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Emlékezés március idusára 

 „Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak”  

Juhász Gyula „Március idusára” /részlet/ 
174 évvel ezelőtt volt ilyen nap, mely gyökeres vál-
tozásokat hozott, s nemzetté kovácsolt egy népet. 
Egy ország változást akart, nemzetgyűlést válasz-
tott, törvényeket alkotott, eltörölte a jobbágyságot, 
társadalmi egyenlőséget hirdetett, amikor pedig 
kellett, harcolt a szabadságért, a függetlenségért. 
Hibáival együtt volt nagyszerű, hiszen a forrada-
lom résztvevői sem mind hősök, hanem hétköznapi 
emberek, mint mi, akik napi gondjaik mellett is kö-
telességüknek tartották a haza szolgálatát. Össze-
fogtak, mert változást akartak, hiszen az egység az 
egyetlen megoldás az önkény ellen. Ha az embe-
rekben erősen él egy szebb, szabadabb jövő remé-
nye, képesek rá, hogy együtt megvalósítsák vágya-
ikat. A szabadság, a demokratikus lét iránti igény 
továbbra is bennünk él, és ez tesz bennünket mél-
tóvá 1848 örökségéhez. Soha nem feledhetjük, 
hogy a polgári forradalom lehetőségét az emberek 
összefogása vívta ki. Akkor és ott tettekkel bizo-
nyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak 
semmi sem lehetetlen”.  1848 hőseinek példája a 
legkülönbözőbb politikai irányzatok, a legkülönbö-
zőbb gondolkodású emberek számára is követendő. 

Az a gondolat, hogy minden zsarnokság megdönt-
hető, a szabadság iránti vágy a nemzetben mindig 
él.  A forradalom és szabadságharc akkor elveszett, 
de mégis évről évre átgondoljuk elődeink tetteit és 
a feltűzött kokárda büszkeséggel tölt el bennünket. 
Büszkék vagyunk magyarságunkra, elődeinkre, a 
forradalom hőseire. A márciusi ifjak bátran mertek 
cselekedni, határozott, jövőt építő döntéseket hoz-
tak. Ifjonti hévvel, lelkesedéssel, egymás iránti el-
fogadással, rangtól, vallástól, származástól függet-
lenül egy cél érdekében összefogtak és életüket 
nem féltve rendelték sorsukat a nemzet érdeke alá. 
A jövő áldozatot kíván! Így lehetünk mi is méltóak 
emlékükhöz, bátor helytállásukat soha nem feled-
jük, a forradalom lángja bennünk él, hiszen a sza-
badságvágy örök. Ne feledjük Széchenyi szavait: 
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”  

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! 

 

Polgármesteri rovat 
Tisztelt Alattyániak! 

Többnyire az év eleje döcögősen szokott indulni 
minden munkahelyen, hisz az ünnepeket ki kell pi-
henni. Nekünk szilveszter új évet és új lendületet 
hozott, amire nagy szükségünk is volt, mivel három 
pályázat előkészítésére és benyújtására volt szük-
ség ahhoz, hogy a település fejlődésének üteme tö-
retlen maradjon. Ha ezek a pályázatok támogatot-
tak lesznek, akkor a művelődési ház és a település 
központja is megújul, valamint a fiatalodó lakos-
sági aránynak köszönhetően a szűkössé váló óvoda 
is új csoportszobákkal és nagyobb udvarral bővül-
het.  Az óvoda udvarán terveink szerint helyet kap 
egy kisebb játszótér, illetve a természetközeli falusi 
életre nevelést szolgáló kisebb zöldségeskert is ki-
alakításra kerül majd. Két kulturális rendezvény 
megtartására is pályázatot adtunk be januárban. Bí-
zunk a pozitív elbírálásban, hogy nyáron, illetve 

