
1
XIX. évfolyam 3. szám 2016. szeptember

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Tisztelt Alattyáni Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszava
zást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra 
feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő köte
lező betelepítését?”
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet 
szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó 
szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzék
be történő felvételről a választók 2016. augusztus ló
ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 
személyesen szavazhat. A szavazás napján alattyáni 
lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön 
az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, kül
földön Magyarország külképviseletein adhatja le sza
vazatát.
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossá
ga miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján 
vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 
óráig az Alattyáni Helyi Választási Irodához, a szava
zás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bi
zottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a válasz
tópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja 
nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel sza
vazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek 
tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna 
kiszállítását kéri.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a 
szavazatszámláló bizottság megállapította a választó
polgár személyazonosságát és személyi azonosítóját ( 
régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a 
névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:

magyar hatóság által kiállított személyazono
sító igazolvány (személyi igazolvány, régi 
könyvecske formátumú személyi)
magyar hatóság által kiállított ideiglenes 
személyazonosító igazolvány
magyar hatóság által kiállított vezetői enge
dély
magyar hatóság által kiállított útlevél, ideig
lenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas: 
személyi azonosítót igazoló hatósági igazol
vány (lakcímkártya) 
hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a 
személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
régi könyvecske formátumú személyazonosí
tó igazolvány amennyiben a lakcímet tartal
mazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím 
csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valame
lyikével igazolható.
Alattyán község szavazóköreinck címében a 2014. évi 
országgyűlési választások óta változás nem követke
zett be.

BURSA HUNGARICA
Ezúton tájékoztatjuk a felsőoktatási intézményekben tanulmányaikat kezdő, illetve folytató alattyáni fiatalokat, 
hogy Önkormányzatunk csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA HUN
GARICA ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmá
nyait támogatja. A felsőoktatási hallgatók „A” típusú, a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok „B” típusú, 
elektronikusan kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapon nyújthatják be pályázatukat önkormányzatunkhoz 
2016. november 8-ig. A pályázati űrlapok az EPER-Bursa rendszerben találhatók meg.
A pályázathoz csatolni kell a tanulói-hallgatói jogviszonyról szóló igazolás eredeti példányát, és a pályázóval 
egy háztartásban élők utolsó három havi nettó keresetének igazolását.

NÉPSZÁMLÁLÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2016. évben mikrocenzust (kis nép
számlálást) tart. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. Az adat
felvétel a lakások 10 %-ára terjed ki, ez településünkön 108 címet érint. Időpontja: 2016. október 1- 2016. ok
tóber 31. A 2016. évi mikrocenzus alapkérdéseihez ötféle kiegészítő kérdőív csatlakozik, ezek a társadalom 
rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, illetve az egészségi problémából 
fakadó akadáiyozottság és a nemzetközi vándorlás.

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA



2
XIX. évfolyam 3. szám 2016. szeptember

A kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz október I. és 9. között a kérdőívet interneten keresztül önállóan 
kitölteni. Akik ezzel a lehetőséggel nem élnek, azokat számlálóbiztos keresi fel háztartásukban 2016. október 
10. - 2016. október 31. közötti időszakban.
Kérjük a lakosság segítő együttműködését a kis népszámlálás minél eredményesebb lebonyolításához.

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőkct/Törvényes képvise
lőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § 
(1) bekezdés a.) pontja alapján, az alattyáni lakóhely- 
lyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 
és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén élő, 
hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, vagy halmozottan hátrá
nyos helyzetű gyermek részére a települési önkor
mányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 
szülő/ törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést ingyenesen biztosítja. Az őszi szünidei 
étkeztetést 2016. november 2-től november 4-ig 
biztosítjuk.

Az étel az óvodakonyháról ételhordóban kerül kiadás
ra. Ételhordót a szülőnek/törvényes képviselőnek kell 
biztosítania, folyamatosan ügyelve annak megfelelő 
állapotára és tisztaságára.
Az étel elvitelére az óvodakonyháról 11.30 és 13.00 
óra között kerülhet sor.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon 
igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. 
október 25.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szük
séges nyilatkozatot személyesen ügyfélfogadási idő
ben az Alattyáni Polgármesteri Hivatalban kell be
nyújtani a fenti időpontig.

EGY EBOLTÁS MARGÓRJÁRA

Minden év szeptemberében jogszabályi kötelezett
ségüknek eleget téve az ebet tartó gazdáknak köteles
ségük (lenne) kutyáik veszettség elleni védőoltással 
történő vakcinázása. Érdekes és elgondolkodtató, de 
tény, hogy évről évre egyre kevesebb, a nyilvántartás 
szerinti beoltott ebek száma községünkben.

