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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A képviselő-testület áprilisi ülésén beszámolót 
fogadott el a közrendről és a közbiztonsági 
helyzetről 2021 évre vonatkozóan. A Jászberényi 
Rendőrkapitányság képviselője, Finta István 
őrnagy tájékoztatójában elmondta, hogy a 
pandémiás helyzet új feladatok elé állította a 
rendőrséget, mely feladatok elvégzésében a körzeti 
megbízottakra is jelentős felelősség hárult, mely 
együtt járt azzal, hogy a helyi feladatok mellett 
máshol is szolgálatot kellett teljesíteniük. A 
statisztikai adatok a rendőri munka 
eredményességét tükrözik Alattyán községben, 
ennek alapján a közbiztoság településünkön 
viszonylag jónak mondható. Ugyancsak 
elfogadásra került a Jászberényi 
Tűzoltóparancsnokság beszámolója Alattyán 
tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről 2021 évre vonatkozóan. A 
helyi polgárőrség is beszámolt múlt évi 
tevékenységéről. A helyi polgárőrök 
áldozatvállalását a képviselő-testület méltatta, 
hiszen szabadidejük terhére, önkéntesként végzett 
munkájukkal hozzájárulnak a helyi közösség 
biztonságához. A képviselő-testület foglalkozott a 
helyi sportpálya öltözőjében lévő kondigépek 
használatának kérdésével. Kövér József, a 
Jászberényi Rozsomák AFC képviselője elmondta, 
hogy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat 
kitöltésével az öltözőben lévő gépeket - melyek a 
klub tulajdonát képezik - mindenki saját 
felelősségére használhatja, kiegészítve azzal, hogy 
fiatalkorúak esetében szülői beleegyezés is 
szükséges. A kulcsnyilvántartás a polgármesteri 
hivatalban kerül elhelyezésre, így ha a helyiek 
szeretnék igénybe venni a gépeket edzés céljából, a 
nyilatkozat kitöltése után hozzájuthatnak az épület 
kulcsához, ezzel együtt az edzési lehetőséghez, 
természetesen az épületben kifüggesztett házirend 
betartásával. A testület előterjesztést fogadott el az 
Idősek Klubja intézményi alapszolgáltatások 
önköltségszámítására és az intézményi térítési díj 
megállapítására vonatkozóan. A változtatásnál 
azonban a sávos díjkedvezmények megtartása 

szempont volt, ezzel kedvezve az alacsonyabb 
jövedelműeknek. Sajnos a jelenlegi infláció 
mértéke indokolja mind a szociális étkeztetés, a 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás igénybevételi 
díjának növekedését. Ugyanakkor az Idősek 
Klubjának képviselője, Koncsik Éva elmondta, 
hogy a nappali ellátás igénybe vételével, azaz a 
klubba való belépéssel az érintettek 
kedvezményesebben vehetik igénybe az étkezést, 
az állami támogatásnak köszönhetően. A 
képviselő-testület tárgyalta az államtól átvett 
ingatlanok hasznosítási, illetve eladási lehetőségét. 
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete – figyelemmel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésére 
– a 2022/2023-as nevelési évben fenntartói 
hatáskörében engedélyezi az óvoda 3 csoportjában 
a csoportlétszám 30 főre emelését. Az emelésre 
vonatkozó kérés indoklásában Józsáné Kovács 
Mónika óvodavezető elmondta, hogy jelentősen 
megnövekedett az intézménybe beíratott 
gyermekek száma. Ennek a napirendnek a 
tárgyalása során merült fel a helyi bölcsőde 
átadásának kérdése. Polgármester úr elmondása 
alapján szeptemberre várható az intézmény 
működésének kezdete.  
Önkormányzatunk az idén is pályázatot kíván 
benyújtani rendkívüli támogatásra. Az 
önkormányzatnak a VÉCS Kft. ügyében meghozott 
jogerős bírósági ítélet miatt még mindig van 
10 836 377 Ft tartozása a felszámoló felé, továbbá 
helyi iparűzési adót is kell visszafizetni, illetve a 
közüzemi és egyéb tartozások is jelentős terhet 
rónak a településre. Emiatt Alattyán Község 
Önkormányzata a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által meghirdetett, 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5 
Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre 
benyújtja pályázatát, működőképességének 
megőrzése érdekében, 15 015 926 Ft összeg 
erejéig. 

