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POLGÁRMESTERI ROVAT
TISZTELT LAKOSSÁG! Mindig öröm arról beszámolni, ha eredményeket tudunk felmutatni. A legkisebb lépés is lépés, azon az úton, mely a fejlődést szolgálja. Településünk sikerrel pályázott
olyan Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázatokon, mely a település
megújulását szolgálja. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – épületenergetikai
fejlesztések” elnevezésű pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja, és a volt tűzoltószertár – a polgárőröknek, a körzeti megbízott
irodájának, a nemzetiségi önkormányzatnak helyet adó épület – energetikai felújítására kerül sor.
Mindez az idei év hátralévő részében, illetve a következő évben valósul meg a pályázati forrásoknak köszönhetően nyolcvanötmillió forint értékben. A helyi óvodában a fűtés korszerűsítése mellett az épület külső szigetelést is kap, illetve a vizesblokk is rendbe tételre kerül ugyancsak pályázati forrásoknak köszönhetően huszonkettőmillióötszázezer forintból. Településünk Jánoshidával,
Jászalsószentgyörggyel konzorciumban pályázott
és jelentős összeget nyert a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” témában meghirdetett ugyancsak TOP-os pályázaton, melynek keretében Zagyva Ökopark
valósulhat meg Alattyán községben. E megközelítőleg helyben felhasználható 70 millió forintos beruházás a Zagyva menti pihenést szolgáló létesítmények építését, gyermekjátszótér, park kialakítását teszi lehetővé. A pihenni, a túrázni vágyókat, a
település központjából kiinduló tanösvény várja, a
helyi ökoturisztikai helyszínek és látnivalók megismerése céljából. A csónakkikötővel, padokkal,
nyilvános illemhelyekkel ellátott park értékes
színfoltja lehet településünknek. A természeti értékeink megismertetésén túl, azok óvását, az
egészséges életmódra nevelést is szolgálja majd az
új létesítmény. Ha arra gondolunk, hogy a Kiskert
évek óta milyen állapotban van, hogy a Zagyva folyó és környéke leromlott természeti állapota folytán – rossz vízminőség, alacsony vízhozam stb. –
kihasználatlan lehetőség, most megújulhat mind
környezetileg, mind turisztikai vonzerőként. A