Mi lehet ennek az oka? Miért okainak be egyre ke
vesebb kutyát? Az anyagiak miatt? A nemtörődömség 
miatt? „A szomszéd sem oltatta be, akkor én miért 
oltassam” - felfogás miatt? Ki tudja? Úgy látszik, 
nem tudatosul az emberekben, hogy milyen veszélye
ket rejt magában a veszettség. A veszettség olyan 
vírus okozta fertözéses betegség, amely állatokról 
emberre, a veszett állatok testváladékaival, főként 
nyálával terjed. A legfélelmetesebb emberi betegségek 
egyike. A vírus a fertőzött személy agyvelejébe, illet
ve központi idegrendszerébe jutva, akár halálos kime
netelű agyvelögyulladást is okozhat.

Hasznos tudnivalók
1. Ne fogjunk be, lőjünk le vagy ejtsünk csap

dába az emberek közelébe került vadon élő 
állatokat.

2. Ne vásároljunk, ne fogadjuk cl vadon élő ál
latok frissen nyúzott bőrét.

3. Ha egy vadon élő állatot meg lehet fogni, az 
beteg.

4. Sohase próbálkozzunk ilyesmivel. A beteg ál
latok főként az agyvelő-gyulladást kísérő tu
datzavarok miatt szelídek, önvédelemből 
mégis marnak.

5. Ha egy jellemzően vadon élő állat túl közel 
kerül hozzánk, otthonunkhoz, azonnal értesít
sük orvosunkat.

6. Figyeljünk kutyánk rendszeres védőoltására. 
A leghűségesebb kutyus is elszökik időközön 
ként, hogy a "vadon szavára" hallgasson 
Négylábú barátaink és persze önmagunk vé
delmére sohase feledkezzünk meg a védőoltás
ról.

7. Ha valakit megharap egy kutya, feltétlenül kérje 
el az oltási igazolványt. Ha ez nem történik meg, 
a sérült egyben fertőzöttnek is tekintendő. A ku
tyát ilyenkor karanténban kell tartani a szükséges 
ideig.

8. A veszettség nemcsak harapás, hanem karmolás 
útján is terjed. Semmilyen állati eredetű sérülést 
ne hagyjon figyelmen kívül.

Ezért fontos, hogy az a személy, aki állati eredetű 
harapásos, marásos sérülést szenved, mielőbb jelent
kezzék háziorvosánál, aki az illetékes állatorvossal 
karöltve az ilyenkor szükséges intézkedéseket megte
szi. Alattyán utcáin minden igyekezet ellenére vannak 
kóbor kutyák, ami házi kedvenceinkre nézve is ve
szélyt jelent, ezért is nagyon fontos a veszettség elleni 
védőoltás beadatása kutyáiknak.
Kérem Önöket, gondoskodjanak kutyáik beoltásáról, 
kerüljék el az oltás elmaradása miatti esetleges szank
ciókat, kellemetlenségeket.

„Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlé
nyek, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása 
minden ember erkölcsi kötelessége.” (1998. évi tv.).

Tóth Ildikó 
jegyző

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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KÖZLEMÉNY
a FÖGÁZ-hoz átkerülő fogyasztók számára

A T1GAZ Zrt. 2016. október 1-jével megszünteti 
földgáz egyetemes szolgáltatói tevékenységet. A Ma
gyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal a 
FŐGÁZ Zrt-t jelölte ki a TIGÁZ Zrt. érintett fogyasz
tóinak átvételére és földgázzal történő további ellátá
sára. A szolgáltatóváltással kapcsolatban a fogyasztó
nak nincs teendője. A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek földgáz 
egyetemes szolgáltatási szerződései az átadás időpont
jában a törvény erejénél fogva automatikusan meg
szűnnek, míg a FŐGÁZ Zrt-vel a szerződés az átadás 
időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan 
létrejönnek, új szerződés megkötésére nincs szükség.
A TIGÁZ Zrt. által kibocsátott utolsó számla becsült 
fogyasztás alapján állítódik ki (ha a fogyasztónál fel
szerelt mérő éves leolvasása nem erre az időszakra 
esik, senki sem fogja zavarni a fogyasztót szeptember 
végén mérőleolvasás miatt). A TIGÁZ Zrt. által kiállí
tott számlán szereplő záró mérőállás azonos lesz az 
első FŐGÁZ Zrt. számlán szereplő nyitó mérőállással. 
Mivel mindkét társaságnak ugyanazt a tarifát kell 
alkalmaznia a számlázásnál, a fogyasztó számára 

