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Ezt a verset Török tanár úr 1960 karácsonyára írta az Alattyáni lakosoknak. A verset a karácsonyi ünnepségen 
elmondta Laki Éva 7. osztályos tanuló. 

Karácsonyi köszöntő 
Kedves Alattyáni Lakosok! 

2018. december 31-jével lezárjuk a jelenlegi 
önkormányzati ciklus utolsó teljes évét. Jövő év 
őszén kerül sor a megyei és helyi önkormányza-
ti képviselők, polgármesterek és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők megválasztására, 
ami minden bizonnyal megbolygatja majd ki-
csiny falunk életét. De mielőtt még átlépnénk 
2019-be szeretetben, békességben, lecsende-
sedve, a világ zajától elvonulva, töltsünk el 

együtt néhány napot szeretteink, barátaink kör-
ében, ünnepeljük együtt Jézus születését és 
kívánjuk azt, hogy múló életünk minden napját 
kísérje el az a harmónia, az a szeretet, ami 
ilyentájt eltölti lelkünket, melengeti szívünket. 
Dsida Jenő csodálatos versével kívánunk va-
lamennyi itt élő embernek békés, boldog kará-
csonyi ünnepet és sikeres új esztendőt. 

  
Koczkás Gábor és Tóth Ildikó 
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Megújult az óvoda és az egészségház Alattyánon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal közleménye 

Tisztelt Olvasó! 

Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, 
mit végeztünk el a mögöttünk lévő időszakban és 
átgondoljuk, milyen feladatok várnak ránk a jövő-
ben.  Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatalban is.   
A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat 
eredményeként megyénkben is egy szerkezetében 
megújult, ügyfélbarát, hatékony és olcsóbb kor-
mányhivatali rendszer alakult ki és egy egysége-
sebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött 
létre. Az ügyfelek megkedvelték a kormányabla-
kokat, ahol egy helyen több ügy is elintézhető. A 
megyében 14 integrált ügyfélszolgálat várja az 
állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám né-
hány éven belül 18-ra emelkedne.  
A tervek között szerepel egy kormányablak busz 
beállítása is, amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, 
mint az integrált ügyfélszolgálat. Lényegében egy 
mozgó kormányablakról van szó.  
Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre keve-
sebb idő alatt érjék el az ügyintézési pontokat, 
illetve a lehető legközelebb vigyük a közigazga-
tást, az állami szolgáltatásokat az emberekhez.  
Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kor-
mány célul tűzte ki, hogy húsz-harminc év múlva 
Európa egyik legélhetőbb államává váljon Ma-
gyarország. Ehhez több területen várhatók újabb 
döntések, mint pl. a családtámogatások rendszeré-
nek erősítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyké-
pesség növelése, a bürokrácia további csökkentése. 
Fontos terület a nemzeti identitás, a kultúra, illetve 
az oktatás erősítése. Mindez azért lényeges, mert a 
közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvé-
seket. A megyei kormányhivatal munkatársai ed-
dig is megfeleltek a kihívásoknak, és biztos va-
gyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel 
hozzájárulunk ügyfeleink, a megye lakóinak elé-
gedettségéhez. Az alkalmat megragadva kívánok  
Önöknek áldott ünnepet és eredményekben, sike-
rekben gazdag, boldog új esztendőt! 

 
Dr. Berkó Attila  

kormánymegbízott      

 

2018-ban is köszöntünk 4 helyi idős roma 
lakost, akiket egy ajándékcsomaggal lépünk 
meg otthonukban. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új évet kíván az 
Alattyáni Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat! 
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Megújult az óvoda és az egészségház Alattyánon 
 

Az önkormányzat sikeresen pályá-

zott Alattyán középületeinek rend-

betételére. Az uniós forrásokat 

biztosító Területfejlesztési Opera-

tív Program (TOP) segítségével 

megújulhatott az óvoda és az 

egészségház épülete. Koczkás 

Gábor, a község polgármestere 

hangsúlyozta, hogy céljaik megva-

lósítása érdekében a jövőben is 

figyelik a pályázati lehetőségeket.  

 

- Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a Területfejlesztési 
Operatív Program keretében 
lehetőségünk nyílt közintéz-
ményeink felújítására pá-
lyázni. Az óvoda korszerűsí-
tésére huszonöt millió forint 
támogatást kaptunk – mondta 
a községvezető. Ebből az 
intézmény külső homlokzat-
szigetelését, födémszigetelé-
sét, a két vizesblokk felújítá-
sát és az épület akadálymen-
tesítését finanszírozták. A 
fejlesztési program keretében 
az egészségház korszerűsíté-
sére hatvan millió forint tá-
mogatásra pályázott az ön-
kormányzat. A beruházás 
keretében elvégezték az 
egészségügyi alapellátási 
épület külső és belső szigete-
lését, födémszigetelését, te-
tőcseréjét, új nyílászárókat 
kapott az épület, valamint 
akadálymentesítést is végez-
tek. Az egészségházban mű-
ködő védőnői szolgálat he-
lyiségében kicserélték a pad-
lót, lefestették a falakat. 
Megújulhatott az orvosi ren-
delő és a váróterem is. Ezen-
kívül kisebb-nagyobb felújí-
tásokat végeztek el a vizes-
blokkokban.  

