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Polgármesteri rovat 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Falu elektronikus sajtójában közzé tettem január 

elején, hogy a lakosság 91 millió be nem fizetett 
adóval tartozik az Önkormányzat felé, és kértem az 

érintetteket, hogy igyekezzenek csökkenteni tarto-

zásaikat. Ennek következményeként jelentős összeg 

lett befizetve, illetve többen kötöttek részletfizetési 
megállapodást. Ez a lehetőség továbbra is adott 

mindenkinek! Viszont nincs jogi lehetőségünk adó-

tartozások elengedésére, miután ez az állam pénze. 
A talajterhelés tartozásánál van lehetőség arra, ha az 

adós ráköt a szennyvíz-hálózatra, akkor a meglévő 

tartozásából 500.000 Ft-ot elengedünk. Ez nagy le-

hetőség, éljenek vele! Azok esetében, akiknél a leg-
kisebb szándékot sem látjuk az adósság megfizeté-

sére, számíthatnak szankcióra, illetve a 2020.07.01-

től nyilvános tartozói listán való feltüntetésre. Bí-
zom abban, hogy ez a pár sor ébresztően hat, és kö-

zösen meg tudjuk oldani ezt a problémát.  

Többen megkeresték a falu képviselőit, illetve en-
gem azzal az észrevétellel, hogy a községben mű-

ködő 3A Takarékszövetkezet (Takarékbank Zrt.) ál-

tal üzemeltetett ATM automata sokszor üres és nem 

tudnak az ügyfelek hozzájutni a pénzükhöz. Megke-
restem a bank illetékeseit a probléma megoldása ér-

dekében. Tájékoztattak, hogy sok környező telepü-

lésen már nem működnek pénzkiadó automaták és 
így az ott lakók is az alattyáni szolgáltatást veszik 

igénybe. Többen jelezték feléjük is a fent említett 

problémát, de sajnos a biztosító, akivel a bank köte-
lezően együttműködik, nem hajlandó nagyobb ösz-

szegre szerződést kötni, így nem lehetséges a bank 

általi limitemelés. Alattyánon heti 3 napon van ügy-

félfogadás és a banki tájékoztató alapján a dolgozók 
mindig úgy mennek el, hogy fel van töltve az ATM. 

A vezetőség a lakosság megértését kéri!  

Elkészültek az utcanévtáblák, melyek profi kivitele-
zéséért köszönet illeti a Mary és Társa BT. munka-

társait. Kérem a lakosság támogatását, járuljanak 

hozzá, hogy a házaik falára kollégáink felhelyezhes-

sék a táblákat, miáltal elkerülhető lenne az esetleges 
rongálásuk és eltulajdonításuk!  

Az iskola előtt biztonságosabb lett a gyalogos köz-
lekedés! Szeretném megköszönni Rozmis Margit-

nak és a Polgárőrségnek, hogy a javaslatomat ilyen 

gyorsan megvalósították! A 7. és 8. osztályos tanu-
lókkal karöltve a polgárőrség minden reggel 7:30-

8:00 között az iskola előtti gyalogos átkelést segítik, 

ezzel biztonságosabbá teszik a gyerekek iskolába 

jutását. Az autósok türelmét és megértését előre is 
köszönöm!  

Március 1-től egy asztalos vállalkozás indult a var-

roda épületében. A későbbiekben a vállalkozó ráter-
mett alattyániakat is szeretne foglalkoztatni.  

Mindenki tapasztalhatja, hogy az Idősek Klubját, il-

letve a közösségi épületet az Önkormányzat épülete 

mellett már 2019 nyarán elkezdték újítani. Ez egy 3 
épületet érintő energetikai pályázat kivitelezése. 

Sajnos úgy tűnik, hogy a kivitelező nagyobb fába 

vágta a fejszéjét, mint kellett volna. A határidők to-
logatása, megvalósulatlan ígéretek nehezítik a mun-

kát. Ezért úgy döntöttem, vállalva az esetleges jogi 

procedúrát is, hogy megköszönöm a kivitelező ed-
digi munkáját és megbízható vállalkozóval folytat-

juk tovább a tervek megvalósítását. Jelenleg ezért 

nem folynak munkálatok, de bízom benne, hogy a 

következő írásomban már a beruházás befejezésé-
nek várható idejét tudom Önökkel megosztani.  

