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Móra László: Karácsonyest 

„Karácsonyestnek fénye hogyha följön, 

Elolvad minden, minden bűn a földön 

S a tisztaság szül hófehér virágot, 

A csillag szór rá biztató világot, 

S kik tegnap féltek, dideregtek, fáztak, 

Kiket még tegnap százan megaláztak, 

Ma elfelejtik tegnapuk vetését, 

A fájdalomnak rajtuk nevetését 

S szelíden néznek végig a kalácson, 

És boldogok, mert megjött szent kará-

csony.” 

 

A település valamennyi lakójának 

kívánunk kellemes karácsonyi 

ünnepeket és eredményekben gazdag új 

évet! 

Alattyán Község Önkormányzata 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. 2017. január 1-jétől állandó jelleggel 

végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló törvény szerinti adóalap 1,8 %-a; 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft. 
.-.-.-.-.-. 

Alattyán Község Önkormányzata 2016. során az 

alábbi pályázatokat nyújtotta be: 

Európai Uniós projektek: 

TOP-3.2.1-15 pályázat keretében: Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése – épület-

energetikai fejlesztések Alattyán településen 

A projekt keretében három épület energetikai kor-

szerűsítésére kerül sor, a Polgármesteri Hivatal, az 

Idősek Klubja és az ún. tűzoltószertár esetében. Az 

igényelt támogatás összege: 85.127.387.-Ft. 

TOP-4.1.1-15 pályázat keretében: Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése – egész-

ségügyi alapellátás fejlesztése Alattyánban 
A projekt keretében az egészségügyi alapellátásnak 

(háziorvosi, fogorvosi, védőnői) helyet adó épület 

korszerűsítése történik meg. Az igényelt támogatás 

összege: 60 millió forint. 

TOP-1.4.1-15 pályázat keretében: A foglalkoztatás 

és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fej-

lesztésével – óvodafejlesztés Alattyán településen 
A projekt keretében az elavult víz-, szennyvízháló-

zat korszerűsítése, a vizesblokk és a fűtési rendszer 

felújítása valósul meg. Az igényelt támogatás ösz-

szege: 25 millió forint 

TOP-2.1.3-15 pályázat keretében: Települési kör-

nyezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – 

Alattyán község csapadékcsatornázása (I. ütem) 
A projekt keretében kezdetét veszi a település csa-

padékvíz védelmének kiépítése. Az igényelt támo-

gatás összege: 250 millió forint. 

TOP-1.2.1-15 pályázat keretében Jánoshidával és 

Jászalsószentgyörggyel konzorciumban pályázunk 

turizmusfejlesztésre, melynek keretében a kiskert 

elnevezésű területen ökopark és a település köz-

pontjából induló tanösvény kialakítása valósulna 

meg. Az igényelt támogatás összege: 60 millió 

forint. 

Alattyán Községért Alapítvány önkormányzatunk 

támogatásával pályázatot nyújtott be az EFOP-

1.3.5-16 kódszámú, Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével c.kiírásra, 

melynek keretében generációk közötti együttműkö-

dést, kapcsolattartást, helyi hagyományok ápolását 

célzó rendezvényeket, a nemzetiség kulturális iden-

titásának elmélyítését szolgáló programokat, szak-

mai fórumokat, közösségi aktivitást erősítő esemé-

nyeket szervezünk és bonyolítunk le az elkövetkező 

két évben, amennyiben támogatják pályázatunkat. 

Az igényelt támogatás összege: 25 millió forint  
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Hazai forrású pályázataink: Pályázatot nyújtottunk be sportpark létrehozására. Amennyiben támogatják 

pályázatunkat a Széchenyi úton kültéri kondipark jöhetne létre. 

Sikerként könyvelhető el, hogy a Gecse Árpád alkotta I. világháborús emlékművünk rekonstrukcióját a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete támo-

gatta egymillió forinttal, mely összegből megújult az elmékmű és rendezetté vált környezete. 

 

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a téli szünidei gyermekétkeztetést igénybevevő szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy a 

benyújtott nyilatkozatok alapján valamennyi munkanapon (2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 30. és 

2017. január 2.) gondoskodjanak az ebéd elviteléről 11.30  - 12.30 óra közötti időpontban. 

 

FELHÍVÁS 

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- 

és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-

sáért Közalapítvány pályázatot írt ki az 1956-os 

forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcso-

lódó történelmi eseményeket felidéző, és az áldoza-

toknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpon-

tok” létrehozására. 

Önkormányzatunk élni kíván a pályázat lehetőségé-

vel egy olyan emlékszoba, kiállítás létrehozásával, 

amelyen keresztül majd a jövőben megemlékezhe-

tünk az ellenállás és az 1956-os forradalom és sza-

badságharc alakjairól, hőseiről. 

Kérjük Önöket, amennyiben családi emlékeik kö-

zött fellelhetőek az 1956-os eseményekhez kapcso-

lódó relikviák – bármi - és azokat szívesen felajánl-

ják önkormányzatunk számára (tartós letétbe, vagy 

örökre) hozzák be önkormányzatunkhoz (Major 

Flóra, titkárság), vagy adják le a Művelődési Ház-

ban. Természetesen mindenkitől dokumentáltan 

vesszük át azokat. Ezek az emléktárgyak alkothat-

ják majd a kiállítás anyagát.  

Emellett örömmel vesszük ha leírják személyes 

emlékeiket, hiszen még mindig élnek közöttünk 

olyanok, akik részt vettek a helyi eseményekben, de 

az is lehet, hogy a budapesti harcokban is. Ezek az 

írások szintén az emlékszobában kerülnének elhe-

lyezésre. 

Kérem legyenek segítségünkre, adják át az utókor-

nak írásos, vagy tárgyi emlékeiket, azok ne legye-

nek az enyészeté, egy állandó kiállítás keretében 

mások számára is megismerhető legyen. 

 

Együttműködésüket köszöni Alattyán Község Ön-

kormányzata. 