 
ÖNKORMÁNYZATI  

FELHÍVÁS 
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A képviselő-testület korábbi ülésén 
megfogalmazódott a Települési Értéktár és a 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásának a 
gondolata. A Települési Értéktár Bizottság feladata 
lenne a települési értékek azonosítása, a helyi 
értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
gondozása, a megyei értéktárral való 
kapcsolattartás. Az értéktárnak alapja lehet a 
helytörténeti kör, amely jelenleg informálisan 
működik. A helytörténeti kör újjászervezésével, 
megerősítésével, tartalommal történő 
megtöltésével, esetleg egyesületi szintre 

emelésével az értéktár bizottság alapjai 
létrejönnének és a helyi értékek felkutatásával a 
Települési Értéktár is megvalósulhat. Az 
önkormányzat keresi azokat a személyeket az 
idősebb és a fiatalabb korosztályból egyaránt, 
akik belépnek a helytörténeti körbe és szívesen 
áldoznak idejükből az értékek gyűjtésére, 
beazonosítására és vállalják a létrejövő 
bizottságban is a tagságot. Jelentkezni Huszár 
Arnold polgármesternél lehet a 30/903-2515-ös 
vagy az 57/561-011-es telefonszámon 
munkaidőben.  

 

ALATTYÁN KÖZSÉG CSAPADÉKCSATORNÁZÁSA II. ÜTEM 
SAJTÓKÖZLEMÉNY PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

Alattyán Község Önkormányzata 2021.március 
01-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-
16 kódszámú „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati 
felhívásra az alábbi címen: 
Alattyán község csapadékcsatornázása II. ütem   
(TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00023) 
A kérelem 2021. július 16-án pozitív elbírálásban 
részesült, a Támogatási szerződés 2021. augusztus 
16 napján lépett hatályba. A támogató a 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága. 
A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 
276.000.000-Ft, mely az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás 
formájában kerül finanszírozásra. 
A projekt átfogó célja, a belterület csapadékvíz 
elvezetésének megoldása, a lakott területen 
felhalmozott vagyoni érték védelme és ezzel az 
életminőség javítása. 
A projekt keretein belül valósulhat meg Alattyán 
Község csapadékvízvédelmi fejlesztése: a II. 
ütemben az I. ütemben megépült befogadók 
kapacitásának kihasználására, a területek 
belvízveszélyeztetettségét is figyelembe véve a K-
i településrész belterületi csatornahálózatának 
kiépítése, valamint a NY-i terület 2 főgyűjtőjének 
megépítése. 

 
A K-i településrészen tervezett csatornákkal a 
belvíztől legveszélyeztetettebb utcákban a 
csapadékvízelvezetés a külterületi befogadó felé 
biztonságosan megoldott lesz és a megépült 
hálózatra a későbbi ütemekben a mellékcsatornák 
ráköthetősége biztosítható lesz. 
A csatornák megépítésével a NY-i településrész 
gerinccsatornái megépülnek és a településrész 
csapadékvizeinek külterületi befogadóba való 
elvezetése biztosított. A csatornák megépítésével 
megvalósul a feltétele a későbbi ütemekben a 
településrész mellékcsatornáinak rákötése a 
gerinccsatornára. 
Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00023    
Projekt-megvalósítás tervezett befejezése: 2023. 
május 31.  
A projekt tervezett összköltsége: 276.000.000,00- 
Ft,  
A projekt elszámolható összköltsége: 
276.000.000,00- Ft,     
A támogatási intenzitás: 100 %  
Kedvezményezett: Alattyán Község 
Önkormányzata, 5142 Alattyán, Szent István tér 1.   

