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A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története1

A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a
Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult a Kaiser-féle vendéglı
különtermében (1. kép – Mosonszentjánosi Fı utca a XX. század elején. Jobb oldalon a
Moson-Szent-Jánosi Társaskör székhelyének otthont adó Kaiser-féle vendéglı
látható). Az egylet második világháborúig tartó történetét feldolgozó írásom a 2004-ben
megjelent települési monográfiában jelent meg.2 Ebben a dolgozatban – a XX. század
második felében végbement, a közösségi élet változásait bemutató bevezetı után –
„csupán” a Társaskör legújabb kori, 2002-ben indult históriáját vázolom fel.
A csend évei (1949-1989)
A II. világháború befejezését követıen, a 40-es évek végére világossá vált, hogy
Magyarországon a demokratikus átalakulásra tett kísérletek kudarcot vallottak. Az addigi
domináns európai, hagyományelvő kulturális tradíciót 1948-49-tıl a szovjet mintára
átalakított kulturális szervezet- és értékrendszer váltotta fel. Az ország egy olyan társadalmi
rend kiépítésének útján indult el, amelynek legfıbb célja a társadalom totális ellenırzésének
kialakítása, az egyes társadalmi csoportok homogenizálása, az önálló társadalmi-kulturális
kezdeményezések felszámolása volt. „Ennek érdekében a kommunista politikai
berendezkedés igyekezett uniformizálni a kultúrát, és központi ellenırzés alá vonta az élet
legkülönbözıbb területeit. Ezt a törekvést szolgálta a helyi és országos egyesületek,
mővelıdési egyletek, olvasókörök, szervezetek megszüntetése…”3 Az ún. szabadmővelıdési
korszakban (1945-48) Mosonszentjánoson ugyan történtek kísérletek színjátszó- és
tánccsoportok szervezésére, de az 1950-ben induló kommunista totalitárius rezsim csírájában
fojtotta el ezeket az alulról jövı kezdeményezéseket. Az 1949-tıl 1989-ig tartó negyvenéves
idıszakban csak a pártállamhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek (Hazafias Népfront,
SzOT, TIT, KISZ, Nıtanács stb.), valamint a közigazgatási-közhatalmi, szakmai szervekhez,
illetve vállalatokhoz kötıdı szakmai egyesületek (sport, tőzoltó, horgász stb.) mőködhettek.
Ugyan kétségtelen tény, hogy ezekben az évtizedekben hazánkban is végbement valamiféle
modernizáció, ez azonban nem segítette elı a társadalom konfliktuskezelı-képességének
kialakulását, sıt egyenesen akadályozta a civil társadalmi viselkedésformák kifejlıdését, és
hosszú idın keresztül háttérbe szorította a valóságos értékteremtı és értékközvetítı kultúrát
is.4
„A szocialista rendszer számára jellegénél fogva nem az önállóan gondolkodó és cselekvı
állampolgárok, hanem az alattvalók léte volt a fontos és a hasznos.”5 Minthogy a mővelıdési
otthonok 1949-es indulásukkor kiszorították a korábbi társadalmi-kulturális szervezeteket,
nemzedékek nıttek fel anélkül, hogy szabadon, politikai ideológiák, hangzatos irányelvek
nélkül, autonóm módon szervezıdhettek volna. Erre hivatalosan újra csak az egyesülési és
gyülekezési jogról szóló 1989. évi II. törvény nyújtott lehetıséget. E törvény hatására az
1990-es évek közepéig tartó eufórikus rendszerváltó politikai-társadalmi hangulatban
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országszerte sorra alakultak meg (vagy alakultak újjá) a különféle civil szervezetek,
csoportok. Ez a törvény már mindenki számára biztosítja, hogy közösségeket hozzon létre,
illetve, hogy azok tevékenységében részt vegyen: „a társadalmi szervezet olyan önkéntesen
létrehozott, önkormányzattal rendelkezı szervezet, amely az alapszabályban meghatározott
célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai
tevékenységét.” (3.§ (1)) Egyesület alakításához 10 alapító tag szükséges. Az alapítást
követıen a tisztségviselık megválasztása, illetve az alapszabály elfogadása után kérni kell
annak bírósági nyilvántartásba vételét. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket a 6/1989. (VI.8.)
számú IM rendelet szabályozza.