Az önkormányzat régi terve 
már, hogy felújítsák a falu 
művelődési házát. Az intéz-
ményben már nagyon el-
használódott a vizesblokk, 
így annak korszerűsítésével 
nem várhattak. Nemrég szin-
tén pályázati támogatásból 
felújították a mosdókat és 
akadálymentesítést is végez-
tek, de azt már saját forrás-
ból. Társadalmi összefogás-
sal az önkormányzathoz tar-
tozó intézményeknél vissza-
bontásból származó, de még 
használható anyagokból te-
raszt építettek ki a művelő-
dési háznál és kicserélték a 
tetőt. Több intézménynél is 
szükségessé vált az épületek 
energetikai korszerűsítése. 
Jelenleg előkészítés alatt van 
a polgármesteri hivatal, az 
idősek klubja és egy több 
irodának is helyt adó közcélú 
épület energetikai felújítása, 
ami 85 millió forint értékű. 
Ennek a pályázatnak a köz-
beszerzése veszi most kezde-
tét.    
A közintézmények korszerű-
sítése mellett fontos cél a 
belterületi utak, utcák kar-
bantartása és felújítása. – 
Három utcarészben, a Dózsa 

György út egy szakaszán, a 
Görbeköz és a József Attila 
utca egy-egy részén most 
készül el egy három méter 
széles zúzott kőből útalap. 
Ezt a község saját forrásból 
valósítja meg – tette hozzá 
Koczkás Gábor, polgármes-
ter. Nem csak a belterületi, 
hanem a község határában 
lévő külterületi utak karban-
tartására is szükség van. A 
külterületi utak kialakítására 
a pályázat jelenleg közbe-
szerzés alatt van, ez egy 108 
milliós beruházást jelent 
gépbeszerzéssel együtt.  
- Az idei beruházások meg-
valósítását követően már az 
év végi falukarácsonyra ké-
szülődünk. Hagyománnyá 
vált a településen, hogy va-
lamennyi intézményünk dol-
gozóját decemberben egy 
évzáró rendezvényen vendé-
gül látjuk, megköszönve 
nekik egész esztendős mun-
kájukat. Bízunk benne, hogy 
a jövőben is adódnak pályá-
zati lehetőségek a település 
fejlesztésére és a kormány 
falufejlesztési programjába is 
be tud majd kapcsolódni 
Alattyán – összegezte Kocz-
kás Gábor, polgármester
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A megújult egészségház és óvoda 

A KATASZTRÓFAVÉDELEM TÁJÉKOZTATÓJA 

A hideg idő beköszöntével egyre többen 
használják nagyobb terhelés mellett a tüzelő-, 
fűtőberendezéseket. Alattyánon is számos 
családi háznál találhatók szilárd tüzelő-
anyaggal működő kazánok, valamint kály-
hák. Nem mindegy azonban, hogy ezekben 
mit égetünk el. 
A katasztrófavédelem arra kéri az állampol-
gárokat, hogy csak olyan tüzelőanyaggal 
gyújtsanak be, amelyeket a berendezés gyár-
tója ajánl, attól ne térjenek el. Bevett gyakor-
lat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók 
szemetet - gumi és műanyag hulladé-
kot, kőolajszármazékokkal szennyezett ron-
gyot, illetve lakkozott, festett fát - égetnek el 
a kazánokban, hiszen így megszabadulnak a 
feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt ter-
melnek vele. 
Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt 
magában. A hulladék kazánokban, kályhák-
ban történő elégetésével nem csak káros 
anyagok kerülnek a légkörbe, hanem felgyor-
sul a kémények belsejében a kátrány- és ko-
romlerakódás. A füstelvezető keresztmetsze-
tének csökkenésével megnő annak belső hő-
mérséklete a fűtés során, amely végső soron 
kémény- és lakástüzet, valamint szén-
monoxid visszaáramlást is eredményezhet. 
Fontos erre felhívni a figyelmet, hiszen min-
den ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A 
szakemberek szerint a legjobb olyan fával 
tüzelni, amely hasábokra vágva, szellős he-
lyiségben szárad minimum egy, de inkább 
két évig. A szárítással nem csak a fa fűtőér-
téke növekszik, hanem a károsanyag-