Végül a koronavírus terjedésének megakadályozá-

sára, illetve annak lassítására szeretném felhívni 
mindenkinek a figyelmét! Nagyon fontos, hogy am-

ennyire csak lehet, akadályozzuk meg a vírus terje-

désének gyorsaságát, így nagyobb lehetőséget adva 
a betegek szakszerű ellátására. Ha egyszerre nagyon 

sok beteget kell kezelni a kórházakban, akkor sajnos 

nem mindenki fog megfelelő ellátásban részesülni! 

Kérem a 65 év felettieket – ők a leginkább veszé-
lyeztetettek –, hogy kerüljék a nyilvános helyeket, 

még boltba se menjenek! Kérjék meg gyermekeiket, 

illetve hozzátartozó híján hívják a 06/20-928 -3080-
as telefonszámot, és kérjenek segítséget! 

 

Vigyázzunk egymásra az elkövetkező napokban és 

hetekben! 
Huszár Arnold 

polgármester  
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TISZTELT 65 ÉV FELETTI LAKOSOK! 
A JELENLEG KIALAKULT HELYZETTEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET! 

Mivel a korona vírus az idősebb, 65 év feletti 

korosztályra a legveszélyesebb, ezért az érintet-

teket arra kérjük, hogy maradjanak otthonuk-

ban. Amennyiben segítségre van szükségük 

(bevásárláshoz, gyógyszerek kiváltásában… és 

nem megoldott a családjukban a segítségnyúj-

tás), jelezzék Nagy Anita intézményvezetőnek 

a 06 20/ 928-30 80 telefonszámon, vagy az ön-

kormányzatnál az 57 561 011 telefonszámon!

 

TISZTELT ALATTYÁNI LAKOSOK!
2020. március 16-án Alattyán Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete – kiegészülve az intézmények 

vezetőivel, egészségügyi dolgozókkal – az alábbi intéz-
kedésekről döntött:  

Az iskolák bezárásával párhuzamosan 2020. március 17-

étől (keddtől) az Alattyáni Óvoda bezár, gyermeket 

nem fogad. A kormány ajánlása szerint ne a veszélyez-

tetett korú nagyszülő felügyeletére bízzák gyermekeiket! 

Az iskolai és óvodai étkezést igény szerint továbbra is 

teljesítjük. 2020. március 17-étől (keddtől) az étkezés 

minden, azt igénylő (fizetős és nem  fizetős) gyermek 

számára, a közétkeztető cég által biztosított edényzetben, 

személyes elvitellel az iskolakonyháról 11.30 és 13.00 

óra között. Az ebéd kiosztásakor jelenlévő óvónő/dajka 
felé a szülőnek jeleznie kell, hogy igényt tartanak-e az 

ebédre. Amennyiben a szülő három napon át nem jelenik 

meg az ebédért és nem is nyilatkozik, azt úgy tekintjük, 

hogy nem kívánja igénybe venni az étkezést, részére az 

ebédet tovább nem biztosítjuk!  

2020. március 16-tól az önkormányzat tulajdonában lévő 

Művelődési Ház közösségi célú használatát felfüggesz-

tettük, a ház bizonytalan ideig zárva tart, az oda terve-

zett rendezvények, szakkörök, programok elmaradnak.  

A Polgármesteri Hivatal csak sürgős esetben fogad 

ügyfelet, a kapcsolattartás telefonon (57/561-011), 

emailen (ph@alattyan.hu), vagy postán történik.  
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa hétfői és pén-

teki napokon 8:00 – 12:00 óra között tart ügyfélfogadást, 

sürgős esetben. 

Az Idősek Klubja a nappali ellátást felfüggesztette, a klub 

tagjai az intézményt nem látogathatják. Segítség kérése 

esetén a 20/928-3080 telefonszám hívható.  

Kérjük, hogy az orvosi rendelőt is csak a legindokoltabb 

esetben keressék fel személyesen, kerüljék az egészség-

ügyi alkalmazottakkal való személyes érintkezést.  

Elhelyezünk egy zárt dobozt a rendelő bejáratánál, 

amelybe kérjük, dobják bele a névvel, TAJ-számmal 
és a gyógyszerek nevével ellátott lapot, amely alapján a 

receptek kiállítása megtörténik, és azokat másnap eljut-

tatjuk az érintettekhez. A rendelő telefonon, az 57/561-

025-ös számon elérhető. A rendelési idő egyébként vál-
tozatlan marad.  

A fogorvos csak sürgős esetet lát el, az azonnali beavat-

kozást nem igénylő kezeléseiket kérjük, halasszák el. 

