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Veszélyhelyzet utáni tájékoztató 
A 2020. június 18-ától hatályos, a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 

szóló 285/2020.(VI.17.) Korm. rendelet alap-

ján mindenki köteles a tömegközlekedési esz-

közön, valamint az üzletben történő vásárlás 

során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pél-

dául orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A ven-

déglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dol-

gozók – a vendégek által látogatható területen 

–kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A 

szájat és az orrot eltakaró eszközt nem  kell 

viselnie a hatodik életévét be nem töltött kis-

korúnak. A zenés, táncos rendezvények meg-

tartására vonatkozóan a zárt helyen, vagy a 

nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos ren-

dezvények működésének biztonságosabbá té-

teléről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet 

szerinti zenés, táncos rendezvény – függetle-

nül annak nyilvános vagy nem nyilvános, va-

lamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – 

abban az esetben tartható meg, ha a rendez-

vény helyszínén a jelenlévők létszáma – be-

leértve az ott foglalkoztatott személyeket – 

egy időben nem haladja meg az 500 főt.     
                                                       Tóth Ildikó   

                                                        jegyző 

VÁLTOZÁS a fúrt kutak bejelentésének ügyében 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény július 1-jétől hatályos 29. § (7) bekezdése 

szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, vagy üzemeltető, aki az 

engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biz-

tosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig 

kérelmezi.  E rendelkezés szerint a kutak fennmaradási engedélyének kérelmezési határideje 

2023. december 31. napjáig meghosszabbodott. 

 

A POLGÁRMESTER 2020. ÉVI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 
július 10. péntek 08:00 - 11:00 

július 24. péntek 08:00 - 11:00 

augusztus 07. péntek 08:00 - 11:00  
augusztus 24. hétfő 08:00 - 11:00  

szeptember 04. péntek 08:00 - 11:00  

szeptember 18. péntek 08:00 - 11:00  

október 02. péntek 08:00 - 11:00  

október 16. péntek 08:00 - 11:00  

október 30. péntek 08:00 - 11:00  
november 13. péntek 08:00 - 11:00 

november 27. péntek 08:00 - 11:00  

december 11. péntek 08:00 - 11:00  

 

TÁJÉKOZTATÁS 
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselőkhöz rendelte a település utcáit, annak 
érdekében, hogy a lakossággal való kapcsolattartás hatékonyabb és eredményesebb legyen. 
Ferencsik Gyula 

 Árvácska utca 

 Bimbó utca 

 Csillag tér 

 Dankó Pista utca 

 Dózsa Gy. u. 

 Jász u. (Szív u. sarkáig) 

 Jókai Mór u. 

 Levente u. 

 Rezeda u. 

 Rózsa u. 

 Zrínyi Miklós u. 

 

Huszár Arnold 

 Hajnal utca 

 Jász út (másik fele a ben-

zinkútig) 

 Jászapáti utca 

 Liliom utca 

 Napsugár utca 

 Pacsirta utca 

 Rigó utca 

 Szent István tér 

 Vadász út 

 Tanya 

 

Józsáné Kovács Mónika 

 Bercsényi Miklós utca 

 Gárdonyi Géza út 

 Hold utca 

 Hunyadi János utca 

 Jász út (59-ig) 

 Kócsag utca 

 Móricz Zsigmond utca 

 Sport utca 

 Szív utca 
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Molnárné Menyhárt Éva 

 Görbe köz 

 Harmat köz 

 József Attila u. 

 Petőfi Sándor u. 

 Rákóczi Ferenc u. 

 Szent István út 

 Táncsics Mihály u. 

 Temető u. 

Rozmis Margit 

 Ady E. utca 

 Deák Ferenc utca 

 Kossuth L. utca 

 Mátyás király út 

 Rakéta utca 

 Széchenyi István utca a 

Rakéta utcai kereszteződé-

sig 

Szabó László Csabáné 

 Éralja utca 

 Gábor Áron utca 

 Híd utca 

 Honvéd utca  

 Kiskert utca 

 Kiskör utca 

 Széchenyi István utca a 

Rakéta utcai keresztező-

déstől végig 

 Zagyva köz 

 Túláti tanya 

Vízi Lászlóné 

 Árpád vezér u. 

