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POLGÁRMESTERI ROVAT 

 
                            TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

2021 évet új lendülettel és reményekkel kezdte az 

egész ország.  Alattyán életében ez az év ott foly-

tatódott, ahol az előző befejeződött. Sajnos a 
Covid-19 még mindig beárnyékolja a mindennap-

jainkat, ezzel megnehezíti életünket és önkormány-

zat munkáját is. Januárban a település lakossága 
birtokba vehette a Kiskert területén kialakított Tu-

risztikai parkot. A jobb idő beköszöntével sokan lá-

togatnak ki sportolni, játszani vagy csak élvezni a 
természet nyújtotta örömöket. Itt is szeretném fel-

hívni a figyelmet, hogy ez a terület közös, a Miénk! 

Mindenki sajátjaként vigyázzon a tisztaságra és a 

tárgyak, eszközök állapotára. Már a múlt év végén 
egy jászsági megbeszélés keretében tájékoztatva 

lettek a polgármesterek a népkonyha szolgáltatás 

lehetőségéről, melyhez való csatlakozási szándé-
kunkról az alattyáni testület döntött. A lakosság ja-

nuár végén kapott egy rövid tájékoztatást képviselő 

úr tolmácsolásában.  Március elején a lakosokat 
több fórumon is tájékoztattam, hogy kik és milyen 

ellátást igényelhetnek ezen programon belül. Pozi-

tív volt a visszajelzés és sokan töltötték ki a szán-

déknyilatkozatot. A szolgáltatás megkezdése már 
csak a hivatalok engedélyére vár, ezért egy kis tü-

relmüket kérem. Február elején sikerült megszün-

tetni azt az áldatlan állapotot, amit a COOP üzlet 
elé kihelyezett szelektív gyűjtő sokszor előidézett. 

A konténereket a Szent István térre, egy kevésbé 

szemet megbotránkoztató helyre helyezték át a kol-

légák. A megüresedett helyre Fekete Gyula által 
készített és adományozott szív alakú kupakgyűjtő 

került. Ennek eredményeként március közepén 

nagy zsák kupakot adtam át a Jászsági Fiatalok Ön-
kéntes Csapatának, ezzel támogattuk a Szent Már-

ton Gyermekmentő Szolgálatot. Az alattyáni ön-

kormányzat szerződést kötött egy használt étolajat 
gyűjtő céggel annak érdekében, hogy a környezet-

tudatos magatartást elősegítsük. Az olaj üvegben 

vagy flakonban helyezhető el az önkormányzat ud-

varán elhelyezett gyűjtőben. A cég minden leadott 
liter olaj után 25 Ft-ot utal át a polgárőr egyesüle-

tünknek. Nagy problémát jelentenek a településen 

a kóbor kutyák! Ennek megszüntetésére most már 
drasztikus megoldáshoz kell folyamodnunk és a 

törvényi kereteken belül szigorú büntetést fog 

kapni, aki az első felszólításra nem tesz eleget a fe-

lelős állattartásnak! A közmunka program mező-
gazdasági részében a tavalyi évben bevált előnevelt 

és vágócsirke értékesítést, malac és hízósertés érté-

kesítést, juhtenyésztést folytatjuk. Növénytermesz-
tési feladatot a cékla ültetvénnyel valósítjuk meg. 

Eső esetén sok utca járhatatlan, mert még útalap 

sem borítja. Ezt szeretnénk a lehetőségekhez mér-
ten megoldani, illetve egy minimális járdaszakasz 

is meg fog újulni. Nagy kihívásnak látom, hogy a 

település fiataljai Alattyánon telepedjenek le és ez-

zel elősegítsék a település fejlődését. Sokan keres-
nek meg, hogy tudok-e eladó ingatlant, mert ők 

olyat, amire az állami támogatásokat fel tudnák 

venni, nem találnak. Ennek a hiánynak a megoldá-
sára kerestem meg egy vállalkozót, aki szívesen 

