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POLGÁRMESTERI ROVAT 

Tisztelt Lakosság! 
Elérkeztünk egy újabb év végéhez! Visszatekintve 

ismét egy mozgalmas, de új kihívásokkal teli idő-
szakot zárunk le. Az október végén megtartott fa-

lugyűlésen aktív részvétel mellett több mint kétórás 
interaktív tájékoztatáson vehettek részt az érdeklő-
dők. Legjelentősebb problémának a lakosok az út-
hálózat állapotát és a szennyvízhálózat működését 
jelölték meg. Az országgyűlési képviselő úrral 

együtt csak bízni tudunk a pályázati lehetőségek-
ben, hogy valamilyen forrás lehetővé teszi szá-
munkra településünk útjainak felújítását, mivel 
egyéb anyagi lehetőség nem áll rendelkezésünkre. 
Alattyán testülete közel egy éve döntött arról, hogy 
az ivóvíz és szennyvízhálózatot átadja az államnak, 
remélve, hogy így előbb kerül felújításra ez a két 
szolgáltatás. Többen kérdeztek a kamerarendszer-

ről, melynek üzembe helyezése a bürokrácia út-
vesztője miatt késlekedett. Mára azonban már min-
denki láthatja a kihelyezett kamerákat és jelenleg 
az áramszolgáltató kivitelezését várjuk. Volt, aki 

kifogásolta a település központjának „retro” mivol-
tát. Valószínűleg nem jutott még el mindenkihez az 

az örömteli hír, hogy a művelődési ház energetikai, 
illetve az óvoda bővítését biztosító nyertes pályá-
zatok mellett a település központjának rehabilitáci-
óját biztosító pályázatunk is támogatást nyert. 
2023-ban a fentebb említett pályázatok kivitelezése 

mellett a csapadék II pályázat megvalósítására is 
sor kerül településünkön. Biztos vagyok benne, 

hogy a lakosoknak is sok kellemetlenséget kell el-
viselniük ezen felújítások, építések és átalakítások 
miatt, de a település érdekében kérem mindenkitől 
a megértést. 
2022.12.16-án 17 órakor Falukarácsony! Min-

den alattyáni lakost szeretettel meghívok az év 
utolsó rendezvényére. Minden támogatónak köszö-
nöm, hogy hozzájárult a megrendezéshez! 
Kellemes karácsonyi ünnepek és boldog új évet 
kívánok mindenkinek!  

Huszár Arnold polgármester 

 

Falukarácsony 

Helyszín: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
Időpont: 2022. december 16. (péntek) 17.00 órától 
 

Program: 

 Köszöntő beszédek 

 Betlehemes műsor 
 Lézershow 

 Játékosztás 

 Megvendégelés 

 

  

Tájékoztatás az Alattyán község csapadékvízelvezetése II. ütem kivitelezésének megkezdéséről 
 

Tavaly elkészült a község csapadékcsatornázási 
beruházásának I. üteme, az Éraljai területen, a be-
fogadók kiépítésével. December második felében 
megkezdődik a csapadékcsatornázási program II. 
üteme, melynek keretében a Kossuth Lajos út – 

Szent István út – Jász út közötti területről a Temető 
gödörbe kerülnek elvezetésre a csapadékvizek. Ezt 

a térséget érintően még a Csillag téri tó összekö-
tésre kerül a Temető gödörben megépült tározóval. 
A projekt anyagi keretei ezen felül a község ÉNY-

i részén két gerinccsatorna megépítését teszik lehe-
tővé a Széchenyi István úton és az Árpád vezér ut-

cán. Ebből a térségből a csapadékvizek a község 
határában húzódó Irgócstói csatornába kerülnek le-
vezetésre. A kivitelezés a következő utcákat érinti: 
Jász út, Temető utca, Rákóczi Ferenc utca, Petőfi 
Sándor utca, Táncsics Mihály utca, Dózsa György 
utca, Árpád vezér utca, Széchenyi István út. 
A kivitelezés során az utcák egyik oldalán vasbe-

tonelemekkel burkolt, kis mélységű (60-110 cm) 
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csapadékvízelvezető csatornák épülnek. A csator-
nákon a meglévő kapubejárók helyén átépítésre ke-
rülnek a kapubejárók, a jelenleg meglévő burkolat-
tal azonos szerkezetű helyreállítással. A kapubejá-
rók pontos helye az építés megkezdése előtt az in-
gatlan-tulajdonosok bevonásával kerül meghatáro-
zásra. Az építés során az érintett utcákban és az 

ezekbe becsatlakozó utcákon is forgalom-korláto-
zásra kerülhet sor, melyről az érintett utcák lakói az 
építés előtt legalább egy héttel értesítve lesznek.  
A csatornák megépítése után a nagyobb csapadé-
kok esetén előforduló belvízelöntések megszűn-
nek, amihez a kivitelezés során előforduló kelle-
metlenségek miatt a lakosság megértését kérjük.  