projekt több település érintettsége révén válhat
igazán vonzóvá a térségben vagy azon túl. Természetesen megfogalmazódnak azok a gondolatok is,
hogy a település útjai, járdái, vízelvezetői miért
nem újulnak meg, miért nem a településkép fejlődik? Miért természeti értékeinkre fordítunk milliókat, mikor élhetőbbé tehetnénk a települést ahol
élünk? Valóban nehéz a helyzet, sok utca, járda,
közút igényel felújítást, de nincs olyan forrás,
mely ehhez megfelelő anyagi lehetőséget biztosítana. A kiírt pályázatokban megjelenő összegek
csak a pályázati célok megvalósulását teszik lehetővé. Jelenleg olyan pályázatok, melyek a település infrastrukturális megújulását tennék lehetővé
nem kerültek kiírásra. Folyamatosan kutatjuk a
pályázati lehetőségeket, mert önálló forrásaink
nincsenek a több tíz, illetve százmilliós beruházásokhoz, mint például az útépítés, vagy színvonalas
karbantartás, de említhetném a játszótér kialakítását is. Legfőbb szándékunk a település képének,
élhetőségének fejlesztése, de addig is minden lehetőséget megragadunk, ami ha nem is a mindennapjainkban, de összképében segíti a település, a
térség megújulását, mert minden ami új, ami a közösséget szolgálja, egy lépés előre a megmaradásért. Ezt az elképzelést szolgálja az az ugyancsak
nyertes pályázatunk, mely az önkormányzat és az
Alattyán Községért Alapítvány közreműködésével került beadásra és a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” címmel
kívánja erősíteni a generációk közötti együttműködést, a helyi hagyományok ápolását, a nemzetiség kulturális identitásának elmélyítését, a közösségi aktivást. Mindezt a csaknem huszonöt millió
forint elnyert összeg segítségével. Reméljük, hogy
hamarosan azokra a feladatokra is megtaláljuk a
megfelelő forrásokat, amelyeket joggal várnak el
a lakosok, és ezáltal településünk infrastrukturális
fejlődése közmegelégedésre elindulhat. Addig is
várjuk támogatásukat a megvalósuló projektek tekintetében.
Koczkás Gábor
polgármester
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JEGYZŐI ROVAT
ZÖLDHULLADÉK KIHELYEZÉSE
faluban, égbe kiáltott szó önkormányzatunk kéAz Alattyáni Hírmondó augusztusi különszámá- rése.
ban felhívtuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a FORGALMI REND VÁLTOZÁS
zöldhulladékot önkormányzatunk csak és kizáró- Ugyancsak az augusztusi különszámban, de már
lag a hónap utolsó csütörtökjén szállítja el szept- korábban is felhívtuk figyelmüket, hogy megválember 1-jétől. Néha olyan érzésem van, mintha tozott a falu központjában a forgalmi rend. Szeptnem ugyanazt a nyelvet beszélnénk. A településen ember 1-jétől a Honvéd utcáról érkezőknek eljártamban-keltemben azt tapasztalom, hogy egyes sőbbséget kell adni a Kossuth Lajos utca felől
ingatlantulajdonosok fittyet hányva kérésünkre érkezőknek!
ugyanúgy napi szinten kihelyezik a levágott füvet, A megváltozott forgalmi rendet táblákkal jelöltük,
a faágakat, fagallyakat, amely nap-nap után egyre de úgy látjuk még egyéb módon is jelölnünk kell,
nagyobb halmot és rendkívül csúnya látványt mert egyes autósok rutinból vezetnek és úgy hajeredményez. Olyan ingatlanok előtt is hulladékku- tanak fel a Honvéd utcából, mintha nekik lenne elpacok találhatók, amelyek tulajdonosairól azt fel- sőbbségük. Azt gondolom még az előző forgalmi
tételeztem, norma követőek, együttműködőek. szabályozás is kívánt némi lassítást ebben a keKérem Önöket az udvarukon gyűjtsék a zöldhulla- reszteződésben, a mostani pedig egyértelműen a
dékot és csak a hónap utolsó csütörtökjét megelő- jármű lelassulását kellene, hogy eredményezze.
zően helyezzék azt ki úgy, hogy külön tegyék a fü- Ne jussunk el oda, hogy csak azt követően vegyük
vet, a szénát és a gallyakat. Az az állampolgár, aki komolyan a változást, ha a kereszteződésben balkonzekvensen – kérésünk ellenőre is - kihelyezi a eset történi. Kérem Önöket a már több százszor
háza elé hulladékát, ne lepődjön meg ha szankcio- megtett útvonalon se vezessenek rutinból, figyelnáló határozatot kap, jelentős büntetési tétellel. jék a táblákat!
Úgy látom, hogy egészen addig, amíg ezen jogTóth Ildikó jegyző
sértő magatartás büntetése nem veszi kezdetét a
CIVIL SZERVEZETEK
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK ÉLETÉBŐL
A tavalyi évben megszervezett 3. véradáson már megragadom az alkalmat, hogy megszólítsam a fijelezték véradóink is, hogy szívesen vesznek rész atalabb korosztályt. A véradás nekik csak egy tűakár 3 alkalommal is a lakossági véradáson. 2016 szúrás, de másoknak az életet jelentheti. Műtétekév végén egyeztetve a vérellátó központtal vala- hez, gyógyszerekhez nélkülözhetetlen az a néhány
mint a Jászsági területi vezetővel az idei évtől csepp vér. Örömmel fogadtuk az új vöröskeresztes
minden évben 3 véradást szervezünk. Júniusban tagjainkat és az idei évben is szívesen vesszük a
egy ötlettől vezérelve megszerveztük a Zsíros ke- tagdíjak befizetését, valamint új tagok belépését,
nyér kupára a 4. véradásunkat. Ez a véradás az elő- hiszen aki vért nem tud adni, az éves tagdíja 60 %zetes jelzésekhez képest kicsit gyengére sikerült, a ával támogatja helyi szervezetünket, melynek ösztervezett 30 véradó helyett csupán csak 11 véradó szegét szintén a véradók megbecsülésére tudunk
adott vért. A jövőben, ha ezt a rendkívüli véradást fordítani. 2017 novemberében ismét megrendezbevállaljuk, nagyobb szervezést igényel szá- zük a véradó vacsoránkat, melyen megköszönjük
munkra. Az idei évben még 2017. október 6-án a véradók önzetlenségét, itt fogjuk köszönteni a
lesz véradásunk, melyre szeretettel várunk min- jubileumi véradóinkat. A helyi vöröskereszt vezedenkit, aki szívesen segítene embertársain. Nemes tősége nevében: Vízi Lászlóné
dolog más embertársunkon segíteni, ezért itt is
AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB NYÁRI RENDEZVÉNYEI
A nyugdíjas klub nyáron sem tétlenkedett, tele rokkal készültek, mellyel szórakoztatták a találvoltunk programokkal. Július 29-én tartottuk a kozó résztvevőit. Ebéd után zene-tánc, kötetlen
testvérklubok találkozóját, melyen Jászalsószent- beszélgetéssel telt a délután. Kétnapos kirándugyörgy „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub tag- láson jártunk Sárospatak és környékén. Első nap
jai, Jánoshida „Hidi”Nyugdíjas klub tagjai, és a a Muhi csata emlékhelynél tettünk egy villámláházigazda „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub tagjai togatást, majd Mádon a Zsinagógát és a Rabbi
vettek részt, 122 fővel. A klubok kulturális műso- házat látogattuk meg. Utunkat a sárospataki Rákóczi Várban folytattuk. Délután a 700 lelket
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számláló sváb településre Hercegkútra érkeztünk. Meglátogattuk a világörökség részét képező,
háromszöget formáló pincesort, kóstoltunk finom
Tokaji borokat. Vacsora után kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra. Másnap reggel a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárát
néztük meg, és az épület előtt elhelyezkedő történelmi parkban tettünk egy sétát. Utunkat a Sátoraljaújhelyi Kalandparkban irányítottuk. Felültünk Magyarország leghosszabb függőszékes libegőjére, melynek hossza 1332m, közel 200 személyt tud szállítani egy időben. A Magas hegyről
a Szárhegyre zárt kabinos kötélpálya, az-az
„Dongó” vitt át 152m magasságban, a kötélpálya
hossza 1036m. A zempléni hegyek és a Bodrogköz panorámája mindenkit elragadott. Nagyon
szép és tartalmas két nap volt. Augusztus 24-én
lehetőségünk nyílt, a Szolnoki Városi Önkormányzat szervezésével, hogy rész vegyünk, Budapesten az MTV Székházban a Magyarország Szeretlek vetélkedő nyilvános TV felvételen. A JászNagykun-Szolnok Megyei csapat a Komárom-