 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptemberben és októberben, nyílt 

ülésen meghozott döntései: 
 

2016. szeptember 22-i ülés: 

100/2016. (IX.22.) határozat 

az OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft. energia be-

szerzésre irányuló megbízásáról 

101/2016. (IX.22.) határozat 

a családsegítő és gyermekjóléti feladatok 2017. január 1-

jétől történő ellátásáról 

102/2016. (IX.22.) határozat 

az Idősek Klubja 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 

103/2016. (IX.22.) határozat 

az Alattyáni Óvoda 2015/2016-os nevelési évről szóló be-

számolójáról 

104/2016. (IX.22.) határozat 

az Alattyáni Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról 

105/2016. (IX.22.) határozat 

az Alattyáni Óvoda 2016/2017-es munkatervének elfogadá-

sáról 

106/2016. (IX.22.) határozat 

az Alattyáni VÉCS Kft. további működéséről 

107/2016. (IX.22.) határozat 

a gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

108/2016. (IX.22.) határozat 

Alattyán, 774 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről 

109/2016. (IX.22.) határozat 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről – 

pályázat benyújtásáról 

110/2016. (IX.22.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-

pályázat 2017. évi fordulójában való részvételről és a 2017. 

évi „A” típusú és „B” típusú pályázat kiírásáról és elbírálá-

sára meghatározott szempontokról 

111/2016. (IX.22.) határozat 

az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlako-

záshoz szükséges hálózat- és irodafejlesztési beruházás 

végrehajtásához 

112/2016. (IX.22.) határozat 

a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 kódszámú projektre történő támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettsé-

gek teljesítéséről 

113/2016. (IX.22.) határozata 

engedélyezett létszám emeléséről 

114//2016. (IX.22.) határozata 

a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Beol-

vadásáról 

 

2016. október 27-I ülés: 

116/2016. (X.27.) határozat 

ügyvédi észrevételről és megbízási szerződés elfogadásáról 

117/2016. (X.27.) határozat 

ingatlanajándékozás elfogadásáról 

118/2016. (X.27.) határozat 
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az Optimális Kft. által készített kockázatkezelési szakvéle-

mény elfogadásáról  

119/2016. (X.27.) határozat 

a REGIO-KOM Társulás tagdíjemeléséről 

120/2016. (X.27.) határozat 

bölcsődei szolgáltatás biztosításáról 

121/2016. (X.27.) határozat 

területi védőnői pályázat elbírálásáról 

 

122/2016. (X.27.) határozat 

háziorvosi álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 

123/2016. (X.27.) határozat 

Kónya Attila, Alattyán, Széchenyi út 15. sz. alatti lakos 

kérelméről 

124/2016. (X.27.) határozat 

a jászberényi Tehetség Sportegyesület kérelméről 

125/2016. (X.27.) határozat 

a letelepedési támogatásról 

126/2016. (X.27.) határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő vastartályok eladásáról 

127/2016. (X.27.) határozat 

a DIGI TV átjátszó állomásának elhelyezéséről 

128/2016. (X.27.) határozat 

az Alattyán, Kossuth L. u. 15. szám alatti önkormányzati 

lakás 2017. január 1-jétől történő bérbeadásáról 

 

A képviselő-testület az adott időszakban módosította költ-

ségvetési rendeletét, helyi adórendeletét, a szociális juttatá-

sokról és ellátásokról szóló rendeletét és megalkotta az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletét. 

A nyílt ülések meghívói és jegyzőkönyvei a 

www.alattyan.hu hivatalos honlapon megtalálhatóak. 

 

 

POLGÁRŐR HÍREK 

 
 

SZEM MOZGALOM 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) 

olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amely-

nek célja a lakóközösségben előforduló bűncse-

lekmények megelőzése, korlátozása, a biztonsá-

gosabb életkörülmények kialakítása. 

„Együtt biztonságosabb és ez nem elhanyagolha-

tó SZEMpont! 

A biztonság érték, akár pénzben is mérhető, gon-

doljuk csak meg most mennyit ér a házunk és 

mennyit érne egy másik környéken. Teszünk-e, 

megteszünk-e mindent a biztonságod érdekében? 

A bűnmegelőzés összetett feladat, amely a lakos-

ság részvétele nélkül egyszerűen megoldhatatlan. 

Bármilyen közösségben is éljünk mindennapjain-

kat, sajnos mindannyian a bűnözők potenciális 

célpontjaivá válhatunk adott esetekben. Bárme-

lyikünk részéről is nagyon könnyelmű és egysze-

rű álláspont, ha azt feltételezzük, velünk nem 

történhet ilyen, nem  

http://www.alattyan.hu/
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lehetünk bűncselekményeknek, bűnözőknek sér-

tettjei, áldozatai.  

A bűncselekményeket megelőzni mindannyiunk 

közös jól felfogott érdeke, felelőssége és erkölcsi 

kötelessége. 

A közbiztonság közügy, amikor ezt mondjuk 

egyben össztársadalmi gondot is megfogalma-

zunk. Sajnos ennek az állításnak az igazát az élet 

nap, mint nap bizonyítja, és ma Magyarországon 

valószínűleg nincs ember, akit a közbiztonság 

helyzete így vagy úgy, de ne érintene, ne érde-

kelne. Ha elfogadjuk a fenti alapfelvetést, hogy a 

bűnözés össztársadalmi gond, akkor a megoldás 

is csak mindannyiunk összefogásával jöhet létre. 

Minden országban, így nálunk is és szűkebb ha-

zánkban, a Jászságban, Alattyánban a lakosság 

ugyanolyan kulcsszereplő a jó közbiztonság meg-

teremtésében, mint a Rendőrség, az Önkormány-

zatok vagy épp a rendőrség civil partnere a Pol-

gárőrség. A megoldást mégis szinte minden eset-

ben egyedül a Rendőrségtől várjuk. Az egyén 

Felelőssége sok esetben fel sem merül részünk-

ről.  

