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Sz csné Kövér Szilvia

 JÁSZBOLDOGHÁZA CIVIL TÁRSADALMÁNAK
BEMUTATÁSA

A településen jelenleg 8 önálló jogi státusszal rendelkez  civil szervez dés
ténykedik különböz  értékek mentén.1 7 egyesület, valamint 1 alapítvány tömöríti
magába az összesen több mint 300 f t, akik tagként vesznek részt az egyesületek és
az alapítvány munkájában. A segít kkel együttesen ez a szám ennek a sokszorosa.
Tevékenységük többnyire kiterjed Boldogháza egész lakosságára. Több egyesület
tevékenysége évtizedekre nyúlik vissza, legtöbbjük azonban a rendszerváltást
követ en, f ként 2000 tájékán alakult, vagy ekkor vált m ködésük hivatalossá a
bírósági bejegyzéssel. A következ kben egyenként mutatom be a községben
m köd  szervezeteket.

Jászboldogháza Község Önkéntes T zoltó Egyesület
A község 1946-os alakulását követ  harmadik évben, 1949-ben kezdte meg m kö-

dését. Alapításának célja a segítségnyújtás, illetve veszélyhelyzetben védelem bizto-
sítása t zkár, elemi csapás, beomlás vagy baleset esetén. A kárfelszámolási, t zmeg-
el zési és katasztrófaelhárító munkájukat 1998-tól közhasznúként végzi a társaság.
A tagok sok esetben nyújtottak már segítséget a lakosoknak, pl. belvíz és t zesetek
során.

Jelvényükön stilizált t zoltó jelképek mellett t zoltósisak, keresztbe helyezett
bontóbalta látható, fölötte az „Önkéntes T zoltóság”, alatta pedig a „Jászboldog-
háza” felirat olvasható.

Az egyesület irányító testületét az elnök, a titkár, a parancsnok, a parancsnokhe-
lyettes, pénzügyi, valamint gazdasági vezet k alkotják. Emellett 3 f s számláló
bizottság is m ködik a szervezeten belül. A tagok létszáma 36 f , közöttük az elmúlt
évt l kezdve szépszámú fiatal található. A helyi szervezet tagja a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei T zoltó Szövetségnek.

Az egyesület technikai eszközei: egy Csepel t zoltó gépkocsi felszerelve, üzemké-
pes állapotban, egy Honda 600 l-es vízszivattyú, valamint véd felszerelések, véd -
ruhák. Az idei évben községi adakozásnak és önkormányzati támogatásnak köszön-

het en egy a meglév nél korszer bb, felszerelt IFA t zoltó gépjárm  megvásárlására
kerülhetett sor.

Jászboldogházi Községi Sportegyesület
1962-ben - az akkor még termel szövetkezeti labdarúgó csapat - jegyeztette be

magát 15 igazolt játékossal és 45 pártoló taggal. Remek eredményeket ért el az
egyesület, labdarúgásban megyei II., kés bb megyei I. osztályban is eredményesen
szerepeltek. Kés bb sakk-, valamint kézilabda-szakosztály is alakult. Mindkét
sportágban remekeltek a község sportolói, leányaink a megyei bajnokságok sikeres
szereplését követ en egy alkalommal az NB III-as szereplést is kivívták maguknak.

Jelenleg kizárólag a labdarúgással foglalkoznak versenyszer en a sportoló tagok,
akiknek a száma mintegy 40 f re tehet . Közülük 8 igazolt játékos jár a környez
településekr l, Portelekr l és Jászberényb l. Az egyesület elnöklete és pártolói
még szép számban kiegészítik a tagságot, így mintegy 50 f  tevékenykedik a fiúk
sikerei érdekében. Csapatunk jelenleg a megyei II. osztályban játszik, és az elmúlt
szezonban els sorban az ifi csapat sikerei miatt hosszú évek elteltével ismét nagyon
látogatottá és kedvelt id töltésévé vált a helyieknek a focimeccs látogatása. Mintegy
150 f s néz sereg gy lt össze az ifi csapat utolsó, bajnokavató mérk zésén.