Esztergom Megyével versenyzett, és győzött a
Jász-Nagykun-Szolnok Megye csapata. Az élő
adás szeptember 10-én volt a Duna TV-ben.
Szeptember 2-án volt Szolnok Város Napja rendezvény keretében megrendezett X. Senior Maratoni váltófutás, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete szervezett. A megyei nyugdíjas
csoportok között mi is részt vettünk ezen a futáson
30fővel. Szeptember 13-án Bogácson jártunk
35fővel. A reggeli órákban pince látogatáson vettünk részt, Andornaktályán, majd a bogácsi thermál fürdőt kerestük fel. Az idős emberek
egészségi állapotuk fenntartásához nagy segítséget nyújt a gyógyvizes fürdőzés. Nagy örömmel
töltött el mindenkit ez a nap is. Nagyon jó érzéssel
tölt el, hogy sok élménnyel lettek gazdagabbak az
idős emberek, akik segítségünk nélkül nem tudnának eljutni ezekre a helyekre. Köszönöm mindenkinek a részvételt!
Móczó Vilmosné
klubvezető

BEPILLANTÁS A POLGÁRŐRSÉG ÉLETÉBE…
A 2017-es évet minden túlzás nélkül jó és eredmé- SZÖNJÜK! 2016-ban elindítottuk a SZEM moznyes évnek mondhatom, bár még nincs év vége. A galmat, az első körben legyártott táblák mind elbizakodásra azonban minden okunk megvan. Na- fogytak, ha valaki még szeretne csatlakozni legyon sok támogatást kaptunk ebben az évben. gyen szíves jelezni és az igénynek megfelelően leAlattyán Község Önkormányzata az idén is támo- gyártatjuk a táblákat. Jelen voltunk valamennyi
gatta anyagiakkal az egyesületet és az Országos önkormányzati rendezvényen, azokat biztosítotPolgárőr Szövetség is anyagi támogatással járult tuk, de a környező polgárőr egyesületek számára
hozzá sikeres működésünkhöz. Ugyanakkor tele- is biztosítottunk segítséget egy-egy rendezvényük
pülésünk három képviselőjétől külön is kaptunk lebonyolításában. Szolgálataink közben nem csak
segítséget. Szeretnénk megköszönni Molnárné a közbiztonságra figyeltünk és figyelünk, hanem
Menyhárt Éva, Rozmis Margit, az alattyáni általá- arra is, hogy a település lakosai ne szemeteljenek,
nos iskola tantestülete, valamint Budai Gábor és ne rongálják falunk utcabútorait, közösségi táranyagi hozzájárulását a 2 db szolgálati kerékpár gyait, a növényeket. Kérjük a szülőket, tudatosítmegvásárlásához. Ugyancsak nagyon köszönjük sák gyermekeikben, hogy a tárgyak, a növények
Kovácsné Markó Katalin anyagi hozzájárulását nem azért vannak, hogy rongáljuk, pusztítsuk azoszolgálati gépjárművünk üzemanyag költségéhez, kat, hanem azért, hogy szebbé tegyék környezetovábbá köszönjük Ivanics Lászlónak a polgárőr- tünket. Bízunk abban, ha mindenki összefog, a
ség részére beszerzett távcső adományt. E sok se- polgárőrséggel együtt gondolkodik és cselekszik,
gítség nélkül valószínűleg nem tudnánk munkán- szebb és nyugodtabb lesz a MI FALUNK élete!
kat sikeresnek és eredményesnek mondani. KÖKeresztesiné Tóth Ilona
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Mozgalmasan teltek a nyári napok a Művelődési meg. A jó hangulatú rendezvényen közösen kósHázban a jóga kivételével minden klub szinte fo- tolhattuk meg a frissen sült finomságokat. Az
lyamatosan működött. Június végén 15 fő vett ARNÖ által szervezett Roma nap záró estje is a
részt pályázat útján nyert számítógép kezelői ha- Művelődési Ház falain belül zajlott. Jó hangulatú
ladó tanfolyamon és sikeres vizsgát tettek. Több és nagy létszámú rendezvény megszervezéséhez
alkalommal szervezett az Önkormányzat ruhaosz- gratulálunk még egyszer a szervezőknek! Augusztási akciót az intézményben. Júliusban könyvári tus hónapban újra megszerveztük, sikeres pályázat
kerti grill partyt szerveztünk, ahol a látogatók sok eredménye képen az Erzsébet tábort, ahol 30 gyerjó hasznos ötletekkel, receptekkel ismerkedhettek
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meknek felejthetetlen, élményekben gazdag programot biztosítottunk! Köszönjük a szülőknek,
hogy ránk bízták gyermekeiket! Köszönet illeti az
összes segítőt, akik részt vállaltak bármilyen munkában a hét folyamán! Augusztus Utolsó napjaiban az ARNÖ nyárzáró rendezvénye is nagyon jó
hangulatban zajlott, sok gyermek és szülő szórakozott együtt. Szeptember hónapban készülünk a
FALUNAPRA! Minden klub készül a nagyszabású rendezvényre! Kérjük a település lakosságát,
hogy a hirdetett sütemény, lekvár és pálinka készítő versenyre, aki tud, jelentkezzen az előzetesen
kiküldött szórólapok alapján! Várjuk a versenymunkákat a helyszínre szeptember 23.-án 10-13
óráig! Eredményhirdetés a hirdetett időpontban
lesz. Minden lakost és vendéget várunk egész nap
folyamán
nagy
szeretettel!
Simon Józsefné
művelődésszervező

