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Polgármesteri rovat 
Tisztelt Lakosság! 

A nyáron megjelent újságban technikai okok miatt 
nem volt lehetőségem beszámolót írni, így most 
igyekszem pótolni ezen hiányosságomat. A március 
végén megjelent írásom még a Covid-19 első hullá-
mának kezdetén íródott, így még nem tudhattuk, 
hogy ténylegesen mire, és hogy kell készülnünk. 
Ennek ellenére a legjobb tudásom szerint igyekez-
tem a település lakosait védeni a fertőzéstől. A tele-
pülés minden lakosának áprilisban biztosítottunk 
részben saját készítésű maszkokat, melyeket házhoz 
szállítottunk. Ezúton is köszönöm az önkéntesek 
önzetlen munkáját! A közterületek forgalmasabb 
helyeit fertőtlenítettük. Ezt a tevékenységet a jár-
vány második hullámában is folytatjuk. Megszerve-
zésre került az idősek segítését célzó szolgáltatás, 
amely a mai napi aktív. Lehetőségeinkhez képest 
alapélelmiszerrel támogattuk a rászoruló családo-
kat. Nyáron a vírushelyzet bár javult, de az előre jel-
zett újabb hullám beárnyékolta terveinket, döntése-
inket. 
A Covid-19 járványt komolyan kell venni a további-

akban is, illetve a megfelelő védekezéseket be kell 

tartanunk! 

Az elmúlt 1 évben a már megkezdett pályázati kivi-
telezések mellé újabb 8 nyertes pályázat csatlako-
zott, melyek egy része már megvalósult, mások 
megvalósítása folyamatban van. 
2019. október 13. után megnyert pályázatok: 

• 2020.04.02. „Három generációval az egészségért”  
rendelő bérleti díj + eszközök vásárlása   
1.000.000 Ft                                  

• 2020.06.17. Terület és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) Alattyán Község csapadékcsa-
tornázása 265.000.000 Ft 

• 2020.06.24. Magyar Falu Program „Orvosi eszkö-
zök beszerzése” 2.998.667 Ft 

• 2020.08.26. Magyar Falu Program „Közterület 
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” 
5.999.965 Ft 

• 2020.09.25. Sportlétesítmény felújítása 
18.335.100 Ft 

• 2020.10.26-28.  Településfásítási program 30 db 
fa – 27 db ezüsthárs, 3 db gömbszivarfa 

• 2020.11.02. Magyar Falu Program „Óvoda sport-
terem, tornaszoba fejlesztése” 5.982.070 Ft 

• 2020.11.16. Magyar Falu Program „Informatikai 
tanterem építése” a Jászberényi Tankerülettel kö-
zösen beadott pályázat eredményeként 25.604.311 
Ft 

Márciusi cikkemben már jeleztem, hogy az Energe-

tikai korszerűsítés pályázat kivitelezőjének a nem 
szakszerű és nem ütemszerű munkája miatt megkö-
szöntem addigi tevékenységét és új közbeszerzést 
írtunk ki. Ennek eredményeként a Király 2000 Kft 
kezdett neki újra az Idősek napközije és a tűzoltó-
szertár felújításához. A felújított épületek a napok-
ban kerülnek átadásra. A Kiskertben folyó Turiszti-

kai projekt a kivitelező vállalása szerint 2020.12.18-
ig befejeződik és ezt követően a lakosság birtokba 
veheti a parkot a benne lévő játszótérrel, illetve sza-
badtéri kondiparkkal együtt. Két külterületi út mű-
szaki átadása 2019 szeptemberében történt meg, 
melyet elődöm vett át. Az egyik út esetében súlyos 
szakmai hiányosságok merültek fel, ezért szakértők 
véleményére támaszkodva a kivitelezővel egyeztet-
tem a garanciális javításról. A 32-es számú Alattyán 
belterületi útszakasza két hónap alatt megújult, 
melynek folytatására bizakodva várunk. 
A közmunkaprogram keretében ebben az évben: 
- több utca kapott új járdát 
- a József Attila utca 15 szám alatti ingatlan új nád-
tetővel gazdagodott 
- hízók és malacok kerültek értékesítésre 
- 4400 naposcsirke került felnevelésre (természete-
sen volt belőle elhullás) 
- 2200 kg cékla került betakarításra. 
Jászapátin, a nyár derekán tartott Jászsági Aratóna-
pon Alattyán csapata ismét diadalmaskodott és el-
hozta az első helyért járó oklevelet és ajándékot. Az 
önkormányzat megalakította a saját tulajdonú 
Alattyáni Településfejlesztő Kft-jét, mely újra meg-
nyitotta a helyi tüzépet.  Ügyvezető igazgató Dudás 
Roland, a felügyelő bizottsági tagok Rozmis Mar-
git, Ferencsik Gyula és Huszár Arnold.  Az ügyve-
zető és a felügyelő bizottság tagjai társadalmi mun-
kában, vagyis térítés mentesen dolgoznak. 2020-ban 
több programot is el kellett halasztanunk a járvány 
miatt, de egy hagyományos búcsút sikerült meg-
szervezni, melyen mindenki találhatott magának 
szórakoztató programot.  
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2020. szeptember 25-én megtartottam első falugyű-
lésem, melyen részt vett Pócs János országgyűlési 
képviselő úr is. Az akkor már újra érvényben lévő 
COVID szabályokat betartva szép számmal jelentek 
meg érdeklődők. A kérdések és észrevételek több 
problémára is rávilágítottak, melyeken igyekszünk 
javítani. A Gecse Emlékház illetve a Helytörténeti 
kiállítás minden ünnepnap nyitva volt a számtalan 
érdeklődő örömére. Elindult lakossági kezdeménye-
zésre egy Baba-fa program, melynek lényeg, hogy a 
település újszülöttjeinek tiszteletére egy fát ültetnek 