 Daru utca 

 Déryné utca 

 Erzsébet királyné útja 

 Nagykör u. 

 

Képviselői elérhetőségek: 

 Ferencsik Gyula: 06/70 382 3540 

 Huszár Arnold: 06/ 30 903 2515 

 Józsáné Kovács Mónika: 06/30 523 2171 (13:00 – 18:00 óra között) 

 Molnárné Menyhárt Éva: mome58@freemail.com; 06/30 290 8903 (hétközben 08:00 – 10:00; 18:00 – 

20:00 között. Csak hívószámmal megjelenő hívások fogadása.)  
 Rozmis Margit: rozmismargit@gmail.com; 06/70 336 1511 (16:00 óra után) 

 Szabó László Csabáné: 06/70 238 6943 

 Vízi Lászlóné: 06/20 343 3953 (16:00 óra után) 

 

   
 

Óvja környezetét és gyűjtsön szelektíven   
Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről  

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. végzi az Önök te-

lepülésén a háztól történő sárga zsákos szelektív és 
az átlátszó zsákos zöldhulladék begyűjtését.  Kér-

jük, hogy a gyűjtött hulladékaikat e tájékoztató sze-

rint helyezzék ki kizárólag a szállítás napján az in-
gatlanuk előtti közterületre. Gyűjthető hulladékok 

jegyzéke zsákonként:   
Sárga zsák: 

 Papír hulladék (karton doboz, színes és fe-

kete-fehér újság, prospektus, füzet, könyv, 

kiöblített italos kartondoboz)  
 Műanyag hulladék (színes és víztiszta PET 

palack, kiöblített háztartási flakonok /sam-

pon, öblítő, mosogatószer /fóliák/szatyrok, 
csomagoló fólia / tejes-tejfölös flakonok)  

 Fém hulladék (konzervdobozok, üdítős, 

egyéb csomagolási fémhulladékok)   
 A flakonokat lecsavart kupakkal illetve a dobozo-
kat lapítva helyezze el a zsákban, ne feledje, TA-

POSSA LAPOSRA! A sárga zsák mellé az össze-

kötözött karton kihelyezhető. Zsákban nem he-

lyezhető 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, kizá-

mailto:rozmismargit@gmail.com
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rólag kötegelve (madzaggal, nem dróttal) össze-

sen 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 gyűjtő-

zsák, lehetőségük van kizárólag 120 literes átlát-

szó zsákba kihelyezni zöld- és szelektív hulladé-

kaikat, amit társaságunk elszállít. Amennyiben 

munkatársaink a zsákokban háztartási hulladé-
kot vagy egyéb nem odavaló anyagokat veszélyes 

hulladék, építési –bontási törmelék, állati tetem, 

trágya, tűzveszélyes hulladékot találnak, a zsákot 

nem szállítják el.   
 

Szállítás ütemezése:  

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

Alattyán  
Szelektív hulladék 13.  10.  14.  12.  9.  14.  

Zöldhulladék 14.  11.  15.  13.  10.  15.  

 

 
JÁSZ-NAGYKUN –SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY   

TÁJÉKOZTATÓ 

parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről 
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IDŐSEK KLUBJA

Intézményünk a járvány idején központi utasí-

tásra 2020. március 16-ától szünetelteti nappali 

ellátását. Ez idő alatt a bevásárlásban, gyógy-

szerfelíratásban, kiváltásban, ügyintézésben 

tudunk segíteni, illetve étkezést biztosítunk ki-

szállítással igény esetén. Intézményünk nem 

látogatható, szükség esetén, telefonon vagy az 

aktuális védekezési utasításoknak megfelelően 

szükséges eljárni. Jelenleg a Szent István tér 7. 

szám alatti szociális bérlakásoknál vagyunk 

megtalálhatóak. Egyéb személyes ügyekben itt 

fordulhatnak hozzánk bizalommal! A házi se-

gítségnyújtást és a szociális étkeztetést to-

vábbra is biztosítjuk.  