kibocsátott számlákon szereplő mérőállás és a gázmé
rő szeptember 30-ai tényleges állása közötti kisebb 
eltérés a fogyasztót nem érinti hátrányosan. A TIGÁZ 
Zrt. 2016. szeptember 30-ig fenntartja magának a 
jogot arra, hogy a felhasználási helyen a gázszolgálta
tást felfüggessze, amennyiben a felhasználási helyen 
60 (nem lakossági felhasználók esetén 30) napot meg
haladó tartozás keletkezik. Amennyiben a felhasználá
si hely kikapcsolásra kerül, 2016. október 1. után csak 
abban az esetben kerülhet sor a visszakapcsolásra, ha a 
TIGÁZ Zrt. megerősíti a FŐGÁZ Zrt. felé, hogy a 
fogyasztó rendezte a TIGÁZ Zrt-vel szemben fennálló 
tartozását. Az október 1-je utáni szolgáltatással és 
szerződéssel kapcsolatos kérdéseikkel már a FŐGÁZ 
Zrt. ügyfélszolgálatát keressék (www.fogaz.hu)
Az átadás-átvételi folyamat a szolgáltatás minőségét, 
zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolja.
További, szolgáltatóváltással kapcsolatos információk 
a www.tigaz.hu/szolgaltatovaltas oldalon olvasha
tók.

115. EVES AZ ALATTYANI OVODA
A világ fordul, újul az élet, De sose múlnak úgy el az évek, 

Hogy tegnapból ne jusson a mának, Okulás, példa, útjelző fának.

Kutatjuk az ismeretlent, keressük a gyökereket, nosz
talgiázunk a régebbi és a közelmúlt eseményein. Ez 
egy nagyon különleges évforduló, hihetetlenül sok 
emlékkel. Próbáljuk a meglévő dokumentumokból, 
elmondott emlékekből, fényképekből, az összegyűjtött 
tárgyakból összerakni óvodánk történetét. Nem köny- 
nyü feladat! Az egykori dokumentum alapján az 
Alattyáni Óvoda 1901. június 15-én nyitotta meg 
kapuit. Az első óvónőt Semsedy Etelkának hívták. A 
dokumentum szerint minden eszköz a rendelkezésre 
állt a gyermekek neveléséhez. Az akkori épület még 
nem a jelenlegi óvoda helyén állt, de az is a falu köz
pontjában volt. Egy családi ház adott helyet az akkori 
óvoda számára, amelyben egy konyha is működött 
(valószínűleg a mai Tűzoltószertár épülete helyén 
állhatott). Ezekben az időkben sokszor 40-50 gyermek 
is volt egyszerre az óvónő felügyelete alatt, akinek 
mindössze egy dajka néni segített. A régi óvodában 2 
csoport működött. Később a gyermekek számának 
emelkedésével, mivel nem tudtak minden gyermeket 
felvenni, szükségessé vált egy nagyobb óvoda kialakí
tása, mivel az 1950-es években, nagy számban az 
édesanyák is munkába álltak. így került át az óvoda a 
Fő utcára. Mivel sok-sok gyermek használta az óvo
dát, időközben szükségessé vált a felújítása, korszerű
sítése, amit a falu összefogásával 1980-ban újjá is 
építettek, és 1981. januárjában átadtak. Dr. Mosonyi 
Sándorné vehette át az új óvoda kulcsait, aki vezető
ként megszervezte az átköltözést. Az intézmény össz
komfortos, négy csoport kialakítására adott lehetősé
get. Két szárnyában 2-2 foglalkoztatóval rendelkezett.

