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TISZTELT ALATTYÁNI LAKOSOK! 
Rövidek a nappalok, 
hosszúak az éjszakák. 
A házak, terek fényben 
pompáznak, az ad-
venti gyertyák dísze-
sen világítanak. Eljött 
az év utolsó hónapja 
és ezzel a szeretet ün-
nepe, a KARÁCSONY! 
Mindannyiunkban elég 
nagy a zűrzavar. Van, 
aki e pár hét, pár nap 
alatt akarja elvégezni 
mindazt, amit év köz-
ben elmulasztott. Áll-

junk meg és szívjuk magunkba az ünnepi hangulat illa-

tát.  A karácsony hívő és nem hívő számára, az aján-
dékkészítésen, a családi programok szervezésén túl az 
emberi kapcsolatok fontosságának felismerése és lehe-
tőség a régi kapcsolatok megújítására. Legyünk egy-
mással még türelmesebbek, figyeljünk egymásra és ha 
környezetünkben vannak magányos emberek egy ked-
ves szóval, apró ajándékkal boldoggá tehetjük az Ő ün-
nepüket is! Kívánom településünk valamennyi lakójá-
nak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség te-
gye széppé ünnepüket, hogy ez az idő - akár egyedül 
akár szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse 
Önöket az igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 
lelki feltöltődéshez.  

 
Áldott karácsonyi ünnepeket kíván  

Huszár Arnold polgármester 

 
Fésűs Éva: Álmodik a fenyőfácska 
Álmodik a fenyőfácska 
odakinn az erdőn. 
Ragyogó lesz a ruhája, 
ha az ünnep eljön. 
Csillag röppen a hegyre, 
gyertya lángja lobban, 
dallal várják és örömmel 
boldog otthonokban. 
Legszebb álma mégis az, hogy 
mindenki szívébe, 
költözzék be szent karácsony 
ünnepén a béke. 

    

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK    

HElYI ÖNKORMÁNYZATI vÁlAsZTÁsOK EREdMéNYE 2019HElYI ÖNKORMÁNYZATI vÁlAsZTÁsOK EREdMéNYE 2019HElYI ÖNKORMÁNYZATI vÁlAsZTÁsOK EREdMéNYE 2019HElYI ÖNKORMÁNYZATI vÁlAsZTÁsOK EREdMéNYE 2019    

A névjegyzékben 1581 fő szerepelt, melyből 901 
fő élt választójogával.  
Polgármester: Huszár Arnold független (520 sza-
vazat) 
Települési képviselő-testület tagjai: 
• Ferencsik Gyula FIDESZ-KDNP (343 szavazat) 
• Józsáné Kovács Mónika független (295 szavazat) 
• Molnárné Menyhárt Éva független (348 szavazat) 
• Rozmis Margit független (432 szavazat) 
• Szabó László Csabáné független (316 szavazat) 

• Vízi Lászlóné független (289 szavazat) 
A Képviselőtestület alakuló ülésén megválasztotta 
alpolgármesterré Szabó László Csabánét 6 igen és 
1 ellenszavazattal. A megválasztott Pénzügyi Bi-
zottság tagjai: 

• Rozmis Margit Pénzügyi Bizottság elnöke 
• Ferencsik Gyula képviselő 
• Józsáné Kovács Mónika képviselő 
• Molnárné Menyhárt Éva képviselő 
• Vízi Lászlóné képviselő 

 



2 
XXII. évfolyam 4. szám 2019. december 

AZ AlATTYÁNIAZ AlATTYÁNIAZ AlATTYÁNIAZ AlATTYÁNI    ROMA NEMZETIségI ÖNKORMÁNYZATROMA NEMZETIségI ÖNKORMÁNYZATROMA NEMZETIségI ÖNKORMÁNYZATROMA NEMZETIségI ÖNKORMÁNYZAT    

A településen megválasztásra került Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat is. A névjegyzékbe 255 fő 
választásra jogosult került regisztrálásra. Közülük 

153-an éltek választójogukkal és 
adták le szavazatukat. Az érvé-
nyesen leadott szavazatok alap-
ján az Alattyáni Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat megválasz-
tott tagjai: 
Farkas Tibor Nemzeti Roma 
Összefogás (79 szavazat) 
Farkasné Gulyás Ildikó Nemzeti 
Roma Összefogás (77 szavazat) 
Czibak György Nemzeti Roma 
Összefogás (75 szavazat) 
Farkas Tiborné Nemzeti Roma 
Összefogás (69 szavazat) 
Rácz Tibor Nemzeti Roma Ösz-
szefogás (67 szavazat) 

Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökévé Farkas Tibort választották.  

 
Tisztelt Roma Lakosság! 

Elsősorban szeretnénk megköszönni a bizalmukat, amellyel október 13-án megtiszteltek bennünket. Az 
előttünk álló ciklusban minden erőnkkel azon leszünk, hogy a roma lakosság segítségére legyünk. Leg-
főbb célunk, hogy a gyerekeinkkel együtt minél több öröm és boldogság töltse be mindennapjainkat. 
Végül pedig szeretnénk megköszönni a leköszönő elnökasszony, Ráczné Luda Edina és csapata odaadó 
munkáját, a sok szép emléket, amit nekünk szereztek.  

Tisztelettel: Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

Ünnepi hulladékszállítás: 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kará-
csonyi ünnepek idejére (december 26-ára, csütör-
tökre) eső ütemezett hulladékszállítást a JVV Zrt. 
2019. december 27-én (pénteken) teljesíti. Kér-
jük a hulladékgyűjtő edényeket ezen a napon he-
lyezzék ki a házuk elé. 

Orvosi rendelés az ünnepek alatt: 
Az idei évben különösen hosszú időszakban lesz-
nek ünnepi munkaszüneti napok és csak kevés 
munkanapon áll rendelkezésre háziorvosi rende-
lés. A rendszeresen gyógyszert szedő, krónikus 
megbetegedésben szenvedő lakosokat/betegeket 
kérjük szíveskedjenek időben felkeresni a házior-
vost gyógyszerfelírási szándékukkal, annak érde-
kében, hogy a gyógyszerellátásuk folyamatos le-
gyen az ünnepek alatt is.  