A közösségi élet változásai 1989 után Jánossomorján
1946-ban, a kitelepítés következtében 4500 németajkú lakos kényszerült elhagyni
szülıföldjét, ez a két községet (Mosonszentjános, Mosonszentpéter) szinte teljesen
elnéptelenítette. Helyükbe elıször környékbeliek és szigetköziek kerültek, majd matyóföldi
telepesek és felvidéki kitelepített magyarok érkeztek, teljessé téve a korábbi homogén
lakosság struktúraváltását. Az ötvenes évektıl kezdıdı egyre szigorodó határövezeti
elzártság, a szögesdrót közelsége hosszú idıkön át meggátolta az 1970-ben Jánossomorja
néven egyesült községek ipari és infrastrukturális fejlıdését. Az 50-es évek közepétıl egyre
többen hagyták el a települést és költöztek a közeli városokba. Helyben csak
termelıszövetkezetek, állami gazdaság, erdıgazdaság, illetve különféle kihelyezett vállalati
részlegek maradtak, így a 70-es évek elejére Jánossomorja nemcsak a „zsáktelepülés”, hanem
ún. hiányos társadalmú település is lett, mivel jelentéktelen volt a helyben maradt
értelmiségiek száma.
Jánossomorján az 1989-90-es változások egyik elsı jele a mőszaki határzár (vasfüggöny)
lebontása volt. Ezt követıen jelentıs gazdasági átalakulás zajlott: az addigi mezıgazdasági
jellegő községben néhány év alatt ipari üzemek egész sora létesült, jelentısen átalakítva ezzel
a foglalkoztatás-szerkezetet. Ugyanakkor az idetelepült külföldi tulajdonú ipari vállalkozások
menedzsmentje már a kezdetektıl a környékbeli nagyobb városokból ingázott
Jánossomorjára.6
A rendszerváltást követıen az itt élıket fıleg a megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodás foglalkoztatta, kevésbé a közösségi élet felvirágoztatása. A termelésszerkezet
átalakulásából felszabaduló nagyszámú képzetlen mezıgazdasági munkaerı javarészét tovább
tudták foglalkoztatni az új ipari vállalkozások (illetve az ausztriai idénymunkák), a képzett
munkaerı elvándorlása azonban 1990 után is folytatódott. A helyben maradt értelmiségieket
(többnyire pedagógusok) a romló egzisztenciális viszonyok közepette elsısorban saját
megélhetésük kötötte le. Ilyen körülmények között nem meglepı, hogy az országban ekkor
jellemzı egyesületalapítási hullám különösebben nem érintette meg Jánossomorját. A
szocializmus idején is mőködı szakmai és ágazati egyesületek (horgász, sport, tőzoltó stb.)
továbbra is megmaradtak, ám új társadalmi szervezetek (leszámítva az 1989-ben életre hívott
nyugdíjas klubot, illetve néhány helyi pártalapszervezetet) a kilencvenes évek második feléig
nem alakultak. A különféle intézményekhez (iskolák, óvodák, egyházak stb.) kapcsolódó és
„csupán” adománygyőjtéssel foglalkozó alapítványok véleményem szerint nem tekinthetık
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valódi civil szervezeteknek.7 A rendszerváltás után alakult elsı szabadidıs-kulturális
szervezet a Puszatsomorjai Ifjúsági és Mővelıdı Egyesület, amelyet 1998-ban hoztak létre a
pusztasomorjai községrész fiataljai. Az egyesület 2000-ben – rövid ideig –
díszmadártenyésztı csoporttal is bıvült.8 Manapság említésre méltó közösségi tevékenységet
nem folytat.
A második - „Balassi Bálint” nevét viselı - ifjúsági szervezet 2000-ben 12 alapító taggal a
Balassi Bálint Mővelıdési Ház klubjaként jött létre. Annak ellenére, hogy az évek során
többször felmerült az egyesületté alakulás gondolata, mind a mai napig klubként mőködnek.