a hozzátartozók. Az idén már ilyen fák is szépítik a 
környezetünket. Remélem ebből sikerül hagyo-
mányt teremteni. 
December 1-től új körzeti orvos kezdte meg munká-
ját a településen, Dr. Amin Mohammad személyé-
ben.  
Sajnos a betervezett Falukarácsonyt is felülírta a 
sors és a szabályok, így az idei évben csak itt tudok 
minden alattyáni lakosnak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni! 
  Huszár Arnold polgármester 

 

ADÓÜGYEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 
- gépjárműadó, helyi iparűzési adó – 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 
1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadó-
val kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adó-
hatóságoktól.  
Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban 
fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adóköte-
lezettségre megszűnik. 
A 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsola-
tos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, 
a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami 
adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az 
adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata 
szerint. 
A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított 
gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkor-
mányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül at-
tól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési 
határidő 2021-re csúszik. 

Ugyanezen jogszabály 95. §-a alapján az adózó a 
helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötele-
zettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az 
önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőleg-
ről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásá-
ban a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag 
az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az ál-
lami adóhatóság által rendszeresített elektronikus 
nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vo-
natkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával 
teljesítheti. 
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánsze-
mély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló be-
vallását fentiektől eltérően papíralapon, az önkor-
mányzati adóhatósághoz is teljesítheti.  
 

Tóth Ildikó jegyző 

ALATTYÁN KÖZSÉG CSAPADÉKCSATORNÁZÁSA 
SAJTÓKÖZLEMÉNY PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

 
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-JN1-
2019-00001 
Kedvezményezett: Alattyán Község Önkormány-
zata 
Projekt címe: Alattyán község csapadékcsatorná-
zása 
Alattyán község csapadékcsatornázásának célja bel-
területén a belvíz veszélyeztetett lakóterületek csa-
padékvízmentesítése.  
A projektben az alábbi létesítmények megépítését 

tervezzük:  

Torkolati szivattyús átemelő építése a Zagyva 
42+200 töltéskilométer szelvényénél, a vb. aknával 
és 150 l/s kapacitással, elektromos automata üzem-
mel. Az átemelő vb. aknája az árvízvédelmi előírá-
sok miatt a töltéslábtól 10 m-re épül. Az átemelő 
KPE D315 nyomócsövét úgy alakítjuk ki, hogy a 
Zagyvából történő szivornyás vízvisszavezetésre is 