Településünkön az ünnepek előtti és alatti házior-
vosi rendelés az alábbiak szerint alakul: 
 
• Dec. 20. (péntek) 12:00 – 14:00 dr. Farády Zol-

tán  
• Dec. 23. (hétfő) 12:00 – 14:00 dr. Farády Zoltán 
• Dec. 30. (hétfő) 12:30 – 14:30 dr. Prohászka-Ka-

kuk Mariann 
• December 31. (kedd) 12:30 – 14.30 dr. Pro-

hászka-Kakuk Mariann 
• Január 2. (csütörtök) 12:00 – 14:00 dr. Farády 

Zoltán 
• Január 3. (péntek) 12:00 – 14:00 dr. Farády Zol-

tán 

 
Polgármesteri fogadóóra: 
A község polgármestere 2020. január 1-jétől páros 
hetenként pénteken 8:00 – 11:00 óráig tartja foga-
dónapját. Az év első fogadónapja: 2020. január 
10-én – pénteken – 08:00 – 11:00 óra között 
lesz. Bejelentkezni nem kell, érkezési sorrendben 
fogadja a polgármester az ügyfeleket. Akadályoz-
tatása esetén helyettesítéséről igyekszik gondos-
kodni. 

 
Egyházi közlemény: 
A településen a miserend az ünnepek alatt az 
alábbiak szerint alakul: 
• December 24-én szenteste 22:00 órakor, 
• December 25-én karácsony első napján 08:30 

órakor, 
• December 31-én szilveszter napján 16:00 órakor 
Egyébként pedig minden vasárnap 08:30 órakor 
van mise a templomban. 
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A változás elkezdődött… 

          
 

 
Köszönet azoknak, akik példát mutattak nekünk, kövessük őket ezen az úton! 

TISZTELT ALATTYÁNI LAKOSOK! 
A kampányomban ígért Önöket érintő tájékozta-
tást itt az „Alattyáni Hírmondó” újságban és az on-
line oldalamon rendszeresen kívánom megtenni. 
A választások utáni hétfőn már megkezdtem az is-
merkedést az új munkakörömmel, melyben a dol-
gozók kivétel nélkül segítségemre voltak és van-
nak. Sokan kérdezték tőlem, hogy tervezek-e át-
alakításokat.  Nem, mert felelőtlen döntéseket nem 
akarok hozni, ezért először tájékozódnom kell a 
munkafolyamatokról. Az átvétel részben megva-
lósult és beindult a munka. 2019.10.29-én megala-
kult Alattyán Község Képviselő-testülete, melyen 
Szabó László Csabánét az új testület alpolgármes-
ternek választotta meg. Megalakult a Pénzügyi Bi-
zottság, melynek elnöke Rozmis Margit lett egy-
hangú szavazással. Bevezetésre került a polgár-
mesteri fogadónap, amelyre minden második pén-
tek délelőtt (bővebben a bejárati ajtón kifüg-
gesztve olvasható) kerül sor. Kérek mindenkit, 
hogy igyekezzen ekkor keresni engem. Természe-
tesen halaszthatatlan ügyekben bármikor rendel-
kezésre állok, illetve megértésüket kérem, ha a 
falu érdekei miatt éppen máshol kell tartózkod-
nom. Mint tapasztalhatta a falu lakossága, több te-
rületen is megindultak a munkálatok. Az előző 

ciklus alatt elkezdett energetikai beruházások na-
gyobb lendülettel folytatódnak, valamint a szegre-
gációs pályázatnak köszönhetően több helyszínen 
is területrendezés és egyéb kivitelezések kezdőd-
tek el. A temetőben befejeztük az elmaradt mun-
kálatokat és igyekeztünk szebbé tenni a kegyeleti 
helyet. A sírhelyek megváltásának adminisztráci-
ója nem volt napra kész, ezért felhívásokat helyez-
tünk el a sírokra, gondolva arra, hogy ezzel a költ-
ségkímélő megoldással gyorsíthatjuk a hiányossá-
gok tisztázását.  Többen kérdezték, hogy mikor 
történik meg a megígért gazdasági átvilágítás. A 
testületi tagok többsége támogatásáról biztosított, 
így már általuk felhatalmazva folynak a tárgyalá-
sok ennek kivitelezésére, de még konkrétumot 
nem tudok írni. December elején kaptuk a hírt, 
hogy egy, már az új vezetés által benyújtott pályá-
zat (,,Három generációval az egészségért program 
II.”) eredményesnek bizonyult! Ennek anyagi és 
tárgyi hozadéka is lesz, ami a falu vagyonát gya-
rapítja majd.  
Áldott, Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívá-
nok!  

Huszár Arnold polgármester 

Vannak emberek, akik mindig másra várnak, és 

vannak azok, akik tenni is képesek a változásért! 

A Zrínyi utca lakói összefogtak és az utcájukban 

elhagyott szemetes ingatlanok előtt összeszed-

ték azoknak az igénytelen embereknek a kom-

munális hulladékát, akiknek nem számít a saját 

környezetük ápoltsága. Bízom benne, hogy ez a 

kezdeményezés erőt ad másoknak is, és közösen 
tudjuk Alattyán összképét megváltoztatni. Ter-

mészetesen ilyen és hasonló jellegű megkeresést 

az Önkormányzat örömmel támogat és elítél 

minden szemetelőt!  
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ÉLETKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 
A nyári és őszi hónapok sem múltak el esemény 
nélkül. Augusztusban nagy örömünkre vendé-
günk volt Bagi Zoltán!  
Készítettünk hagyományos módon szilvás gom-
bócot, és a nagy melegben elmentünk strandolni a 
Jászberényi Strand- és Termálfürdőbe. Szeptem-
berben a Jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjá-
nak a szervezésében az Alzheimer-világnap alkal-
mából szolidaritásunkat kifejezve közös sétát tet-
tünk, és egy táncos flashmob-bal hívtuk fel a fi-
gyelmet a betegségre. Idén a november 11-ei Már-
ton napon a Ludas Matyit adtuk elő az óvodások-
nak, iskolásoknak. Az ősztől Hetényi Lajos Gyu-
láné ellátottunk versével búcsúzunk! 
A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk minden 
kedves ellátottunknak békés ünnepeket! 

                                                                
A haldokló ősz 
Eljött az idő, amikor vége van a nyárnak. 
Vége a szüretnek és az aratásnak. 
A szüretből finom bor születik, 
Ha iszol belőle, fejbe vág egy kicsit. 
De ha csak keveset, jó kedved kerekedik 
Táncolsz, és énekelsz, nem törődsz semmivel 
Az aratásból lesz a liszt és a fonott kalács, 
a ropogós kenyér, ami mindennél többet ér. 
 
 

 
 
Szeresd az őszt, mert mindent beteremt, 
Lesz a kamrában bőven eledel. 
Szeresd az őszt, szeresd az Istened, 
Szeresd magadat is, mert dolgoztál eleget. 
Megérdemelsz mindent, az Isten áldását, 
Mert egész évben sokat dolgoztál! 
Véres verítékkel kerested kenyered, 
Nagyon megérdemled, és köszönjük segítségedet! 
 

