fontosságát közösségünkben is 

elismerik. Idén kétszer került sor véradásra. 

Október 5-én pénteken szinte egész nap fogadták a 

véradókat az egészségügyi szakemberek. Vízi 

Lászlóné, Vígh Ildikó és Trieber Erzsébet lelkes 

munkájának köszönhetően most is 100 főre 

gyarapodott a megjelentek száma 

Október 6-án ünnepelték fantasztikus siker 

sorozatukat az „Erős Emberek”. Kimagasló 

eredményekkel kis falunk nevét öregbítik az ország 

különböző területein. Büszkék vagyunk rájuk és 

kívánjuk, hogy további kitartó munkájukat siker 

koronázza. 

Október 11-én polgármester asszony 

szervezésével létrejött az Idősek Világnapi 

rendezvény. Az idős emberek nagyon nagy 

szeretettel fogadták a meghívást és szép számmal 

meg is jelentek. A köszöntők elhangzása után szinte 

mindenki egyszerre sóhajtott fel a friss, meleg és 

finom illatot árasztó lángos látványtól. Kellemesen 

telt a délután és jóleső érzéssel szívünkben távoztak 

a „szép korú” meghívottak. 
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Másnap október 12-én az óvodások 

koptatták a nagyterem parkettjét. A Szüreti Bál 

hangulatának megfelelően különböző népi játékokat, 

körjátékokat adtak elő, a közösség nagy-nagy 

örömére. A táncok után a behozott őszi gyümölcsök 

elfogyasztásával ért véget az idei Szüreti Bál.    

Még aznap este az Ifi Klub tagjai gyűltek 

össze a művelődési házban, hogy közösen 

megtekinthessék kedvenc filmjeiket. A program 

késő éjjelig tatott. 

Az október 23.-i megemlékezésre 19-én 13 

órakor került sor. Kisbalázs Gáborné tagintézmény-

vezető ünnepi beszédében nagyon érzékletesen 

mutatta be az akkori fiatalok elszántságát, tenni 

akarását. Őt követte a Gerevich Aladár Általános 

Iskola irodalmi színpados tanulóinak műsora. 

Felkészítő tanáraik Molnárné Menyhárt Éva és 

Szilágyi Tímea voltak. Ezt követően koszorúzással 

zárult az ünnepség a Polgármesteri Hivatal 

kertjében. 

Immár 3 éve annak, hogy Simonné Anikó 

fejéből kipattant az ötlet, hogy Halloween napot 

kellene tartani községünkben is. Az elhatározást tett 

követte. A hagyományoknak megfelelően kezdtük a 

munkát. Az előkészületek az idén egy kicsit 

döcögősen indultak, mivel a nagy szárazság nem 

kedvezett a tök termelésének. Így a tökök 

beszerzése igen nagy gondot jelentett. 

Megmentőink Igriczi Mihály és  Batáné Terike néni 

voltak. Az előbbi egy nagy táska sárga színű 

dísztököt, míg az utóbbi egy láda különböző színű 

és méretű tököt ajánlott fel a művelődési háznak. 

Október 29-én hétfőn délután Kézműves 

Nap keretében megkezdtük  tökök faragcsálását. A 

munkában nem csak gyerekek, hanem nagyon sok 

felnőtt, anyuka és apuka is részt vett. A nagyterem 

asztalain igazi kis remekművek születtek. 

Elsősorban töklámpások sorakoztak, de akadtak 

kreatív ötletek is, mint például világító váza, vagy a 

feldíszített és szintén világító táska. Készültek 

fekete kartonlapból boszorkányok, macskák, 

denevérek. Az elkészült munkákat természetesen 

kiállítottuk és meg lehetett őket több héten 

keresztül csodálni.  

