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Tisztelt Lakosság! 
Ebben az évben utoljára fogtam „tollat”, hogy az 
elmúlt 3 hónap eseményeiről beszámoljak Önök-
nek. Az utolsó írásomkor írásom idején izgatottan 
készültünk az új helyszínen megrendezésre kerülő 
falunapra. A lakosok visszajelzése alapján jól dön-
töttünk, hogy a focipályára helyeztük át azt egész 
falut megmozgató rendezvényt. A reggel kezdődő 
főzőverseny délben zárult a bírálatokkal és egy 
ilyen versenyben nem szokványos étel lett a nyer-
tes – húsleves csigatésztával. A pálinka, sütemény 
és lekvárversenyeket is a nap közepe körül bírálták 
a több asztalnál is dolgozó zsűri nagy feladatot vál-
lalt, mert a vártnál jóval több nevező mérettette 
meg a finomságait. Több hagyományőrző néptán-
cot láthattak azok, akik elfogadták az önkormány-
zat meghívását a babgulyásból és buktából álló 
ebédre. Az ebéd elfogyasztása alatt a színpadon 
ugyanis folyamatosan fellépők szórakoztatták a kö-
zönséget. A veterán autók és motorok nagy érdek-
lődésnek örülhettek, a lakosok pedig egy-egy pró-
bautat tehettek egy Cadillacben. A gyerekek egész 
nap fáraszthatták magukat egy több méter magas 
ugrálóvárban és a bátrabbak kipróbálhatták milyen 

egy rodeóbikát meglovagolni. Az est közeledtével 
egyre több fiatal jelent meg, ami nem is csoda, mi-
vel népszerű fellépők következtek. Elsőnek Sípos 
F. Tamás szórakoztatta a közönséget, majd az est 
fénypontja Burai Krisztián és csapata volt, amit az 
addigra kb. 500 főre duzzadt tömeg énekelve, tán-
colva élvezhetett. Az év végéhez közeledve befeje-
ződött a csapadékvíz elvezetésének első üteme, bár 
még a helyreállítási munkálatok most is folynak. A 
bölcsőde műszaki átadása a múlt hónap végén 
megtörtént, de az engedélyeztetések több hónapig 
is eltelhetnek. 2021.12.11-én megtartottuk az éves 
falugyűlést, mellyen sajnos kevesen vettek részt 
valószínűleg a járványnak köszönhetően. Pócs Já-
nos képviselő úr is megtisztelte a rendezvényt és 
támogatásáról biztosította a továbbiakban is Alaty-
tyánt.  
Kedves Alattyániak! Kívánom Önöknek, hogy az el-
következő ünnepek békés, családi körben teljenek 
és az Új Esztendő egészségben és sikerekben gaz-
dag legyen! 

    
Huszár Arnold polgármester

    
TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTATÓOZTATÓOZTATÓOZTATÓ    

VÉCS Kft. VÉCS Kft. VÉCS Kft. VÉCS Kft. ––––    10 év terhe 10 év terhe 10 év terhe 10 év terhe     
Az önkormányzat 2010. novemberében alapította a 
VÉCS Kft-t, az akkori jogi környezetnek megfelelő 
döntést hozva. A VÉCS Kft. 50 évre megkapta a 
víziközmű rendszerek bérleti jogát az önkormány-
zattól, mely időszakból 10 év bérleti díját 
(2011.06.30. – 2021.06.30.)  178.753.412.-Ft-ot 
megfizette az önkormányzatnak 2011. április 18-
án. Törvényi szabályozás miatt a rendszerek üze-
meltetése 2013. január 1-jétől átkerült a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-hez, így a kft. tevékeny-
sége kiüresedett, a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a VÉCS Kft-t végelszámolással megszünteti. 
A NAV a végelszámolás keretében elrendelte a 
Kft. ellenőrzését és a Kft. tehére összesen 
60.510.000.-Ft adóhiányt, bírságot és pótlékot 
állapított meg. Mivel a VÉCS Kft. fizetésképtelen 
volt a NAV elrendelte a cég felszámolását és fel-
számolóként kijelölte a Concurs Manager Kft-t. A 
felszámoló álláspontja szerint az önkormányzatot 

