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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK
Az elmúlt hónapokban a képviselő-testület két helyi
rendeletet alkotott, egyet pedig módosított. Mindhárom
jogszabály olyan helyi viszonyokat érint, amely a lakosság
jelentős részét érintheti.
Megalkotta a képviselő-testület az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének helyi szabályairól, és az
eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő
díjak mértékéről szóló helyi rendeletét. A jogszabály
értelmében:
- Az
önkormányzat
hivatali
munkaidőn
belül
térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi események
megtartásához a hivatali helyiséget,
- Kérelemre az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségen
kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen
biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága,
mely esetben az anyakönyvi esemény díja: 10.000.-Ft +
ÁFA
- Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
o a külön jogszabályban meghatározott napokon, továbbá
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem tartható,
o pénteken 10,00 és 18,00 óra között, szombaton 9,00 és
18,00 óra közötti időpontban engedélyezhető.
- Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
o a külön jogszabályban meghatározott napokon, továbbá
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön nem tartható,
o pénteken 13,30 és 18,00 óra között, szombaton 9,00 és
18,00 óra közötti időpontban engedélyezhető.
- Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötő teremben
tartandó esküvő esetén fizetendő szolgáltatási díj 2.000.-Ft +
ÁFA.

- Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó gyertyagyújtás
díja: 600.-Ft + ÁFA, asztali dísz, virág kihelyezése
(amennyiben nem az érintettek hozzák) 2.000.-Ft + ÁFA.
Ugyancsak új jogszabály, amely 2016. február 1-jétől
hatályos a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendelet. A rendelet azokat a magatartásokat, vagy
tevékenységeket, amelyek a közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétesek, büntetni rendeli. A rendelet
végrehajtására az önkormányzat különösen nagy
hangsúlyt helyez, így annak áttanulmányozását javasoljuk a
T. Lakosságnak.
Módosította a képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló
rendeletét. Továbbra is mentes a talajterhelési díj
megfizetése alól az a kibocsátó, aki a tárgyévet megelőző
évben a 75. életévét betöltötte és egyedülálló.
Új kedvezményként iktatta be a jogalkotó az alábbi
rendelkezést. Azt a kibocsátót, aki a közszolgáltató igazolása
alapján 2016. december 31-ig ráköt a közcsatornára,
200.000.-Ft-ig, azaz: kettőszázezer forintig terjedő
díjkedvezmény illeti meg az önkormányzat felé fennálló
talajterhelési díjhátralék tartozásából.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettségben érintettek az
önkormányzati adóhatóságnál informálódhatnak fennálló
tartozásuk összegéről és a kedvezmény igénybevételének
feltételeiről.
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Óvoda nyári zárva tartása
Értesítjük az érintetteket, hogy az Alattyáni Óvoda 2016. augusztus 01. – 2016. augusztus 21. közötti
időszakban tart zárva.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
A Központi Statisztikai Hivatal 2016. június 1. – 2016. június 30. közötti időszakban településünkön
Gazdaságszerkezeti Összeírást végez.
Az összeírás időszakában a KSH számlálóbiztosai a részükre kiadott címlista alapján, felkeresik településünk
lakosságát. Mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állatállományról, továbbá a
munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni.
Az eredményes munkavégzés érdekében kérjük a számlálóbiztosok munkájának segítését.
Alattyáni Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Alattyán ingatlanjainak, közterületeinek, vízelvezető
rendszereinek tisztántartásával, gondozásával kapcsolatban
több esetben is azt tapasztaljuk, hogy a lakosság nincs
megfelelően tájékoztatva, ezért az alábbi felhívással
kívánjuk Önöket tájékoztatni. Tesszük mindezt amiatt, mert
a településüzemeltetési feladatok megvalósításához a
lakosság szoros együttműködése is szükséges. A
legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az
előtti közterületek esetében rögzítenünk kell:
Közterület karbantartása, tisztántartása
Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat
megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól,
szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűre - megtisztítani.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában
lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt,
és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a
területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák
gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és
jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni. Tilos a
zöldsávra köveket, oszlopokat, különböző balesetveszélyt
okozó tárgyakat elhelyezni.
A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli
közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és
csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása,
gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek
rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a
csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.
Belterületi vízrendezés, faültetés