Önkormányzati támogatással a csapat már évek óta részt vesz egy „hosszú
hétvégén”, amit Bogácson töltenek el, és ami nagymértékben hozzájárul a csapat
közösségi szellemének kialakításához. Minden évben nagy esemény az évzáró
bankett is, ahol közös vacsora keretében ünneplik sikerüket a játékosok és az edz k,
valamint a pártoló tagok. Kétévente kerül megrendezésre Boldogházán a Sportbál,
amire az egyesület jellegénél fogva mindig nagyon sok fiatal látogat el. Bevétele
jelent s támogatást jelent a focistáknak az el ttük álló évadhoz.

Nagy költségekkel jár a bajnokságban való részvétel, ám eddig a helyi önkormány-
zat mellett mindig akadtak támogatók, akik biztosítani tudták az ehhez szükséges
összegeket.

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány

A Jászboldogházi Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb és korszer bb
m ködtetésére, minél szélesebb kör  lehet ségek biztosítására alapították 1991-
ben. „Nem lehet úgy szeretni, hogy nem teszünk semmit azokért, akiknek szükségük
van segítségünkre.” Teréz anya gondolata vezérelte az alapítókat, amikor a
boldogházi gyerekek érdekében megkezdték tevékenységüket. A tagok szeretnék
minél gazdagabb tartalommal megtölteni a gyermekek életét ezen a mintegy 1800 f
lakosú kistelepülésen a helyi er k mozgósításával, hiszen az állami normatíva sokszor
a nemes célokhoz kevésnek bizonyul.

1 A dolgozat összeállításhoz nyújtott segítségéért ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni
Fózer Tibornak, Gömöri Bélának, Gömöri Mihálynénak, Joó Kovács Balázsnak, Matók Péternek,
Mészáros Bélánénak, Orczi Imrénének, Sz cs Gergelynek, Sz cs Lajosnak, Takács Lászlónak,
Túróczi Bélának, Vadkerti Tivadarnak, valamint Veliczky Józsefnének.
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Kiemelt feladatának tekinti az alapítvány az idegen nyelv és a számítástechnika
oktatásának támogatását. Kezdett l fogva érezhet  a helyi lakosok segítségnyújtása
mellett a Jászboldogházáról elszármazottak gondoskodása is. Évente támogatók
százai ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át, és több alkalommal érkezik
átutalás az alapítvány bankszámlaszámára is.

Az alapítvány által kezelt összegekb l a 7. és 8. osztályban csoportbontásban
tanulják a gyerekek az angol nyelvet. 14 éve annak, hogy iskolánkban – tanévenként
6 alkalommal – színvonalas hangverseny kerül megrendezésre. A gyerekek megismer-
hetik a zenetörténet klasszikusait, közvetlen közelr l láthatják, hallhatják a különböz
hangszereket. Vidám színiel adások, csillagász, geológus beszámolók, bemutatók
teszik színesebbé a gyerekek mindennapjait. Lehet séget ad az alapítvány tánc és
dzsesszbalett elsajátítására. Fennállása óta már két alkalommal újították fel a
számítógépparkot, biztosítják az Internet hozzáférést, ezen kívül támogatták az ún.
„Menyhárt-terem” kialakítását is. Mobilizálható számítógép és projektor áll a nevel k
rendelkezésére, melyek segítségével lehet ség van a legkorszer bb oktatási
eszközök alkalmazására az oktatásban. Az alapítvány távlati tervei között szerepel
az iskola és óvoda udvarának felújítása, korszer  játékokkal való felszerelése.

