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Nagy Dezsőné

A JÁSZJÁKÓHALMI KERTBARÁT KÖR 40 ÉVE

„Kertészkedj, barátkozz, művelődj,
védd a természetet, fogyassz magyar termékeket!”

(A mozgalom jelmondata)

Mi kertbarátok, a közösséget, a kertet, a barátságot ápoljuk. Őrizzük elődeink 
hagyományait. A jól elkezdett munkák követése, a régi közösség fáradságos munkája 
nélkül nem volna ez a közösség.
Nincs csodálatosabb dolog, mint látni a növények fejlődését, betakarítani a termést, a 
saját munkánk gyümölcsét a kertünkben. A gyűléseken megbeszéljük, hogy ki mit vet a 
kertben, átadjuk egymásnak tapasztalatainkat. Az érdeklődő fiatalokkal is megosztjuk 
ismereteinket a növények társításáról, valamint tartósítási, tárolási ötleteket, jól bevált 
fortélyokat tanácsolunk nekik.

A kezdet

A XX. században többször is előjött különböző formában a kertbarát mozgalom 
igénye, és noha voltak már korábbi próbálkozások is, az 1970-es évek elején a 
Hazafias Népfront karolta fel a mozgalmat. Jákóhalmán 1972 őszén Lukácsi István 
tanító vezetésével – aki egyben a Népfront elnöke is volt – alakult meg a kör, 50-es 
létszámmal. Megszakítás nélkül működik napjainkig. Lukácsi István már nyugdíjas 
volt – 70 éves – amikor a szervezés mellett elvállalta a kör vezetését is. Redemptus 
malmos családból származott, aki egész életében kertészkedett is, és ismert volt a 
család korábban is a szakkönyvek használatáról. Nem véletlen, hogy alapító tag volt 
a testvére, Lukácsi Mária is, aki hosszú életet élt. Neki volt az a legendás mondása 
több évvel 90. éves kora után, hogy „már öregszem, mert 2-3 óra kapálás után le kell 
ülnöm megpihenni”.
Azon az őszön minden rendelkezésre állt. Szűk egy évvel korábban visszajött 
Jászberényből a községbe Fodor István Ferenc, mint első függetlenített művelődési 
ház igazgató, s mivel megbízták a Népfront titkársággal is, így az elnökkel szorosan 
együttműködtek ezen a téren is. Sajnos nem maradt fenn az alapító tagok névsora, 
de az biztos, hogy nem nagyon lehetnek már életben közülük, mivel akkoriban csak 
idősebb tagok voltak.
Lukácsi Pista bácsi 1976-ban meghalt, viszonylag gyorsan, így sem ő, sem a kör nem 
volt felkészülve a vezetőváltásra.
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A folytatás

Némi bizonytalankodás után Tóth Andorné1 aki szintén alapító tag volt és szintén 
pedagógus – elvállalta a vezetést. Az életpályájuk is hasonló volt. Ő is paraszti 
családból származott, és buzgón kertészkedett egész életében. Mikor 1977-ben 
átvette a vezetést, már ő is 68 éves volt, de csinálta nagyon lelkiismeretesen egy 
évtizeden át, és az újabb vezetőváltás után is tag maradt, még jóval 80 éves kora 
után is. Lelkességére jellemző volt, hogy nagyon fontosnak tartotta a bemutatkozást 
különböző termékkiállításokon, s amikor már idős kora miatt nem mert egyedül 
elindulni, Fodor István Ferencet – a hajdani alapító népművelőt – kérte meg, hogy 
kísérje el Debrecenbe, mert a „Miska bácsi paprikájának oda kell érni a bemutatóra”. 
Labáth Miska bácsiról volt szó, akinek nagyon szép kerti növényei és termékei voltak.

Miért lettem kertbarát?