Volt még egy nem mindennapi kiállításunk 

is, amely Keresztesiné Tóth Ilona és testvére Tóth 

Anikó ötlete alapján jött létre. Kompozíciójuk 

fantasztikus és teljesen egyedi volt, mely az ősz 

hangulatát jelenítette meg a száraz kukoricaszár, a 

kukoricacső, az elszáradt színes levelek, a 

gesztenyés csipkebokor ágai, a különböző formájú 

és méretű dísztökök friss szalmán való 

elhelyezésével. Rendkívül ügyes és ötletgazdag 

munkájukat teljes szívből köszönjük.  

A tűzzel játszani nem szabad! Ne 

tüzeskedj! Gondolom mindenki hallotta már ezeket 

a tiltó mondatokat. Október 31-én este ezek a 

szabályok érvényüket vesztették, ugyanis egy kicsit 

játszottunk a tűzzel. Eljött a Halloween estje, 

amikor fáklyákat, mécseseket és az előre elkészített 

töklámpákba helyezett gyertyákat gyújtottuk meg. 

Az összegyűltek Dalmadi Tiborné polgármester 

asszony vezetésével indultak, hogy a kis hajtogatott 

csónakokat, melyek  fedélzetén kis mécsesek égtek, 

vízre bocsássák. Ezt megelőzően gyönyörű, 

fenyőágakkal, virágokkal és mécsesekkel 

megtűzdelt kereszt - amelyet Szűcsné Gabika és 

Keresztesiné Ica készítettek – került elhelyezésre a 

temető bejáratánál. A csónakok vízre bocsájtása 

igényelt némi ügyességet, de Mosonyi Zsolt a 

kihívásnak kitűnően megfelelt. A fáradt és átfázott 

résztvevőket a művelődési ház nagytermében 

megterített asztalokon ropogós sajtos pogácsa, 

valamint Dalmadi Tibor által főzött forró és ízletes 

tea és forralt bor várta.  

November első napjaiban megcsörrent a 

telefon. A vonal túlsó végén bejelentkezett a 

Csodamalom Bábszínház Miskolcról. A fellépési 

díj összege első hallásra igen magasnak tűnt, de az 

alkudozás meghozta gyümölcsét, engedek az árból. 

Az előadás költségének összegyűjtése kissé 

körülményes volt, hiszen házról házra kellett járni, 

hogy a megfelelő összeget sikerüljön előteremteni. 

November 13-án azonban a közfigyelem ide a 

művelődési házra fókuszált. Délelőtt még hatalmas 

árukészletével a hevesi vegyes vásár birtokolta a 

nagyterem egész területét. 13  óra után azonban 

elkezdődött a teljes átalakulás. A terem nézőtérré 

változott  és a színpad maga volt a varázslatos 

mesebirodalom. Így vártuk a csillogó szemű 

kíváncsi kis nebulókat, akik már ½ 3-kor özönlöttek 

befelé. Az óvodásokat az óvónők és a dadusok 

vezették át, míg a többiek egyedül vagy a szüleikkel 

érkeztek. Telt házzal vártuk, hogy 15 órakor 

elkezdődjön végre a produkció. A Vitéz László 

című előadást vásári bábozásként indította útjára 

Kemény Henrik. Több nemzedék nőtt fel ezeken a 

meséken. A mi gyerekeink is kitörő örömmel 

fogadták a bohókás, tréfás történetet. A mese egyik 

kedves jelenete volt, amikor Vitéz László előhúzta 

a palacsintasütőt és azt mondta: „A nagyikám 

lánykori báli legyezője” és jól fejbe vágta vele az 

ördögöt. Kitűnően szórakoztunk, nagyokat 

nevettünk. Pár nappal később, november 17-én az 

alattyáni Egyházközösség Katolikus Bált szervezett. 

A cél nagyon nemes volt, hiszen hangosító 

berendezésre gyűjtöttek. Reméljük sikerült céljukat 

elérni.  

Ilyen események színesítették a 

művelődési ház programját. A közeljövőben, 

pontosabban áprilisban újra közöttünk 

köszönthetjük a jászárokszállási Görbe János 

Színkör társulatát egy újabb vidám produkcióval.  