Az Erzsébet tábor résztvevői

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tartalmas Roma nyár
Mint már az tőlünk megszokhatták, harmadik éve lelke… elnevezésű rendezvényünket is, amit a
próbálunk egy olyan programtervet összeállítani, templomi ünnepi szent misével indítottunk. Minhogy a község minden lakója meg legyen rendez- denki szíve rezzent meg mikor az üres, kivilágívényeinkkel érintve. Továbbá igyekszünk ott lenni tott, ünnepi díszbe öltöztetett templomunkban a
minden ünnepségen, eseményen, így ismét elfo- cigányzenekar rákezdett a muzsikaszóra. A meggadtuk a helyi Általános Iskola meghívását a bal- jelenteknek eszükbe jutott már elhunyt szeretteik,
lagási és tanévzáró ünnepségre. Idén Ürmös Vik- akik ha még élnének, most a zenekarral húzhatnák.
tória ballagót jelöltük a tantestülettel közösen a A tisztelendő atya szent beszédében kiemelte a ciLegjobb roma tanuló díjra, és ezen az ünnepségen gánymuzsika nemzeti értékét, világhírét valamint
meg is ajándékoztuk egy vásárlási utalvánnyal, a muzsikusaink kimagasló tehetségét, amit a szókönyvvel és virággal. Kívánunk neki és a többi el- lás szerint az „anyatejjel szívtak magukba a roballagottnak sikeres középiskola éveket! Idén is mák”. A mise végén mint minden más ünnepkor a
pályáztunk az EMET Kulturális rendezvények himnusz szólt, de most a cigány himnuszt énekelte
megvalósítására kiírt pályázatra, és a nyár elején a Samu Katalin a zenekar kíséretével, majd átsétálDöntéshozók pozitív bírálatban részesítettek. Így tuk a Roma Önkormányzat elé felavatni és mega Támogatáskezelő 200 000 Ft-tal támogatta a III. szentelni az emlékművet. Nem szerettünk volna
Alattyáni Kulturális Roma Napunkat, amit Június kiemelni név szerint senkit, hogy kiért van ez az
15.-én meg is tartottunk. A délelőtti főzőverse- ünnepség, hisz aki a cigány zenével foglalkozott,
nyen 5 csapat vett részt, mindenki elkészítette az hangszeren játszott, az nem csak a saját maga szóáltalunk biztosított húsból saját receptjeik alapján rakoztatásáért tette ezt, hanem zenélt Alattyánért,
a sertés pöröltet. Mindegyik étel más-más ízvilág- Magyarországért és az egész cigányságért, hogy
gal rendelkezett, s szerencsére nem nekem kellett világhírű lehessen a muzsikaszó, a nótázás, a mukiválasztani a legjobbakat, mert én biztosan nem latozás. A menetet a két elhunyt roma elnök Hortudtam volna kiemelni egyet sem, annyira ízlett váth Tibor és Horváth Sándor unokái; Horváth
mind. A Príma-Séf Kft. vezetője Fehér Csaba mes- Gyula és Burai Vanessza indították, majd ők heterszakács volt a zsűri, aki komoly szakmai szem- lyezték fel a koszorút az emlékműre, melyet a még
pontok alá vetette az ételeket, s hozta az alábbi élő Kállai Dénes muzsikus, Koczkás Gábor poldöntést: I. hely: Gulácsiné Kállai Edit, II. Andrási gármester és Ráczné Luda Edina roma elnök avatHeni és Horváth Mária, III. hely: Szabóné Durucz tak fel. Beszédet mondott továbbá Rácz Tamás
Ildikó és Rafael Krisztina. A délelőtt folyamán tar- Országos Roma Önkormányzati tag is, aki kitottuk meg a Mert a muzsikusnak dalból van a emelte, hogy Alattyán mindig is a muzsikusairól