(Szentimrei Jenő) 
.Az intézmény szakmai téren is haladt a korral, mert 
Giziké néni nevéhez fűződik a mai pedagógiai prog
ramunk létrejöttének legelső kezdeményezése, Porko- 
lábné Dr. Balogh Katalin „Kudarc nélkül az iskolá
ban” nevelési programjával ismertette meg az akkori 
nevelőtestületet. Közben nagyon sok óvó nénije volt 
az óvodának, mivel a fiatal dolgozók férjhez mentek 
és folyamatosan voltak otthon saját gyermekeikkel. 
Sajnos azóta már többen nincsenek közöttünk, de 
emléküket örökre megőrizzük. Az elmúlt évek társa
dalmi, gazdasági változásai jelentősen befolyásolták 
az óvoda működését. A különböző szerveződésű tár
sulási működés (Napsugár Óvodai Központ, Jászsági 
Közoktatási Intézmény; Jászsági Óvodai Intézmény) 
az óvoda feltételrendszerére és szakmai fejlődésére 
egyaránt nagy hatást gyakoroltak. Hatással voltak ránk 
a társóvodák jó gyakorlatai, sok szép közös élmény
ben volt részünk, tapasztalatot szereztünk az ott folyó 
eseményekről, szakmai munkáról. Sándor Mihályné 
vezetése alatt a 2009-ben megrendezett Jász
világtalálkozóra teljesen megújult az óvoda. A nyílás
zárók cseréjére, legutóbb napelemek felszerelésére és 
a tornaszoba csúszásmentes burkolatának cseréjére 
került sor. Szakmailag is sokat fejlődtünk, hasznos 
továbbképzéseken, szakvizsga megszerzésében vettek 
részt az óvó nénik. A számítógépes tudásunk nagyon 
sokat fejlődött, hiszen mindent ezzel intézünk, mun
kaeszközünkké váll.
A szülők közössége folyamatosan támogatta és támo
gatja a mai napig az óvodában folyó munkál. Tudato
san törekszünk az együttműködés, az együtlncvelés 
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fontosságának megerősítésére, hiszen csak úgy tudunk 
eredményt elemi, ha mi pedagógusok és szülők egyet 
akarunk. Azt kívánom a következő évekre, hogy ismét 
legyenek sikeres pályázati lehetőségek, hogy meg
újulhasson az óvoda, esztétikus környezet, modern 
játszóudvar, jól felszerelt óvoda várhassa a gyermeke
ket. Legfőképpen jó egészségei kívánok minden mun
katársamnak, a szülőknek a gyermekekkel való foglal
kozáshoz, gondtalan nevelésükhöz.
Az Óvoda 115. jubileumi évfordulójára Óvodatörténe
ti kiállítást hoztunk létre, rendeztünk be a Művelődési

TARTALMAS ROMA NYÁR
Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
idén sem ültek „karbatett kezekkel”. Az előző évi 
sikeres munkánk elismeréseképp további támogatást 
kaptunk a kormánytól, amit olyan programokra, ren
dezvényekre fordítottunk- és még fogunk fordítani-, 
ami községünk lakosságát kimozdítja a hétköznapok
ból és olyan élményekkel gazdagítja, amit még sokáig 
emlegetnek. Ilyen volt a május végén megrendezésre 
kerülő Gyermeknap, ahol a roma és nem roma gyere
kek önfeledten szórakozhattak. A trambulin, a légvár 
és a népi fajátékok garantálták, hogy minden csöppség 
kellőképp elfáradjon. A profi arcfestőkből álló csapat 
gondoskodott róla, hogy az alattyáni Piac téren szám
talan kis Pókember, Minnie egér és pillangó rohangál
hasson. A hangulatot Jancsi bohóc tovább fokozta, aki 
másfél órás produkciója alatt mindenki arcára mosolyt 
csalt. Ismét megrendezésre került a tavaly nagy siker
nek örvendő szkanderverseny és Alattyán szépe vá
lasztás is. Ám idén egy újdonsággal is készültünk: 
palacsintaevő verseny volt különböző kategóriákban. 
De aki nem indult a versenyen, annak is jutott bőven 

palacsinta. 
Segítőink egész 
nap folyamato
san sütötték és 
kínálták a ki lá
togatóknak. Az 
óvó nénik a nap 
folyamán több 
mint 300 darab 
lufi figurát 
hajtottak. Idén 
sem volt hiány 
édességben: 
rengeteg csoki, 
cukorka, jég
krém került 
szétosztásra 
valamint végig 
ingyen üdítő
annak, aki 
megszomjazott. 
A boldog arco
kat látva és a 
visszajelzések 

alapján úgy gondoljuk, sikerült felejthetetlenné lenni a 

Házban, melynek 2016. szeptember 23-án, pénteken 
délután 14 órakor tartjuk az ünnepélyes megnyitóját. 
Nosztalgiázzunk, idézzünk fel kedves és vidám óvodai 
történeteket, emlékeket együtt!
Szeretettel várjuk a kiállításra meghívott és érdeklődő 
vendégeinket.
Az óvoda dolgozói nevében:

