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Egyesületünk immáron huszonkilence-
dik esztendeje fáradozik a városunk szé-
pítéséért, természeti és épített értékeink 
védelméért, valamint a történelmi és a 
jász hagyományaink ápolásáért.

-
tunk, jóllehet új tagok is csatlakoztak kö-
zösségünkhöz.
Hagyományainkhoz híven minden év-

munkákról. Ezt tesszük most is, amikor 
áttekintjük a 2015-ben megvalósított fel-
adatainkat.

-
vénye a március 12-én megrendezett 

 volt, amelyet szokásunktól el-

Második rendezvényünk a március 15-i 
ünnepség volt. Egyesületünk tagsága 
részt vett a városi rendezvényen, amelyet 

-
-

majd elhelyeztük az emlékezés koszorúit 
-

Harmadik rendezvényünk az április 3-i 
város napi ünnepség volt, amelyen meg-

Május 6-án fényes ünnepség keretében 
emlékeztünk meg a Jászkun Redemptio 
270 éves évfordulójáról. Egyesületünk 
Jászberény Város Önkormányzatával, va-

-
zösen rendezte meg az ünnepséget, amely 
Zagyvaparton A redemptio emlékezete 

majd ünnepi szentmisével, és díszünnep-
séggel folytatódott, végül koszorúzással 

-
ségen nagy számban jelentek meg nem-

-

A emlékünnepségen most is átadták a 

amelyet ez alkalommal a Jászságból Tajti 

Erzsébet népiruha varró, a Nagykunság-

Erzsébet kapott.

május 9-én ismét Jászberény adott helyet 
a XXVI. Jász bálnak, amelynek rende-

teljes egészében egyesületünk végezte. A 
-

Baráth Miklós, Bolla János, Bolla János-

Fábián Rigó Bernadett, Hortiné dr. Bathó 
Edit, Muhari Fruzsina, Muhari Laura, Or-

-
úton i s köszönjük.

-
mári Antalné töltötte be, a bál díszvendé-
ge pedig Laki Péter, az Operettszínház 

-
egy 300.000.-forintot a Ferencesek terén 

-

ünnepélyes átadására azonban csak 2016 

A Jász bálon 120 vendég képviseltette 
-

hangulatban lezajlott Jász bál méltó volt a 
korábbi bálokhoz, csupán a báli közönség 
létszáma lehetett volna nagyobb.
A XXVI. Jász bál megrendezéséhez 
Jászberény Város Önkormányzatától 
250.000.- forint, a Jász Önkormányzatok 

-
mogatást kaptunk.
Május 29-én az Apponyi Albert Általános 
Iskolával közösen emlékeztünk meg a 

Vásárhelyi István 
természetkutatóról. Az ünnepség az iskola 

-
-

Füzesiné Béres Margit és Ihász Lajosné 

Most is átadásra került a Vásárhelyi em-
lékplakett, amelyet ez alkalommal Berkó-
né György Ildikó, a Lehel Vezér Gimnázi-
um tanára érdemelt ki a környezeti nevelés 

-
dezte meg az -
rát 
most is Bugyi Gábor tagtársunk volt, aki 
gazdag programot állított össze a lelkes 
csapatnak. A programban most is kiemelt 
helyet kapott a helytörténet, de a város-

gyerekek lelkesen dolgoztak a Fehértói 

Hajta mocsár Természetvédelmi Területre, 
ahol Faragó László tagtársunk kalauzolta 

istenadta szépségei között. Ellátogattak a 
hatvani Vadászati Múzeumba, valamint a 

A tábori programok megvalósításában 
-

lyi Zsolt, Hortiné dr. Bathó Edit tagtársa-

-

történész, Faragó László ny. tanár, vala-
mint Basa László ny. nagykátai hagyo-

-
ratlanul örökre itt hagyott minket.

aki a korábbi évekhez hasonlóan rendkí-
vül ügyesen 
megszervezte és lebonyolította a városvé-

A tábor költségeihez egyesületünk 
137.000.-forintos támogatásban részesült a 

a , 
amelyen egyesületünket Háfra Gergely-

Az egyesületünk tagjai (Bugyi Gábor, 

megtisz-
tították a Margit-sziget bejáratánál álló 
Déryné mellszobrot

 
Egyesület 2015-ben végzett munkájáról



Egyesületünk 2016. május 25-én tartot-

számolt be az egyesület 2015-ben vég-
zett munkájáról, majd Molnár József, az 

elé a 2015. évi közhasznúsági jelentést. 
Mivel ebben az évben az egyesület vá-

Bolla János elnök áttekintette a közösség 

együtt megköszönte a tagság bizalmát és 
elkötelezett munkáját.