A védőnővel való kapcsolattartás telefonon történő 

egyeztetést követően valósulhat meg. Elérhető az alábbi 

számokon: 57/461-266 és a 20/317-6729 

Aki a koronavírus tüneteire gyanakszik, az maradjon ott-

hon, ne menjen közösségbe, és telefonon kérjen házior-

vosától segítséget! Veszélyeztetett betegnek számítanak 

a 65 év felettiek és a krónikus alapbetegségben (pld. ma-

gas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, kró-
nikus légúti megbetegedés) szenvedők.  

Kérjük a 65 év felettieket, maradjanak otthon és se-

gítség kérés esetén hívják a 20/928-3080 telefonszá-

mot! 

Alattyánon nincs regisztrált koronavírusos beteg, házi 

karanténban sincs senki, meghozott intézkedéseink a 

megelőzést és a biztonságot szolgálják. A vírus terjedését 

legjobban azzal akadályozhatjuk, ha otthon maradunk, 

minél kevesebb időt töltünk mások társaságában.  

Kérem, kísérjék figyelemmel a híradásokat, mert a hely-

zet napról napra változhat!  

Hiteles információt a központi döntésekről a www.kor-
many.hu, a www.nnk.gov.hu illetve a www.koronavi-

rus.gov.hu oldalakról kaphatnak.  

Ugyanakkor a közösségünket érintő helyi döntésekről 

igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a Tisztelt Lakossá-

got! 

 

    Huszár Arnold 

      polgármester 

 

 

 

 

 
 

A megelőzés a legfontosabb a beteg-

ség terjedésének megállítása érdeké-

ben. A helyes kézmosás 6 fázisára fi-

gyeljünk kellőképpen. 

Mosson kezet rendszeresen és alapo-

san, legalább 20 másodpercig szap-

pannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa 

meg kezét alkoholos kézfertőtlenítő-

vel! 

mailto:ph@alattyan.hu),vagy
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.nnk.gov.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
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TISZTELT BETEGEK! 

Amennyiben fertőzött területeteken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területekről érkezett és ezt 

követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Nép-

egészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámát, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megke-

resések gyors és szakszerű megválaszolása történik.  06-80-277-445; 06-80-277-456 NE MENJEN ORVOSI REN-

DELŐBE, VÁRÓBA; TÖMEGKÖZLEKEDÉST NE HASZNÁLJON; MARADJON OTTHON! További frissülő 

hivatalos tájékoztatást itt olvashatnak: www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok  
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AZ ORVOSI RENDELŐ KÖZLEMÉNYE 

Az orvosi rendelő nyitva tartása: hétfő-kedd-pén-

tek 08:00-16:00 óra szerda-csütörtök 08:00-12:00 

óra. Ebben az időben van lehetéség receptek íratá-

sára. Kérjük Önöket, hogy a megadott időben pa-

pírra felírva adják le a rendelő előtt elhelyezett zárt 
dobozba a gyógyszerigényüket. A papírra írják fel 

nevüket, elérhetőségüket, TAJ számukat, illetve 

mennyi időre (hónapra) kívánják kiíratni a szüksé-
ges gyógyszereket, valamint a felíratni kívánt 

gyógyszerek nevét. Másnap a megírt receptek átve-

hetők.  
A rendelő telefonszáma: 57/461-025  

 

 
 

”A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 
országos program 
Tisztelt Lakosok! 

A konyhakertek talán még soha nem voltak ennyire fontosak, mint most! Ezért biztatunk MIN-

DENKIT arra, hogy alakítson ki konyhakertet, legyen önellátó! 

 Alattyán 2020-ban hetedik alkalommal részese „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei országos programnak. Bízunk abban, hogy idén szép sikereket fogunk 

együtt elérni! Nagy szeretettel várunk minden kertnevezést! Jelentkezési lap átvétele: Polgármes-

teri Hivatal, Alattyán, Szent István tér 1. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2020. szeptem-

ber 26. 
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A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA 

Tisztelt Lakosság! 

