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FALUKARÁCSONY
2017. december 18. (hétfő)
17 órakor a Művelődési Házban

Alattyán Község Önkormányzata szeretettel vár
minden kedves ünnepelni vágyót!

Ünnepi hangulat,
meleg tea,
forralt bor,
kalács
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017.09.01-2017.12.11.
Születés:
1. Banya Mária Natália
2. Dudás Flóra
3. Forgó Csenge
4. Kökény Rudolf Vallentínó
Házasságkötés:
1. Tóth Ferencné-Káplár Zoltán István
2. Homoki Anikó-Vígh
Miklós

3. Czibak

Nikoletta-

Molnár István
4. Csibi Boróka-Varga
Levente
Haláleset:

6. Imrei János
7. Kis Endre Kornél
8. Lőrincz Mihályné
9. Nagy Gábor
10. Németh Tamás

1. Balázs Józsefné

11. Papp Béla Ferenc

2. Burka Istvánné

12. Szente József

3. Csergő Ervin
4. Földvári Sándor
5. Hartmann Ottó Miklós

Dudásné Tóth Annamária
anyakönyvvezető
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EGYHÁZI ROVAT

Búcsú Csergő Ervin atyától - Isten
hozta Soós Tamás atyát!
Településünk lelkipásztora, Csergő Ervin atya
54 évesen elhunyt. Október 18-án, Jászboldogházán volt a búcsúztatása. Az ünnepélyes
gyászszertartást dr. Ternyák Csaba, egri érsek
vezette, több mint ötven pap és rengeteg búcsúzó hívő jelenlétében.
Az Alattyáni Egyházközség hívei ezúton
mondanak köszönetet Csergő Ervin atyának,
hogy önzetlenül szolgált, feláldozta önmagát,
Krisztust követte Isten legnagyobb dicsőségére és a hívek üdvösségére. Mi csak annyit
tudunk kérni, hogy a jó Isten fizesse meg az
értünk végzett tevékenységét. Az örök világosság fényeskedjék neki!
A helyi egyházközség, Csergő Ervin atya halála után, Soós Tamás személyében új lelki
atyát kapott. Szeretettel köszöntjük új szolgálati helyén. Tamás atya Jászalsószentgyörgyön, Jánoshidán, Jászboldogházán és Alatytyánon végzi lelkipásztori teendőit. Hálásak
vagyunk Érsek Atyának, de elsősorban a
Mennyei Atyának azért, hogy egyházközösségünket nem hagyja jó pásztor nélkül. Szívből
kívánjuk Tamás atyának, hogy a községünkben, a templomunkban segítőkész, együttműködő emberekre találjon. A Mennyei Atya adjon Soós Tamás atyának testi-lelki erőt és
egészséget szolgálatához és ahhoz, hogy segítsen nekünk tovább sugározni Krisztus világosságát. Isten hozta!
Szent Jakab apostol így tanít: „Testvéreim,
mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van
hite, tettei azonban nincsenek?” A hitet hogyan lehet tettekkel megvallani? Hitünk sokban kötődik a katolikus templomhoz, Isten
lakhelyéhez, hisz a katolikus templom és a
templomi liturgia kiemelt hely az Istennel
való találkozásra. A templomi közös imádságok lehetőséget adnak hitünk kifejezésére és

megélésére, engedelmesség is a hódolat mellett. A katolikus templom a mi lelki otthonunk. Kérjük ezért, hogy az alattyáni hívek
közül a vasárnapi szentmisén minél többen
vallják meg hitüket tettekkel is! Mindenkit
szeretettel várunk! Tegyünk azért, hogy ne
néptelenedjen el templomunk!
Dalmadi Tiborné
Alattyáni Egyházközség tagja
ÜNNEPI MISEREND
ALATTYÁNON
Tájékoztatjuk a híveket, hogy településünkön
az ünnepi miserend az alábbi:

December 23-án Advent 4. vasárnapjának
előestéjén 15 órakor Igeliturgia
December 24-én délelőtt nem lesznek szentmisék, helyettük december 23-án kell részt
venni valamelyik Igeliturgián vagy Szentmisén!
Az éjféli mise 19 órakor lesz Alattyánon.
December 25-én karácsony első napján a
mise időpontja 15 óra
December 26-án karácsony másnapján a
településen nem lesz mise.
December 31-én Hálaadó Szentmise lesz
15,00 órakor.
A rendszeres mise minden vasárnap 15.00
órakor
Koczkás Gábor
Alattyáni Egyházközség tagja
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ADVENTI TÜZEK MEGELEŐZÉSE

Az ünnepi időszak tűzeseteinek kiváltó oka
részben az, hogy az égő mécseseket vagy
gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el, a keletkező lángok a különböző
textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire.
Az adventkor használatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett gyertyákat
csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.
A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott gyertyák helyének körültekintő megválasztásával. Minden esetben fontos éghetetlen
anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis
megakadályozható, hogy a mécses, vagy a
gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű
azok közeléből minden gyúlékony anyagot
eltávolítani, emellett figyelni kell arra is,
hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, és ne eshessen
le.

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal
hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 112-es segélyhívó vonalon!
Hogy milyen baleseteket okozhatnak az ártalmatlannak tűnő otthoni tüzek, arról az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság Budapesten, a Nyugati téren tartott látványos és
figyelemfelhívó bemutatót.
A tűzoltók a Nyugati téri bevásárlóközpont
főbejáratánál állítottak fel egy nappalinak
berendezett konténert, amelyben egy felügyelet nélkül hagyott adventi koszorú percek alatt hatalmas lángokat okozott. A bemutató során a konyhai tűzesetek megelőzésére is felhívták a figyelmet a már sokak
által jól ismert olajlobbanásos bemutatóval.
A legfontosabb tudnivaló ezúttal is elhangzott, vagyis, hogy a lángra lobbant olajat
nem szabad vízzel oltani. Ehelyett fedőt
kell rátenni, le kell kapcsolni a tűzhelyet és
le is kell húzni róla az edényt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

HIRDETÉS
Akciós farsangi jelmez- és kellékvásár
Szolnokon a Széchenyi lakótelepi kispiac
mögötti DÁVID jelmez szaküzletben.
Óriási a választék bölcsis, ovis, iskolás és
felnőtt méretű jelmezekből.

Az épület tetején fagyitölcsér látható (belső
sétálóutcán).
NYITVA: Minden nap 9,00 – 18,00 óráig.
Olcsó árak, óriási választék!
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