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A település valamennyi lakójának kívánunk
kellemes húsvéti ünnepeket!

JEGYZŐI ROVAT

Kormányablakok és okmányirodák ügyfélfogadási rendje
2018. április 6. (péntek) és április 08. (vasárnap) között
Tisztelt Ügyfeleink!
időn kívül - a választáson való részvételi leTájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi or- hetőség biztosítása érdekében, kizárólag az
szággyűlési választásokhoz kapcsolódóan a alábbi ügytípusok intézésére lesz lehetőség:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi- - ideiglenes személyazonosító igazolvány kivatal illetékességi területén működő valaadása
mennyi kormányablak és okmányiroda 2018. - a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
április 06. (péntek) és 2018. április 08. (vasárhatósági igazolvány pótlása
nap) között, reggel 07:00 órától este 19:00 - az elkészült, személyazonosításra alkalmas
óráig tart nyitva.
okmányok (személyazonosító igazolvány,
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy április 06útlevél, valamint kártya formátumú vezetői
án (péntek) 07:00 és 08:00, illetve 15:00 és
engedély) átvétele
19:00 óra között, valamint április 07-én
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
(szombat) és április 08-án (vasárnap) 07:00 és
Jászapáti Járási Hivatal
19:00 óra között - a hivatalos ügyfélfogadási

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Tisztelt Lakosok!
A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonpro- „Zöld zsákos” hulladékszállítás napjai:
fit Kft. 2018. április 01. - 2018. június 30. napjáig
 2018. április 13.
folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos sze 2018. május 11.
lektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak térítés 2018. június 15.
mentes.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időA szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide
pontja Alattyán településen:
kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a
„Sárga zsákos” hulladékszállítás napjai:
Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és
 2018. április 06.,
zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél na 2018. május 04.,
gyobb mértékben vegyék igénybe.
 2018. június 08.,
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Ingatlanonként 1db. sárga és 1 db zöld zsákot juttatunk el, és a megadott időpontban a kihelyezett
zsákok helyett csere zsákot biztosítunk.
SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: - Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok
 Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott
tejes-, joghurtos poharak.
 Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
 Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl.
evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál
egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba.
„Tapossa Laposra!”
A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a
sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni,
hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el. A
sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával öszszekötözött karton csomag kihelyezhető. KÉRJÜK, NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi

anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont,
margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD - lemezt,
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt
hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! Tilos a zsákba
kevert települési hulladékot rakni, mert nem
kerül elszállításra!
ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék
kerüljön! Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű,
gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék)
Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja
meg a teli zöld zsák méretét.

Köszönjük együttműködését!
Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási
Nonprofit Kft. Központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-57/540-131
Hétfő: 08 h – 11 h
Kedd: 08 h – 11 h
Szerda: 08 h – 11 h
Csütörtök: 07 h – 19 h
Péntek: 08 h – 11 h

E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

A KSH TÁJÉKOZTATÁSA LAKOSSÁGI ADATGYŰJTÉSEKRŐL
A Központi Statisztikai Hivatal Alattyán településen a
KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezése: 1539
Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei. 1942 A lakosság utazási szokásai. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft.
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen választották ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesí-

tett formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvénynek megfelelően járnak el. A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8,00 – 16,00 óra között, pénteken 8,00 –
14,00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt az érdeklődőknek tájékoztatást.
KSH Adatgyűjtési Igazgatóság
Lakossági adatfelvételek főosztálya

Tájékoztató kéményseprő ipari szolgáltatásról
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejét
l a családi házban (egylakásos ingatlanban) él k a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelez, de a biztonság
érdekében javasolt. Figyelem! Az ingyenes kéményseprő ipari sormunka megrendelése idő pontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten, telefonon
vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók: A gyors és egyszer ügyintézés érdekében korszer internetes felületen is lehet időpontot
foglalni kéményseprésre.
 Interneten:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken.
 E-mailben:
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.h
u