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör
Egyesület megalakulása és szerepe a helyi közéletben
Az egykori Mosonszentjánosi Társaskör neve és korabeli társadalmi-kulturális szerepe a
szocializmus évtizedei során a feledés homályába merült. Az ezredforduló táján a helyiek
közül már csak néhány idıs ember emlékezett a Mosonszentjános és környéke
„intelleigenciáját” reprezentáló egykori „Kaszinóra”9. Jómagam 2001-ben, fıiskolai
szakdolgozatomra készülve, kutatásaim során bukkantam rá a hajdani Társaskörre. A diploma
megszerzése után mővelıdésszervezıi munkám egyik elsı programja egy helytörténeti
ismeretterjesztı sorozat megszervezése volt, mondván elıször fel kell tárni a közösség
múltját, hiszen csak erre alapozva lehet a jövıt felépíteni. A sorozat elıadói olyan helyi
személyek voltak, akik életkoruk, munkakörük, tapasztalataik folytán jól ismerték a település
múltját. Amikor véget ért a sorozat, a „törzshallgatóság” részérıl merült fel az igény a
beszélgetések folytatására, így 2002 tavaszán „Jánossomorja társadalmi életének
elımozdítása érdekében”10 találkozóra hívtam az elıadássorozat elıadóit és közönségét.
Az elsı megbeszélés alkalmával a résztvevık megvitatták a közösségi élet hiányának okait.
Megemlítették a kevés szabadidıt, az önszervezıdések több évtizedes hiányát, a ki- és
betelepítések okozta gyökértelenséget, a tradíciók gyengeségét, valamint a helyben élı
értelmiségiek alacsony számát. A vitafórumon elérendı célként jelölték meg a civil szektor
megerısítését, a társadalmi párbeszéd kialakítását, a fiatalok elvándorlásának
megakadályozását, illetve a helybeli értelmiség mozgósítását. Egyúttal kinyilvánították
szándékukat egy társadalmi szervezet megalakítására, amely majd felvállalná ezen célok
megvalósítását is. Több lehetséges névváltozat (közéleti vitaklub, civil kör, asztaltársaság
stb.) felvetése után úgy döntöttek, „Jánossomorjai Független Közéleti Társaság” néven
mőködnek tovább, és kéthetente tartják összejöveteleiket.11 Az ezt követı találkozókon
aktuális közéleti témák mellett egy helyi folyóirat kiadásának lehetıségeit is felvetették. (A
közéleti társaság szervezımunkájának köszönhetıen, 2002. novemberében meg is jelent a
„Jánossomorjai Napló” független közéleti lap elsı száma!). Még az ısz során autóbuszos
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kirándulást szervezetek a közeli Hanságba és összeállították a 2002-es ıszi helytörténeti
elıadássorozat tematikáját is.
Hosszú elıkészítı munka után 2002. december 13-ára hívták össze az egyesület alakuló ülését
a mővelıdési házban, amelyen összeállították az alapszabályt, megválasztották a
tisztségviselıket és döntöttek arról is, hogy a szervezet neve - tisztelegve az elıdök kulturális
tevékenysége elıtt - Jánossomorjai Társaskör Egyesület lesz.12 A szükséges iratokat elküldték
a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróságra és kérelmezték a szervezet nyilvántartásba vételét.
2003. januári ülésükön az alapítók megtárgyalták az egyesület éves munkatervét, döntöttek a
helytörténeti elıadássorozat folytatásáról és további, a környék megismerését célzó
kirándulások megszervezésérıl. Határoztak a szervezet keretein belül mőködı csoport, a
„Felnıtt Kézmőves Mőhely” létrehozásáról. Megállapodtak, hogy az önkormányzatnál
kezdeményezni fogják a községben található szakrális mőemlékek helyreállítását, illetve
felvállalják a temetıkben található elhagyatott régi német sírhelyek gondozását. Az egyesület
társadalmi bázisának kiszélesítése és céljaik elérése érdekében a tagok kinyilvánították, hogy
szeretnék felvenni a kapcsolatot más, helyben mőködı civil szervezettel is.13 A Jánossomorjai
Napló februári számában az elnök egy rövid cikkben beszámolt az egyesület megalakulásáról,
terveirıl, valamint felhívást intézett a helyiek felé: „…Mivel tevékenységünkkel a község
lakosainak javát kívánjuk szolgálni, elengedhetetlen, hogy kellı gondot fordítsunk a tagság
létszámának növelésére. Egyrészt így erıforrásaink nınek, de a legfontosabb, hogy a bıvülı
tagság szellemi tıkénket növeli és ezáltal tevékenységünk is hatékonyabb lehet… várunk
minden érdeklıdı vagy taggá válni kívánó jánossomorjait…”14 Ettıl kezdve az egyesületi
összejöveteleket havonta egy alkalommal péntekenként tartották a mővelıdési házban.