Az ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a
műtárgy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás
nélkül vezesse el és ezért minimum 20 cm átmérőjű
átereszek beépítése javasolt, melyről gondoskodni az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának)
kötelessége. Az ingatlantulajdonos a tulajdonában lévő
ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett
munkálatokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást,
fa- és cserjeültetést a tevékenység megkezdése előtt a
Polgármesteri Hivatallal kell, hogy egyeztessen. Fontos
megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok
vegyék figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A
közművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gázvízvezeték stb.) ne ültessenek növényzetet! A balesetmentes
közlekedés érdekében a meglévő fákat, cserjéket, bokrokat
gallyazzák le, már csak amiatt is, hogy a fűvágást ne
akadályozzák. Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy
az utak csomópontjában ne telepítsünk a „rálátási
háromszög"-ben (az egymáshoz közeledő járművek között
szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító
terület).
Közterületen fát kivágni csak a jegyző engedélyével lehet
pótlási kötelezettséggel.
Házszámot jelző tábla elhelyezése
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható
állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról
az ingatlantulajdonos gondoskodik. A házszámot jelző táblát
az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének,
ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásunkkal elsődleges célunk volt az Önök figyelmét felhívni az előttünk álló feladatokra, a tavasz
beköszöntével ugyanis kezdetüket veszik a kinti a munkák. Önkormányzatunk sokkal nagyobb hangsúlyt helyez
az idén a jogszabályi kötelezettségek betartására, így kérünk mindenkit – elkerülendő a szankciót –, működjenek
együtt velünk, tegyük közösen gondozottabbá községünket. Köszönjük együttműködésüket.
Alattyán Község Önkormányzata

EGYHÁZKÖZSÉGI FELHÍVÁS
Kezdetét vette az alattyáni templomban a szentély felújítása. A munkálatokhoz várjuk és kérjük a Tisztelt
Lakosságtól a felajánlásokat. Pénzadományaikat az Egyháztanács bármelyik tagjának átadhatják. Kérjük
híveinket, támogassák templomunk szentélyének megszépülését.
Az Alattyáni Egyháztanács tagjai
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Ezt az évet is, mint általában mindig, minden működő
klub az előző év zárásával és az új év terveivel,
ötleteivel kezdte. Mivel ebben az évben hamar
elkezdődött a farsang időszaka, így február első
hetétől minden hétvége a bálozásról szólt. Az általános
iskolások farsangi bálja után a vadászok bálja, majd az
ovisok farsangja következett. Sok- sok ötletes
jelmezes tette élményekben gazdaggá ezeket a
rendezvényeket. Február végén a szokásos évi
tüdőszűrő vizsgálat is lezajlott az intézményben.
Szintén február hónapban hirdettük meg a „MINDEN
AMI MACI” versenyt, amelyben kértük a lakosságot,
hogy keressék elő macijaikat és hozzák be nekünk,
amelyből a napokban készül a kiállítás. Nem is
gondoltunk arra, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés!
Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a
felhíváshoz! Több mint 500 db mackó érkezett,
amelyek két héten keresztül egy kiállítás keretében
megtekinthetők. MÁRCIUS 7-18-IG a Művelődési
Ház nyitvatartási idejében. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Érdemes bejönni, ennyi MACIT
bizonyára sokan nem láttak még egy helyen!
Mindenki, aki részt vett a gyűjtő akcióban, kap egy kis
meglepetés ajándékot! Az ötletgazda zsűri pedig 5
macit különböző szempontok alapján ajándékban
részesít! Minden díjazottat értesítünk. Izgatottan
várjuk a zsűrit a kiállítás ideje alatt! Március 12-én,
szombaton este 19 órakor! a Görbe János Színkör
színházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők!
„Család ellen nincs orvosság” című vidám három
felvonásos darab kerül előadásra! Minden érdeklődőt
várunk! Jegyek még kaphatók 1300Ft/ fő. Közben a