A projektről bővebb információt a 
www.palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak. 

 

ÓVJA KÖRNYEZETÉT ÉS GYŰJTSÖN SZELEKTÍVEN 
TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. végzi az Önök 
településén a háztól történő sárga zsákos szelektív 
és az átlátszó zsákos zöldhulladék begyűjtését.  
Kérjük, hogy a gyűjtött hulladékaikat e tájékoztató 
szerint helyezzék ki kizárólag a szállítás napján az 
ingatlanuk előtti közterületre. Gyűjthető 
hulladékok jegyzéke zsákonként:   
Sárga zsák:   

• Papír hulladék (karton doboz, színes és fekete-
fehér újság, prospektus, füzet, könyv, kiöblített 
italos kartondoboz)  

• Műanyag hulladék (színes és víztiszta PET 
palack, kiöblített háztartási flakonok /sampon, 
öblítő, mosogatószer /fóliák /szatyrok, 
csomagoló fólia / tejes-tejfölös flakonok)  

• Fém hulladék (konzervdobozok, üdítős, egyéb 
csomagolási fémhulladékok)   
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A flakonokat lecsavart kupakkal illetve a 
dobozokat lapítva helyezze el a zsákban, ne feledje, 
TAPOSSA LAPOSRA! A sárga zsák mellé az 
összekötözött karton kihelyezhető. Zsákban nem 
helyezhető el szennyezett hulladék, hungarocell, 
egyéb kevert települési hulladék!     
Átlátszó zsák: Zöldhulladék (fa- és 
bokornyesedék, fű, vágott virág, falevél)  A zsák 
mellé kihelyezhetnek ágakat és metszési 
nyesedékeket, max. 1 m hosszúságra vágva, 
kizárólag kötegelve (madzaggal, nem dróttal) 
összesen 5 db-ot, aminek átmérője nem lehet 
nagyobb, mint a gyűjtőzsák mérete. (40-50 cm).  

Felhívjuk figyelmüket, hogy ingatlanonként a 
szállítás alkalmával 1-1 db cserezsákot biztosít 
társaságunk. FONTOS, ha elfogyna a gyűjtőzsák, 
lehetőségük van kizárólag 120 literes átlátszó 
zsákba kihelyezni zöld- és szelektív hulladékaikat, 
amit társaságunk elszállít. Amennyiben 
munkatársaink a zsákokban háztartási hulladékot 
vagy egyéb nem odavaló anyagokat veszélyes 
hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, 
trágya, tűzveszélyes hulladékot találnak, a zsákot 
nem szállítják el.   
 Szállítás ütemezése 2022.2. félév: 

Település  Hulladék típus JÚL.  AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

Alattyán  
Szelektív hulladék  11.  08.  12.  10.  14.  12.  
Zöldhulladék  12.  09.  13.  11.  15.  13.  

 

 
XXVI. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ - JÁNOSHIDA 

A „Jövőnket alakítjuk, ám a múltunk örök!” 
mottó jegyében nyílt meg 2022.06.24-én a 
XXVI. Jász Világtalálkozó programsorozata 
Jánoshidán, a premontrei rendház udvarán. A 
jászok legnagyobb ünnepének három napja 
alatt számos kiállítás, sportverseny, koncert, 
egyéb kísérő program várta az érdeklődőket a 
Jászságból és azon túlról.  Az élő 
hagyományok, helyi értékek bemutatására 
épülő találkozó lehetőséget ad a jász öntudat 

kifejezésére és erősítésére. A program fontos 
eleme volt az új jászkapitány beiktatása 
Szöllősi Sándor személyében. A világtalálkozó 
egyik fontos mozzanata volt a települések 
felvonulása. Községünk szép számú 
felvonulóval képviseltette magát az eseményen. A 
Táncos lábú mamik csoportja pedig sikeres 
fellépésével képviselte községünket a 
rendezvényen.  
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Alattyáni felvonulók (Táncos lábú mamik csoportja) 