Mindeközben a megyei bíróság 2003 májusában elsı fokon 2349. szám alatt nyilvántartásba
vette az egyesületet,15 a végzést a Gyır-Moson-Sopron Megyei Fıügyészség több ponton
jogsértınek találta, ezért fellebbezést nyújtott be ellene a Fıvárosi Ítélıtáblához.16 Ezek után
az alapítók - ügyvédi tanácsra - inkább visszavonták kérelmüket, és új néven az újbóli
megalakulás mellett döntöttek. Így az ítélıtábla a nyilvántartásba vételi eljárást megszüntette,
és az elsıfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte.17 Az (újbóli) alakuló ülést 2003.
szeptember 12-én tartották a Balassi Bálint Mővelıdési Házban. Ekkor – figyelembe véve a
fıügyészség korábbi észrevételeit - elfogadták a kör alapszabályát, megállapították az éves
tagdíj mértékét (egységesen 1.000 Ft/fı), majd megválasztották a tisztségviselıket. Az elnök
Csontos Attila raktárvezetı; elnökhelyettes Balsay Sándor erdımérnök, erdészetvezetı; titkár
Hegedős Iván tanár; pénztáros Lackner Zoltánné háztartásbeli lett. Az elnökség tagjainak
választották: Lırincz György mővelıdésszervezı, mővelıdésiház-igazgatót; Burda Józsefné
adminisztrátort és ifj. Németh Lajos hivatásos tőzoltót.18
Az alapszabályban rögzítették, hogy a társaskör „autonóm, független, politikamentes, nonprofit elvő” szervezet, célja és feladata a „hagyományırzés; kapcsolatok ápolása határon túli
és hazai civil szervezetekkel; ismeretterjesztı elıadások; rendezvények szervezése; szabadidıs
tevékenység szervezése; egyéb kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása,
kezdeményezése.” A szabályzat ezen túlmenıen rendelkezik a tagsági viszonyról; annak
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keletkezésérıl, megszőnésérıl, továbbá a tagok jogairól és kötelezettségeirıl. A IV. pont
felsorolja és részletezi az egyesület szerveit, valamint a tisztségviselık feladatait és jogkörét.
Az V. pont az egyesület képviseletét, a VI. gazdálkodását, a VII. pedig megszőnését taglalja.19
Több mint másfél évvel az egyesületalapítási szándék kinyilatkoztatása után a Gyır-MosonSopron Megyei Bíróság 2003. október 20-án kelt végzésében (jogerıre emelkedett november
14-én) 2411. sorszám alatt nyilvántartásba vette a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
– Társaskör Egyesületet.20 Az év végén megtartott ülésen az elnökség értékelte a szeptemberi
szigetközi autóbuszos kirándulást, illetve az elnök beszámolt arról is, hogy a Balassi Bálint
Ifjúsági Klub által a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulója alkalmából
kezdeményezett Szabadság Emlékoszlop (kopjafa) létrehozásában a Társaskör is tevékeny
szerepet vállalt. A jegyzıkönyvbıl azt is megtudjuk, hogy a „korábban ez év végére tervezett
XIX-XX. századi használati és dísztárgyak címő kiállításra 2004 januárjában kerül sor a
mővelıdési házban. A kiállításra kerülı tárgyak, eszközök nagy része már összegyőlt.