nagyobb rendezvényektől függetlenül minden klub
munkája folyamatosan zajlik a megszokott időkben,
melyekről tájékozódni lehet az intézmény bejáratánál
elhelyezett állandó és aktuális havi hirdető plakátokon.
Hétfőn és csütörtökön ZUMBA 19 órától. Szerdán
JÓGA 18 órától. Csütörtökön KÉZMŰVES KLUB 17
órától. Március 5-én a nyugdíjas klub nőnapi báljára
készülünk, amely ebéddel, tánccal egybekötött
mulatság lesz. Március 24-én, csütörtökön HÚSVÉTI
FORGATAG címmel hagyományőrző programot
szervez a kézműves klub. Szeretettel várjuk a
családokat, gyerekeket! A program részletes
ismertetése plakátokon lesz a településen illetve a
Művelődési Ház hirdetményeiben elhelyezve,
valamint a KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
facebook oldalán.
Ízelítő a programokból/Milyen ünnep is a húsvét?
Népi hagyományok játékos formában, kézműves
foglalkozások korcsoportonként, gasztro sarok,
kisállat simogató, tojáskereső verseny stb./ Az első
negyedév zárásaként úgy gondolom, minden
érdeklődő válogathat kedve szerint a klubok és a
programok között! Folyamatosan várjuk a lakosság
igényeit egy - egy újabb rendezvényre! A jövőben
indítani szeretnénk a BÁBOSOK klubját, valamint
GAZDA KÖRT! Várjuk a jelentkezőket nagy
szeretettel!
Simon Józsefné művelődésszervező
Könyvtár hírei
Minden nap a nyitvatartási időben fénymásolási
lehetőség van az Önkormányzati tarifákkal!
Fekete - fehér másolás 25Ft/oldal
Színes másolás 100 Ft/oldal

ISKOLAI HÍREK
A 2015/2016-os tanév első félévét január 22-én
zártuk. Február 5-én került megrendezésre az iskola
hagyományos farsangi bálja a szülői munkaközösség
szervezésében. Az idei tanévtől a szülői
munkaközösség vezetését Dudásné Tóth Annamária
vette át Keresztesiné Tóth Ilonától, aki hosszú éveken
át irányította az iskolai szülői munkaközösség
munkáját. Az idei farsangi bál is sok tanulónkat
ösztönzött arra, hogy jelmezesként vonuljon fel. A
műsort színesítette az első osztályosok táncbemutatója
Nagy-Tóth Orsolya tanító néni irányításával. A
farsangra készülve iskolánk maszkkészítő versenyt

hirdetett a tanulók részére, melyet Dudás Roland és
Horváth Gyula 3/a osztályos tanulók nyertek meg a
leadott szavazatok alapján. A győztes maszk mellett
még nagyon sok szép és ötletes álarc került kiállításra
iskolánk faliújságján. A második félévtől került
megszervezésre új szakkörünk, Hip-Hop táncszakkör
néven Nagy-Tóth Orsolya tanító néni irányításával.
Iskolánk hagyományainkhoz híven ünnepi műsorral
ünnepli meg az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját. A félév során igyekszünk
minél több pályázati programba bekapcsolódni.

ÓVODAI HÍREK
Az idén 2016. június 15-én lesz 115 éves az Alattyáni Óvoda
Az egykori óvodát a falu közepén a tűzoltó szertár
mögött egy családi házból alakították ki, amely három
csoportszobát, egy öltözőt és egy mosdót foglalt
magába, valamint saját kis konyhával működött. A
fűtést szenes kályhákkal oldották meg. A 60-as
években költözött át a jelenlegi óvoda helyére. Ez az
épület 1980-ig szolgált óvodaként, majd a falu
összefogásával sok társadalmi munkával átépítésre

került, melynek átadására 1981-ben került sor. Ez idő
alatt is működött az óvoda, a régi szolgálati
lakásokban oldották meg a gyermekek nevelésétoktatását.
Az új óvodai épületben már 4 csoportszobát
alakítottak ki két öltözővel, két fürdőszobával,
irodával, betegszobával. Az óvoda konyhája az
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iskolásokat és a település igényeit is kiszolgálta. A
fűtést központi fűtéssel oldották meg, majd a
gázvezeték kiépítése után gázkazánokat szereltek be.
Telefonvonallal 1997-óta, internet kapcsolattal 2006óta rendelkezünk.
Szakmailag önállóan 1995-ig működtünk 4
csoportban, majd a gyermeklétszám csökkenése miatt
3 csoportos lett az óvoda, ezáltal a 4. csoportszoba jól
felszerelt tornateremmé alakult át.
2006-ban hármas társulásban, 2009-től a Jászsági
Többcélú Társulás fenntartása alatt működött az
intézmény. Jelenleg 2013-óta Alattyán Község
Önkormányzata a fenntartónk. A társulások működése
alatt nagyon sok pályázati lehetőséghez jutottunk,
ennek eredményeként megszépült mind a külső, mind
a belső környezet. A legutóbbi fejlesztés a napelem
kiépítése volt az önkormányzati pályázat jóvoltából.
Az önkormányzat tervei között szerepel az intézmény
teljes körű, a kor igényeinek minden téren megfelelő
felújítása, amit a gyermekek, dolgozók és szülők
egyaránt várnak.