           
Dr. Mosonyi Sándor a környék vadállományáról, természeti kincseiről mesélt a Kossuth Rádió riporterének a Jász 
Világtalálkozón rendezett kiállításon. (balra) Vass Lajos emeritus Jászkapitány és felesége a felvonuláson. (jobbra) 

 
Jászsági AratónapJászsági AratónapJászsági AratónapJászsági Aratónap    

Jászsági Aratónap és Főzőfesztivál várta az 
érdeklődőket július 2-án Jászapátin, a Gazda-
Farmon. A szervezők, Pócs János 
országgyűlési képviselő, a jászapáti 
önkormányzat és a Jászapáti Gazdakör idén is 
színes hagyományőrző, kulturális és 
szórakoztató programokkal készültek. Az 
esemény elengedhetetlen része volt a birkafőző 
verseny, a pálinkamustra. Az alattyáni 
aratócsapat a korábbi hagyományokhoz híven 
idén is jól teljesített, a 2. helyet szerezte meg. 

Az Idősek Klubja hírei
A húsvétra együtt készülhettek az Idősek 
Klubjának tagjai. Sokféle tojást díszítettünk, amit a 
falu tojásfáján is elhelyeztünk egy kellemes séta 
keretében. Igyekszünk minél változatosabb 
programot kínálni az ellátottjainknak, így például 
sütöttünk rostélyos kalácsot, készítettünk 

ajtókopogtatót és rendszeresen rejtvényt fejtünk, 
megmozgatjuk az agyunkat, és tornázunk is! A 
hagyományos húsvéti készülődés jegyében 
kocsonyát is főztünk.  
A tavasz folyamán több szülinapost is 
köszöntöttünk: Kerekes Imrénét 84., Pop Malvinát 
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87., Kalmár Ferencnét 77., Hetényi Gyulánét 91., 
és Varga Károlynét 90. születésnapján. A 90. 
születésnapi ünnepségen a polgármester úr is 
vendégünk volt!  

Továbbra is várjuk azokat az alattyáni időseket, 
akik szeretnék a hétköznapjaikat közösségben 
eltölteni különféle szórakoztató programok 
kíséretében.

     

   

     
 

„Aranyalkony” Nyugdíjas Klub életéből
A nyugdíjas klub férfi tagjai, 2021 decemberében 
Molnár Rudolf által nevelgetett, és felajánlott 
facsemetéket ültettek az ökoparkban.  14 db 
vadgesztenyét, 14 db tölgy csemetét, és a szociális 
épület elé cédrus sort. A vadásztársaság segített 
géppel a fáknak a lyukakat kifúrni. Sajnos az 
ifjúság nem értékelte ezt, mert a frissen ültetett 
fácskák nagy részét kihúzgálták. Szerencsére 
időben kitudódott a dolog, és gyorsan vissza lettek 
ültetve, de sajnos fele facsemete lett életképes. 
Folyamatos öntözéssel próbálják életben tartani a 
fákat. Reméljük, ezek már megmaradnak!!!  2022-
ben az első közös összejövetelünk volt a covid 
járvány után a nőnapi rendezvény, melyen 70 fő 
nyugdíjas vett részt. Vendégünk volt Pócs János 
képviselő úr, Polgármester úr, akik 1-1 cserepes 
virággal kedveskedtek a hölgyeknek, és a klub férfi 
tagjai is köszöntötték nő társaikat 1-1 szál virággal. 
Részt vettünk a Te-Szedd hulladékgyűjtésen, a falu 
szebbé tételéért.                Áprilisi nyugdíjas 
gyűlésünkre meghívtuk Dr. Amin Mohammadot, 
Alattyán Község házi orvosát, aki interaktív 
beszélgetést tartott az időskori egészséges 