Nagyon kellemes és áldott békés 

ünnepeket kívánunk minden alattyáni lakosnak. 

Kissné Forró Melinda  
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Az idősek klubja életéből 
 

Jótékonysági vásár 
Október végén az óvodások szüreti 

mulatságában gyönyörködhettünk, a Művelődési 

Ház nagytermében. November hónap elején 

Borsányi István látogatott el az intézményünkbe, 

hogy régi népi játékok készítésével okozzon örömet 

fiataloknak és az időseknek egyaránt! 

Szintén ebben a hónapban rendeztük meg a 

jótékonysági vásárunkat. Az adományozóinknak és 

a vásárlóinknak is köszönjük, hogy támogatták 

intézményünket! Klubunk nagy infrastrukturális 

átalakításon ment keresztül, és ezúton is 

köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak, a 

polgármesteri hivatalnak, hogy biztosították 

számunkra az előírásoknak megfelelő tárgyi 

feltételeket, és elkészülhetett november 30-ig az 

akadálymentes wc-k kialakítása, valamint a lépcsők 

és a terasz burkolása, csúszásmentesítése.  

Decemberben 6-án mi is várjuk a Mikulást, 

20-án pedig megünnepeljük Jézus születését a 

karácsonyi ünnepségünkön.  

Mindannyiunk öröméhez és békéjéhez úgy 

is szeretnénk hozzájárulni, hogy kialakítottunk egy 

imádkozó részt, ahol bárki elmélyedhet Isten 

szeretetében és nyugalmában. 

Az évet gondolatban lezárván, ezúton 

szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 

adományával, munkájával segítette, támogatta 

intézményünk működését! A Polgármesteri 

Hivatalnak, a háziorvosi és védőnői szolgálat 

dolgozóinak, Ferencsik Gyulának, a Helytörténeti 

Múzeumnak és dolgozóinak, a jászberényi Baranyi 

Kertészetnek, Csoma Jánosnénak, Bugyi 

Józsefnénak, Szappanos Sándornak, Huszár 

Arnoldnak, Gáspár Gáspárnak és feleségének, Deák 

Jánosnak, Móczó Vilmosnak, Túróczi Bélának, 

Balla Zoltánnak, Héjjáné Kalmár Ildikónak, Nemes 

Miklósnénak, Rácz Tibornak, Kövér Istvánnak, 

Elek Erzsébetnek, Puskás Józsefnek, Kerekes 

Imrének,  és intézményünk dolgozóinak! 

Az Idősek Klubja a következő évben is 

szívesen várja mindazokat, akik szabadidejüket 

szeretnék társaságban, egy jó program keretében 

eltölteni! 

Minden kedves Alattyáni lakosnak 

kívánunk békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és 

eredményes új évet! 

                                                                                                      

Siposné Koncsik Éva 

(mentálhigiénés munkatárs) 
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START- munkaprogram 2012. évben 
 

A két projektelem (téli és nyári) keretében 

két fő szakképzett szakmunkás és 8 fő 

segédmunkás napi 8 órás közfoglalkoztatása 

valósult meg.  A foglalkoztatottak regisztrált 

munkanélküliek, és felnőtt korú ellátásban 

részesülő munkanélküliek részvételével történt. A 

programban egész évben 27 fő, melyből 25 fő férfi 

és 2 nő került foglalkoztatásra. 

A két projektelem keretében 

Önkormányzatunk 4.067.300,- Ft-ot kapott 

közvetlen költségre, mely összegből olyan 

maradandó szerszámokat és nagy értékű gépeket 

vásároltunk, melyet a következő évek során is 

hasznosítani tudunk az intézmények karbantartási 

munkáinak végzéséhez, a községben elhasználódott 

közterületi tárgyak pótlásához.  

A téli program keretében karbantartási 

munkát végeztünk az Idősek Klubja bejáratához 

előtető készült, a terasz lépcső csúszás mentesítése 

és lehullott csempe pótlása történt. 