2013. január 1. napjától nem illette meg a bérleti 
szerződésben kikötött bérleti díj, mert ettől az idő-
ponttól már nem a VÉCS Kft. üzemeltette a vízi-
közmű rendszereket, így felszólította az önkor-
mányzatot, hogy fizessen meg 151.238.290.-Ft-
ot a felszámoló részére. Az ügyben bírósági eljá-
rás indult. A bírói eljárásban a felszámoló követe-
lését módosította. 2018. december 13. napjáig – a 
bérleti szerződés felmondásának időpontjáig – 
megfizetett bérleti díjat elfogadta, követelése a 
2018. december 14. – 2021. június 30. közötti 
időszakra jutó bérleti díj összegére, 45.507.986.-
Ft-ra és annak 2018. 12. 14. napjától a kifizeté-
sig járó, a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamat mér-
tékével megegyező késedelmi kamat megfizeté-
sére irányult. A Szolnoki Törvényszék, mint első-
fokú bíróság a felszámolónak adott igazat. Az ön-
kormányzat fellebbezéssel élt. A Szegedi Ítélőtábla 
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az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A jog-
erős ítélet alapján az önkormányzat összesen 
51.722.584.-Ft rendkívüli támogatásra nyújtott be 

kérelmet, melynek elbírálásáról pozitív visszajel-
zést kaptunk és bízunk benne, hogy a hivatalos 
visszajelzés ezt fogja megerősíteni 

    
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK PROJEKT ZÁRÁSOKRÓLSAJTÓKÖZLEMÉNYEK PROJEKT ZÁRÁSOKRÓLSAJTÓKÖZLEMÉNYEK PROJEKT ZÁRÁSOKRÓLSAJTÓKÖZLEMÉNYEK PROJEKT ZÁRÁSOKRÓL    

ALATTYÁN KÖZSÉG CSAPADÉKCSATORNÁZÁSA (TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00001) 

Alattyán község csapadékcsatornázásának (I. 
ütem) célja a település belvíz 
veszélyeztetettségének csökkentése, tovább 
növelve a lakosság életminőségét egy szebb és 
biztonságosabb lakókörnyezet kialakításával.    A 
projekt keretében az alábbi létesítmények 
kialakítására került sor: Torkolati szivattyús 
átemelő építése a Zagyva 42+200 töltéskilométer 
szelvényénél, a vb. aknával és 150 l/s kapacitással, 
elektromos automata üzemmel. Az átemelő vb. 
aknája az árvízvédelmi előírások miatt a 
töltéslábtól 10 m-re épült. Az átemelő KPE D315 
nyomócsövét úgy alakították ki, hogy a Zagyvából 
történő szivornyás vízvisszavezetésre is alkalmas 
legyen. A szivattyús átemelőre a tervezett Éraljai 
árvíztározóból egy 45 m hosszú burkolt, nyílt 
csatornával vezettük rá a csapadékvizeket, a 
tározóból történő kiágazásnál az átjárás 
biztosításához egy 16 m hosszú ∅80 cm-es áteresz 
építésével. Árvízcsúcs csökkentő tározó 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 
mintegy 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 tervezett rézsűhajlása 1:2,5. A tározó 
tervezett fenékszintje 86,0 mBf., üzemvízszintje 
87,60 mBf., átlagos vízmélysége 1,6 m, így a 
tározóban az üzemvízszint esetén tározott 
vízmennyiség 16.000 m3. A tározó max. vízszintje 
(árvízszintje) 88,20 mBf., így az árvíztározó 
kapacitása 6.000 m3. Az árvíztározókapacitás 
mértékét úgy terveztük meg, hogy a tározóba a 
belterületről befolyó max. vízszállítás esetén is a 
torkolati 150 l/s vízhozamú szivattyús átemelés 
elegendő legyen. Ezzel jelentős szivattyú-
kapacitáskiépítés és energiaköltség takarítható 