Telefonszámunk: 0620 928 30 80  

Email: idosek.klubja.alattyan@gmail.com 
 

ÓVODAI HÍREK 
A vírusos időszak alatt „HOME OFFICE” mód-

szerrel oldottuk meg a gyermekek fejlesztését és 
fejlődésének nyomon követését. Folyamatosan 

küldtük a szülőknek a tématerveket, azok feldolgo-

zásának lehetőségeit. Törekedtünk változatos, játé-
kos feladatokat összeállítani, hogy a gyermekek az 

életkori sajátosságaikhoz és egyéni képességeikhez 

igazodó ismeretanyag által szerezhessenek az adott 
témáról új információkat, élményeket. A megvaló-

sítást több szülő is képek formájában igazolta visz-

sza. Köszönjük együttműködésüket! A kialakult 

helyzet miatt a ballagás is rendhagyó formában tör-
tént. Az eddig megszokottól eltérően, elmaradt a 

délutáni nagyszabású búcsú ünnepség. A délelőtti 

órákban meghitt, családias légkörben búcsúztak a 
nagyok. Kedves dalokkal, verssel, közös tánccal 

tették számunkra emlékezetessé a búcsú pillanatait. 

Szép gesztus volt a szülőktől és gyermekektől a 
meglepetés szerenád, amivel a tanévzáró értekezle-

tünkön leptek meg minket. Minden óvodai dolgo-

zónak felejthetetlen élményt varázsoltak. Köszön-

jük a kedves meglepetést! 

Gyermeknap az oviban 

A járványveszély miatt elmaradt gyermeknapi ren-

dezvényünket június 12-én, pénteken tartottuk az 
Óvodában. Örömmel vettük, hogy sok szülő hozta 

be gyermekét a délelőtti programokra. Reggel 9-től 

minden kedves kis óvodás gyermeket szeretettel 

vártunk. Az udvaron gyülekeztünk, ahol felállítot-
tuk az előző héten vásárolt légvárat, amire az 

anyagi támogatást pályázati forrásból kaptuk. A 

gyermekek nagy örömmel vették birtokba. A dél-
előtti programot arcfestéssel, trambulinnal, lufi 

hajtogatással színesítettük. Meglepetésként Bohóc 

műsorral kedveskedtünk a gyerekeknek, amivel ha-
talmas örömet szereztünk nekik . A sok nevetés 

után, közös fagylaltozásra invitáltuk őket. 12 óráig 

mindenki megkapta a saját lufi állatkáját, amit az 

ügyes kezű dajka nénik hajtogattak. Volt móka és 
kacagás, minden, ami szem-szájnak ingere. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy sok új élménnyel gazda-

godtak a gyermekeink. 
 

 

Biztonságunk érdekében 

Június 19-én az SZMK-s szülők jóvoltából és szer-
vezésével szintén különleges élményhez juttattuk 

gyermekeinket. Ellátogattak hozzánk a jászalsó-

szentgyörgyi önkéntes tűzoltók. A gyermekek be-
ülhettek a tűzoltó autóba, megfigyelhették az autó-

ban lévő felszerelést, amiről interaktív beszélgetést 

folytattak a tűzoltókkal. Szemtanúi lehettek a gyer-
mekek az általunk rakott tűz eloltásának, majd ma-

guk is kipróbálhatták a tűzoltó fecskendőt, mellyel 

az óvoda előtti parkoló táblát célozták. Nagy volt a 

kacagás, mikor a vízpárát a szél a gyermekekre 
vitte. Meghallgattuk a bekapcsolt sziréna hangját 

is. A tűzoltók után Gál Olivér rendőrhadnagy tar-

tott a gyermekeknek kiselőadást a gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés szabályairól. Interaktív mó-

don ösztönözte a gyermekeket ismereteik bővíté-

sére, rögzítésére. A jó válaszokért matricát kaptak 
a gyerekek. Megfigyelték, néhányan felvehették a 

golyóálló mellényt, bilincset, beülhettek a rendőr-

autóba, meghallgatták a sziréna hangját. Még na-

pok múlva is emlegették a gyermekek az új él-
ményt. 