életmódról. Kiránduláson jártunk a Tiszatavi – 
Ökocentrumban Poroszlón.  Az Ökocentrum 
vendégfogadó és oktató központ, amely egy helyen 
gyűjti össze és tárja a látogatói elé a Tisza-tó és a 
Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva 
Magyarország második legnagyobb tavának 
gazdasági élővilágát. Erről mi is 
meggyőződhettünk a 3D -s mozi természet film 
vetítésén, és a 45 perces kishajós kiránduláson a 
Tisza-tavon. Ezen kívül megnéztük Európa 
legnagyobb édesvízi akváriumát, a kilátó toronyból 
a csodálatos panorámát. A szabadidőparkban a 
csodálatos állatvilággal is megismerkedtünk. 
Továbbra is rendben tartjuk a templom mögötti 
emlékparkot. A virágzó levendula nagyon szép 
látványt nyújt az idelátogatóknak. Július elejére 
tervezzük a levendula szüretet, melyre a lakosságot 
is szívesen látjuk, az időpont meghirdetése után.                        
A következő nagy rendezvényünkre készülünk, 
mely a környező települések testvér klubjainak 
találkozója lesz júliusban. Kívánok mindenkinek a 
nyárra kellemes pihenést, nyaralást, és jó 
egészséget! 
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Móczó Vilmosné: klubvezető
 

 

 

Óvodai élet 

A tavasz egyik legjelentősebb ünnepe következett 
óvodánkban, ami nem más, mint a Húsvét. A hét 
folyamán az óvodás gyermekek megismerkedtek a 
húsvéti ünnepkörhöz kötődő 
néphagyományainkkal, továbbá jellegzetes húsvéti 
ételeket kóstolhattak meg. A fiúkkal locsolkodó 
verseket tanultunk, amelyeket a lányoknak el is 
szavaltak csokitojásért cserébe. Intézményünk 
szervezett egy játékos tojáskeresést, amely az 
óvoda előtti parkban került megrendezésre. Ezután 
számos népi ügyességi játékban próbálhatták ki 
magukat a gyermekek, az ezekről készített képeket 

a https://www.alattyaniovi.hu/ oldalán lehet 
megtekinteni. A húsvéti készülődés hetében nyílt 
napokat tartottunk óvodai szinten. A szülők 
betekintést nyerhettek a csoportok életébe és egy- 
egy foglalkozást tekinthettek meg. 
Környezetvédelemre nagy hangsúlyt fektetve idén 
is megrendezésre került a Föld napja. Egy közös 
virágültetést terveztünk, amelyre nagy számmal 
hoztak a gyermekek virágfelajánlásokat. Ültettünk, 
muskátlit, begóniát, mézikét és árvácskát. Sajnos 
az időjárási viszontagságok nem nekünk kedveztek 
és az ültetés során eleredt az eső, de annál nagyobb 
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örömmel végezték a gyermekek a munkálatokat. A 
COVID járvány megszűnésével újra lehetőség 
nyílt a csoportonkénti Anyák napi műsor 
megrendezésére is. Mind a három csoportban nagy 
létszámmal vettek részt az édesanyák és a 
nagymamák. A nevelési év végét a nagyok 
ballagásával zártuk, 27 nagycsoportos búcsúzott el 
az óvodától. A nagycsoportosok a délelőtt 
folyamán búcsúztak el a kis és a középső csoportos 
társaiktól. A ballagtató csoport feladata minden 
évben az intézmény feldíszítése, ami most sem 
maradt el.  A középső csoportos gyermekek szülei 
aktívan részt vettek a munkálatokban. A ballagási 
műsor délután a Művelődési Házban zajlott, ezzel 
a színvonalas műsorral zárták a nagycsoportos 
gyermekek az óvodai éveiket. Az óvoda melletti 
ház udvarán (régi Kovács műhely) lett kialakítva az 
óvoda kertje. Benne található egy veteményes kert, 
amelybe vetőmagokat és palántákat ültettünk el a 