Kovácsné Markó Katalin 
Óvodavezető

helyi gyermekek számára ezt a napot.|A helyi általános 
iskola ballagó diákjai közül idén is jutalmaztuk a leg
jobb roma tanulót. A tantestülettel közösen Kállai 
Attilát választottuk, akinek jutalma egy vásárlási utal
vány, egy könyv és egy csokor virág volt. Továbbá 
példaértékű tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és 
magatartásáért egy könyvvel jutalmaztunk Kállai 
Gréta, 3. osztályos tanulót is. Sikerült idén is meg
nyerni egy pályázatot, amiből megvalósul halott a IJ. 
Alattyáni Kulturális Roma Nap. Most is szeretnünk 
volna egy olyan rendezvényt megvalósítani, ahol a 
résztvevők a cigánysághoz tartozásukra büszkék le
hetnek. Szokták mondani a cigány ereiben zene fo
lyik... S a sok fiatal tehetség látván úgy gondolám,, ez 
való igaz. Örömünkre szolgál, hogy bővült a helyi 
fellépők köre és egyre többen készültetek erre a Kapra. 
A délután folyamán hallhattuk Burai Kevint és Raj- 
mundol, valamint Karczagi Kevin és Kállai Attila 
gitárprodukcióját. Láthattuk hastáncozni Illés Vivient, 
modern táncolni Szabó Rebekát és egy igazi cigány 
tánccal lépett színpadra Horváth Gyula, Horváth Raj- 
mund, Horváth Lina és Kállai Mirella. A Jászapátiról 
érkező csoport is megmutatta tehetségét az alattyáni 
közönségnek. Repertoárjukban nótacsokrot és számos 
cigány klasszikust hallhattunk. Lenyűgöztek minket az 
iker lányok táncos produkciói, de sokak szemébe 
könny is szaladt az érzelmes dalok hallatán. A Jászla- 
dányi Roma Önkormányzat is elhozta büszkeségeit. 
Két mesemondó nevettette meg a közönséget és ha
gyományőrző cigány táncosaik mutatták be tehetségü
ket. Úgy gondolom ez a sok zenés produkció hallván 
sokunk lába már érzete az ütemet, de ha mégsem ak
kor a sztárvendégünk gondoskodott erről. A már évti
zedek óta cigány tradicionális és modern zenél szol
gáltató Steianó pillanatokon belül fergeteges bulit 
varázsolt. Együtt táncolt kicsi és nagy, roma és nem 
roma. A vacsora alatt helyi fiatalokból álló zenekar 
szórakoztatta a közönséget és meghozta mindenki 
kedvét az esti bálra. Az alattyáni Bálnak már híre 
ment a környéken, hisz kevés ilyen alkalom van ahol 
ingyen, bármiféle nemzetiségi megkülönböztetés 
nélkül bulizhatunk a saját népünk zenéjére, a saját 
népünk táncával. Bízunk benne mindenki jól érezte 
magát a nap folyamán, és ígérjük, ezt a nyár közepén 
már hagyománnyá váló rendezvényt jövőre se hagyjuk 
ki programjaink közül. Augusztus 11-én 56 fővel 

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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reggel 9-kor elindult kis csapatunk Budapestre, hogy a 
helyi roma gyerekek nyarát valami különleges él
ménnyel is dúsítsuk. Első megállónk a Budai Várne
gyed volt, ahová gyalog, rengeteg lépcsőn keresztül 
jutottunk cl. Megtekintettük a Mátyás- templomot, a 
Bécsi kaput és a csodálatos pesti panorámát nyújtó 
Halászbástyát is. Rendesen kifáradt a csapat, a Parla
mentig vezető úton legfeljebb csak annak járt a szája, 
aki evett. Pócs János országgyűlési képviselő úrnak 
köszönhetően a Parlamentet VTP idegenvezetéssel 
tekinthettük meg. Volt szerencsénk a koronázási ék
szerek melletti őrségváltási ceremóniát is látni. Az 
aulában található Országgyűlési Múzeumban Mária 
Terézia viaszszobrával fényképezkedtünk, majd az 
interaktív tárlatvezetést hallgattuk végig. S mivel már 
volt sportos és tanulmányi része a kirándulásunknak 
így nem maradhatott el a szórakozás sem. Az Európa 
szerte híres Atlantisz gyermekei című előadásra már 
hónapokkal ezelőtt 1c krffeífi foglalni a jegyet. A Fővá
rosi Nagycirkusz pororidüfeisén mindannyiunk lélegze
te ebkadt a hihetetlen jmWakcíók látván. A fellépőtér 
pillanatokon tó&Ü egy ááfe szökőkúttá tudott változ
ni-, atol a ismvésaek szó saarinta tűzön, vízen és leve- 
gőtaf, legtöbbször biztosSióköífél nélkül mutatták be 
műsoozámaikat Voltak bűvészek, állatidomárok, 
köíéteáncosok., cfe maga a látványvilág is különleges 
volt A két és féH árás mösctr során a gyerekek arcán a 