Mint ismeretes megkezdtük a munkát az Alattyáni 

Roma Önkormányzatban, a 2019. évi októberi vá-

lasztás után. Szeretnénk egy rövid összefoglalóban 

bemutatni mindazt, amit azóta tudtunk tenni a kö-

zösségünkért. A Mikulás rendezvény az óvodában 

és az iskolában a települési Önkormányzat közre-

működésével történt, amit ezúton is hálásan köszö-

nünk. Sok gyereknek tudtunk örömet szerezni, amit 

nagyon jó volt látni és részt venni benne. Karácso-

nyi ünnepséget szerveztünk, melyen szintén jól 

éreztük magunkat a jelenlévőkkel. Az ünnepség ke-

retében részesei lehettünk, egy, a karácsony lénye-

gét bemutató előadásnak Lencse Balázs lelkipásztor 

és csapata jóvoltából. Az est színvonalának emelé-

séhez hozzájárultak helyi fellépők is, többek között 

Eszes Laura és Eszes Petra versmondással, Kalá-

nyosné Földvári Viktória zenés előadással, amit ez-

úton is nagyon köszönünk nekik. Az est zárásaként 

ajándékot osztottunk minden ott lévő gyermeknek, 

aminek nagyon örültek. A szünetben lehetőség volt 

karácsonyi kalács, tea és forralt bor fogyasztására is. 

Végül, de nem utolsó sorban a helyi tanoda által 

szervezett KI MIT TUD-on is részt vettünk. A je-

lenlévők számára egy tipikus roma étel megfőzésére 

kértek fel bennünket. A töltött káposztát választot-

tuk bodaggal. Az étel megfőzésében köszönjük Kö-

kény Józsefné együtműködését, illetve a bodag el-

készítésében Farkas Tiborné és Farkasné Gulyás Il-

dikó munkáját. Az étel elkészítése mellett a zsűri-

zésben is részt vettünk. 2020. év elején ingyenes or-

topéd szűrést tudtunk biztosítani a lakosság szá-

mára, amely nagyon jó lehetőség volt a rászorulók 

részére ingyenes, mozgást segítő eszközök kiíratá-

sára. Februárban pedig elindult a tanoda együttmű-

ködésével a helyi Hagyományőrző tánccsoport mű-

ködése. Reméljük, hogy a továbbiakban is a lehető-

ségeinkhez mérten sok programmal tudjuk színesí-

teni a helyi roma és nem roma emberek életét. 

ARNO vezetősége
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FELHÍVÁS A GECSE HÁZ ÜNNEPNAPOKON 
TÖRTÉNŐ NYITVA TARTÁSÁRA 

A képviselő-testület 40/2020.(II.25.) határozatával arról 

döntött, hogy felhívást tesz közzé a T. Lakosság körében 

Gecse Árpád festőművész emlékházának ünnepnapokon 

történő nyitva tartására. 

A képviselő-testület szándéka, hogy az emlékház ün-

nepnapokon legyen nyitva 10:00 és 1:,00 óra közötti 

időszakban. Ehhez keresi olyan személy jelentkezését, 

aki Gecse Árpád életéről, műveiről tárlatvezetést is tar-

tani tud, amennyiben a látogatók ezt igénylik.  A testület 
bruttó 2.000.-Ft/óra díjat fizet a feladat ellátásáért. 

A nyitva tartás az alábbi állami és keresztény ünnepe-

ket érintené: április 10. (nagypéntek), április 13. (húsvét 

hétfő), május 1. a munka ünnepe (péntek), június 1. pün-

kösd hétfő, augusztus 20. államalapítás ünnepe (csütör-

tök), október 23. ’56-os forradalom ünnepe (péntek), 

november 1. Mindenszentek (vasárnap), december 25. 

(péntek) és december 26. (szombat) karácsony ünnepe. 

Települési rendezvények: július 10. (péntek)- július 11. 

(szombat) Zsír on the Fest, szeptember 26. (szombat) fa-

lunap, szeptember 27. (vasárnap) Szent Mihály napi bú-

csú. 
Kéri a képviselő-testület, aki vállalja a jelölt napokon a 

ház nyitva tartását, az érkező látogatók fogadását a meg-

adott díjért, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal titkár-

ságán 2020. március 31. napjáig.  

A MAGYAR LÉGIMENTŐK FELHÍVÁSA 
A Magyar Légimentő szolgálat (Budaörs Légimentő út 