A község rendezvényein az óvodások mindig nagy
sikerrel szerepelnek. Jelenlegi gyermeklétszámunk 62
fő. Kis-, középső-, és nagycsoportba korosztályonként
elosztva járnak a gyermekek. A sok-sok változatos
csoportszobai fejlesztőjáték és udvari játék, valamint a
szakmailag jól képzett óvodapedagógusok változatos
tevékenységekkel járulnak hozzá a gyermekek
sokoldalú, egészséges fejlődéséhez.
Köszönjük mindazon szülők támogatását, akik
valamilyen formában hozzájárultak az óvoda
esztétikus környezetének kialakításához, valamint
együttműködésükkel
segítették
munkánkat.
Együttműködésükre a jövőben is számítunk.
Az óvoda dolgozói e szép kerek évfordulóra készülve
várják az egykori dolgozóktól és mindenkitől, akik
régi fényképekkel hozzá tudnak járulni az óvoda 115.
év történetét, eseményeit bemutató kiállításához. A
képeket,
régi
dokumentumokat,
játékokat
folyamatosan várjuk, melyet Simon Józsefné Anikó
gyűjt a Művelődési Házban. Köszönjük.
Az óvoda dolgozói nevében Kovácsné Markó Katalin
óvodavezető

ÓVODA DOLGOZÓI
Óvodavezetők voltak:
1901. Semsedy Etelka
1940-1950 Tóth Árpádné (Buday
Mária)
1950-es évek Gumbert Mária
1960-as évek Kósa Ferencné
1972-től Dr. Mosonyi Sándorné
1998-tól Sándor Mihályné
2013-tól Kovácsné Markó Katalin

Kovácsné Markó Katalin
Lajkó Erika
Lénárt Sándorné (Kurucz Éva)
Táborosné Sándor Judit
Rusvai Piroska
Kispál Pálné (Marika)
Kovács Melinda
Simon Józsefné (Fekete Anikó)
Bónáné Matók Edit
Ősi Ildikó
Foglerné Kertész Erzsébet
Óvónők:
1950-től Gonda Mária
Papné Faragó Tünde
? Magdi óvó néni
Vízi Lászlóné (Bogyai Ágnes)
1960-tól
Józsáné Kovács Mónika
Kovácsné Vida Éva
Forgácsné Dénes Adrienn
Bíróné Marton Veronika
Mogyorósi Katalin
Dr. Mosonyi Sándorné (Kovács Gere Anita
Gizella)
Boros Gabriella
Turóczi Istvánné (Lajkó Zsuzsanna)
Ormándi Gáborné (Sándor Elvira)
Dajka nénik:
Móczó Lajosné (Varga Rózsa)
Borsányi Mihályné (Bözsi néni)
Sándor Mihályné (Tóth Katalin)
Á Nagy Piroska
Bárkányiné Kovács Marianna
Gecse Kálmánné (Ica néni)
Vígh Miklósné (Berecz Mária)
Móczó Ferencné (Klárika néni)
Csizmadiáné Gazsi Ilona
Lajkó Istvánné (Gizi néni)
Benyó Gáborné (Ilike néni)
Varga Józsefné (Kis Á. Mária)
Bajzáthné Molnár Csilla
Sándor Sándorné (Erzsike néni)
Háfra Sándorné (Erdei Éva)
Budai Ferencné (Irénke néni)

Mosonyi Józsefné (Margitka néni)
Mosonyi Mátyásné (Erzsike)
Tóth Józsefné (Évike)
Háfra Jánosné (Anika)
Vigh Ildikó
Németh Andrea
Fekete Beáta
Biró Szilvia
Konyhai dolgozók:
Homoki Istvánné (Bözsike néni)
Élelmezés vezető
Tóth Istvánné (Gizus néni)
Szakácsnő
Kovács Károlyné (Jucika néni)
Szakácsnő
Feke Ferencné (Etuska néni)
Bojtos Lászlóné (Erzsike) Szakácsnő
Lőrincz Sándorné (Mária)
Vankó Jánosné (Sárika)
Fazekas Andrásné (Ancika)
Kis Antalné (Erzsike)
Besze Anikó Szakácsnő
Besze Andrea Szakácsnő
Keresztesiné Tóth Ilona
Barankai- Erős Katalin Szakácsnő
Lászlóné Bathó Éva

