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Életmentők Jósvafőn  
(Egy 2016. februári hétköznap hősei) 

 

 

Az alábbi történet főszereplője két falunkból való ember és én, akivel a baleset 

megtörtént. Balda János vagyok, a Rákóczi utca első házában lakom feleségemmel, 

Rózsikával. Egyik nap, a bejövő fővezetéken csepegni kezdett egy csap a házunk 

alsó szintjén. Meg kellett javítani, és a javítás idejére el kellett zárni a vízaknában 

lévő főcsapot. Az utcán lévő vízóra aknája félig vízzel van tele, és néha segítség is 

kell a csapok kezeléséhez. Kimentem a vízaknához és elzártam a főcsapot, 

kijavítottam a csepegő csapot, és kimentem visszanyitni a vizet. Nem szóltam 

Rózsikának, csak kimentem. A nyitás nehezebb volt, mint az elzárás, jobban le 

kellett nyúlnom az aknába, lenyúltam és ebben a pillanatban becsúsztam, és a túlsó 

falba támasztva tartottam magam úgy, hogy az arcom a víz felett volt, a karom már a 

vízben! Nagyon megijedtem, azonnal segítségért ordítottam, de alkonyat idején, a 

februári szürkeségben, nagyon kevés ember jár a faluközt, leginkább senki. Később 

tudtam meg, hogy a baleset pillanatában éppen kilépett a kocsma ajtaján két ember! 

Meghallották a kiáltást, de nem láttak senkit, még a hang iránya is bizonytalan volt 

az aknából. Utolsó erőmmel még egyszer kiáltottam, már gyengülőbb hangon, és 

akkor az egyik ember erre, a másik arra szaladt, mert hallhatóan nagy volt a baj, 

csak azt nem tudták, hogy hol? A Berecz sor irányába szaladó Gáspár István látta 

meg a két lábamat az erős szürkületben, hívta gyorsan Boros Bernátot, és azon 

nyomban kihúztak, szorult helyzetemből. Rózsika ekkor már keresett, de nem talált. 

Észrevette, hogy nem vagyok a házban, és mire kiért, már a kút mellett feküdtem, 

nagyon kimerülve, sokkosan.  

 

 
 

Gáspár István 
(Fotó: Ifj. Gáspár István) 
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Boros Bernát 

(Fotó: Izápy Zsóka) 

 

 

Ezt a történetet a két segítő miatt meséltem el. Mi nem tudunk életmentő kitüntetést 

adni, de nagyon szeretném ennek a két embernek a nevét beírni Jósvafő történetébe! 

Az életemet köszönhetem a lélekjelenlétüknek és a gyors segítségüknek, így ők igazi 

ÉLETMENTŐK!  

Köszönöm Gáspár Istvánnak és Boros Bernátnak! 

 

 
Elmesélte: Balda János 
Lejegyezte: Izápy Zsóka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