meg. Az árvíztározóba a belterületi csapadékvizek 
bevezetése mellett a torkolati szivattyútelepnél 
vízbeadási lehetőséget is biztosítottunk a 
Zagyvából, a nyomócső szivornyázáshoz történő 
kialakításával, így a tározó vízkészletének egy 
része (∼6-10.000 m3) és a vízpótlásként beadott 
vízmennyiség megfelelő vízkészlet-gazdálkodási 
tervezéssel öntözésre is felhasználható. A tározó az 
árvíztározás és a csapadékvíztározás mellett egyéb 
célra is felhasználható, pl. halasítás, csónakázás, 
stb.. Belterületi 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 Szent István utca 
keresztezésében Az 1-0-0- csatorna a 
temetőgödörbe összegyűlő belterületi 
csapadékvizeket vezeti el a tervezett tározóba. 2-0-
0 csatorna Hossza: 340 m; Fenékszélessége 1,0 m; 
Rézsűhajlása 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 csapadékvizeket vezeti el a tervezett 
tározóba. Terepfeltöltések a tározó építése során 
kikotort föld elhelyezésével. A tározóból kikotort 
mintegy 12.700 m3 földet a legcélszerűbb és 
legolcsóbb megoldásként a tározó közelében, a 
meglévő, de tározásra felhasználni nem tervezett 
Éraljai mélyedésekben helyeztük el. A 
tereprendezések területén a földelhelyezés 
felületrendezéssel és 80%-os tömörítéssel valósult 
meg, így rendezett, hasznosítható földterület alakul 
ki a földelhelyezés után. A tervezett fejlesztés - a 
tározóépítéssel, a csapadék- és belvízelvezető 
csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével - 
rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy 
és vagyonbiztonság megőrzésére fókuszál. Közép- 
és hosszú távon hozzájárul - az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében - egy korszerű 
belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási 
rendszer kialakításához.  
A projekt megvalósítási határideje:  
2020. január – 2021. október 
A projektről bővebb információt a 
www.alattyan.hu oldalon olvashatnak. További 
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információ kérhető: Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. Elérhetőség: tel.: +36 56/788-958 email: 

tfu@jnsztfu.hu, polgarmester@alattyan.hu, 
jegyzo@alattyan.hu

 
MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA ALATTYÁN TELEPÜLÉSEN (TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00014) 

A támogatást igénylő Alattyán Község Önkor-
mányzata az új bölcsőde építésére 70.414.490.-Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az 
önkormányzat az Alattyán Petőfi Sándor u. 4. sz. 
(795/2 hrsz.) alatti építési telken valósította meg a 
beruházást, amely Alattyán Község Önkormány-
zata tulajdonát képezi. Az építési telken egy hagyo-
mányos 3 osztatú parasztház állt, amely rendkívül 
rossz műszaki állapotban volt, így az önkormány-
zat az épület bontása, és helyére új épület építése 
mellett döntött. A kivitelezési munkálatok 2021. 
november 30-ával befejeződtek, melynek eredmé-
nyeképpen egy korszerű intézményben történhet a 
kisgyermekek nevelése. Az épületben a fejlesztést 
követően egy 7 férőhelyes mini bölcsőde kezdi 
meg működését, amely a Felhívásban szereplő cél-
kitűzések megvalósulását teszi lehetővé: A pályá-
zati felhívásban szereplő önállóan támogatható te-

vékenységek közül a „3.1.1. B Új bölcsődei, intéz-
mény létrehozása” valósult meg. A „3.1.2.2. Vá-
lasztható, önállóan nem támogatható tevékenysé-
gek” közül az eszközbeszerzés, valamint megújuló 
energiaforrások kialakítása, udvar, játszóudvar fej-
lesztése és parkoló fejlesztése. Az akadálymentes 
parkoló a telken belül került kiépítésre. A bölcsőde 
megépítése nagyban hozzájárul a település népes-
ségének megtartásához, valamint új munkahelye-
ket is generál helyben.   
A projekt megvalósítási határideje:  
2019. november – 2022. január.  
A projektről bővebb információt a www.alaty-
tyan.hu oldalon olvashatnak.  
További információ kérhető: Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. Elérhetőség: tel.: +36 56/788-958 
email: tfu@jnsztfu.hu, polgarmester@alattyan.hu, 
jegyzo@alattyan.hu

Közlemény 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a hideg idő-
járás és a pandémia helyzet miatt 2021. december 7. napjától 2022. január 31. napjáig a Mobil Kormá-
nyablakok működése felfüggesztésre került, vagyis ez alatt az idő alatt a kormánybusz nem jön Alaty-
tyánra.    