alkalmas legyen. Ehhez a töltéskorona keresztezé-
sénél egy légtelenítő és légbeszívó szerelvényt ter-
vezünk beépíteni vb. aknában, és a cső Zagyvai és 
szivattyútelepi végeinél is a magassági kialakítás és 
szerelvények a szivornyás vízvisszavezetére alkal-
mas módon kerülnek kialakításra. A tervezett nyo-
mócsőhossz 105 m. Az átemelő elektromos energia-
ellátása légvezetékkel, a szennyvíztisztítótelephez 
kiépített elektromos vezetékről történik, mely az át-
emelő üzemeltetéséhez szükséges kapacitással ke-
rült megépítésre. A töltéskeresztezés az árvízvé-
delmi előírások miatt csak a mértékadó árvízszint 
felett történhet. A mértékadó árvízszint a 
74/2014.(XII.23.) BM. számú rendelet szerint a 
42+690 szelvényben lévő közúti híd szelvényében 
92,52 mBf., a jelenlegi töltéskoronaszint viszont a 
tervezett nyomócsővel történő töltésszelvényben 
(42+200 tkm.) 91,16 mBf. ezért a töltést a nyomó-
cső keresztezésénél meg kell magasítani, 10 m-es 
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vízszintes és 20-20 m átmeneti töltéskorona kialakí-
tással, az előírt 4,0 m-es koronaszélességgel. A szi-
vattyús átemelőre a tervezett Éraljai árvíztározóból 
egy 45 m hosszú burkolt, nyílt csatornával vezetjük 
rá a csapadékvizeket, a tározóból történő kiágazás-
nál az átjárás biztosításához egy 16 m hosszú 80 
cm-es áteresz építésével. Árvízcsúcs csökkentő tá-
rozó építése az Éraljai területen meglévő mocsaras, 
vízjárta mélyvonulatok kikotrásával és egy állandó 
vízborítású rendezett vízfelület kialakításával. Az 
árvíztározó 10-30 m széles medrű és összesen mint-
egy 700 m hosszú 1,0 ha területű vízfelület, melybe 
két belterületi csapadékvizet szállító csatorna (1-0-
0 és 2-0-0 csatorna) van bevezetve. A tározó terve-
zett rézsűhajlása 1:2,5. A tározó tervezett fenék-
szintje 86,0 mBf., üzemvízszintje 87,60 mBf., átla-
gos vízmélysége 1,6 m, így a tározóban az üzemvíz-
szint esetén tározott vízmennyiség 16.000 m3. A tá-
rozó max. vízszintje (árvízszintje) 88,20 mBf., így 
az árvíztározó kapacitása 6.000 m3. Az árvíztározó-
kapacitás mértékét úgy terveztük meg, hogy a táro-
zóba a belterületről befolyó max. vízszállítás esetén 
is a torkolati 150 l/s vízhozamú szivattyús átemelés 
elegendő legyen. Ezzel jelentős szivattyú-kapacitás-
kiépítés és energiaköltség takarítható meg. Az ár-
víztározóba a belterületi csapadékvizek bevezetése 
mellett a torkolati szivattyútelepnél vízbeadási lehe-
tőséget is biztosítottunk a Zagyvából, a nyomócső 
szivornyázáshoz történő kialakításával, így a tározó 
vízkészletének egy része (6-10.000 m3) és a víz-
pótlásként beadott vízmennyiség megfelelő víz-
készlet-gazdálkodási tervezéssel öntözésre is fel-
használható. A tározóban az özemvízszintet max. a 
megadott 87,60 mBf.szinten kell tartani az árvíztá-
rozókapacitás (6.000 m3) biztosításához, de a tározó 
vízhiányos időszakban, ill. vízhasználattal csökken-
tett vízkészlete miatti vízszintcsökkenés esetén a tá-
rozóba befolyó csapadékvizek tározó üzemvízszin-
tig történő betározásával a vizek későbbi felhaszná-
lása és így a vizekkel történő tervszerű gazdálkodás 
lehetősége is biztosítható. A tározó az árvíztározás, 
és a csapadékvíztározás mellett egyéb célra is fel-
használható, pl. halasítás, csónakázás, stb. Belterü-
leti csapadékvizeket a tározóba elvezető csatornák 
építése az alábbiak szerint: 1-0-0 csatorna Hossza: 
195 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsűhajlása 1:1,5 
Tervezett műtárgyak: 1.sz.műtárgy 1,0 m-es 12 m 
hosszú áteresz a csatorna 0+006 szelvényében 
2.sz.műtárgy 1,0 m-es 18 m hosszú áteresz a 
Szenti István utca keresztezésében Az 1-0-0- csa-
torna a temetőgödörbe összegyűlő belterületi csapa-
dékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. 2-0-0 csa-

torna Hossza: 340 m Fenékszélessége 1,0 m Rézsű-
hajlása 1:1,5 Tervezett műtárgyak: 1.sz.műtárgy 
0,8 m-es 12 m hosszú áteresz a csatorna 0+000 
szelvényében 2.sz.műtárgy 0,8 m-es 14 m hosszú 
áteresz az un. Éraljai út keresztezésében A 2-0-0- 
csatorna az Éraljai területre a Híd utca-Szent István 
utcai belterületi térségből az Éraljára lefolyó csapa-
dékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. Terepfel-
töltések a tározó építése során kikotort föld elhelye-
zésével. A tározóból kikotort mintegy 12.700 m3 
földet a legcélszerűbb és legolcsóbb megoldásként 
a tározó közelében, a meglévő, de tározásra felhasz-
nálni nem tervezett Éraljai mélyedésekben tervez-
tük elhelyezni. A kotrásból kitermelt föld elhelyezé-
séhez a település rendezési elképzeléseit is figye-
lembe véve 3 területet tervezünk felhasználni, me-
lyek az alábbiak: Egyrészt a sportpálya melletti 0,38 
ha-os területet, melyen az elhelyezhető földmennyi-
ség 1,4 m-es átlagos földelterítéssel 5.300 m3. Más-
részt az Éralja középső részén lévő 1570/1 hrsz-ú 
területet, melynek területe 0,27 ha, és az elhelyez-
hető földmennyiség 1,5 m-es átlagos feltöltéssel 
4.000 m3. A harmadik terület az Éralja Ny-i részén, 
a tervezett 2-0-0 csatorna végénél lévő 1580/4 hrsz-
ú területen, mely 0,24 ha, és átlagos 1,4 m-es feltöl-
téssel ide 3.400 m3 föld elhelyezését terveztük. A 
tereprendezések területén a földelhelyezés felület-
rendezéssel és 80%-os tömörítéssel van tervezve, 
így rendezett, hasznosítható földterület alakul ki a 
földelhelyezés után.A tervezett fejlesztés rövidtá-
von elsősorban a kármegelőzésre, a személy és va-
gyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncent-
rál a tározóépítéssel, csapadék- és belvízelvezető 
csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de kö-
zép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belte-
rületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rend-
szer kialakítását. A tervezett fejlesztés egyben a 
meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozi-
tívan hat, ugyanis javítja a településképet. 
 