8.) felszereltsége ügyében kéri a Tisztelt Lakosság segít-

ségét. A társadalmi összefogás szükségességének értel-

mében szólítunk, keresünk meg intézményeket, cégeket 

vállalkozásokat, valamint magánszemélyeket. Tekintet-
tel arra, hogy vannak olyan súlyos balesetek, sérülések, 

súlyos rosszullétek, amikor a gyors orvosi segítség élet-

mentő  lehet, ezért ilyen esetekben szükséges a helikop-

teres mentés. A légi mentés az egész ország területén mű-

ködik, ezért  országosan keressük  a támogatókat. Az a 

célunk, hogy a Légimentők a lehető legújabb, legkorsze-

rűbb eszközökkel legyenek ellátva. A szakértelem, a lel-

kiismeretes  munka mellett elengedhetetlen  a megfe-

lelő  technikai háttér biztosítása. Ebben segítünk mi, 

hogy a betegeinek magasabb színvonalú ellátást tudjon 

biztosítani. Amennyiben lehetősége van rá, számítunk 

önzetlen támogatására, melynek eredményeként  az esz-
közök mielőbbi megvásárlása válik lehetővé. A támoga-

tás teljes összegéről adóigazolást küldünk 30 napon 

belül, és ha Ön arra jogosult, akkor a támogatás ösz-

szegének bizonyos százalékával, csökkentheti az adó-

zás előtti eredményét. Segítőszándékát megköszönve, 

jó egészséget kívánunk! 

Bankszámlaszám: OTP 11718000-20451714 

A HELYI VÖRÖSKERESZT ÉLETÉBŐL 
Ebben az évben is három véradást tervezünk a község-

ben. Januárban 48 ember jelentkezett véradásra és 43 em-

ber adott vért. A tavalyi év végén egy nagyon sikeres ren-

dezvényt sikerült lebonyolítanunk, melyben ismét meg-

mutatta a falu lakóssága, hogy a bajban nem hagyja egye-

dül embertársát. A szilveszteri rendezvény tiszta bevéte-

lét Marosán Zoltán és Szabó Szilvia kisfiának gyógyulá-

sához ajánlottuk fel.  Két adomány kiosztására került sor, 

mellyel a nehéz körülmények között élő családoknak, 

egyedülálló személyeknek kívántunk segíteni. Március-

ban tartjuk a négyévente megrendezésre kerülő tisztújító 

taggyűlésünket. Májusban újra véradást szervezünk, 

melyre szeretettel várunk minden segíteni szándékozó 

embertársunkat. Köszönöm minden támogatónknak a 

rendezvények sikeres lebonyolításához adott felajánlásu-

kat. A közelgő Húsvéti ünnepekre jó pihenést, sok locsol-

kodót kívánva maradok tisztelettel:  

                        Vízi Lászlóné a helyi vöröskereszt titkára 

ERM HÍREK AZ „ARANYALKONY NYUGDÍJAS KLUB” ÉLETÉBŐL 

2020. január 30.-án megtartottuk a szokásos év eleji ösz-

szejövetelünket. Móczó Vilmosné klubvezető beszámolt 

az elmúlt év programjairól. A klub tagjainak a 2019-es 
évben 25-30 alkalommal volt módjuk találkozásra, ame-

lyek a helyi és a testvérklubbokkal való szórakozáson kí-

vül, Budapesti, Őrségi, Bükki kirándulást jelentett. 

De gyógyulhattunk Hajdúszoboszlón a Hungarospa 

Thermál fürdőben. Mindezek mellett több helyi és Szol-

noki főzőversenyen is részt vettünk. A „Táncoslábú ma-

mik” csoportjával Gyulán az Országos Szenior táncver-

senyen bronz minősítést szereztünk. Jó hangulatú közös 

névnappal, karácsonyi ünnepséggel zártuk az évet. 

Móczó Istvánné beszámolt a pénzügyi gazdálkodásunk-
ról ami gazdaságosan alakult, de sokat segítette, könnyí-

tette a klubunk életét  az Önkormányzati, és pályázati tá-

mogatások.. Köszönjük! A 2020-as évet is sokféle prog-

rammal tervezzük, felvázoltuk az idén is a helyi és az ide-

genbeli programjainkat, találkozókat, kirándulásokat 

/Hajdúszoboszló, Debrecen, Győr-Soron/ Említésre ke-

rült az idén 35 éves „Aranyalkony Nyugdíjas klubunk „ 

egyesületté való alakítása. A Nőnapi ünnepségünket 

márc. 7-én tartottuk, köszöntött bennünket Huszár Ar-

nold polgármester, a férfi kórus, Kiss Józsefné, Bagi Zoli 

és Földvári Viki de mi magunk Táncoslábúak is sikerrel 

eltáncoltuk a „Szirtakit.” A finom ebéd után pedig jót 
szórakoztunk. Várjuk jelentkezéseiket azoknak  akik 

csatlakozni szeretnének hozzánk!                               