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818as hívószám tárcsázása után a 9es, majd az 1-es
nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a JászNagykun-Szolnok megyei ellátási csoport, Kunszentmártonban a Rákóczi utca 19-es szám alatt. Ezeken a
felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi
házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes
kéményseprői sormunka elvégzésére. Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik
időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg. A
kéményseprőipari szolgáltatás igénylése a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhet! Kérjük,
megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT.
KÖZLEMÉNYE
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va- HELP Kft.. (székhelye: 4029 Debrecen, Faraktár u.
gyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) az állami hulladékgaz- 29/D) végzi. A konkrét, a díjhátralékok kezelésében sedálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, gítő, részt vevő személy(ek) pontos megnevezéséről és
amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálko- elérhetőségeiről az önkormányzat később tájékoztatást
dási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból kap. Tehát a jövőben amennyiben az ingatlanhasználó
eredő hátralékok kezelésére. Az NHKV Zrt. a hulladék- az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
gazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátrabeszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott lék rendezésére a majd önkormányzat felé kiközölt szele, melynek eredményeként 2018. január 1-jétől a Köz- mély részére történő befizetés útján is teljesítheti, akszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díj- kor, amikor ez a személy a díjhátralékost megkeresi.
hátralékok kezelésével, beszedésével. Az NHKV Zrt. Ezzel szeretné az NHKV Zrt. csökkenteni a díjhátraléarról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Alattyán te- kok és a lakosság terheit.
NHKV Zrt.
lepülés közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az ANGEL’S
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OVI HÍREK

Farsang
2018.02.16-án került megrendezésre az óvodai
Farsangi bál. A gyerekek már hetekkel előbb elkezdték a felkészülést, lelkesen, szorgalmasan készültek a zenés előadásokra az óvó nénikkel, dajka
nénikkel. A bál keretében a szülők az óvó nénikkel
együtt, munkadélutánon készítették el a fellépésre
szükséges kellékeket. Folyamatosan gyűltek a felajánlások a tombolára, zsákbamacskára és a
szendvicsek elkészítéséhez, amiket köszönünk
mindenkinek! Az idei évben először kértünk és
kaptunk tombola felajánlásokat a helyi és környékbeli vállalkozásoktól.

A bál napján a gyerekek izgatottan várták, hogy
előadják műsoraikat, és felvonulhassanak saját jelmezeikben. A színvonalas előadások után, szebbnél-szebb jelmezekben sorakozott fel a három csoport. Miután mindenki bemutatkozott, elkezdődött
a farsangi forgatag. A tombolahúzást még a legkisebbek is érdeklődve figyelték. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülők és a támogatók hozzájárulását, segítségét, mert nélkülük ez a bál nem jöhetett volna létre.
Szülőként öröm volt megtapasztalni, hogy milyen
nagy az összefogás az óvodában a szülők és az
óvoda dolgozói részéről egyaránt.
Forgó Anikó
Major Judit

A Farsangi bál kiemelt támogatói voltak: Üveg-dekor, Jászberény; Halláné és Társa Bt., Jászalsószentgyörgy; Sport Büfé, Alattyán; Nimród Csárda, Alattyán; Gazdabolt, Alattyán; Napsugár Élelmiszerbolt, Alattyán; Zsír on the Fest, Alattyán; Bene Antalné, Virágkötő, Jászalsószentgyörgy; Deák János, Zöldség-gyümölcs kereskedő, Alattyán; Molnárné Kovács Györgyi, Virágkötő, Alattyán; Védőnői
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Szolgálat, Alattyán; Coop Zrt., Alattyán; Ferencsik Húsüzlet, Alattyán; Móczó Vilmos, méhész, Alatytyán; András Henrietta; Borsodiné Besze Anikó; Sebestyén László, Jászberény; Alattyán Község Önkormányzata,
A Farsangi bál támogatói voltak:

Vígh Ildikó
Sándorné Gugi Éva
Nagy Fruzsina
Horváth Ibolya
Milic Mónika
Milic Ibolya
Ronyecz Anikó
Kállai Edit
Szűcs Nóra
Balogh Mária
Samu Mónika
Major Judit Anasztázia

Babucs Magdolna
Dudás Mariann
Kállai Erzsébet
Kovácsné Markó Katalin
Kállai Éva
Farkas Anita
Banya Diána
Banya Georgina
Hamar Anna
Pesti Melinda
Farkas Zsanett
Lajkó Erzsébet Ilona

Kállai Tiborné
Szabó Szilvia
Forgácsné Dénes
Adrienn
Sándor Mihályné
Balogh Tímea
Banya Diána
Baráthné Fügei Szilvia
Samu Katalin
Hancsicskáné Pócz Ilona
András Henrietta

Oláhné Urbán Hajnalka
Éva
Borsodiné Besze Anikó
Ürmösné Sajben Ágnes
Lévai Mária
Kállainé
Csomós
Magdolna
Horváth Rudolfné
Oláh Endréné
Burai Róbertné
Czibak Alexandra