NYÁRI ŐSZI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ „ARANYALKONY” NYUGDÍJAS KLUBBAN 
A klub tagjai mindig nagy izgalommal várják a so-
ron következő rendezvényeket. Június 22-én ren-
deztük, a testvér települések klubjainak találkozó-
ját. Vendég klubok: Besenyszög Jászalsószent-
györgy, Jászladány, Szászberek és a vendéglátó 
Alattyán nyugdíjasai vettek részt a rendezvényen 
130 fővel. Júniusban Hajdúszoboszlón töltött egy 
hetet 16 fő, önköltséges áron.  A Táncos lábú ma-
mik XI. Országos Szenior Táncfesztiválon méret-
ték meg magukat Gyulán, ahol bronz minősítést 
értek el.  A Jász - Nagykun – Szolnok Megyei 
Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesü-
let szervezésével, Városi Pikniken, főzőversenyen 
jártunk Szolnokon, ahol a megyéből több klub is 
részt vett. Szászberken testvértalálkozón voltunk. 
Megszerveztük a nyár végi 4 napos őrségi baran-
golást. Jártunk Veszprémben, Jákon, Szombathe-
lyen, Vaskeresztesen. Szétnéztünk az Őrség szív-
ében. Őriszentpéteren az Árpádkori templomot, a 
középkori téglaégetőt, és a Csörgőalma Gyümöl-
csös kertet, Szalafőn Pityerszeren az Őrségi Népi 
Műemlék együttest , Magyarszombatfán őrségi fa-
zekas műhelyt, tökmag sajtolást, Veleméri Árpád-
kori templomot mutatták be a csoportnak. Haza-
felé jövet betértünk a Keszthelyi Festetics kas-
télyba, és Balatonfüreden tettünk egy sétát. Túl va-
gyunk egy nagyon tartalmas kiránduláson. Nyár-
búcsúztató nyársalást tartottunk a szeptemberi 

klubfoglalkozáson. Nagy lelkesedéssel forgatta 
mindenki szalonnáját a parázson. Októberben egy-
napos kirándulás volt a Bükkben. Szilvásváradon 
kisvonattal mentünk a Fátyol vízesésig, vissza séta 
a Szalajka völgyben. Lillafüred volt következő ál-
lomásunk, szétnéztünk a Hámori tó partján. A Pa-
lotaszálló parkjában felkerestük a 20 m magasból 
lezúduló vízesést. Az ezer színben pompázó táj 
nagy élményt nyújtott a verőfényes napsütésben. 
Hazafelé útba ejtettük Eger Szépasszony-völgyét, 
ahol finom borokat kóstoltunk. Nagy rendezvé-
nyünk volt a Márton napi közös névnapi ünnepsé-
günk. Ünnepeltük a 80-70-60. évüket betöltött tag-
jainkat. 50. házassági évfordulójuk alkalmából kö-
szöntöttük Fazekas Andrást és nejét, Kajos Kál-
mánt és nejét, minden klubtagot névnapja alkal-
mából. Köszöntöttük Móczó Istvánnét, 50 éves ta-
nári munkájáért járó Aranydiplomája alkalmából. 
Minden ünnepeltnek gratulálunk! Úgy gondolom, 
elég tartalmas programok voltak, mindenki talál-
hatott megfelelőt saját maga számára. Lassan vé-
géhez közeledik a 2019-es év.  
Kívánok mindenkinek kellemes Adventi készülő-
dést, és Boldog Új Évet!  

Móczó Vilmosné  
klubvezető  
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Az Aranyalkony nyugdíjas klub kirándulása 

 
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének életéből 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is meg-
szerveztük a 3 véradásunkat. Az idei évben drasz-
tikusan csökkent a véradók száma a községünkben 
is, pedig a háború óta most van csak igazán nagy 
szükség a vérre.. Nemes dolog más embertársun-
kon segíteni, ezért itt is megragadom az alkalmat, 
hogy megszólítsam a fiatalabb korosztályt. A vér-
adás nekik csak egy tűszúrás, de másoknak az éle-
tet jelentheti. Műtétekhez, gyógyszerekhez nélkü-
lözhetetlen az a néhány csepp vér. Az idei véradá-
sokon is gyűjtöttünk irányított véradással vért se-
gítve beteg embertársunkon. Örömmel fogadtuk 
az új vöröskeresztes tagjainkat, hiszen aki vért 
nem tud adni, az éves tagdíja 55%-ával támogatja 
helyi szervezetünket, melynek összegét szintén a 
véradók megbecsülésére tudunk fordítani. 

Minden év novemberében, a véradók megbecsülé-
sére rendezett vacsorán a véradók világnapján 
ajándékkal igyekszünk megköszönni önzetlensé-
güket. Ősszel a területi Vöröskereszt és a Szatmári 
Malom jóvoltából 30 családnak tudtunk 10-10 kg 
liszttel kedveskedni. Ezúton is szeretettel várunk 
minden szórakozni vágyó embert az ó év búcsúz-
tatónkra melyet szilveszterkor tartunk a Művelő-
dési házban. Köszönöm a vöröskeresztnél dolgozó 
társaimnak Bajzáthné Lajkó Tímeának, Ronyecz 
Imrénének és Vígh Ildikónak az önkéntes munká-
ját. Szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepeket és 
egészségben gazdag újesztendőt kívánunk min-
denkinek. A helyi vöröskereszt vezetősége nevé-
ben  
                                                      Vízi Lászlóné

 
HETEDHÉT HÍREK 

A Hetedhét Theát-
rum 2019. decem-
ber 1-én mutatta be 
legújabb darabját, 
Moliére – Dandin 
György, avagy a 
megcsúfolt férj 
című művét. Dan-
din György, a mó-
dos paraszt beháza-

sodott az előkelő Sotenville családba, ám a nemesi 
címmel számos baj szakadt a nyakába. Új asszo-
nya csalfa szerzet, ki titokban másfelé tekintget. 
Dandin iparkodik rajtakapni, ám minden bizonyí-
tása megtörik apósa, s anyósa makacs természe-
tén, továbbá az úrnőjéhez hű szolgálólány és asz-

szonyának titkon szelet csapó fiatal nemes is to-
vább nehezíti az életét. A darabot a nézőközönség 
rendkívül pozitívan fogadta, s ez megerősítette a 
társulatot abban, hogy továbbra is igényes és szín-
vonalas produkciókkal legyen jelen a falu kulturá-
lis életében. Az érdeklődők következőnek legko-
rábban a február végén immáron harmadik alka-
lommal megrendezésre kerülő Farsang Farka álar-
cos bálon találkozhatnak a társulattal, mely a ha-
gyományhoz híven egy rövid előadással kezdődik 
majd. Az érdeklődőket szeretettel várjuk, továbbá 
köszönjük az önkormányzat eddigi támogatását és 
mindazokét, akik segítettek az előadás létrejötté-
ben.  
 