A projekt megvalósítási határideje: 2020. január 
– 2021. október 
„A projektről bővebb információt a www.alaty-
tyan.hu oldalon olvashatnak.”  
 
További információ kérhető: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 
Elérhetőség:  tel.: +36 56/788-958 
email: tfu@jnsztfu.hu, polgarmester@alaty-
tyan.hu, jegyzo@alattyan.hu

 

 



4 

XXIII. évfolyam 4. szám 2020. december 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Értékesítési Osztály 
Számlázási és behajtási csoportjának 

FONTOS KÖZLEMÉNYE 
A TRV Zrt. Alattyán községben néhány magántu-
lajdonban lévő ingatlannál a közüzemi vízellátás 
mennyiségi csökkentését, illetve a vízszolgáltatás 
felfüggesztését tervezi. Adataik szerint a lakosok 
egy részének vízdíjfizetési hajlandósága az elmúlt 
időszakban sokat romlott. Néhány fogyasztó jelen-
tős összegű tartozás halmozott fel a céggel szemben, 
annak ellenére, hogy a tartósan nem fizető ügyfelek 
részére már több felszólító levelet is küldtek.  
Azoknak, akik a fizetési felszólítások ellenére hát-
ralékaikat egyáltalán nem, vagy csak részben ren-
dezték, nemrégiben újabb levelet küldtek. Ebben a 
levélben már a vízkorlátozás vagy szüneteltetés vár-
ható időpontjáról értesítették őket. Az érintett fo-
gyasztó ingatlanjain a közüzemi vízellátás meny-

nyiségi csökkentését, illetve a vízszolgáltatás fel-
függesztését 2021. január 19. – 2021. január 25. 
között tervezi elvégezni a TRV Zrt. 
Mindezt természetesen szeretnék elkerülni, hiszen 
céljuk nem a lakosok életkörülményeinek ellehetet-
lenítése, hanem a kintlévőségek csökkentése, likvi-
ditásuk javítása. Éppen ezért a tervezett intézkedés 
előtt még egy lehetőséget biztosítanak felhaszná-
lóiknak hátralékaik akár részletekben történő 
rendezésére is.  
A cég felelős víziközmű szolgáltatóként kulcsfon-
tosságú feladatának tekinti a fogyasztók maximális 
kiszolgálását és a velük való együttműködést, ezért  
javasolják, keressék fel az ügyfélszolgálatot a hátra-
lékkal rendelkezők és törekedjenek a megállapo-
dásra. 

 

AZ ÚJ HÁZIORVOS BEMUTATÁSA 
Településünkön új háziorvos kezdte meg munká-
ját 2020. december 1-től. Dr. Amin Mohammad 
afgán származású, türkmén nemzetiségű, 1961-es 
születésű. 1995-ben Szegeden a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetemen szerzett álta-
lános orvosi diplomát magyar tagozaton. Akkor 
az Afganisztánban zajló belháború miatt nem tu-
dott visszatérni hazájába, így 1995 novemberétől 
a Kazincbarcikai Városi Kórház gyermekosztá-
lyán dolgozott, mint osztályos orvos. Mivel se-
bész akart lenni, és miután 1997-ben felvették az 
orvosi nyilvántartásba, illetve a Magyar Orvosi 
Kamara tagja lett, az ajkai Városi Kórház sebé-
szeti osztályán kapott állást. Szekszárdon a Tolna 
Megyei Kórház sebészetén 2003-ban sebészetből 
kiválóan megfelelt minősítéssel szakvizsgázott. 

2004-ben Regölybe került háziorvosnak egy jó is-
merőse invitálására. 2007-ben sikeresen szakvizs-
gázott Háziorvostanból. 2009-től Cibakházán volt 
háziorvos. 2011-ben az édesapja betegsége miatt 
Afganisztánba kellett mennie. Ott is folytatott or-
vosi tevékenységet. 2013-ban Afganisztánban el-
sőként végzett lézeres műtéteket visszér- és vég-
bél betegségek terén. A biztonsági helyzet rom-
lása, gyermekei biztonsága és továbbtanulása mi-
att családjával visszaköltözött Magyarországra. A 
doktor úr házas, feleségével 3 gyermeket nevel-
nek (1 lány, 2 fiú). Alattyán Község Önkormány-
zata által hirdetett háziorvosi állásról az interne-
ten keresztül szerzett tudomást.  
Doktor urat és családját sok szeretettel köszönt-

jük településünkön, jó munkát kívánunk számára! 