Az első harmad eseményeit régebbi tagtársak elbeszéléseiből ismerem, mert én 
a nyolcvanas évek második felében kapcsolódtam be a munkába, mikor már másfél 
küzdelmes évtized volt a kör mögött.
Gazdálkodó család gyereke vagyok. A szüleim megtermeltek mindent a földjeiken. 
Már gyermekként megtanították velem a föld szeretetét. A rendes és csinos kert 
építéséhez 3 dolog kell: tehetség, akarat, tudomány. A tagtársak, akik jól érzik magukat: 
a középkorúak és az idősek, ők is beszélgető partnerekre találnak az összejöveteleken. 
A magvetéstől a betakarításig mindenről szó esik, barátkozva, szórakozva tanulunk 
egymástól. Növények társításáról, vetésforgókról, tárolási ötletekről, aszalás-
szárításról, befőttek készítéséről és a jól bevált fortélyokról folyik a tapasztalatcsere.

Fiatal szakember a csoport élén

Vámos László agrármérnök 1987-ben átvette a kertbarát kör vezetését. Marika 
néni idős kora miatt nem vállalta tovább, így „kapóra” jött, hogy az addig Abaújban 
dolgozó Vámos Laci hazaköltözött. Mivel ő még 40 éves sem volt; új színt és 
lendületet hozott a körbe. Akkoriban a taglétszám 40 fő körül volt. A korábbiaknál 
három évtizeddel fiatalabb vezető, aki amellett, hogy magas szakmai végzettséggel 
is rendelkezett, jó szervezőként új ötletekkel, új előadókkal állt elő. Mivel személyes 
barátság fűzte a tévé Ablak műsorából ismert Bálint gazdához – Bálint György1 
kertészmérnökhöz –, így ő rendszeres látogatóvá és zsűri elnökké vált a körben.
Első termékkiállításunk 1989. szeptember 12-13-án volt a művelődési ház 
nagytermében. Értékelés: emléklap vagy oklevél a résztvételért.

1 Bálint gazda ez elmúlt év őszén – súlyos balesetéből felépülve – 93 évesen járt ismét a Jászságban, hogy 
az Axel-Springer által kiadott kalendárium bemutatóján részt vegyen, melyet az ő kertészeti tanácsaiból 
állítottak össze. A jákóhalmi kertbarátok saját sütésű herőcéjükkel (=csörögefánkkal) köszöntötték ez 
alkalomból. 
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Amikor a legszebbeket díjazta a szakértő zsüri, akkor a tárgyi ajándékokat, 
meghívott vendégeink fölajánlásait adtuk a tagjainknak. Az első bemutató eredményei: 
1. díj Farkas Imréné, 2. díj Herkules Istvánné, 3. díj Sas Sándor.
2012-ben már 24. alkalommal rendeztük meg a termékbemutatót nagy sikerrel, 
mindig szeptember elején, hogy az általános iskolások és óvodások is megnézhessék 
csoportosan, ismerkedhessenek a növényekkel, termésekkel.
Rendszeresen bemutatkoztak társszakkörök is termékeikkel. Két példa erre:
1994. Jászberény, Jászárokszállás, Jászkisér, Rákóczifalva kertművelői mutatták be 
terméseiket
1997.  A Jászberényi  Jász kertbarát klub, és a Jászapáti Somos Szakmunkásképző 
Iskola is mini kiállítással mutatkozott be.

A másik nagy rendezvény, amely szintén éves hagyománnyá vált: a pampuska2 
sütő verseny. Ez a gondolat onnan származott, hogy a tagok által termelt növényekból 
előállított termékekkel készült ételeket is megismerjék (búzaliszt, napraforgó, olaj stb.). 
Az első 1991-ben farsang idején volt. Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a farsang 
a hagyomány szerint. A következő években mindig ez időszakban farsangoltunk, és 
amíg a zsűri értékelt, mi teáztunk daloltunk.Minden alkalommal jutalmat kaptak, akik 
beneveztek a versenyre. Az első alkalommal 1991-ben 1. díjas Sas Sándorné Katika 
lett, aki sajnos azóta már súlyos betegségben elhunyt. Néhányszor rétes-verseny is 
kiegészítette az eseményt, pl. 1998-ban, amikor az alábbi eredmény született:
Rétes és pampuska verseny 
Pampuska: 1.Nagy Dezsőné Nagy Magdi 2. Szabó Sándorné Kméczik Erzsike 3. 
Sárközi Béla
               Különdijas Lékó Istvánné Bata Erzsébet
Rétes: 1. Vámos László 2. Lékó Istvánné 3. Baráth Béláné
               Különdíjas Sárközi Andrásné