Kovács Kristóf,  
a Hetedhét Theátrum megbízott vezetője 
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A Theatrum szereplői remekeltek a darabban, így az előadás méltán aratott nagy sikert. (Balról jobbra: Vízi 
László, Keresztesiné Tóth Ilona, Novotni Bernadett, Sülyi Szilvia, Vízi Lászlóné, Bagi Zoltán, Kovács Kristóf) 
 

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSRŐL RÖVIDEN 
Miért közlekedj kerékpárral? 

• Mert gyors és kiszámítható! 
• Mert költségkímélő! 
• Mert egészséges 
• Mert környezettudatos 

LÁTHATÓSÁG Sötétben a világítás nélküli biciklis 
láthatatlan. Legyél látható: legyen a bicikliden macs-
kaszem (elől fehér, hátul piros), a kerekeiden küllő-
prizma és/vagy az abroncson reflexcsík, elől és hátul 
pedig már szürkülettől használj villogót vagy lámpát! 
A villogókból olyan típusokat szerezz be, amelyek 
könnyen le- és felrakhatóak a kerékpárra, hogy azokat 
mindig magadnál tudd tartani. Ajánljuk mind-ezt azért, 
hogy megspórold azt a bosszúságot és kiadást, amit az 
első pár ellopott lámpa okoz. Minden útra vidd magad-
dal lámpáidat, mert ha sokáig kell maradnod, előfordul-
hat, hogy közben besötétedik. Az elemes lámpák köny-
nyen lemerülnek, ellenőrizd fényerejüket indulás előtt. 
A biciklis lámpák többsége nem arra készült, hogy az-
zal több méterre előre láss, és hogy koromsötétben is 
észrevegyed velük az úthibákat, akadályokat. Erre van-
nak speciális kialakítású többnyire költséges berende-
zések. Amennyiben éjszakai túrához ilyenre lenne 
szükséged, érdeklődj szakboltokban! A fényvisszaverő 
mellény vagy ruházat használata lakott területen kívül 
sötétedés után vagy rossz látási viszonyok közt köte-
lező. Ez lehet a jól ismert mellény, vagy egyéb megfe-
lelő nagyságú fényvisszaverő felülettel ellátott ruházat. 
SISAK A bukósisak használata csak egyetlen esetben 
kötelező, ha lakott területen kívül 40 km/h feletti sebes-
séggel haladunk. Ezt leszámítva mindenkinek a saját 
döntése a sisakviselés, de ajánljuk sportoláshoz és 14 
év alatti gyerekeknek. HA GYEREKKEL VAGY 
Gyermekünket vihetjük magunkkal előre vagy a cso-
magtartóra szerelhető gyermekülésben. Így a bicikli-
zéssel jó példát mutatunk a gyermekeinknek is, szokják 
a forgalmat, egyensúlyérzéküket edzi. A KRESZ sze-
rint kerékpáron csak 10 évnél nem idősebb gyermeket 

szállíthatunk, és kizárólag csak az erre a célra kialakí-
tott pótülésen. A bukósisak használata a gyerekeknek 
sem kötelező, de javasoljuk, főleg kisgyerekeknek. 
Fontos: Egyre jobban terjednek Magyarországon is a 
gyermekszállításra kialakított kerékpár utánfutók. Ezek 
nyugaton nagyon népszerűek, azonban hazánkban a je-
lenleg hatályos KRESZ szerint sajnos nem szabad ilye-
nekben gyereket szállítani! Remélhetőleg ez a közeljö-
vőben változni fog. 
Amint gyerekeink megtanulnak kétkerekű kerékpárjai-
kon tekerni, érdemes az önálló közlekedésre is tanítani 
őket. KERÉKPÁROS KRESZ A KRESZ által előírt 
kötelező kerékpár-tartozékok: 
• Sárvédő 
• Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első 

keréken (legalább két darab), melyet kiegészíthet 
vagy helyettesíthet az abroncson lévő reflexcsík. 

• Fényvisszaverő ruházat lakott területen kívül az úttes-
ten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között. 

• Fehér vagy kadmiumsárga fényt adó első lámpa, ami 
villogó is lehet. Fehér színű első fényvisszaverő. 

• Csengő. 
• Két, egymástól független fék. 
• Piros fényt adó hátsó lámpa, ami villogó is lehet. 
• Piros színű hátsó fényvisszaverő. 
• Az első és hátsólámpa elhelyezhető a kerékpáros ru-

házatán is. 
TÉVHITEK „A lámpa ajánlott, de nem kötelező.” 
Nem igaz, a világítás kerékpáron is kötelező! Az első 
és hátsó világítás talán a legfontosabb kerékpártarto-
zék, világítás nélkül láthatatlan lehetsz! Az első világí-
tás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, hogy a szembejö-
vők is észrevegyenek. Ne csak koromsötétben használj 
lámpát, hanem már szürkülettől és rossz látási viszo-
nyok között is! „Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint 
bizonyos esetekben lehet minimális mennyiségű alko-
holt fogyasztani, de mi nem javasoljuk. Ha mégis iszol, 
tekerj lassan, a megszokottnál is óvatosabban. Tévhit, 
hogy a rendőrök a kerékpárosokat nem szondáztatják. 
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De ne csak a bírság elkerülése miatt, hanem leginkább 
saját és mások biztonsága érdekében közlekedj mindig 
járművezetésre alkalmas állapotban és körültekintően. 
 „A járdán szabad biciklizni.” Nem igaz, a járdán álta-
lában tilos kerékpározni. Lakott területen csak ott sza-
bad járdán kerékpározni, ahol az úttest kerék-páros 
közlekedésre alkalmatlan, és akkor is csak a gyalogos 
forgalom zavarása nélkül legfeljebb 10 km/h sebesség-
gel. Fontos még tudni, hogy amennyiben egy úton tilos 
kerékpározni, az nem jelenti azt, hogy ott a járdán sza-
bad kerékpározni, kivéve 12 éven aluliaknak főútvonal 
mellett. „Egymás mellett is szabad kerékpározni.” 
Nem igaz, közúton általában nem szabad egymás mel-
lett kerékpározni, csak önálló kerékpárúton ad erre le-
hetőséget a KRESZ. “Bringával jó kutyát sétáltatni.” 
A KRESZ viszont tiltja, hogy kerékpáron ülve állatot 
vezess. Lehet, hogy kényelmes, de balesetveszélyes. 
ELSŐBBSÉGI SZABÁLYOK Zebrán az elsőbbség 
csak a gyalogosoknak jár, kerékpározókra csak akkor 
vonatkozik, ha leszállnak és áttolják a biciklit. Zebrán 
csak megfelelő körültekintéssel és lassan kelj át kerék-

