
154                                                                                                                     Örökségünk Örökségünk                                                                                                                   175
Forgatta sorsát a változó világ
GYURKÓ MIKLÓSNÉ1914–2003.

Törökszentmiklóson született,de gyermekkorától szüleivel éstestvéreivel már Jászberénybenlakott. Alvégiként a Bercsényiúti iskolába járt, a Felvégre köl-tözve pedig a zárdában folytattatanulmányait. Innen egyenes útvezetett a Miskolci Érseki RómaiKatolikus Elemi Népiskolai Taní-tónõképzõ Intézetbe, ahol 1935-ben szerzett képesítést. Okleve-lének birtokában – õ is, mint arégi tanítók hajdanán – évekigingyen dolgozott a város egyikiskolájában, hogy végre megpá-lyázhasson egy tanyai állást. 1939-ben az iskolaszék határozata alapján a 64 pályázóközül elnyerte, a Római Katolikus Külterületi Elemi Népiskola négyszállási állását.1941-ben nevezték ki. Ott embert próbáló feladatot kapott a fiatal tanítónõ, hiszenegyszál magában kellett 120 gyerekkel foglalkoznia. Amikor visszaidézte emlékeit,mégis ezt az idõszakot tartotta pályája legszebb éveinek.Ugyanilyen szeretettel emlékezett a háború utáni újrakezdésre. 1949-ben végzetttanítványainak életútját elemezve érzékletes áttekintést adott egy sokat próbált ge-neráció sorsáról. 1970. júniusáig a jászberényi Fiúiskolában – a késõbbi GyetvaiJánosban, a mai Nagyboldogasszony elõdjében – tanított, majd, mint nyugdíjas isfolytatta tevékenységét.1990-ben megözvegyült, családjának, unokáinak élt egyedül, de az élettõl nemvisszavonultan. Sikerült egybetartania a földrajzilag szétszóródott családot. ASzéchenyi utcai házba rendre hazajöttek gyermekei, menye, vejei és unokái. Ezek azalkalmak az együtt elfogyasztott ebédekrõl és a maga sütötte különleges tortákrólváltak híressé.Pedagógusi munkája mellett rendre írt a Tanító-ba, késõbb pedig a Redemptio-ba.Közel volt a nyolcvanadik életévéhez, amikor elõször jelent meg nagyobb lélegzetûírása a Jászsági Évkönyvben. Talán a rendszerváltás lendülete is közrejátszott abban,
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hogy az évkönyv lapjain megjelent a város polgárságának igen olvasmányosanmegírt története, amelyekben ugyanúgy olvashatunk a különbözõ nagyságú földekbirtokosairól, a kútfúrómesterekrõl, a szikvizesekrõl, a bognárokról, a, kovácsokról,a szûcsökrõl, a cipészekrõl, a takácsokról és megannyi más kisegzisztenciáról. Kitû-nõen emlékezett minden figurára, de a végleges megformálás elõtt rendre konzultáltegyre szûkülõ baráti körével. A Szegedi Egyetem jeles professzora, Bellon Tiborlebilincselõ elbeszélõnek tartotta, olyannak, aki a jóízû helytörténeti munkák legneme-sebb erényeit csillogtatta. Szeretettel emlékezett a Zagyván strandolókra, a közöttükfelbukkanó, csónakázó szerzetesekre, a szatócsboltok tulajdonosait ugyanúgy meg-jelenítette, mint a város mûvészeit, tanárait, ügyvédeit és polgármestereit. Bölcsemberként nézett szembe a történelemmel, megírta a negyvenes évek közepénekiszonyatát, a város zsidóságáét ugyanúgy, mint az oroszok zabrálását, a nõk meg-gyalázását és a férfiak elhurcolását.Több hivatalos elismerésben részesült. Nyugdíjba vonulásakor Miniszteri Dicsé-retet kapott, késõbb Pedagógus Szolgálati Éremmel, 1997-ben pedig Pro Urbe díjjalismerte el munkásságát Jászberény városa. Ilcsi nénit mégis kollegái, tanítványai,olvasói szerették és becsülték leginkább, minden bizonnyal emlékezetükben fogélni legtovább.