ősszel egy-egy színvonalas programmal járulhas-
sunk hozzá a település lakóinak kulturált kikapcso-
lódáshoz. Februárban elkezdődött az ivartalanítási 
program kivitelezése. Az előzetes felmérés és je-
lentkezés alapján 15 kutya és 36 macska ivartalaní-
tása valósul meg, ezzel is csökkentve a nemkívánt 
szaporulatból eredő felelőtlen állattartást. A tavasz 
közeledtével egyre gyakoribb a kutyák kóborlása, 
ami ugyancsak a felelőtlen állattartás következmé-
nye, ami viszont részünkről nem lesz következ-
mény nélküli! Februárban több alattyáni civil szer-
vezet is pályázott a Magyar Falu Program kereté-
ben, amihez sok sikert kívánok. Bármelyik nyertes 
pályázat által mindenki nyer, hisz épületekkel, 
programokkal stb. gyarapodik a falu. Az Önkor-
mányzat egy Belügyminisztérium által kiírt pályá-
zaton a Gárdonyi Géza utca aszfaltozását tűzte ki 
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célul, melyhez nyertes pályázat esetén jelentős ön-
kormányzati önerőt is biztosítanunk kell. A 2022. 
évi költségvetést minden testületi tag elfogadta, így 
teljes támogatással dolgozhatunk a település fejlő-
désén, fejlesztésén. 
Közmunkaprogram: 
A 2021-es közmunkaprogramunkat sikeresen le-
zártuk február végén és márciustól egy új program 
vette kezdetét. Ebben az évben a tervek szerint a 
teljes Gábor Áron utca és a Szécsényi István utca 
eddig földes, saras része kap kőborítást a tavaly 
már bevált technológiával. A focipályát részben 
körülvevő azbeszt palakerítést egy esztétikusabb 
kerítés váltja majd fel, aminek kivitelezése már el 
is kezdődött. A mezőgazdasági programban az idén 
a juhtenyésztést folytatjuk. A sertéskoca létszámot 
már megduplázva, 24 választási malaccal vágtunk 

neki az új közmunka évnek. A tervek között szere-
pel egy kisebb fóliasátor állítása is, melyben palán-
tákat, majd zöldségféléket szeretnénk előállítani, 
amit a lakosság kedvező feltételekkel vásárolhat 
meg. Március közepétől elkezdjük a faluközpont 
virágosítását, amivel szeretnénk az idén is szebbé 
tenni településünket.  
Az Önkormányzat a múltévhez hasonlóan Önkén-
tes Szemétszedést hirdet március 12-én, szom-
batra! Bízom benne, hogy egyre többen érzik ennek 
a megmozdulásnak a súlyát, és jelenlétükkel erősí-
tik a tiszta környezet iránti elkötelezettséget. Min-
denkit arra buzdítok, hogy reggel 8 órakor az Ön-
kormányzat előtti gyülekezőhöz csatlakozva Tisz-
títsuk meg együtt Alattyánt! 

Huszár Arnold 
polgármester 

 
Jegyzői rovat 

Kedves Alattyáni Lakosok! 
Magyarország Alaptörvénye kimondja: "A termé-
szeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők 
és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a 
honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amely-
nek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek szá-
mára való megőrzése az állam és mindenki köteles-
sége.”  
Az Alaptörvény ezen tézise nélkülözi a bonyolult 
jogi megfogalmazást, mindenki számára egyér-
telmű.  Napjaink egyik legnagyobb kihívása a tör-
vénytelen hulladékelhelyezés elleni küzdelem. A 
köz- és magánterületeken, utak mentén, erdőszéle-
ken, pihenőhelyeken… lerakott hulladék mennyi-
sége folyamatosan növekszik, szép lassan ellep 
bennünket, tönkretéve környezetünket, károkat 
okozva a létezésünkhöz elengedhetetlen természeti 
értékekben.  
2021. március 16. napján lépett hatályba a Kor-
mány 124/2021. (III. 12.) számú rendelete a hulla-
dékgazdálkodási hatóság kijelöléséről, amely alap-
ján a területi hulladékgazdálkodási hatóság – 
Alattyán esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal – folytatja le az illegális hul-
ladék ügyében a hatósági eljárásokat. Egy-egy 
ilyen ügy vége, amennyiben a bűncselekmény 
tényállása megvalósul, akár bírósági eljárás is le-
het.  

