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Wass Albert:  Karácsonyi mese 
Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s 
olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó 
tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipá-
zó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán 
olykor megcsillant a láng. Mi gyermekek a mennyeze-
tig érő, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk 
elfogódottan és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár 
pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott 
ajándékokra, hűségesen elénekeltük a Mennyből az 
angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a 
betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk 
közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a 
játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az 
éhes farkascsorda. Kis idő múltával nagyapánk meg-
szólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénember-
hangján:  
- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen kelet-
kezett tulajdonképpen a karácsony?  
- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit 
húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s nagy-
apánk bólintott rá.  
- Ez igaz - mondta -, mert hogy ő volt az Úristen leg-
nagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számá-
ra. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha 
ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletke-
zett. Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk 
valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen les-

tük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes 
meséket tudott ám.  
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippan-
tott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk 
unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak 
ledőlte után nem tudták megérteni egymást többé, 
mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és 
az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatal-
masodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, 
mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másik-
nak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a föld-
jét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s 
mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az 
embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. A 
rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rá-
gyújtotta jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy 
napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallot-
ta az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a 
sötétséget és a hideget.  A nap eltűnt az égről, a vizek 
befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé 
semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusz-
tulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor 
pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden 
emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az 
Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a 
Világosságot, és ezt mondta neki:  
"Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet 
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gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg 
minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még 
megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak 
gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó 
előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike 
világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi 
világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam 
rája." Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala 
alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld 
sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli 
éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az 
utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, fagyott 
kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne 
kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meg-
gyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemen-
céjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a 
megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomoro-
dott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem 
talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem. Las-
sanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt 
fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak össze-
találkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát 
vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember 
volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de 
mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem 
összeroskadt a gyöngeségtől.  
"Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az 
angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak 
itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette."  
"Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - 
Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak 
meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének 
el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztu-
lok." Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki 
a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük 
van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott ku-
nyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet 
rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a 
kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy 
didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az 
angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, 
mert jóságot talált abban. "Édesanyám, éhes va-
gyok..." - nyöszörögte a gyermek, s az asszony be-
nyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz ken-
yeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyer-
meknek.  
"Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az 
angyal. - Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy ma-
holnap meghalsz." "Az nem baj, ha én meghalok - 
felelte az asszony -, csak legyen mit egyék a kicsi 
fiam." S az angyal ott nyomban meggyújtotta a máso-
dik gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A 

gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, 
aztán megszólalt:  
"Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a 
szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. 
Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a 
tűznél!" Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik 
gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan sza-
ladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye 
mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. 
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az 
Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben 
meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy 
megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált 
jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy 
azon nyomban megszűntette a sötétséget, visszapar-
ancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi 
világnak.  
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen 
emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a go-
noszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok 
rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban 
szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg 
támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma las-
san elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig 
megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit 
elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a le-
grövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a 
karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, 
fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő 
jó miatt a bennünk lévő rosszat.  
- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk 
ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -
, én pedig azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy 
megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi 
emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, 
melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, 
jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és 
előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a 
rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úris-
ten újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és 
gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság 
és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy 
emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet 
meg egyedül a pusztulástól. 
 
Wass Albert csodálatos meséjével kívánunk az 
önkormányzat nevében Alattyán valamennyi 
lakójának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt! 
    

Koczkás Gábor és Tóth Ildikó
 

TÁJÉKOZTATÁS 
2015. december 1-től a központi orvosi ügyeleti szol-
gáltatást a Régió Ügyelet Nonprofit Kft. végzi telepü-
lésünkön. (Az ügyeleti rendszer a Jászberényi Közpon-
ti Orvosi Ügyeleti rendszer része lesz, ahol külön 
gyermekügyelet is van hétvégén és ünnepnapokon.)  

Az ügyeleti időszak a következő:  

• Hétköznap: 18:00-től másnap reggel 08:00-
ig.  

• Hétvégén és ünnepnapokon: 08:00-től más-
nap 08:00-ig  
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• Hétvégén és ünnepnapokon: 08:00-től 
18:00-ig külön gyermekügyelet. 