Intézményvezetőként köszönetemet szeretném kifejezni, hogy nagyon sok szülőre számíthattunk a szervezésben, a szendvics, sütemény, szörp, valamint a bazár és tombolaárusításban. A munkadélutánon jó hangulatban sok szülő vett részt. Az összefogással minden sokkal könnyebb volt. A gyermekekért dolgoztunk,
hogy örömteli élménnyel gazdagodjanak, és vidám órákat tölthessünk el velük együtt.
Farsangi munkadélután
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Tudnivalók az óvodai felvételről
Óvodai beíratás a 2018/2019. nevelési évre
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törátvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező
vény 8.§ (1) (2) bekezdése értelmében az óvoda a
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évbengyermek hároméves korától a tankötelezettség kezamennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi,
detéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
folyamatosan történik. Az új gyermekek fogadása a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
nevelési év első napjától folyamatosan történik. A
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
beíratás időpontja:
2018. április 23-től 25-ig
a településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában
(hétfő- kedd-szerda) 800 – 1600 óráig A beíratás
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
helyszíne:
Alattyáni Óvoda A beíratás címe:
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesít5142 Alattyán, Szent István út 12. A beíratáshoz
hető. A gyermek abban az évben, amelynek auguszszükséges:
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve a szülő személyi azonosító és lakcímkárlési év kezdő napjától legalább napi négy órában
tyája,
óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodáztatási kö
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
telezettség nem teljesítése miatt a szülő ellen szalakcímkártyája, TAJ- kártyája,
bálysértési eljárás indul. Az óvodai nevelés a gyer az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi
mek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
kedvezményre való jogosultságról szóló hamagában foglaló foglalkozások keretében folyik.
tározat,
Az óvodába azokat a 3 éves gyerekeket kell beíratni,

a sajátos nevelési igényű gyermek esetében
akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
a szakértői vélemény,
Akik december 31-ig töltik be a harmadik életévü a gyermek esetleges betegségeit igazoló doket, ők is beiratkozhatnak és szabad férőhely esetén
kumentumok,
ők is felvehetők. A január 1 után 3. életévüket betöltő gyermekeket a következő nevelési évben kell
 a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása,
jelentkeztetni. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
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A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles
beíratni az önkormányzat/óvoda által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
Kovácsné Markó Katalin
intézményvezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A 2018-as évet legalább olyan mozgalmasan
indítottuk, mint ahogyan az előző évet zártuk. A
„VÁRUNK” Alapítvány támogatásával január
végén egy egész napos programra hívtuk a
lakosságot, amelyen a település gazdálkodói,
vállalkozói
bemutatták
saját
termékeiket
kóstolóval egybe kötött délutánon. A gyermekek
részére tavaszváró kézműves foglalkozást
szerveztünk. Nagyon nagy volt a lakosság részéről
az érdeklődés! Az alapítvány a településen
működő
valamennyi
vállalkozónak
és
gazdálkodónak az est folyamán CSI konferenciát
tartott, ahová Pócs János országgyűlési képviselő
urat is meghívtuk. A konferencia után színvonalas
operett műsor szórakoztatta a meghívott
vendégeket. Blaskó Bernadett a Budapesti operett
színház primadonnája és művésztársai, táncosai
közreműködtek. Az estet finom vacsora és
kötetlen beszélgetés zárta. Február hónapban a
farsangi mulatságok időszaka kezdődött. Az
általános iskolások, óvodások, idősek otthona,
nyugdíjas klub, farsangi báljai itt zajlottak az
intézményben. Az Egyházközség is szervezett az
idén jótékonysági bált, amely nagyon jól sikerült.
Február végén a Farsang farka mulatságot,
amelyet szintén a „Várunk” Alapítvány
támogatott, az Alattyáni Hetedhét Theatrum javára
szerveztük meg. A színjátszó társulatunk két