párral, mert az autóvezetők nem számítanak gyorsan ér-
kező kerékpárosra, a gyalogosokat pedig zavarhatja, 
veszélyeztetheti a száguldozás. A zebrán áthaladó 
gyalogosoknak (ha már a zebrán haladnak) minden jár-
művel szemben elsőbbségük van. A gyalogosokat még 
csak zavarni sem szabad az átkelésük során. Rendőr 
Ha a kereszteződésben rendőr irányítja a forgalmat, ak-
kor az ő jelzéseit kell követni. Elsőbbségadás kötelező 
tábla A táblánál le kell lassítanod, és elsőbbséget kell 
adnod a keresztező forgalomnak, tehát mind a jobbról, 
mind a balról jövőknek. Stoptábla - Állj, elsőbbség-
adás kötelező! A táblánál meg kell állnod, és elsőbbsé-
get kell adnod a keresztező forgalomnak, a jobbról és a 
balról jövőknek egyaránt. Jobbkéz-szabály Ha nincs 
lámpa a kereszteződésben, és táblát sem látsz, akkor ún. 
egyenrangú útkereszteződésben vagy. Itt a jobb-kéz-
szabály a mérvadó. Eszerint a tőled jobbról érkezőnek 
elsőbbsége van veled szemben, neked pedig elsőbbsé-
ged van a balról jövővel szemben. Amennyiben neked 
van elsőbbséged, mindig győződj meg arról, hogy azt 
valóban meg is adják neked - próbálj ilyenkor szem-
kontaktust teremteni a többi közlekedővel. 

TOVÁBBI SZABÁLYOK 
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontat-

mányt kapcsolni a kerékpár utánfutó kivételével.  
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. 
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. 
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.  
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a 

kormányzást nem akadályozza.  
• Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá 

ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvona-
lon nem kerékpározhat. 

A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, je-
leznie kell minden irányváltoztatási szándékát, mégpe-
dig balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva jobb kéz-
zel. Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő 
távolságban és időben kell megkezdeni! 
Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy 
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerék-
páron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerék-
párt nem hajtó utast. Utast tehát csak az erre a célra ki-
alakított pótülésen szabad szállítani kétkerekű kerékpá-
ron - ha több ilyen ülés van, akkor akár több gyereket 
is magunkkal vihetünk. Kerékpárral lakott területen be-
lül legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. 
Lakott területen kívül sisakban 50 km/h a megengedett 
legnagyobb sebesség, de csak ha utast nem szállítunk, 
sisak nélkül pedig 40 km/h. Kerékpárúton 30 km/h, 
gyalog- és kerékpárúton 20km/h a megengedett maxi-
mális sebesség. Ne használj fej- vagy fülhallgatót! Sok-
kal biztonságosabb, ha nemcsak látod, de hallod is, 
hogy mi történik körülötted. Kerékpározás közben ne 
telefonálj! A kezedre a kormányzáshoz van szükséged, 
nem a telefonáláshoz. A figyelmedet is jobb, ha inkább 
a forgalomra összpontosítod. MINDIG LÁTSZÓDJ! 
Mindig törekedj arra, hogy jól látható legyél. A legtöbb 

kerékpáros baleset azért történik, mert a gépjárműveze-
tők nem veszik észre a kerékpárost. Hogy ezt elkerüld, 
két dologra kell különösen ügyelned: már szürkülettől 
közlekedj kivilágítva, és kerüld a gépjárművek holt-
tereit. Éjjel és rossz látási viszonyok között mindig 
használj világítást! Tehát ne csak koromsötétben, ha-
nem ködben, esőben, szürkületben is. A járművek holt-
terei olyan területek, amiket a járművezető önhibáján 
kívül nem lát. Neked kell úgy közlekedned, hogy ke-
rüld a holttérben tartózkodást.  TEREMTS SZEM-
KONTAKTUST! Amellett, hogy jól látszódsz, fontos 
megbizonyosodnod arról, hogy ténylegesen észrevet-
tek-e. Ehhez legnagyobb segítséged a szemkontaktus. 
A közlekedők tekintetéből következtetni lehet a szán-
dékaikra. Keresd a másik tekintetét, így arról is megbi-
zonyosodhatsz, hogy ténylegesen észrevettek. Ha pél-
dául egy kereszteződésben neked van elsőbbséged, 
mindenképp keresd a szemkontaktust a keresztező 
jármű vezetőjével. Ha látod, hogy nem néz rád, hanem 
a másik irányba fordítja a fejét vagy épp telefonál, las-
síts le, hogy meg tudj állni. Ha sávot váltasz, vagy ki-
kerülsz valamit, előtte mindig nézz hátra, és szintén je-
lezz a karoddal! A tükör használata is hasznos lehet, 
azonban nem helyettesíti a hátranézést! Ha kezdő bicik-
lis vagy, mindenképp gyakorold a hátranézést, mert kell 
egy kis gyakorlat ahhoz, hogy hátranézés közben is 
egyenesen tudj haladni, tartva az eredeti irányt. NE 
BRINGÁZZ A JÁRDÁN! Ne járdázz! A kerékpár 
jármű, az úton a helye. Ha mégis járdára kényszerülsz 
(vagy ott vezetett kerékpárúton haladsz), figyelj arra, 
hogy a gyalogosok hirtelen irányt változtathatnak, eléd 
léphetnek. Ne száguldozz, ne szlalomozz, ne csöngess 
rájuk. A KRESZ szerint akkor kerékpározhatsz a jár-
dán, ha az út-test erre alkalmatlan, de ilyenkor is légy 
lassú és óvatos. Lassan közlekedj, ne rohanj! Mindig 
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csak olyan gyorsan tekerj, hogy tudj reagálni az esetle-
ges veszélyforrásokra. KERÜLÉS, „KIFLIZÉS” Ha-
ladsz az út szélén, majd látva az előtted lévő akadályt, 
balra kitérsz, miközben suhannak el melletted a kocsik. 
Hogyan előzd meg a bajt: Ne közlekedj szorosan az 
út jobb szélén! Ne csábítsd az autóvezetőket, hogy sá-
von belül előzzenek a megfelelő oldaltávolság tartása 
nélkül - ne húzódj szorosan az út jobb szélére. Általá-
ban az úthibák és csatornafedelek is az út szélén van-
nak, így ha egy kicsivel beljebb haladsz, ezek kerülge-
tése sem jelent további kockázatot. Soha ne mozdulj 
balra karjelzés és hátranézés nélkül! Néhány gépjár-
művezető a bringások előzésekor nem tart megfelelő 
oldaltávot. Ilyen esetek miatt különösen veszélyes le-
het, ha kerékpárral akár egy kicsit is balra mozdulsz jel-
zés nélkül. Mindig jelezd az irányváltoztatást! Ugyan-
ilyen fontos a hátranézés - kerüléskor, sávváltáskor pró-
bálj mindig hátranézni. A hátranézést érdemes gyako-
rolni, a legtöbb kezdő bringás ugyanis egy kicsit balra 
kanyarodik, miközben hátranéz. Gyakorold azt, hogy 
egyenesen mész, miközben hátranézel a vállad felett, 
egészen addig, amíg ezt kitűnően nem tudod csinálni! 
Ne „kiflizz”! „Kiflizésnek” nevezzük azt, amikor a ke-
rékpáros haladás közben jobbra lehúzódik egy szabad 
területre, majd visszatér az eredeti útvonalra. Ilyen 
helyzet adódhat például parkolósávok esetén, kereszte-
ződésekben és hasonló helyeken, ahol megnyílik egy 