GYÓGYSZERTÁR: Jászberényben H-SZ: 8-20. 
Ügyelet Jászberényben felváltva, non stop.  
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET RENDELŐJE (felnőtt-
gyerek ambuláns ellátás): 5100 JÁSZBERÉNY, THÖ-
KÖLY ÚT 13. (az ügyeletes orvos munkáját mentő-
tisztek is segítik)  
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06-70-3703-104 (házhoz hívás)  
MENTŐSZOLGÁLAT /MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104 
 
Hétköznap: 16.00-tól 18:00 óráig háziorvosi készenlét 
működik a sürgős hívások ellátására a területen (a 
készenlétes háziorvos is az ügyelet központi diszpé-
cserszolgálatának számán keresztül érhető el ebben 
az időszakban)  
 

A FENTIEK MELLETT JÁNOSHIDÁN: Hétvégén és ün-
nepnapokon Jánoshidán kiegészítő ügyeleti rendelést 
is tartunk a következő címen és időtartamban:  
- RENDELŐ: JÁNOSHIDA, FŐ U. 49.  
- KIEGÉSZÍTÜ ÜGYELETI RENDELÉS IDEJE:  
13:00-15:00-ig 

 
Bővebb információ: alattyan.hu weboldalon 

 

  
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Október 1-jén az IDŐSEK VILÁGNAPJÁN, ebben az 
évben is köszöntöttük a település szép korú lakosait. 
Műsorral és uzsonnával készültünk erre a délutánra. 
Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel a 
rendezvényt! Október közepén ismét ruhaosztást 
szervezett az Önkormányzat a lakosság részére. Idén 
is megszerveztük a MINDENSZENTEKI kézműves 
napot és a fáklyás felvonulást. Nagyon sok gyermek 
vett részt a tökfaragáson, ugyanis Ferencsik Gyula 
vállalkozó egy teherautóra való tököt ajándékozott! 
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet 
mondani! Nagy örömet szerzett a gyermekeknek. Sok 
szép töklámpás készült, a felvonulások is nagyon 
sokan részt vettek! November elején újra véradást 
szervezett a Vöröskereszt helyi szervezete, ebben az 
évben már harmadik alkalommal. November közepén 
az Óvoda jótékonysági bálján szórakozhatott a 
közönség, majd a következő hétvégén a Nyugdíjas 
klub éves névnapi rendezvényét tartotta. 
Novemberben a hölgyek részére szépségnapot 
szerveztünk egy külső cég segítségével, ahol 
szépségápolási tanácsokkal gazdagodhattunk. Illetve 

az önként jelentkezőket a sminkes szebbé varázsolta. 
Újra elérkeztünk az ADVENT időszakába sok 
rendezvénnyel. December 5-én a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató szervezett Mikulás 
ünnepséget állami gondozott gyermekek részére. 
Minden klub készül a FALUKARÁCSONYRA! A 
kézműves klub adventi koszorúkat, asztaldíszeket és 
kopogtatókat készített. Idén is gyűjtjük a 
rászorulógyermekek részére a játékokat. December 
17-én tartjuk a KLUBKARÁCSONYT, ahová az 
Idősek otthonának lakóit és gondozóit is meghívtuk. 
December 21-én pedig az Önkormányzat 
szervezésében tartjuk a FALUKARÁCSONYT. Idén a 
szilveszteri bált a helyi Vöröskereszt szervezete 
szervezi. 
 

Kívánunk minden Kedves lakosnak BÉKÉS, 
BOLDOK KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG ÚJ ÉVET! 
Simon Józsefné 

műv. szervező

 
FELHÍVÁS 

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY NOVEMBER 1-TŐL A KÖNYVTÁRBAN IS LEHET 
FÉNYMÁSOLTATNI A HIVATALI TARIFÁKKAL NYITVATARTÁSI IDŐBEN. 

 
Tisztelt Alattyáni Lakosok! 

A Magyar Vöröskereszt alattyáni alapszervezete az 
idén 3 véradást szervezett, melyeken 198 ember 
segített embertársain. A véradáson részt vettek közel 
60 liter vért adtak le, ami a jászsági települések lélek-
számát, és a leadott vér mennyiségét tekintve is  re-
kordnak számít!  E siker elérésében nagy szerepe volt 
a véradók önzetlen segítőkészségének, az alattyáni 
önkormányzat támogatásának, mellyel hozzájárult a 
véradások és a véradó vacsora színvonalas lebonyolí-

tásához, melyet ezúton is köszönök.  Az idei évben 22 
véradónk ünnepelhette jubileumi véradását, köztük 
Bojtos László a 60. jubileumi kitüntetését vehette át. 
Várjuk a jövő évben is véradóinkat és szívesen látnánk 
olyan fiatalokat is, akik vérükkel segítenek embertár-
sainkon. Bővült vöröskereszt tagságunk is pár fővel, 
és szívesen várunk újabb tagokat, akik évi 600-Ft 
tagdíjjal segíthetik a véradók megbecsülését! Utoljá-
ra, de nem utolsó sorban köszönöm meg az önzetlen 
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segítséget társaimnak (Vígh Ildikó, Trieber Erzsébet, 
Ronyecz Anikó, Varga Lászlóné) akik önkéntes munká-
jukkal  segítettek az előbb említett rendezvények 
sikeres lebonyolításában. Év végéhez közeledve en-
gedjék meg, hogy a magam és a segítőim nevében 
minden alattyáni lakosnak kívánjak békés, boldog 
karácsonyt, és sikerekben gazdag újévet.  