Legtöbbet az egyesület tagjai adták, de a helyi televízióban és újságban közétett felhívás
eredményeként szép számmal érkezett felajánlás a község lakóitól is.” Az ülésen Lırincz
György felhívta a vezetıség figyelmét, hogy 2004 februárjában lesz 100 éve, hogy megalakult
a Moson-Szent-Jánosi Társaskör, amelynek kulturális tevékenységét a mostani egyesület is
példaértékőnek tartja. Ezért javasolta, hogy ez alkalomból az egyesület helyezzen el
emléktáblát az egykori moziépület oldalfalán, amelynek tıszomszédságában (a mostani
Iparcikk Áruház helyén) álló, - mára már lebontott - Kaiser-féle vendéglıben székelt
évtizedekig a korábbi Társaskör. Balsay Sándor elnökhelyettes, önkormányzati képviselı
elöljárói tiszteletdíjának egy részét ajánlotta fel az emléktábla elkészítésére. Az ülésen
határozatban rögzítették, hogy „A Jánossomorjai Társaskör Egyesület közadakozásból
emléktáblát állít az egykori Moson-Szent-Jánosi Társaskör megalakulásának 100. évfordulója
tiszteletére. Az avatási ünnepségre 2004. február 22-én kerül sor.” Lackner Zoltánné
örömmel számolt be arról, hogy „…sikerült megszerveznie a Társaskör Felnıtt Kézmőves
Mőhelyét… ahol szülık és gyerekek együtt készítenek különféle technikákkal tárgyakat…
Foglalkozásaikat kéthetente tartják a mővelıdési házban, a jövı évben kiállításon szeretnék
majd bemutatni az elkészült munkákat.” Végül Csontos Attila elnök bejelentette, hogy hosszú
szervezımunkát követıen december 6-án, Papp József, a körzet országgyőlési képviselıje a
Társaskör felkérésére lakossági fórumot tart a mővelıdési házban.21
Elsı rendes évi közgyőlését 2004. március 5-én tartotta az egyesület. Az elnök
beszámolójában kiemelte, hogy a 2003-as esztendı „hivatalos szők négy hónapja során is
sikerült már néhány igazán színvonalas programot lebonyolítani.” 14 fı rendes tag fizet
tagdíjat, és a 2003. december 31-i mérleg összesen 13.955 Ft pozitívumot mutat. (A vezetıség
elıterjesztésére elfogadott 2004. évi költségvetésben a kiadási oldalt 165.000 Ft-ban, míg a
bevételit 167.955 Ft-ban állapították meg.)
A közgyőlésen az elnökség beszámolt az elmúlt hónapok legfontosabb eseményeirıl is. Az
elnök köszönetét fejezte ki mindazoknak, „akik A XIX-XX. századi használati és dísztárgyak
címő kiállítás megszervezésében, lebonyolításában közremőködtek.” Úgy ítélte meg, hogy a
kiállítás nagyon sikeres volt, hiszen tulajdonosaik több tárgyat is a Társaskörnek
ajándékoztak. Az egyesület méltóképpen emlékezett meg „jelképes jogelıdjének”, a MosonSzent-Jánosi Társaskör megalakulásának 100 éves jubileumáról is. Február 22-én délután 3
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órakor az emléktábla-avató ünnepségen (2. kép – Csontos Attila a Társaskör elnöke
leleplezi a Moson-Szent-Jánosi Társaskör emléktábláját) „a rossz idı ellenére nemcsak az
egyesület tagsága, de a nagyközség lakossága is szép számmal képviseltette magát. Az ünnepi
beszédet Lırincz György mővelıdésiház-igazgató, az egyesület elnökségi tagja tartotta. A
márványtáblát és a feliratot Rácz István bısárkányi kıfaragó kedvezményes áron biztosította,
a költségeket Balsay Sándor és Lırincz György önkormányzati képviselık viselték.” A tagság
elhatározta, hogy ezentúl minden évben február végén megkoszorúzzák az emléktáblát. Még
február hónapban az egyesület egy körlevelet küldött a helyi cégekhez, vállalkozásokhoz,
amelyben arra kérték ıket, hogy anyagiakkal támogassák az egyesület tevékenységét. A
közgyőlésen döntöttek 13 új tag felvételérıl, valamint arról, hogy még ebben az évben
megszervezik az „Elszármazott Jánossomorjaiak Találkozóját”.22
Az év további része is mozgalmas, programokban bıvelkedı volt az egyesület életében. A
helyi önkormányzat civil szervezeteket, egyéni kezdeményezéseket támogató pályázatán
összesen 70.000 Ft-ot nyert az ismeretterjesztı elıadássorozatra, az elszármazottak
találkozójára, az egyesületi kirándulásra, illetve a kézmővesek foglalkozásaira. A mővelıdési
házban május 28-tól két héten át nyitva tartó, a kézmőves mőhely alkotásaiból összeállított