-

-
lasztására, amelynek eredményeként a 

-

Elnök: Bolla János, titkár, Hortiné dr. 
Bathó Edit, tagok: Baráth Miklós, Be-

Háfra Gergelyné, Ilonkáné Baranyi Zsu-

elnöke Molnár József lett, tagjai pedig 
Lantos Tiborné és Váradi Attila.

mondott a tagságnak az irányukban tanú-
sított bizalomért, majd azonnal munká-
hoz is kezdtek, s megtárgyalták a 2016-ra 
tervezett feladatokat és azok megvalósítá-

feladata lesz. Iris

Fotók: Bugyi Gábor

Bolla János elnök és Molnár József, 

ismét a régi szépségében várhatta a fesz-
tivál vendégeit.
Egyesületünk a Jász Múzeummal, a Jász 
Múzeumért Alapítvánnyal, és a Jászkerü-

közösen emlékezett 

Déryné Széppataki Rózá-
ról. A Jász Múzeumban tartott emlékün-
nepségen Hortiné dr. Bathó Edit tartott 

-

amelyet ebben az évben Fehér Ödön cim-

táncpedagóguskapta. A díjak átadását kö-
-

közönség.
Október 6-án az emlékfasornál emlé-
keztünk meg az aradi vértanúkról. Bolla 

elhelyezték az emlékezés koszorúit az 

November 1-jén egyesületünk néhány 
tagja most is gyertyát gyújtott a Védett 

Az egyesületünk által 22. évfolyamá-
ban megjelentetett 

-
-

75.000.-forint támogatást kaptunk. 
A szerkesztési munkát Faragó László és 
Hortiné dr. Bathó Edit, a technikai teen-

Az egyesület jogi ügyeit ebben az évben is 
Muhariné dr. Bolla Ilona tagtársunk intézte.

Nagy Gábor tagtársunk végezte az általa 

munkatársaival. Munkájukat ezúton is 
köszönjük.
Az egyesület könyvelési munkáit 2015-
ben is Tiborcz Zoltánné tagtársunk végez-
te nagy szakértelemmel és alapossággal.

Az Egyesület programjainak dokumentá-

Munkájukat köszönjük.
Kitüntetett tagtársaink: Besenyi Vendel 
2016. február 21-én a Jászkapitányok Hit 

Hortiné dr. Bathó Edit 2015. április 2-án 
munkássága elismeréseként Jászberény 

Bolla János egyesületi elnökünk 2016. 
április 2-án munkája elismeréseként Pro 
Urbe Jászberény díjat vehette át.

-

kapott.

-

Hortiné dr. Bathó Edit titkár



Március 15-re emlékeztünk

-
mában: Egy kálvária kálváriája címmel 
jelent meg írásom. „Az 1700-as évek 
második felében négy kálváriát állítottak 

-

András huszárkapitány, a város akkori 
-

át, mely 1952-ig, a mára már elbontott 

még eredeti volt. A domb tetején a ke-
resztet villámcsapás érte. Az elhordott  
homokhalom aljára lehozott együttest 
már betonból öntött kereszttel állították 

fel és a keresztre feszített Jézus korpu-

évek elején a gaztól megtisztítva a kör-
nyékét, jól láthatóvá vált és a bádog 

-
vihar csaknem a talapzatánál döntötte el 
a jobb oldali szentet. Néhány héttel ké-

-
-

folytán nem kerül pénz a két mellékalak 

tagjai koszorút helyeznek el Sipos 

gyermekhonvéd emléktáblájánál

Fotók: Bugyi Gábor

Romos állapotban a régi helyen 
Fotó: Bugyi Gábor



újra faragására és a barokkos csigavona-

És láss csodát! Árva Imréné Vas Erzsébet 
millióiból eredeti formájában újra látható 

-
-

-
ba került volna, amelynek a restaurálása 
mára duplájára drágult. Árva Imréné el-
mondta, hogy az azóta elhunyt férjével 

-
emlék egyre romló állapotát, azt fontol-
gatták, ha lesz annyi pénzük, megújíttat-

-
-

telt szentimrei halmon álló 200 éves ke-

meg.  