gyermekkel. Napi szinten együtt gondozzuk a 
kertet, amely által a gyermekeket munkára 
neveljük. Tovább testközelből megtekinthetik a 
növények fejlődését, növekedését. 
Magaságyásokat és növénysimogató építettek 
továbbá a kertben, ahol gyümölcsfa is található. 
Jane Godall nyomában környezeti nevelési 
pályázatot nyújtott be az intézmény. A pályázat 
megnyerésével legalább 50 000, legfeljebb 
300 000 forintot lehet nyerni. A pályázat célja a 
fenntarthatóságra nevelés, a harmonikus együttélés 
a környezettel és az állatvilággal. Lehetőséget 
biztosítunk a környezettudatos életmód alapjainak 
elsajátítására a gyermekek számára. A pályázat 
elbírálásának ideje: 2022. augusztus 22. A nyár 
folyamán tovább zajlik az óvodai élet, de nem a 
megszokott kerékvágásban, mert felújítások és 
építkezések veszik kezdetét. 

AJÁI Gerevich Aladár Általános Iskola hírei 
 

 
Búcsúzó 8. osztály 

Az idei tanévben 16 tanulótól búcsúztunk. Nekik 
sok sikert, eredményes középiskolás éveket 
kívánunk! Szeptemberében 23 új kisdiák kezdi 
meg intézményünkben a tanévet. Őket nagy 
szeretettel várjuk, és bízunk benne, hogy iskolánkat 
valóban második otthonuknak fogják érezni. Az 

idei tanévet 9 tanulónk kitűnő eredménnyel zárta, 
részükre a Jászberényi Tankerületi Központ 
jutalmul a Fővárosi Nagycirkusz egy előadására 
jutalomjegyet biztosít.  
Kérjük azokat a családokat, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 
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ellenőrizzék a jogosultságuk érvényességét, és 
amennyiben szükséges, újítsák meg a 
jogosultságot, hogy a 2022/2023-as tanév 
megkezdésekor ennek hiánya ne okozzon gondot 
az étkezés igénybevétele kapcsán. A nyári 
szünetben az iskolában ügyeletet tartunk az 
esetleges hivatali ügyek intézése céljából. Ügyeleti 
napok  

• 2022.07.13. 09:00-13:00 
• 2022.07.27. 09:00-13:00 
• 2022.08.10. 09:00-13:00 

 
Kívánunk tanulóinknak, a családoknak, 
dolgozóinknak jó pihenést és kellemes nyaralást!

 
IRODALMI SAROK 

Megváltozott szülőfalum arculata! 
 
Hova lettek szülőfalum jellegzetes hangjai? 
Ezeket már egyáltalán nem lehet hallani. 
A kisbíró nem dobolja ki a napi híreket, 
Nem zörögnek ló vontatta szekerek. 
 
Reggelente nem hallani a kovácsüllő hangját, 
A pásztorok nem terelik legelőre a gulyát. 
Nyári napokon csendben maradnak a cséplőgépek, 
Helyettük dolgoznak modernebb szerelvények.  
 
Nem járnak fiatalok esténként az artézi kútra, 
Az idősek nem ülnek ki az utcasarkokra.      
Minden este teljesen kihalnak az utcák, 
A lakosság tévében nézi kedvenc sorozatát. 
 
 
 

Téli estéken az asszonyok nem járnak fonóba, 
Padlásra került a guzsaly és a rokka. 
Megszűntek az őszi kukoricafosztások, 
Ahol összegyűltek, családtagok, barátok. 
 
Kiürül lassan a templom belseje, 
Kevesen járnak rendszeresen misére. 
Megszűntek a műkedvelő színjátszó csoportok, 
Ezzel nem foglalkoznak a mai fiatalok. 
 
Keresem, de nem találom a falu régi hangulatát, 
Ez természetes mondják, változik a világ. 
El kell ezt fogadni a világ valóban változik, 
Ki tudná megmondani melyik a jobbik? 
 