A zsűri elnöke mindig rangos szakmabéli ember volt: dr. Bálint György Bp. Mg. 
Kiadó, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvezetője Bp.,  Orlóczi László 
Bp. Füvészkert igazgatója, Kovács Ernő cukrász, Bajor István pékmester, Bagi Éva 
cukrász oktató tanár, Bobák József Jászsági Vendéglátó Egyesületek elnöke, Madarasi 
Attila mesterszakács, Szappanos József szakács.
Az alakulás 20. évfordulójától ötévente megünnepeltük a születésnapot is. Az idén 
esedékes a 40.!
Vámos Laci idejében több társkörrel kerültünk kapcsolatba: csoportfogadások, más 
tájak megismerése, városok műemlékei, kertrendezések, virágok rendszerezése a 
közös cél.

2 A fánk palóc vidékeken – és a Jászságban – ismert neve.
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Kapcsolatok:
1987. Jászberény
1991. Jászárokszállás 
1992. Jászkisér
1993. Jászszentandrás
1994. Rákóczifalva     
          Újszász

Előadók voltak: Sass Pál jászfelsőszentgyörgyi származású egyetemi 
kertészmérnöktől kezdve a különböző növényvédelmi cégek területi képviselőiig 
terjedő skálán található személyek.
Ez időben két jelentős pénzbeli jutalomban is részesültünk:
1992. év Közösségi ház és az Önkormányzat pénzbeli támogatása
1993. év Lakiteleki alapítványi pályázaton pénzjutalom – polgári civil szervezet 
támogatására.

Belviszály

Vámos László –. aki otthon is komoly kertészettel és különleges baromfiakkal 
foglalkozott – 1998. szeptember 9-én lemondott. Egészségi állapotára hivatkozott. Jó 
szaktudású, jó szervező, példamutató vezető volt, elismerés illeti elnöki feladatának 
tisztességes ellátásáért. (1992. évtől megszűnt a vezetőségi tagok intézménye, a 
csoport munkáját a közösség irányítja.)

Belviszály tört ki a körben az utódlás miatt, melynek híre eljutott Fodor István 
Ferenchez is, aki annak idején az alapító népművelő volt, ekkor pedig polgármester. Ő 
így emlékszik vissza: „Csipe János alpolgármesterem is tagja volt a kertbarát körnek, 
hallottam tőle, hogy „áll a bál a körben”. Vámos Laci miután kilépett – a betegsége 
valós volt, mert 1-2 évvel később meghalt – ahogy az már lenni szokott, akadtak, akik 
a zavarosban akartak halászni. Felbiztatták egymást a csoport másik fele ellen, és az 
egyik hangadó akart a vezető lenni. Mivel ismertem a céget, így tudtam, hogy ha ő 
megkaparintja a kört, akkor abból show műsor lesz, és legkevésbé foglalkoznak azzal, 
ami a tárgykörükbe tartozik. Megbíztam az alpolgármestert, hogy próbálja úgy kezelni 
az ügyet, hogy a másik hölgy legyen a vezető, akinek a képzettsége is és az emberi 
kvalitása is megvan hozzá, hogy megőrződjön a közel három évtizedes munka. Mivel 
hajdan közöm volt az alakulásukhoz, így szívemen viseltem a sorsukat. Megtudtam, 
hogy hamarosan összejöttek, és 1998 őszén szavazással új vezetőt választottak Nagy 
Dezsőné Magdi személyében – akit én is támogattam. Képzettsége növénytermesztő 
technikus. Betegsége miatt rokkant nyugdíjas volt, de már 7 éve tagja a körnek, 
bizonyított és több díjat kapott a rendezvényeken. Akkor én is beléptem tagnak. 