Az Általános Iskola 256 m
2
 alapozására és 

festésére, és 200 m
2
 falfestésre került sor. Az 

Óvodakonyha intézményben 150 m
2
 falfestés, az 

Óvoda épületben 900 m
2
 festés történt. 

A Jász úti helyközi autóbusz megállók 

elhasználódott fém szeméttárolóit újakra cseréltük 

(összesen 4 db) három darab új szemetest 

készítettünk az Általános iskola és az Óvoda 

intézményeknek. 

A Polgármesteri Hivatal előkertjébe egy db, több 

virágedény elhelyezésére szolgáló udvari virágtartó 

és külső udvari adventi koszorú-tartó készült.  

A projekt keretében valósult meg az általános iskola 

korrodálódott vaskerítésének javítása 74 méter 

hosszú vaselemekből álló részek korrodált 

részeinek cseréje. 

Készült kettő db mobil WC, melyeket 

rendezvények, falunapok, búcsúvásár helyszínekre 

tudunk szükség szerint elhelyezni. 

A buszmegálló belső területét padokkal 

láttuk el a kényelmesebb várakozás érdekében. 

A zöld hulladék elhelyezésére szolgáló 

önkormányzati Déryné u. 20. szám alatt lévő 597 

hrsz.-ú telekingatlan körbekerítése is ebben a 

projektelemben valósult meg.   

Az ingatlant a nyári belvíz projektelem 

keretében végzett fű-, gaz-, cserje irtáskor 

keletkezett zöld hulladék elhelyezésére, majd 

komposztálására használjuk. A fű gyűjtőhelyre 
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szállítását a projekt keretében vásárolt kis traktorral 

és pótkocsival végeztük.  

Folyamatosan végeztük a község 

belterületén a parkban a hulladékgyűjtést, melyet a 

községháza udvarán helyeztünk el, a lerakóhelyre 

történő szállításig.  
A program keretében végeztük a cserje 

irtást, továbbá a kiöregedett fák kivágását.  

Fentieken kívül a KÖTIKÖVIZI-gel 

történt megállapodás keretében 5 főnek tudtunk 

munkát adni. Ők a belvízelvezető rendszer és 

közterület karbantartásában, fűkaszálásban, 

gazeltakarításban vettek részt. 

Dalmadi Tiborné 

polgármester 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

Magam és a családom nevében szeretnék köszönetet mondani a Községi 

Önkormányzatnak és vezetőjének, a polgármester asszonynak, mivel az idei évben a 

község valamennyi családját, így bennünket is az ünnepek alkalmából csomaggal 

köszöntöttek. Figyelmességüket köszönjük, és kívánunk az Önkormányzat valamennyi 

dolgozójának, képviselőjének kellemes karácsonyi ünnepeket! 

Horváth János és családja (Alattyán, Deák Ferenc út 1.)   

 
 

 

2010-ben lett regisztrálva Alattyán, mint 

település Facebook oldal! Ez alatt a két év 

alatt össze lett kapcsolva a 

www.alattyan.hu weboldallal is. Sok 

fejlesztési munka árán megérte, hisz 2012 

nyár elején Magyarország egyik 

legnagyobb online-marketing cége egy 

versenyt hirdetett meg. Az oldal 

főszerkesztője Józsa Tamás az oldalt 

benevezte erre a versenyre. Település 

kategóriában Alattyán ELSŐ HELYEN 

végzett, olyan városokat megelőzve, mint 

Pécs(2), Siófok(3), Eger(4)!  A versenyben 

13 kategóriában 279 oldalt neveztek, 

amikre 1569 ember 5144 szavazatot adott 

le. Szavazatokért köszönet minden 

alattyáni lakosnak aki ebben részt vett nap 

mint nap. Persze azért azt is el kell 

mondani, hogy szavazatok mellett a 

szakmai háttér is hozzájárult ahhoz, hogy 

sikeresen végeztünk a dobogó tetején! 