vidám jelenettel szórakoztatta a csodás
jelmezekbe öltözött közönséget. Igazi farsangi
hangulatú vidám rendezvény volt! Március elején
a nyugdíjas klub nőnapi mulatsága nyitotta a
tavaszi hónapot. Készülünk az Egészség gálára,
amelyben a főzőklub tagjait illetve minden olyan
háziasszonyt és leányt hívtunk meg akik hosszú
évek alatt valamilyen formában részt vettek a klub
életében. A víz világnapjára emlékezünk, valamint
az egészséges táplálkozásról hallunk érdekes
előadásokat. Kóstolók, ajándékok, tombola
sorsolás zárja majd a programot, amelyet szintén
támogat
a
„Várunk”alapítvány.
Húsvéti
forgataggal készülünk a hónap végén a húsvéti
ünnepekre. Gasztro asztal, locsoló vers mondó
verseny, játékok, hagyományőrző vetélkedő,
kézműves foglalkozások, tojáskereső verseny és
nyuszi simogató várja a kedves résztvevőket!
Szeretettel várunk mindenkit! Köszönetet
mondunk ez úton is a „Várunk Alapítványnak a
támogatásukért! Kérem a lakosságot jöjjenek
programjainkra! Mindenkit szeretettel várunk!
Kövessék
figyelemmel
hirdetéseinket,
plakátjainkat és kövessék facebook oldalunkat
Művelődési Ház Alattyán.
Simon Józsefné
művelődésszervező

A HETEDHÉT THEATRUM HÍREI
Egyéves lett a társulatunk. Még mindig gyerekcipőben járunk, de már önállóan próbálunk lépkedni, Rigó József vendégrendező nélkül. A vele
való munkától a továbbiakban sem zárkózunk el,
de egyelőre ennek még nincsenek meg az anyagi
feltételei. Új tagokkal bővült a csoportunk, és új
darabbal készülünk. Ebből láthattak két vidám jelenetet azok, akik február 24-én részt vettek a Farsang farka álarcos mulatságunkon. Örülünk, hogy
annyian megtisztelték hagyományteremtő rendezvényünket. A harmadik jelenet elkészülése után
tervezünk a nagyközönség számára is egész estés
bemutatót. Ezek mellett most a régi darabunk –Át-

változók – felújító próbái is elkezdődtek, mert április végén Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, valamint Jászberényben a moziban amatőr színházi találkozón lépünk fel. A
múlt évben már Jászapátin és Jászfényszarun is
bemutatkoztunk. A társulatunk továbbra is várja
azok jelentkezését – hisz csak így tudunk minél
több színdarabból válogatni, bővíteni a repertoárunkat -, akik szeretnének velünk együtt játszani,
képesek a kitartó, fegyelmezett csapatmunkára, és
nem sajnálják a szabadidejüket áldozni mások
szórakoztatására.
Molnárné Menyhárt Éva
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ESEMÉNYEK AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL
2018. január 18.-án tartottuk az évzáró és egyben
évindító klub összejövetelünket, melyen értékeltük az elmúlt évet, ami sűrű volt programokban,
eseményekben. A gazdasági beszámoló rámutatott
arra milyen nagyban segítette már a 2017-es programjaink meg valósítását a „Várunk” Alapítvány
anyagi támogatása. S örömmel vettük tudomásul
hogy az idei évben a „Táncos lábú mamik” táncruháinak megújítását is támogatja ez az alapítvány. Ehhez hozzá is fogtunk, folyamatosan készíti új táncruháinkat, klubvezetőnk Móczó Vilmosné. Ezenkívül még több idei programjaink
megvalósítását is fogja segíteni ez az Alapítvány.
Köszönjük az Alattyáni Községi Önkormányzatnak idei évre nyújtott támogatását, amit a nyári
több napos kirándulásra fogunk felhasználni. Vázoltuk még az év indító értekezleten az idei év
program tervezetét, ami szinte minden hónapban
jelent valami féle programot, szórakozást, foglalatosságot a klubtagoknak. Február 22.-én tagtoborzó klub gyűlésre invitálta leendő és mostani

Táncos lábú mamik fellépése

tagjainkat
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete. Célja a helyi klubtagság fiatalítása, s a generációk közti együtt működés javítása. Ennek érdekében az óvodások farsangi tánccal köszöntötték a megjelenteket, a „Táncoslábú mamik „táncoltak, majd ebéd, és táncos szórakozás következett az Egyesület jóvoltából. Március 10.-én pedig a szokásos Nőnapi rendezvényünket tartottuk,
meg a nők köszöntése után a Kőtelki Rozmaring
dalkör 5 tagja énekelt vidám nótákat. S mi táncosak egy egyveleget táncoltunk, ezzel köszöntöttük
az új tagjainkat. A finom ebédet jó hangulatú beszélgetés, szórakozás, tombolahúzás követte. Hajdúszoboszlói gyógykúrán vesz részt klubunk 20
tagja még Húsvét előtt. Egész évben szeretnénk,
hogy új és régi tagjaink érezzék jól magukat,
nyújtson számokra érdekes, szórakoztató programot, élményt az „Aranyalkony” nyugdíjas klub.
Sándor Mihályné klubtag