A megoldás keresése közben kérdés, hogy a la-

kossági részvétel jelentőségét mikor ismerjük fel 

végre, mikor kezdünk el többen tenni saját és 

környezetünk biztonsága érdekében. A sérel-

münkre elszenvedett bűncselekményekért könnyű 

okolnunk másokat. A sértettekben ritkán vetődik 

fel kérdésként, hogy mi magunk megtettünk-e 

mindent saját és környezetünk biztonsága, va-

gyonvédelme érdekében. Felróható-e az elszen-

vedett cselekmény számunkra mulasztásból, vagy 

akár közönyből. 

A személy- és vagyonbiztonságunk védelmét, az 

erőszakos garázda magatartások elleni védeke-

zést fokozhatjuk, ha növeljük a bűncselekmény 

elkövetésével járó kockázatot. Amennyiben még-

is bekövetkezik a bűncselekmény, megvizsgál-

juk, hogy a későbbiekben hogyan óvhatjuk meg 

magunkat, lakókörnyezetünket. Másrészt van-e 

módunk enyhíteni a bűncselekmény elkövetésé-

vel okozott károkat, továbbá előre számba vesz-

szük, feltérképezzük településünkön, lakókörnye-

zetünkben azokat a területeket, melyek fokozot-

tan veszélyeztetettek és lépéseket teszünk a bűn-

cselekmények elkerülésének lehetőségei irányá-

ba. 

A bűnt ott lehet a legjobban, leghatékonyabban 

megelőzni, ahol megvalósul, és azok előzhetik 

meg legjobban, akiket fenyeget.   Erre a legna-

gyobb esélyünk akkor van, ha visszatérünk a régi 

alapokhoz, a legalapvetőbb emberi kapcsolata-

inkhoz, a szomszédjainkhoz. Rossz szomszédság, 

örök átok. Tartja a régi mondás, ezzel SZEMben 

a jó szomszédság érték, mely egyben nagyobb 

biztonságot is jelent lakókörnyezetünkben 

mindannyiunknak.  

Minden esetben a segítség akkor a leggyorsabb, 

ha a legközelebbről érkezik, ennek pótolhatatlan 

előnyei vannak. Nem feltétlenül a szomszédok 

feladata és nem várjuk el tőlük, hogy a hozzánk 

hívatlanul belátogató betörőt megfogják, vagy 

rosszul létünk esetén szakszerű ellátásban része-

sítenek. Azt azonban joggal várjuk el, hogy az 

elsődleges és azonnali segítségnyújtást részünkre 

meg tegyék, legyen az rendőrség vagy orvos a 

mentők értesítése a fenti példákból kiindulva. 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom nem más, 

mint a régi lakóközösségek alapvető normáihoz, 

az emberi alapvető kapcsolatokhoz való visszaté-

rés.  

A SZEM mozgalom lényeges eleme, hogy nem 

kíván semminemű változtatást az életünkben, 

azonban a benne résztvevőkről, elvárja ezen 

alapvető emberi normák betartását, hiszen az 

egymást segítő szomszédi környezet biztonságá-

nak ez az alapja.  

Azzal, hogy az eddiginél jobban odafigyelünk 

egymásra, környezetünkre, számunkra nyilvánva-

lóbbá válhatnak a gyanús dolgok, melyek bűncse-

lekményekhez vezethetnek. Amennyiben ilyene-

ket észlelünk értesítsük a rendőrséget. Mindany-

nyian tudjuk, hogy a lakókörnyezetünk rendben 

tartása a kívülről érkező számára az odafigyelés, 

a gondosság, a törődés látszatát kelti. A lakókö-

zösségre nézve ennek felbecsületlen előnye 

származhat akkor, ha éppen betörő tart terep-

szemlét a lakókörnyezetünkben. 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom biztonsá-

got nyújthat, akkor is, amikor távol vagyunk ott-

honunktól nyaralás, rokonlátogatás vagy épp 

betegség, kórházi ápolás miatt. Szomszédjaink 

azok akik SZEMmel tudják tartani üresen hagyott 

otthonainkat, ingatlanjainkat, szükség esetén 

értesítik a rendőrséget, tűzoltóságot. 

 

 
Segélyhívó számok: Rendőrség 107 vagy 112 

Mentők: 104; Tűzoltók: 105 

Általános segélyhívószám: 112
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POLGÁRŐRSÉG ÉLETE 
Polgárőrség új vezetőjét 2015 Október 3.-án válasz-

tották meg Benke Róbert személyében. E nehéz 

feladatott felvállalva 2016-os évet elmondhatjuk kis 

létszámú csapatunk mozgalmasan és sikeresen zár-

ja!!! Több feladatunk is volt az évben. Az éjszakai 

szolgálatokon felül vendég szolgálatokat is teljesí-

tettünk a Jász világtalálkozón majd segítettünk 

rendben lebonyolítani a jásztelki falunapot! Közsé-

günk rendezvényein is becsületesen helyt álltunk. 

Szolgálatot biztosítottunk a május 1-i rendezvé-

nyen, gyermeknapi rendezvényeken, valamint zsí-

ros kenyér kupán a Szent Mihály napi rendezvé-

nyen és a fáklyás felvonuláson is. A 2016 évben 

versenyeken is részt vettünk. A Kék Lámpás hor-

gászversenyen Fehér Attiláné és Fekete Mátyás vett 

részt,.Három polgárőrünk a "Polgárőr Akció Jász-

jákóhalmán " elnevezésű Polgárőr napon : Benke 

Róbert ,Tóth Anikó ,Keresztesiné Tóth Ilona vett 

részt: Ők hárman 4 arany éremmel tértek haza! 