 Állatbarát nap 

Ez a nap rendhagyó esemény volt az oviban, hiszen 
első alkalommal rendeztük meg. A program célja, 

hogy a gyermekeket közelebb hozhassuk az álla-

tokhoz, megszeressék őket, és ez által a természet-

tudatos életmódot erősítsük bennük. A gyermekek 
tapasztalatot szereztek arról, hogy a gondoskodó 

gazdik szeretetét az állatok meghálálják. A nap 

Jászberény egyik kutyaiskolájának növendék ku-
tyáinak bemutatójával kezdődött. A hat kutya tu-

dása, hűsége, fegyelme elkápráztatott bennünket. A 

kezdeti esős idő dacára nagyon jól éreztük magun-
kat. A következő meglepetés a lovas kocsis kirán-

dulás volt a községben. Út közben megfigyeltünk 

szamarakat, gólyákat, malacokat, kacsákat, libákat, 

különféle tyúkokat, pulykát és természetesen az 
igavonó lovakat. A gyerekek bátran simogatták a 

hatalmas állatokat. A gyermekeknek hihetetlen 

nagy élmény volt a lovas kocsi platóján utazni, 
mert még soha nem éltek át hasonló helyzetet.  
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Pillanatképek az óvoda életéből 

Józsáné Kovács Mónika 

óvoda vezető 

ISKOLAI HÍREK 
A kialakult veszélyhelyzet új kihívás elé állította 

intézményünket is. A járvány időszakában a digitá-
lis oktatás keretén belül iskolánk egységesen, az 

alattyáni gyerekek, szülők, családok informatikai 

ellátottságát figyelembe véve, illetve tekintettel a 
leggyakrabban használt platformokra, a Facebook-

ot választotta a kapcsolattartás elsődleges eszkö-

zéül. Az élő kapcsolattartás formái a Skype-on és a 
Messengeren létrehozott csoportos foglalkozások 

voltak, de több nevelő az egyéni megsegítés bizto-

sítása érdekében egyéni foglalkozásokat tartott fej-

lesztő jelleggel, ugyancsak az imént említett tele-
kommunikációs alkalmazások segítségével. Az 

ilyen, napi rendszerességgel szervezett Skype és 

Messenger videó órák nagy segítséget nyújtottak a 
személyes kapcsolattartás, illetve az esetlegesen 

magyarázat hiányából fakadó hiányosságok pótlá-

sára.  Az online nem elérhető diákjaink, akiknek 
száma nem volt számottevő, heti rendszerességgel 

postai úton jutottak hozzá a tananyaghoz. Ennek 

köszönhetően minden tanulót sikerült elérnünk, 

kapcsolatot kialakítani és többé-kevésbé fenntar-
tani. Az új oktatási formának mind pozitív, mind 

negatív oldalai is voltak. Az interneten nagyon sok, 

a tananyag elsajátítást segítő anyagot ismerhettek 
meg tanulóink, melyekről számos pozitív visszajel-

zés érkezett. Ezúton is köszönjük a zömében támo-

gató jellegű hozzáállást mind a tanulóknak, mind 
pedig a szülőknek. Ugyanakkor az azonnali segít-

ség, visszajelzés, folyamatos kommunikáció elma-

radása elsősorban a kisebb tanulóknál nehézséget 
okozott. Ebből következőleg a digitális oktatás 

hosszabb távon főként az alsó tagozaton nem fenn-

tartható a hagyományos tanulási forma nélkül. A 

tapasztalatok alapján az eltelt három hónap hozzá-
járult a módszertani megújuláshoz, a digitális kul-

túra terjesztéséhez, a hozzákapcsolódó technikai 

eszközök, számítógépek, okostelefonok, digitális 
fényképezőgépek, táblagépek oktatásban való fel-

használásának megismertetéséhez, annak ellenére, 

hogy a következő tanévben az év eleji ismétlés bi-
zonyosan hosszú lesz.  

Bár a kialakult helyzet csak korlátozásokkal tette 

lehetővé a ballagást, azért sikerült végzős diákja-

inktól méltó módon elbúcsúzni. Kívánunk nekik 
sok sikert, eredményes középiskolás éveket! 
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Ballagók: (felső sor balról jobbra: Toldi Virág, Kun Amanda Mirella, Turánszki Tamara, Nagy Kevin, Rozmis Margit (osztály-
főnök), Kállai Patrik, Hancsicska Fruzsina, Eszes Laura, Csontos Erika (alsó sor balról jobbra: Algács Dzsesszika, Farkas 
Tibor, Kardos János Tibor, Háfra Márió, Berkó László Máté, Rafael István, Karczagi Joachim Kevin, Kónya Attila, Novotni 
Bernadett 