épít a településen ingatlanokat, melyeket kulcsra-

kész állapotban vehetnek át az új tulajdonosok. A 
kampányomban felvetettem, hogy milyen jó lenne, 

ha társadalmi munkában meg tudnánk sok mindent 

valósítani a településen. A nyugdíjasok egy cso-

portja a templom mögötti emlékparkot a múlt év-
hez hasonlóan az idén is gondozásba vette.  Társa-

dalmi munkában szeretnék áprilisban egy szemét-

gyűjtő napot hirdetni, hogy Alattyánt, illetve a kör-
nyező területeket mentesítsük a szeméttől. Ennek a 

felhívásnak a kidolgozása folyamatban van, bízom 

benne, hogy a pandémia nem akadályozza meg a 

szándékomat. Végezetül szeretnék mindenkit meg-
kérni, hogy a közös vagyonunkra közösen vigyáz-

zunk! Ha valaki szemetel, szólítsuk meg, és ne le-

gyünk bátortalanok a rongálókra rászólni, feljelen-
teni őket!  

Mindenkinek kívánok kitartást a jelenlegi vész-

helyzet kibírásához és adjuk meg az esélyt, hogy az 
oltással visszanyerjük az életünket! 

 

Huszár Arnold 

polgármester 
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TÁJÉKOZTATÁS – TEHENÉSZETI ÚT

Már megválasztásom előtt sokan megkerestek, 
hogy az a kivitelezés, ami a tehenészeti telephez 

vezető úton zajlik nem minőségi. Megválasztásom 

után szembesültem azzal a ténnyel, hogy a lakosok 
jelzése helytálló volt és valóban nagy figyelmet 

kell fordítanom erre az ügyre. Akkoriban még csak 

annyit lehetett látni, hogy már a szeptemberi átvé-

telt követően javításra szoruló útszakasz több pont-
ján is garanciális javítások történtek. Az első tél, 

valamint az útszakasz használata meg is mutatta a 

hiányosságokat. Mivel nem vagyok szakmabeli, 

ezért egy szakértői vizsgálatot 

kértem, ami sok szabálytalan-

ságot, pontatlanságot tárt fel.  
Ezt jeleztem az illetékesek felé, 

amivel egy időben a kivitelező-

vel is tárgyalásokat folytattam 
ügyvédi segítséggel. Ez idő 

közben zajlottak a háttérben az 

adminisztrációs munkák és a 

projekt kifizetési kérelmének 
előkészítése, ami a kivitelező 

pontatlanságai miatt nagyon 

sok időt vett igénybe. A kifize-
tési kérelmet az Irányító Ható-

ság még mindig nem teljesí-

tette, a projekt számláján már 
évek óta nincs pénz, így a kivi-

telezőt sem tudtuk kifizetni. A kivitelező most jogi 

útra terelte a követelését, mivel az önkormányzat 

2019 szeptemberében átvette az utat, bár az a jelen-
legi állapotában járhatatlan és a garanciális követe-

lésünket sem volt hajlandó figyelembe venni. 

Mi lesz a folytatás, még számomra is kérdés, de a 
következő újságban is tájékoztatom Önöket a fejle-

ményekről. 

Huszár Arnold 

polgármester 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Ösztöndíj pályázat általános iskolai felső tago-

zatos diákok részére 
Alattyán Község Önkormányzata pályázatot hirdet 

az EFOP 3.9.2 pályázat keretében 
Elnyerhető ösztöndíj összege: 83.810 Ft  

Az összeg egyszeri folyósítása folyószámlára tör-

ténik 2021. április 15. napjáig. (a pályázónak kell 

folyószámlával rendelkeznie) 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 bejelentett alattyáni lakcím 

 iskolalátogatási igazolás 

 szociálisan hátrányos helyzet 

 kiskorú személy törvényes képviselője 

nyújtja be a pályázatot 

 egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíj-

ban iskolalátogatási igazolásával össze-
függően nem részesül 

Előnyt jelent: 

 kimagasló tanulmányi eredmény (4,00 fe-

lett) 

 szociálisan hátrányos helyzet 

Pályázat benyújtása: 
Kizárólag a pályázati űrlapon, a szükséges mellék-

letek csatolásával. 