 

ÓVODAI HÍREK 
Idén a kiscsoportos gyermekek beszoktatásának 
időszaka rendkívüli keretek között, a megszokottól 
eltérően zajlott, mivel egy gyermekkel egy Szülő, és 
ő is csak maszkban, kézfertőtlenítés után jöhetett be 
az óvodába. Az intézkedés a gyermekek érdekeit 
szolgálta, és a tömeges csoportosulást elkerülve ez-
úton is köszönjük a Szülők együttműködését. Vál-
tozatos napokat, heteket tudhatunk a hátunk mögött, 
melyek vegyes érzelemmel töltöttek el bennünket. 
Voltak örömmel teli, boldog pillanataink, de ennek 
ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Óvodánkat két 
alkalommal kellett bezárni. Az első eset covid fer-
tőzésből adódóan történt, míg a második alkalom az 
alkalmazotti létszám fokozott lecsökkenése miatt 
következett be. A fertőtlenítő takarítás mindkét 

esetben teljes körű volt, de az aktív óvodai élet min-
dennapjaiban is rendszeresen megtörténik. 
Emellett számos jó hírrel, és eseménnyel is gazda-
godott óvodánk az utóbbi három hónapban. Szept-
ember közepén egy Bábszínházi Társulat látogatott 
el a gyermekekhez, akiktől az „Aranyszóló pin-
tyőke” című bábelőadást láthattuk. A történet ért-
hető, és gyermekbarát volt, a bábok látványosak, a 
jelenetek pedig élvezhetőek voltak. Mindhárom 
csoport csendben, és érdeklődve figyelte. Szá-
munkra is nagy öröm volt, hogy ilyen színvonalas 
élményhez sikerült juttatni a gyermekeket. Szintén 
ebben a hónapban rendeztük meg Mihály-napi ün-
nepünket, ami eltért a megszokottól, hiszen zártkö-
rűen, a három csoport között zajlott. A kis-, kö-
zépső-, és nagycsoport is színes – verses, zenés 
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tánccal készült erre az alkalomra, amit elő is adtak 
egymásnak. Ezt követően gyümölcsöket fogyasztot-
tuk el, és népi játékokat próbálhattak ki a gyerme-
kek az udvaron (karika dobálás, csattogós lepke to-
lás, kosárba vagy rúdra célba dobás, páros sítalp, 
stb.). A délelőtt mozgalmasra és tartalmasra sike-
rült. Októberben tartottuk az Állatok Világnapját 
óvodánkban. A Jászberényi Sas központból érkez-
tek hozzánk vendégek, akik nemcsak az egyes ma-
dárfajokról tartottak interaktív előadást, hanem 
meglepetésként két gyönyörű baglyot is hoztak. A 
gyermekek közelebbről is megfigyelhették a bag-
lyok tollazatát, csőrét, testfelépítését, sőt, aki igazán 
bátornak érezte magát, meg is simogathatta őket. A 
délelőtt hátralevő részében Gugi Éva által behozott 
háziállatokkal ismerkedhettek meg a gyermekek: 
nyuszik, gerlék és gyöngytyúkok gazdagították az 
„Állatos napunkat”. Köszönjük neki, hogy évről-
évre élményt nyújt a gyermekeknek a különleges ál-
latai bemutatásával. 
Novembertől újabb pedagógus segíti nevelőmun-
kánkat, így elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban az 
évek óta fennálló pedagógushiány megszűnt. Nov-
ember első hetében rendeztük meg először az úgy-
nevezett „Tök jó napunkat”. A gyermekek otthon 
tököt faragtak a családdal, majd az elkészült alkotá-
sokat az óvoda folyosóján állítottuk ki. Minden 
gyermek Szüleivel együtt megcsodálhatta az ötlete-
sebbnél ötletesebb tököket, sőt névtelenül szavaz-
hattak is az általuk vélt legjobbra. Ezt a szavazatot 
egy dobozba gyűjtöttük, majd a pénteki napon ösz-
szeszámoltuk, és eredményt hirdettünk. Minden kis 
tökfaragó oklevelet, és meglepetés ajándékcsoma-
got kapott, aminek nagyon örültek. Jó móka volt! A 
decemberi hónapunk várva várt eseménye, a Télapó 
ünnepség is sikeresen zajlott. Ellátogatott hozzánk 
is a nagyszakállú, hiszen az Alattyáni óvodás gyer-
mekek bizony nagyon jók voltak idén. Nemcsak a 
Télapó látványa, hanem az általa adott csomag is 
örömet okozott a gyermekeknek, amit mindenki 
megkapott. Mindhárom csoport verssel, és énekkel 
fogadta kedvencét, ami Télapónkat is boldoggá 
tette. A napokban a kisebbségi önkormányzat szer-
vezése által Szűcs Sándor Úr a gyermekeknek édes-
ség csomagokat és jó állapotú játékokat adományo-
zott, amit minden gyermek örömmel fogadott. Eb-
ben az évben a Népitánc tehetséggondozó szakkö-
rünket Innerhoffer Patrik tartja, aki a Jászsági Népi 