kibocsátása is csökken. Ha valaki csak két 
hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor annyi 
kátrány rakódik a kémény falára, mint nor-
mál fűtőanyag esetén a teljes fűtési szezon-
ban.  
Téli időszakban megnő a szén-monoxid mér-
gezés kialakulásának veszélye. Ez akkor jön 
létre, amikor egy nyílt égésterű fűtőberende-
zés elhasználja a helyiség levegőjét és nem 
biztosított az oxigén utánpótlása. A problé-
mák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílás-
zárókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biz-
tonságérzet növelhető egy szén-monoxid 
érzékelő beszerzésével is. Fontos, hogy jó 
minőségű eszközt vásároljanak, hiszen egy 
nem megfelelő érzékelő hamis biztonságér-
zetet kelthet, és nem is biztos, hogy időben 
jelzi a veszélyt. A jó minőségű szén-monoxid 
érzékelők listája megtalálható a katasztrófa-
védelem honlapján, mint ahogy azoké is, 
amelyek megbuktak az ellenőrzéseken. 
A problémák megelőzhetők, ha a tulajdono-
sok évente legalább egyszer, szakértővel el-
lenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kémé-
nyeket, hiszen a szennyeződések rontják a 
berendezés hatékonyságát és növelik a bal-
esetveszélyt. A családi házakhoz a lakosság-
nak kell megrendelnie az ingyenes kéményel-
lenőrzést és - tisztítást. Ehhez telefonon a 
1818-as számot tárcsázva, majd a 9-es és az 
1-es gombot megnyomva lehet időpontot 
foglalni, de mindez interneten is megtehető:  
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfe
lszolgalat oldalon. 
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A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. TÁJÉKOZTATÓI 
 
 
Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízháló-
zati károkat? 
A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztar-
tások belső vízhálózatain, az elfagyott szer-
kezetek cseréje akár 20.000.-Ft, vagy azt 
meghaladó összeg is lehet, nem beszélve a 
fagy okozta csőtörésből eredő vízelfolyásról. 
A TRV Zrt. néhány hasznos tanáccsal hívja 
fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel a 
fagykárok megelőzhetőek, a plusz kiadások 
pedig elkerülhetőek. 
Havonta többször ellenőrizzék a vízmérőak-
nát! Figyeljenek arra, hogy a fedele mindig 
lehajtott állapotban legyen, megfelelő zárás-
sal, hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap 
törött, vagy hiányzik, mihamarabb pótolják! 
Gondoskodjanak a vízmérőakna megfelelő 
szigeteléséről! Fontos, hogy olyan anyagot 
használjanak, amely nedvesség hatására sem 
veszít hőszigetelő képességéből. A hungaro-
cell kiváló hőszigetelő, akárcsak a hó, ezért a 
havat csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű 
eltávolítani az aknáról. 
A vízmérőaknáknak mindig mobilnak kell 
lennie. Bármilyen védelmi eljárást alkalmaz-
nak, figyeljenek arra, hogy könnyen eltávo-
lítható és visszahelyezhető legyen.  
Ellenőrizzék rendszeresen a fűtetlen helyisé-
gekben, raktárban, pincében, garázsban elhe-
lyezett vízmérőket is, hiszen nem csak az 
aknákat fenyegeti veszély. 
Ha a mérő vagy a vezetékek nyomvonala egy 
méternél kisebb mélységben van a talajszint-
től, gondoskodjanak hőszigetelésükről. A 
leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél, haszná-
laton kívüli ingatlanoknál és hétvégi házak-
nál tapasztalható. 
Víztelenítsék a belső vízhálózatot és magát a 
vízmérőt is. Miután elzárták a vízmérő előtti 
csapot, nyissák meg az ingatlan felőli vízte-
lenítő csapot. Kerti csap esetén, a felszínen 
húzódó vezetékszakasz vízmentesítése érde-
kében, célszerű előbb kiengedni a csapot, 
majd elzárni a téli elzárót. Fontos, hogy a 
víztelenítés után is marad a csővezetékben 

víz, ezért javasolt azt is szigetelni. Ha későn 
látnak hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott 
víz miatt nem tudják elfordítani az elzárócsa-
pot, előbb meleg vízzel lassan olvasszák fel a 
benne lévő jeget, majd ezután víztelenítse-
nek. 
 