Külön köszönet Budai Rudolf 

hírszerkesztőnek, aki jászsági identitású 

hírekkel bombáz minket. 2012 nyarán 

Alattyán "facebook hírére" a környező 

települések is elkezdték magukat 

beregisztrálni, ezzel egy lavina indult el a 

Jászságban és mára már szinte Jásztelektől-

Jászdózsáig minden település megtalálható. 

Reméljük sikerül még magasabb szintre 

fejleszteni az oldalt a következő években, 

illetve még érdekesebbé tenni 

településünket a világhalón. Az oldalunkon 

folyamatosan olvashatók hírek és 

megtekinthetők az elmúlt évek 

eseményeinek képei. Aki még eddig nem 

lájkolta, akkor itt ideje: 

facebook.com/alattyan !  

 
 Facebook jelmondatunk:  

"I LOVE ALATTYÁN"! 
 

Józsa Tamás

http://www.alattyan.hu/
http://facebook.com/alattyan
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Sportoldal - Boksz 
 
Interjút készítettünk GRÓSZ ZOLTÁNNAL, 

községünk ifjú sporttehetségével, aki jelentős 

eredményeket ért el az utóbbi években 

bokszolóként.  

- Hogy telt számodra a 2012-es év? Mit vártál és 

mi teljesült? 
2012. április 20 és 24 között zajlott az Országos 

Diákolimpia, ahol első helyezést értem el.  2012. 

május 31 és június 6 között került megrendezésre a 

Bornemissza Gergely Emlékverseny Egerben, ahol 

szintén felállhattam a dobogó legfelső fokára. Ezt 

követően egy 3 hetes táborozáson vettem részt a 

Tatai Olimpiai Edzőtáborban, ahol eldőlt,  hogy a 

Junior Magyar Válogatott kerettagja lettem. 2012.  

június 22-től július 2-ig a Junior Ökölvívó Európa 

Bajnokágon Bulgáriában ( Szófiában ) nyolcadik  

lettem. .  

- Melyik volt a legjobb versenyed? Ért valahol 

csalódás? 
Legjobb versenyem az Európa Bajnokság volt. Jó 

volt a magyar válogatott színeiben bokszolni és 

nagyon jó volt hallani, amint nekem  mondják, 

hogy  HAJRÁ MAGYAROK! Igazi csalódás nem 

ért, bár  nyolcadik lettem,  de a legjobbtól kaptam 

ki, és így emelt fővel jöttem el Bulgáriából.  Bár 

végiggondolva, ebben az évben mégis csak csalódás 

volt, hogy a magyar bajnokságot ki kellett hagynom 

sérülés miatt. 

- Jövőre milyen terveid vannak? 
Jövőre korosztályt váltok, mivel ifi leszek. 

Budapesten lesz egy válogató verseny március 

elején, és azt meg szeretném nyerni. Valamint  ki 

szeretnék jutni újra az Európa Bajnokságra, mert ott 

egy ötödik  hellyel kvalifikálhatom  magam a 2014-

es Ifjúsági Olimpiára.  

- Mit szólsz az új szabályváltozáshoz, azaz hogy 

az amatőr bokszban mostantól nincs fejvédő és 

úgy pontoznak mint a profiknál? 
Szerintem ez nem jó ötlet, mivel sok lesz a K.O, nő 

a sérülések száma, a fejelés.  Én az amatőröknél 

ezeket a szabályokat nem vezettem volna be.  A 

pontozás viszont szerintem jó dolog, már ideje volt, 

mivel így nem lesz annyi csalás mint korábban. 

Köszönjük az interjút és további sok sikert 

kívánunk! 

A győztes Grósz Zoltán 

 
 

Futball hírek 
Községünk nem szűkölködik sikeres sportolókban, 

mint azt BÁRKÁNYI ARNOLD futballista 

példája is igazolja.  

- Mióta játszol Komlón ? 
2011 augusztusa óta szerepelek a Komlói 

Bányásznál, mivel Jászberényben akkoriban 

megszűnt a felnőtt labdarúgás. A környéken nem 

sikerült szakmailag  kielégítő helyre igazolni, így 

belevágtam a komlói kalandba. 