Alattyán Község Önkormányzatának 
HIRDETMÉNYEI 

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alattyán, Rakéta út 3. szám alatti 517 
hrsz-ú „kivett üzem” megnevezésű ingatlant (var-
roda) bérbeadás és értékesítés céljából meghirdeti. 
Az érintett ingatlan adatai: 

• Hrsz: alattyáni belterületi 517  
• Címe: 142 Alattyán, Rakéta út 3. 
• Megnevezése: kivett üzem  
• Telek területe: 2733 m2 
• Összes nettó felépítmény terület: 370 m2 

(nagy L alakú épület)  
• Felépítmény darabszáma: 1 db 
• Helyiségei: raktár, termelőüzem, előtér, 

közlekedő, iroda, öltöző, férfi és női 

mosdó, nagyterem, kisterem, vasaló helyi-
ség. 

• Környező ingatlanok: családi házak. 
• Településen belüli elhelyezkedése: telepü-

lésközponttól 1000 m-re 
• Megközelíthetősége: aszfaltozott út. 
• Az ingatlan bérleti díja: havi 90.000.- Ft + 

ÁFA + rezsiköltség 
• Az ingatlan eladási ára: 25 millió forint 

A hasznosításra pályázni lehet 2022. január 15-ig 
A pályázatokat Alattyán Község Önkormányzata 
polgármesterének (5142 Alattyán, Szent István tér 
1.) lehet benyújtani. 
 

 
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alattyán, Szent István út 1/A szám alatti 
54 hrsz-ú ingatlanon (piactér) lévő PAGODA épü-
letet bérbeadásra meghirdeti. 
Az érintett ingatlan adatai: 

• Hrsz: Alattyán belterületi 54 hrsz. 
• Címe:  5142 Alattyán, Szent István út 1/A. 

• Megnevezése: PAGODA (fornetti, lángos 
sütő) 

• Alapterület: 14,99 m2 + 2,31 m2 = 17,30 
m2 = 1 férőhely 

Az épület bérleti díja:  
A bérlet első három hónapjában a bérlőnek bérleti 
díjat nem, csak a felmerülő rezsi költséget kell 
megfizetnie. 
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A hasznosításra pályázni lehet 2022. január 15 ig.  
A pályázatokat Alattyán Község Önkormányzata, 
Huszár Arnold polgármesterhez  (5142 Alattyán, 
Szent István tér 1.) lehet benyújtani. A helyiség 
nem adható bérbe annak a bérlőnek, akinek a bér-
beadó felé bérleti díj, vagy helyi adótartozása van. 

Mindkét pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
nyújt Huszár Arnold polgármester személyen, vagy 
a 30/903-2515 telefonszámon. 

 
ÓVODAI HÍREK 

Szüreti felvonulás (szeptember 15.): Az óvodai 
nyílt Szüreti felvonulást a Művelődési Házban 
szerveztük meg egyik szerdai délután. Nagy szere-
tettel vártuk az óvodás gyermekeket családtagjaik-
kal együtt. A belépő mindenkinek egy kevés gyü-
mölcs volt, ezzel jelképezve az őszi szüreti idősza-
kot. A Művelődési házban összegyűlve először egy 
projektorral kivetített kisfilmet néztünk meg, ami a 
szüretelésről, és a gyümölcsök jellegzetességéről, 
felhasználási módjáról szólt. Ezt követte egy kö-
zös, zenés felvonulás a faluban, ahol séta közben a 
járókelőket friss gyümölccsel kínáltuk. Visszaérve 
a Művelődési Házba, rendezvényünket egy közös 
vacsorával zártuk, ahol babgulyást fogyasztottunk, 
gyümölcsöt ettünk, szörpöt ittunk. A szülők és a 
gyerekek is jól érezték magukat, örömmel töltött el 
bennünket, hogy ilyen nagy létszámmal valósult 
meg az őszi szüreti mulatságunk. 
Kukoricafosztó hét (október 18-22.): Éves ter-
vünk programját színesíti, hogy október utolsó 
előtti hetén Kukoricafosztó hetet tartottunk az óvo-
dában. A pedagógusok többféle tevékenységi 
forma keretein belül ismertették meg mindhárom 
csoport gyermekeit a kukoricával, annak feldolgo-
zási módjával és felhasználásával. Rövid kisfilmek 
megnézésével érthették meg a gyermekek, hogy ré-
gen hogyan, és milyen eszközök segítették az idő-
sek munkáját a kukoricafosztásban, -morzsolásban. 
Miként készítettek csutkababát, és hogyan fonták a 
csuhét. Beszélgetés kezdeményezéseként az álla-
tok kukoricával történő ellátásáról, és a kukoricá-
ból készült ételek is szó esett. A csoportokban 
többféle technikával, szép munkák készültek a ku-
korica felhasználásával (ragasztottak, kukoricasze-
meket válogattak, sormintát díszítettek gyermeke-
ink). A délelőtti szabad játékidő alatt bővebb ta-
pasztalatot szereztek, hiszen megtapogathatták a 
kukoricát, sőt egy nagy kosárba még le is morzsol-
hatták a csutkáról a szemeket. A hét kreatívan zaj-
lott, a pénteki nap zárásaként pedig pattogatott ku-
koricát fogyasztottak a gyerekek egy mesedélelőtt 
keretein belül. 
„Tök-jó móka” hét (november 2-5.): A novemberi 
hónapot a „Tök-jó móka” hetével indítottuk. A dél-
előttök folyamán mindhárom csoport tököt bele-
zett, az óvónénik pedig kifaragták a tököket. Be-
szélgettünk a Halloween-i hagyományokról, szo-