Együttes tagja, ezzel is emelve óvodánk színvona-
lát, a minőségi munka megvalósítását. Sajnos, a ki-
alakult helyzetre való tekintettel Patrikot most nem 
tudjuk fogadni, de bizton mondhatom, hogy él-
ményszerű foglalkozásaival, gyermekbarát stílusá-
val mindannyian várjuk visszatérését! Működtetünk 
még Kézműves Tehetséggondozó műhelyt, melyet 
óvodapedagógusaink a kézműves területen tehetsé-
get mutató gyermekek számára tartanak minden hé-
ten. A színvonalas események, szakkörök mellett 
még számos meglepetés, és örömhír érte óvodánkat. 
„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibonta-
koztató programok támogatása” címmel kiírt pályá-
zatot megnyerte óvodánk, így 500.000 Ft-hoz jutot-
tunk. Ezen összegből ebben a nevelési évben a 
„Pitypang” külső világ tevékeny megismerését elő-
segítő tehetséggondozó műhely beindítását kíván-
juk megvalósítani. Másik nagy öröm volt szá-
munkra, hogy szintén megnyertük a „Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap Keretében Civil Közös-
ségi Tevékenységek Támogatása” című pályázatot. 
Ebből a közel 6.000.000 Ft összegből fejlesztőszo-
bát szeretnénk megvalósítani óvodásainknak. Fo-
lyamatos támogatottjai vagyunk az „Örökbe foga-
dok egy Óvodát” pályázatnak, mely keretén belül 
játékokat, ruhaneműket, és idén Karácsonyra na-
gyobb mennyiségű tisztító-, és tisztálkodási szere-
ket biztosít számunkra a Henkel Magyarország Kft., 
mely nagy örömmel tölt el bennünket. Szikra Zsó-
fia, mint már többször is, idén is tett felajánlást óvo-
dánknak, ezúton is nagyon köszönjük a tőle kapott 
játékokat. A Bababörze Szervezőitől vidám mintájú 
gyermek maszkokat kaptunk, valamint a bevételből 
tányérokat, poharakat és új ételtároló dobozokat vá-
sároltunk minden csoport számára. Nagyon lelkesek 
vagyunk, örülünk minden lehetőségnek, és felaján-
lásnak. A gyermekek élményhez, tapasztalatszer-
zéshez juttatása számunkra fontos, ezért törekszünk 
továbbra is megtartani a jeles napokat, ünnepeket, 
eseményeket, valamint továbbra is figyeljük a pá-
lyázati lehetőségeket, hogy elképzeléseinket haté-
konyan és gördülékenyen tudjuk megvalósítani. Re-
méljük a 2021-es nevelési évünkben is legalább 
ugyanennyi jó hírről tudunk beszámolni. Addig is 
kívánunk minden kedves olvasónak nagyon kelle-
mes ünnepeket, jó egészséget a gyermekek és az 
óvoda alkalmazotti közössége nevében. 
Mihályi-Nagy Fruzsina intézményvezető-helyettes 
és Józsáné Kovács Mónika intézményvezető 

 
AZ IDŐSEK KLUBJÁNAK HÍREI 

Intézményünk felújítása elkészült! Az épület az 
energetikai korszerűsítés keretében új, hőszigetelt 
nyílászárókat, külső falszigetelést kapott! Energia-
hatékony a napelemes rendszerünk, és a megújult 

fűtésrendszer is. Felújították az elektromos hálóza-
tot, a vízcső rendszert, a mellékhelyiségeket, a tála-
lót! Az épület teljesen akadálymentesített lett! A fa-
lak világos, pasztellszínt kaptak, valamint a kollé-
gákkal a parkettát is lecsiszoltuk, és újra festettük! 
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Igyekszünk minél otthonosabbá és kényelmessé 
tenni az intézményt! A kert Povedák Imréné, Gizi 
néni és Vas József keze és munkája által szépül! A 
Polgármesteri Hivataltól gyümölcsfákat és bokrokat 
is kaptunk, ezeket ezúton is köszönjük! Sajnos a jár-
vány miatt időseket nem fogadhatunk! Nagyon ne-
héz tapasztalni, hogy az elszigeteltség, a magány so-
kakat megvisel! Sajnos azonban, felelősséget kell 
vállalnunk mások, és egymás egészségéért! Nem 
tudhatjuk, hogy ki a tünetmentes vírushordozó, és 
kit hogyan visel meg a covid-19 vírus! Addig is, arra 
szeretném kérni az időseket, a falu sütni-főzni sze-
rető lakóit, hogy akinek van régi, jól bevált süte-
mény, vagy étel receptje, az írja le és juttassa el hoz-
zánk, mert szeretnénk belőle egy alattyáni hagyo-
mányőrző receptválogatást készíteni! A nappali el-
látásunk ugyan zárva tart, de igény szerint továbbra 

is biztosítjuk a házigondozást és a szociális étkezte-
tést, valamint annak, akinek nincs segítő hozzátar-
tozója, tudjuk biztosítani a bevásárlást, gyógyszer-
íratást, kiváltást, egyéb ügyintézési segítséget a jár-
vány idejére! A szolgáltatások igénybevételét to-
vábbra is nálunk kell jelezni és intézni! A 06 20 -
9283080–as telefonszámon, az idosek.klubja.alaty-

tyan@gmail.com email címen továbbra is elérhe-
tőek vagyunk! Változás, hogy a szolgáltatások díjait 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet szemé-
lyesen befizetni, de lehetőség van utalni, vagy csek-
ken fizetni! Reméljük, hogy mielőbb vége lesz a jár-
vány miatti korlátozásoknak, és a megújult gyö-
nyörű környezetben tudjuk fogadni az időseinket!  
Mindenkinek kívánjuk, hogy a karácsony egészség-
ben, békességben, és családi örömökben gazdagon 
teljen!  