mosoly és a döbbenet váltották egymást. A késő esti 
órákban érkeztünk csak haza kellőképp kifáradva. De 
úgy gondoljuk, ez is egy olyan élmény volt a résztve
vők számára, amit még sokáig fognak emlegetni. 
Augusztus végén elköszöntünk mi is a nyártól. A 
Művelődési Ház udvarában két alkalommal is Nyárzá
ró kerti partyt rendeztünk, ahová ingyen bárki jöhetett. 
Lehetett nyársalni virslit, kolbászt, szalonnát, de a 
lustábbak elé már a készre sült grillezett húsokat tálal
tuk. Jó hangulatban telt mindkét este, sőt az egyikből 
még egy kisebb fajta bulit is rittyentettek a résztvevők. 
Idén sem maradt cl a helyi roma gyerekek iskolakez
dési támogatása. Az előre elkészített egységcsomagok 
tartalmazták mindazt, ami a különböző osztályokban 
aiaptanszernek számít. Sokkal többen jöttek átvenni a 
csomagokat, mint tavaly, de kellőképp fel voltunk 
készülve. Az öröm az arcokon mindennél többel ért, s 
a tudat, hogy ezzel segítségére lehettünk sok család
nak. Úgy gondolom, nem tétlenkedtünk idén nyáron 
sem, és programjainkkal, rendezvényeinkkel fellendí
tettük az alattyáni romák kulturális életét és tartalom
mal töltöttük meg szabadidejét. De még nincs vége az 
évnek, úgy ahogy ezen programoknak sem. A tervek 
már megvannak, s az előkészületeket megkezdtük az 
ünnepi programok kapcsán. Bízunk benne azok is 
ilyen sikeresek lesznek, mint az eddigiek.

Képek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat életéből

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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Az Idősek Klubja életéből

Mozgalmas nyári időszak volt az intézmény életében. 
Igyekeztünk színes és tartalmas programokkal gazda
gítani a nyári hónapokat. Kihasználva a jó időt gyak
ran bográcsoztunk és sütögettünk a kertben. Együtt 
készítettük az ételeket, miközben nótákat énekeltünk. 
Júniusban kirándulni mentünk Szolnokra. Séta hajó- 
káztunk a Tiszán, étteremben ebédeltünk, és 
fagyizóban hüsöltünk. A nagy melegeket „strandon 
töltöttük. A kertünkben több alkalommal állítottuk fel 
a kerti medencénket. Pancsolás közben a fürdők han
gulatát idézve lángost sütöttünk, limonádét szürcsöl- 
tünk. Augusztusban a Mátrába utaztunk. A hegyi 
kisvasúttal Gyöngyösről indulva Mátrafüreden pihen
tünk meg. Az ellátottak nagyon jól érezték magukat a 
friss levegőn a kellemes időben. Elkísértek bennünket 
a hozzátartozók és pvermekcink. A nap családias

sen megrendeztük a 2016-os Táncdalfesztivált. Intéz-
hangulalban telt. A Jánoshidai Idősek Klubjával közö
sen megrendeztük a 2016-os Táncdalfesztivált. Intéz
ményünk teraszán és kertjében szerepeltettük magun
kat a régi idők ruhájában táncdalzenére. Ének-és tánc
versenyben mérték össze magukat a két intézmény 
ellátottjai és gondozói. Miközben a közösen ízesített 
bográcsgulyás készült, Komár László slágerek biztosí
tották a talpalávalót. Az ellátottjaink többsége nyáron 

ünnepli születésnapját. Nem toll cl hét szülinapi buli 
nélkül. Igyekszünk kiemelt figyelemmel lenni min
denki jeles napjára, hiszen ebben a szép korban, min
den betöltött újabb esztendő, ajándék itt egymásnak. 
Helyben készített egyedi tortával ünnepeltünk min
denkit.
Végezetül a nyarat nehezen, de vidám hangulatban 
engedtük el. Örömmel fogadtuk a Falunapra a felké
rést. Szeptemberben a hétköznapjaink táncpróbákkal 
leltek. Magunkon és egymáson jókat derülve tanultuk 
a tánclépésekcl. Egy mulatságos Wcstern-Show-val 
készülünk szórakoztatni a rendezvényre el látogatókat. 
Az Idősek Klubja szívesen várja azon alattyáni időse
ket, akik jó hangulatban, jókedvű társaságban szeret
nék eltölteni hétköznapjaikat.
Továbbá működtetjük a településen a házi segítség
nyújtást, főként egyedül élő, segítségre szorul idősek
nek. Akiknek támogatásra van szükségük, bátran je
lentkezzenek. Kiváló szakemberek nyújtanak azonnali 
megoldásokat.
A szociális étkeztetés pedig az egészségügyi problé
mákkal küzdőket célozza. Akik valamely betegség 
okán nem tudják megoldani az étkezésüket. A rászoru
lóknak napi egyszeri meleg ebédel biztosítunk ked
vezményesen, az önkormányzat támogatásával.
Elérhetőségeink:

AlatLyán, Szent István tér 8.
Tel: 0657/655-270 
Mobil: 0620/928-3080 
idosek.klubja.alaltyan@gmail .com 

https://www.faccbook.com/idosekklubja.alaltyani ?frcf=ts
Nagy Anita 

intézményvezető

Képek az Idősek Klubja programjairól

ALATTYÁNI IIÍRMDNDÓ
ALATLYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Kedves Olvasók, Barátaim az Úrban!

"...Emlékezzünk régiekről.." Néhány /nem haszon 
nélkül /való mondái, rövid ismertető ALATTYÁNT 
MIKLÓS váradi püspökről az Emlékkövének felava
tása alkalmából
Visszatekintve a magyar históriánk zivataros évszá

zadaira., az arisztokráciánk >és a főpapságunk soraiban 
szinte csakis, és kizárólag - úgynevezett - "kékvérű", 
Mikszáth szóhasználtával élve: ” de génére", azaz 
valamely ősi nemzetségből származó nobilitással 
találkozunk. A törléndeinkönyvek megsárgult írói is 
talán csak í®?. egy Bakócz Tamási emlegetik /1442- 
1521/ akii esztergomi mseidként, mint egyetlen magyar 
pap 1513-ban kézzelfogható közelségébe került a 
pápai méltóság betöltéséhez oly módon - és itt jön a 
lényeg (!), hogy /hombile dictu!/ jobbágycsaládból 
származott! Nos, barátaim az Urban, Alattyán, ez a kis 
morzsányi falu a világ asztalának vérrel és verejtékkel 
szegett óriás abroszán, is büszkélkedhet ilyen magas 
tisztséget elért szülöttel, aki ITT nálunk ALATY- 
TYÁNON szintén egy jobbágycsalád gyermekeként 
jövel a napvilágra az Úr megtestesülése után valami
kor az 1400 as évek közepén. ALATTYÁNI MIKLÓS 

gyermekkoráról és neveltetéséről igen keveset írnak 
/helytelenül nemdebár/ a kor krónikásai. Működése és 
tevékenysége Bakócz Tamás érseksége, illetve Mátyás 
király, majd az őt követő II. Ulászló országlásának 
idejére esik. 1476-ban a páduai egyetemen tanult, 
innen Váradra kerül /ma Nagyvárad/. 1481-ben már 
felszentelt püspök Iwvxl episcopus Sebasteni/ és 
Filipecz /máshol Pruisz/János váradi megyéspüspök 
helynöke. Jó kapcsolatot tartott az írások szerint Vára
di Péter kalocsai érsekkel, aki őt 1494-ben igen ma
gasztalta, mert pártfogásba vette a váradi karthausi 
rendet, és ezt megelőzően pedig 1489-ben a kiközösí
tett váradvelencei apácákat vette oltalma alá. Filpecz 
János lemondásakor Alattyáni Miklóst nevezte ki 
1490-ben váradi prépostnak. A prépost szó a latin 
"praepositus" szóból ered, amely a "többiek elé helye
zett " személyt jelöl. A katholikus egyházban a pré
post közvetlenül a püspök alárendeltségébe tartozó 
egyházi méltóság, akinek az egyházmegye közigazga
tási központjában van igen befolyásos hivatala. Ezen 
magas tisztséget tölté be 1490-től Alattyáni Miklós. 
Emellett, 1490 és 1495 között az akkori váradi püs
pök, Farkas Bálint a helynökeként tevékenykedik. 
Farkas Bálint halála után az elhunyt püspök végakara
tának végrendeletének kezelője és gondozója. Ezen 
túlmenően 1490 és 1498 között a váradelőhegyi pre
montrei rend prépostja. Az oklevelek tanúsága szerint 
az alattyáni származású Nicholaus de Alathyan 1499- 
ben hunyt el, előtte azonban még többszáz forintos 
alapítványt tett a váradvelencei apácák lelki üdvössé
gére. Reneszánsz stílusú sírkövét 1881-ben lelték lel 
Nagyváradon. Tisztelet és méltóság az ősöknek!