Közúti baleseteknél a polgárőreink fegyelmezetten 

segítették már több alkalommal a rendőrök tűzoltók 

és a mentősök munkáját. A falu lakosainak védel-

mében csatlakoztunk a "Szomszédok Egymásért 

Mozgalom" a SZEM mozgalomhoz. A mozgalom 

lényege, hogy  egymás szomszédságban lakók az 

átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak 

egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, 

felelőséget érezzenek saját és mások élete és va-

gyonbiztonsága iránt. Ott ahol a lakosok csatlakoz-

tak a mozgalomhoz az elkövetett bűncselekmények 

száma jelentősen csökkent!! A SZEM mozgalom 

bevezetése folyamatban van. A táblák legyártatása 

folyamatban van elkészültéről értesíteni fogjuk a 

lakosságot amit majd a megadott fogadó nap kere-

tében 400ft/db  térítési díj ellenében átvehető a 

Polgárőr irodában! A BŰNCSELEKMÉNYEKET 

JOBB MEGELŐZNI MINT BÜNTETNI!!! Ezúton 

kérjük, a lakosságot vigyázzunk egymásra! Vigyáz-

zunk környezetünkre!!! Vigyázzunk kicsi falunk 

tisztaságára!! Polgárőreink a saját szabad idejükben 

figyelik, óvják a falut!!! Munkánkat sok segítséggel 

tudjuk csak végezni!! Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani az Önkormányzatnak az éves támogatásá-

ért, Tóth Ildikó jegyző asszonynak a sok munkáért 

amit a polgárőrség ügyeinek intézésében nyújtott, 

Józsa és Társának az üzemanyag éves támogatásá-

ért, Ifj. Ferencsik Gyula támogatásáért, az alattyáni 

Gerevich Aladár Általános Iskola  tantestületének  

kerékpárra fordítható támogatásáért!!! Köszönjük!!! 

Kívánunk: Áldott békés ünnepeket!!!!  

Keresztesiné Tóth Ilona 

 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI 
 

November 1-je óta a korábbinál is nagyobb terüle-

ten végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a 

lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. Jelen-

leg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztró-

favédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szer-

vezetek tulajdonában lévő kémények ellenőrzését és 

tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek végzik 

megrendelésre.  

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a ké-

ményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban 

milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig 

attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt 

égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden 

egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a 

kéményseprő.  

A kötelező lakossági sormunka az egész országban 

ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés 

előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a ké-

ményseprő az értesítésben megadott időpontban 

nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idő-

pontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kémény-

seprő a második időpontban sem tudja elvégezni, 

akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül 

egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor 

elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen 

egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki 

kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), 

de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átuta-

lással. 

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magá-

ban foglalja a kémény és az összekötő elem ellen-

őrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését 

és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta 

hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramé-

tereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 

szén-monoxid-érzékelő működőképességének el-
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lenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékeny-

ségekért változatlanul fizetni kell. 

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az 

ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy 

tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszá-

mon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont 

kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti 

meg. A két kötelező sormunka között megrendelt 

ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák 

elvégzése költségtérítés terhére történik.  

A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhe-

tők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu web-

oldalon.  

 

 

Előzzük meg a kéménytüzeket! 

Bár a hivatalos fűtési szezon csak október 15-én 

kezdődik, a hidegre fordult idő miatt sok háztartás-

ban már fűteni kezdtek. Komoly veszélynek teszik 

ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezde-

nek fűteni, hogy elmulasztják a fűtőeszközük éves 

karbantartását, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot 

égetnek. A tűzoltókat csak az elmúlt héten huszon-

egyszer riasztották kéménytűzhöz. 

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások szá-

ma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd 

anyagok, vagy olaj égetésekor keletkező korom 

lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb 

koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, 

magas hő hatására akár meg is gyulladhat. Mindez 

elkerülhető azzal, ha mindenki beengedi a kémény-

seprőt, aki el tudja végezni a kémény tisztítását. 

Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőesz-

közök esetén az ingyenes lakossági kéményseprés 

változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberen-

dezések esetén kétévente. 

Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal 

fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az 

adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg nem tartják 

karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket. A nem 

rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral és 

esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is 

vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéster-

mék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot 

vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot – lakko-

zott, festett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott 

koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad és 

akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz 

pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszer-

kezetére és egyéb részeire. 

A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és 

a kémény karbantartásával megelőzhetőek a ké-

ménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívjanak 

szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehe-

tővé a kéményseprők részére.  

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve 

elérhető a 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ webol-

dalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menü-

ben. 

Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es se-

gélyhívó telefonszámot! 

Fózer Tibor tű. ezredes 

kirendeltség-vezető 

 

 

 
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

 

Ebben az évben is október első napjaiban 

köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából a 

település szép korú lakosait. A Jászsági Népi 

Együttes utánpótlás csoportjai a Galagonya és a Kis 

Galagonya tánccsoport illetve a Lehel Melody 

tánccsoport táncosainak műsorát tekinthették meg a 

résztvevők. A színvonalas műsor nagyon nagy 

tapsot kapott a közönségtől, ami után jól esett az 

ízletes vacsora és a kötetlen beszélgetés! Október 

végén megszerveztük a kézműves délutánt, ahol a 

mindenszenteki fáklyás felvonulás kellékeit 

készítettük el, illetve a már megszokott tökfaragás 

sem maradhatott el. Nagyon sokan részt vettek a 

felvonuláson, ami bizonyára annak is köszönhető, 

hogy igazi kellemes őszi esti volt az időjárás! A 

több mint 1 kilométeres séta után mindenkinek jól 

esett a finom tea, forralt bor, a tökmagos pogácsa, 

sütőtökös süti és a kis szendvicsek! Az októberi 

hónapban különös meglepetést kapott a Művelődési 

Ház a Nemzeti Művelődési Intézettől! 2017 január 

28-29-én a Kultúra Napja alkalmából a napokban 

megalakított Színjátszó társulatunk képviselheti 

megyénket egy vidám színdarabbal Budapesten a 

Nemzeti Színházban. Nagyon nagy megtiszteltetés 

ez úgy gondolom Alattyán községnek! 