jobb oldali útfelület, majd néhány méteren belül meg-
szűnik. Tartsd ilyenkor az eredeti haladási irányt, ne 
húzódj le jobbra! Csábító lehet például egy üres parko-
lósáv, de amint el-érsz egy parkoló autót, vissza kell so-
rolnod a forgalmi sávba, miközben hátulról jönnek az 
autók - ez veszélyhelyzetet teremt. „Kiflizés” helyett 
haladj egyenesen! TEENDŐK BALESET ESETÉN 
A körültekintően és figyelmesen közlekedőkkel is tör-
ténhetnek balesetek, legyen szó hivatásos sofőrről vagy 
hétköznapi közlekedőről. Ezért fontosnak tartottuk ösz-
szefoglalni, hogy mi a teendőd, ha esetleg egy baleset 
részese lennél. A balesetben érintett valamennyi jármű 
vezetője köteles: Megállni. A balesetben megsérült sze-
mélynek segítséget nyújtani. További baleset elkerü-
lése érdekében mindent megtenni. Személyi sérüléssel 
járó baleset esetén a mentők után mindenképp értesítsd, 
és várd meg a rendőrséget. Sokszor az ütközést követő 
sokk és adrenalin miatt nem veszi észre az ember, hogy 
komolyabb baja lett, vagy, hogy a kerékpárja nagyobb 
kárt szenvedett. Ilyenkor a vétkes vezető sokszor meg-
ígéri, hogy majd kifizeti a károd, elérhetőséget cserél-
tek, és aztán soha többet nem látod, ezért ragaszkodj 
rendőrhöz. A balesetben a baleset okozójának kell meg-
térítenie a keletkező költségeket. A járművekben kelet-
kező károkat ugyancsak a baleset okozójának kell áll-
nia. A kártérítési igényünket azonban általában csak a 
baleseti jegyzőkönyv alapján tudjuk érvényesíteni. Ha 
a balesetnek voltak szemtanúi, kérjük el a lakcímüket 
és telefonszámukat, hogy vitás helyzetben segíthesse-
nek.                                         www.kerekparosklub.hu 

facebook.com/MagyarKerekparosklub 
ÓVODAI HÍREK 

Az oviban is „végire jár az esztendő” Ilyenkor év vé-
gén mindannyian visszatekintünk a mögöttünk hagyott 
évre, milyen is volt a 2019-es esztendő. Mi is volt, ami 
örömmel töltött el bennünket és mi okozott szomorúsá-
got. Így teszek most én is az óvodával kapcsolatosan. 
Sikeresen megvalósítottunk minden tervezett progra-
munkat, amelyeket a gyermekek számára szerveztünk. 
Egyaránt volt a szülőkkel közös és szülők nélküli óvo-
daszintű programunk. A Farsangi bál, a Mesemondó 
verseny, az Anyák napja, a Családi sportnap, a kiscso-
portos kirándulás, a Ballagás, a Szent Mihály nap, az 
Egészségvédelmi hét alkalmaira vártuk a gyermekeink 
szüleit, amelyekre mindig nagy létszámmal el is fogad-
ták meghívásunkat. Ezek az együtt töltött alkalmak 
örömöt okoztak mindkét félnek. Azonban a szülői ér-
tekezleteken való részvétel már aggodalommal töltött 
el bennünket, hiszen itt kellene a legtöbb szülőnek részt 
vennie. Amikor itt van a legjobb alkalom a csoportot 
illetve a gyermekeket érintő események, feladatok 
megbeszélésére, az esetleges problémák orvosolására, 
tanácsadásra. Nem tudjuk elfogadni ezt a fajta érdekte-
lenséget és nem is szeretnénk ebbe belenyugodni. Min-
dig igyekszünk oldott légkört teremteni ezeken az érte-
kezleteken, segítséget nyújtani a nevelési problémák 
megoldásában, vagy ötletekkel hozzájárulni a gyerme-

kek otthon történő fejlesztési lehetőségéhez. Szomorú-
sággal töltött el bennünket, hogy téves és nem mindig 
valós információk keringtek a Facebookon. Sajnos a 
megfelelő információk hiányában rosszul sülhet el egy 
ilyen hírkeltés. Gondolunk itt az őszi skarlát járvány pá-
nikkeltésére, ami nem is volt az. Erre máskor jobban 
oda kell figyelni, vigyázni! Örültünk, hogy emelkedett 
a gyermeklétszám, 71 óvodás gyermekünk van jelen-
leg. Óvodapedagógus változás is történt: Móczó Lilla 
óvó néni érkezett hozzánk. Örömmel fogadtuk, újabb 
színt hozott a mindennapokba, hiszen fiatal, pálya-
kezdő, tele ötlettel, kreativitással, lelkesedéssel. A nyá-
ron bekapcsolódtunk egy pályázatba, mely „Fogadj 
örökbe egy ovit”- címmel országos mozgalommá nőtte 
ki magát. „Bennünket”, az Alattyáni Óvodát is 
örökbe fogadtak Budapesten. Nem is sejtettük, hogy 
mennyi minden érkezik majd a gyermekeink javára. 
Ruhát, cipőt, játékot, könyvet, vizuális eszközöket, rol-
lereket, kerékpárt, terítőt, labdát, magnót, két nagykép-
ernyős tv-t is juttattak el hozzánk személyesen és postai 
úton. Nagyon jó érzéssel töltött el minket ez a fajta se-
gítségnyújtás, hiszen eddig ezek az adományozók nem 
is hallottak Alattyánról, és mégis értünk tevékenyked-
nek, nekünk gyűjtenek, az Alattyáni ovisoknak vásárol-
nak:). Ez is hatalmas öröm.
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                                              Személyesen hozták az adományokat Budapestről 