Várjuk Önöket a Művelődési Házban megrendezésre 
kerülő szilveszteri mulatságunkra, melynek bevételét 
szintén a község lakosainak egészségvédelmére kíván-
juk fordítani.  

Vízi Lászlóné  
helyi vöröskeresztes titkár 

 
A HELYTÖRTÉNETI KÖR BESZÁMOLÓJA 

A Helytörténeti körünk aktív tagjainak munkája  ez 
évben is elsősorban a gyűjteményünk állagmegóvásá-
ra, a környező települések  tanulóinak és a helyi osko-
lásaink egyre gyakoribb látogatásainak méltó fogadá-
sára, és a Jászsági Honismereti Egylet negyedéven-
kénti rendszeres ülésein, gyűlésein való részvételben 
nyilvánult meg. Elmondhatjuk, hogy ez utóbbi, a Jász-
sági Honismereti Egylet jászdózsai, jászboldogházi és 
alattyáni gyűlésén a  Helytörténeti  Kör egyenrangú 
tagként képviselte községünket, valamennyi résztvevő 
elismerően nyilatkozott  munkánkról. A község más 
szervezeteivel együtt  részt vettünk a XXI. Jász Világ-
találkozón Július  18-19 - én Jászalsószentgyörgyön. 
Névadónk születésének 115. évfordulóján az emlék-
tábla  avatásán, és  a templomunk mögött Jusztus 
József kanonok emlékoszlopának felszentelésén, va-
lamint a "Pieta" szobor műemlékké nyilvánításának 
felemelő eseményén is jelen voltunk. / A kanonok úr  
emlékoszlopa az első  abban a leendő Emlékparkban, 
amelyben az  alattyáni kötődésű  egykori egyházi 
méltóságoknak  hasonló mementókkal fog a közösség  
örök emléket állítani. Aki rendelkezik internettel és a 
Facebookon  követi  az "Alattyán régen és most "ol-
dalt, láthatja, hogy Alattyánt és lakosait  bemutató 
archív, régi és még régebbi fényképeink folyamatosan  
gyűlnek és gyűlnek ... A  fényképgyűjtemény /is/ az 
Önök jóvoltából, a Ti  segítségetekkel jött létre és 
csakis úgy, csakis akkor bővülhet igazán, ha ezután is 
leporoljátok a régi fotóalbumokat, fényképes dobozo-
kat és  bizalommal adjátok – 
válogatás után – a Helytörténeti Kör tagjainak. E so-
rok  írója minden felrakott képért  erkölcsi felelősség-
gel  tartozik a közösségnek, azt mondhatja, hogy 
egyetlen komoly negatív visszajelzés sem érkezett ez 
idáig hozzá. DE a képeken szereplők kilétét annál  

többen firtatták. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy 
leírjam: nagyon sok képen nincs  semmiféle informá-
ció, kapaszkodó, név, időpont, ezért azt kérem, hogy  
aki  ismeri, felismeri a személyt, személyeket, a hely-
színt és az időpontot, az bátran jelezze nekem. Írjon a 
képhez, hiszen olyan jó viszontlátni Őket, és régi 
önmagunkat Fényképezőgépünkkel nemrég  fotókat 
készítettünk a Mindenszentekre készülő temetőnkről, 
a felújítandó kápolnánkról Az első világháború 
alattyáni hősi halottainak  méltón rendbe tartott sírjai-
ról és a községünk egykori hírneves szülötteinek 
nyughelyeiről. Hamarosan ismét folytatjuk a falunk 
még nem ismert  történetének, hagyományainak, érté-
keinek összegyűjtését, felkutatását, megörökítését is.  
Azt gondoljuk, hogy a Helytörténeti kör eddigi mun-
kája, mindaz, amit a könyv, amit a gyűjtemény, amit 
az interneten megosztott fotók és a hétköznapok csen-
des munkája  fémjelez; mindenki számára  nyilvánva-
lóvá teszi, hogy  a tevékenységünket sohasem  vezé-
relte és a jövőben sem fogja vezérelni sem az anyagi 
haszonszerzés, sem bármiféle  ilyen-olyan ideológia!  
A  privát ,személyes magánélet előttünk szent és sért-
hetetlen, ez az a" kályha, ahonnan  elindulunk"!     
Tisztelt Olvasók!  Ezek után nincs más hátra, hogy így 
év végén  megköszönjük mindazok bizalmát és mun-
káját, akik ezen esztendőben is segítségükkel, tárgyi és 
eszmei  értékeikkel gyarapították a  Gyűjteményünket, 
ezzel is öregbítve Alattyán nevét a világban!  
A Gecse Árpád Helytörténeti Kör valamennyi tagja 
nevében ezúton kívánunk minden kedves olvasónk-
nak, minden jóakaratú embernek az ég alatt... Békés 
Áldott Karácsonyt és Békés Áldott, Boldog Új Esz-
tendőt!                      