Császár János 
2021. november 

Budai Rudolf írása 
VALAMIKOR A RÉGESRÉGI IDŐKBEN EGY RÉGESRÉGI 
UTAZÓ AZT ÍRTA VOLT AZ AKKORI IDŐK MAGYAR 
ALFÖLDJÉNEK ÚTJAIRÓL, HOGY HA EGY NEMESÚR 
VALAHOL MÉLYEN ERDÉLYORSZÁG SZÍVÉBEN AZON 
ELHATÁROZÁSRA ADTA VOLT FEJÉT, HOGY OLY SOK 
IDŐ MÚLTJÁVAL  IDEJE MÁR TISZTELETÉT TENNIE A 
POZSONYI DIÉTÁN  /A MINDIG IGAZMONDÓ SZERB 
ANTAL SZERINT/ NAGYJÁBÓL  AZ ALÁBBI DOLGOKAT 
AJÁNLOTT, SŐT IGEN ERŐSEN  AJÁNLOTT VOLT 
ELVÉGEZNIE AZ UTAZÁS ELŐTT: ELŐSZÖR IS: 
VÉGRENDELKEZÉST KÖTELEZŐ  ÍRNIA, AZTÁN 
FELPAKOLNI LEGALÁBB KETTŐ VAGY  MÉG TÖBB 
HÓNAPRA VALÓ ELEMÓZSIÁT, RUHANEMŰT ÉS PÉNZT 
- JÓL ELDUGVA -  HAJDÚIVAL 
KÖRÜLVÉVE  MÁRAMAROS FELÉ A KÁRPÁTOK 
HÁGÓIN   JÓ NAGYOT KERÜLVE UNG, GÖMÖR, HONT 
VÁRMEGYÉK FELŐL HETEK ALATT MÁRIS POZSONYBA 
ÉRKEZE.  MERT A DEBRECEN - SZOLNOK- PEST 
VONALON AZ ALFÖLDÖN KERESZTÜL  A 
FOLYAMSZABÁLYOZÁSOK ELŐTT, A VASPARIPA 
ELŐTT      EGYETLEN  ÉLETÉT FÉLTŐ IGAZ EMBER SEM 
MERÉSZKEDETT, MIVEL NYÁRIDŐBEN  A 
PORBA,  TAVASSZAL ŐSSZEL ÉS TÉLEN PEDIG A MÉLY 
SÁRBA   VAGY A KÓBORGÓ VIZEKBE FULLADT BELÉ -
AMENNYIBEN  VALAHOL ÚTKÖZBEN  AGYON NEM 
VERTÉK A LÁPOK REJTEKÉN BUJKÁLÓ  MAGYAR - 
TÖRÖK, NÉMET VAGY BÁRMELY  MÁS NEMZET 
DERÉK   CSAVARGÓI. ILYETÉN GONDOLATOK  JÁRTAK 
A FIÚ ESZÉBEN MIKOR IS A KUKORICAFÖLDRŐL  A 