Megtiszteltetés, de egyben nagy feladat! A csoport 

vezetésére Molnárné Menyhárt Évát kértem fel, aki 

szívesen vállalta. Kaptunk egy rendezőt Rigó József 

személyében, aki kiválogatta a szereplőket és a 

karakterekre kiválasztotta a színdarabot. November 

elején megkezdődtek a próbák, amelyek nagy 

szigorral és sűrűn vannak a Művelődési Házban. Itt 

ragadom meg az alkalmat, hogy minden más 

működő klubtól elnézést kérjek, hogy erre a három 

hónapra egy kicsit felborultak az időpontok! Kérem 

mindenki megértését!  Ezek a próbák nagyon 

fontosak, nem kevés időt vesznek igénybe, nem kis 

feladat, szeretnénk nagyon megfelelni! 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Január 14.-én szombaton lesz az első szakmai 

bemutató, ahová a környező települések vezetőit, 
szakmabéli kollégákat, helyi vezetőket fogunk 

meghívni. A premier bemutató a lakosság részére 

január 26.-án lesz, ahová minden lakost szeretettel 

várunk! A belépés díjtalan! Január 28 vagy 29.-én 

amelynek a pontos időpontját még a mai napon mi 

sem tudjuk Budapesten a Nemzeti Színházban fogják 

„színészeink” bemutatni a darabot. A színdarab címe: 

ÁTVÁLTOZÓK. Ismeretlen francia középkori 

szerzőktől. Fordították: Fodor András, Kálnoky 

László, Kormos István, Mann Lajos, Nagy László. 

Szereplők: Keresztesiné Tóth Ilona, Kovács Kristóf, 

Molnárné Menyhárt Éva, Novotni Bernadett, Sülyi 

Szilvia, Vízi Lászlóné, Vízi László. Arra a napra 

amikor lesz januárban Budapesten a bemutató a 

Nemzeti Művelődési Intézet és Alattyán Község 

Önkormányzata  egy-egy autóbuszt indít a Művelődési 

Háztól a Nemzeti Színházig , amelyre jelentkezni 

lehet, természetesen ingyenesen! Kérem, legyenek 

büszkék, hogy Alattyán Művelődési Háza ilyen szép 

feladatot kapott, de főleg azokra a szereplőkre, akik 

nap, mint nap tanulnak, dolgoznak azon hogy ennek a 

feladatnak megfeleljenek! Kérem, minél többen 

tiszteljék meg január 26.-án a bemutatón jelenlétükkel 

az előadást! Végül, de nem utolsósorban köszönjük az 

Önkormányzat vezetőinek a támogatást a díszletek 

elkészítésében, valamint az utaztatásban!  

Simon Józsefné  

művelődésszervező 

 
ÓVODAI HÍREK 

 

Nálunk az oviban… Szeptember óta sok-sok min-

dent terveztünk és valósítottunk meg a gyermekek-

kel. A kicsik szépen beszoktak az óvodai életbe, 

szívesen jönnek oviba. Már ők is részesei lehettek 

szüleikkel együtt a Szent Mihály napi progra-

munknak, amelyet nagyon élveztek. Októberben az 

állatok világnapjáról is megemlékeztünk, igazi 

állatokat vehettek szemügyre, melyeket a tornaszo-

bában helyeztünk el (tyúk, nyúl, óriás csiga, fehér 

egér, csótány, vadgerle, papagáj).  

Novemberben egészségvédelmi hetet szerveztünk, 

sok-sok érdekes játékos programmal felkeltve a 

gyermekek érdeklődését és biztosítva ismeretüket 

az egészség megőrzéséről. Ennek jegyében minden 

nap változatos tevékenységekről gondoskodtunk. 

Mint minden évben, most is tartottunk a szülők 

számára szülői értekezletet az egészséges életmód-

ról, ami most egy kicsit rendhagyó volt, mert az 

óvoda konyhát üzemeltető Innoven Kft. jóvoltából 

kóstolni is lehetett különböző tápláló, zöldséges és 

gyümölcsös finomságokat (erdei gyümölcsös házi 

joghurt, húsos-májas pástétom, padlizsánkrém,), 

melyeket a szülők otthon is elkészíthetnek gyerme-

keiknek. Vendégünk volt az új védő néni, aki a 

betegségek megelőzéséről, illetve azok ellátásáról 

beszélt. A mozgás fontosságáról Mónika óvó néni 

tartott előadást. Vendégünk volt még a fogorvos 

néni és az országos Mézes reggeli program jóvol-

tából a település két méhésze Móczó Vilmos és 

Dudás Norbert, valamint még mézet ajándékozott a 

gyermekeknek Huszár Arnold és Dudás Roland is. 

Móczó Vilmosné, Pannika különböző méhész esz-

közöket hozott, amelyeket fel is próbálhattak a 

gyermekek, ezután jött a kóstolás!  

Most a gyermekekhez a legközelebb álló ünnepre 

készülünk, várjuk a Mikulást! Majd ezután készü-

lünk a Karácsonyra, ajándékot készítünk, mézeska-

lácsot sütünk, közös adventi készülődésre hívjuk és 

várjuk a szülőket december 19-én délelőtt. Az eddi-

gi évekhez hasonlóan, most is szeretnénk adomány-

osztást tartani, egy picit besegíteni a szülőknek. 

Ezúton köszönjük a legfiatalabb adományozónk-

nak: Szikra Zsófiának, hogy felajánlotta kisgyer-

mekkori játékait az alattyáni ovisoknak. Várjuk 

továbbra is a felajánlott megunt játékokat és a ki-

nőtt jó állapotú gyermekruhákat, hogy másoknak 

örömet okozzunk Karácsonyra.  

 

„A szeretetnek köszönhetjük a biztonság és sebezhe-
tetlenség érzését. Ez tesz képessé minket arra, hogy 

önzetlenül forduljunk mások felé.” /Stephanie 

Dowrick/  

Ezúton kívánok az óvoda valamennyi dolgozója 

nevében mindenkinek: Békés, boldog, örömteli 

ünnepeket!  