kiállításnak több száz látogatója volt. A nyár folyamán az egyesület felvette a kapcsolatot a
felvidéki Szenci Molnár Albert Klubbal. Sebık Györggyel, a klub vezetıjével és Duray
Rezsıvel a Szlovákia Magyar Koalíció Pártjának járási elnökével folytatott megbeszélés
során a szervezetek vezetıi megegyeztek, hogy megpróbálják „szorosabbra főzni a szenci
magyar szervezetek és a Társaskör kapcsolatát.” Ennek elsı lépéseként a szlovákiai partnerek
meghívták az egyesület tagjait a június 25-i Szenci Karneválra, amelyen mintegy 30 fı
(egyesületi tagok, egykori szenci kitelepítettek és azok leszármazottai) vett részt. Nyáron a
kör tagjai hozzáláttak az ún. Alsó-Fehérkereszt környezetének rendbetételéhez, illetve
javaslatot tettek az önkormányzat felé a szakrális mőemlék szakszerő felújítására.23 A
városavató ünnepségsorozat keretében megtartott „I. Elszármazott Jánossomorjaik
Találkozóján” az egyesület tagjai mellett mintegy 80 fı meghívott vendég jelent meg. (3. kép
– Az I. Elszármazott Jánossomorjaiak Találkozóján résztvevık egy csoportja) A sikeren
felbuzdulva a tagság úgy döntött, a következı évben újra megrendezik a találkozót, majd azt
követıen 3-4 évente jönnek össze. Októberben egy autóbuszos kirándulás keretében
Pannonhalmával és környékével ismerkedtek meg az egyesület tagjai. Az év során hét új
tagot vettek fel soraikba.24
2005-ben az év elsı elnökségi ülésen összeállították az egyesület éves munkatervét, amelyet
késıbb a közgyőlés el is fogadott. A már hagyományos programok (ıszi-tavaszi autóbuszos
kirándulások, kézmőves kiállítás, nemzeti ünnepeken való koszorúzás stb.) mellett a
tervezetbe többek között bekerült az elszármazottak találkozójának újbóli megszervezése,
valamint az Andaui Turisztikai Egyesület (Ausztria) által kezdeményezett „Határok Nélkül”
elnevezéső kerékpáros napon való részvétel, illetve egy „Hobbi-kiállítás” megrendezése is.25
A márciusban megtartott közgyőlésen az elnökség beszámolt az egyesület 2004-es
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetének alakulásáról, (bevételek: 135.235 Ft, kiadások:
79.104 Ft) majd a tagság elfogadta a 2005. évi munkatervet és költségvetést. (A bevételeket
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167.104-, míg a kiadásokat 108.000 Ft-ban hagyta jóvá a közgyőlés, az éves tagdíj mértékét
1.200 Ft-ra emelték.26
Júliusban Biczó Zsolt, a TIT Pannon Egyesület Jánossomorjai Tagszervezetének elnöke
tájékoztatta a vezetıség tagjait, hogy „a március 1-jén megalakult helyi TIT tagszervezet a
jövıben mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy településünk tudományos közélete
fellendüljön.” Beszélt többek között a 2005/2006-os elıadássorozat terveirıl, valamint az
ısztıl induló felnıtt számítógépes tanfolyamról. Májusban a Társaskör kirándulást szervezett
szenci partnerszervezetének Sopronba, az ısz folyamán pedig a Társaskör járta be a felvidéki
Mátyusföld tájait. Jánossomorja várossá válásának 1. évfordulója alkalmából rendezett városi
napok keretében „Fut a város” néven tömegsport rendezvényt szervezett az egyesület. A
futáson összesen 270-en vettek részt. Ugyancsak a városnapi programok részeként került sor
- immár másod ízben - az „Elszármazott Jánossomorjaik Találkozójára”. A száz meghívott
elszármazott közül 39 fı (családtagokkal együtt 59 fı) fogadta el az invitálást és vett részt a
találkozón.27
A kör által szervezett novemberi „Hobbi-kiállítás” anyagának gerincét az egyesület tagsága
által hozott tárgyak képezték, de több helyi magánember is a kör rendelkezésére bocsátotta
győjteményét. A tárlaton többek között régi pénzek, meghívók, bélyegek, ásványok, dedikált
fotók, söralátét győjtemények, vasúti terepasztal és egyéb modellek voltak láthatók. A
novemberi vezetıségi ülésen Lırincz György felvetette, hogy a havi összejövetelek helyett
kéthetente legyenek a találkozók, mivel ez erısítené az egyesület „klub-szerő” mőködését.28
Az év végén hagyományteremtı szándékkal szervezte meg az egyesület a Canto Excolo
Kamarakórus karácsonyi koncertjéhez kapcsolódó városi „Karácsonyi forgatagot.”
