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temetésének résztvevője volt, Somogyi 
Antal főkapitány beiktatásán, majd te-
metésén is részt vett, végül Szluha Imre 
1837. február 6-i beiktatásán tartott kö-
szöntő beszédet.

Felettesei már 1826-ban javaslatot 
tettek, hogy pályázza meg a jászkapitá-
nyi hivatalt, ezt azonban visszautasítot-
ta. A kortársak leírása alapján Fazekas 
András különösen nagy tiszteletnek 
örvendő tisztviselő volt, aki munkáját 
mindig lelkiismeretesen és magas szak-
mai szinten látta el. Bár alkapitányi ki-
nevezése élete végéig szólt, 1841. május 
10-én a munkában elfáradva és egész-
ségében meggyengülve lemondott. 50 
éven át tartó kitartó munkájáért csá-
szári királyi udvarnoki rangot kapott.

Hivatalából való lemondásakor tar-
tott beszédében nagyon jól tükröződik 
az a tisztesség és becsület amivel előde-
ink a rájuk bízott feladatokat elvégez-
ték: „50 esztendeig vittem hivatalomat, 
szolgálatomat, ha igyekeztem is maga-
mat érdemesíteni, de azt kötelességből 
tettem, mikor pedig valaki azt csinálja, 
amivel tartozik – az által csak becsüle-
tet arat magának, de valamely különös 
jutalomra való érdemeket nem szerez.” 
Egy évvel később végelgyengülésben 
hunyt el jászkiséri otthonában. Teme-
tésére szeptember 18-án került sor a 
jászkiséri református temetőben.

Utódja, Eördögh József nádori 
alkapitány szeptember 26-án, a kerü-
letek közgyűlésén jelentette be elődje 
halálát és rendben lezajlott temetését. 
Beszédében méltatta hajdani munkás-
ságát, tiszteletreméltóságát, becsületét. 
„… mint a valódi tisztelet igaz tanú jeleit 
az utókornak átbocsájtani rendeltetnek”
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Forgó Bence történész

Húsz éves a JÁKÓB

Húsz éve, 2000. július 15-én Buda-
pesten alakult meg a Jászjákóhalmáról 
Elszármazottak Baráti Társasága, rövi-
den a JÁKÓB. Az ötlet Fodor István Fe-
renc néhai polgármestertől származott, 
aki egy közös ebéden vetette fel Jászjá-
kóhalmán, 2000 májusában, és Magyar 
Alizt kérte fel a szervezésre. Az alapító 
ülésen őt választották a társaság elnö-
kének. Tiszteletbeli elnöknek Laki Idát 
és Szabó Szabolcsot kérték fel, vezető-
ségi tagoknak pedig Fejes Erzsébetet és 
Kasnya Katalint. A JÁKÓB tíz alapító 
tagja: Magyar Aliz, Czuk Ferenc, Laki 
Ida, Szabó Szabolcs, Fejes Erzsébet, 
Dányiné-Kasnya Katalin, 
Szöllősi Mihály, Szöllő-
si Mihályné, Tasnádiné 
Czuk Éva, Várszeginé 
Lékó Gizella. Az alapító 
tagok közül sajnos már 
csak öten élnek.

Szabó Szabolcs, Balázs 
Béla-díjas filmrendező, 
több mint száz rajzfilm, 
köztük a Vízipók, csoda-
pók és a Hugó, a víziló al-
kotója 2003-ban halt meg. 
Jákóhalmán született és 
1998-ban Jászjákóhalma 
díszpolgárává választot-
ták. Bár Budapesten la-
kott, Debrecenben temették el szülei 
sírjába. Képeit Czuk Ferenc őrzi, és 
mutatta be több kiállításon: Debrecen-
ben, Budapesten, Jászberényben.

Szöllősi Mihály, aki 2005-től veze-
tőségi tagként segítette a JÁKÓB mun-
káját, 2010-ben hunyt el. 2002-ben az 
ő házában jöttek össze az alapító ta-
gok, akkor még teljes létszámmal. Ő is 
jákóhalmi születésű volt, de Budapes-
ten élt, ezért ott temették el. Felesége 
azóta is JÁKÓB-tag.

Dányiné Kasnya Katalin, aki mind-
végig vezetőségi tag volt, 2011-ben halt 
meg. Ő is jákóhalmi születésű, de mivel 
Hatvanban laktak, ott nyugszik. Testvé-
re, Kasnya András és férje is JÁKÓB-
tag volt haláláig.

Laki Ida festőművésznő, Jákóhalma 
díszpolgára, a JÁKÓB tiszteletbeli tagja 
2015-ben távozott az élők sorából. Mi-
vel ő is Budapesten élt a családjával, ott 
helyezték örök nyugalomra a Farkasré-
ti temetőben.

Fejes Erzsébet is, aki Egerben élt és 
nyugdíjazásáig tanárnő volt, 2016-ban 

hosszú betegség után hunyt el. Ő szer-
vezte meg az alapító tagok első találko-
zóját Egerben. 2005-ig volt vezetőségi 
tag. Bár ő is Jákóhalmán született, vég-
ső nyughelye Egerben van.

A még élő alapító tagok munkáját 
most is Magyar Aliz fogja össze, ő 
szervezi a JÁKÓB megalapításának 20. 
évfordulójára a megemlékezést, ami-
nek pontos időpontját a vírushelyzet 
miatt még nem tudták rögzíteni. Aliz 
a kezdetek óta összefogja a JÁKÓB-
tagokat, szervezi a programokat párjá-
val, Czuk Ferenccel, aki két éve kapta 
meg Jászjákóhalma díszpolgára címet. 

Szülőfalujában több munkája is megta-
lálható: a II. világháborús emlékmű, a 
Csobogó, a Tulipános emlékkő.

Ő és Aliz közös munkája volt a Szabó 
Szabolcs kiállítások rendezése, Laki Ida 
képeinek bemutatása a Szikra Galéri-
ában, és e két művész hagyatékának, 
emlékének őrzése.

Tasnádiné Czuk Éva ritkábban tu-
dott részt venni a JÁKÓB rendezvé-
nyein, mivel a legtávolabb él az alapító 
tagok közül, Városlődön. Férje halála 
után egyedül él, egyetlen fia a közeli 
városban lakik.

Szöllősi Mihályné nem jákóhalmi, 
férje révén került a JÁKÓB-ba, de férje 
halála után is tartja a kapcsolatot az el-
származottakkal. Budapesten él a fiával 
és a lányával.

A legfiatalabb alapító tag, Várszegi-
né Lékó Gizi, aki jákóhalmi születésű. 
Amig édesanyja és húga élt, sokszor 
jött Jákóhalmára és vett részt a prog-
ramokon. Székesfehérváron él férjével.
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