Kovácsné Markó Katalin  

óvodavezető
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A GEREVICH ALADÁR ÁLTA-

LÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL   
Intézményünk az őszi szünetben Nap-

közis Erzsébet-tábort szervezett. Az 

programunk célja volt, hogy iskolánk 

hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulói számára az őszi szün-

időben biztosítsuk a tartalmas szabad-

idős tevékenységet, az étkezést és 

olyan kompetenciaterületek fejleszté-

sét, melyek hozzájárulnak a diákok 

pozitív irányú személyiségfejlesztésé-

hez. Fontos volt a csapatépítő, közös-

ségformáló tevékenységek megvalósí-

tása, környezettudatosságra, művészeti, illetve egészséges életmódra való nevelés. Vetélkedők, versenyek, 

filmvetítések színesítették a programot. 3D-s filmet néztünk a házi kedvenceink szokásairól a jászberényi 

Lehel Filmszínházban, kirándultunk Gyöngyösre. Megtekintettük a Mátra Múzeum gyűjteményeit, kiállítá-

sait. Az egykori Orczy kastélyban tanulóink megismerkedhettek vadászattörténeti, helytörténeti, ásványtani 

és őslénytani kiállítások anyagával, illetve bepillantást kaphattak a múmiák világába egy időszaki kiállítás 

bemutatott darabjain keresztül. A látogatás különlegessége Magyarország egyetlen teljes épségben előke-

rült és itt bemutatott mamutcsontvázának megtekintése volt. A tanulók érdeklődését felkeltette a Mátra 

változatos vegetációjának fajgazdag állatvilága. A délutánt Sástón, a Mátrafüred és Mátraháza közt találha-

tó vadkacsákat vonzó tó melletti kirándulással folytattuk. Az 1973-ban Sástóra került 53 m magas kilátó 

meghódítása igazi kihívás volt tanulóink számára. A kilátó teraszairól gyönyörű kilátás nyílt a tájra. Remél-

jük a későbbiekben is lesz lehetőségünk hasonló programok szervezésére. Intézményünk az idei tanévben is 

folytatja a szelektív hulladékgyűjtést. A kupakok, PET palackok, papír átvételének időpontját facebook 

oldalunkon folyamatosan közöljük. A legtöbbet gyűjtő diákok a tanév végén ismét jutalomban részesülnek. 

2017 januártól indul az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda az alattyáni gyerekek sikeres jövőjéért” programunk, 

melynek keretében heti öt délutánon (hétfő-péntek) rendszeresen tudunk foglalkozni azon tanulóinkkal, 

akik hátrányos helyzetükből adódóan személyes megsegítést igényelnek.  

Az év végén kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újévet!

Rozmis Margit

 

AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL 
 

2016. szeptember 3-án Szolnok Városnapi rendez-

vény keretén belül került sor a IX. Senior Marato-

ni Váltófutás megrendezésére, melyen klubunk is 

részt vett 24 fővel. Testvértalálkozón jártunk 

Jászalsószentgyörgyön, majd Jánoshidán. Novem-

ber 5.-én Jánoshidán Jászsági Ki Mit Tud - ra be 

neveztek a Táncos lábú Mamik, és a Férfikórus. 

Katona dalokat énekeltek, ahonnan a kórus kate-

góriában a legjobb helyezést érték el. Gratulá-

lunk nekik, nagyon büszkék vagyunk rájuk! 
November 9-én Egerben jártunk, meglátogattuk az 

Egri Bazilikát, majd a bazilika lábánál található 

„Város a város alatt” egykori érseki pincerendszert 

jártuk be. A Dobó István Téren a szobor kompozí-

ciókat, majd Közép Európa egyik legszebb barokk 

templomát a Minorita templomot néztük meg. 

Utunkat az Egri várban folytattuk. Zárásként a 

Szépasszony Völgybe látogattunk, ahol megkóstol-

tuk a finom borokat. November 19-én közös név-

napi rendezvényünket tartottuk. Most ünnepeltük 

mindenki névnapját. Köszöntöttük 60-70-80. szü-

letésnaposainkat: Dr. Pesti Bélát, Borsányi Mi-

hálynét, Móczó Istvánnét, Fekete Józsefet, Budai 

Ferencnét, Józsa Mihálynét, Móczó Vilmosnét. 50 

éves házassági évfordulójuk alkalmából köszön-

töttük László Józsefet és László Józsefnét. Kö-

szöntöttük Dr. Mosonyi Sándornét Aranydiplo-

mája alkalmából, és gratulálunk az Alattyán 

Községért díjhoz is. Minden ünnepeltnek sok 

örömet és boldogságot kívánunk erőben, egész-

ségben! A rendezvényen nagyon szép és szívhez 

szóló kulturális műsorral szórakoztattuk az ünnepel-

teket. 

Köszönöm mindenkinek a munkáját, akik részt 

vettek és segítettek a rendezvények lebonyolításá-

ban! 

Jó készülődést a karácsonyi ünnepekre! 

Móczó Vilmosné 

klubvezető 
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A férfikórus elismerése 

 

 
AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 

 
Időseink ebben az évben is meghívást kaptak az Idősek Világ-

napja helyi rendezvényére. A művelődési házban tartott ünnep-

ségen jó hangulatban telt a délután. A Jászberényi Néptáncegyüt-

tes szórakoztató műsorát láthattuk. A kulturális programot köve-

tően pedig elfogyasztottuk a finom ételt. A hétköznapjaink szor-

gosan telnek, igyekszünk kihasználni, és hasznosan eltölteni a 

szabadidőnket. Izgatottan készülünk, a minden évben megrende-

zésre kerülő Luca napi vásárunkra. A helyi lakosságnak szeret-

nénk kedveskedni a saját készítésű karácsonyi díszeinkkel.  Köz-

ben forró teával és szaloncukorral kínáljuk érdeklődőinket. A 

betlehemünk ismét megtekinthető lesz. Ezúton szeretnénk meg-

hívni minden kedves alattyánit, különösen a gyermekes családo-

kat, továbbá iskolásokat, óvodásokat. Töltsék velünk karácsonyi 

hangulatban a Luca napját! A rendezvény december 13-án lesz 9 

órától. Bízom benne, sokan eljönnek majd, mert a karácsonyi 

díszek nyújtotta pénzbeli adományokból szeretnénk karácsonyra 

meglepetést ajándékozni időseinknek. 