Nőnapi rendezvény a művelődési házban

PILLANATKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL
A tavalyi év vége kellemes adventi hangulatban telt
az Idősek Klubjában. Decemberben az iskolások és
az óvodások is meghitt karácsonyi műsorban
részesítették az időseket, amit ezúton is köszönünk
a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak is. A
falukarácsonyra nagy izgalommal, egy betlehemes
árnyjátékkal készültünk. Az intézmény karácsonyi
ünnepségén a Luca napi vásárból és adományokból
összegyűlt pénzből idén is sok szép ajándékkal
gazdagíthattuk a klubunkat, melyet köszönjük a falu
lakóinak! A kemény mag bevállalt egy téli
cserkeszőlői strandolást is, ahol a forró vízben ülve
élvezhettük, hogy odakint esik a hó. A farsangot a
jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjával együtt
tartottuk. Erre az alkalomra természetesen, kis
előadással is készültünk, egy Barbie táncot adtunk
elő. A hangulatról és a talpalávalóról Bagi Zoltán
gondoskodott, melyet ezúton is köszönünk, remekül

éreztük
magunkat!
Mindennapi
életünket
márciustól egy céges autó is segíti, így időseink
beszállítása, orvoshoz kísérése könyebbé vállt.
Köszönjük a fenntartónak, Koczkás Gábor
polgármester
Úrnak!
A
nyár
folyamán
intézményünk is korszerűsítésen megy át, ahol
megújul a fűtésrendszerünk és az épület
hőszigetelése. melyet már nagyon várunk! További
terveink között szerepel, a jó idő beköszöntével a
kerti programjaink folytatása. A nyár folyamán
tervezünk egy kirándulást és strandulást is. Nappali
ellátásunk továbbra is ingyenes, ahol igény szerint
segítünk a tisztálkodásban, bevásárlásban, ügyintézésben, egészségügyi problémák intézésében, valamint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésében.
Házigondozóink a segítségre, támogatásra szorulók
ápolási, gondozási tevékenységeiben tudnak segí-
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teni: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés; ágyazás, kisebb takarítási
feladatok, mosás, fürdetés... stb. A szociális étkeztetés keretében azoknak, akik koruk, vagy egészségi
állapotuk miatt nem tudják étkezésüket biztosítani,
napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk kedvezményesen, az önkormányzat támogatásával.

„Barbie csapat”

Elérhetőségeink:
Alattyán, Szent István tér 8.
0657/655-270
0620/928-3080
idosek.klubja.alattyan@gmail .com

Cserkeszőlői fürdőzők csapata

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA
A 2017. év végén hagyományainkhoz híven, ismét
köszöntöttünk a soron következő legidősebb 4 helyi
roma lakost egy-egy ajándékcsomaggal. Így látogattunk el karácsony előtt Oláh Elemérné Mari nénihez, Oláh Lászlóné Joli nénihez, Horváth Józsefné

id. Kállai Tibor köszöntése
Bözsi nénihez és id. Kállai Tibi bácsiékhoz. Még
egyszer jó egészséget és még sok szép évet kívánunk nekik. A 2017. évi programjaink és munkánk
megfeleltek a törvényi előírásoknak, így az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megítélte számunkra a
2018.évi működési költségek támogatását. Tevékenységünket további plusz pontokkal jutalmazták,
aminek eredményeképp feladatalapú támogatásban
is részesülünk. Ennek összege még nem meghatározott, de az már biztos, hogy idén is sikerült elnyernünk ezt a támogatást. Az elmúlt 4 évben kialakított