Pályázat kötelező melléklete: 

 oktatási intézmény által kitöltött eredeti 

iskolalátogatási igazolás 

 az előző félév bizonyítványának oktatási 

intézmény által hitelesített igazolása 

 határozat vagy igazolás a hátrányos hely-

zetről 

 hiányosan vagy határidőn túl benyújtott 

pályázatok elutasításra kerülnek. 

 hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 

03.26. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 postai úton ajánlott küldeményként az 

5142 Alattyán Szent István tér 1. vagy 

személyesen a Polgármesteri Hivatal tit-

kárságán 
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Adatkezelés: 

 a pályázó pályázata benyújtásával bünte-

tőjogi felelősséget vállal az általa közölt 

adatok valóságtartalmáért 

 a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a sze-

mélyes adatait a pályázatot kiíró Alattyán 

Község Önkormányzata nyilvántartásba 

vegye és a jogosultság ellenőrzése céljá-
ból az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

Az elbírálás határideje: 2021.03.30. 

Az ösztöndíj visszavonásra kerül: ha megszűnik 

a tanulói jogviszony. 
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú  

„Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járás-

ban” – projekt keretében meghirdetett pályázat 
 

 

 

 

 
 

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉRDEKÉBEN 

 

Manapság so-

kat hallunk a 
környezet vé-

delméről, az 

ember által 
kidobott, szá-

mára nem 

hasznos 
anyagok ká-

ros hatásairól. 

Biztos va-

gyok benne, 
hogy szinte 

minden ház-

tartásban süt-
nek krumplit, 

rántott húst, amihez étolajat használnak. Sütnek 

benne egyszer, kétszer, talán háromszor, és utána? 
Legtöbb esetben a szemétbe kerül, üvegben vagy 

anélkül. Tudták, hogy újrahasznosítható? Biodízel-

ként gépjárművek hajtóanyaga, de a festékgyártás 
és gipszgyártás, sőt az aszfalt gyártása során is fel-

használható. Ha a kidobásra szánt étolajat egy le-

zárt üvegben, flakonban elvisszük gyűjtőhelyre, 
már sokat tettünk környezetünk védelméért! És ha 

segíteni szeretnénk másoknak, itt a lehetőség! Ön-

kormányzatunk megállapodást kötött a Biotrans 

Kft-vel, amely cég az elhasználódott étolaj begyűj-
tésével foglalkozik. A gyűjtőkonténer az önkor-

mányzat udvarán kerül elhelyezésre, ide lehet 

hozni lezárt üvegben a kidobásra szánt étolajat. A 
megállapodás szerint a Biotrans Kft literenként 25 
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Ft-tal támogatja az alattyáni polgárőrséget. Nem 

tűnik soknak, de higgyék el, sok kicsi sokra megy! 

Az elhasználódott étolajjal úgysem tudna mit kez-
deni, viszont ezzel a kis gesztussal is lakóhelyének 

biztonságát támogatja! 

Tegyünk közösen azért, hogy Alattyán élhetőbb, 

környezettudatosabb, biztonságosabb település le-

hessen! Ne feledjék, sok kicsi sokra megy. 

TISZTELT ALATTYÁNIAK! 

Néhány gondolat a Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezetének életéből. Ebben az évben is 3 
véradást terveztünk, januárban 44 fő jelent meg 

a véradáson és 36 fő le is tudta adni vérét. Nagy 

segítség a mai világban beteg embertársaink 
számára. Régi vesszőparipám, hogy előbb 

utóbb fiatalítani kell a véradó donorok számát, 

hiszen egyre többen vagyunk a közép és idős 

korosztályból, akik betegek lesznek, illetve ki-
öregednek a véradásból. Minden véradáson 

igyekszünk ajándékkal megköszönni a részvé-

telt, s ha idén lehetőség lesz rá a véradó vacsorán ismét találkozhatunk, megköszönve a segítségnyújtást. 
Várjuk a fiatalokat is véradásainkra, hiszen NEKI EGY TŰSZÚRÁS, MÁSNAK AZ ÉLETET JELENTI. 

A tavaszi véradásunk április 16-án lesz, melyre minden segíteni szándékozó embert szeretettel várunk!  