 „Figyeljünk egymásra!” Bűnmegelőzési és közbiztonsági tábor  

A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosító számú 

„Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 

településének összefogásával” című projekt 
keretében Alattyán községben 2020. június 22-26. 

között Bűnmegelőzési és közbiztonsági tábor 

lebonyolításra került sor immáron harmadik 

alkalommal. A tábor teljes költségét pályázati 
forrás fedezte. A napközis tábor - hasonlóan az 

előző évekhez - a 12-14 éves korosztály 

bevonásával került megszervezésre a helyi 
általános iskolában. Ez az a korcsoport, amelyre 

kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen a kamaszkori 

változások nagy kihívás elé állítják a gyermekeket, 
növelhetik az áldozattá válás, illetve a 

bűnelkövetés veszélyét. A tábor során szabadidős 

és ismeretterjesztő programok, valamint napi 

háromszori étkezés volt biztosított. Az idei évben a 
tábor programjainak összeállításakor ismételten 

nagy szerepet játszott a helyi polgárőrséggel való 

együttműködés. Az idei évben kiemelt témák 
voltak a drogprevenció, az elsősegélynyújtás, a 

nyár veszélyei, a biztonságos strandolásra való 

odafigyelés, az egészséges életmódra nevelés, a 

kerékpáros közlekedés szabályai, illetve művészeti 
és közösségépítő tevékenységek. A program során 

kiemelt együttműködő partner volt a már említett 

polgárőrség, illetve a programok megvalósításában 

fontos szerepet vállaltak a Jászberényi 

Rendőrkapitányság, az Országos Mentőszolgálat, a 
helyi védőnői szolgálat, illetve a helyi általános 

iskola dolgozói. A programok a korábbi évekhez 

hasonlóan nagy érdeklődés mellett zajlottak. A 

résztvevők aktívan kapcsolódtak be a különböző 
tevékenységekbe. A gyerekek többek között 

előadásokat hallgattak meg, interaktív 

tevékenységeken vettek részt, vetélkedtek, 
Jászalsószentgyörgyre kerékpároztak, ahol a Lovas 

Centrumban pusztabuszoztak, kirándultak 

Tarnamérára, sétáltak az erdőtelki arborétumban, 
látogatást tettek a gyöngyösi állatkertbe, ügyességi 

versenyeken mérték össze erejüket és a programon 

való aktív tevékenységük jutalmául látogatást 

tettek a gyöngyösi McDonald’s étteremben. A 
program zárásaként a helyi polgárőrök 

bográcsolással lepték meg a gyerekeket. A búcsút 

pedig a megérdemelt jutalom, a győzteseknek járó 
torta zárta. Célunk továbbra az volt, hogy a 

gyerekek egymásra és önmagukra figyelő 

közösséggé kovácsolódjanak, bepillantást 

nyerjenek a helyi polgárőrök munkájába és maguk 
is aktív szerepet vállaljanak később a település 

életében.                                           Rozmis Margit 
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Kedves Alattyániak! 
Az eltelt időszakban, januárban és áprilisban szer-
veztünk véradást és mindkét alkalommal 35 fő vett 

részt a véradáson. Az elmúlt időszakban sikeresen 

pályáztunk a Magyar Vöröskereszt SZOCIÁLIS-

ALAP-2020/1 címmel kiírt pályázatra. A pályáza-
ton 60 000 Ft-ot nyertünk, valamint Szabó László 

Csabáné Alpolgármester Asszony, Vízi Lászlóné 

Képviselő Asszony és a Polgármesteri Hivatal tá-
mogatásával bővítve 40 embertársunknak tudunk 

tartós élelmiszer formában segíteni. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit továbbra is vér-

adóink és vöröskeresztes tagjaink közé. A legköze-
lebbi véradásunk ősszel lesz megtartva.    

Vígh Ildikó  

A helyi Vöröskereszt elnöke

Barátaim az Úrban! 