Ha valakit véletlenül kihagytunk volna, elnézését kérjük, és akinek bárkiről még tudomása van, kérjük,
mindenképpen jelezze felénk.
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EMLÉKEZÉS FLÖDNIG EDUÁRDRA
Kedves Olvasóink! Ne tévesszen meg senkit ez az
idegen hangzású név! Flödnig Eduárd az egyik
legmagyarabb osztrák tiszt volt a fivérével, Flödnig
Adolffal együtt a szabadságharcunkban, Kossuth
apánk seregében, és csak a véletlen, csak a sors hozta
úgy, hogy nem ő lett a Petőfi által is megénekelt
Lenkey Károly ezredes helyettese! 1848 nyarán
ugyanis
a
Belügyminisztérium
Nemzetőrségi
Osztálya az alattyáni illetőségű báró Flödnig Eduárd
nemzetőrnagyot nevezte ki a lovas nemzetőrség
parancsnokává
Lenkey helyett. Flödniget
a
kinevezési okiratban Kiss Károly arra utasította, hogy

siessen Miskolcra, és vegye át a hadak vezetését. Ám
ezt a parancsot Egerbe továbbították, ő pedig a
nagybecskereki táborban tartózkodott. Azon zavaros
időkben a hadvezetésben uralkodó dekoncentráció
miatt Flödnig Eduárd nem tudta átvenni a hadtestek
vezetését. Talán magát Kossuthot is megtéveszthette
az idegen hangzású név, nem tudhatta, hogy a német
név egy igaz magyar hazafit rejt, aki magyar földön,
magyar anyától itt született! Kossuth ugyanis arra
utasította Nádasdy ezredest, hogy /idézem/:" a hevesi
lovasezred vezényletére propanáljon rögvest valami
jó, testestül-lelkestül magyar lovas főtisztet". Ezek a
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tévedések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy báró
Flödnig Eduárd huszárőrnagy nem került az aradi
vértanúink sorába... 1849 januárjától sebesülései miatt
szolgálaton kívül volt, de a császári hadbíróság így is
megfosztotta minden rangjától. 1890. február 26-án
hunyt el. Fivére, Flödnig Adolf az ún. Bachrendszerben állandó megfigyelés alatt állt, és a
községet egyikük sem hagyhatta el. Földi
maradványaik a Tahy családdal együtt az alattyáni
temető kriptájában nyugosznak. Síremlékeiket
illetéktelen és méltatlan kezek minden jogalapot
nélkülözően, önző célból távolították el. Néhány szó
a Flödnig családról: A Tahyakkal való rokonság
révén 1835-ben Tahy György halála után került
Alattyánba a család. Flödnig Károly felesége ugyanis
Tahy leány, bizonyos Tahy Franciska volt. E

házasságból született Eduárd és Adolf. Ők örökölték a
Tahyak kastélyát és a birtokaik teljes terjedelmét a
felszerelésekkel együtt. Eduárd a császári seregben
alkapitányként szolgált, de a haza hívó szavára 1848ban mindketten Kossuth seregébe álltak. Eduárd a
lovas nemzetőrség parancsnokává lett kinevezve,
Adolf pedig Délvidéken harcolt, majd a nemzetőrség
utánpótlásának szervezését irányította.
Kedves
Olvasóink! Az eleddig méltatlanul elfeledett alattyáni
hőseink neve remélhetőleg a jövőben a nékik kijáró
méltó tisztelet rangjára lesz emelve – legalább
ilyenkor – márciusnak idusán! Tisztelet a Hősöknek!
Éljen a magyar szabadság, éljen a Haza! /forrás:
Alattyán község története 2009. Jász-NagykunSzolnok Vármegye múltja és jelene 1936./
Budai Rudolf

NEMZETŐRÖK A FALUNKBÓL
Bori József,
Brünauer Salamon,

Antal Ananiás,
Antus Márton,
Aszódi Mihály,
Balogh Kálmán,
Barka István,
Benyó János,
Berecz Károly,
Berecz Péter,
Besze József,