2005-ben összesen 10 fı csatlakozott az egyesülethez, a 2006-os esztendı viszont mindjárt
jelentıs létszámbıvítéssel indult. A jánossomorjai Canto Excolo Kamarakórus azzal kereste
meg az egyesület vezetıségét, hogy csatlakozni szeretnének az egyesülethez, ezért a kórus
tagjai (13 fı) felvételüket kérik a szervezetbe.29
Mivel „a szerteágazó feladatok, programok lebonyolítása során az egyesületet a közvélemény
elıtt – cselekedetei mellett – leginkább egy logó tudná kifejezı módon megjeleníteni”, az
elnökség úgy határozott megbízást ad egy grafikusnak az egyesületi jelkép elkészítésére.30 A
grafikus által elkészített változatok közül végül a 6. számút - amelynek szimbolikája
leginkább kifejezi a három településrész összefogását - fogadták el, azzal a kiegészítéssel,
hogy a felirat betőtípusát és annak színét is „egységesítse” az alkotó.31 (4. kép – A
Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület logója)
Az egyesület megalakulásától kezdve szorgalmazta a településen található, elhanyagolt
állapotban lévı köztéri mőalkotások szakszerő restaurálását. Az 1714-ben emelt „AlsóFehérkereszt” néven ismert képoszlop felújítására a 2005-ös tömegsport napon, az
elszármazottak találkozóján, illetve az azt követı bálon győjtöttek adományokat a kör tagjai.
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Az így befolyt összeget, 90.000 Ft-ot képviselıtestületi ülés keretében Csontos Attila elnök
adta át a felújítást finanszírozó helyi önkormányzatnak.32
A helyi képviselıtestület által 2004 óta minden évben kiosztott dísz, és tiszteletbeli polgári
cím odaítélésére elsı ízben 2006-ban tett javaslatot az egyesület. A tagság javaslata, és a
vezetıség határozata alapján Bella Sándort, nyugdíjas iskolaigazgatót, a Társaskör alapító
tagját terjesztették fel a díjra.33 Az önkormányzat képviselıtestülete több jelölt közül végül
Bella Sándort tüntette ki 2006-ban díszpolgári címmel.
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Kulturális és Nemzetiségi Bizottság
pályázatán nyert 60.000 Ft-os támogatásnak köszönhetıen június 30-án 47 fıs delegáció
(közülük 13 fı egykori kitelepített szenci, és azok leszármazottai) látogatott el Szencre.34
A hagyományos ıszi városnapi futóversenyen az egyesület mintegy 70.000 Ft adományt
győjtött össze, és ezt az összeget a Lókert utcai játszótér felújítására ajánlották fel.35 Az
egyesület keretében mőködı Kézmőves Mőhely október 14-én mezıgazdasági terményekbıl
„Tökfesztivál” néven bemutatót rendezett a mővelıdési házban. Régi vágya teljesült az
egyesületnek akkor, amikor a mővelıdési házzal karöltve november 8-án megalakították a
„Jánossomorjai Civil Fórum”-ot, amely azóta „egyeztetı és közvetítı szerepet tölt be a helyi
közösségek, szakmai szervezetek, civil csoportosulások összefogásának szolgálatában.”36 Az
egyesületi programok megnövekedett száma miatt 2006-tól már csak évi egy autóbuszos
kirándulást szervezett a kör. Az év végi ünnepek kapcsán ismét sor került a már hagyományos
karácsonyi forgatagra. Az egyesület „több mint 260 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta a
2006-os évet… és több vállalkozó, magánszemély is támogatta az egyesületet. Az így befolyt
összeg meghaladta a 440 ezer forintot.”37
A 2007-es évi rendes közgyőlésen az elnök bejelentette, hogy az ısz folyamán „lejár a 7 tagú
elnökség mandátuma, ezért újat kell majd választani… szükséges egy ún. jelölıbizottság
felállítása, amelynek az lesz a feladata, hogy az elnökjelöltek, illetve az elnökségi tagjelöltek
névsorát összegyőjtése.” A jelölıbizottság elnökének Bella Sándort, tagjainak dr. Nagy
Józsefet és Wittman Eleknét választották.