                                                                                                                                       
Amikor leporolván az emlékezetünk néhány, még nem 

oly poros füzetét, füzeteit és fellapozván belépillantva, 

olyan, mára bizony kissé furcsa, de mégis melengetően 

szép időkre lelhetünk Alattyánia íratlan nagykönyvében 

amikoron olyan dolgok történtek,  hogy példának okáért, 

az  "emberek" azaz  a férfiak még borbélyhoz jártak, va-

sárnaponként ultiztak az arra érdemesek a tűzoltószer-

tárban, meg biliárdoztak, a futballpálya és környéke zen-

gett a szurkoló sokaság harsány biztatásától, az ártézi vi-

zet a messziről a  kútról hordták - sokan vízhordó horog-

gal -, és a kútnál mindenütt olyasféle  tábla adta tudtára 
piros bötűkkel a lakosságnak, hogy állatok itatása és mo-

sása tilos, és az asszonyoknak itt a kútnál volt a hely, idő 

és lehetőség a legfrissebb  pletykáknak meghallgatására 

és továbbadására. A kocsmák éjféltájt zártak, az öreg  fe-

hérbajszú harangozó minden alkalommal szuszogva 

baktatott az ezeregyéves nyikorgó falépcsőkön a ha-

rangkötelekhez, a toronynak vaskos fagerendáiba pedig  

koronként titokzatos ifjú kezek még titokzatosabb jele-

ket véstek, az örök szerelem jeleit, vagy más esetlen, de 

nagyon  rejtélyes ákombákomokat a jövőnek, a gyöngy-

baglyok, denevérek, parlagi galambok ódonszagú ottho-

nában, a torony, a templompadlás várromszerű kaland-
rahívó félhomályos romantikus időnkívüliségében 

ahonnan  egykor éber tűzőrök figyelték aratáskor a he-

vülő határt, (vagy máskor idegennyelvű és szívű kato-

nák  lapultak meg és felugatott a géppuska) lent, messze, 

a határ sokhelyütt még bombatölcsérektől volt sebhe-

lyes, és a "körmös", a DT, Dutra, Zetor, Szuper traktor 

után kötött jámbor, békés eke furcsa vasakat fordított ki, 

amik az eresz alá dugva a községháza udvarán vártak a 

sorsukra (míg Simon bácsi ügyet sem vetve a harapós 

vasakra, nagyokat sercintve egykedvűen pipázgatott a 

fal tövén)  ám ez az eke nemcsak termőföldbe, hanem az 

idők legmélyébe is beléharapva sok-sok kő- és csont-

szerszámot, égetett agyagedényt és  más ősiséget fordí-

tott napvilágra, amiket egy másik pipázó ember, a 

hetyke szakállas Művész Úr gondosan felcédulázott, 

öregbetűivel helyére tette a múltban  éppúgy mint a mű-

terme kicsiny múzeumában; a kőbuzogányok, bronzfi-

bulák, mázas cserépedények, huszáros kardok, feketére 

szítt tajtékpipák, ezüstös, aranyos féketők, bámész ko-

ponyák, héhelők, pásztorszerszámok között a nagy, 

kertre néző ablak mellett, ahol az ecsetek, festékestubu-

sok festőállványok, szobrok, vázlatok, rajzok, kész - és 
félig kész vásznak, farostlemezre pingált színes  virág-

csodák arcok, tájak, öreg könyvek  és még ezeregy titok 

közé vegyült el olvada össze minden mindennel  a mű-

terem páratlanul művészi rendetlenségében valamiféle 

mesélő csendességgé ... a pipázó öregúr letelepedett az 

állványa elé, elmerengve ivott egy kortyot a bánhegyi 

óborából, lassan elmerült az Alkotásban, míg a szom-

szédban a parókia idős papja a mi papunk, aki talán 

egyik utolsója vala az régi nagybetűs  nagytiszteletű papi 

generációnak, a másnapi prédikációt citálva, töprengve 

s elmerülve a hitnek titkaiban, ott sétált fel alá, a nagy 
kertben, a ropogós fehércseresznyefának, a feketefe-

nyőknek árnyában az orgonák között, lassan, meg-meg-

állva, mert azonidőben. Ők még nem siettették, nem ösz-

tökélték, nem noszogatták az idő kerekét a rohanásra-

mint mainapság, mert Ők  ismerték, tudták, érezték  min-

den perc, minden óra, minden nap és minden év szigorú 

reguláját, úgy ahogyan az írva vagyon a Mindenek 

Nagykönyvébe és az életük ráncaiba, amikből a látó 

szem mint egy olvasókönyvből olvashatja ki a sors, a jó-

sors és balsors úttalan útjait, útvesztőit, a tegnapok  rom-

jainak hordalékit, mert  bizony Barátaim az Úrban: elég 
egy szalmaszék, elég egy magányos fa képe, elég egy  

idővájta ráncos kéz és "kész  az idő egésze" ami lassan-

ként kipereg tenyerünkből mint a homok.....                                               

Bizony így van ez..... 