5
XX. évfolyam 3. szám 2017. szeptember

volt híres, s említett olyan nagyszerű zenészeket,
akiket volt szerencséje személyesen ismerni. Polgármester Úr is személyes emlékeket idézett fel
valamint köszönetét fejezte ki azon helyi roma fiataloknak, akik tovább űzik hagyományainkat, s
zenei tehetségükkel még ma is híressé teszik ezen
téren Alattyánt. Köszönet a sok résztvevőnek, akik
ezen a gyönyörű, megható megemlékezésen megjelentek, s rótták le tiszteletüket az elhunyt helyi
muzsikusok előtt! A délutáni programunkat Jó
ebédhez szól a nótával indítottunk Horváth Sándor
elnök-helyettes és zenekarával, majd sorra következtek a zenés-táncos fellépők. Sajnos eleinte az
idő nem kedvezett nekünk, de ez nem vette el az
Idősek Klubja lakóinak valamint Bagi Zoltán kedvét a mulatozástól. Köszönjük a vidám produkciót
nekik és a gondozóknak, s bízunk benne a következő rendezvényünkön is találkozhatunk! Egy
meglepetés sztárvendég is érkezett a helyiek szórakoztatására, az internetről megismert Mága Family személyében, aki ritmusos dalaival elűzte az
esőt, s meghozta mindenki kedvét a szórakozáshoz. Aztán sorra következtek a helyi fellépők Horváth Gyula, Samu Katalin, Illés Vivien és Tibor
akiknek mégegyszer szeretnénk megköszönni,
hogy kimagasló tehetségüket bemutatták a helyieknek valamint a meghívott roma vezetőknek. Vidékről érkező fellépőink a Jászapáti Kulturális Hagyományőrző csoport, Balázs Mirjam, Nagypál
Ágnes és Balázs Sándor, Kökény Zsolt és Viktor
valamint a Jászladányi Rnö fellépői. Minden produkció bizonyította azt, hogy mi romák sokszínűek vagyunk, népi zenénk, táncaink oly mutatósak és élvezhetőek, hogy nem igen lehetett ülve
maradni a rendezvény folyamán, mindenki lába
táncra perdült. Ha a fellépőket nézve mégse történt
volna így, akkor a sztárvendégünk, a cigányság
körében manapság egyik legismertebb zenész a
Dani Family énekesnője, Lejla gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát. Közel egy
órás műsora alatt a helyi gyerekek pedig háttértáncosként részt vállalhattak, s a szülők közös képeket készíthettek a híres énekessel. A napot harmadik éve a Hagyományőrző Roma Bállal zártuk,
ahol ismét rengetegen jelentek meg. A környék cigánysága együtt szórakozott, mulatott a saját népi
zenénkre, anélkül, hogy szorongania kellett volna,
hogy vajon „kinéznek e?” mert én erre tudom jól
érezni magam. A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy sikerült egy olyan rendezvényt megvalósítanunk, ami mindenki számára emlékezetes
lesz. A meghatódás, az emlékezés, a szórakozás és