Válogatott bibliográfia Gyurkó Miklósné iskolázással és a polgárok életévelfoglalkozó írásaiból.
90 éves a Bercsényi úti iskola – Jászkürt. 8. évf. 1996. 12. sz. (június 15.) 8. p.
Egy iskolai évkönyv margójára – Jászkürt 8. évf. 1996. 20. sz. (október) 7. p.Szeretetszolgálat a 30-as években városunkban – Jászkürt 9. évf. 1997. 24. sz. 11. p.
Tél szele hóval, faggyal jõ... Decemberi nap egy tanyai iskolában – Redemptio 4.évf. 1997. 1 sz. (február) 18. p.
Hogyan tanítottam írni-olvasni a két háború között – Redemptio 4. évf. 1997 5. sz.(október) 8-9. p.
Népszámlálás 1940-ben – visszaemlékezés – Redemptio 5. évf. 1998. 1. sz. (február)6-7. p.
Emlékezés egy pedagógus egyéniségre – Redemptio 5. évf. 1998. 2. sz. (április) 12. p.Adventi emlékben bújkáló múlt - Redemptio  5. évf. 1998. 6. sz. (december) 2. p.
Dolgozók iskolája a hatvanas években – Redemptio 5. évf. 1998. 5. sz. (október) 10. p.
A jászkunok között apostolkodó Szent Ferenc rend szerzetesei - Redemptio  6. évf.1999. 1. sz. 2-3. p.

Emlékezés a jászberényi Nõegyletre – Redemptio 6. évf. 1999. 6. sz. 2-3. p.
Leánynevelés és iskoláztatás a Jászságban – Redemptio 7. évf. 2000. 1. sz. 9-10. p.
Adatok a négyszállási tanyai iskola történetéhez  (Faragó László: Tanyai iskolák c.fotósorozatához) – Jászsági Évkönyv 1994. 204-208. p.
Egy igazi lokálpatrióta - Németh Ferenc Pál emlékezete - Jászsági Évkönyv 1995.253-262. p.Jászberény polgárasszonyai - Jászsági Évkönyv 1996. 217-225.p.
Az Alvég - Jászsági Évkönyv 1997. 258-269. p.
A Felvég - Jászsági Évkönyv 1998. 168-180. p.
Emlékezés egy sokat próbált iskolai generációra - Jászsági Évkönyv 1999. 188-193. p.
Jászberény frontbéli megpróbáltatásai - Jászsági Évkönyv 2000. 188-196. p.A piac - Jászsági Évkönyv 2001. 187-192. p.
Jászberény régi polgármestereirõl - Jászsági Évkönyv 2002. 256-263. p.
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Gubicz András