Benke Róbert és Budai Rudolf

 
LUCA- NAPI HAGYOMÁNYOK 

Kedves Olvasóim!  Valamennyien úgy véljük, hogy 
mindannyian ismerjük a Luca- naphoz kötődő babonás 
hiedelmeket, hiszen ugyebár mindenki hallott a luca-
székről, és az ilyenkor előmerészkedő borzadalmasan 
fertelmes, istentelen gonosz boszorkányokról. Decem-
ber 13. napja  mára egyet jelent ezen infernális pokol-
béli ronda teremtmények és a Sötétség  más urainak 
dévajkodásával, holott. Holott eredetileg ez a nap 
minden rossz híre ellenére egykoron egészen más 
előjelű volt!   Ugyanis egészen 1582 februárius havá-
nak 24. napjáig -  amíg a Julius Cézár által  Kr. e. 45-
ben bevezetett naptár volt érvényben - erre a napra 

esett a téli napforduló. A sok száz év alatt azonban  a 
Julianus- naptár  rendszeréből következően már 10-re 
szaporodott fel az úgynevezett szökőnapok száma, s 
ez már nemcsak az egyházi liturgikus évet zavarta 
meg az ünnepek napjainak pontos megállapításában, 
hanem már a  földművelők és a gazdálkodók  sem 
tudták  a munkák  megkezdésének, elvégzésének  stb. 
időpontját meghatározni.   XIII. Gergely pápa volt az, 
aki tudós matematikusok  számításai alapján és segít-
ségével végül egy olyan reformot vezetett be 1582-
ben, ami nagyon hosszú ideig tudja biztosítani a pon-
tos időszámítást anélkül, hogy a szökőnapok feltor-
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lódnának. Ennek köszönhetően  tevődött át a naptár-
ban a téli napforduló13-ról 21-re.  Luca  napja azon-
ban  őseink babonás emlékezetében és tudatában  a 
legutóbbi időkig megmaradt, de nem mint a Fény, a 
Fényesség, hanem a Sötétség hatalmainak napjaként.  
Luca, Lucia egyébként fényt, fényességet jelent,  rá-
adásul a pokolbéli Lucifer is egykor  Angyalként szol-
gálta az Urat, és nevének jelentése: fényhozó. Most 
pedig nézzük, hogy vallásos-babonás elődeink miféle 
hiedelmeket, miféle praktikákat fűztek e sötétté 
alacsonyult naphoz. Egy 1950-es kéziratos gyűjtésből 
kiderül, hogy ezen a napon  például egy vöröshagymá-
ról  lehántottak 12 réteget, mindegyikbe raktak egy 
csipetnyi sót és feltették őket a kemencenyakra. Kará-
csony bőjtjén /" bőttyén"/aztán megnézték, hogy a 12 
hagymaréteg,- ami az év 12 hónapját jelentette---; 
melyik lett nyirkos, ill. melyik maradt száraz. Ez jelez-
te, hogy az eljövendő  esztendőben  melyik hónapban  
milyen időjárás várható. Időjóslásként végeztek olyan 
rituálét is, amikor 13-án levágtak a meggyfáról egy 
ágat, és vízbe tevék azt.  Karácsonykor megnézték, 
hogy melyik rügy virágzott ki,  ami azt jelezte, hogy 
azon hónap derűs lesz a jövő évben.   Ama nevezetes 
lucaszék készítése is ekkor vette kezdetét, amely szo-
kás bármily hihetetlen, a mi falunkban is dívott. Adat-
közlőim /Homoki Mihályné, Oláh Gyula, Sándor 
Károly/ elmondása szerint a széket  etnikai hovatarto-
zás nélkül egyaránt csinálták  a bátrabb magyarok és 
romák egyaránt! 13 napon át készült, mindennap fa-
ragtak rajta valamit, és a karácsonyi éjféli misén a 
templom előcsarnokába vagy a kórus alá letéve, krétá-