 

Az intézmény életét az interneten is nyomon követhetik az alábbi 

közösségi oldalon: 

https://www.facebook.com/idosekklubja.alattyani  

 

Az Idősek Klubja továbbra is várja azon alattyáni időseket, akik 

jó hangulatban, jókedvű társaságban szeretnék eltölteni hétköz-

napjaikat. Továbbá működtetjük a településen a házi segítség-

nyújtást, főként egyedül élő, segítségre szorul időseknek. Akik-

nek támogatásra van szükségük, bátran jelentkezzenek. Kiváló szakemberek nyújtanak azonnali megoldá-

sokat. A szociális étkeztetés pedig az egészségügyi problémákkal küzdőket célozza. Akik valamely beteg-

ség okán nem tudják megoldani az étkezésüket. A rászorulóknak napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk 

kedvezményesen, az önkormányzat támogatásával.  

Elérhetőségeink: 

Alattyán, Szent István tér 8. 

0657/655-270 

0620/928-3080 

idosek.klubja.alattyan@gmail .com 

 
 

https://www.facebook.com/idosekklubja.alattyani
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KÉPEK A Z IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBÓL 

 

 
  

           
 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK ÉLETÉBŐL 
 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is meg-

szerveztük a tavaszi és őszi véradásunkat. Nagy 

öröm számunkra, hogy a jászság területén még 

mindig élen állunk a véradások számát tekintve, de 

örömünkbe némi szomorúság, hogy a segíteni szán-

dékozó emberek nálunk is csökkenő számban van-

nak. Nemes dolog más embertársunkon segíteni, 

ezért itt is megragadom az alkalmat, hogy megszó-

lítsam a fiatalabb korosztályt. A véradás nekik csak 

egy tűszúrás, de másoknak az életet jelentheti. Mű-

tétekhez, gyógyszerekhez nélkülözhetetlen az a 

néhány csepp vér. Az idei évben tisztújító taggyű-

lést tartottunk, ahol a régi vezetőség további négy 

évre megerősítést kapott, valamint a vezetőség tagja 

lett Bajzáthné Lajkó Tímea és Ronyecz Imréné. 

Köszönjük a bizalmat, és ígéretünkhöz híven to-

vábbra is azon dolgozunk, hogy Alattyán megőrizze 

méltó helyét a véradó mozgalomban. Örömmel 

fogadtuk az új vöröskeresztes tagjainkat, hiszen aki 

vért nem tud adni, az éves tagdíja 60 %-ával támo-

gatja helyi szervezetünket, melynek összegét szin-

tén a véradók megbecsülésére tudunk fordítani. 

Részt vettünk az idei majálison is ahol az egészsé-

ges étkezésre szerettük volna felhívni a figyelmet, 

ezért reform jellegű élelmiszerekkel, gyümölcssalá-

tával fogadták a résztvevőket. Az évente megrende-

zett véradó vacsora helyett az idei évben rendhagyó 

módon a Szent Mihály napon rendezett falu ünnep-

ségén köszöntöttük a jubileumi véradókat és meg-

vendégeltük a véradókat valamint a vöröskeresztes 

tagjainkat egy finom ebéddel.  A tavalyi évben 

szilveszterkor bált szerveztünk melynek tiszta bevé-

telét 97 000 forintot az idén áprilisban megszerve-

zett ultrahangos szűrésre, valamint a véradók meg-

becsülésére fordítottunk. 29 embertársunk vett részt 

ezen a vizsgálaton, és ebből 1 embert javasolt a 

doktornő további vizsgálatokra. A jövő évben át-

ütemezték véradásainkat, így községünkben évi 3 

véradást terveztünk, melynek időpontjai január, 

április és november hónapban lesz. Továbbra is 

számítunk az önzetlen segítségre, és várjuk az új 

véradókat. Köszönöm a vöröskeresztnél dolgozó 

társaimnak Bajzáthné Lajkó Tímeának, Ronyecz 

Imrénének és Vígh Ildikónak az önkéntes munkáját.  

Jó egészséget, és szeretetben gazdag újesztendőt 

kívánunk mindenkinek. A helyi vöröskereszt veze-

tősége nevében.  

Vízi Lászlóné

 

 
Barátaim az Úrban!... Hát igen.. bizony így van ez.. A 

"topolyfa" , a "lícium" és a "vadnarancs", három olyan 

igen régről itt ragadt szó, aminek igazi értelmét és a 

falunkban betöltött szerepét az olvasóink legtöbbje 

talán meg sem érti; aki pedig érti és ösmeri, az szinte 

biztos, hogy nem ezen évezredben látá meg isten sza-

bad egét...! A topolyfa és a lícium, vagy líceum, 

mindkettő  egy - egy fa fajta illetve bokor latin nevé-

nek "elmagyarosításából" származik, míg a vadna-

rancs a fa termésének narancshoz való hasonlatosságá-
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ra utal.  Azaz a topolyfa a nyárfa latin Populus nevé-