Új ügyfélszolgálati funkciók a TRV Zrt-
nél 

 
A TRV Zrt-nél korábban nem elérhető, de a 
mai kornak megfelelő funkciókkal bővült az 
ügyfélkiszolgálás: E-számla, mobil appliká-
ciós ügyintézés, vízcenter oldal, online bank-
kártyás fizetés. 
Az új, korszerűbb integrált vállalatirányítási 
rendszerre történő átállás a TRV Zrt-nél 
2018. júliusában megvalósult. Augusztus 
hónaptól kezdve elindult az alaptevékenységi 
számlák tömeges kibocsátása is. Sajnos az 
eltelt időben néhány előre nem látható tech-
nikai probléma lépett fel a cégnél, melynek 
következtében az adatfeldolgozás jelenleg 
hosszabb időt vesz igénybe és esetenként 
előfordulhatnak téves adatok a számlák tar-
talmában is. Ennek tudható be az is, hogy a 
folyószámlákon közölt egyenleg nem minden 
esetben tükrözi a naprakész állapotot. 
Amennyiben Ön a számlabefizetéseit határ-
időn belül teljesíti, úgy a társaság felé tény-
leges tartozása nem áll fenn, a számlán meg-
jelenő érték a banki feldolgozás késedelmes 
volta miatt nem irányadó.  
A társaság kéri, amennyiben fizetésigazolást 
igényel az ügyfél, az akadálytalan ügyintézés 
érdekében a befizetéseket igazoló dokumen-
tumokat szíveskedjék bemutatni, vagy az 
írásban benyújtott kérelem mellé csatolni. 
A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az 
ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálat, 
a Call Center korlátozottan elérhető, valamint 
az írásos megkeresések válaszadási határide-
je is hosszabb időt vehet igénybe. A társaság 
a lehető legjelentősebb erőforrást bevonva, 
folyamatosan azon dolgozik, hogy mielőbb 
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rendeződjenek e fennakadások, a munkatár-
sak minél rövidebb időn belül a normál 
üzemszerű működésnek megfelelően tudják 
az ügyfeleket az összes ügyintézési csatornán 
kiszolgálni. 
A TRV Zrt. az átmeneti időben tapasztalt 
kellemetlenségekért a fogyasztók szíves el-
nézését kéri. 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Call Center: 06 80 205 157 
Email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu 
Vízcenter:www.vizcenter.hu/trv/ 
 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓI 

 
TISZTELT GAZDÁLKODÓK! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Alattyán Község Önkormányzata Együttműködési Megállapodást kötött a 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel a „PARLAGI SAS VÉDELME A PANNON RÉ-

GIÓBAN”elnevezésű,  LIFE15 NAT/HU/ 000902 azonosító számú  projekt keretében,  élőhely-

fejlesztési akciók lebonyolítása az önkormányzat tulajdonában lévő földutakon a HNPI természetvédel-

mi kezelésében lévő Jászság Különleges Madárvédelmi területen (HUHN10005). 

 

A 29/2017. (II.14.) határozat értelmében az önkormányzat támogatja a projekt keretében megvalósuló 

apróvad-és madárbarát élőhely-fejlesztési elképzeléseket. 

A kiválasztott földutak hrsz. azonosítója és a tervezett élőhely-fejlesztések részletezése: 

Alattyán 084: 2 x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 

Alattyán 086: 1 x 80 méter hosszúságban fásítás, cserjésítés egy sorban a telekhatár szélétől 80 cm-re. 2 

x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 

Alattyán 092: 2 x 80 méter hosszúságban fásítás, cserjésítés egy sorban a telekhatár szélétől 80 cm-re. 3 

x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 

Alattyán 081: 1 x 80 méter hosszúságban fásítás, cserjésítés egy sorban a telekhatár szélétől 80 cm-re. 1 

x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 

Alattyán 054: 1 x 80 méter hosszúságban fásítás, cserjésítés egy sorban a telekhatár szélétől 80 cm-re. 3 

x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 

Alattyán 050: 3 x 80 méter hosszúságban fásítás, cserjésítés egy sorban a telekhatár szélétől 80 cm-re. 1 

x 200 méter hosszúságban évente váltakozó mozaikos kaszálás a földút szélességében. 580 méter hosz-

szúságban a fasorok ritkítása, sarjaztatására kerül sor. 

 

Az Önkormányzat vállalta az együttműködés keretében, hogy a projekt keretében létrehozott élőhelye-

ket nem módosítja, vagy kezeli a projekt céljaival ellentétesen legalább 2026 március végéig. 

Kéri az önkormányzat az érintett gazdálkodók együttműködését. 
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Alattyán Község jegyzője a kutak bejelentésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adja: 
Az Országgyűlés tárgysorozatában a belügyminiszter beterjesztésében, a bizottsági jelentések és az ösz-
szegző módosító javaslat vitájára vár a T/2930 törvényjavaslat, mely egyes belügyi tárgyú és más kap-
csolódó törvények módosításáról szól.  
Ez a törvényjavaslat elfogadása esetén módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. 
§ (7) bekezdését a következő rendelkezésre: 
 
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi 
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi …. törvény hatálybalépését megelő-
zően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosí-
tó vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.” 
Amennyiben a törvényalkotás ezt a rendelkezést elfogadja a kutakat 2020. december 31-ig kell beje-
lenteni! 
 

-.-.-.-.-. 
 