Tisztelettel: Vízi Lászlóné 

 

KEDVES ALATTYÁNIAK, TISZTELT PÁCIENSEIM! 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Szerkesz-

tőségnek a felkérést és a lehetőséget, hogy pár sort 

írhatok Önöknek, a község alapellátási praxisának 

első embereként, háziorvosként! Ebben a pandé-

miás helyzetben miről is írhatnék, ha nem a világ-

szerte taroló járványról, a COVID19-ről. Bár itt 

nincs arra lehetőség, sem kapacitás, hogy részlete-

sen végig beszélnénk a betegséget a-tól z-ig, de 

szerintem most a legfontosabb és legégetőbb kér-

dés a betegség elleni védőoltás, mely sok embert 

foglalkoztat. A háziorvos legfontosabb feladata a 

hozzá tartozó lakosság felvilágosítása a ránk lesel-

kedő különböző betegségekről és annak a megelő-

zéséről. A betegségek, köztük a most szóban forgó 

járvány, a COVID19 életmódváltással, megfelelő 

magatartással és tevékenységgel megelőzhetők. A 

betegségek megelőzése igen összetett, de egy kis 

odafigyeléssel és megfelelő hozzáállással nem is 

olyan bonyolult és nehéz. Ha ismerjük egy fertőző 

betegség terjedési útját, módját, akkor nyert 

ügyünk van. Nos, a COVID19 korokozójáról a 

SARS-COV2 vírusról tudjuk, hogy cseppfertőzés-

sel terjed egyik fertőzött emberről a másikra. Mit is 

jelent ez? A száj és az orr váladékban lévő vírus a 

levegőbe kerülve a megfelelő közelségben lévő 

másik ember szájába és orrába kerülhet, aki ennek 

következtében megfertőződik. Ha ezt az utat „le-

zárjuk”, megszakítottuk a járványláncot! Ezt az 

utat akkor tudjuk lezárni, ha megfelelő távolságot 

tartunk és szájmaszkot viselünk. Vannak, akik el-

lenzik a maszk viselését, de a miértre kielégítő ma-

gyarázatuk nincs. Tudni kell, ha valaki köhög, tüsz-

szent, vagy akár beszél, a szájából és az orrából 

szabad szemmel nem látható mikrocseppek kerül-

nek ki a levegőbe és a tőle fél méternél közelebb 

álló ember légzése során ezek a mikrocseppek be-

kerülhetnek az ő szájába és orrába is. Ha ezt „zum-

moljuk”, úgyis lehet mondani, hogy egymás szá-

jába, orrába köpködünk. Ó, ez a mondat nagyon íz-

léstelen, sőt undorító volt. Elnézést, de szándéko-

san írtam így! Ugyanis ezzel szeretném szemlél-

tetni a szájmaszk viselésének a fontosságát. Tehát 

ha nem lenne járvány, akkor is jobb lenne a száj-

maszk viselése, vagy a kellő távolság megtartása. 

Mindennapi életünk során kénytelenek vagyunk 

menni iskolába, dolgozni, bevásárolni. Útközben 

sok mindennel érintkezünk a tömegközlekedési 

eszközökön, a vásárlás során stb. és ezt legtöbbször 

a kezünkkel tesszük meg, melyhez sok minden ra-

gad, illetve rákerül, mely tartalmazhatja a még meg 

nem száradt, fertőzött ember orr- és szájváladékát. 

Ezért kell, hogy minden alkalommal, mikor haza-

térünk, szappanos, langyos vízzel mossunk kezet. 

De ezt kell tenni, ha munkahelyünkre, ha iskolába, 

vagy bárhová érkezünk, egyszóval naponta több-

ször kell megmosni kezeinket szappanos vízzel. 

Bár ezekkel az általam eddig említett intézkedések-
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kel tele van a média, és biztosan Önök is eleget hal-