- Hogy telik a szezon, mit vártál? 
A szezon eddig nagyon jól sikerült, második helyen 

állunk, igaz a szerencse is mellénk szegődött 

párszor. Sok meccset nyertünk meg egy góllal az 

utolsó percekben, de mint mondják, csak a jó 

csapatnak van szerencséje. A csapat elé az 5-be 

jutást tűzték ki célként a vezetők,de a csapat magját 

jó játékosok alkotják,  így én reálisnak tartom a 

dobogót. 

- Mit vársz a tavaszi szezontól? 
A tavaszi szezon elé is pozitívan tekintek, hiszen ez 

az ősz jól megalapozta a jövő évet. Néhány  

minőségi igazolással szerintem még a bajnoki cím 

sem lenne elérhetetlen. Az a munka amit elvégzünk 

páratlan az NBIII mezőnyében. Felkészülési 

időszakban heti 7-8 alkalommal is készülünk, 

viszont ha ez csak a dobogó 2. vagy 3. helyére 
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lenne elegendő, akkor se lennék szomorú. 

- Hiányzik Alattyán? 
Mivel csak havonta tudok hazajárni, azt kell 

mondanom, hogy a hónap végére már hiányoznak 

az otthoniak. Szerencsére a párom március óta itt 

lakik velem és ez nagyban megkönnyíti a 

távolságot. 

A futballról kérdeztük RONYECZ IMRÉT is.  

- Jól megy a játék Jászalsószentgyörgyön, ezt 

vártad magadtól? 
Az elmúlt időben sajnos elég gyengére sikerült a 

szereplésem. Sok volt a sérülésem és volt egy 

hosszabb eltiltásom is a saját hülyeségem miatt. 

- Sikerült beilleszkedned a csapatba?  

A beilleszkedéssel egyáltalán nem volt gond. 

Először az ifi csapatban kezdtem a pályafutásom. 

Körülbelül 3-4 hónapot játszhattam az ifiben, aztán 

felvittek a felnőtt csapatba ahol csereként kezdtem, 

de nem sok idő kellett hozzá, hogy a kezdő 

csapatban találjam  magam. Hamar megszerettek a 

csapattársak és a szurkolók is, és ez fordítva is igaz. 

Nagyon jól érzem magam ebben a közösségben.  

- Mik a hosszú távú terveid? 

Nem tervezek előre. Jelenleg nem szeretném ott 

hagyni a JKSE-t, mert nagyon jó a hangulat és 

nagyon szeretek ott futballozni.  Kaptam már jó pár 

ajánlatot más csapatoktól, de most nem szeretnék 

eligazolni máshová. 

- Ha Alattyánon lenne egy felnőtt csapat, 

hazajönnél újra focizni? 

Ez egy nagyon jó kérdés. Mivel Alattyánon 

fociztam nagyon sokáig, meggondolnám, hogy 

visszajönnék-e. De ehhez egy normális edző kell, 

meg természetesen biztos anyagi háttér, hogy a 

focisták ne a saját pénzükből utazzanak el 

meccsekre vagy esetleg fizessék ki a bírókat. Ha ez 

meg lenne, akkor igen, valószínűleg vissza jönnék 

szeretett kis falumhoz. 

- Az erős emberek vagy a foci áll hozzád 

közelebb? 

Az erős emberek vagy a foci? Erre a kérdésre csak 

annyit tudok válaszolni, hogy eddig is megoldottam 

a kettőt együtt, ezután is megfogom! Nekem ugyan 

olyan fontos az erős emberek csapata is, mint a 

foci! Sok meccset kihagytam már amiatt, hogy az 

erős emberek számára rendezett versenyen részt 

tudjak venni, és őszintén megvallva nem bántam 

meg! Mert ez a kis csapat, amit az erősek csapata 

alkot nagyon a szívemhez nőtt! Én vagyok a 

legfiatalabb, de befogadtak, és ennek nagyon örülök. 