Alattyán Község Önkormányzata 

 

 
 

FELHÍVÁS 

Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
lakosok jelentős része az orvosi ügyeletet keresi 
fel az ünnepek alatt a rendszeresen szedett gyógy-
szereik felíratása céljából. Ezen terhelt időszak 
alatt egyébként is megnő a betegforgalom ügyele-
teinken, ezért különösen fontos, hogy az orvosi 
ügyeleten valóban csak a sürgős esetek kerüljenek 
ellátásra, s a háziorvosi kompetenciába tartozó fel-
adatok háziorvosi rendelési időben kerüljenek el-
végzésre a biztonságos betegellátás fenntartható-
sága és a sürgősségi esetek zavartalan ellátása ér-
dekében. Ezért kérjük, hogy a szükséges gyógy-
szereiket még ünnepek előtt a háziorvosi rendelé-
seken írassák fel, tekintettel arra, hogy az ünnepek 
ideje alatt a gyógyszertárak is korlátozott nyitva 

tartással lesznek elérhetőek. A rendszeresen 

gyógyszert szedő, krónikus megbetegedésben 

szenvedő lakosok ezt figyelembe véve szívesked-
jenek időben felkeresni háziorvosukat gyógyszer-
felírási szándékukkal, hogy a gyógyszerellátásuk 
folyamatos legyen az ünnepek alatt is. Természe-
tesen az orvosi ügyeletben szolgálatot teljesítő 
ügyeletes orvos szükség esetén ellátja a panasszal 
érkező lakosokat. Jelen felhívással az a célunk, 
hogy a háziorvosi kompetenciába tartozó felada-
tok elvégzésével ne terheljük az ügyeleti team 
munkáját a hosszú, s amúgy is terhelt ünnepi idő-
szak alatt, s csak a valóban indokolt, sürgős ellátá-
sokra tudjanak koncentrálni. 

ORSZAGOS ORVOSI ÜGYE-
LET EGÉSZSÉGÜGYI SZOL-
GÁLTATÓ KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
4031 Debrecen, István Út 6. 

TÁJÉKOZTATÁS 

Hulladékok elszállításának időpontja 2023-ban:  

 Szelektív: január 09, február 13., március 13., április 17., május 15., június 12. 
 Zöldhulladék: január 12. és 19. (karácsonyfa elszállítás) március 14., április 18., május 

16., június 13. A változtatás jogát fenntartják! 
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A helyi Vöröskereszt életéből 

Az idei évben 3 véradásunk volt, melyen teljesítet-
tük a számunkra tervezett létszámot, így a 3 vér-
adáson összesen 76 egységnyi vért tudtunk adni a 
rászoruló embertársainknak.  Óriási köszönet a vér-
adók önzetlenségéért. A véradást megköszönve 
hangulatos vacsorával köszöntöttük a véradók nap-
ján a meghívottakat! Köszönet illeti az önkormány-
zat, valamint a vöröskereszt tagjainknak a támoga-
tását, mely lehetővé tette a rendezvény megtartását. 
Az idei évben a Penny élelmiszerlánc jászberényi 

üzletében gyűjtöttünk élelmiszer adományt, vala-
mint 200 kg liszt adomány érkezett a Vöröskereszt-
től. Több fórumon egyeztetve sikerült 60 család-
nak, illetve egyedülálló kis jövedelemmel rendel-

kező embereknek ezt szétosztani. Nagy munka volt 

az idén is, de megérte, mivel hálás mosollyal, 
örömkönnyel köszönték a munkánkat. Minden em-

bertársunknak kívánunk békés, boldog ünnepeket! 
A helyi Vöröskereszt munkatársai nevében:  

Vízi Lászlóné titkár 
 

Idősek Klubja hírei 
Szeptember végén a jánoshidai Szent Norbert Idő-
sek Klubja szervezésében senior örömtáncon ve-
hettünk részt, októberben pedig a klubunkba hívtuk 
meg Kövér István citerást, hogy együtt nótázzunk. 

A borongós őszi napokon sütöttünk pogácsát, fán-
kot, amiben az ügyes kezű nagymamák is a segít-
ségünkre voltak. Decemberben a Mikulás is meg-
érkezett hozzánk, és egy-egy csomaggal, versiké-
vel kedveskedett az ellátottaknak. Részt vettünk az 

adventi ablakdíszítésben, amire a csillagokat nagy 
örömmel hajtogatták és nyírták az időseink. A ka-
rácsonyi ünnepekhez közeledve intézményünk 
2022. december 21- 2023. január 02. között zárva 
tart.  Kádas Jánosné, Povedák Imréné, és Lajkóné 
Laczka Lívia születésnapját is megünnepeltük.  

Békés, áldott karácsonyt kívánunk a falu időseinek 
és fiataljainak, és a jövő évben is szeretettel várjuk 
őket!  
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„Aranyalkony” Nyugdíjas Klub őszi eseményei 

 
 

Lassan véget ér az év, az éves tervezett programo-
kat sikerült teljesítenünk. Legutóbb októberben 
gyűltünk össze, ünnepeltük a közös névnapokat, 
köszöntöttük a kerek születésnapos 60-70-80-90 

éves tagjainkat. 50 éves házassági évfordulójuk al-
kalmából köszöntöttük Móczó Istvánt és kedves fe-
leségét Móczó Istvánnét. Minden ünnepeltnek kí-
vánok sok boldogságot! A klub férfi tagjai részt 
vettek az őszi fásítási programban, az Ökoparkban 
30 db gesztenye és tölgy csemetét ültettek el. Kö-
szönöm a munkájukat! Ebben az évben már nem 
találkozunk, mivel a Művelődési Házban nincs fű-
tés, és a felújítás is elkezdődött. De 2023-ban sze-

retettel várok minden klubtagot, leendő klubtagot! 
               

  
 

  
Mindenkinek kívánok áldott, békés karácsonyt, bol-

dog új évet, erőben, egészségben!                  
Móczó Vilmosné 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KÍVÁNUNK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, JÓ 
EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET! 

Alattyáni Hírmondó Alattyán Község Önkormányzatának lapja 
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