Polgár rség
1996-ban alakult, 17 alapító taggal, jelenleg pedig 52 tagot tartanak nyilván. Meg-

alakulása idején az egyesület f  célja az volt, hogy a településen el forduló b n-
cselekményeket megel zze. Tevékenységéhez az önkormányzat nyújtott támoga-
tását, mind anyagilag, mind pedig együttm ködési megállapodás keretében. Együtt-
m ködési megállapodást kötött a rend rséggel, hiszen a fent megjelölt cél közös
volt. Az egyesület megalakulásától kezdve tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Polgár r Szövetségnek, illetve az Országos Polgár r Szövetségnek is.

1998. évt l az egyesület közhasznú szervezetként m ködik, mely lehet séget ad
arra, hogy az 1 %-os felajánlásokat és egyéb támogatásokat a szervezet megkaphassa.

A helyi lakosság kezdett l fogva jó szívvel fogadta az egyesületet. M ködését
támogatta mind anyagilag, mind erkölcsileg. Észrevételeivel, jelzéseivel célirányo-
sabbá tette az érdekükben végzett munkát.

Az egyesület taglétszáma évr l-évre emelkedett. Elmondható, hogy nagy
elhivatottsággal és megszállottsággal végzik b nmegel z  munkájukat szinte az év
minden napján, térítésmentesen, id t és energiát áldozva annak érdekében, hogy
településünk nyugodt, kiegyensúlyozott, b ncselekményekt l mentes legyen.

Az egyesület m ködésének anyagi és technikai háttere biztosított. Rendelkezik
URH adóvev  készülékekkel, illetve a szolgálat ellátásához szükséges egyéb
felszerelésekkel. 2004. évt l pedig szolgálati gépkocsi is rendelkezésükre áll. Ezeknek
a felszereléseknek a megléte köszönhet  Jászboldogháza Önkormányzatának, a
településen m köd  gazdálkodó szervezeteknek, illetve a lakosságnak.

Az egyesület közössége aktívan részt vesz a község mindennapi életében,
rendezvények szervezésében és biztosításában is. Mindennapi munkájukkal
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Jászboldogháza területén a b ncselekmények
száma nagymértékben csökkent, annak ellenére, hogy megyehatáron helyezkedünk
el, ahol általában jelent s az utazó b nözés.

Faluvéd  és Szépít  Egyesület

1999-ben kezdte meg m ködését 15 f vel. Létszáma mára meghaladja a 100 f t. A
tagok az elnök szavait idézve „jó szellemiség , egységes gondolkodású, lelkes
munkatársak, akik rendületlenül, odaadóan végzik munkájukat”.

Tevékenységük a közösségért végzett önzetlen munkán alapul – vallják - melynek
célja, hogy olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelynek következtében
lakóhelyünk egyre vonzóbbá és érdekesebbé válik. További célként fogalmazta
meg az egyesület, hogy tevékenységük segítse a település építészeti és természeti
értékeinek meg rzését, korszer , esztétikus fejlesztését. Ápolja a lakóhely
hagyományait, er sítse a lakosság szeretetét, ragaszkodását a szül falu iránt.

Jászboldogháza 2006-ban ünnepli önálló községgé alakulásának 60. évfordulóját.
Az eltelt id  a település életében nem sok, mégis jelent s változásokat hozott.
Külsejének átalakulásához a faluszépít k munkája is hozzájárul.

Az egyesület m ködését három f  irányvonal határozza meg:
– a kulturális örökség megóvása,
– a kulturális tevékenység,
– és a környezetvédelem.
Kiemelt feladatok, fontosabb értékteremt  munkák az elmúlt 5 évben:
– szponzor és pályázat segítségével nagy érték  játszótér kialakítása, természetes

anyagok felhasználásával, szükség esetén a játékok karbantartása, újrafestése;
– k keresztek restaurálása pályázatokkal, a Szt. Vendel-tér kialakítása;
– fásítási program: Vasút u., temet , Takarékszövetkezet, templomkert;
– „Boldog” Találkozó szervezése, azonos nev  települések részvételével –

kulturális seregszemle;
– fából faragott virágtartós utcajelz  táblák elhelyezése a település utcáin, szoros