nek a magyar nép ajakán símult lassanként "topoly"-já 

a Lyciummal együtt "líciummá" "líceummá"/ ami a 

szinte kiirthatatlan Ördögcérna nevű bokrot rejti../  A 

"vadnarancs" mögött pedig a hivatalos könyvek által 

narancsepernek "csúfolt" Maclura pomifera rejtőzik 

ami ugyebár a mi számunkra  semmit nem jelent, mert 

a vadnarancs, az vadnarancs, bármit is irkálnak a 

könyvek...Ezen  régi nevek a régi alattyáni emberek-

ben sok-sok régi emléket idéznek az egyszeri, sosem-

voltnak  tűnő időknek mélyéről a mai /gyakran esze-

mentnek tűnő világban/ amikoris szinte folyamatosan 

köll újabbnál újabb idegen nevekkel, kifejezésekkel 

találkozni szembesülni, megismerkedni.   Mert bizony 

amikoron más tempóban ballagtak az Idő toronyórájá-

nak mutatói, akkoriban egynéhány név, elnevezés 

talán lassabban, de annál mélyebben ragadt meg a falu 

nyelvében beszédében és emlékezetében.  Ennek talán 

/egyik/ oka az lehetett, hogy eme fákat, bokrokat 

olyan jeles helyre helyekre ültették és annyi sok évti-

zeden keresztül álltak ellen az időknek nehéz, gyakran 

viharos  változásainak, hogy az alattyáni emberekben 

úgy megragadtak, mintha azok tán öröktől fogva azon 

a helyen, azon a helyeken állottak volna... Ilyen volt 

például az  az öreg nyárfa a "Topolyfa", ami "aki" a 

Sportpálya sarkán, a Berek felé vezető út mellett állott 

és szinte jelkép, volt az alattyániak szemében, annál is 

inkább, mert az öreg térképeken mint egy fix tájéko-

zódási pont szerepelt a régiek szerint.   Fontos, nagyon 

fontos pont és biztos kikötő volt ez Topolyfa a Zagyva 

akkori  igen gyakori árvizeinek, kiöntéseinek idején, 

amikor is ennek a törzséhez kötöttek ki azok a csóna-

kok, tutajok és más sebtében összeeszkábált úszóal-

kalmatosságok ,amiken kétségbeesetten mentették az 

alattyániak az elöntött tanyákról éjjel, nappal az embe-

reket, mentették a jószágokat és mentették, mentették 

mindazt, .ami még menthető volt...Mert ott ahol a  

Topolyfa állott,  ott  már biztonság volt, ott volt az 

Élet.   Nagy időket bátor embereket és nagy meccse-

ket,  jó meccseket, látott az öreg nyárfa,és látott  mást 

is , vereségeket verekedéseket, temetéseket...de... De ő 

is elfáradt, elszáradt, elkopott a harcban  az idővel és 

mára csak  régi képeken és a mi jó emlékezetünkben 

él tovább...Él...még sokáig.  --- A Lyciumot pediglen 

eredetileg a nagyhírű, nagynevű Tessedik Sámuel 

uram honosította meg Nagy Magyarországon mint 

egzotikus, Kínából származó díszfát. A meghonosítás 

olyan sikerrel járt, hogy hamarosan elkóborolt a nagy-

úri parkokból és minden vidékünkön megfogant, oly-

annyira, hogy szinte  oly elpusztíthatatlan, oly kiirtha-

tatlan, oly megtörhetetlen.... mint az Élet maga...   

Azidőtájt ama nevezetes Mária Terézia, ez az okos 

asszony ült a trónon aki bölcs előrelátással  az akkori-

ban igen gyakori  kolera, pestis és egyéb rossznyava-

lya megfékezésének egyik lépéseként a temetőket 

törvényileg száműzte a lakott területektől kellő távol-

ságra. Eladdig ugyanis a temető általában bent a falu-

ban a templom környékén volt,- itt nálunk is.  Ekkor  

jelölték ki a mai helyét a temetőnknek, mivel az a rész 

még kellő távolságban volt Alattyán házaitól. Az elöl-

járóság pedig líciummal vette körül a csendességnek 

ezen megszentelt helyét. A lícium pedig a lícium pe-

dig - ahol egyszer gyökeret ereszt, azt végérvényesen 

teszi. Tarackolva terjeszkedik és ellenáll a tűznek, 

ellenáll a vasnak , ellenáll a vegyszernek,- ördögcérna 

te, -lícium te olyan  vagy nékünk, mint a -

nyomorúság...Örök.   A "Vadnarancs". Róla nékem 

mindig az egykori Szőlők melletti homokdombnál 

megbújó dinnyések egykori, földbeásott gunyhói jut-

nak az eszembe. Olyanok voltak ezek a lakhelyek, 

mintha megállt volna felettük a vén Idő és az ezeregy-

száz év úgy ballagott el mellettük, mintha azt mondta 

volna  a dinnyéseknek,, hogy Ti szorgos munkásaim, 

maradjatok itt a biztonságban őrizzétek, vigyázzátok 

munkátok édes gyümölcsét... A szorgos dinnyések 

pedig szépen szót fogadtak. Őrizték és védték ezt a 

keletről származó édes finomságot a honfoglaláskori 

lakóházakhoz igen hasonló, földbe ásott, minden 

szükséges kényelemmel ellátott gunyhóikban a Szőlő-

domb aljában. Körbe is kerítették az Ámerikából szin-

tén dísznövényként idekerül vadnaraccsal, ami idővel 

olyan sűrűvé növekedett, hogy ujjnyi hosszú tüskéi 

között  aligha mert általmenni  egyetlen rosszakaratú 

ember sem! Igen, barátaim az Úrban ilyen volt az a 

vadnarancs amit az okos könyvek narancsepernek 

csúfolnak és semmi köze a valódi narancshoz, de 

nekünk, akiknek sokat jelentenek a Szőlők, sokat 

jelentenek a "dinnyések",-nekünk megmarad vadna-

rancsnak írhatnak róla bármily okosságot...  És 

ma?  Mára Alattyán határából elkopik a Szőlő, elkopik 

a Szőlődomb, elkopott a dinnyés élet, és vadnarancs is 

is már csak néhány helyen mutogatja az egykor oly 

büszke tüskéit... Én csak a tüskéket nem sajnálom. 

 Minden mást igen.  Igen, Barátim az Úrban.... Így van 

ez.   

 

Budai Rudolf
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
2016.07.14.-2016.11.30-ig 

 
Születés: 

 Balázs Róbert Bence 

 Baráth Levente Tamás 

 Bárkányi Fanni 

 Danyi Dávid 

 Gönczöl Alexandra 

 Juhász Julián 

 Keskeny Károly 

 Oláh Liza 

 Ördög Máté 

 Tóth Zétény 

Házasságkötés: 

 Fehér Katalin – Kállai Tibor 

 Pesti Melinda – Szente Béla 

 

Haláleset: 

 Bajzáth Bertalanné 

 Baranyi Imre 

 Bárkányi Mihály László 

 Dudás Béla 

 Fehér Imre 

 Kállai Józsefné 

 Koczkás Józsefné 

 Samu Ferencné 

 Szabó László 

 Takács Józsefné 

 Tőke Jánosné 

 Vakhal János 

Alattyán, 2016. november 30. 

 
 

KÉPEK AZ ALATTYÁNI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORÁNYZAT  

MIKULÁS NAPI RENDEZVÉNYÉRŐL 

 
 

   
 

   
Megérkezett a Mikulás az alattyáni gyerekek nagy örömére 

 

 
Alattyáni Hírmondó 

Alattyán Község Önkormányzatának lapja 
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