Budai Mihály,
Burka István,
Burka János,
Császár Ferenc,
Császár János,
Császár Pál,
Csesznák Márton,
Csinger György,
Deucs Ábrahám,
Deuts Józsua,
Deucs Salamon,
Dudai Kázmér,
Dudás György,
Dudás István,
Dudás Károly,
Dudás Menyhért,
Dudás Péter,
Ernst Ignác,
Fehér Gábor,
Fejér János,
Fekete Ferenc,
Fekete Menyhért,
Flödnig Adolf,
Flödnig Eduárd,
Gumberth Mihály,
Gunics Ádám,
Gunics István,
Háfra István,
Háfra János,
Háfra Máté,
H. Mihály,
H. Péter,

Hajas György,
Halászi Ferenc,
Hornácsik Márton,
Horváth János,
Jerkovics Ferenc,
Ivanics István,
Ivanics Márton,
Juhász István,
Juhász István,
J. Mihály, J. János,
Kalmár József,
Kertész János,
Kis István,
Kis János,
Koczkás János,
Koczkás János,
Kovács István,
id. Kovács János,
Kovács József,
K. Mihály,
K. Tamás,
Kováts János,
Kristóf János,
Laczkó Tamás,
Lados Péter,
id. Lajkó János,
ifj. Lajkó János,
L. Menyhért,
Lakatos János,
Laki Ádám,
L. Flórián,
L. Károly,
L. Pál,
Lénárt Benedek,

Kedves Olvasók!
Biztosan elgondolkodtak, elbeszélgettek családi körben
vagy kisebb-nagyobb társaságban arról, hogy egyik - másik
utcánk vagy terünk miért pont azt a nevet kapta, és hogyan
változtak meg ezek az időknek sodrában. Nos, azt mindenki
tudja, hogy az utcanevek minden időben hordoztak és
hordoznak üzenetet az utódok számára. A kezdetek
kezdetétől- tehát attól a múltba vesző kortól számítva,
amikor egyáltalán "faluról", "utcarendszerről" beszélhetünk

Lénárt Károly,
Linkes János,
Liptai Mátyás,
Menyhárt Antal,
Mészáros Bálint,
M. József,
Moczó Gábor,
M. József,
M. György,
id. Molnár István,
ifj. M. István,
ifj. Molnár Mihály,
Nagy Károly,
Nagy Lajos,
Oláh Károly,
Oláh Sándor,
id. Pap János,
ifj. Pap János,
Pallagi István,
Polgár György,
Polonyi Mihály,
Rédei János,
Sándor András,
S. Bertalan,
S. Demeter,
S. Farkas,
Sándor Gábori
ifj. S .György,
S. István,
ifj. S. István,
id. Sándor János,
ifj.. S. János,
Simon Gábor,
Simon Menyhért,

Simonyi Ferenc,
Sinka Ferenc,
Sinka János,
Solti János,
Szabó Ferenc,
Sz. Károly,
Sz. Pál,
Szerdahelyi János,
Szerdahelyi József,
ifj. Tóth Antal,
Tót István,
Tót József,
Tóth Menyhért,
Tóth Tóbiás,
Tóth József,
Triznya János,
Túri János,
Turóczi Ferenc,
Turóczi János,
Vonnák János,
Varga Ferenc,
V. Flórián,
V.Imre,
V. Pál,
Zrubka Ágoston.

TISZTELET A
HŐSÖKNEK!