5

Gál Dobos Beáta kulturális inten-
dáns, Tóth Lajos nagykunkapi-
tány, dr. Bálint György kiskunka-
pitány, Szabó Tamás polgármester, 

-
tány a redemptios ünnepségen

Bugyi Gábor felvételei

A kereszt és talpazata már megújult
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A Vásárhelyi ünnepség közönsége

Bolla János, Hortiné dr. Bathó 
Edit, Horgosi Zsolt és Fatér Imre 
György koszorút helyez el a  
Vásárhelyi István emlékoszlopnálFotók: Bugyi Gábor

Egyesület és a Jászsági Apponyi Albert 

Iskola által szervezett ünnepségen adták 
át a Vásárhelyi István emlékplaketteket.

Vásárhelyi István természetkutatót, 

-
te, aki a rendszertani szemlélet mellett 
ökológiai és etológiai szempontból is 
kutatta a természetet. Jászberényben 

-
zó tanulmányait is itt végezte. Életének 
egyik meghatározó momentuma volt 
Herman Ottóval, példaképével való ta-
lálkozása. 1933-ban lett a Garadna völ-

-
tatásairól folyamatosan publikál, még 
a világháború idején is álnévvel. A II. 
világháború után nagy lendülettel vetet-
te bele magát a pisztrángtelep újjáépí-

Magyarország halfajtái teljes csontváz-
-

nem ötszáz szakmai cikk publikálása. 

Ottó mellé helyezték örök nyugalomra 
Lillafüreden. 



FATÉR IMRE GYÖRGY
1955. július 31-én született Jászladá-
nyon. Általános iskolai tanulmányait 
Jászladányon végezte, majd középisko-

-

leérettségizett. Egy év katonai szolgá-

szakra járt. 

Középiskolás korától kezdve rendsze-
-

éveiben a madárvilág megismerésében 

aki akkor a Közép-Tiszai tájvédelmi 

1974 január 4-én a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület alapító 
tagjaként részt vett a megalakításban.

-

második lánya. 

-
vetkezet volt, ahol agrármérnökként 
dolgozott, közben miden szabadidejét 
a természetvédelem, a madarak védel-
me azon belül is a Jászsági madárvilág 
megismerése foglalta le.

neki a túzok szabadtéri védelmének 
-

mi központnak Tiszafüreden a Nyugati 
-

Tepélypusztára. 

Magyar Madártani és Természetvédel-

Emlékéremmel ismerte el tevékenységét.

-

projekt alkalmazottjaként dolgozik és 

mozgatja az önkénteseket és foglalko-
zik további fokozottan védett fajok fel-
mérésével Kiemelten a Jászságban és 
az ország többi területén is.

pár) igen szép eredmény.

-
dig meghatározó helyen szerepel, nem 

-
idejében is.

HORGOSI ZSOLT
Jászberényben született 1962. április 
8-án. Általános és középiskoláit is szü-

-

szakokleveles mérnök kontrolling szak-
irányon.

Szakmai pályáját 1987-ben a Nagykun-

-

-

-
ságán portfolió menedzserként, majd 

-
-

igazgatójaként dolgozott.

-

-
-

-

területeken, parkokban, illetve az újon-
nan megépült kerékpárutak mellett fá-
sításokra, növénypótlásokra került sor. 
Szakmai javaslatai alapján az elmúlt 

-

-
kosai részére kerül kiosztásra. 

rendelkezik közszolgáltatói hulladék-
gazdálkodási engedéllyel.

Szakmai javaslataival tevékenyen köz-

rendszerének fejlesztésében is. Ennek 
következményeként a városban beve-

a lakosok részére komposztáló ládák 
kerültek kiosztásra, továbbá a hulla-

-
ket szereztek be.

Mindezeken túl irányítása mellett a 
-

lat- és Növénykert, a Lehel Sport és 

is kisebb fejlesztéseket hajtott végre az 

-
-

adományoz.