lották már, de remélem, hogy újat is tudtam közölni 

e sorok olvasóival. A betegségek megelőzése azért 

ennél sokkal összetettebb. A fertőző betegségek el-

leni küzdelem egy másik legbiztosabb és bevált 

módja, az adott kórokozó, vagy az általa okozott 

betegség elleni védőoltás. A 2019 végén „híressé 

vált”, a világot mai napig lázban tartó koronavírus 

ellen a tudósok világszerte gyorsan cselekedtek, 

így hála nekik, nagyon rövid idő alatt sokféle védő-

oltás készült el. A világ minden részén elkezdték 

oltani a lakosságot, így Magyarországon is. Vi-

szont számomra ismeretlen okok miatt sokféle, 

egymásnak sokszor ellentmondó elméletek röppen-

nek fel a médiában, az interneten. Biztos vagyok 

abban is, hogy Önök közül is sokukban merültek 

fel különböző kérdések, hogy valóban hatásos-e az 

oltás, vajon melyik a jobb, mennyire biztonságosak 

a különböző vakcinák? IGEN, minden,  az eddig 

Magyarországon megjelent COVID19 elleni oltás 

hatásos! Ezt egyrészt azért merem állítani, mert tu-

dom, hogy bármilyen gyógyszer, vagy oltóanyag, 

mely bekerül Magyarországra, az alapos tudomá-

nyos vizsgálat nélkül nem kerülhet alkalmazásra! 

Másrészt azt is tudom, hogy minden védőoltás a le-

ölt kórokozót, vagy legyengített vírust, vagy annak 

valamelyik alkotó részét tartalmazza, melyet oltás-

sal juttatunk be az ember szervezetébe, ahol az im-

munrendszer sejtjeivel találkozik. Azok ezt idegen 

anyagként érzékelik, azonosítják és memorizálják 

az adott kórokozót, felkészülnek az ellene való 

küzdelemre. Ez a folyamat néha egyetlen oltással, 

máskor kettővel, és van, mikor 3 alkalommal be-

adott oltás után érik meg. A szóban forgó kórokozó 

ellen a tudósok kétszeri oltást ajánlottak, mely után 

a szervezet védetté válik a koronavírussal szemben. 

Melyik oltás jobb? Mindegyik jó és mind ugyan azt 

a célt szolgálja, csak az elkészítésük módja változó. 

Van köztük hagyományos eljárással készült oltás, 

mint a kínai, és van a modernebb eljárással, mint az 

amerikai Pfeizer vakcina. Mennyire biztonságos? 

Minden, a külvilágból a szervezetbe kerülő idegen 

anyag, így a védőoltás is, valamiféle reakciót vált 

ki a szervezetből, mely természetes. A szervezet re-

akciója a védőoltások ellen maga a védettség. 

Ugyanakkor, mint minden más oltás esetében, 

ezeknek a vakcináknak is lehetnek szövődményei, 

helyi duzzanat, bőrpír, esetleg láz és levertség stb., 

de ezek nem jelentősek. Az un. anafilaxiát, a köz-

vetlenül az életet fenyegető szövődményt még nem 

tapasztalták Magyarországon, viszont azt meg kell 

jegyezni, hogy bármely vakcinával szemben fenn-

áll ennek a veszélye. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a betegség és a szövődményei sokkal veszé-

lyesebbek és fenyegetőbbek, mint az oltás. Ezt a 

tényt nagyon szépen igazolja az a szemléltető 

példa, melyet az egyik tudományos előadáson hal-

lottam: egy nagy folyón elkészül egy új híd, mind-

két oldalán egy felirattal, melyen az áll, ez a híd 

99,997%-ban biztonságos! Most döntsünk, átme-

gyünk a hídon, vagy inkább átússzuk a folyót! Ez-

zel a példázattal fejezem most be. Jó egészséget 

mindannyiunknak!  

                        Tisztelettel: Dr. Amin Mohammad 

 

 



6 
XXIV. évfolyam 1. szám 2021. március 

 
 

ÓVODAI HÍREK 

 

Az előző évet búcsúztatva, januárban visszatérve 

az óvodába reméltük, hogy a fennálló helyzet ja-

vulni fog, és az óvodai élet is a megszokott kerék-

vágásban folytatódik. Január utolsó heteiben min-

den csoport pedagógusai sikeresen megtartották a 

féléves tájékoztatást a Szülők részére, ami előzetes 

megbeszélés alapján, időpont egyeztetést követően 

zajlott. Az előírt intézkedéseket figyelembe véve, a 

Szülők egyesével jöhettek be az intézménybe a pe-

dagógusokhoz, a kézfertőtlenítés és a maszkviselés 

szabályainak betartásával. A pedagógusok beszél-

tek gyermekeik eddigi fejlődéséről, képességeiről. 