val egy varázskört húzva maguk köré- ráültek  /Besze 
Mihály gyűjtése/. Így felvértezve,  a templomba jövő 
nép közül  a székre állva felismerték a falubéli bo-
szorkányokat. Ajánlatos volt magukkal vinni egy 
marék kölest vagy mákot, és  hazafelé menet azt szét-
szórni, mert azt a rusnya  boszorkánynak  fel kell 
szednie  az utolsó szemig - addig nem  bírja az embe-
reket megfogni -, tehát van idő hazafutni a templom-
ból a jámbor lelkeknek. Érdekes és ritka  az az 
alattyáni szokás, hogy a Luca széke nemcsak a temp-
lomban teszi láthatóvá a boszorkányokat és más go-
nosz lelkeket, hanem bizonyos jeles helyeken, első-
sorban a keresztutaknál   is! Éjfélkor a magyar asszo-
nyok a cigányasszonyokkal együtt "ülték meg a szé-
ket" és bizony nagy szó volt ezt félelem nélkül  vég-
hez vinni! A cigányság körében ez egyfajta próbatétel, 
beavatás lehetett, mert aki meg merte  csinálni, meg-
merte nézni, látni a  boszorkányokat és az elkárhozott 
lelkeket, azt utána nagy tisztelet övezte a falubéliek 
körében. Ugyancsak az alattyáni  Luca- napi  mágikus 
hiedelemkörbe tartozott az a szertartás is egy 1950-es 
gyűjtésből, miszerint ha valaki eme naptól kezdve 
Karácsonyig minden nap összeszed egy-egy szál nap-
raforgókórét, és azzal kimenvén a határba egy ke-
resztúton pontban éjfélkor meggyújtván azt, annak 
fényénél meglátja a  söprűn lovagló boszorkányokat./ 
A tűz égesse meg őket!/  
 

Írta Budai Rudolf  Az Úr megtestesülésének 2015  
évében Karácsony  havának 13. napján. 

 
ÓVODAI HÍREK 

Itt a vége, fuss el véle… 
Elfutottak az őszi hónapok, de közben sok-sok él-
ménnyel, programmal, ismerettel lettek gazdagabbak a 
gyermekek. A Szent Mihály- napi programunk nagyon 
jól sikerült, a gyermekek, szülők egyaránt jól érezték 
magukat. Október 4-én az állatok világnapjáról emlé-
keztünk meg. Kilátogattak a gyerekek a Vadászházba, 
ahol a trófeákat vehették szemügyre, valamint élő 
állatokkal ismerkedhettek a gyermekek az óvoda ud-
varán. Sok tapasztalatot gyűjthettek az őszről. A kö-
zépsősök a zöldséges boltba, a nagycsoportosok a 
jászberényi piacra látogattak el. Sok-sok sétát tettek a 
szabadban, virágokat, leveleket, terméseket gyűjtöttek, 
amit felhasználtak a tevékenységek során. 
Az egészséges életmódra való nevelés fontos felada-
tunk, ezért Egészségvédelmi Hetet rendeztünk, mely-
nek során még többet mozogtunk, zöldségekből, gyü-
mölcsökből barkácsoltunk. Vendégünk volt a fogorvos 
néni, aki megmutatta és elmondta a gyerekeknek a 
helyes fogmosás és fogápolás teendőit. Készült gyü-
mölcssaláta is, kóstolhattak tejterméket és különböző 
egészséges ételeket. A nagyok készítettek tablót az 
egészséges és az egészségre ártalmas ételekről, italok-
ról. Részt vettünk az Európai Unió által is támogatott 

Hulladékcsökkentési Hét pályázaton, amelyre újra-
hasznosított játékokat, eszközöket kellett készíteni és 
behozni a gyermekeknek. Köszönjük a szülőknek, 
hogy segítettek a gyermekeiknek ebben részt venni. 
Minden résztvevőt oklevéllel és csokival jutalmaz-
tunk. 

 
Eljött ismét az év utolsó hónapja, és vele a legszebb 
ünnepek. Az oviban a december 5-i dátum kiemelke-
dő. Mi felnőttek is nagy izgalommal készülődünk erre 
a napra. Kidíszítjük a csoportszobákat, az előteret, 
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folyosót, verseket, meséket keresünk, csizmát festünk, 
mikulást színezünk, hogy érzelmileg ráhangoljuk a 
gyermekeket az ünnepvárásra. Mindhárom csoport az 
életkorának megfelelő verseket, dalokat, mesejelenetet 
tanult és adott elő a Mikulásnak, de egyúttal szereplő-
ként és nézőként mindenki részesévé vált a közös 
ünnepi műsornak. Köszönjük a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, hogy gondoltak az ovisokra és 
Mikulás csomaggal, írólapokkal, ceruzákkal ajándé-
kozták meg a gyermekeket. 