Az önkormányzat komoly szinten foglalkozik a te-
lepülés magán- és közterületein törvénytelenül el-
helyezett, odaszállított hulladéklerakások vissza-
szorításával, az elszomorító képet mutató porták 
felszámolásával. Mielőtt a zöld növényzet beborí-
taná a telkeket, udvarokat, kerteket felmérjük, hogy 
mely ingatlanok esetében szükséges „beavatkoz-
nunk”. Első lépésként együttműködésre kérjük az 
ingatlan tulajdonosát. Amennyiben ez eredményte-
len, megtesszük a Szolnoki Kormányhivatal illeté-
kes osztálya felé a bejelentést. Az elmúlt hónapok-
ban is kerestünk meg ingatlantulajdonosokat. Né-
hány alkalommal nem jártunk sikerrel, viszont van-
nak példaértékű együttműködések is, melyekért ez-
úton is köszönetet mondunk az érintetteknek. 
Kedves Alattyániak! 
A tél múltával a jóérzésű emberek rendbe teszik há-
zuk táját, portát rendeznek, virágosítanak. Kérem 
Önöket, fordítsanak figyelmet ingatlanjaik rendbe-
tételére, tegyen mindenki azért, hogy rendezettebb, 
tisztább, szebb környezetben éljünk. Természete-
sen, akinek e kérés nem inge, ne vegye magára… 
A JVV Zrt. a zöldhulladék szállítási napokon az át-
látszó, vagy zöld zsákba helyezett kerti hulladékot, 
a kötegelt ágakat elszállítja. Márciusban 22-én, áp-
rilisban 12-én lesz a faluban zöldhulladék szállítás.  
Köszönöm mindenkinek, aki tesz azért, hogy 
Alattyán tetszetősebb képet mutasson. 

Tóth Ildikó jegyző 
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Beszámoló az Önkormányzati döntésekről  
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete – figyelemmel az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások, és helyiségek 
bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 
3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet előírásaira 
- a piactéri pagoda épületet bérbe adja Bran Tibor 
Albert Alattyán, Levente út 2. szám alatti lakos 
részére falatozó megnyitása céljából. A bérlet 
kezdete az a nap, amelyik napon a megnyitáshoz 
szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Az 
engedélyek meglétéről a bérlő a bérbeadót értesíti 
és a felek ettől a naptól kötik meg a bérleti 
szerződést. Döntött a Képviselő-testület a „Jászság 
Egészségéért” Alapítvány támogatásáról és az 
ezzel kapcsolatos megállapodás megkötéséről. A 
döntés előzményeként a „Jászság Egészségért” 
Alapítvány” felkérte a település Önkormányzatát, 
hogy 100.-Ft/lakos/év összegben támogassa az 
alapítványt. A települések támogatásából befolyó 
összegeket a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
fejlesztésére, eszköz állományának növelésére 
fordították, illetve továbbra is erre fordítják majd, 
hozzájárulva ezzel többek között településünk 
lakóinak színvonalasabb ellátásához is. Döntött a 
Képviselő-testület útfelújítási pályázat 
benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó önerő 
biztosításáról. A pályázat a Gárdonyi Géza utca 
teljes egészének felújítására vonatkozik, melyhez 
Alattyán Község Önkormányzata a 2022. évi 
költségvetésébe betervezte a saját forrás összegét, 
mely 8.743.715.-Ft. A Képviselő-testület döntött a 
polgármester illetményéről és költségtérítéséről. 
Az illetménynövekedést törvényi szabályozás írja 
elő, melyhez az 5000 főnél kisebb települések 