                                                        Sándor Mihályné
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ÉLETKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 

 

A 2020-as évet is ideiglenes helyünkön kezdtük a 

Honvéd utca 6. szám alatt. Már nagyon várjuk, hogy 

visszaköltözhessünk a szépen felújított, energetika-
ilag korszerűsített, kibővített épületünkbe; de addig 

is szeretettel várjuk az idősek klubja tagjai közé! 

Nappali ellátásunk továbbra is ingyenes, ahol igény 

szerint segítünk a tisztálkodásban, bevásárlásban, 
ügyintézésben, egészségügyi problémák intézésé-

ben, valamint a szabadidő kellemes és hasznos el-

töltésében. Házigondozóink a segítségre, támoga-
tásra szorulók ápolási, gondozási tevékenységeiben 

tudnak segíteni: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, sze-
mélyi higiéné biztosítása, öltöztetés; ágyazás, ki-

sebb takarítási feladatok, mosás, fürdetés... stb.   

A szociális étkeztetés keretében azoknak, akik ko-
ruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják ét-

kezésüket biztosítani, napi egyszeri meleg ebédet 

biztosítunk kedvezményesen, az önkormányzat tá-

mogatásával. Az éve elejét farsangi mulatsággal 
kezdtük, ahová a jánoshidai Szent Norbert Idősek 

Klubját is meghívtuk.  Egy répamesét adtunk elő, 

melyhez népviseletbe öltöztünk. 

 
 

Hetényi Lajosné Gizike néni versével köszöntjük a tavaszt: 
 

Tavasz… 

Megérkezett a tavasz! 
A virágok nyiladoznak, 

A fák lombozódnak. 

Az emberek szerelmesek! 

Gyere babám, hadd öleljelek! 

A tavasz csodálatos, 

Szinte varázslatosan ontja sugarát. 

A méhecske egyik virágról a másikra száll! 

Szeretnék én is méhecske lenni,  

A szerelemnek sok virágot szedni. 
A szerelmem elfogadta a virágot! 

Hogy mi történt velünk? 

Egymásba estünk. 

Szerelmesek lettünk! 

Biztos lesz, vagy három gyerekünk! 

A tavasz csak hallgatott, 

Elégedetten tovább ballagott!

HETEDHÉT HÍREK 

A Hetedhét Teátrum február 29-én rendezte meg a 

harmadik álarcos farsangi bálját. A hagyományhoz 

híven, idén is egy rövid bohózattal készültünk a 

vendégeink számára, azzal a különbséggel, hogy ez-

úttal a társulat egy saját darabot mutatott be A dara-

bot Vízi László társunk írta, címe ”A Prémium”, 

mely rövid betekintést kíván nyújtani, a munka 

utáni számtalan időtöltések egyikébe. Szeretnénk 

köszönetet mondani az Önkormányzat támogatásá-

ért és mindenkinek, aki részvételével, segítői mun-

kájával, tombola felajánlással támogatta rendezvé-

nyünket. Reméljük még sokáig meg tudjuk rendezni 

a bált, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy az ér-

deklődés iránta továbbra is töretlen. No és a jelme-

zek! Számtalan kreatív és ötletesebbnél ötletesebb 

ötletet valósítottak meg a jelmezek terén vendége-

ink, öröm volt látni, hogy mennyi helyről inspirá-

lódtak! Találkozunk jövőre, maradjatok kreatívak! 

Ha minden jól megy, legközelebb ősszel a falunapi 

rendezvények során lehet majd társulatunkat újra 

színpadon látni. Szeretettel várunk továbbá minden-

kit, akit érdekel a színház világa és szívesen csatla-

koznának egy vidám társulathoz. Érdeklődni lehet a 

társulatunk minden tagjánál.            Kovács Kristóf 
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EGY LÁTOGATÁS MARGÓJÁRA 

Múlt év karácsony előtt értesítést kaptam, hogy egy 

orosz család a messzi Urál hegységből, Baskíriából 
Alattyánon tesz látogatást és kérik, hogy fogadjam 

és kalauzoljam őket. Természetesen szívesen fogad-

tam a nagykövetség felkérését, azzal, hogy jöjjön 
velük tolmács, mivel orosz tudásom már igen meg-

kopott. 