Budai Rudolf

GECSE ÁRPÁD ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA I. rész 
 " Alattyánból indult s Alattyánba tért meg / szülőföldben 

nyugszik / majd 100 évet ért meg /Emlékházban látni élte 

munkásságát /  
a JÁSZSÁG FESTŐJE/ művészi nagyságát."  

Barátaim az Úrban! E sorokkal indította útjára könyvét 

2010-ben Madarászné Gecse Ágnes és Madarász Tibor. 

A könyv, melyet együtt írtak, és amelynek címe: GECSE 

ÁRPÁD ÉLETE ÉS MŰVÉSZETE. Mert valóban, innen 

Alattyánból indult, e falak között, a mostani Emlékház 

falai között született  az 1900-as esztendő július 9-én 

"tikkasztó nyári forróságban" és itt tért meg büszke jász 

őseihez 1999  zimankós januáriusának 29. napján. /1999. 

január 22-én hunyt el  Szolnokon és 29-én fogadta be az 

alattyáni családi sírhely./ 1900 és 1999 csaknem egy év-

századnyi Élet, melyből csaknem nyolc évtizednyi a ter-

mékeny alkotói, művészi, közéleti Munka! Bizony így 
van ez, annál is inkább, mivel ez a hosszú, a XX. század 

forgatagában leélt élet, Gecse Árpád élete, úgy telt el, 

hogy bármerre is járt a világban: Európában, Itáliában 

Velencében, Firenzében, Bécsben, Bécsújhelyen, Pest-

Budán, mindig visszatért a gyökereihez, a hányatott 

sorsú szülőföldhöz, a jászvidékhez. Visszajött az Ő alaty-

tyáni "birodalmához", a családhoz, a szívének oly ked-

ves Zagyvához, a Kiskerthez, a Berekhez és a keményde-

rekú alattyáni emberekhez. Úgy tért vissza, olyan for-

mán, hogy innen, eme szívmelengető tájtól és lakóitól 
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soha el nem szakadt. A táj iránti vonzalmát és az itt élő 

emberek szeretetét minden méltatója egyöntetűen ki-

emeli és rendkívül fontosnak tartja Gecse Árpád  egész 

életművében. A gyermekkort, életének első boldog, 

gondtalan 10 esztendejét itt, a szülői házban töltötte, 

amely házat a nagyapa, Gecse Ferencz építtette 1886-

ban. Itt /még a régi házban/ született az édesapja is, Gecse 

István 1854-ben és hunyta le szemét 1933-ban. A Ge-

csék  ősi fészke Gömör vármegyében volt, innen költöz-
tek át  a 17. században jászvidékre. Gecse Árpád édes-

anyja  Borsányi Mária, aki 1859-ben Jánoshidán szüle-

tett, az akkori jegyző, Borsányi Antal leányaként és 

1927-ben hunyt el.  Itt élt a kisfiú két idősebb féltestvé-

rével. A család szeretete, valamint a viszonylagos jó-

módja lehetővé tette számára, hogy a kedvteléseinek 

minden gond nélkül hódolhasson. Kedvtelése a gyermek-

kori természetes csínytevések mellett a rajzolás volt, 

amely iránti szeretete, vonzalma egyre inkább nőtt, csi-

szolódott az évek múltával. A családi legendáriumban je-

gyezve volt, az "első kiállítás" keserédes  

története, ami dicséret helyett elfenekeléssel végződött, 

ugyanis az ifjú titán a frissen festett szoba falára szö-

gelte fel a rajzait, a nagymama nem kis meglepetésére. 

De ahogyan önéletleírásában írja: "szerencsére a fakanál 
nem tudta kiverni belőlem a művészet iránti vágyako-

zást".   Folytatjuk.  

Budai Rudolf 
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