 

ARANYALKONY NYUGDÍJAS KLUB KÖZÖS NÉVNAPI MEGEMLÉKEZÉS. 
Klubunk a 2020-as programját kénytelen volt 
teljesen átírni, a koronavírus járvány végett. A 
szokásos közös névnapi ünnepséget eredetileg 
2020. november 14-re terveztük, de tartva a 
járvány újabb hullámától, szeptember 17-én 
megtartottuk. Köszöntöttünk mindenkit névnapja 
alkalmából, köszöntöttük a kerek 60-70-80. 
életévüket betöltött tagjainkat.  És nagy örömmel 
köszöntöttük Vass Lajost és Vass Lajosnét 50 éves 
házassági évfordulójuk alkalmából. Minden 
ünnepeltnek újból gratulálok! Azóta sajnos 

nincslehetőség semmilyen program szervezésére, 
pedig már nagyon hiányoznak a közös 
találkozások, beszélgetések! Reménykedünk, 
hogy mielőbb visszatér minden a régi 
kerékvágásba, és a 2021-es évet zökkenőmentesen 
tudjuk folytatni.  Kívánok mindenkinek kitartást, 
jó egészséget, mielőbbi találkozás reményében! 

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT! 
BOLDOG ÚJ ÉVET! 

 Móczó Vilmosné 
klubvezető

 

TISZTELT ALATTYÁNIAK! 

Sajnos az utóbbi időben a kis falunkban, há-
rom Roma nemzetiségű lakos halálozott el rö-
vid időn belül! Ezúton is szeretné a Roma ön-
kormányzat, részvételét nyilvánítani az el-
hunytak családja felé! Természetesen mind 
három temetésre csináltattunk koszorút is! 
Először Kállai Dénesnétől, másodszor Farkas 
Lászlótól, majd Kállai Sándortól kellett, fájó 
szívvel búcsút vennünk! December 5-én a 
Roma önkormányzat minden olyan Roma 
óvodás és iskolás gyereknek Mikulás csomag-
gal kedveskedett, akik a helyi óvodába illetve 
iskolába járnak!  Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Pócs János képviselő úrnak, hogy 20db 
csomaggal ő is hozzájárult a gyermekek örö-
méhez! Az Alattyáni Roma Önkormányzat, 
2020.12.09-én az óvoda  részére kb. 40 db 
csomaggal kedveskedett ami játékokból és 



7 

XXIII. évfolyam 4. szám 2020. december 

 

édességből állt. A felajánlást vidéki ismerő-
sünknek, Szűcs Sándornak ezúton is köszöni 
a gyerekek nevében a Roma Önkormányzat! 
Reméljük, hogy minden gyermeknek örömet 
tudtunk szerezni! Sajnos a covid vírus miatt, a 
Karácsonyi ünnepség az idén nem kerül meg-
rendezésre! De reméljük, hogy az elkövetke-
zendő évben, mindent be tudunk pótolni, amit 

a vírus elvett tőlünk! Addig is kívánunk min-
den Alattyáni lakosnak, jó egészséget, kitar-
tást!  

Nagyon boldog Karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk! 

Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat

        

DECEMBER 

A kalendárium lapjain elballagtak  immáron  a na-
pok  az öreg szentekkel, Szent Mihály, Szent Már-
ton, Szent András és Szent Miklós püspök is vala-
hová a messzi, deres -havas időknek mélyére. Az 
útszéli bokrokon  a hajnaltáji fagyok kezenyomán 
felengedett a kökény morcos  savanyú fanyarsága, 
némely melegszínű kertben pedig megédesedett a 
naspolya, és olyan lett az idő Deczemberben, Ka-
rácsonynak havában, "mintha mindig harangozná-
nak nagyon messze  a köd és a hó fátylai mögött"-
írta Márai... Mert egykoron barátim, az évnek ezen 
végső fertályában Advent megszentelt idején  bi-
zony szinte mindig harangoztak valahol a falusi 
öreg tornyokban ; már pirkadat előtt angyalmisére, 
aranymisére rorátéra, hajnali misére könyörgöttek 
a harangok és járhat  bármilyen alacsonyan  a Nap, 
a jámbor lelkekben érződik ,feldereng, hogy köze-
ledik már a világnak világa, a világ világossága, 
elcsendesül, tisztítkozik minden jótét ember az ég-
nek alatta.. .és a harangok  szavába belévegyül az 
udvarokon azon disznók visítása, mik a nap folya-
mán a járatos böllér és a család, a rokonok mun-
kája nyomán  estére már mint disznótoros vacsora 
díszelegnek a nagyasztalon  a petróleumlám-
pák alatt itt is, ott is szerte Alattyán falujában... A 
dérlepte kopasz fáinkon  éhenkórász  fonnyadt 