együttm ködésben az önkormányzattal;
– vízelvezet  csatorna felett fából faragott hídkorlát készíttetése;
– harangláb elkészítése szponzor segítségével, körülötte virágosítás;
– iskolások bevonásával szemétgy jtés a település tisztán tartására;
– évente a strandfürd  területének szezonkezd  takarítása;
– a település virágosítása, virágpalánták beültetésével, virágágyások kialakítása

a település több pontján;
– ácsolt virágládák készíttetése és elhelyezése középületek, vagy lakóházak el tt;
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m ködési megállapodást kötött a rend rséggel, hiszen a fent megjelölt cél közös
volt. Az egyesület megalakulásától kezdve tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
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felszerelésekkel. 2004. évt l pedig szolgálati gépkocsi is rendelkezésükre áll. Ezeknek
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értékeinek meg rzését, korszer , esztétikus fejlesztését. Ápolja a lakóhely
hagyományait, er sítse a lakosság szeretetét, ragaszkodását a szül falu iránt.
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Kiemelt feladatok, fontosabb értékteremt  munkák az elmúlt 5 évben:
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– k keresztek restaurálása pályázatokkal, a Szt. Vendel-tér kialakítása;
– fásítási program: Vasút u., temet , Takarékszövetkezet, templomkert;
– „Boldog” Találkozó szervezése, azonos nev  települések részvételével –

kulturális seregszemle;
– fából faragott virágtartós utcajelz  táblák elhelyezése a település utcáin, szoros

együttm ködésben az önkormányzattal;
– vízelvezet  csatorna felett fából faragott hídkorlát készíttetése;
– harangláb elkészítése szponzor segítségével, körülötte virágosítás;
– iskolások bevonásával szemétgy jtés a település tisztán tartására;
– évente a strandfürd  területének szezonkezd  takarítása;
– a település virágosítása, virágpalánták beültetésével, virágágyások kialakítása

a település több pontján;
– ácsolt virágládák készíttetése és elhelyezése középületek, vagy lakóházak el tt;



196                                                                                                  A civil szervezetek életéb l A civil szervezetek életéb l                                                                                                    197

– új buszmegálló kialakítása, pihen padok elhelyezése, virágosítás;
– 2 tulipánfa elhelyezése a legforgalmasabb helyeken.
Ezeknek a munkáknak a nagy része csak az önkormányzat közrem ködésével

valósulhatott meg.
Tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés a célja annak, hogy a Város- és Faluvéd k

Szövetsége által rendezett országos találkozókra lehet ség szerint évente delegálnak
tagokat.

Országúti Kesely k Motorkerékpáros Klubja
A régóta közösen motorozó helyi fiatalok egy csoportja 1996-ban határozta el,

hogy egységes megjelenéssel, colorral (=embléma, felvarró) fejezi ki összetartozását.
Ekkor vette fel a társaság a CONDORS OF THE ROAD M.C. nevet. Hosszas
tervezgetés után 1999-ben szervezték meg els  programjukat, egy motoros
találkozót, akkor még Portelken. A családias hangulatú találkozó sikerén felbuzdulva
már a folytatáson gondolkodtak a szervez k. A következ  évt l kezd d en
Jászboldogházán, a községi strandfürd n kerül megrendezésre a program. A
negyedik sikeres találkozót követ en fogalmazódott meg az igény, hogy a szervezet
hivatalosan is bejegyeztesse magát. Ezzel a motoros társadalomban is elismertté
váltak, és 2002-ben már az Országúti Kesely k Motorkerékpáros Klub keretein
belül került sor a találkozó megrendezésére. Nevüket a jogszabályi el írásoknak
megfelel en magyarosították, ám motoros berkeken belül máig az eredetileg
választott nevüket használják.

