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 A Jászság több településén nem is-
meretlen ez a könyv cím. Szerzője dr. 
Nemes András főorvos, aki nyugdíja-
zásáig a szolnoki Hetényi Géza kórház 
gyermek neurológusa, gyermek pszi-
chiátere volt. 
 Megyénkben is sok – sok gyermeket 
meggyógyított, különösen a Jászság-
ból érkező kis betegek tapasztalhatták 
szívből jövő segítségét. Mindig örült, 
ha valaki tájékoztatta a felgyógyulás-
ról, sőt, felnőtt kori életéről. Általam is 
ismert történetről egy fiatal jászkiséri 
fiúnak segítve sikerült a gyógyítása 
után tanulmányait befejezni. Ma kato-
na, gyönyörűséges királyi koronánkat 
őrzi a parlamentben társaival együtt. 
A doktor úr nagyon büszke volt rá. 
Egy epizód, és még mennyi példa le-
hetne életéről, munkájáról, közéleti 
tevékenységéről, könyveiről.
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„A Kiséri harangszót Szolnokon is hallom”
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Így emlékezett vissza: 
 „Nekem a Jászság a gyermekkoromat 

jelentette.	Gőz	 nagymama	 érdes,	munká-

ban megkeményedett kezének simogatása, 

a	kiséri	földet,	az	állatok	illatát,	a	frissen	

fejt tej és a rétes ízét. Jászkiséri tanyánk 

hátterében ott kéklett a Mátra.”

 Édesapja, Nemes Gerzson jászkiséri 
református redemptus családban szü-

letett, anyai nagyszüleinek a trianoni 
békeszerződés után Losoncról kellett 
menekülniük. A Jászságban, Jászapát-
in leltek otthonra. Vonattal jártak 
át Jászkisérre az istentiszteletekre. 
Szülei így ismerkedtek meg, majd há-
zasságkötésük után Balatonfenyves-
re menekültek, költöztek, ahol mint 
vízügyi mérnök dolgozott. Édesanyja, 
Kerekes Kornélia történelem-magyar 
szakos tanár volt. A II. világhábo-
rú újra kifosztotta a családot, három 
kisgyermekkel hazajöttek Jászkisérre, 
majd az 1940-es évek végén költöztek 
Szolnokra. Általános iskoláit már ott 
végezte, 1962-ben a Verseghy Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. Kiváló 
orvosi diplomáját Szegeden kapta meg. 
Szakképesítései után a Hetényi Géza 
kórházban dolgozott, megalapítója 
volt a megyei gyermek-neurológiai 
ellátásnak. Az orvosi kongresszusok 
kapcsán és magánemberként is bejárta 
a világot.
 Igaz, hogy a Dunántúlon, Keszthe-
lyen született, de több mint fél évszá-
zadot élt Szolnokon, lelkében kettős 
identitással, hiszen jásznak is vallotta 
magát, büszke apai ősei miatt. Öröm-
mel elfogadta 2002-ben a Jászkiséri-
ek Baráti Egyesülete elnöki tisztét. A 
Jász Világtalálkozókon tiszteletét téve 
mindig a Jászkisér zászlaja alatt a kisé-
riekkel vonult fel. Szerencsére számos 
magas kitüntetést kapott a gyógyítás-
ban, tudományban, valamint a közéle-
ti tevékenységében végzett munkájá-
ért. Jászkisér város díszpolgári címet 
adományozott a településért és a Jász-
ságért végzett munkájáért, amely nagy 
megtiszteltetés és nagy öröm volt szá-
mára. Könyveiben mindig tisztelettel 
emlékezett Jász Nagykun Szolnok me-
gye, Szolnok város művészeire, neves 
embereire, sportolóikra, ugyan így a 
Jászság szülötteiről írott visszaemlé-
kezéseiben is.
 Szeretetteljes élete 2020. szeptember 
29-én befejeződött, 76 évesen ment el 
a minden élők útján… Felesége, gyer-
mekei, rokonsága Szolnok és Jászkisér 
város vezetősége, valamint kollegái, 
ismerősei kísérték utolsó útján.
Tiszteletünk jeléül temetésekor a jász-
kiséri református templom harangja is 
szólt…

Szüle Katalin hagyományőrző