Örültünk, hogy legalább ilyen módon, megvalósult 

a személyes kontakt, találkozás. Minden óvodás 

gyermek életének meghatározó élménye és esemé-

nye a farsang időszaka. Ezt a gyermekek nagyon 

várják, amikor ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe 

öltözhetnek, jól szórakozhatnak. Idén másodjára 

sem tudtuk megrendezni a farsangi bálunkat a meg-

szokott helyen a Művelődési Házban. Ezért a far-

sangi mulatságot az óvodán belül, zárt körben ren-

deztük meg február 27-én, pénteken. Az előtereket, 

és a csoportokat alkalomhoz illően kidekoráltuk, 

ezzel is megteremtve a hangulatot, a farsangi idő-

szakra való készülődést. Az óvodából is lehetett 

jelmezt kölcsönözni a gyermekek számára, így aki 

szükségesnek vélte, élt a lehetőséggel. A hét folya-

mán, délelőttönként minden csoport beszélgetett a 

farsangi hagyományokról, szokásokról, videókat, 

meséket néztünk, valamint álarcot díszítettünk, ki-

szebábot készítettünk, bohócot festettünk, színez-

tünk, ügyeskedtünk. A szülők is nagymértékben 

hozzájárultak a gyermekek felhőtlen szórakozásá-

hoz, hiszen szörpöt, üdítőt, édes, és sós rágcsálni-

valót hoztak be az óvodába, ki-ki a saját csoportjá-

nak. Ezúton is köszönjük a sok finomságot, amit 

gyermekeink nagy örömmel fogyasztottak. Mind-

emellett még egy meglepetésben volt része ovi-

sainknak. Forgó Anikó ötletének köszönhetően az 

SZMK-s Szülők minden gyermeknek zsákbamacs-

kát készítettek, csomagoltak, amibe apró játékokat, 

plüssöket, figurákat rejtettek, így minden gyermek 

kapott egy-egy kis meglepetés-csomagot. Köszö-

nettel tartozunk az ötletért, és az ebbe fektetett 

munkáért. A pénteki napon minden gyermek jel-

mezben érkezett, ráadásul a felnőttek is beöltöztek. 

Mindhárom csoport nagyon jól érezte magát, hi-

szen ügyességi vetélkedőket, versenyeket szervez-

tek a pedagógusok, zenés-táncos programokkal, lu-

fis-, és labdás játékokkal töltötték el az időt. A tor-

naszobában felvonulást tartottunk, ahol minden 

gyermek bemutatkozott és elmondta, minek öltö-

zött, majd ezt követően az udvaron elégettük mind-

három csoport kiszebábját, ezzel elűztük a telet, és 

várjuk a jó időt, a jobb időszakot. Fontos megemlí-

tenem, hogy egy Önkormányzati Pályázat kereté-

ben óvodánk számos innovációs eszközzel bővült. 

Intézményvezetőnk irodájában új számítógép ház, 

két mini hangfal, projektor és egy laptop kapott he-

lyet, csoportonként pedig egy-egy magnóval, és 

pendrájvval gazdagodtunk. Jelenleg a mozgáskotta 

készlet még folyamatban van. Erre az eszközre 

azért van szükségünk, mert játékos módon fejleszti 

a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és a viselkedési 

működését. Nagy örömmel tölt el bennünket peda-

gógusokat, hogy intézményünk változatos eszkö-

zökkel bővül, és intézményünk belső környezete is 

fokozatos megújuláson, újításon megy keresztül. A 

napokban készült el óvodánk honlapja, melyen ke-

resztül az intézményt érintő legfontosabb informá-

ciókat meg tudják tekinteni. A jövőben folyamato-

san frissítjük híreinket. Elérhetősége: 

https://www.alattyaniovi.hu/ A harmadik hullám 

megérkeztével sajnos óvodánk rövid időre ismét 

bezárta kapuit. Az elrendelt intézkedéseket figye-

lembe véve március 8-tól április 7-ig azonban 

ügyeletet biztosítunk a dolgozó szülők gyermekei-

nek számára. Reméljük, hogy ezen a nehéz helyze-

ten sikerül túl lennünk, és bízunk abban, hogy a 

megszokott rendben folytatódnak mindennapjaink, 

és újra megtelik óvodánk a vidám gyermekek 

hangjával, nevetésével.

KÖZLEMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről 
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köz-

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 

NKT.) 50.§ (7) bek., valamint az oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2010.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(1)-

(4) bekezdése alapján a Jászberényi Tankerületi Köz-

pont az alábbiak szerint határozza meg: 

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratko-

zásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

 

https://www.alattyaniovi.hu/
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2021. április 15. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra 

2021. április 16. (péntek) 8:00 – 19:00 óra 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt kö-

vető tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tan-

köteles korú (2015. augusztus 31-éig született) gyerme-

két a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye sze-

rint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy választott 
iskola első évfolyamára beíratni. A szülő az első évfo-

lyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyer-

mek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazol-

ványt. Az emberi erőforrások miniszterének a 

2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, va-

lamint általános iskolai beiratkozásról szóló 

19/2021.(III.10.) EMMI határozat érelmében az általá-

nos iskola – a járványügyi szempontok figyelembevéte-

lével – beosztást készít a 2021/022. tanévre történő be-

iratkozás időpontjára vonatkozóan. Az általános isko-
lába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az 

esetben a beiratkozáshoz szükséges fenti iratok bemuta-

tására a tanítási év első napján kerül sor. Amennyiben a 

választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban el-

utasító döntést hoz, a szülő az NKT. 37.§(2)-(3) bekez-

dései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 

hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés 

kézhezvételétől számított öt napon belül. Az eljárást 

megindító kérelmet az adott intézmény fenntartóhoz kell 

benyújtani. Amennyiben a szülő a választott iskola el-
utasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a 

döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köte-

les gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító is-

kola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító ál-

talános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 

tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzeté-

ben lakik. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 

időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki 

nem biztosítja, hogy súlyos, halmozottan fogyatékos 

gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-ok-
tatásban vegyen részt, szabálysértést követ el. 

 

RÉGI MÁRCIUSAINK 

 
Amikor a határból-kitudja honnan, merről idetévedő - 

játékosan bohókás szeleburdi tavaszi szél a régi naptá-

runk időverte sárgás lapjait március idusának tájékára 

lapozza, akkortájt szoktak az egykorvolt alattyáni örege-

ink elmerengve az idők múlásán felsóhajtani, egynéhány 

pohár karcos bor, feles, vagy háromcent kerítésszaggató 

pálinka mellett valamelyik telefüstölt, pókhálós bögre-

csárdában a "Péknél",, a "Bukmiskánál," a "Sárgalábú-

nál,"  a "Tótpalcsinál", a  "Szomsznál", a "Bírópistánál" 
avagy a Járadi féle bormérőben mely helyeken mindig 

cefre és diszkréten szolíd pisiszag lengedezett ..... hogy-

aszongya bizony bizony egykor, a "MI" időnkben ilyen-

kor márciusban a "MI" gyerekkorunkban már mezítláb, 

egyszál klottgatyában szaladgáltunk a porban és rúgtuk 

a labdát a rongylabdát a meleg napsütéses poros utcá-

kon,...Igen barátaim ezt a legendás fekete, vagy sötétkék 

színű szellős vászon klottgatyát viselte régen csaknem 

minden falusi gyerek az iskola és templom után, klott-

gatyát ami gyakran olyan nagy volt, hogy szinte a térdét 

verte a legénykéknek, dehát ezzel nem törődött senki, 

mert akkor nekik, nekünk igazi volt a tavasz, igazi a nap-
sütés, igazi a kotlós az ágy alatt, igaziak a csirkék az ud-

varon, igazi a lócitrom lovaskocsik után..( amit mamá-

ink a házfalak tavaszi javításához, tapasztásához hasz-

náltak fel)... Márczius hava, Böjtmás hava, Kikelet 

hava.... Március 15-én a dicső, szent Március 15-én a 

falu népe a falu iskolás népe, Sándor Károly bátyám el-

mondása szerint Jusztus József, Gyóni József, illetve 

Nemere, vagy Barna Sándor tanító urak vezetésével a 

temetőben a "Nagy Háború " hős katonáinak sírjainál 

rótta le kegyeletét hiszen 1848-as emlékmű akkor még 
nem lévén.. De Tavasz az bizony volt, jó uraim, olyan 