Az egyesület céljául t zte ki, hogy ismert klubokkal összefogva b vítsék a magyar-
országi motoros rendezvények körét, azok programjait összehangolva valósítsák
meg. Fontos esemény az egyesület életében a közös fellépés, az egységes megjele-
nés is az ország többi klubjának rendezvényein, ami magában foglal például motoros
találkozókat, motorszépségversenyeket, motor-, ill. alkatrészbörzéket, koncerteket,
vagy éppen jótékonysági túrát.

Az alapító tagok mintegy tízen voltak a megalakulás évében. A tagság összetétele
változott ugyan, ám a létszám azóta sem n tt, mivel a klub tagjává váláshoz nem
elég a motorok és a szabadság szeretete. Mindez kötelezettségekkel és kemény
munkával jár. El ször is meg kell ismerkedni a klubtagokkal, közösen részt kell venni
motoros rendezvényeken, valamint a klub programjainak szervezésében. Ezután
jelölheti a tagság a jelöltet sorai felvételébe. Emellett alapfeltétele a tagságnak a
minimum 500 cm3-es motorkerékpár. A tagság hetente tart összejöveteleket egy
saját maguk által felújított önkormányzati épületben.

Az idei 2005-ös évben a legnagyobb esemény a helyi klub életében természetesen
a 7. Motoros találkozó megrendezése volt. Az évr l-évre egyre b vül  programkínálat
egyre nagyobb érdekl dést vált ki. Mind több helyi, hazai és külföldi érdekl d

vesz részt az eseményen. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az els  találkozó 100- 150-
f s látogatói létszáma mára megsokszorozódott. A rendezvényen az idei évben
négy nap alatt 15 koncertb l válogathattak a rockzene szerelmesei. Gumifüstöl k
egymás közötti versengése, sörivó-, söröshordótartó-, szkanderverseny és szellemes
vízi vetélked k színesítették a programot. Minden évben megrendezésre kerül a
motoros felvonulás, amit a falu apraja-nagyja mindig nagyon vár, minden évben
óriási érdekl dés kíséri. A kulturált körülmények, szép környezet és a fürdési
lehet ség komoly vonzóer t jelent a sátorral érkez  motorosok számára, ami a
szervez k több hónapos kemény, lelkiismeretes szervez munkájával együtt hamar
képes volt megalapozni a találkozó jó hírét.

Az egyesület kezdetekt l élvezte az önkormányzat támogatását, és bíznak abban,
hogy együttm ködésük a továbbiakban is a korábbi évekhez hasonlóan sikeres
lesz.

Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
2003. január 19-én megtartott ülésén határozta el a mintegy 40 f b l álló csoport,

hogy a már közel 40 éve m köd  nyugdíjas klubból egyesületté alakul. Els sorban
kulturális, szabadid s és egészségügyi célú feladatokat t zött ki maga elé az önálló
jogi személyiséggé vált klub. Programjaikat els sorban az id skorúak és egyedülállók
részére szervezik azok aktív közrem ködésével. Éves szinten a vezet ség által el re
összeállított munkaterv alapján fejtik ki tevékenységüket. Van néhány állandóan
visszatér , már-már hagyománnyá váló esemény, melyekre igényt tart a tagság.
Ilyen fontos programok az egyesület életében

1. a nyugdíjas találkozón, strandpartin, szüreti mulatságon, amely közösen kerül
megrendezésre a szomszédos községgel, Jánoshidával

2. egy három napos hétvége, melyet az egyesület tagjai közel 10 éve közösen
töltenek el Bogácson, az önkormányzat üdül jében

3. közösen megünnepelt ünnepnapok (pl. n nap, karácsony, pótszilveszter)
4. közösen eltöltött este a Boldogházáról elszármazottak Baráti Társaságával.
Az utóbbi években szoros együttm ködés jött létre az egyesület és az el z ekben

említett, BoldogBT nev  társasággal. A kapcsolat az éves szinten megrendezésre
kerül  találkozóban csúcsosodik ki. A találkozó lényege, hogy az ország, de még
külföldön él , Jászboldogházáról elszármazott társasági tagok is az év egy bizonyos
napján hazalátogassanak. Vendéglátásukról ilyenkor az Ezüstkor egyesület
gondoskodik. Eddig minden alkalommal egész napos beszélgetéssé, majd „mulatós
esti kavalkáddá” alakult a találkozó. E bens séges ünnepnap fénypontja a kerek
életkort elér  tagok külön köszöntése.