"FIALÁSSAL" MEGRAKOTT TALIGÁT TOLÓ  APJA UTÁN 
BALLAGOTT A  POROS DŰLŐÚTON A  HATÁRBÓL 
ALATTYÁN FELÉ A SZOMJAS AKÁCFÁK ALATT..  AZ ÚT 
PORÁBAN VEREBEK FÜRÖDTEK, A MAGASBAN VÉRCSE 
SZITÁL, NEM MESSZE EGY EMBER 
VEZETTE  EGYKEDVŰ TEHENEIT  A SZŐLŐBEN 
ÁGASKODÓ   MAGÁNYOS GÉMESKÚTHOZ.  A KÚT EGY 
ROZZANT, IDŐRÁGTA CSŐSZHÁZ 
MELLETT  ÁLLDOGÁLT, AHOL IS AZON IDŐBEN  A VÉN 
LÁSZKAI*  VOLT  MINDEN TEREMTETT LÉLEK  URA  AZ 
ÉGNEK ALATTA  AZ ALATTYÁNI  SZŐLŐKBEN... A FAL 
TÖVÉN NÉHÁNY  CSERZETT BŐRŰ MEGFÁRADT 
PARASZTEMBER ÜLDÖGÉLT, NAGYOKAT HALLGATVA A 
VILÁG DOLGAIRÓL. A GONDOLATAIK LEGINKÁBB  MÁR 
CSAK A MÚLT IDŐKBEN  KALANDOZTAK, AZ 
IFJÚSÁGUK POROS ÚTJAIN  A RÉGI VÁSÁROK 
FORGATAGÁBAN" AHOL " ADATIK TUDTÁRA 
MINDENEKNEK HOGY A BAROM VÁSÁRI 
NAPOKON  TSAK  MINDENNÉMŰ VÉSZ-MENTES 
HELYEKRŐL  SZÁRMAZÓ BAROM 
HAJTHATÓ FEL  TSUPÁN TSAK MARHÁK, FA ÉS 
TSERÉP -EDÉNYEK, ÉTELBÜL - ITALBÚL  ÁLLÓ 
HOLMIK, VASAK,  ÉS KÖTÉL-VERŐ MESTERSÉGBELI 
TSINÁLMÁNYOK ENGEDTETNEK ÁRULTATNI ÉS 
VÁSÁROLTATNI , EGYEBEK ADÁSA ÉS VEVÉSE   PEDIG 
A KÖVETKEZŐ  NAPOKON, TUDNI ILLIK:   A GYALOG - 
VÁSÁRBAN FOG SZABAD LENNI  - " ÍMÍGYEN SZÓLA EGY 
VÁSÁRI" TUDÓSÍTÁS" DARABKÁJA AZON RÉGI 
IDŐKBŐL, AMIKOR  A VÁSZONGATYÁS EMBEREK BIZA 



9 

XXV. évfolyam 2. szám 2022. június 

 

 

MÉG IFJONTI ERŐVEL LÓHÁTON, NYEREG NÉLKÜL 
JÁRTÁK A VÁSÁROK POROS ÚTJAIT ÉS GYAKORTA 
KERÜLTEK SZEMBE A  PUSZTÁK CSAVARGÓ 
NÉPSÉGÉVEL ÉS  ELŐ KERÜLTEK A FOKOSOK, 
ÓLMOSBOTOK, SZŐLŐKARÓK  A HATÁRBAN 
KÓDORGÓ, ÖRDÖGFATTYA, BALKÉZRŐL SZÜLETETT 
FARKASTEJEN FELNŐTT  KERESZTELETLEN 
KUNCSORGÓKKAL ELLEN. ... VÉRES IDŐK, RÉGI IDŐK.. 
AZ ILYEN BORZASZTÓAN VÉRES ESZTENDŐK A 

VÁSÁROKKAL ÉS A POROS UTAKKAL  - UGYE BARÁTAIM 
-  MÁRA ELMÚLTANAK.  AZ ÖREGEK ITTAK A KÚT 
VIZÉBŐL, MEGITATTÁK A JÓSZÁGOKAT  ÉS A LASSAN 
ELCSENDESEDŐ ALKONYBAN  ELGONDOLKOZVA 
ELINDULTAK  HAZAFELÉ, HAZAFELÉ.. A RÉGI RÉGI 
POROS UTAKON  ŐSEIK NYOMÁN.    

BUDAI RUDOLF   

Kedves Olvasók!  

Személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt a jövőben anyakönyvi híreket nem tudunk közzé tenni. 
Amennyiben az Ön családjában örömteli esemény (házasságkötés, születés), vagy sajnálatos módon 
haláleset történik, melyről szeretne hírt adni újságunkban, egyéni kérésre teljesítjük. Erre vonatkozó 
igényüket bejelenthetik az anyakönyvvezetőnél a polgármesteri hivatalban vagy a 
rozmismargit@gmail.com e-mail címen.  

2022. július 22- 18:00-tól 
50 ÉVES MŰVELŐDÉSI HÁZ (1972-2022) 

Ünnepelj velünk! Fellépők:  
Bagi Zoltán, Bárkányi Adrienn, Bó Viktor, Sztruhala József, Táncos lábú mamik 
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