 
Ami még az utolsó héten vár a gyermekekre: Mini 
Manó színház társulatának előadása, Adventi vásárba 
megyünk, mézeskalácsot sütünk, várjuk a szülőket 
adventi készülődésre, közös kézműves délelőttre és 

karácsonyi műsorra. Az időseket, nyugdíjasokat meg-
hitt karácsonyi műsorral és apró meglepetéssel aján-
dékozzák meg a nagycsoportosok. Gyermekkará-
csonyt rendezünk, gyertyát gyújtunk, zenét hallgatunk. 
Az ajándék egymás számára a csoportok karácsonyi 
műsora és az együtt töltött délelőtt lesz. Az év utolsó 
napjait mindenki otthon, családi körben tölti, amelyre 
már mindannyian vágyunk.  
 
Az óvoda valamennyi dolgozója nevében  minden kis 
óvodásunknak, a szülőknek, családjaiknak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívá-
nunk! 

Kovácsné Markó Katalin 
Óvodavezető

 
ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL 

 
Iskolánk az idei tanévet 157 tanulóval kezdte. Sajnos az idei 
tanévben már a korábban futó nagy pályázatunk véget ért, 
így azok az anyagi lehetőségek, melyek az eltelt két tanév-
ben biztosították a tanulók számára az ingyenes kirándulá-
sokat, szabadidős programokat, nem állnak rendelkezésünk-
re. Viszont az idei tanévben is pályázott iskolánk több terü-
letet érintő, tanulóink képességfejlesztését szolgáló program 
anyagi fedezetének megteremtése érdekében. Jelenleg há-
rom pályázat tekintetében is a szerződéskötés előtt állunk, 
azaz számíthatunk arra, hogy hamarosan újabb lehetőségek 
színesítik iskolánk kínálatát a gyerekek fejlesztése tekinteté-
ben. Az tanév kezdete óta több tanulónk sikerrel szerepelt 
rajzpályázatokon (Mága Titanilla 3/a osztály, Ács Réka 2. 
osztály, Bandor Tímea 5. osztály, Kricsfalussy Valentina 5. 
osztály), illetve bekapcsolódtunk egy országos természetis-
mereti vetélkedőbe. Iskolánkban az új tanév kezdetével két 
új nevelőt köszönthettünk. Nagy-Tóth Orsolya az első osztá-
lyosok tanító nénijeként, illetve a 4. osztályosok angoltaná-
raként kezdte közöttünk a tanévet, míg Tóth Alexa angol-
rajz szakos tanárnő pedig a felső tagozaton végzi az angol 
nyelv oktatását. Szakköreink közül a zumba továbbra is 
folytatódik Simonné Krizsán Mónika vezetésével. Az idei 
tanévben is gyűjtjük szelektíven a hulladékot Molnárné 
Menyhárt Éva tanárnő irányításával. A legtöbb PET palac-
kot, műanyag kupakot, papírt összegyűjtők az év végén 
kiránduláson vehetnek részt. Novemberben ismét Egészség-
napot rendeztünk. Ennek keretében az alsó és felső tagozatos 

diákjaink összemérhették erejüket szellemi és ügyességi 
vetélkedő, illetve sportversenyek keretében. Az alsó tagoza-
tosak számára zumba foglalkozás tette még „mozgalmasab-
bá” a délelőtt egy részét. A legeredményesebb csapatok 
minden kategóriában oklevél elismerésben részesültek. 
Minden tanulónk gyümölcslevet és müzli szeletet kapott az 
Egészségnap végén. A rendezvény megkezdése előtt a helyi 
méhészek – Dudás Norbert, Dudás Roland, Laki Pálné, 
Móczó Vilmos, Molnár Rudolf – felajánlásának köszönhető-
en tanulóink mézkóstolás keretében ismerkedhettek a külön-
böző mézfajtákkal. A bemutatónak igen nagy sikere volt, 
sokan érdeklődéssel fogadták a felajánlott mézet és a hozzá 
kapcsolódó ismertetőt, melyet Dudás Roland és Móczó 
Vilmos tartottak. Az édes mézes kezdet után különböző 
helyszíneken folytatódott a nap. A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat az idén is meglepte tanulóinkat szaloncukorral,  
mikulás csomagokkal. A szülői munkaközösség pedig gon-
doskodott róla, hogy a Télapó hozzánk is ellátogasson. Az 
idei évben is készülünk a karácsonyra. Tanulóink december 
18-án mutatják be színes karácsonyi műsorukat a szülőknek 
és az érdeklődőknek a helyi művelődési házban.  
 
Kívánunk minden tanulónknak, szülőknek és a település 
valamennyi lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet! 
 