kásokról is, ami már egyre elterjedtebbé vált ná-
lunk Magyarországon is. Sok érdekes videót, és 
mesét néztünk, amivel a jó hangulatot sikerült meg-
teremteni. Sütőtököt, és tökös pitét kóstoltunk, sőt 
tökmagot is pirítottunk.  
Ezévben is hirdettünk Tökfaragó versenyt. Ilyen-
kor a gyermekek otthon készítik el szüleikkel a vic-
cesebbnél viccesebb és ijesztő Halloween tököket, 
amiket behoznak az óvodába. Ezeket a tököket idén 
is az előtérbe helyeztük ki. „Titkos szavazás” kere-
tén belül minden Szülő gyermekével együtt szavaz-
hatott az általuk vélt legjobbra, amit egy dobozba 
gyűjtöttünk, majd a hét második felében összesítet-
tünk. A csütörtöki napon került volna megrende-
zésre a nyílt „Tök-jó móka”, amire töklámpás fel-
vonulást, tök-jó táncot terveztünk a Szülőkkel kö-
zösen. Sajnos a fennálló vírushelyzet, és az aznapi 
esős időjárás sem tette lehetővé, hogy a program 
megvalósuljon. Ehelyett az óvodában forgó-cso-
port szerűen bonyolítottuk le a játékokat, táncokat, 
és az eredményhirdetést, így mindenki részt vehe-
tett rajta. A gyermekek arcán a boldogság látszott, 
aktívan és érdeklődve vettek részt minden egyes te-
vékenységen. 
Márton napja (november 11.): A hagyományőr-
zésre nagy hangsúlyt fektetve Márton napján ludas 
tevékenységek kaptak főszerepet.  A gyermekek 
megismerkedtek a Márton napjához fűződő népi 
hiedelmekkel, mint például a „Márton napján, ha a 
lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben porosz-
kál”. Ez azt jelenti, hogy ha ezen a napon fagy, ak-
kor a Karácsonyi időszak is saras, esős lesz. Közö-
sen készítettünk síkbeli ludas bábokat, és változa-
tos libás színezők közül választhattak a gyermekek. 
Libatoll fújó verseny is került megrendezésre, és 
egy új technikát, a libatollal történő festést is kipró-
bálhatták, melyet nagyon élveztek. Szép alkotások 
születtek, melyeket az előtérben, a faliújságon le-
hetett megtekinteni. Magához a madárhoz kapcso-
lódóan libazsíros, lilahagymás kenyeret is kóstol-
hattak a gyerekek, ami szintén ízlett nekik. A hét 
folyamán előtérbe kerültek a libáról, gúnárról szóló 
dalok, és gyermekmesék. 
Télapó ünnepség (december 6.): A Télapó ünnep-
ség a fennálló járványügyi helyzet miatt, sajnos 
nem került megrendezésre.  