Az egyesület jelenleg 55 tagot számlál, de állandóan várják azon jelentkez ket,
akik szívesen tartoznának ehhez a közösséghez. Az egyesület minden évben kiveszi
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részét a községben megrendezésre kerül  kulturális és szabadid s programok
szervezésében és lebonyolításában a többi civil szervezettel együttm ködve. Az
önkormányzattal közösen évente képviselteti magát az egyesület a Jászok Világ-
találkozóján.

Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
A község legfiatalabb civil szervezete a 2003 októberében alakult, fiatalokat

tömörít  egyesület. Legfontosabb céljának a helyi fiatalok összefogását tekintik,
els sorban programok szervezésével. Eddigi tevékenységeik között szerepel egy
ifjúságpolitikai konferencia, valamint sportnap szervezése. Egyesülésük alapvet en
annak köszönhet , hogy a település ifjúsági programjainak szervezésében ne csupán
helyi er forrásokra legyenek utalva. Az utóbbi id ben programszervez
tevékenységük háttérbe szorult, a jöv ben azonban szeretnék programjaikkal ismét
színesíteni a község kulturális életét.

Nem bejegyzett szervezetek
A községi kulturális élet javítása és fejlesztése érdekében további csoportok is

tevékenykednek. Ilyenek a Szent Vendel Társulat, a Testépít k Klubja, valamint a
Boldog BT.

A Szent Vendel Társulat tevékenységének kezdete még a község önállóvá válását
megel z  id kre nyúlik vissza. A jelenlegi közigazgatási határokon belül 3 Szent
Vendel szobrot állítottak a növénytermesztésb l és állattartásból él  vallásos
boldogházi gazdák. Az állattartók véd szentjét máig tisztelet övezi, és Vendel nap
környékén minden évben megszépítik a szobrokat, valamint kisebb összejövetelen
megemlékeznek a tagok a termés és az állatok védelmez jér l.  A hagyomány ápolói
ma már a helyi egyházi képvisel testület tagjai közül kerülnek ki. A kultusz
jelent ségét mutatja az is, hogy néhány éve az egyik rossz állapotban lév  szobrot
a község egyházi és világi vezet i teljesen felújították, és a község f terére helyezték.

Több mint 5 éve annak, hogy a m vel dési ház egyik emeleti helyiségében
kondíciójukat karban tartani igyekv  fiatalok elkezdték kialakítani edz termüket.
Jelenleg mintegy 15 f  jár rendszeresen edzeni a saját maguk által kialakított
helyiségbe, k a helyi Testépít  Klub tagjai. A hétköznap estéken rendszerint forgal-
mas teremben olyan sporteszközök, többségében kondigépek találhatóak, melyeket
a fiatalok maguk gyártottak.

Immár 5 éves múltra tekint vissza a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti
Társasága, a Boldog BT is. Weboldaluk elérhet  a www.materia.hu/boldogbt címen.
10 f  részvételével Budaörsön tartották els  összejövetelüket, ahol vezet jük
jelenlegi lakhelye található. A hivatalos bejegyzésnek eddig nem érezték szükségét.
Tagjaik száma mára így is jelent sen megemelkedett, 68 f b l áll csoport. Folyama-

tosan követik a település életét. Rendezvényeire igyekeznek rendszeresen ellátogatni,
és ahol tudnak, ott aktív közrem köd  partnerként szerepet is vállalni. Jó példa erre
adójuk 1%-ának évenkénti felajánlása a helyi civil szervezetek részére, az
„Emlékkönyv a boldogházi tanyavilágról” könyvhöz adatok gy jtése, szerkesztése,
és megjelentetése, vagy például a XII. Jász Világtalálkozó megrendezéséhez nyújtott
segítségük.