a hagyományaink ápolása mind egyszerre jellemzik ezt a napot, s bízom benne ezt a sorozatot jövőre sem kell megszakítanunk, s immár negyedjére megrendezhetjük Kulturális Roma Napunkat.
Minden évben segítjük a helyi roma családokat a
beiskolázással járó magas költségek csökkentésében. Így tettük ezt idén is, s közel 200 gyermeknek
adtunk át iskolaszerekből összeállított egységcsomagot, továbbá a nagycsaládosoknak tolltartókat
is ajándékoztunk. Jó érzés volt látni a kicsik arcán
az örömet, mikor megtudták, hogy a kedvenc mesefiguráikkal díszített tolltartókat kapnak, s jó volt
tudni azt, hogy valóban tudtunk segíteni. A nyári
szünet nem múlhat el nyárzáró buli nélkül, így a
suli előtti utolsó hétvégén megrendeztük a Nyárzáró Kerty Partyt, ahol már délután elkezdődtek a
programok. A Művelődési Ház nagyterme mozivá
változott, mindenki csipegetett, iszogatott a vicces
mese alatt. Kicsik és nagyok együtt élvezték a
nagysikerű mozifilmet, s azt, hogy úgy érezhették;
most ők valóban egy moziban vannak. Utána kezdődtek a különböző vetélkedők: keresztrejtvény
fejtés, sodoku, képkirakó, dekázó verseny és aszfaltrajz verseny. Rengeteg versenyző volt minden
számban, de csak a legjobbak kaphatták meg ajándékcsomagjainkat. De azért a többieknek sem kellett nélkülözniük, bőven jutott mindenkinek édességből, s a versenyek végén a frissen grilllezett
kolbászokból is. A kisebbek színeztek, cserébe játékokat választhattak szintén a Roma Önkormányzat felajánlásából. Mikor már mindenki jól lakott
kezdődött a táncverseny, ahol tolltartókat és édességet kaptak a legjobbak. A verseny alatt valamint
az este folyamán a talpalávalót Dj. Kun Pityu szolgáltatta, aki nemcsak a gyerekeket, de még a felnőtteket is táncra csábította zenéivel. S igen tudjuk…. idén nem volt kirándulás! De nem véletlen!
Már májusban beadtunk egy pályázatot, aminek
elbírálása folyamatban van, s szeptember közepén
várható a döntés. Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a pályázat eredményét, s majd csak azután tervezzük meg az idei kirándulás úticélját, programjait, hátha az erre félretett keretet tudjuk bővíteni.
Amint körvonalazódott a terv tájékoztatjuk Önöket!
Még egyszer köszönöm mindenkinek, akik velünk
voltak rendezvényeinken, részt vettek programjainkon, s bízunk benne az elkövetkezőkben is hasonló élménydús rendezvényeken találkozhatunk!
Ráczné Luda Edina
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KÉPEK AZ RNÖ ÉLETÉBŐL

Legjobb roma tanuló díj átadása

Roma nap

Beiskolázási csomag osztása

Emléktábla avatása

Nyárzáró délután

Nyár végi focizás

PILLANATKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL
Az idei tavasz és nyár sem múlhatott el izgalmak sok esztendőt együtt tölthessenek erőben, egészés jókedv nélkül az Idősek Klubjában! Felléptünk ségben családjukban és klubunkban is! Intézméa III. Alattyáni Kulturális Roma Napon, egy ze- nyünk dolgozóját, Móczó Miklósnét, Ágikát
nés-táncos műsorral Bagi Zoltán énekessel együtt. nyugdíjazása alkalmából Koczkás Gábor polgárEzúton is köszönjük a felkészítését, a segítségét, mester Úr, Tóth Ildikó jegyző Asszony, és intézés a sok zenés-táncos mulatságot, melyben ré- ményünk dolgozói együtt búcsúztatták. Kívánjuk,
szünk lehetett! Meghívást kaptunk a XXIII. Jász hogy nyugdíjas évei teljenek egészségben, bolVilágtalálkozóra Jászladányba, melyen megtisz- dogságban családja körében! Továbbra is várjuk
teltetés volt Alattyánt képviselni. Ellátogatott hoz- klubunkba azokat az időseket, akik jó hangulatzánk Budai Lóránt képviselő Úr is, a Balogh Jáz- ban, jókedvű társaságban szeretnék eltölteni hétmin megsegítésére szervezett kupakgyűjtési akció köznapjaikat. Az idősek nappali ellátása díjmenkeretében, mert időseink, dolgozóink, és a falu la- tes, időseink beszállításáról mi gondoskodunk.
kói mind-mind hozzájárultak a kupakok gyűjtésé- Klubunkban számukra igény szerint biztosítjuk az
hez. A szokásos nyári kirándulásunkat a nagy hő- étkezést, illetve segítünk a tisztálkodásban, beváség miatt Cserkeszőlőre szerveztük meg, ahol idő- sárlásban, ügyintézésben, egészségügyi probléseink a termál és gyógyfürdő kellemes szolgálta- mák intézésében, valamint a szabadidő kellemes
tásait élvezhették. A nyár folyamán rengeteg szü- és hasznos eltöltésében. A segítségre, támogatásra
letésnaposunk volt, ezúton is kívánjuk, hogy még szorulók jelentkezését is várjuk. Számukra házi-
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gondozóink a következő ápolási, gondozási tevékenységekben tudnak segíteni: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés; ágyazás, kisebb takarítási feladatok, mosás,
fürdetés... stb. A szociális étkeztetés keretében
azoknak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk mi-

att nem tudják étkezésüket biztosítani, 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

KÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL

Cserkeszőlői strandolás

Ünnepeltek köszöntése

RENDHAGYÓ OVIS TALÁLKOZÓ!