De nemcsak távoli emberek gondolnak 
ránk szeretettel, hanem egy Alattyáni 
kötődésű „kislány”, Szikra Zsófia is a 
mi óvodásainkat adományozta meg, 
szebbnél szebb játékokkal! Nem lehet 
elég korán kezdeni és örömmel tölt el 
bennünket, hogy vannak ilyen jó ér-
zésű fiatalok, akik mutatják a példát 
nemcsak a kortársaiknak: bárki segíthet 
másokon, jónak lenni jó! 
  
Zsófi csodás játékokkal kedveskedett az 
alattyáni gyermekeknek 
 

 

Egész évben nagyon sokszor kaptunk támogatást a 
Baba- Mama börze jóvoltából, akik ebben tevékeny-
kedtek: Forgó Anikó, Vas-Major Anasztázia, (ugráló 
labdákkal, tároló szekrénnyel, lamináló fóliával, játék 
kisbölcsővel, színes ceruzákkal gyarapították az óvoda 
tárgyi felszereltségét, Szent Mihály napra pedig sokféle 
finomsággal kedveskedtek a gyermekeknek). Köny-
nyebben tehetik mindezt, hiszen az Önkormányzat ab-
ban nyújt segítséget, hogy térítésmentesen biztosítja a 
helyet számukra, ezzel is közvetett módon támogatva 
az óvodát. Annak is nagyon örültünk, hogy 2019. nov-
ember 23-án sikeresen megvalósult az „Alattyáni 
óvodás gyermekekért” Alapítványi Jótékonysági 
bál. Számíthattunk az Szülői Közösség segítségére a 
meghívók kézbesítésében és a szponzorok felkeresésé-
ben is. Rekordnak számít a bálon résztvevők száma: 
119-en fogadták el meghívásunkat.   
 
 

 
Az is említésre méltó, hogy soha még ennyien, nem tá-
mogatták a rendezvényünket, több, mint 40 fő hozott 
tombolatárgyat és egyéb felajánlást. Szívből köszön-
jük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájá-
rult ehhez a sikerhez: az óvoda és az óvodások tá-
mogatásához. 
Örömmel tölt el bennünket az is, hogy nagyon jó a kap-
csolatunk a Fenntartóval (Alattyán Község Önkor-
mányzatával) és a település valamennyi intézményével, 
vezetőjével. Támogatással jutottak el a gyermekeink 
(középső és nagycsoportosok) Jászberénybe a „Ját-
szunk zenét” programra is, ahol különböző hangszere-
ket ismerhettek meg és próbálhattak ki. 
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A nagycsoportosok az óvó nénik vezetésével, aktív szü-
lői segítséggel részt vettek a helyi COOP abc meghir-
detett pályázatában, ami különdíjat jelentett a gyerekek-
nek (csokis croissant nyertek mind a 71 gyereknek).
A helyi méhészek az országos „Mézes reggeli” prog-
rammal támogatták óvodásainkat, és emellett még több 
üveg mézzel is megajándékozták a gyermekeket. A Mi-
kulás bácsi is meglátogatta óvodásainkat, most két cso-
magot is kaptak a gyermekek, mert az egyik Alattyán 
Község Önkormányzatának és az Alattyáni Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat közös ajándéka volt a gyerme-
keknek. Az ünnepségen vendégünk volt Szabó László 
Csabáné Alpolgármester asszony, Farkas Tibor ARNÖ 
elnöke, és Rácz Tibor ARNÖ képviselője.  
Az adventi készülődésre hívjuk és várjuk a szülőket, 
valamint még egy meglepetés bábelőadás vár még a 
gyermekekre. Ezzel lesz teljes az egész év. Fő felada-
tunknak tekintettük, hogy mindenkinek egyaránt esélyt 
teremtsünk, felzárkóztassunk, képességeiket kibonta-
koztassuk, ehhez biztosítsuk a lehető legtöbb élményt, 
programot, tárgyi feltételeket a gyermekek számára. 
Ezekhez a feltételekhez a felsorolt támogatások óriási 
mértékben hozzájárultak.  
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük!  
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen kará-
csony!”  

Szilágyi Domokos  
 

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet!  

Kovácsné Markó Katalin intézményvezető

ESÉLYTEREMTŐ PÁLYÁZAT 
Az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP 3.1.3. 
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása” nevű kiemelt projekt, 
melyben együttműködő óvodákkal, és óvodapeda-
gógusokkal valósítjuk meg az „Esélyteremtő 
óvoda” projektjét, melyet az Alattyáni Óvodából, 
Urbán Fanni Edit kolléganőmmel képviselünk. A 
projektben olyan óvodák vehetnek részt, ahol a hát-
rányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja a 
gyermeklétszám 10 %-át. A projekt célja, hogy or-
szágszerte olyan intézményhálózat jöjjön létre, 
melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat 
eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más 
óvodákkal is megismertetni. Továbbá hozzájárul a 
hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a 
társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérséklésé-
hez, és mindemellett ahhoz, hogy pedagógiai tevé-
kenységünk hatékonyságát is segítse.  
A mi konzulensünk Tóthné Eszes Éva (iskolaigaz-
gató), akivel, havi rendszerességgel tartjuk a kap-
csolatot, és bizalommal fordulhatunk hozzá segítsé-
gért. Ebben a két éves projektben óvodánkkal egy 
társulásban van Jásztelek Százszorszép Óvodája, 
Jászfelsőszentgyörgy Óvodája, Újszász Városi 

Óvodája, és Jászladány Tündérkert, és Szivárvány 
Óvodái. Ezen óvodák pedagógusaival (intézmé-
nyenként 2-2 fővel) tartunk havi rendszerességgel 
úgynevezett „csoportos találkozókat”, ahol egymás-
tól szakmai módszereket sajátítunk el, esetmegbe-
széléseket tartunk, és a hétköznapokba beleépíthető 
ötleteket kapunk. Személyes véleményem, hogy 
ezek a találkozók abból a szempontból is nagyon 
jók, és hasznosak, hogy építjük a kapcsolatainkat 
más óvodák pedagógusaival, valamint egyes hely-
zetekre, konfliktusok kezelésére kapunk megoldá-
sokat, módszereket, eljárásokat. 
Az esélyteremtő projekt, az óvodai szükségletek-
hez is hozzájárul, méghozzá egyéni és csoportos 
fejlesztő eszközökkel, melyekhez a mi óvodánk is 
hozzájutott. Egyéni fejlesztő játékokkal, ügyes-
ségi társasjátékokkal gazdagodtak csoportjaink, 
amelyeknek nagyon örülnek a gyermekek, vala-
mint bútorokat is kaptunk, a nagycsoport új asz-
talokkal, székekkel, a középső-, és kiscsoport pe-
dig szekrénnyel, és polccal szépítette meg cso-
portszobáit. Csoportos eszközökhöz is hozzáju-
tottunk, hiszen a tornaszobában új tornapado-
kat, és zsámolyokat kaptunk. 