Talán többen is emlékeznek még ez év júniusában megjelent gondolataimra, mely „Egy faluszépítés 
margójára” címet viselte. Soraim sajnos folyamatosan időszerűek, legfeljebb az évszakok befolyásolják 
mikor melyik gondolatom a helyén valóbb.  Beleléptünk a decemberbe, egyre hidegebbek a nappalok. 
Zöldhulladék már nem nagyon keletkezik, a tél „megeszi” azokat a növényeket, amelyek a kertekben 
maradtak. Ezek majd valamikor kora tavasszal lesznek kiirtva és a jobbik eset, hogy szelektív zsákokba 
kerülnek, kevésbé jó, ha a helyi rendeletünk szabta időkorláton belül elégetik azokat, a legrosszabb pe-
dig, ha kikerülnek a házak elé. Többször, többféleképpen igyekeztük a T. Lakosság tudtára adni, hogy 
ne helyezzenek ki zöldhulladékot ingatlanjaik elé, mert nem szállítjuk el. Többen úgy gondolták, mégis 
kirakják, hiszen előbb-utóbb biztos bántani fogja majd az önkormányzat szemét a kihelyezett halom és 
ezzel kvázi kikényszerítik, hogy azt onnan elszállítsuk. Minden kérésünk, jelzésünk, felszólításunk 
eredménytelen maradt eddig az így gondolkodókkal szemben. Szeretném az észrevételemet magáénak 
érzőket már most figyelmeztetni, jövő tavasszal elég drasztikus eszközhöz folyamodunk majd ilyen 
esetben, annak érdekében, hogy egyszer és mindenkorra megértessük a renitensekkel, hogy szabályelle-
nesen ne tegyenek ki zöld hulladékot az ingatlanjaik elé. Mindezt amiatt írtam most le, hogy ha majd 
bekövetkezik ez a barátságtalan lépés az önkormányzat részéről, ne legyenek meglepődve. A hulladék-
szállító társaság a szabályszerűen kirakott zöldhulladékot a megjelölt napokon jövőre is el fogja majd 
szállítani, kérem azt vegyék igénybe. 
Tél van, fűtünk. Abba már bele sem megyek, hogy ki mivel… Viszont, ahol salak keletkezik, kérem azt 
ne az utcán helyezzék el! A júniusi számban megjelent írásom után a „kedvencemnek” nevezett Árpád 
vezér utca és Erzsébet királyné utca „háromszögében” lévő kupac eltűnt, amelyért köszönet. De ugye 
már az idén nem keletkezik újabb??? 
 
          Tóth Ildikó jegyző 
 

Az „Aranyalkony” Nyugdíjas Klub őszi rendezvényei 

Szeptember 29-én a Szent Mihály napi rendezvé-
nyen klubunk is be nevezett a főzőversenyre.  
Fekete József főszakács vezetésével készült a 
finom babgulyás. Szép számmal fogadták el az 
ebéd meghívást tagjaink, melyet nagy örömmel 
fogadtam. Szeretnék köszönetet mondani az 
Alattyán Községért Alapítvány Kuratóriumának, 
hogy nekem ítélték az Alattyánért Díjat! Nagy 
megtiszteltetés számomra ez az elismerés, köszö-
nöm szépen!  November 10-én ünnepeltük a kö-

zös névnapokat, köszöntöttük a 60-70-80. szüle-
tésnaposainkat. Köszöntöttük 50. házassági év-
fordulójukat ünneplő Fekete Józsefet és Nejét. 
Vasdiplomáját vehette át ebben az évben Varga 
Károlyné klubtagunk, melyhez gratulálunk! Az 
ünnepelteknek sok örömet és boldogságot kívá-
nunk erőben, egészségben, gratulálunk minden-
kinek! Kulturális blokkunkban fellépett a Férfi 
kórus, a Táncos lábú mamik, és még Bárkányi 
Adrienn fellépése emelte rendezvényünk színvo-



8 

XXI. évfolyam 4. szám 2018. december 

nalát. Köszönet a fellépőknek és Adriennek, hogy 
szabaddá tette magát és színvonalas műsort ho-
zott nekünk! 

Már tervezem a 2019-es kirándulásokat, június 
30-tól július 05-ig Hajdúszoboszlón fürdőzéssel 
egybekötött gyógykezelésre foglaltam helyet a 
Hajdú Kempingben. Kedvezményes ellátásban 
részesül a csoport, mivel visszatérő vendégek 
vagyunk. 2019. augusztus 23-24-25-26-án Őrségi 
kirándulást szervezek. Az Őrség zömében Nyu-
gat – Magyarország, kisebb részében a szlovéniai 
Muravidéken található történeti és néprajzi táj-

egység, Zala és Vas megye találkozásánál. Aki 
szeretne velünk tartani bármelyik kiránduláson, 
szívesen várom jelentkezését, 2019. január 30-ig! 
Tel: 20/919-80-60 
Lassan itt az év vége, kívánok a klub tagjainak és 
mindenkinek jó Adventi készülődést!  