esetében állami kompenzáció biztosított. 
Ugyancsak döntés született az alpolgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítésének összegéről. Az 
alpolgármester jelezte, hogy nem kíván élni a 
tiszteletdíj emelésének lehetőségével, mely döntést 
a Képviselő-testület elfogadta. A polgármester 
tájékoztatást adott a Víziközmű Társulat 
helyzetéről. A Társulat megszüntetésének 
akadálya, hogy a Társulat elnöke a többszöri 
megkeresés ellenére sem mutatott 
együttműködésre való hajlandóságot. Alattyán 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a belügyminiszter által a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetésről 
szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 
pontja alapján „a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása” tárgyban kiírt pályázatra 
pályázatát benyújtja. Az igényelt mennyiség 
mértéke: 700 q szén. A képviselő-testület vállalta, 
hogy a szénben részesülő ellátottaktól 
ellenszolgáltatást nem kér. A pályázat kapcsán 
vállalt önerő összege 444.500,-Ft, melyet az 
Önkormányzat költségvetése terhére biztosít. 
Huszár Arnold polgármester január 16-án 
lakossági tájékoztatót tartott, melyről a megyei 
sajtó is tájékoztatást adott. A Delubrum Kft. 
ígéretet tett arra, hogy az általa szerződésben 
vállaltakat teljesíti, így a temetői kapuk gyártás 
alatt vannak. Az elkészülést követően a kapuk 
nyitása telefon segítségével történik majd. A 
mozgáskorlátozottak számára is biztosítva lesz az 
akadálymentes közlekedés. A szél által megbontott 
ravatalozótető is javításra kerül.   
 

 
FELHÍVÁS 

A Gecse Árpád Helytörténeti Kör várja azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a helyi 
értékek felkutatásába, őrzésébe, elkötelezettséget éreznek településünk értékeinek megóvására, idejüket 
szívesen áldoznák múltunk megismerésére, a meglévő helytörténeti anyag kezelésére, anyaggyűjtésre, 
információk feldolgozására, részt vállalnának a helyi értéktár létrehozásában. Jelentkezés telefonon vagy 
személyesen a Helytörténeti Kör vezetőjénél, Kisbalázs Gábornénál 06 20/212-7577. 

ÓVODAI HÍREK
2022 januárjában a járványhelyzet mérséklődésé-
vel intézményünk újra kinyitott, és a megszokott 
nyitvatartási renddel várta a gyermekeket. Mindhá-
rom csoportunk ismét megtelt gyermekekkel, akik 
már nagyon várták, hogy újra jöhessenek a közös-
ségbe, találkozhassanak barátaikkal, a pedagógu-
sokkal és a dolgozókkal. A kiscsoportos gyerme-
keknek is sikerült szépen beilleszkedni, és elsajátí-
tani a napirendet, a csoportbeli szokásokat, szabá-