 A LARMOV 

családot a 
helytörténeti 

körben Budai 

Rudolf kalau-
zolta, meg-

mutatva né-

hány tárgyi 
emléket az el-

múlt század-

ból. Ezt köve-

tően jöttek a 
lakásomra és 

ismertették 

jövetelük cél-
ját. Ez arról 

szólt, hogy a 

családfő édes-

apjának öccse 
1944 novemberében a harcok következtében itt 

hunyt el, és a sírját keresik. Megmutatták azokat a 

dokumentumokat, amiket a Moszkvai Hadtörténeti 
Levéltár 2019 tavaszán bocsájtott rendelkezésükre. 

Az ebben leírtak pontosan megegyeznek az általam 

korábban végzett kutatások eredményeivel. E sze-
rint is Alattyánban 17 szovjet katona esett el és Jász-

telekről hoztak még 3 holtestet, amit itt temettek el. 

E közös sír az un. templomkertben volt, az a kis köz 

mentén ami ma már nem létezik. Ők ezt a sírhelyet 
keresték. LARMOV gárdista főhadnagy lovas egy-

ségével a Zagyva folyó jobb partján haladt az alaty-

tyáni Zagyva hídig, mivel felderítésük szerint ott né-
met géppuskás egység volt. Itt esett el a tűzharcban. 

1944. november 12-én érték el a községet Plijev tá-

bornok harckocsizó egységei, majd másnap reggel 
vonultak tovább. Itt feltöltötték a harckocsikat 

üzemanyaggal, lőszerrel, a kiszolgáló személyzet 

Vigh Kálmán bácsi házánál kialakított fürdőben el-

végezte a napi tisztálkodást. A három hullámban ér-
kezett egységek elvonulása után még huzamos ideig 

voltak logisztikai feladatokat ellátó egységek. Így a 

Maár uradalomban, a hengermalomban –ami a mai 
Rakéta úton kb. Juhász János és Vigh József mai 

portájának területén volt- a rekvirált helyi és ide 

szállított gabonát őrölték, majd szállították a jász-

kiséri sütőüzembe. Az iskolában segélyhely kialakí-
tása történt, míg a jánoshidai nagy réten repülőtér 

volt. Ezek személyzetéből sokan voltak Alattyánon 

elszállásolva. A segélyhelyet vezető orvosnő másik 
két hölggyel, Hajas Jánosné édesapja Burka borbély 

üzletében voltak elszállásolva. E három logisztikai 

egység egészen 1945. február 13-ig működött 
Alattyánon, és ekkor, Budapest elfoglalása után köl-

tözött az újabb fronvonal mögé. Így nem véletlen, 

hogy a doktornő és két társa 1944. december 24-én 

egy fényképet adott Nuci néninek melyre „nagyon 
hosszan tartó boldogságot” szöveget írták., termé-

szetesen ciril betűkkel. E látogatásig nekem is ta-

lány volt, hogy 1945 őszén miért 30 holtestet vittek 
Jászberénybe a szovjet katonai temetőbe.  

Nos, ezt is sikerült megfejteni, mivel a követségi ta-

nácsos néhány nap múlva értesített, hogy a plusz 10 
fő a segélyhelyen elhunyt, de máshol megsebesült 

és ide szállított katonák holteste volt. Megmutattam 

a templomkertet, ahol el voltak hantolva közös sírba 

a katonák, sátorlapba, ponyvába tekerve. Az elszál-
lításkor mi az iskola kerítésétől néztük az elszállítást 

Orgonás ta-

nító úr is-
mertetőjét 

hallgatva, 

abban a 

meggyőző-
désben élve, 

hogy aznap 

Orgonás ta-
nító úr mo-

gyoró vesz-

szői nem 
fognak su-

hogni. A 

vendégeket 

elkalauzol-
tam a jászbe-

rényi katonai 

sírhelyhez, 
ahol ők egy 

emléktáblát helyeztek el a nálunk elesett katonák 

emlékére.  E kis jegyzet megírását az inspirálta, 
hogy a katonákat a hatalom küldi és értelmetlen 

ügyért harcolva hazájuktól távol nyugszanak. Ezt 

már kifejezésre juttatam, amikor Ukrajnában ma-

gyar sírokat látogattunk meg a csoportot vezető po-
litikus a napi politikai céljainak megfelelően pró-

bálta indokolni a magyar katonák Don kanyari je-

lenlétét. Céljaim között szerepelt még az I. világhá-
borús távol lévő magyar katonai temetők megláto-

gatása, de sajnos a korom már mást parancsol. 