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOL-
DOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK  

MINDENKINEK!   
Móczó Vilmosné 

                                                                                     

 

     
 

AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL 
Október 1-jét 1991-ben az ENSZ nyilvánította az 
idősek világnapjává. Ez alkalomból a Művelődési 
Házban vendégeskedtünk. Leblanc Győző és 
Tóth Éva csodaszép operett előadását hallgathat-
tuk meg. 
Október végén pedig Tormási Attila zenés-verses 
műsorán énekelhettünk időseinkkel. A halottak 
napját és a mindenszenteket elcsendesedve, régi 
szeretteinkre emlékezve tartottuk. Aktív tagjaink 
részt vettek a fáklyás felvonuláson is. Közeledve 
az év végéhez, kézműves termékeinkkel a Luca 

napi vásárra készülünk. Már nagyon várjuk a 
Mikulást, és nem csak az intézményt, hanem a 
lelkünket is ünnepi hangulatba öltöztettük!  
A falukarácsony alkalmából kis előadással készü-
lünk, melyre szeretettel várjuk a hozzátartozókat 
is, 2018. december 17-én délután a Művelődési 
Házba!  
 
Az ünnepek idején intézményünk 2018. decem-
ber 21-től 2019. január 2-áig zárva tart.  
 

   
 

 

Szeretettel köszöntöttük 
születésnaposainkat! 

 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk minden 
kedves tagunknak és a 

település lakóinak! 
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ISKOLAI HÍREK 
Intézményünk az új tanévet új szervezeti keretek 
között indította. 2018 őszétől intézményünk neve 
Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár 
Általános Iskolai Tagintézménye. Központunk 
Jánoshida lett. A szervezeti változásokon túl 
szakmai tekintetben továbbra is fontos nevelési 
elvünk a gyermekek személyiségformálása, 
eredményes életpályamodell nyújtása. Az átala-
kulásnak köszönhetően két félállásban foglalkoz-
tatott – nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott - 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős, illetve infor-
matikus dolgozik intézményünkben. A tanév 
során új nevelő érkezett iskolánkba Réti Szilvia 
tanító néni személyében, aki a 3. napközis cso-
port vezetését látja el. Az iskola tanulólétszáma a 
tanév kezdete óta folyamatos emelkedést mutat. 
A tanév során tovább folytatódik az intézmény 
régi szárnyának megújulása. A tervek szerint a 
következő év elején átadásra kerül a felújított 
vizesblokk. Megtörtént az intézmény informati-
kai rendszerének kiépítése, az egész intézményt 
lefedő WIFI hálózat december elejére kialakításra 
került. Pályázati forrásoknak köszönhetően to-
vább gyarapodik informatikai állományunk is. A 

2018 végéig tudjuk folytatni tanodai programun-
kat, igaz csökkentett óraszámban, kevesebb 
résztvevővel, de a tanulóknak köszönhetően ha-
sonló lelkesedéssel. Jelenleg 170 tanuló igyek-
szik intézményünkben elsajátítani azokat az is-
mereteket, melyek segítségével gyarapodik tudá-
suk, szélesedik látókörük. Törekszünk arra, hogy 
színesebb programokkal tegyük vonzóbbá az 
iskola mindennapjait. Az eltelt időszakban Már-
ton napi vigasság, pályaorientációs nap, egész-
ségnap keretében gazdagodhatott az ismeretek 
tárháza. A decemberi hónapban Luca napi vásár, 
télapó ünnepség, fenyőünnep, karácsonyi osz-
tályprogramok várják a kicsiket és a nagyobba-
kat. Törekszünk pedagógusaink módszertani 
ismereteinek szélesítésére, így többen továbbkép-
zéseken vettek részt a tanév kezdete óta. Sajnos 
az idei tanév sem mentes a problémáktól, de a 
gyermekjóléti szolgálattal közösen törekszünk a 
szülőkkel való együttműködésre tanulóink érdek-
ében.  

Kívánunk minden tanulónak, családnak, kollégá-

nak, a település lakóinak kellemes karácsonyi 

ünnepet és boldog új esztendőt!

BABA-MAMA KLUB

 
Településünkön szeptember óta elindult a baba-
mama klub heti rendszerességgel, amelynek az 