II. RÁKÓCZI FERENC SZOBROT AVATTUNKJÁSZKISÉREN
A Jászkisériek Baráti Egyesülete 2002-ben alakult, tagjainak túlnyomó többségehelyi vagy elszármazott értelmiségi. Reményik Sándor szép sorát követve: „Egylángot adok, ápold, add tovább”- szeretnénk továbbadni megõrzésre méltó örök-ségünket gyermekeinknek. Tevékenységünket elsõsorban az õseink iránti tisztelet,hagyományaink õrzése, ápolása jegyében szervezzük. Alapító levelünk kötelez ben-nünket arra, hogy – lehetõségeink szerint – segítsük és támogassuk e jász településfejlõdését, fejlesztését és szépítését.Községünk széles körben ismert sajátossága, õslakóink református hitvallása,amellyel kivételnek számítunk a katolikus többségû Jászságban. Ehhez a tényhezkapcsolódik kezdeményezésünk, mely szerencsés módon függ össze 2003-mal, a II.Rákóczi Ferencre való emlékezés évével. Elhatároztuk egy mellszobor felállítását.Az évfordulón túlmenõen ösztönözte törekvésünket a vezérlõ fejedelem mindmáigélõ és számon tartott jászsági, ill. jászkiséri ténykedése.Mi, jászok különös tisztelettel gondolunk II. Rákóczi Ferencre. Köztudott, hogy aJászságot 1702. március 22-én II. Lipót császár eladta a Német Lovagrendnek.Döntése ellen õseink hiába éltek óvással. Az eladatás tényébõl következett, hogyaz elkeseredett jászok bizakodva csatlakoztak Rákóczi függetlenségi harcához. II.Rákóczi Ferenc 1703. október 11-én Tokajban kelt levelében mozgósította a Jászságlakosságát, de elõdeink már a mozgósító levél megérkezése elõtt fegyverben állottak.A Jászság hadszíntérré vált, óriási károk keletkeztek. A hadak fizetésére - írja RákócziBercsényinek –„pénzt kölcsönzök a jászoktúl és az városuktúl.” 1710. február 23-tól március 24-ig Rákóczi Jászberényben tartózkodott. Innen írja Bercsényinek:„…már itt takarmány nem lévén, kíntelenítettek Kisírre (Jászkisérre) menni…..”Tehát 1710. március 25-tõl – április 20-ig Jászkiséren tartózkodott, s innen 40 leveletfogalmazott meg, küldött el. Az emlékmû felállításával tehát ezekre a momentumokrais emlékezni akartunk.Szándékunkat és elhatározásunkat tettek követték. Ötletünk megvalósításáhozszerencsés kiindulópontot jelentett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánakévfordulós pályázata, és az abban kilátásba helyezett jelentõs támogatás.Elkészítettük pályázatunkat, s ezt követõen felgyorsult az adományok és atámogatások gyûjtése. Számottevõ összegekhez jutottunk vállalatoktól, közületektõlés pénzintézetektõl. Közel félszáz magánszemély ajánlott fel pénzt, akadt, aki 200 000forintot adott, de nem kevesebbet áldozott az a nyugdíjas néni, aki 1000 forinttaljárult hozzá a szobor felállításához.

Ötvös Nagy Ferenc, a községünk-bõl elszármazott zománcmûvész ta-nácsait kikérve találtuk meg a szoboralkotóit: Szanics Mihály debreceniszobrászmûvészt, akinek gipszbõlkészült mûvét Bobály Attila öntöttebronzba.A sokirányú elõkészítõ és szervezõmunka gyümölcseként 2003. novem-ber 8-án került sor II. Rákóczi Ferencvezérlõ fejedelem mellszobrának ava-tására. Emlékezetes ünnepség volt,hiszen védnökséget vállaltak felettea Jászság országgyûlési képviselõi.Gyõriné Czeglédi Márta Jászfény-szaru polgármestere, a Jászsági Ön-kormányzatok Szövetségének elnökepedig arról biztosított bennünket,hogy valamennyi jász település támo-gatja és magáévá teszi kezdeménye-zésünket.A szoboravatóra szépszámú érdek-lõdõ jelenlétében került sor. Ünnep-ségünk szónoka Dienes Dénes, a Sá-rospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményeinek Igazgatója, aTeológiai Akadémia professzora volt. (Megemlékezését külön közöljük. – Szerk.)Beszédét az ünneplõ közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazta. Ünnepségünkszínvonalát emelte Bitskey Tibor Kossuth-díjas érdemes mûvész közremûködése.Elõbb Petõfi Sándor Rákóczi címû versét tolmácsolta, azt követõen pedig felolvastaII. Rákóczi Ferenc híres gyömrõi beszédét. A mûvész urat is hosszantartó tapssaljutalmazta az ünneplõ közönség. Rajtuk kívül a mellszobor leleplezésénél beszédetmondott Elek Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyûlés alelnöke. Végülpedig Hajdú László, Jászkisér polgármestere és id. Gócza Eszter fogorvos, egyesüle-tünk örökös tiszteletbeli elnöke leplezték le a szobrot. Az emlékmûvet Somodi Lajosáldotta meg és Kladiva Imre szentelte fel. Ezt követõen H. Bathó Edit, a Jász Múzeumigazgatónõje, ünnepségünk háziasszonya ebédre hívta a megjelenteket.
A Rákóczi szobor felállítását erkölcsileg és anyagilag támogatták:
Allianz-Hungária Biztosító DebrecenBalogh István és felesége Jászkisér