Nagyon jól érzem magam és ez nem is fog változni! 

Ahogy küzdünk egymásért és a falu hírnevéért, az 

mindennél többet ér! 

Sportolóinknak kívánunk további sok sikert, céljaik 

eléréséhez kitartást ás természetesen boldog, békés 

ünnepeket! 

 

Józsa Tamás 

 

Adósságkonszolidáció 
 

 
Október végén jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök úr, hogy az ötezernél kevesebb 

lakosú települések adósságát teljes mértékben 
átvállalja az állam. Ebben az ügyben Pócs János 
országgyűlési képviselő úr egyeztető megbeszélést 
folytatott településünkön. Képviselő úr mindent 
megtesz annak érdekében, hogy Alattyán község 
önkormányzatának is megoldódjanak napi 
nehézségei. Sajnos, a Magyar Államkincstárral 
szemben fennálló tetemes fizetési 
kötelezettségünk (2007), valamint a 
szennyvízberuházással kapcsolatos beruházási 
hitelünk nem része a konszolidációnak, mivel 
egyrészt nem hitelintézettel szemben áll fenn a 
tartozásunk, másrészt pedig nem adósok, hanem 
készfizető kezesek vagyunk. Esetünkben a 
folyószámla hitel, és egy nyáron lejáró fejlesztési 
hitel lesz része az adósság átvállalásának.  



12 
XV. évfolyam 4. szám                               2012. december 

 
 
Bízunk abban, hogy Képviselő Úr munkája 
eredménnyel jár, és mód lesz arra, hogy Alattyán 
község önkormányzata is segítséget kapjon. 

Dalmadi Tiborné  
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
SZÜLETÉS 
Berki Krisztián Zsolt 

Borsodi Balázs 

Burai Róbert Adrián 

Góman Rikárdó 

Hancsicska Franciska 

Horváth Rajmond 

Juhász Dzsamila Alexandra 

Kállai Csaba Gábor 

Kenéz Balázs 

Kiss Kamilla 

Lakatos Amanda Tímea 

Marton Máté 

Oláh Fruzsina 

Oláh Róbert 

Szlivka Johanna Boglárka 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Kállai Csaba – Varga Marianna 

 

HALÁLOZÁS 

Bárkányiné Kovács Marianna Ilona 

Dunavölgyi Gyula 

Ivan Iulius 

Feke Ferenc 

Hideg Gáborné 

Hajas Antal 

Tóth Mátyás 

Tóth Imre 

Varga Erzsébet 

Bugyi Józsefné 

Kiss Károly 

Kovács Györgyné 

Sóti Ferenc 

Hajas Antalné 

Tóth Mátyásné

 

FELHÍVÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alattyán településen 2012. december 27.-én 

szemétszállítás nem lesz. Új időpont 2012. december 28. (péntek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Hírmondó szerkesztési munkálatait végezték, akik 

cikkeikkel hozzájárultak a lakosság tájékoztatásához. 

 

Alattyáni Hírmondó 

Alattyán Községi Önkormányzat lapja 
Felelős kiadó: Dalmadi Tiborné polgármester                  Felelős szerkesztő: Mack Sándor jegyző 

A szerkesztőbizottság tagjai: Simon Józsefné, Rozmis Margit,  
ISSN 2061-5744 

Kiadja: Alattyán Község Polgármesteri Hivatala, Alattyán, Szent István tér. 1 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívjuk a község lakosságát 

Karácsonyi közös ünneplésünkre 
2012. december 21-én 17 órai kezdettel  
a Szent István térre (Idősek Klubja előtt),  

a község Karácsonyfájához. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

„A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, 
Néhány szép pillanat az évekre nem vigasz. 

Akit sokszor megbántottál, talán ma 
megbocsát, 

De ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt 
tovább!” 

 
Alattyán Község Önkormányzata 

 