Dr. Mosonyi Sándor
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Hát  mégis.   Eljött hát. Az ember  nagy levegőt 

vesz, tüdejét kitárja és... és... érzi , hogy e levegő 

valamiért már más, friss és új, bárhol is legyen az 

ember: a háza elé kiállva, a  kertjének  végében, fa-

lujának szélén, az idő határának szélén.. És mégis,. 

Így, vagy úgy, de mégis. Itt van. Eljött most is mint 

mindig, mindig a kezdetek óta. Eljött a vízben, eljött 

a földben, eljött a levegőben és eljött a napnak tüzé-

ben. Ott van a gyökérben, a magban, ott van a föld-

nek szagában, a  fűszálak színében, ott van a bíbic 

röptében, a pehelytollakban, egy kurjantásban, a fá-

jós derekak roppanásában, a serdülők  szégyenlős 

pattanásaiban, a Zagyvánk  locsogásában amint a 

messzi hegyekből jövő hordalékhíreket a híd lábá-

hoz teríti és viszi tovább, tovább,  " az idő árján" el-

úszva a bokrok alján  tovább , tovább a közeli fal-

vak, távoli városok felé....  tovább, tovább... A régi 

tavaszoknak tegnapi, tegnapelőtti  eljövetelé-

ben(gondolja az ember a háza előtt lecsorgó nap-

fényben) még ott volt a szalma zizzenése, a lovak 

dobogása, a szerszámok pengése, a szekerek meg-

gondolt zörgése , a friss tojások melege, a tyúkok 

kárálása az udvaron és az ágy alatt, a felvert párna-

cihák és  dunnák lélegzése,   a búbos banka buho-

gása, - ami egyszerre közeli és távoli-, a galambok-

hoz óvatoskodó macska árnyéka, a kakas hetyke le-

génykedése, a szentelt barkák tömjénszagú  csokra 

a szentképek csendessége alatt, a templom öreg ki-

lincsének vasárnapi patinája, a régi iskola olajos 

padlójának szaga ,a  zsendülő nád friss zöldje 

a  "Csigásnál" a "Majornál" a " Háromfánál"... igen, 

,a tegnapok tavaszában  még benne volt - (gondolja 

az ember a ház előtt lecsorgó-elsuhanó napfényben 

) - az első, a legelső szerelmes ibolya csokornak sze-

mérmes illata, a masnik  csokra a lányok hajában, 

amely csokor olyan tiszta rózsaszínű volt mint a sze-

líd százszorszépek a gyeptéglás sírokon,... (énekelt 

a tavasz,  sej haj száll az ének...... )    valahol egy kis 

szoknya perdül, kölnivíz illat  suhan  a gondola-

tokba mint a kishalak csillanása a múlt vizében, 

és  új rongyokban komolykodik a kerted mélyén a 

madárijesztő,  egy kiskutya boldog méreggel lohol 

a kacsák után, kik bukdácsolva, zajonganak az ita-

tónál, a sáros vízben... az ember az árokpart avas fü-

vében egykedvűen legelésző tüzet nézi és azokra 

a  tüzekre gondol, amiknek szikrája  a bálokban lob-

bant  fel-( ki tudja miért?) - a "Zsötem", a " Távolo-

dom" és a "Gondolsz e még rám?" nótákra, miket a 

Zenekar játszott ami  "sípolt és torzított" ugyebár 

,de még rolingsztont is játszott. .dobszerkó, ritmus-

gitár basszus, szóló és billentyűs felállásban csőnad-

rág, miniszoknya... császárkörte, triplisec, rö-

vidrum...félbarack...(gondolja az ember a háza elé 

lecsorgó fényben), visszanéz és elmereng.  Nyúj-

tózkodik egyet az  új elsuhanó napfényben, hunyo-

rog kicsit ... Talán a szemébe ment va-

lami...              Így van ez Jó Uraim, így bizony... 

Budai Rudolf

 

Anyakönyvi hírek: 2019.12.01.-2020.02.29. 
 

Születés: 

Dósa Liliána Terézia 

Farkas Zara 
Gedei Tamás Brájen 

Káplár Maja Mária 

Kökény Ármin 

Haláleset: 

Burka Vilmosné 

Hajas Gyula 

Molnár Imre 

 

 

Házasságkötés: 

András Henrietta – Bóta Balázs 

Ronyecz Bernadett – Darabont 
István 

Vigh Ildikó – Turóczi Gábor 

Erdei Viola – Sajben Bertalan 
   

 

A közelgő húsvéti ünnepek alkalmá-

ból kívánunk a település valamennyi 

lakójának 

Kellemes húsvéti ünnepeket! 
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