7

Horgosi Zsolt és Fatér Imre György
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A jászdózsai tájház berendezési tárgyaival is megismerkedtünk  
Zsidei Andrásné segítségével.

Egyesület nyári ifjúsági táborát. A meg-
valósításhoz szükséges anyagi támogatást 
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal által 
civil szervezetek részére kiírt, és sikere-

elmúl évi táborban már jól bevált módon, 
idén is az elméleti ismeretek elsajátítása, 

megismerése kapott nagyobb hangsúlyt. 
-

Voltak, akik már több év óta rendszeres 

után Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Mú-
-

gyerekek nagyon sok új információt kap-

kürt motívumait lehetett egy különleges 
technikával megrajzolni, ezután pedig 

-

természetesen a rajzlapot, és a ceruzát is 
-

pos kirándulást tettünk Jászdózsára, ahol 
Zsidei Andrásné segítségével, informá-
ciókban gazdag idegenvezetésével meg-

a tájházat, a Tarna hidat, és a település 
nevezetes épületeit. Hazafelé megálltunk 

-
-
-

-
háza volt a kirándulásunk célpontja. Itt 
Papp Izabella nyugalmazott levéltáros, 

terét, az oltárképet, és még az orgonát is 

és a település bebarangolása után a bol-
dogházi strand medencéi adtak felfrissü-
lést a kánikulában. A tábor zárónapján, 
pénteken, Jászberény azon részére kirán-
dultunk, amely a gyerekek számára igen-
csak ismeretlennek bizonyult. A városból 

ekkor még igencsak felújításra szoruló 
alakjánál, és a Gosztonyi kastély romja-
inál, ahol Faragó László tanár úr mesélt 

Hazafelé tartva a gyerekek elhatározták, 

-
dése, és az új ismeretekre való nyitottsága 

minden évben, egy érdekes program ösz-
szeállításával nagyon sok új dologgal le-
het megismertetni a gyerekeket.

-
ka, Bugyi Bence, Gunics Viktor, Horti 

Bugyi Gábor
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Rajzolás a múzeum könyvtárában Nagyné Koncz Éva  
Bugyi Gábor

Virágcserép alátétek készítése  
Kovács Zoltán kosárfonó irányításávalVárosi sétánk során a Jászkürt fogadót is felkerestük 

-

A jászdózsai Szent Mihály templom oltáránál
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Aki emléktáblát érdemelne 

A lakóház mai látványa  Fotó: Bugyi Gábor

Jászberény Hentes utca 15. szám alatt 
egy szépen felújított régi polgári ház lát-

-
lyi védettség alatt áll. Ez a lakóház XIX. 

ház néven volt egykor ismert. Ebben a 
-

pök az egri egyházmegye  köztiszte-
letben álló jeles egyházi személyisége. 

töltött be Jászberényben. Iskolai tanul-

és Budán, majd pedagógiai tanulmá-

-

Egerben az érsekség központjában, kü-

-

9-én szentelték fel s mint egri segédpüs-
-

rendezvények alkalmával gyakran ha-

-
védnöke volt. Erkölcsileg és anyagilag 
is támogatta a város tanügyét. A város 
iparos ifjúságának ugyancsak aktív és 

-
-

emléktáblával adózzunk emlékének. A 
-

feltétlen meg kell emlékeznünk. Ugyan-

gyermekgyógyász orvosa. Mindenkép-
pen meg kell emlékeznünk arról, hogy 
Jászberényben török megszállása ide-
jén ezen ház helyén állt egykor a török 

Besenyi Vendel
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-
gos találkozója és szakmai konferenciája 

-

legnagyobb élményt a számos építészeti 

restaurálás utáni látványa nyújtotta. Az 
épület érdekes kiállításokkal és a várfal 

panorámával kápráztatja el a látogatókat.  
A szakmai konferencia megnyitója a Jó 

-
termében volt. Talabér Márta polgármes-

bánsági elnök a határon túliak képvisele-
tében röviden ismertette az épített örökség 
védelmében kifejtett tevékenységüket. A 

-
mesteri fogadás zárta a napot. 

régészek és építészek tartottak érdekfe-
-

felújítási munkálatokról. Megismerhettük 

-vár építéstörténetét. Rostás László a diós-
-

építész a füzéri alsó vár helyreállításának 
nehézségeit tárta fel. Balassa Balázs pol-

gármester a szigligeti vár rekonstrukciós 

ismereteinket. Új elemként jelent meg a 
helyi értékek szekciója, kapcsolódva az 
országos mozgalomhoz.
A nap a díjak és elismerések átadása után 

-
vel zárult.