Rozmis Margit
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Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub évértékelése 

 
Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub 2015-ben 76 fős 
létszámmal tevékenykedett. Úgy érzem, a betervezett 
programot sikeresen teljesítettük. A kirándulásokon, a 
környező települések (Szolnok, Jászladány, Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy) testvértalálkozó rendezvényein 
sikeresen vettünk részt. Alattyán Község Önkormány-
zatának, valamint az Alattyán Községért Alapítvány 
programjain is igyekeztünk részt vállalni. 2014 faluka-
rácsonyán sütötték a bundáskenyeret: Kis Józsefné, 
Kis Béláné. A Táncoslábú Mamik (saját készítésű 
ruhákban) szórakoztatták a közönséget, este. Március-
ban a klub férfi tagjai fát ültettek a templom kertben, 
és a temetőben. Május 1-jén a klub asszonyai több 
száz palacsintát sütöttek a sportpályán részt vevő 
gyerekeknek és a főző csapatoknak. Közben a férfiak, 
Fekete József és neje vezetésével gulyáslevest főztek 
az asszonyok helyben készített csipetke tésztájával. A 
délutáni kulturális rendezvényen felléptek a 
Táncoslábú Mamik, és a Férfi Kórus. A falu disznó-
vágás rendezvényén is szorgosan segédkezett csapa-
tunk. A Szent Mihály- napi találkozáson (szakadó 
esőben) főzött Móczó István, aki a főzőversenyen 2. 
helyezést ért el. Gratulálunk neki! A tombolát a nyug-
díjas hölgyek árulták. Október 29-én a Művelődési 
Ház szervezte Haloween felvonulásra a zsíros kenyér,  
tea és a forralt bor elkészítésében, felszolgálásában 
segítettek a klub asszonyai. 

 
VIII. Senior Maraton résztvevői 

A Jánoshidán megrendezett testvértalálkozón a francia 
vendég, Michel Marcher úr megkereste az alattyáni 
csoportot, üdvözölt bennünket. Csak a mi táncunkat 
rögzítette, és vitte Franciaországba, ahol a helyi TV-
ben bemutatták. Nagy megtiszteltetés ez számunkra. 
Augusztus 29-én Szolnokon a VIII. Szenior Maraton 
váltófutáson vettünk részt 26 fővel. 
Minden nyugdíjas társamnak köszönöm egészéves 
munkáját, segítségét, kívánok erőt, egészséget a 2016-
os évhez! 

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

Móczó Vilmosné

 

Beszámoló az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi munkájáról 

2015. évi munkánk tervezésekor számos szempontot kellett 
figyelembe vennünk. Legfontabb az volt, hogy községünk 
roma lakóinak identitás-tudatát erősítsük, az etnikai megkü-
lönböztetést csökkentsük a gyermek és felnőtt közösségek-
ben egyaránt. Programunkat úgy állítottuk össze, hogy 
minden korcsoport legalább az adott évben egyszer a célkö-
zönség legyen, mindenki találjon az ő érdeklődési körének 
megfelelő rendezvényt. Emellett nagy figyelmet fordítottunk 
arra is, hogy a község nem roma lakói is részt tudjanak 
venni ezeken az eseményeken, hisz az együttélés alapvető 
feltétele, hogy a romák és nem romák együtt tudjanak szóra-
kozni, művelődni, kikapcsolódni. 
Idei első megmozdulásunk az Önkormányzat által szereve-
zett Majális ünnepségen való részvétel volt. Felajánlásokból 
és saját forrásból közel 100-120 embert tudtunk vendégül 
látni a Nemzetiségi Önkormányzat sátrában, ahol babgulyás, 
üdítő és jókedv várta a látogatókat. 
Kultúránk ápolása, a gyerekekkel való megismertetése 
nagyon fontos számunkra. A Roma Kultúra Világnapja és a 
Költészet Világnapja alkalmából vers-és prózamondó ver-
senyt rendeztünk, melyen a helyi iskolások örömmel vettek 
részt. Lovári és magyar nyelven egyaránt hallhattunk szebb-
nél-szebb produkciókat, melyet az iskola tanáraiból és a 
RNÖ képviselőiből álló zsűri örömmel fogadott. A nyerte-
sek - Csík Tilda és Rácz Katalin – az oklevél mellett a Roma 