Évente több rendezvény keretében szervezi a legkülönböz bb lakhellyel rendelke-
z  közösség találkozóit. Közöttük fontos esemény a Jász Világtalálkozón, az Ezüstkor
Egyesülettel a kerek évfordulós tagok megünneplése egykori közös lakhelyükön,
valamint az augusztus utolsó szombatján tartandó munkaértekezés. Tevékenysé-
gükkel hozzájárulnak a település fejl déséhez. Kiemelten szívügyének tekinti a
társaság a gyermekek érdekében végzett tevékenységüket, az oktató-nevel  munka
területén nyújtanak jelent s támogatást.
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Darabosné Gál Ágota

EGY GYERMEK MEGFIGYELÉSEI ÉS
TAPASZTALATAI AZ 1930-AS ÉVEKBEN

I.

Jászfényszarun születtem 1931. augusztus 29-én. Kés bb, amikor megtudtam,
hogy ez a nap 1526-ban a mohácsi csata napja volt, örültem hogy ilyen nevezetes
napra esett születésem ideje, bár gyászos dátum volt, a magyar sereg teljes
vereségével végz dött. De térjünk vissza most a jelenbe! Mind édesapám, Gál
István, mind anyai nagyapám, Kertész János tanító, és nagynéném férje, Jokits
József is tanítóként kereste kenyerét. Ez a családi háttér megalapozta erkölcsi
tartásomat és azt, hogy nagyon korán nyitott szemmel járjak a világban, megfigyeljek
és elraktározzak magamban mindent. Életemnek az az els  tíz éve, amit Jászfényszarun
töltöttem gyermekkori emlékekkel, ízekkel, illatokkal telt és tapasztalásokkal, amiket
egy gyerek megfigyel és meg is tanul. Egy városban elvész az ember, de falun
benne él a mindennapi pezsg  életben szülei és nagyszülei révén. Sok ember vett itt
engem körül, és én nagyjából mindenkivel megtaláltam a megfelel  hangot.

Minket testvéreimmel együtt – egy húgomat és egy öcsémet – Palkovicsné Rózsika
néni bábaasszony segített erre a világra, és a kedves Hortáver bácsi volt az orvos.
Akkor az asszonyok még otthonukban szültek, és nagyanyám is segédkezett ehhez
a konyhában. Engem testvéreim születése el tt a Kertész nagyszül khöz vitt édes-
apám. A húgom születése el tti este anyám így szólt apámhoz: „vidd a gyereket
apámékhoz, és anyám miel bb jöjjön, majd hívd Rózsikát és Hortávert!” Apám a
nyakába vett és úgy vitt a havas úton. Világosan emlékszem a hold ragyogására, a
havas tájra, a hó ropogására apám talpa alatt. Hideg volt. Jó volt apám nyakában
utazni. Bekopogott a nagyszül i ház ablakán, engem beadott és ment a bábáért meg
a doktorért. Másnap kés  délután hazavittek, mert 1935. december 5-én Mikulás-
várás volt, húgom december 5-én született. Kicsiny, vörös kép  baba volt sok
fekete hajjal – nekem nem tetszett. Vártam a Mikulást, aki meg is érkezett, és én, a
négyéves tudtam, hogy ez nem az igazi Mikulás, hanem Márkus Mariska néni, az
óvón , szüleim és nagyszüleim barátja. Mikulás-ruhát öltött magára, nagy süveg a
fején, a kezében püspökbotot tartott, és mégis! A gyerekeket nehéz elámítani, bár
ez szép szokás, az ajándék a Mikulás bácsitól, a fogadkozás, hogy jók leszünk.