-
ránduláson vettünk részt. Öskü közép-
kori kerektemplomát néztük meg és egy 
bioparkba látogattunk el.

A Thury vár

Az Ösküi templom

Szántai Katalin, Sass István  
 

A Thury vár feltárt tere
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Jász Múzeummal, a Jász Múzeumért Ala-
-
-

óta minden év szeptemberében megem-

meg a napvilágot Jászberényben.
Így szeptember 29-én most is sor került 
az emlékünnepségre a Jász Múzeumban, 

-

rendkívül érdekes, vetített képekkel il-
-
-

rában gyönyörködhetett a közönség.

-
-

nál koszorúzással zárult. Bathó Edit
Fotók: Bugyi Gábor 

Gál-Dobos Beáta kulturális  

Koszorúk Déryné emléktáblájánál

Dudásné Mosóczi Lívia és Hortiné dr. Bathó Edit
Tóth József, Bolla János, Csillik György és Hortiné  
dr. Bathó Edit a Déryné-emlékplakett átadásakor



DUDÁSNÉ MOSÓCZI LÍVIA

-

-
-

-

-
lágában találták meg boldogulásukat.

Lívia számára, aki az általános iskola be-
-

ziumban érettségizett, majd útja a Magyar 

-
tést szerzett.

Muharay Elemér Népi Együttesben, majd 
a Magyar Állami Népi Együttesben mint hi-

-

-

-

-

a jászberényi Székely Mihály Általános 

-

-
sét is ellátja. 

-

munkásságával örökre elkötelezte magát a 

-

szeretetét, és választott életpályája iránti 
elhivatottságát. 

-
-
-

-
gráfusi díjak közül kiemelkedik a Gyermek 

az árendás Együttes számára készített visai, 
-

-

CSILLIK GYÖRGY

már kisgyermek korában nagyon szeretett 
énekelni, szép hangjára, tehetségére taní-

-
ni tanult, de az éneklés jobban érdekelte, 
ezért énektudását fejlesztette, az iskola 
kórusában szólót énekelt. 15 évesen jelent-

sokszor kérték fel szólót énekelni.

középiskolai tanulmányait, ahol az iskola 
kórusának meghatározó énekese volt.

-
-

-
jébe. Elnöksége alatt váltott a kórus nevet.

hangja, a város többi kórusa is szívesen 
hívta egy-egy szereplésre, mindig lehetett 

-

ban a kórus elnökének választották. Szíve-
sen végzi feladatát, szervezi és irányítja a 

-

kórusok karnagyaival,  a támogatókkal és 
a szponzorokkal.
Elnöksége alatt alapította mega kórus ve-

minden évben, a kórus napján megrende-

érdemes kórustagnak.
-

zatára, és a harmonikus színpadi megje-

évfordulójára pedig önálló kiadványt je-

-

-
-

-
-

kétszer is elnyerte a „hangverseny-kórus” 

A 2016. évi Déryné díjasok: Dudásné Mosóczi Lívia táncpedagógus  
és Csillik György, a Déryné Vegyeskar elnöke



Újabb emléktáblák kerültek elhelyezésre városunkban

Politikus-jogász,agrár történész,publicista
-

vádlottjaként vált ismertté. 1913 szept-
ember 5-én született Jászárokszálláson és 

a IV.-VIII. Osztályt a Jászberényi Magyar 
-

umban (mai neve :Lehel Vezér Gimnázi-

szerzett. Jelen volt az 1936-os debreceni 
-

alapításában vállalt szerepet. 1939-ben 
részt vett a Nemzeti Parasztpárt létreho-

-
kaszolgálatos katonaként ‚szolgált’ a 

tisztségeket töltött be,többek között volt 

Minisztérium államtitkára is. 1951-ben 
letartóztatták és 15 évi börtönbüntetésre 