1999 nyarán Budapesten a Törley Pezsgőgyár pincészetében voltunk borkóstolón, 
és a Zsolnay márványteremben különféle pezsgőket ízlelgettünk. A létszám 60 fő. A 
szervező titkár – ő volt az, aki meg akarta kaparintani a vezetést – kijelentette, hogy 
,,Nem is voltunk ez évben sehol.” Kétfelé akarta bontani a kört, ami szerencsére nem 
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sikerült. Ezt követően hamarosan elhagyta a klubot, távozásával nyugodtabb lett a 
légkör. Akik vele mentek, egy ideig még összejártak, kísérleteztek, de nem jártak 
eredménnyel. Voltak olyanok is néhányan, akik eljárogattak mindkét csapathoz, hogy 
kitapasztalják a belső helyzetet. 2004-re teljesen felmorzsolódtak a “szakadárok”, 
tizennégyen távoztak. Belőlük nem lett semmi, visszajönni pedig már nem akartak.
A munka egyébként ebben az időben is folyt, a maradók nem foglalkoztak a távozókkal. 
Továbbra is részt vettünk bemutatókon, kiállításokon, ahol számos díjat nyertünk.

	 A Jászjákóhalmáért díjat az Önkormányzattól éppen 1999-ben nyertük el.
	 Somos András Mezőgazdasági Iskola tavaszindító kiállításán 2. díj 1998-

ban.
	 Országos TESZ Egyesület Dicsérő plakettje.
	 KKOSZ Elnöki Dicsérő Oklevelei 2002–2007. évben.
	 2000-ben Rákóczifalván 1. díj vörösborral.
	 Szolnokon Falu a Városban Oklevél.
	 2001-ben a Megyei Borverseny megrendezése volt sikeres akciónk.
	 Újszászon, Rákóczifalván, Jászkiséren borversenyen vettünk részt.
	 2003-ban Jászkiséren a borversenyen 1. díjat nyertünk vörösborral.
	 TESZ3Társadalmi Egyesületek JNSZ Megyei Szövetség alapító tagja, 

Szolnok.
	 Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, Budapest.
	 Jászok Egyesülete Budapest.

Az utolsó nyolc év: az „építkezés” időszaka

Az utolsó nyolc évben egy nyugodtabb, építőbb időszak következett. Erről a 
legkellemetlenebb írnom, mivel az én vezetői időszakomról van szó, de a tények 
önmagukért beszélnek, mert ennek az időszaknak az eseményei bőven dokumentáltak 
a naplókban.
Figyeltünk egymásra ünnepek, családi események alkalmával is: Sárközi Béla és 
neje, Kiss Margit 65. házassági évfordulója alkalmából 2005. szeptember 11-én az 
ünneplőket a kertbarátok is köszöntötték. Tavaly év végén Pallai Lászlóné Jolikát 
90. születésnapján meglátogattuk otthonában, mivel ő már több éve nem tud köztünk 
lenni.
Több jászsági csoport mellett kapcsolatban vagyunk és rendszeresen találkozunk 
Rákóczifalva, Újszász, Kecskemét, Pomáz hasonló csoportjaival, mely alkalmakkor 
megismerkedünk a kertek mellett az adott település látnivalóival is. Kvaterkázás, 
nyársalás, vetőmagvak cseréje színesíti a találkozókat mindkét oldalról.
Kirándulások, tanulmányutak a teljesség igénye nélkül:

	 Budapesten: Budai vár, Halászbástya, Mátyás templom, Mezőgazdasági 
Múzeum, Országház, Orchidea kiállítás a füvészkertben, Virág kiállítás a 