Szerettem ezt a falut, ismertem, itt cseperedtem. Nagyközség, hallottam, ez, úgy
tudom a lakosság számától függ. Hány olyan falu van Magyarországon, amelynek
szinte csak egy utcája van, esetleg még egy-két utca oldalt is nyílik. Jászfényszaru

nem ilyen volt! A f úttól jobbra és balra (alvég – felvég) szerteágazott. A falu
f terét a községháza uralta, jól megépített emeletes, masszív épület. A községházán
dolgozott anyai nagynéném nagyapám halála után, jártam benne. A f jegyz , Gyila
Ferenc barátságos ember,  is mindig térdnadrágban járt, valószín leg ez volt a
modernebb divat akkor. Felesége, Sorbán Tekla nagyon elegáns, finom hölgy,
pasztell színekkel. Mindenki Tutus néninek hívta a faluban. Két fiúk volt: Barna és
Feri. Tutus néni mamája is velük lakott. Számukra egy hosszú pad volt a templom
szentélyében beállítva, oda jártak. Én – megvallom – kicsit irigyeltem ket, hogy
olyan közelr l figyelhetik a szentmise menetét, de hát ez az  privilégiumuk volt. A
jegyz , Nagy Bertalan, felesége Buzás Emmi néni. Két leányuk Márta és Mimi.
Jártam oda párszor velük játszani, de k már hozzánk képest nagyobbak voltak.
Finom haboskávéval és mazsolás kaláccsal kínáltak.

A községháza mellett balra a parókia helyezkedett el. Nagyon gondozott, ápolt
virágokkal tele a kertje. Nagyapám aktív korában Hebrony Kálmán plébános vezette,
de amikor már én jártam iskolába, akkor Székely Alajos esperes plébános vezette az
egyházat. A parókiával szemben állt a templom. Szerettem idejárni,, különösen két
embernagyságú szobrot figyeltem a mellékoltárokon: a Jézus szíve szobrot és Máriáét.
Állt ott még egy másik kedves szobor is, Szent Anna a gyermek Máriával. Itt voltam
els áldozó, és mondhatom, ez nagyon ünnepélyes pillanat volt. Mi, gyerekek
ragyogtunk! Fehér ruha, fehér fátyol és koszorú, és tiszta fehér lélek. Hétévesnek
lenni különben is nagyon jó, a hétéves gyermekre már rávilágít a tudás els  sugara.
Nemcsak játék, az értelem is besegít abba, hogy szebb legyen ez a világ. Az ember
gyermeke hall err l-arról, és kezdi érdekelni, hogyan is volt ez a történet, ez a
történelem, ki is volt Gárdonyi Géza. A katolikus templom mögött állt egy kisebb
templom is, a zsinagóga. Ortodox templom volt, és nekem a mi templomunk mellett
kicsinek t nt.

A templomkert nyári sétáink egyik célpontja volt. Kis oázis, benne az 1914-es
honvédemlékm . Elnéztem ezt a k katonát, nem volt elszánt, harcrakész ember,
inkább szomorú, lehajtott fej , és zászlaja is meghajolt. Lábszára lábszártekerccsel
becsavarva, lábán bakancs. Biztosan fázott és félt kint a lövészárokban – gondoltam.
A nevek ott mellette a táblán! Sokan voltak, akik innen is életüket adták a hazáért,
mennyi eltékozolt élet!

A templomkert bal oldalán állt a Rimóczi-kastély hagymakupolás tornyával. Ma
már ez a torony nincsen meg, sajnos. Szép látványt nyújtott, büszkélkedve emelke-
dett ki a tájból: én magasra török, átnézek felettetek! A f tér másik oldalán a leány-
iskola állt (ma már ez sincsen meg). Földszintesen, furcsán, ferdén ült az útra, talán
ez okozta vesztét. Komikus volt.

A községháza árnyékában kis üzlet állt, a Hangya Szövetkezet boltja. A Hangya
szövetkezet behálózta az egész országot. Magyar áru benne, és a gazdák itt
beszerezhették a szükségleteiket; minden volt benne, élelmiszert l kezdve kapákig.