Alattyáni Művelődési Ház ad helyet. A klub a kis-
gyermekes anyukák és babáik számára nyújt fog-
lalkozásokat, programokat. Eddigiekben megvaló-
sultak között szerepel a baba-mozi vetítődélután, 
különböző kézműves foglalkozások, illetve bizo-
nyos témákban ismeretek szerzése. A foglalkozá-
sokon egyre nagyobb a részvétel, amelynek na-
gyon örülünk és szeretettel várjuk a további érdek-
lődőket következő eseményeinkre is!  
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ÜNNEP ELŐTT 
Barátaim az Úrban, Kedves Olvasók! Talán meg-
lepőnek tűnik, és sokan talán hitetlenkedve csó-
válni fogják a fejüket, de tény, hogy kis falunk-
ban is voltak boszorkányok! Helyesebben: vol-
tak, éltek nálunk is olyan személyek, akikről azt 
hitték, azt terjesztették, azt suttogták, azt terjesz-
tették, hogy Ők bizony boszorkányok. Dédanyá-
ink, nagyanyáink, sőt anyáink idejében is beszéd-
téma volt, "Ilonfranci", "Kadimama" vagy "Bá-
ránkámmarinéni" egynémely roppant furcsa vi-
selt dolga, viselkedése . Még azidőtájt is, amikor 
a gyűjtéseket végeztük, tehát a ' 90-es évek-
ben sem szívesen beszéltek róluk az idősek, 
mintha a "rosszak" szellemei máig ott lebegné-
nek, ott kísértenének, ott rejtőzködnének a pók-
hálós sötét sarkokban, a nyikorgó száraz öreg fák 
borzongató nyikorgásában, régi kilincsekben, 
ajtófélfákban, törött tükrökben, a baglyok ijesztő 
visításában. Mesélték, hogy a fülledt nyarakon 
amikor a forgószél  porzott az utakon, azt suttog-
ták, hogy "Vigyázzatok, Ilonfranci ottmegy a 
forgószélben  szétszórja a kévéket!" A boszorká-
nyok "megszopták a tehenet" (véres volt a tej) 
"meglovagolták a legényeket" rontást hoztak a 
házra és a ház népére, taligakerék képében  ke-
servesen nyikorgottak az éjszakában, vagy kutya 
képében kísérgették a jámbor lelkeket. Gyakran 
változtak békává, fekete macskává, csikóvá. Öz-
vegy Homoki Mihályné Mari néni mesélte, hogy 
amikor meghalt az egyik alattyáni boszorkány és 
felrakták a koporsót a szekérre, hogy kivigyék a 
temetőbe  a lovak csak rettentő erőfeszítéssel 
bírták a  szekeret elhúzni, mert olyan nehéz volt 
"mintha teljesen megvóna rakva". A falusi népek 
úgy(is) vétkeztek a boszorkányok ellen, hogy pl. 
megfogták a békát  és a talpát megégették, vagy 
megpatkolták a macskát, kutyát  lovat és az a 
személyt tekintették boszorkánynak, aki a falu-
ban másnap lesántult. Így tudták akkoriban. A 

vásárban újonnan vett jószágok elé  a gazdasz-
szony  leterítette a kötőjét és azon keresztül en-
gedték be az istállóba, hogy ne tudjon bemenni a 
boszorkány a jószággal. Az új házba legelőször 
csirkét dobtak be, hogy a bent lévő "rossz" abba 
essen bele. Az 1582. február 24-én XIII. Gergely 
pápa által elrendelt  naptárreform előtt Luca nap-
jára esett a téli napforduló, ekkor volt a legrövi-
debb a nappal, leghosszabb a sötétség. Nálunk is 
elkezdték összeállítani a Luca székét  etnikai 
hovatartozás nélkül, amit karácsonykor /vagy 
előtte való este/ a templom előcsarnokában - írja 
Besze Mihály 1955-ben - letették és krétával 
„varázskört" húztak maguk köré. A székre állva a 
templomba jövők között felismerték a boszorká-
nyokat. Ilyenkor aztán egy marék kölest kell  
kiszórni és futás hazafelé, mert annyi ideje van 
csak, hogy hazaérjen, amíg a boszorkány felszedi 
az összes kölest! Alattyánon a Luca széket nem 
csak a templomban, hanem más "jeles helyen" 
például a keresztúton is felállították, ahol a  ci-
gányasszonyok és a magyar asszonyok együtt 
"ülték végig" éjfélkor, ami nagy szó volt. Itt a 
keresztútban éppúgy meglátták a gonosz boszor-
kákat, mint a templomban. Sőt tudtak olyan   ri-
tuáléról is, amely szerint, ha valaki ki mer menni 
a határban lévő keresztútra karácsony éjszaka  és 
a  Luca napjától Karácsonyig összeszedett 13 db 
napraforgószárat éjfélkor meggyújtja, az is meg-
látja a söprűn lovagló boszorkányokat! Jeles idő-
jósló nap volt Alattyániában is  Luca napja! Szo-
kás volt 13-án meggyfagallyat vágni és felrakni a 
kemencére. Karácsonyra  a kivirágzott rügyek 
mutatták meg, hogy melyik hónap  milyen lesz, 
derűs, avagy borús.  Én a magam részéről azt 
kívánom, hogy mindannyiunk számára derűsen 
teljenek el az ünnepek  és senkinek ne legyen 
borús a beköszöntő  Új Esztendő!  