Mihályi-Nagy Fruzsina 
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Az Idősek Klubja őszi hírei 
Szeptemberben a jánoshidai Szent Norbert Idősek 
Klubja által rendezett Alzheimer világnap kereté-
ben senior örömtáncon vehettünk részt időseinkkel, 
amit mindenki nagyon élvezett!  
A betegség sajnos egyre nagyobb számban fordul 
elő, fontos elkülöníteni a természetes öregedési fo-
lyamattól. Az Alzheimer betegség tünetei: emléke-
zet zavar, térbeni és időbeni tájékozódási zavar,  
nem emlékszik a szavakra, vagy nem érti értelmü-
ket, a napi rutinmozdulatok elvégzése nehézkessé, 
ügyetlenné válik, gondolkodási zavar, az ítélőké-
pesség romlik, hangulata megváltozik, kedélyte-
lenné, visszahúzódóvá, zavarttá, esetleg ingerlé-
kennyé, nyugtalanná, erőszakossá válik, nem tud 
aludni, helyette járkál, nem találja a helyét, szemé-
lyes higiénéjét elhanyagolja, enyhe képzelődések, 
téveszmék zavarhatják. A betegség az értelem, a 
személyiség szétesése; nem gyógyítható, de a fo-
lyamat lassítható. Tünetek esetén neurológus, pszi-
chiáter vizsgálja ki és állítja be a gyógyszeres terá-
piát. Jótékony hatásúak az agyi keringésre ható sze-

rek (gingko biloba) is. Fontos a rendszeres napi ru-
tin, az aktív életvitel, rendszeres mozgás, az agy 
tornáztatása (rejtvényfejtés, sudoku). A betegség 
súlyosbodása a gondozóra egyre nagyobb terhet ró. 
Az Idősek Klubja nappali ellátása ilyen esetekben 
is tud segíteni. A közösség, az ingergazdagság, a 
napi feladatok jótékony hatásúak. A klub minden-
napjaihoz hozzátartozik a születésnapok megün-
neplése is. Lajkóné Laczka Lívia 70., Povedák Im-
réné Gizi néni a 78. születésnapját ünnepelte köre-
inkben! A Mikulás is meglátogatta az intézmé-
nyünket mosolyt és derűt hozva magával. Már na-
gyon készülünk, várjuk a karácsonyt is, amit sajnos 
a covid járvány idén is megnehezít. Kívánjuk, hogy 
mindenkinek egészségben, szerető családja köré-
ben sikerüljön megünnepelni a karácsonyt!  

„Hozz örömet, békességet, 
A szíveknek melegséget, 

Karácsonyi szép meséket, 
S az Istennek dicsőséget.” 

Móra László 
 

 
ISKOLAI HÍREK 

A Magyar Falu Program keretében megújult a 
település általános iskolájának számítástechnikai 
tanterme. Az új épületszárny ünnepélyes átadására 
2021. szeptember 30-án került sor. Az átadó 
ünnepségen megjelent a Jászság országgyűlési 
képviselője, Pócs János, illetve a Jászberényi 
Tankerületi központ vezetője, Zsemberi Zoltán és a 

központ szakmai igazgatóhelyettese, Vasné 
Mészáros Márta. A felújítás eredményeképpen a 
korábban életveszélyessé nyilvánított épületrészt 
teljesen újjáépítették, melynek köszönhetően az 
iskola tanulói egy minden szempontból korszerű 
informatikatermet vehettek birtokba.  
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„Aranyalkony” Nyugdíjas Klub minden tagjának, és az olvasóknak: Áldott Békés Karácsonyt, és Boldog 
Új Évet kíván! 

Móczó Vilmosné klubvezető   
 

  
 

Decemberi gondolatok 
Egykoron Deczemerben Barátaim az Úrban,  
Alattyániában ekkor  ideje volt a télnek, ideje volt a 
hónak, ideje volt a csendnek, ideje volt a meleg sálnak, 
ideje volt egykor a forralt bornak, ideje volt a boros 
teának, ideje volt a böllérnek, ideje volt a Szent 
Családnak, ideje volt a kántálásnak, ideje volt az 
imádságnak, ideje volt a  hajnali harangszónak,, egykor 
ideje volt a névnapoknak, ideje volt a rokonságnak, ideje 
volt a fenyőillatnak, ideje volt a karácsonyi morzsának, 
ideje volt egykoron a nagykendőknek, a szánkózásnak, 
ideje volt a disznóvágásnak, ideje volt a cinkéknek, ideje 
volt a varjaknak, galamboknak ideje volt a 
csapdázásnak, ideje volt a csúszkálásnak a bafagyott 
gödrökben, ideje volt egykor az áldomásnak, ideje volt 
a kártyázásnak, ideje volt a koccinásnak, ideje volt a 
betlehemeseknek, ideje volt a lovas szánoknak, ideje 
volt a csengetyűnek, ideje volt a téli álmoknak, ideje volt 
a régi könyveknek, az öreg csizmáknak, ideje volt az 
okulárénak, ideje volt az angyaloknak, ideje volt a 
pásztoroknak, ideje volt a kiscipőknek, ideje volt a 
jégvirágos ablakoknak, ideje volt a nótaszónak, ideje 
volt az énekszónak, ideje volt az állatoknak, ideje az 
embereknek, ideje volt az IDŐNEK, ideje volt az elmúló 