varjak gubbasztva károgják az ólmos télidőt,  visz-
szaálmodják a  nyarat ,mint az öregek  az első csó-
kot, az  ég olyan nehéz mint Rudnay mester egy-
némely piktúráján, olyan hogy már szinte reásza-
kad a falura, a szél nem mozdul  a felhők, nehéz 
terhükkel, nyúzott ponyvaként toporognak míg-
nem  egyszer esni nem kezde valahol  valahonnan 
félálomból a hó, a hó,tisztán, puhán , vastagon és 
fehéren, hófehéren, bizony, bizony, így Deczem-
berben, Karácsony havában...és közben talán reg-
gel lett, álomszagú reggel, Luca nagyasszony bi-
zony már kivetette mindenki kártyáját  az Időnek 
háromlábú ötágú varázsasztalán, a kemencenya-
kon tizenkét hagymagerezd sorjázik, mindenik 
megidézi a tizenkét hónapot, a tizenkét hónapnak 
milyenségét mindenik idebűvöli a kemen-
cenyakra, mert bizonyosan varázslatos napok és 
elvarázsolt éjszakák  jártak  egykoron abban falu-
ban is ami csendesen nyújtózik el a Zagyva gát ol-
dalának dőlve immáron kilencszáz és tizenegy 
esztendők óta ... A Teremtő pedig bólint és csend 
lészen itt a"Világ rámájának aranyos szegeletében 
"/-ahogy Komjáti István  nevezé e tájat/-...csend 
lészen a világban égen, földön, földeknek alatta, 
várakozó , ünneplő csend ...mígnem  felhangzik a 
szózat, a szózat amit a pásztorok hallottak elsőnek 
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valahol messze a régenvolt a Pusztában: "---GLO-
RIA IN EXCELSIS DEO! ET IN TERRA PAX 
HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS! "---DI-
CSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK! ÉS 
A FÖLDÖN BÉKESSÉG A JÓAKARATÚ EM-
BEREKNEK!"   Ímé az IGE testté lőn, az Istennek 

fia megszületék mindannyiunk jászolában.  Így 
van ez  barátim, bizony, mondom néktek, így van 
ez barátim, bizony mondom Néktek, így van ez.      

                                               Budai Rudolf 

 
                    Szenteste 
Szenteste van, eljött újra a szeretet ünnepe, 
hogy a családok egymásról megemlékezzenek. 
Ilyenkor eszik, iszik a család és mindenki megkapja  
az Ő ajándékát.  
Az ebéd is finom, egyetek hát bőven, 
finom lesz meglásd a káposzta és minden. 
Hogy miért van? Elmondom. Messzire megyünk vissza. 
Kis Jézus született Betlehem városában, 
egy kicsinyke jászolban. Anyja Szűz Mária az  
apja József és szent. Mert a kisgyermeket Ő neveli fel. 
Ahogyan a gyermek növekedett, 
A kis Jézus egyre okosabb lett.  
Felnőtt korában szinte mindent tudott  
és az embereknek sok szeretetet adott. 
Meg is írta a tízparancsolatot.  
Szerették is sokan Őtet, de azért irigyei is voltak bőven.  
Ingyen gyógyította az embereket, a köztük lévő gyerme-
keket. 
Szeressük hát nagyon őket. 
Emlékezzünk rá minden évben, mennyi jót tett Veletek. 
Az Isten áldja meg a szívetek! 
Hetényiné Gizike néni 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK (2020.09.01 - 2020.12.08.) 
Születés 

Banya Zoltán Nikolasz 
Durucz Denisz 
Farkas Dominik 
Farkas Mózes 
Horváth Hanna 

Józsa Dorka 
Kiss Amina 
Kolompár Tibor Benett 
Kovács Dániel 
Kökény Zsófia Maja 

Lakatos Amanda 
Móczó Lili 
Mondok Lizandra 
Rékasi Dzsínó 
Torba Bence Zétény

 
Házasságkötés 

Őz Gabriella – Bretus Viktor 
Rafael Krisztina – Luda Tamás 

Haláleset 
Bata János 
Burka Mihályné 
Farkas László 
Fehér Jánosné 

Kállai Dénesné 
Kállai Sándor 
Kis Istvánné 
Liedloff László 

Tóbiás Ferencné 
Turai-Kis Andrásné
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HETEDHÉT THEÁTRUM 

 

"Azt hiszem nem tévedek, ha azt mon-
dom a faluban a Hetedhét Theátrum név 
már nem cseng ismeretlenül. Sajnálatos 
módon idén karacsonyi műsorral a jelen-
legi helyzetre való tekintettel nem tu-
dunk jelentkezni. Ám a társulattal úgy 
gondoljuk, nem hagyjuk előadás nélkül a 
falut és az irántunk érdeklődőket, ezért 
Karácsonykor közzétesszük a szeptem-
beri előadásunk, a Prémium felvételét 
Facebook oldalunkon.  
Kellemes ünnepeket kívánunk és vigyáz-
zanak egymásra. Üdvözlettel, a Hetedhét 
Theátrum." 
                                       Kovács Kristóf 

 