Az elsı sikertelen NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pályázat után a 2006-os, második félévi
kiíráson már sikeres volt az egyesület, és az elnyert 136.000 Ft-ból hordozható számítógépet
vásároltak.38 A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése érdekében 2006. májusában az egyesület
a felvidéki Búcs39 községben járt. A kapcsolatfelvétel eredményeként 2007. májusában 20 fıs
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1948 novemberében a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény alapján a felvidéki Búcs községbıl 10
családot telepítettek Mosonszentjánosra

búcsi delegáció viszonozta ezt a látogatást.40 Szeptemberben a Társaskör csatlakozott a
Szigetköz-Mosoni-sík Leader Helyi Közösséghez.41
Az esedékes vezetıségválasztó közgyőlés idıpontját az elnökség 2007. október 8-ra tőzte ki.
A korábban megválasztott háromtagú jelölıbizottság - a tagok javaslatai alapján - a következı
jelölteket terjesztette a közgyőlés elé: Elnökjelölt: Csontos Attila, Jakabné Gruidl Terézia,
Jánó Zoltánné. Elnökhelyettes: Jánó Zoltánné. Pénztáros: Lackner Zoltánné. Titkár: Lırincz
György. Elnökségi tagok: Csontos Attila, Jakabné Gruidl Terézia, Hegedős Iván, Gönczné
Drobnitsch Kornélia, Márkus Zoltán, Varga Csabáné. A szavazás eredményeként a közgyőlés
elnöknek Jakabné Gruidl Terézia, tanárt; elnökhelyettesnek Jánó Zoltánné BM alkalmazottat;
pénztárosnak Lackner Zoltánné mővelıdésszervezıt; titkárnak Lırincz György
mővelıdésszervezıt választotta. Az elnökség tagjai lettek még: Gönczné Drobnitsch Kornélia,
Márkus Zoltán és Hegedős Iván.42
Az elkövetkezı években már az ı vezetésükkel munkálkodik tovább a több mint száz évvel
ezelıtt alakult Moson-Szent-Jánosi Társaskör jogutódjának (is) tekinthetı Jánossomorjai
Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület.
Összegzés
Az 1904-ben alakult Moson-Szent-Jánosi Társaskör történetének bemutatása kapcsán
számomra bizonyossá vált: annak ellenére, hogy a pártállami rendszer mindent megtett annak
érdekében, hogy az egyének önszervezıdési törekvéseit végérvényesen elpusztítsa, a lokális
közösségekben maradtak olyan régi emlékek, értékek, amelyek lehetıvé tették, hogy a
korábbi kezdeményezı készségek ismét felszínre kerülhessenek. A történelmi elızmények
(ki- és betelepítések), valamint az 1990 utáni évek társadalmi-gazdasági változások okozta
nehézségek dacára újra akadt néhány autonóm, önzetlen ember, akik köré gyülekezni lehetett,
és akik mindent megtettek annak érdekében, hogy e hányatott sorsú településen a közösségi
élet újra kibontakozhasson. Véleményem szerint, ahogy 100 évvel ezelıtt, úgy napjainkban is
óriási szükség van a kis helyi közösségeket vagy rétegigényeket kielégítı szervezetek
szolgáltatásaira és közösségszervezı erejére. Nem mellesleg ezek a szervezetek az egész
ország társadalmi-kulturális életére is kihatnak, hiszen a kultúra legfontosabb ügyei mindig a
lokalitásban dılnek el. Megítélésem szerint az elkövetkezı években, a 2003-ban újjáalakult
Társaskör egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a nyilvánosság segítségével, a helyi
társadalmi párbeszéd beindításával igazi közvélemény-formáló erıvé váljon és a
városvezetéssel együttmőködve tudja a település felvirágoztatását elısegíteni.
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