-
-

intézet  igazgatóhelyettese lett. 1955-ben 
csatlakozott a Nagy Imre körül csopor-
tosuló reformértelmiségiek köréhez.1956 
október végén és november elején Nagy 
Imre titkárságának a munkatársa volt 

nagykövetségre menekült. November 

ben letartóztatták és Magyarországra 

-
büntetésre ítélték, Ok: ‚népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szer-

vezkedés kezdeményezése és vezetése’.A 
-

badult 1960 áprilisában. 1960 és 1976 kö-

-

-

-

szervezte a Bibo emlékkönyv szamiz-

részvételével megtartott monori talál-

felüli munkabírású,becsületes ember-
ként ismerték meg. Felesége jellem-
zése szerint ‚ jászsági magyar ember’ 
volt, aki ‚ tökéletesen azonosult ezzel 
a néppel’,lelki alkatában,tájszólásában 

‚jász volt a javából’ . A Jász Múzeum és 
a Nagy Imre társaság ‚1956 emlékezete ‚ 
címmel 2016 október 13-án tudományos 
konferenciát szervezett a jászberényi 
Városházán. A konferencia befejezése-

-
tábla leleplezésére,melyen jelen voltak a 

A magyar kormány 2012-ben november 
-

léknapjává nyilvánította. 2015. január 
-

ba elhurcoltak emlékéve lett. Az emlék-

2017. február 25-ig meghosszabbította 
-
-

szermunkára elhurcolt személyt engedett 

a II. világháború befejezése után hatal-

háborús emberi veszteség következtében. 
Az újjáépítéshez sok-sok kézre volt szük-

táborokban sok-sok ezer hadifoglyot tar-
toztattak le és koholt vádak alapján zömé-

Ugyanakkor Magyarországról ún. 2 na-

munkatáboraiba ezek a táborok GULAG 
rabtelepei voltak. A GULAG munkatábo-

-
-

zülük sok ezren soha nem térhettek haza 
az embertelen élet és munkakörülmények 
következtében, meghaltak és valahol az 

hurcoltak el, nevüket nem tudjuk, további 

Minisztériuma megbízásából az Emberi 

pályázatot írt ki „Emléktáblák kihelyezé-

Város Önkormányzata pályázott és nyert. 
A sikeres pályázat eredményeként való-
sulhatott meg ez az emléktábla. Felavatá-

-
rény város polgármestere tartotta.

DONÁTH FERENC

GULAG EMLÉKTÁBLA

 
kutató, Fotó: Bugyi Gábor
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-
tes – kerületi székház homlokzatát dí-
szítették azok a rokokó szobrok, melyek 

stílusban építették át. Ekkor kerültek le a 
szobordíszek a homlokzatról, innen a bör-
tönkerítés oszlopaira helyezték, ahonnan 
1962-ben vették le, és restaurálás után 

-
csoport játszó gyerekeket ábrázol. A bájos 

világra. Az alkotásokon azonban nyomot 
hagyott a több mint két évszázad. Talán 
egy restaurálás után még vidámabban 
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turkológus, levéltáros, paleográfus, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

született a Komárom-Esztergom me-

-

-
ború kitörésekor bevonult, s az orosz 

fogságba esett, s az öt évig tartó szi-
bériai fogsága alatt tanult meg törökül. 

-
véltárában dolgozott, majd 1923-tól 

-

-

volt. Munkásságának középpontjában 
a hódoltságkori Magyarország történe-
ti forrásanyagának feltárása, feldolgo-
zása és közreadása állt.

-
vét, munka a jász települések és Heves 
megye török hódoltságkori gazdasági, 

-
rásanyaga.

-

ban a felesége mellett, a jászberényi 

Nemzeti Sírkert részévé nyilvánították.

A családi kapcsolatai, valamint kutatásai 
-

tóra emlékeztek október 19-én a Jász Mú-
zeumban, születésének 125 éves évfordu-
lója alkalmából.