lyokat. Óvodánk újra nevetésektől hangos, jókedv-
től és a gyermeki mosolyoktól teljes, aminek na-
gyon örülünk. Pedagógusaink törekednek arra, 
hogy naprakész felkészültségükkel és szakmai tu-
dásukkal változatos, érdekes, és motiváló témahe-
teket tervezzenek a gyermekeknek. Figyelembe ve-
szik az életkori sajátosságaikat, korcsoportot, és 
ennek megfelelően tervezik meg dokumentációi-
kat, melyet a változatosság, és játékosság jellemez. 
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Az új évet a téli időjárás megfigyelésével, öltözkö-
dés fontosságával kezdtük, tapasztalatot szerezve a 
faluban tett sétákkal. Kiemelten foglalkoztunk az 
állatok téli életmódjával, amit illusztrált meseköny-
veken, kisfilmeken keresztül ismertettünk meg a 
gyermekekkel, tágabb információt és ismeretet sze-
rezve róluk. Felhívtuk a gyermekek figyelmét a 
madarak téli etetésére is. Mindhárom csoport ké-
szített egyedi madáretetőt, mellyel hangsúlyoztuk 
az állatvilág védelmét. Kiscsoportban kiemelt fon-
tosságot kapott a „Színes-hét”, amivel gyakorolták, 
és elsajátították a színek neveit. Középső csoport-
ban a hét napjainak gyakorlása mellett „Medvés 
projektet” terveztünk. Ezeken a napokon a medve 
kinézetével, jellemző tulajdonságaival, életmódjá-
val ismerkedtünk meg közelebbről, medvés dalo-
kat, énekeket hallgattunk, gyakoroltunk. Ezenfelül 
változatos ügyességi-, és mozgásos játékokon ke-
resztül tettük élvezhetőbbé a hetünket. Nagycso-
portban a hónapok, évszakok egymásutánisága 
mellett az idő múlását is megtapasztalhatták a gyer-
mekek piktogrammokkal szemléltetve, beszélge-
téssel egybekötve. A témához kapcsolódó mesék, 
versek hallgatása mellett, a vizuális tevékenységeik 
során órát, évszakforgót, és naptárat is készítettek 
a gyermekek.  
A „Néphagyományokkal a boldog jövő érdekében” 
című pályázaton óvodánk 350 000 Ft összegű tá-
mogatást nyert. Ezt az összeget a néphagyományok 
ápolására fordítjuk, és lehetőségünk nyílik termé-
szetes anyagok - nemez, gyöngy, gyapjú, tojás-
íróka, korongozókészlet stb. - vásárlására. Ezáltal a 
gyermekek közelebbről is megismerkedhetnek a 
régi magyar foglalkozások sokszínűségével, pél-
dául a fazekassággal, és a nemezelés technikájával. 
Ezenfelül szeretnénk a gyermekek népitáncos ru-
háit is megújítani; szoknyáknak, bő vászonnadrá-
goknak, ingeknek ruhaanyagot beszerezni. A peda-
gógusok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az 
óvodai élet mindennapjaiba beépítsék a népszoká-
sokat, népi hiedelmek, hagyományok megismeré-
sét.  

Intézményünk elnyerte a „Biztonságos Óvoda” cí-
met. Az ORFK-OBB támogatásával a KTI Non-
profit Kft. 2021. évben is elindíthatta a Biztonságos 
Óvoda programot. Küldetésük, hogy minden lehet-
séges módon támogassák az óvodai közlekedésre 
nevelést, mely megalapozza Magyarország közle-
kedéskultúrájának fejlődését, vagyis azt, hogy fele-
lős vezetők kerüljenek ki az utakra. Országosan 
mára már 1000 óvoda lehet részese a projektnek.  
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 8 óvoda nyerte 
el a „Biztonságos Óvoda” címet 2021-ben. A me-
gyei balesetmegelőzési rendőrök az ezt igazoló pla-
ketteket az elmúlt napokban személyesen hozták el 
óvodánkba, hogy azt büszkén helyezhessük el az 
intézményükben. Büszkék vagyunk arra, hogy 
óvodánk 3 éven keresztül viseli ezt a címet.  
A februári hónapunk nagy részében farsangi készü-
lődés vette kezdetét óvodában. Az óvodai hétköz-
napokon készültek színes álarcok, díszes sapkák, és 
a zenés-táncos mulatság jellemezte délelőttjeinket, 
hiszen mindhárom csoport jelmezes tánccal készül 
a bálra. Mint tudjuk, ebben az időszakban gyerme-
keink nagyon izgatottak, és várják a Farsangi bált, 
amely 2022. március 11-én, pénteken délután 
15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Műve-
lődési Házban.  
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa az Alaty-
tyáni Óvodát, az Alattyáni óvodásokat, hogy 
szebbé tehessük az őket körülvevő környezetet, 
gyarapíthassuk játékainkat, fejleszthessük az udva-
ron található játékok mennyiségét és minőségét, és 
még több lehetőséget tudjunk teremteni számukra 
kirándulásokra, kulturális programokra. Felajánlá-
sával most úgy támogathatja ezt a nemes célt, hogy 
az Önnek semmibe nem kerül. 
Az Alapítvány neve:  
„Az Alattyáni Óvodás gyermekekért” Alapít-
vány Adószáma: 18834710-1-16 