esztendőnek, ideje volt az eljövendőknek ideje volt a 
jégcsapoknak, a könnyeknek, ideje volt a  búnak ideje a 
jókedvnek ideje volt a jóslatoknak, ideje volt a 
gyertyafénynek, ideje egykor a boszorkányos 
éjszakáknak ideje volt ilyenkor a vadászoknak, a sült 
húsoknak, a tűzhely pirosló parazsának, a kemencék 
melegének, a kemencepadkának, a pattogatott 
kukoricának, a főtt kukoricának, ideje volt a görhének, 
ideje volt a kóstolóknak, ideje volt a fehér abrosznak, 
ideje volt a játéknak, ideje a piros almának, aszalt 
szilvának, savanyúkáposztának, ideje volt a karcos 
újbornak, a hajnali pálinkának, ideje volt a sógoroknak, 
szomszédoknak, ideje volt a  jókedvet hozó 
cigányzenészeink nótáinak, ideje volt a temető 
csendességében szomorú - árván kongó 
lélekharangnak... És ideje volt barátaim az úrban a 
Várakozásnak,- várakozás a Fényre, a Fény Fiára, az 
Ember Fiára, mert bizony mondom néktek Ő lészen a ti 
reménységtek, Ő lészen a bizonyságtok, minden 
esztendőben, minden időkben ... most és mindörökké.                                                                          
Így van ez jó uraim!   ..Bizony így van ez....   

/Budai Rudolf/ 

 
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 
 Polgármesteri Hivatal +3657561011 
 AJÁI Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye +3657660228 
 Művelődési Ház +3657461026 
 Orvosi rendelő +3657461025 

 Orvosi ügyelet 
+36703703104; http://www.orszagosorvo-
siugyeletjaszbereny.hu / 

 Óvoda +3657461045 
 Idősek Klubja +3657655270 
 Védőnő +3657461266 
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RÖVID HÍREK 
Településünkön 2021.12.11-én falugyűlésre került 
sor, melyet Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője is megtisztelt jelenlétével. A falugyűlésen 
az érdeklődő lakosság kérdéseket tehetett fel a kép-
viselő úrnak helyi és országos érdekeltségű dolgok-
kal kapcsolatban. A képviselő úr tájékoztatója után 
a helyi önkormányzati intézmények és az általános 
iskola tevékenységét ismertető beszámolókat hall-
gathattak meg a jelenlévők. Ez követően a polgár-
mester úr az idei év eredményeit, eseményeit ismer-
tette, illetve kitért a következő év feladataira, pályá-
zati lehetőségekre. A tervekben többek között sze-
repel a település további utcáinak útburkolati javí-
tása, illetve a falu központjának megújítása, a mű-
velődési ház energetikai korszerűsítése és az óvoda 
bővítése.  

 
A HELYI SPORTÉLET ÚJ SZÍNFOLTJA 

       
Az amerikai futball egy csapatjáték, melynek célja, hogy a labdát az ellenfél end zone-jába vigyék és ezzel pontokat szerezze-
nek csapatnak. Ez a nálunk kevésbe ismert játék a településen immáron meghonosodott. A csapat tagjai már készülnek a 2022-
es idényre. Örömteli hír, hogy egyre több alattyáni fiatal erősíti a csapatot. Hajrá Rozsomák! 

 

 

 

 

Szilágyi Domokos: Karácsony 
A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson 

láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 

Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség, 

hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen karácsony 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
(2021.09.16.-2021.12.08.) 

Születés: 
• Banya Dávid 
• Danyi Larissza 
• Farkas Georgina 
• Varga Bence 

Házasságkötés: 
• Banya Rebeka – Balog Zoltán 

• Suki Mária – Banya Zoltán 
Haláleset: 

• Antal József 
• Bársony Erzsébet 
• Burai Attila 
• Fehér Pál 
• Józsa Pál 

• Kállai Károly 
• Mihályi József 
• Nyeste György 
• Dr. Pesti Béla 
• Somogyi Józsefné 
• Szabó Béláné
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