- egészen a 19. század végéig az utak, utcák, terek, közök
nevei, elnevezései természetes, spontán jellegűek voltak.
Falunk lakói saját maguk nevezték el az utcákat például
valamely közismert lakójáról, tulajdonosról vagy
valamilyen mindenki által ismert földrajzi képződményről,
kanálisról, érről stb., ha az út odavezetett, vagy pl. az ott
található jelentős építményről, létesítményről. Ezekre
utalnak az alábbi 1883-ra datált nevek: Kert út, Vízköz út,
Kováts út köze, Kép út, Templom út, Szentkút út, Apáti út,
Apáti út köze, Piac tér, Malom út… A Kiegyezés
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után/esetünkben az 1883. évtől/ az utcanévadás feladatát
mindenütt a hivatal vette át. Alattyánon a mesterséges
névadás első korszaka1883-tól 1932-ig tartott. 1883-ban lett
ugyanis Tahy György út, Maár- telep, Pap-telep, Görbe köz,
Vasmatska út, Maár magánút, Galamb út, Kígyó út. 1932ben jött az újabb változás. Ez évben kapott nevet a Bimbó
út, a Zrínyi út, lett Lövölde tér, Cigánytelep, Balogh-telep, a
Vasmatska útból Laktanya út. Kert útból dr. Czetler Jenő
út, a Kereszt útból Erzsébet királyné út lett. Ekkor kapott
/hivatalosan is/ nevet a Vásártér dűlő, a Levente út, Iskola
út; a Vízköz út Jusztus József út lett, a szép nevű Kováts
köze útból ezen évben lett Kiskör út, az Apáti utat Kossuth
Lajos útra, a Kováts utat Nagykör útra keresztelték, a Kép
útból Petőfi Sándor lett, és a Galamb út ekkor vette fel a
Rákóczi Ferenc nevet. 1932-ben változott az Apáti út köze
Jókai Mórra, a Galamb út köze Temető útra és a Templom
út Károly királyra. Az 50-es évek természetesen újabb
nagyszabású névváltozásokat hoztak. 1951-ben lett Ady
Endre utunk, Zagyva közünk, és ekkor tűnt el több régi név
is. Ez évben lett a Malom helyett Árpád vezér út, az
Erzsébet királynéból Ságvári Endre, a Kis útból Táncsics
Mihály, a Lövölde térből Csillag tér; megszűnt a Pap- telep,
lett belőle Alkotmánytelep és a Jásztelki út. A Baloghtelep pedig Újtelep néven szerepelt. De még nincs vége
korántsem! Jusztus József útból József Attila, a Dr. Czetler
Jenő útból Dózsa György, a Levente útból Úttörő, a Maár
magánútból Gépállomás, a Balogh Gedeon útból Lenin út, a
Piac térből Szabadság tér, a Kígyó útból Rózsa, a Károly
király útból is ezen évben lett Szabadság út. Így mene ez
1959-ig. A bürokrácia malmai ismét őrölni kezdték az
alattyáni utcáink neveit! A rövid életű Alkotmány - és Újtelep - utcaneveket kapván - megszűnt... / A népnyelv az
Alkotmánytelepet máig Micsurin-telepnek hívja./ Az
egykori Pap-telep, Alkotmánytelepen 1959-ben lett a
Bercsényi Miklós, a Gorkij, a Hold, a Hunyadi János, a
Kócsag, a Móricz Zsigmond, a Sport és a Szív utca. A
Balogh-telepnek, majd Újtelepnek nevezett településrészen

lett a Bacsó Béla, a Napsugár, a Hajnal, a Liliom, a
Somogyi Béla és a Rigó utca. 1959-ben a Cigánytelep
megnevezést a Dankó Pista út váltotta fel. Az Árvácska út
is ekkor lett "nevesítve". A régi jó Maár-telep neve Daru,
és Déryné, a Maár magánút pedig a /Gépállomás helyett/ a
Rakéta utca nevet kapta. '59-ben lett neve az Éralja útnak is.
Szintén ekkor módosult a Laktanya utca Honvéd utcára, a
Jásztelki út Jászra, de közben Április 4. út neve is volt. A
Vásártér dűlő Jászapáti útra módosult, és nevet kapott a Híd
út is. A Szenkút ' 59-től a szépnevű Rezeda út nevet viseli,
az egykori Iskola út pedig a jól hangzó Felszabadulás
lett./Türelem, kedves Olvasók, már nem sok van hátra!/
Ez idáig a legutolsó utcanév változtatásokat a
rendszerváltást követően 1992-ben végezték a faluban. A
Szabadság útból lett a Szent István út, a Szabadság térből
pedig a Szent István tér, Ságvári helyét ismét Erzsébet
királyné foglalta el, Gorkijét pediglen Gárdonyi Géza. Az
Úttörőt ismét Levente út néven jegyzik, Somogyi Béla
helyett Mátyás király ül a trónon, Bacsó Bélát a haza bölcse,
Deák Ferenc küldte méltán a felejtés süllyesztőjébe, Lenint
pediglen a legnagyobb magyar, Széchenyi István törölte ki
a falunk utcáinak névsorából. 1992-ben kapta meg nevét a
Harmat köz, és bejegyzésre került egy Név nélküli utca is a
Liliom utca és a Jászapáti út között. Visszatekintve,
Kedves Olvasók, a nevek e tarkabarka névsorára azt lehet
megállapítani, hogy 1883-tól máig, azaz 2016 márciusáig,
csupán egyetlen utcánk neve nem változott. Mit gondolnak,
melyik ez a rendkívül fontos, rendkívül szilárd alapokon
nyugvó utcanév, mely rendíthetetlenül állja az időknek
ilyen-olyan viharait 1883 óta változatlanul?
Ez az utca,
Hölgyek és Urak, nem más, mint a Görbe köz. /Aki nem
hiszi, járjon utána!/
/Mosonyi Sándor által összeállított
jegyzék alapján írta Budai Rudolf 2016 márciusában./
/
Utóirat: azok a nevek, amelyek 1959 után nincsenek
feltüntetve, természetesen máig változatlanok. Ha netán
valami hibádzik, tisztelettel kérem, jelezzék!/
Budai Rudolf