          Mihályi-Nagy Fruzsina 

Az Idősek Klubja hírei 
A koronavírus elkerülte intézményünket és január-
tól fogadhattuk az időseinket! Az év elejétől sokat 
sütöttünk, amiben időseink örömmel segítettek! Az 
ajándékba kapott lisztet köszönjük szépen az ön-
kormányzatnak!  
A Magyar Kultúra Napján egyik ellátottunk Heté-
nyi Gyuláné Gizi néni a saját versét  szavalta el, és 
meghallgattuk az iskolások produkcióját is. Utólag 
Koczkás Rudolf és Tugyi Lajosné születésnapját is 

megtartottuk, ami decemberben a covid miatt saj-
nos elmaradt. Megünnepeltük Vancsó Mihályné 
Marika néni, Kis Józsefné Irénke néni, Lajkóné 
Laczka Lívia és Vas József születésnapját is.  
A farsangi mulatságunkon mindenki beöltözött, és 
nagyon jól érezte magát! Táncoltunk, fánkot et-
tünk, vetélkedőn mértük össze ügyességünket és 
szerencsénket! 
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Hetényi Gyuláné: Itt a tavasz, jaj de szép 
Itt a tavasz, jaj de szép, 
Zöldül már a tarka rét. 
A rózsa most bontakozik, 
Most növeszti szirmait és 
Ontja jó illatait. 
De nemcsak a rózsák nyiladoznak, 
A sok virágok megindulnak. 
A fák ébredeznek, 

S a virágok éledeznek.  
Itt a tavasz, jaj de szép, 
Zöldül már a tarka rét. 
Nyílik már a kék nefelejcs, 
Engem rózsám el ne felejts! 
Itt a tavasz, jaj de szép, 
Virágba borult a tarka rét. 
Örülök nagyon neki, Köszönöm. 

Úgy látom lesz most az idén sok 
gyümölcsöm.  
Itt a tavasz, jaj de jó! 
Virágzik a mogyoró. A méhecskék  
már szállnak, repülnek. 
Egyik ágról a másikra, hogy mézet  
termeljen nekünk, Magyaroknak. 
Uram, köszönöm! 

 

Kedves Alattyániak! 

A helyi Vöröskereszt ebben az évben is 3 véradás szervezésével 
igyekszik segíteni beteg embertársainkon. Az eltelt időszakban, nov-
emberben a véradó vacsora helyett kis csomagokkal kedveskedtünk 
véradóinknak az önkormányzati támogatásból kapott összegből. Ja-
nuárban nagy örömünkre szolgált, hogy végre némi emelkedéssel 50 
fő vett részt a véradáson. Az idén még kétszer, áprilisban és október-
ben szervezünk véradást és mindkét alkalommal 50 fővel tervezzük. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit továbbra is véradóink és vörös-
keresztes tagjaink közé.                                                 

Vízi Lászlóné  
A helyi Vöröskereszt titkára 

 

 