11 
XXII. évfolyam 4. szám 2019. december 

A projekt keretén belül a gyermekek élményszerzési 
lehetőséghez is juthatnak, hiszen értékközvetítő, 
kulturális gyermekprogramokon is részt vehetnek. 
Ebben az évben, december 6-án kapott lehetőséget 

az óvoda, hogy buszos kirándulással Jászárokszál-
láson egy „Betlehemi történet” című bábjátékot néz-
zenek meg hátrányos helyzetű gyermekeink, ahová 
25 gyermekkel és 3 felnőtt kísérő pedagógussal 
utaztunk. Az előadás színvonalas volt, és élmény 
volt a gyermekek számára. Továbbá a projekt a 
gyermekek helyben történő egyéni fejlesztéséhez 
speciális képzettségű szakembereket is biztosít. A 
későbbiekben várjuk a szakember érkezését, aki 
megfigyeli a csoportokat, foglalkozást tart a gyer-
mekeknek, vagy esetmegbeszélés keretein belül va-
lamilyen problémára kapunk megoldást.   

 
Nagy Fruzsina óvodapedagógus 

 

 
ÉV VÉGI GONDOLATOK – NOVEMBERI DERENGÉS 

A pirkadóban 
lévő  reggeli 

világot  
szinte elnyeli 
a szürkésen 
seszínű mély 
köd, kertünk 

orgonáin  
már csak né-
hány  fakó 
rozsdaszín le-
vél dacol a 

megvénült 
köhögős, el-
ázott köd-
mönű vaco-
gós Novem-
berrel, a bok-

rok ágairól mint tompa fényű kalárisok, fázósan, 
remegő olvasószemek mintegy csendesen  siratva 
valamit, Valamit, ami immáron elmúlott  és hulla-
nak, hullanak, hullanak  alá   az késő ősznek  köny-
nyei... Esik..., " egykedvű örök eső  módra".. Esik.. 
vigasztalhatatlanul... Még Nepomuki Szent Jáno-
sunk is mintha összébbhúzá magán a kopottas püs-
pöki palástját a sárga potrohú templomunk mögött 
és elmerengve néz maga elé, ügyet sem vetve a 
körülötte igyekvő, dolgukra siető nyirkos ár-
nyakra..... A tornyát,- melyre az Ezerkilencszáz 
nyolczas évszám  íratott  fel  régi kezek  által, - a 
tornyát. messzi, csaknem elérhetetlen magasság-
ban elnyelé ez a Köd, ez a  szürkén gomolygó 
tompa semmi... A szagok, az illatok alacsonyan 
kúsznak be valahonnan, valahonnan közel-távol-
ból, a földekről, az utcákba, elnyúlnak az esővizes 
tócsákban, elnyúlnak az árkok fenekén, megbúj-

nak a temető melletti gödör rongyosra ázott náda-
sában, honnan néhány vadkacsa méltatlankodva 
kap szárnyra és tűnik el ebben  a novemberi deren-
gésben ott, arra, ahol még-/vagy már/-semmi sem 
biztos, minden kontúr bizonytalanul tétova, mint a 
ködös ég vadlibáinak hangja, akik valahol odafenn 
az örök országúton az ősi titkokat üzenik meg egy-
másnak... vagy.. minékünk. Az idő, ez a november 
végi álmosan, ázottan, tétován álldogáló Idő, még 
visszanéz, visszanéz vaksin fürkészve - tükör által 
homályosan - önnönmagára; az Esztendőre, mely 
ímé búcsúzásban van; visszanéz még, talán az év-
nek  egynéhány pirosbetűs, ünnepnapjára, a virá-
goskedvű ifjúkorára,  talán  a nyári éjek  duhaj-
kodó forróságára, talán az ősznek pompás veresa-
rany színeivel, díszeivel ékes, változásra váró vá-
rakozással teli  forgatagára, melyek immáron em-
lékké olvadva elmúltanak az "idő árján"; tarkán 
pompázó virágaiból mára csak a krizantémok, Ők, 
a temetőnkben megpihentek tömjénszagú babér-
jai, az emlékezés szent olajágai, fáklyái, gyertyái, 
mécsesei világolnak haloványan, a novemberi de-
rengésben, szelíden. A November még álldogál 
egy keveset, csalóka visszfényt, csalóka napsuga-
rat csal elő öreg tarisznyájának valamely rejteké-
ből... "Adventus Domini " mormolja, és a lila 
színű gyertya lángjában fénylőn lobogva omlik 
széjjel az időben, helyét adva át a csodaváró és 
csodáthozó szép Decembernek... "Adventus Do-
mini"....... mert bizony, mondom Néktek eljő, 
megszületik az Úr, eljő, megszületik a Fény, a Vi-
lágnak Világossága, "Fiat Lux" és lőn  világosság 
bizony mondom Néktek; minden emberi hajlék-
ban, és lőn melegség, jóakarat minden emberi 
szívben és lélekben.... "Orate Fratres"- Imádkoz-
zatok Testvéreim, hogy így legyen. 
                                                        Budai Rudolf
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Születés: 

• Baranyi Fanni 
• Farkas Lili Anna 
• Hegyesi Dóra Zoé 
• Horváth Ramóna 
• Oláh Glória Jusztina 
• Nagy Ákos 

 
 

Haláleset: 
• Balogh János 
• Berko Pálné 
• Igriczi Mihály 
• Juhász Jánosné 
• Kállai József 
• Lakatos János 
• Móczó József 
• Papp Béláné 

• Serfőző Franciska 
• Simon István 
• Varga József  Az előző szá-

munkban nyomdai hiba mi-
att tévesen jelent meg 
Varga József neve, ami mi-
att ezúton is kérjük a hozzá-
tartozók szíves elnézését! 

• Vas Istvánné 
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