„Aranyalkony” Nyugdíjas Klub
Bűnmegelőzési program
A Jászberényi Rendőrkapitányság meghirdette a:
HÁZHOZ MENNEK A ZSARUK
Bűnmegelőzési programját.
Úgy gondoltam, hogy Alattyánra is jusson el ez a lehetőség.
Felvettem
a
kapcsolatot
a
Jászberényi
Rendőrkapitánysággal, akik támogattak abban, hogy
eljönnek falunkba. Tájékoztatnak bennünket a bűnözés
különböző formáiról, megelőzéséről, és egyéb hasznos
információkkal szolgálnak.

Ez a következő klubgyűlés keretein belül zajlik, ami
2016.április 07-én 16órakor lesz.
Nagyon szeretném, ha nem csak klubtagok vennének ezen
részt, hanem a faluból bár ki, akit érdekel, eljönne erre a
programra, hiszen a mai világban nagy szükség van az efféle
tájékozódásra is. Nagy szeretettel várok minden alattyáni
lakost, akit érdekel ez a téma!
Móczó Vilmosné
klubvezető

Az Idősek Klubja életéből
Ünnepi készülődésben telt az elmúlt időszak.
Karácsonykor ismét közösen ünnepeltünk az
Aranyalkony Nyugdíjas Klubbal, megható műsorok és
vidám beszélgetés keretében. Majd egy jellegzetes
karácsonyi vacsorával zártuk az esztendőt. Az idei
évet is szokásunkhoz híven báli készülődéssel
kezdtük. Február elején a jánoshidai Idősek Klubja
vendégei voltunk egy közös farsangi mulatságra, ahol

ellátottjaink és a dolgozók egyéni jelmezekben
jelentek meg. A jelmezverseny után finom ebéddel
láttak vendégül bennünket, mi pedig farsangi fánkkal
kedveskedtünk. Vidám hangulatban telt a nap a rég
nem látott ismerősökkel.
Idén is várjuk az érdeklődőket, akik egy vidám
társaságban szeretnék eltölteni szabadidejüket, és
szeretnének közösségünk tagjai lenni!
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Mindig jó hangulatban az Idősek Klubja tagjai (2015. karácsony, 2016. farsang)

HÚSVÉT
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus
központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint
Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott
a halál felett.
A
valláson
kívül
a
tavaszvárás,
a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.
Húsvét
az
azt
megelőző
időszak,
Jézus sivatagi böjtjének emlékére
tartott

negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus
kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó”
táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst
enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz
vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve:
„nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar
vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.
Településünk valamennyi lakójának kellemes húsvéti
ünnepeket kíván Alattyán Község Önkormányzata.

Anyakönyvi Hírek
2015.12.12 - 2016.02.29

Születés

Balog Dóra
Burai Ármin
Dányi Janka
Oláh Dzsenifer
Romsits Flóra Hanna
Tőzsér Máté

Házasság
• Luda Edina – Rácz László
• Kökény Vivien – Bálint Péter
• Horváth Rita – Bene József

Halálozás
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budai Istvánné 2015. 09. 25.
Babucs Géza
Burka Attila
Dunavölgyi Gyuláné
Lólé József
Mezei Jánosné
Pál Domokos
Somogyi Sándor
Tóth Istvánné
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