Hetedhét Hírek 

Ha február, akkor farsangi bál. Színtársulatunk, a 
Hetedhét Theatrum idén február 26-án rendezte 
meg farsangi bálját, ahol – a hagyomány szerint – 
egy saját darabbal kedveskedtünk a megjelentek-
nek. Örömmel tapasztaltuk, hogy idén is sok remek 
jelmezt öltöttek résztvevőink. Kívánjuk kreativitá-
suk és ügyességük megőrzését, ugyanis következő 
alkalommal újra visszatér a jelmezverseny a ren-
dezvény keretén belül. Idén különleges évfordulót 
ünnepeltünk, ugyanis öt évvel ezelőtt, 2017 január-
jában mutatkoztunk be Alattyánon az első dara-
bunkkal, mely a Nemzeti Színházban is rangos el-

ismerést kapott. Annyira megszerettük a világot je-
lentő deszkákat, hogy abba sem akarjuk hagyni. 
Most, hosszú szünet után ismét sikerült egy remek 
színdarabbal bizonyítanunk, mind önmagunknak, 
mind azok számára, akik folyamatos kíváncsiság-
gal viseltetnek a színtársulat iránt. A darabot, me-
lyet társunk Vizi László ötletéből írt a társulat, és a 
Profi Doki címet viseli, minden kedves érdeklő 
megtekintheti 2022. március 26-án, az alattyáni 
Művelődési Házban, ahol ismételten bemutatjuk. 
Köszönjük az Alattyáni Önkormányzat támogatá-
sát, mely immáron ötödik éve segíti munkánkat. 
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Idén a jászberényi Securus Kft és Sándor Erika jó-
voltából új, fekete függönyökkel gazdagodtunk és 
ezáltal a jelenlegi és az elkövetkezendő produkció-
ink is. Köszönjük segítségüket, kiváló munkát vé-
geztek. Köszönetet mondunk továbbá mindenki-
nek, aki bármilyen formában segített és támogatott 
minket ez alatt az öt év alatt. Ám a legnagyobb kö-
szönet nézőinket illeti, akik előadásainkat és ren-
dezvényeinket változatlan kíváncsisággal és szere-
tettel látogatják. Nélkülük csupán jelmezbe öltözött 
emberek csoportja lennénk, akik egy művelődési 

házban próbálnak folyamatosan, az idők végeze-
téig, munkaidő után, egy számukra oly kedves 
színpadon. A jövőben is szeretettel várunk tehát 
minden kultúrára szomjazó, művészetre éhes, drá-
mára vágyó, humor után sóvárgó, kacaj után kaj-
tató, könnyet kutató, csavarokat vizslató és mono-
lógon merengő nézőt előadásainkon. Üdvözlettel, a 
Hetedhét Theatrum. 

Kovács Kristóf 

 
ARNÖ hírek 

Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022.február 26-án farsangi bált rendezett a helyi közös-
ségi házban, ahol szebbnél szebb jelmezekben jelentek meg a gyerekek. Sok játék, szórakozás, vidámság 
jellemezte a rendezvényt, ahol minden megjelent jól érezte magát.   
 

   
 

     
Farsangi fánk, jelmezverseny, vidám zene, jó hangulat várta a rendezvényre érkezőket az ARNÖ bálján. 
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Öreg Barátaink, öreg barátaim, Ti akik a réges régi 
időkben egykoron bearanyoztátok boldogult gyermek-
korom, gyermekkorunk mindennapjait errefelé   a Kis-
kert, a templom, a focipálya  és az Újtelep  a "Micsurin-
telep" környékének vadregényes tájain, - már ott porlad-
tok a temető csendességében a bokrok árnyékában... 
Régi öreg közeli és távoli jószomszédok..... Álmaink-
ban, emlékeinkben ott vagytok, itt vagytok... Ott van, itt 
van ... Balázs bácsi a harangozó, aki  nemegyszer csak 
egy szakajtó kukorica lemorzsolása árán adta ide a to-
rony kulcsát a menyország kulcsát/ és mi gyakran ölre 
mentünk a harangozás jogáért is,/Ő, aki olyan boszorká-
nyos ügyességgel tudta megsergetni a füstölőben felizzó 
faszenet , hogy nem szóródott ki  belőle egy szem se- 
ami közülünk csak keveseknek sikerült.... Ottjön emlé-
keimből Sinka Feri bácsi igazi magyaros fehér /vagy in-
kább dohányfüstös/ bajszával amilyen bajuszt a fiaink 
manapság igen ritkán nevelnek... Ez az öreg bajusz ta-
nítgatott "zsírozni" a K.U.K. doberdói, isonzói poklából  
megmentett barnára aszalódott kártyáival, amin a "Nagy 
Háború " cégéres koronás gazemberei valának megraj-
zolva, efoglalva a böcsületes tellvilmosi hősök helyét... 
"Fínom magyar dohánnyal" kínált meg az öreg huncutul 
amikor Örzsi néni nem figyelt - Ez a fináncok elől van 
eldugva az ólban fiaim - mondta, /amit az aromája és 
szaga  messziről elárult../ - keserű, és  büdös volt a fí-
nom magyar dohány, de mi  szívtuk  szédülésig. Örzsi 
néni egy kis ecettel ízesített teával kínált és az ősöreg 