népszokásokról, hagyományokról szóló könyvet is megkap-
ták.  
A május végén megrendezésre kerülő Gyermeknapi ünnep-
ségünk a vártnál nagyobb sikernek örvendett. Az időjárás is 
kedvezett nekünk, hisz a műsor kezdetére még a nap is 
kisütött, ezzel elősegítve azt, hogy a gyerekek önfeledten 
játszhassanak, élvezhessék a programokat. A színpadon 
folyó játékos vetélkedőkön sokan megpróbáltatták magukat, 
és a legügyesebbek ajándékokat is nyertek. Na de a többiek 
sem maradtak ajándék nélkül. Rengeteg csokoládé, nyalóka, 
cukorkák, jégrémek, üdítők és lufifigurák kerültek szétosz-
tásra. A szkander verseny és a szépségkirálynő választás 
még a felnőtteknek is élvezetes volt, a szavazás komoly 
fejtöréstokozott hisz minden jelölt gyönyörű volt. Akik 
mégsem kaptak kedvet a színpadi fellépésre azok egész nap 
korlátlanul használhatták az óriás trambulint, a légvárat, 
kipróbálhatták a Jászberényi Rendőrkapitányság által felállí-
tott akadálypályát vagy a Jászberényi Katasztrófavédelem 
által biztosított tűzoltókocsit belülről megtekinthették, esz-
közeit kézbe vehették. Szomorú gyermekarcot nem láttunk 
aznap, a roma és nem roma gyerekek együtt önfeledten 
élvezhették az RNÖ által szervezett Gyermeknapi rendez-
vényt. 
Az iskolai tanévzáró ünnepségen is részt vettünk, ahol a 
tantestület által kiválasztott legjobb ballagó roma tanulót 
köszöntöttünk. Jutalma az elismerő oklevél mellett egy 
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virág, egy könyv és egy 5000Ft értékű vásárlási utalvány 
volt. Ezt szeretnénk hagyománnyá tenni, minden évben a 
legjobban teljesítő ballagó roma tanulót jutalmazni.  
Az idei évben a legtöbb embert megmozgató rendezvényünk 
az I. Kulturális Roma Nap volt, ahol nem csak a község, de 
még a környező települések roma lakói is jelentős számban 
vettek részt. A délutáni programokon számos helyi és kör-
nyékbeli tehetséges fiatal vitte színpadra a cigány kultúra 
jellegzetességeit. Zenés- táncos produkciók mellett hallhat-
tunk verset, tambura kiállítást is megtekinthettünk, majd a 
programok után elfogyaszthattuk egy-egy tányérral a romák 
tradicionális ételéből, a káposztából. Az esti bálban minden-
ki önfeledten szórakozhatott, nem kellett titkolni nemzeti-
séghez való tartozását. A Művelődési Házat megtöltötték a 
vidám, jókedvű emberek, akik saját kultúrájának jellegzetes 
zenéire bulizhattak hajnalig. Bízunk benne, hogy jövőre is 
lesznek hasonló pályázatok, és ezt a rendezvényt sikerül 
hagyománnyá tenni községünkben. 
A Roma Napon összegyűlt adományokból egy nyárzáró 
nyársalós délutánt rendeztünk, ahová minden fiatalt szeretet-
tel vártunk. A rengeteg szalonna, kolbász, virsli, zöldségek 
és üdítő mellett különböző játékok, rejtvények várták a 
látogatókat. Sikerült a gyerekekkel közelebbről megismer-
kedni, ráhangolódni a tanévkezdésre. 
A beiskolázás jelentős anyagi vonzatát csökkenteni kívántuk 
a helyi roma családoknál. Minden iskolás korú gyermeket 
vártuk az irodánkban augusztus utolsó napjaiban, hogy 
átvegyék az általunk készített egységcsomagot, mely füzete-
ket, tollakat, radírt, írólapot és egy könyvjelzőt tartalmazott. 

Öröm volt látni, azt a sok boldog arcot és biztos vagyok 
benne, hogy sok családnak segítséget jelentett ez a kezde-
ményezésünk.  
November 1-én a helyi temetőben misét mondattunk a köz-
ség elhunyt roma lakosaiért. Szerettünk volna megemlékezni 
azon társainkról is, akik már nem lehetnek velünk, s a csa-
ládtagok fájdalmában osztozni. A mise után a bejáratnál lévő 
keresztnél koszorút és mécseseket helyeztünk el. 
Az alattyáni gyerekek a Mikulás szerint egytől-egyig jók 
voltak. A csomagban ugyanis nem volt virgács senkinek 
sem, csak finomabbnál-finomabb édességek. A helyi Óvoda 
és Általános Iskola alsós diákjai csomagot, míg a felsősek 
szaloncukrot és írószereket kaptak a Roma Önkormányzat-
tól. 
A karácsonyi ünnepségesen is részt veszünk, az általunk 
készített süteményekkel és teával köszöntsük a helyieket. 
Továbbá a község 5 legidősebb roma lakóját csomaggal 
ajándékozzuk meg otthonában az ünnepek előtt.  
Úgy gondoljuk, élmény dús évet tudhatunk magunk mögött 
és bízunk benne, hogy sikerült teljesítenünk célunkat, sike-
rült közelebb hozni községünk roma és nem roma lakóit 
egymáshoz. Az elkövetkezőkben is igyekszünk mindent 
megtenni, hogy méltóképp képviseljük a helyi romákat, 
kihasználjunk minden lehetőséget és segítsük őket a min-
dennapokban.  
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, 
egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! 

Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
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