éves programtervünket idén sem szeretnénk megváltoztatni, csak bővíteni. Továbbra is megrendezésre kerül a Gyermeknap, a Hagyományőrző Roma
Nap, a Nyárzáró rendezvény, a Mikulás ünnepség és
továbbra is szeretnénk mindenben a helyi romák segítségére lenni. Ebben az évben először kerül megrendezésre nyári tábor, amit szintén egy eredményes
pályázatunkból tudunk finanszírozni valamint először került megrendezésre Farsangi mulatságunk is,
ami sok szép pillanatot teremtett február elején kicsiknek és nagyoknak. A délutáni forgatagon mindenki elkészíthette saját álarcát, vagy egy csillámtetoválással szépíthette magát, majd a táncházban ismert cigány autentikus zenékre táncolhattak. Este
sem hiányzott a zene és a tánc, hisz sztárvendégeink
nem hagytak senkit sem szomorkodni, minden
alattyáninak jókedvet csináltak. Bízunk benne sikerül ezt is hagyománnyá tenni, és jövőre is farsangolhat együtt a község cigánysága. Április elejére közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tervezünk, ahol ismertetjük éves programtervünket és
várjuk észrevételeiket, tanácsaikat. Bízunk benne,
hogy minél többen eljönnek, hogy együtt sikerüljön
olyan tartalmas programot kialakítani, amellyel hagyományainkat ápolhatjuk, s egyben közelebb hozhatjuk Alattyán lakosságát egymáshoz.
Ráczné Luda Edina
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KÉPEK A RNO ÉLETÉBŐL

Oláh Elemérné Mari néni, Horváth Józsefné Bözsi néni, Oláh Lászlóné Joli néni köszöntése

A farsangi mulatság képei
A BÁDOGKRISZTUS – AVAGY HÚSVÉTNAK IDEJÉN
.. és az óra lüktet lassú percegéssel.. Azon időben amikor áradata; - ám ezek az élmények, tárgyak, dolgok (mintegy
az ember gyereke egynehány lépéssel túlhaladott már élte szellemi meditációs objektumok nemesültek bé patinásan
útjának felén, vissza-visszarévedve poros emlékeinek zeg- a lelkületünkbe, hogy onnan semmiféle álságos, talmi, hazugos, múltbahajló ösvényeinek diófás, fakeresztes, roz- mis vásáros bazárvarázs el nem mulaszthatja, el nem törölzant léckerítéses, almaillatú, tejszagú, istállóillatú, hagy- heti, mivel olyan mélyek, olyan mélyek és igazak, olyan
maillatú, verébfészkes, galambfiókás, minisztrálós kanyar- mélyen emberiek, mint amilyen mély , igaz és emberfeletgásaira; keserve azon eltűnőnek tűnő kihűlő nyomokat, mi- tien emberi, akárcsak a LÉT minden öröme, akárcsak az
ket az idő és az emlékezet ez két örök korhely vén gara- ELMÚLÁS minden fájdalma; akárcsak a FELTÁMADÁS
bonciás Bennünk hagyott –úgy, mint valamely imádságos- reményteljes misztériuma .. Bizony.. bizony mondom nékkönyv öregbetűs lapja közé préselt szentelt búzát avagy tek, .. így van ez Barátaim az Úrban! Ott állanak Ők, eme
megszentelt sátorfüvet amik olyan, téli álmukban szen- iránymutatók a törékeny létünk örökkévalósághitében,
dergő emlékeket, rezdüléseket ébresztenek fel lelkünk leg- egykori önmagunk szívdobbanásaiként (míg az óra egyre
mélyéből, miket csaknem eltemettet, elfelejtetett velünk csak lüktet lassú percegéssel). Nos Barátaim, ilyetén móezen világnak vakító-vakon villódzó hazugságviharainak don álla az én egyszemélyes mitológiámban, reám szabott
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rezervátumomban a Bádogkrisztus; ott, pontosan azon a
ponton, ahol az gyermeki Alattyánom, és az én mesevilágom határa éppen összeért az Éggel, ott a Szőlőnek Keresztútjánál, ott, hol szépillatú orgonáknak bokrai, egy
széphangú harang–csengettyű és egy ezeregy éves diófa támasztotta meg a roskatag alacsony csőszházat, ahol az alacsony konyhában alacsony asszony főzte a savanyúlevest,
az ámbituson csirkék petyegtek, tyúkok kotkodáltak, a papírhéjú diófa alatt meg egy pirostarka tehén kérődzött örök
egykedvűséggel a világ dolgain – ami ugyebár legtöbb dolog, mit az embör gyeröke elvárhat tőle… (Én azidőtájt már
komoly hatesztendős lehettem és pirostarkára égre lábatlankodtam apámék között.) Ez volt az a kora életemnek,
amikor mint egy kamraajtó nyitott nékem a világ, ekkoron
káprázott rá csodálkozva a szemem arra az orgonák ölelte
fakeresztre amelyet az Úr megtestesülésének 1914. évének
április havában (talán éppen húsvétkor) állíttattak a jámbor
lelkületű alattyáni hívek az Ember Fiának, ki mint „Ige
testté lőn és miközöttünk lakozék” majd Poncius Pilátus
alatt megfeszítették meghala és eltemettették, száll alá poklokra, harmadnapon feltámada halottaiból és aki imé, rozsdafoltos, ezen rozsdarongyos ütött-kopott pléhfeszületen
feszült megfeszíttetve ezerkilencszáztizennégy sebbő vérezve, aránytalanul vézna testtel, kifakult, megvakult dicsfénnyel a töviskoszorús feje körül, amit én mégis teljességében ragyogó glóriának láttam mindenkor, és mindenkor
mály alázattal köszöntem néki, aki ott az alttyáni szőlőben
egy göcsörtös akácos fán felfeszítve halt meg nap mint nap
és támadott felérettünk bűnösökért… (Nem, barátaim, bizony nem minden dölyfös kőkeresztnek vetettem keresztet,
de Néki, a Bádogkrisztusnak mindig.) (… és az óra, Barátaim, az óra csak lüktetett, lüktetett tovább, tovább, kíméletlen lassú percegéssel egyre közelebb, közelebb az idők
országútjának végihez…) … És a Bádogkrisztus mellől az
idővel és égi szőlőbe költözött fel az öreg csősz, az öreg
csősz felesége, majd térdre rogyott a széphangú csengettyű
harangot hordozó harangláb, és a zivataros évtizedek emlékinek súlya alatt magába roskadt a sokat megélt csőszház
is. Jámbor lelkű atyafiak egy húsvétkor levették a göcsörtös keresztfáról Krisztus testét és hosszú ideig (talán 3 napig?) pihent valahol valakinél egy alattyáni Arimatei Josefnél… Amikor is hosszú éveknek utána – hozzám került. Az