Tavasz volt,, hogy a bátrabb legények a legendák szerint 

már a Zagyvában is megmártóztak olyan nagyhírű, für-

désre alkalmatos helyeken, mint a "Major" , a "Csigás" 

"Szivattyú" vagy a "Szakadék "... Az asszonyok pedig 

ilyenkor, húsvét előtt már kivitték a Zagyvára - ahogy 

Ők mondták: a "Tarnára"- mosni a pokrócokat, abroszo-

kat, lepedőket és más vászonholmikat a mosószékekkel, 

mosószappannal és a legfrissebb alattyáni, friss ropogós 

tavaszi pletykákkal egyetemben. És kérem tisztelettel: 

1909 márciusában esett meg Alattyániában az a csoda is, 

hogy - horribile dictu-mondani is szörnyű, - olyan szekér 
jött az alattyáni utcán, ami előtt nem voltak lovak!! Be-

zony kérem! Gecse Árpád írta az önéletrajzában, hogy 

Maár Zoltán Nagyságos úr automobilja volt ezen ördögi 

szerkezet Vígh István sofőrrel, amely "szekér" után a 

öregasszonyok nagybuzgón hányták a kereszteket, a 

gyereklányok pedig megszeppenten picsogva bújtak 

anyjuk szoknyája mögé,a fiúk pedig lelkesen ordítva 

trappoltak utána végig a falun, boldogan nyelve a füstöt 

és a port..(Vajon az akkor kilencéves Gecse Árpádka 

ifiúr sejtette-é, hogy alig huszonhétéves korában egy 

másik márciusban már a saját amerikai gyártmányú hat-
hengeres Whippet (Agár) márkájú automobiljával ejt-

heti ámulatba nemcsak a mi falunk, hanem Szolnok vá-

ros közönségét és a Szolnoki Művésztelep bohém, 

szolídnak és visszafogott lelkületűnek egyáltalán nem 

mondható lakóit is..... (élükön a Pólya fivérekkel) És 

ezen esztendőben esett meg azon szívmelengető ese-

mény is, hogy az ifjú művészt olyannyira megigézték 

Pataki Veronika zöldes szemei, hogy hősünket egészen 

az oltárig bájolva kimondatott a holtomiglan-holtodig-

lan tartó igen.. No de ez később, jóval később volt, most 

még az Ifiúr rövidnadrágot hord - (mert kérem tisztelet-

tel, azidőben hosszúnadrágot csakis a Gimnázim felső 
osztályos diákjai viselhetnek) - és Gecse Árpádka éppen 

az életének legelső kiállítását készíti elő ugyanis: a 
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nagyszoba éppen frissen meszelt falára szögeli fel nagy 

vasszegekkel és mégnagyobb lelkesedéssel zsenge ifjú-

kora alkotásait, ami a család, főleg a nagymama részéről 

- ki tudja miért - egyáltalán nem arat sikert, sőt a mama 

egy jókora fakanállal alaposan kiporolja ifjú művészpa-

lántánk rövidnadrágját! Szerencsére ez a fájdalmas mű-

kritika - mint írja - nem verte ki belőle a képzőművészet 

iránti lelkesedését! Sőt Ő továbbra is rajzolt rajzolt és 

rajzolt, lovat, huszárt, katonát, virágot, csokrot, tehenet, 
szomszédot, tanítót, kántort,-Mindent. Mindent, mint 

valamennyi igazi Művész. Ezekből a gyerekkori rajzok-

ból, vázlatokból kísérletekből csírázott ki, borult virágba 

későbbi nagy festő a nagy művész.. És barátaim az Úr-

ban: szinte egészen biztos, hogy a művészetének virág-

zásához, kiteljesedéséhez, azok régi - régi békebeli utá-

nozhatatlanul alattyáni Márcziusok alattyáni Tavaszok, 

is hozzátettek valamit, amit egyetlen szóban úgy lehetne 

összefoglalni, hogy: HŰSÉG. Hűség a szülőföldhöz, a 

szülőfaluhoz, a szülői házhoz, hűség a szülőkhöz, fele-
séghez, családhoz.                                     Budai Rudolf
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