Csoportkép (Álló sor: Balról jobbra: Borsányi Borbála, Móczó Valéria, Gecse Anna, Takács Istvánné, Nagy
Éva, Takács István, Papp Mária, Lajkó Sándor, Kovács Mátyás, Dudás Kornélia, Józsa Károly, Kovács
Marinka, Berta István, Sándor Gyula, Kis Á István, Fónagy Sándor, Lajkó László, Homoki István. Ülő sor:
Balról jobbra: Kis Veronika, Takács Anna Mária, Bíró Antalné Marton Veronika, Dudás Marianna, Nagy
Mária)
2017. 09. 02-án ovis találkozóra nyitotta ki kapuit
az Alattyáni Óvoda. De most nem a kis ovisok jöttek
be a kapun, hanem nagymama és nagypapa korú, 60
év fölöttiek. Azok az egykoron Alattyáni óvodások,

akik 1956-1960 között jártak óvodába és Bíró Antalné Marton Veronika volt az óvó nénijük. A találkozó megszervezésének az ötletét az adta, hogy
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Alattyánon Budai Rudolf, aki a helytörténeti kiállítás létrehozóinak egyike, folyamatosan, fáradhatatlanul és nagy-nagy lelkesedéssel működteti az
„Alattyán
régen és
ma” facebook csoportot. Itt
olyan
fényképeket
oszt
meg, amelyek a fiókok mélyén lapultak, a múlt
század elejétől egészen napjainkig, Ezek a fotók, az Alattyáni emberekről, tájakról, eseményekről szólnak. De megtalálhatóak itt régi iskolai osztályképek, csoportképek, események, programok, amely sok helybelinek, de az elszármazottaknak is információt nyújt és
örömöt okoz. Ehhez a facebook csoporthoz az évek
során egyre többen kapcsolódtak, egyre több tagja
és kedvelője van. Így az egyik ilyen ide feltöltött
óvodás gyermekekről készült képre ráismertek a képen látható résztvevők, köztük az óvó néni is. Ezután keresni kezdték egymást a facebookon, szép
lassan rátaláltak egymásra, szaporodtak a bejelölések és az ismerősök is rátaláltak egymásra. Nemcsak az üzenetek, de egyre több régi fénykép is felbukkant, amelyet ezután egymással megosztottak.
Elindult a „lavina”, és jöttek mentek az üzenetek, a
telefonok. Egyre többen vágyódtak a szeretett óvó
nénivel és egymással való találkozás után. Így az
„egykori ovisok” elhatározták, hogy találkozót szerveznek, hogy újra együtt legyenek és felidézzenek
emlékeket, beszélgessenek arról, kivel mi történt azóta, merre vitte őket az útjuk, megosszák egymással
életük örömteli és szomorú eseményeit. A szervezés
elindult. A közösségi oldalon, telefonon és minden
más úton is. Még a találkozó előtti napon sem lehetett tudni, vajon hányan élnek a lehetőséggel, illetve
el tudnak-e jönni az ország különböző helyeiről.
Lett nagy meglepetés, mert huszonegyen jöttek el!
Sokan már rég nem élnek Alattyánon, így jó érzés