rajzos bibliát próbálta szerethetővé tenni - kevés sikerrel - de azt a régies betűk  ízes  mondatok még  ma is előjönnek  
az idő hordalékával . ."principio erat verbum, kezdetben vala az Ige" az Ige, igen Örzsi néni, most már tudnám.. .. 
Ferenc bácsi olykor-olykor csőszködött. Csőszködött a kövesúton szétterített száradó napraforgó fölött, csőszködött 
a viharban viharkabátban, viharlámpával a Zagyva áradásainál pipázva, egykedvűen, imádkozva csendesen.. És látni 
véltem az öreg Halászi Mihályt a hátsó szomszédot  „szikár csontos ember" kecelében  vászongatyában, pipával, 
taligájával  ballagott ki a szőlőbe , zsebében mindig ott volt egy karéj kenyér aztán délben odaültek Ők az egyívású 
emberek a csőszház tövébe és beszélgettek a világnak  világuknak nagy dolgairól, vagy hallgattak , nagyokat hall-
gattak és  nékik ez a hallgatás  beszédesebb volt az üres fecsegésnél. .Emlékeimben felbukkanó asszonyok mint 
fekete gyöngyszemek tűnnek fel , mert legtöbbjük  gyászfeketében volt, és  öregebbek voltak a koruknál, úgy hittük 
néhányukról , hogy sosem voltak fital lányok, soha sem voltak fiatal asszonyok , mintha így megvénülve jöttek 
volna  e kinti világra  csak egynéhány sárgult fotográfián kedvesen mosolygós arckép árulta , hogy bizony  nekik is 
volt boldog gyermekkoruk, voltak szerelmeik, volt, igen volt nékik is fiatalságuk.. Igen  .. a fiatalság barátaim, a 
Fiatalság , az Ifjúság bizony mindenkinek kijár, kijárt , kinek- kinek az ő sorsa szerint. A többi? " The rest is si-
lence..." bizony barátaim az úrban: "A többi néma csend"      Budai Rudolf 

                               
Komolyzenei előadás 

2022. 02. 17-én az 
alattyáni művelődési 
házban Sas Dániel és 
Keskeny Richárd zon-
goraművészek fantasz-
tikus élményt szereztek 
mindazoknak, akik 
részt vettek azon az elő-
adáson, melyen nép-
szerű komolyzenei da-
rabok kerültek bemuta-

tásra. Hallgathattuk Brahms, Camille Saint-Saens, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Astor Piazzola népszerű dallamait. Reméljük, hogy a jövőben 
is lesz lehetőség arra, hogy hasonló színvonalas zenei élmény részesei 
lehessenek azok, akik szívesen hallatják ezt a zenei műfajt.  
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Kéri János: Nőnapi köszöntő 

Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk köszönhetjük. 

Ki mindent 
Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel ő. 

Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 
 

Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot.

Minden kedves női olvasónknak kívánunk örömteli nőnapot! (Alattyáni Hírmondó szerkesztősége) 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 
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