/forrás: Magyar Katholikus Lexikon, Erdélyi magyar 
Adatbank, Alattyán Község története/ 

Közreadja: BUDAI RUDOLF

Szeptember
.. Mert bizony így van ez mifelénk Alattyánban, Szent 
Mihály havának végén, amikor az ember fia oly nehe
zen szakad el a nyárnak porosán meleg lélegzetétől, 
amely bár még itt liheg a faluszélén... De a gólyáink, 
a fecskéink már messzej árnak a levegőég ősi örökös 
vándorúlján és reggelenként fázós ködpamacsok hem
peregnek a gyümölcsfák alatt, ahol a kerti székre fá
radt egyhangúsággal lekoppanó dióknak csenddé omló 
hangja ébreszti rá az clmélázó alattyáni gazdát és 
gazdasszonyt a naptárunknak egyik legnagyobb 
bőtökkel írott ünnepére: Szent Mihál1 arkangyal 
nevenapjára. Es van é oly kárhozatra vetendő botor 
lélek, aki ezt nem tudná? A nap, amely mindig egyet 
jelentett azzal a többnapos sürgéssel - forgással, sü
téssel, főzéssel, meszeléssel, takarítással, minekutána 
immár tiszta portával, és még tisztább lelkiismerettel, 
mindenféle étkekkel italokkal várhatta-várhatja a 
nagyvilágban szerteszét szóródott, szerteszét nősült, 
házasodott, szerteszét férjhez ment nagyszámú rokon

ságnak hetcdíziglen visszamenő, a terebélyes családfa 
minden egyes ágának, ágacskájának minden egyes 
képviselőjének biztos megjelenését, akik jöttek bi
zony, jöttek a búcsúba, ki szekéren, ki lovaskocsin, ki 
busszal, ki gyalog, ki autóval. Jött a sógorság, jött a 
komaság, jött a nagynénik, a nagybácsik, a gyerekek, 
unokák, dédunokák édesen kedvesen terhes serege; 
mert a búcsú, a búcsú, az kérem szent és igaz és ko
moly dolog vala a Család életében. Igen, bizony mon
dom néktek, a Család életében talán a Szent Mihály - 
napi búcsú volt az igazi Ünnep, a maga egyszerre 
szent és egyszerre profán kiteljesedésével a múltban, 
amikor a hit és az imádság ereje, az egyházi, vallási 
regulák megtartása éppoly erősséggel bírt, mint a 
vérségi rokoni, családi kötelék összetartó ereje és 
biztos támasza, biztos kapaszkodója a világ olykor 
bizony szédült kavargásában. Ugyanis azokban idők
ben a búcsú központi eleme, tárgya és lényege a hívő 
faluközösség számára a templomi, egyházi liturgikus 

ALATTYÁNI HÍKMDNDÓ
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ceremóniákban öltött testet, mert e nap a templom és a 
település védöszentjénck emléknapjaként, mint egyfaj
ta spirituális objektum magasodott ki szürkeségből. 
Többpapos, liberás szentmise, mit maga a püspök úr, 
vagy maga az érsek úr celebrált; supellátos lobogós 
körmenet, gyónások, áldozások, hosszú prédikációk, a 
lelkek igaz mélységéből feltörő imádságok, zsolozs
mák, énekek, amik ilyenkor nemcsak a helyi igaz 
katolikus lakosok ajkáról szálltak az egeknek magas
sága felé, hanem a /rokonságon kívül/ - ott voltak a 
közeli tanyáknak, a szomszéd falvaknak szent áhítatra 
és lelki megtisztulásra szomjas lakosai. Tehát barátaim 
az Úrban, a búcsújárás ténylegesen a Templomra 
koncentrálódott, nem úgy, mint napjainkban, amikoris 
egyre jobban a világi élvezetek kerülnek a nagy nap 
középpontjába, és a búcsú spirituális jellege kissé 
háttérbe vagyon szorítva, mindinkább teret adva a 

vásári jellegnek,a Bazár, a cifraságok harsogóan rikító, 
milsemérő, de annál feltűnőbben hívogalóan csaloga- 
tóan csomagolt hamis tömegárúinak, műanyag csodái
nak, melynek célpontjai /mint mindig/ a csodákra éhes 
gyermek, aki még hisz a csodákban, és minden kard 
néki a valódi Excalibur, minden barbiutánzat igazi 
hercegnő. No de hát ne búsuljatok, hiszen így megy ez 
a búcsúknak kezdeteitől fogva, csak a külsőségek 
változtak az idők folyamán és a lelki katarzisra, a lelki 
megtisztulásra való éhségünk veszett el útközben, 
menetközben valahol a birgepörkölt, valahol a 
paprikáscsirkc és valahol a sütemények útvesztőjé
ben... Igen, bizony barátaim az Urban, így van ez 
mifelénk Alattyánban ilyenkor Szeptember végén....

BUDAI RUDOLF
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