volt hazajönni. Csodálkozó, boldog, mosolygó arcokat lehetett csak látni. A gyülekezés és a köszöntés után mécses gyújtással és a magyar Himnusz
meghallgatásával
emlékeztek azokra,
akik már
sajnos nem
lehettek
itt. Miután
mindenki
mesélt magáról, az
óvó nénit
(Bíró Antalné Marton Veronika) is megkérték, hogy ő is meséljen az életéről és
idézzen fel egy-két emlékezetes ovis történetet. Ekkor előkerült Veronka óvó néni kis füzete, melyben
az egykori évzárói műsor leírását őrizte. A résztvevők legnagyobb csodálkozására a versek mellett
szerepeltek a nevek is. Lett nagy nevetés, amikor kiderült kinek melyik vers jutott. Voltak, akiknél ezután már teljesen felidéződtek az emlékek és még a
zászló lengetésre is visszaemlékeztek a „Megy az
úton a katona” című vers kapcsán. Veronka óvó
néni megénekeltette „egykori óvodásait”, akik egyáltalán nem bánták, és felszabadultan énekelték az
„Iglice szívem, Tavaszi szél és a Lánc, lánc, Eszterlánc” gyermekdalokat. A kötetlen, vidám hangulatban telt beszélgetések alatt átadásra kerültek az
ajándékok, virágok. Veronka óvó néni saját készítésű hímzett levendula zsákkal kedveskedett mindenkinek, mert Csopakon, ahol él, a kézimunka
szakkörnek is tagja. Az egyénisége, nyitottsága, fiatalos lendülete, tevékeny életvitele, az emberekkel
való pozitív kapcsolata, követésre méltó. Bizton állíthatom, hogy mindenki, aki eljött, remekül érezte
magát. Tudom, elcsépelt frázis, de a mai rohanó világunkban ez a találkozó a jelenlévő emberek lelkében egy olyan szigetre nyitott ajtót, hol a gyermekkoruk legszebb emlékeit találták, s újra szeretett óvó
nénijük „vigyázott rájuk” egy emlékezetes délután
alatt.
Kovácsné Markó Katalin óvodavezető
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„Az Alattyáni Óvodás gyermekekért” Alapítvány
Az Alapítvány beszámolási kötelezettsége a 2016. évről
„Az Alattyáni Óvodás gyermekekért” Alapítvány
zösségi és társas kapcsolatokat is erősíti. Meggyőelsődleges célja és feladata, hogy segítse az óvodáződésünk, hogy a gyermekeknek szükségük van és
ban folyó nevelő, képességfejlesztő tevékenységet
fontos, hogy kimozduljanak a megszokott életkörülés támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű óvodáményeikből, tapasztalatot szerezzenek az őket kösok társadalmi esélyegyenlőségének biztosításához,
rülvevő világról, mert ez kelti fel kíváncsiságukat,
segítse és megkönnyítse az iskolára való felkészítébővíti ismereteiket. A „Mátrai móka” játszóházi
süket, különböző lehetőségekkel még hatékonyabprogram örömteli időtöltést eredményezett, melyban fejlesztve testi, szociális és értelmi érettségüket.
nek során a gyermekeknek vidám játék-és mozgásAz alapítvány javára befolyt összeget a hátrányos
lehetőségben volt részük. A finommotorika fejleszhelyzetükből adódó lemaradások kompenzálására
tésére ceruzafogókat rendeltünk, amely nagymérfordítjuk. A gyermekeknek különböző helyekre
tékben segíti a helyes ceruzafogást, eszközhasznászerveztünk kirándulásokat. A környezetismeret télatot. A húsvéti ünnepek előtti időszakot húsvéti játmakörben nagyon kevés élményt élnek át a gyermeszóházi programmal színesítettük a gyermekek szákek, ezért állatkertbe, vadasparkba és a híres és érmára. Népi iparművészt hívtunk óvodánkba, aki küdekes, látványos kiállítást nyújtó Mátra múzeumba
lönböző tojásdíszítő technikákkal ismertette meg
vittük el őket. Lehetőség volt a kisvasutazásra is,
gyermekeinket (tojásberzselés, írókázás, textilfolt
amely az élményszerzés mellett alkalmat adott a
ragasztás), de ünnepi asztaldíszt is lehetett „alvasúti közlekedés megfigyeltetésére is. Szinte minkotni”. A rendelkező évben kiutalt összeg: 219.063
denkinek első élménye volt a vonaton való utazás,
Ft. A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált öszhiszen a településünk közelében nincs vasútállomás
szeg: Cél szerinti tevékenységre: 207.160 Ft. Műköés a tömegközlekedési eszközök közül csak az audésre: 4.361 Ft. Reklám és marketing célra: 0 Ft.
tóbuszt ismerik. Sajnos a szülők ritkán utaznak el
Ebből tartalékolt összeg: 7.542 Ft. Az alapítvány tákirándulni a gyermekeikkel, nincs rá anyagi lehetőmogatásából részesülő gyermekek száma a 2016-os
ségük, ezért fontos számunkra az élményhez való
évben: 65 fő. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk
hozzáférés biztosítása. A közös utazás pozitívan hat
1 %-át az Alattyáni óvodások javára ajánlották fel.
a gyermeki agy fejlődésére is. Vagyis az utazás
nemcsak boldogabbá és okosabbá is tesz, de a köForgácsné Dénes Adrienn
Az alapítvány elnöke
ANYAKÖNYVI HÍREK 2017.06.01-2017.08.31.
Születés:
1. Banya Dzsesszika

Házasságkötés:

2. Farkas Nenszi

1. Suki Alexandra – Rácz Róbert

3. Fehér Krisztina

2. Völgyi Szilvia – Nagy Christopher

4. Hegyesi Hanna Fanni

Haláleset:

5. Jakoda Károly

1. Budai István Józsefné

6. Kóta Zoltán Botond

2. Burai Jenő

7. Nagy-Tóth Kende

3. Gazsi Sándor

8. Pataki Boglárka

4. Lajkó Gábor

9. Samu Ferenc

5. Sándor Gáborné

10. Szatmári Letícia

6. Szilágyi Sándor
7. Varga Lászlóné
Dudásné Tóth Annamária
anyakönyvvezető
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