3 Társadalmi Egyesületek Szövetsége. Noha nem a Hazafias Népfront jogutódja, de azzal a céllal alakult, 
hogy a korábbi – általuk szervezett – egyesületeket összetartsa, segítse.
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SYMA csarnokban, Természettudományi Múzeum megtekintése.
	 Budafoki pincészet, Pezsgőgyár Zsolnay díszterme
	 Kecskeméti Főiskola kutató intézete
	 Gödöllői Kastély
	 Nagyrédei Pincék- Bormúzeum
	 Vácrátóti Arborétum
	 Szigetszentmiklósi virág kiállítás, helytörténeti gyűjtemény és Ádám Jenő 

zeneszerző emlékháza.
	 Tápiószelei Agrobotanikai Intézet
	 Csesztvei Madách kiállítás, Zichy-kastély
	 Eger borvidék
	 Szentendre, Fót, Hercegszántó, Balassagyarmat, Vác Szilvásvárad, 

Mezőkövesd, Nyárlőrinc látnivalói.

Én – Nagy Dezsőné – vagyok a kör vezetője 1999-től. 2010-ben nagy 
megtiszteltetés ért, mivel megválasztottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kistermelők Egyesületének alelnökévé.
Fodor István Ferenc a helyettes és szervező titkár.
Sisáné Nagy Anikó a pénztáros. 

Kéthetente szerdai napon gyűlik össze a csoport a közösségi házban, kivéve, amikor 
a természetben, vagy valamelyik tagtársnál van találkozó. Július-augusztusban nyári 
szünet van; ez még a hajdani szakköri időkben alakult így a művelődési házaknál és a 
többi szakkör is megtartotta a hagyományt napjainkig. Ez egyébként nem jelenti azt, 
hogy ebben az időszakban nem lennének rendezvények, vagy kirándulások.

2012-ben a tagok névsora:
Ádám Istvánné
Fodor Gyula
Fodor Gyuláné
Fodor István Ferenc
Fodor Lászlóné
Gólya Ágnes 
Gömöri Györgyné
Ifj. Farkas Dezső
Ifj. Farkas Dezsőné
Katona Zoltánné
Lukácsi Zoltánné
Lukácsi Józsefné
Litkei András
Litkei Andrásné
Móczó Béláné
Nagy Dezsőné
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Nagy Anita
Sárközi Andrásné
Sisa Balázs
Sisáné Nagy Anikó
Lékó István +4

Horváth István +
László László +
Farkas Miklósné +

Tiszteletbeli tagok:
Lékó Istvánné
Nagy Józsefné
Gyuris Józsefné
Id. Farkas Dezső
Tóth Józsefné
Pallai Lászlóné
Szabó Ilona
Bolya Éva

Pártoló tagok:
Bujáki Sándorné
Muhari Zoltánné
Nagy Zoltánné

A rendes tagok létszáma ma 20 fő, de a tiszteletbeli tagok (8 fő) is kiveszik 
részüket a rendezvényekből, támogatják a kört, de rendszeresen nem tudnak eljárni; 
többen közülük korábban aktív tagok voltak, akik idősek, betegek. A pártoló tagok (3 
fő) kívülállóként rendszeresen támogatják a kört.
A már korában említett rendezvényeken kívül év végén a társszakkörök delegációival 
értékeljük és zárjuk az évet. Hasonlóan a korábbi művelődési házi szakkörökhöz 
(honismereti, népdalkör, mozgássérült klub) hagyománytiszteletből nem alakultunk 
át egyesületté.5

4 Az +-tel jelöltek az utóbbi évben haltak meg, még szerepelnek a tagnyilvántartásban.
5 A teljességhez még hozzátartozik, amit a szerző nem írt le, hogy ez évben – személy szerint ő, mint 
kertbarát kör vezető – a helyi honismereti szakkör javaslatára megkapta az országos Honismereti Szövetség 
oklevelét a honismereti munka segítése érdekében végzett tevékenységéért.
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A kör kiállítása

Termékbemutató