eredeti
korpuszról több
másolatot vágattak és megbíztak a feladattal, hogy
fessem reájuk
a Megfeszítettet. Nos, Barátaim az Úrban,
én a legjobb
tudásom szerint festettem,
festettem alázattal,
odaadással. A szemével viszont
sehogyan sem
boldogultam.
Az a szem, a
Bádogkrisztus
szeme ugyanis: ÉLT. (Még, vagy már, nem tudom, de Élt.
És én, gyarló ember, ki por és hamu valék az Ő lábai alatt,
én azt az emberiség minden fájdalmával teli, mégis mérhetetlenül reményteljes evangéliumian szelid Krisztusi
tetkintetet nem tudtam, nem bírtam ráfesteni, nem bírtam
megfesteni, nem tudtam visszaadni sehogyan sem. Mert az
a tekintet túlnan volt minden kicsinyes, túlságosan emberi
hibán, bűnön, gyarlóságon, minden földi kátyún, göröngyön és szenvedésen, mert az a tekintet maga volt a Kegyelem, maga volt a Feltámadás húsvéti misztériumának, hitünk alapjának teljessége! A megfestett pléhkrisztusokat
elvitték és azóta az országunk bármely szőlőjében vigyázók, vigyázhatják a széphangú harangot, a szépillatú orgonákat, az ezeréves diófát, a keresztutat… - nem tudom
mely sarkába kerültek ennek a világnak. Mindet elvitték.
Egyet kivéve, mert egyet megtartottam saját magamnak.
Egy hófehéret. CHRISTUS RESUREXIT! Krisztus feltámadott!
Budai Rudolf 2018. március
(kép: Bánk András: Feltámadás)

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017.12.11.-2018.03.08.
Születés
1. Berkes Alen Sándor
2. Horváth Adorján Péter
3. Kállai Csaba Brájen
4. Kállai Liliána
5. Konkoly Noel Márió
6. Nagy Aisa
7. Nagy Olivér
8. Oláh Enrikó
9. Oláh Zoltán
10. Ronyecz Botond Krisztián
11. Vigh Miklós

Házasságkötés
1. Makó Szilvia – Kállai József
2. Kállai Anasztázia –Kállai Csaba
Haláleset
1. Bugyi Lászlóné
2. Dalmadi Józsefné
3. Kis Béla
4. Lakatos Rudolfné
5. Pápai Ilona
6. Sándor Béláné
7. Szabóné Szikora Mónika Ágnes
8. Tar Zoltán Imre
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