Egyesület által rendezett emlékünnepsé-
gen részt vettek Fekete Lajos feleségének 

-
nai is. A vendégeket Hortiné dr. Bathó 
Edit múzeumigazgató köszöntötte, majd 

Dr. Fekete Lajos turkológusra emlékeztek  

Zsirmik István baglamán játszik



Mindenszenteki 

Dr. Feket Lajos virágokkal borított 

utolsó tanítványa méltatta a jeles tanár és 
kutató munkásságát. Ezután szólt Ma-
gyarország hódoltság kori adórendsze-

Zsirmik István kiskunfélegyházi zenész, 
aki baglamán játszott dallamokkal idézte 
meg a 16-17. század hangulatát.

elhelyezték az emlékezés és a tisztelet ko-
szorúit dr. Fekete István sírjánál. Ezután 
a Ferencesek terére vonultak, ahol Bolla 

elnöke ünnepélyesen átadta a város ön-

-
gánszemélyek adományaiból az egyesület 

-
tották le, s az ott talált sok emberi csontot 
egy közös sírba helyezték, és emléktáblá-
val jelölték meg. A csontokat 1909-ben a 
mai helyükre hozták át, és föléje emelték 

-

éppen meghajtja a zászlót a sírhalom felé. 
-

náziumi tanár verse áll, amely szép pél-
dája a nemzetek közötti megbékélésnek:

„Török, magyar egymás ellen,

békén együtt itt porladnak.”
Az emlékünnepség, amely méltó módon 
emlékezett meg a neves akadémikusról, 
koszorúzással zárult. Iris

Fotók: Bugyi Gábor

-
tünk minden év november 1-jén dél-

sem maradt el.
Fotó: Bugyi Gábor

Fotók: Bugyi Gábor

Dr. Szabó Tamás polgármester és 
Hajnal Nagy Gábor alpolgármester Bolla János egyesületi elnök  

és Cseh Dániel történész
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A várost járva már csak elvétve találkozik 
-

Én ötöt találtam, de remélem, van ennél 
több is. 
Amennyiben valaki ilyen házat talál, jelez-
ze, hogy legalább fényképen megmarad-
jon az utókor számára. F. L.

Az utolsó  
mohikánok

Szelei út 66.

Kender utca 12.
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Lapunk hátoldalán egyre több vallási té-

-
-

-

Hinni kell a csodákban, melyre jó példa a 

Reményeink szerint a régi szépségében 

F. L.

-
ben. Besenyi Vendel tagtársunk és Nagy 
Tamás tanár úr 2009 nyarán vette szám-
ba a városban és határában található fe-

regisztráltak. A róluk készült fotókat a 

-
állítás, ugyanis ilyen kis szakrális emléket 

hálaadó és felajánló céllal. Az október-
ben Jászberény Város Önkormányzata 

keresztet az állíttató házaspár két gyer-
mekük elvesztésének emlékére emeltette, 

1906 

Az elmúlt években egyre több szakrális 
emlék újult meg áldozatkész hívek, illet-
ve az önkormányzat anyagi segítségével.  

F. L.

1965. évi felülvizsgálat során 31 védett 
kívül is még sok, védettségre méltó alko-

-

-

közelében, a bejárat jobb oldalán a város 

-

templomnál látható oszlopnak azonban 

nem a hívek állítatták, hogy az általában 

kerületi gyászkocsi és harangtársulat. A 
mai ember számára már ismeretlenek 
ezek a fogalmak.

alakjait a 100 év alatt többször mésszel 
átfestették, így ma már csak nehezen lát-
hatóak a részletek.
Restaurálása nagyon indokolt lenne, 

elhaladók azt a szoborcsoportot lát-
hassák, mint az állítás idején volt. Ha 
ez megvalósul, a templom környezete 
a szentkúttal, és a kálváriával a város 
egyik látványos része lesz.

F. L.

Restaurálásra 
várva

 

A felújított Sárközy-kereszt  
a Szent Imre herceg úton.

Szentháromság oszlop  
a Szentkúti templom kertjében
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BERÉNYI  

Bolla János egyesületi elnök. Faragó László. 
 Bugyi Gábor

E-mail:jaszmuzeum@gmail.com

Nyomdai munkák: boom

A  

 

Hírlevél formájában  

jut el az olvasókhoz.

 
jelesebb szakrális emlékek városunkban

A Rozália kápolna allegórikus szobrai 
Nepomuki Szt János szobra  
a horgásztónál 

Ferenc és  Szent Antal szobrával 

Szent Vendel szobor 
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