Szívből kívánja ezt: Budai Rudolf 

 
A GECSE ÁRPÁD HELYTÖRTÉNETI KÖR VALAMENNYI LELKES TAGJA  ÉS A MA-
GAM  NEVÉBEN EZÚTON KÍVÁNOK BÉKÉS ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 

HÍREK AZ ÓVODA ELETÉBŐL 
      „Mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világba.” (John Robbins) 

Ezek az „apró tettek” itt vannak körü-
löttünk, csak fel kell figyelni rájuk. Egy ilyen 
tett az óvodások javára rendezett Jótékonysá-
gi bál volt. Úgy gondoltam beszámolok az 
Alattyáni Hírmondó olvasóinak, a falu lakói-
nak erről a számunkra nagyon fontos ese-

ményről. Ezúton szeretnék üzenni és kinyil-
vánítani köszönetemet mindazoknak, akik 
2018. november 17-én Óvodánk Jótékonysá-
gi bálján részt vettek, valamint azoknak is, 
akik valamilyen formában támogattak ben-
nünket. Ezzel az „apró tettel” hozzájárultak 
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ahhoz, hogy ez a bál sikeres legyen és célja-
inkat megvalósíthassuk. Ez a cél: az óvoda 
udvarának felújítása, új játszóeszközök tele-
pítése, gyepszőnyeg lerakása. Ezen az estén 
csak az óvodára sugárzott a fény, a jótékony-
ság, az adakozás fénye! 

 
A bálon 99 fő vett részt, majdnem ugyaneny-
nyien (Önkormányzat, Képviselők, Szülők, 
vállalkozók, intézmények, cégek, magánsze-
mélyek) nyújtottak támogatást pénzadomány, 
tombolatárgy formájában. Nagy segítséget 
kaptunk az SZMK szülők részéről is, akik 
folyamatosan igyekeztek a szervezési felada-
tokban részt venni, mindenben a segítségünk-
re lenni. Az összefogás eredménye: egy na-
gyon hangulatos, jól megszervezett, valóban 
igazi kikapcsolódást nyújtó sikeres bál való-
sult meg, amely örömet nyújtott minden je-
lenlévőnek. Köszönjük a fellépőknek, hogy 
önzetlenül vállalták a szereplést és hangula-
tosabbá, színesebbé tették a megnyitót. Az 
Innoven Kft a finom vacsorával, Farkas Sza-
bolcs pedig a remek zenélésével emelte a bál 
színvonalát. 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A RÉSZ-
VÉTELT ÉS A TÁMOGATÁST! 

Ez a bál elsődlegesen az óvoda támogatásáról 
szólt, de úgy vélem arról is szólt, hogy fi-

gyeljünk oda a másikra, figyeljünk oda arra, 
akinek szüksége van valamire, vagy valami-
ért munkálkodik. Figyeljünk oda kis falunk-
ra. Itt éljük életünket, mi vagyunk (a falu 
lakossága) a felelősök, hogy szebbé, élhetőb-
bé tegyük. Legyen az az óvoda vagy bárme-
lyik intézmény, vagy „csak” az utcák! Az 
összefogás, az odafigyelés nagyon fontos! A 
régebbi időkben csak ez vitte előbbre a fejlő-
dést. Ne hagyjuk, hogy ez a közösségi érzés 
feledésbe merüljön. Tavasszal megkezdjük 
az udvari munkákat, hogy szebbé varázsoljuk 
a gyermekek mindennapi környezetét. Ter-
vezzük és szervezzük a megvalósítást, 
amelynek a bál jóvoltából minden támogató a 
részesévé válik. A tényleges munkálatok 
megkezdésekor továbbra is számítunk a szü-
lők és az önkéntesek segítségére, összefogá-
sára. 
Közeledünk az év végéhez és azt hiszem, 
örömmel mondhatjuk el, hogy ez az év az 
óvoda történetében kiemelkedően eredmé-
nyesnek mondható: sok év várakozás után 
nagy felújítást kaptunk: modern vizesblok-
kokat, fűtéskorszerűsítést, szigetelést, aka-
dálymentesített feljáratot, új kerítést, felújí-
tott tálalókonyhát, beépített szekrényt, lami-
nált padlót, új függönyöket. Köszönjük az 
Önkormányzat támogatását! 
Ez az év lassan a végéhez ér, a mozgalmas, 
munkás mindennapokat felváltja az Adventi 
készülődés, várakozás időszaka. Óvodása-
inkkal együtt mindannyian várjuk az elcsen-
desedést, az ünnepet, a családi együttlétet.  
Az óvoda dolgozói nevében mindenkinek 
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánok: 

Kovácsné Markó Katalin 
intézményvezető 

 
A Művelődési Ház a következő évben is vár 
minden érdeklődőt bővülő programkínálattal és 
sok szeretettel a már működő és leendő klubja-
ink, foglalkozásaink, előadásaik látogatóinak 
sorában. Törekszünk arra, hogy minél színvona-
lasabb, minél szélesebb réteget érintő progra-
mokkal elégítsük ki a település lakóinak igényét. 
A könyvtár is igyekszik a kor kihívásainak meg-

felelően az olvasói igényeket kielégíteni, szolgál-
tatásait bővíteni. Megújuló környezettel, töretlen 
lelkesedéssel várjuk a közösségi rendezvények 
iránt érdeklődőket!  Az új esztendőre kívánunk a 
település lakóinak kellemes karácsonyt, jó 
egészséget, boldog új évet! 

Simon Józsefné 
intézményvezető  
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• Kosztor Kinga 
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Házasságkötés 
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• Kocsis Sándor 
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