XIX. évfolyam 1. szám

2012. július

Fotó: Faragó László

Ára: 300 Ft.

Az akácvirágos Hajta

(bővebben a 4-5. oldalon)

Tartalom:
A Városvédő és Szépítő Egyesület
közgyűlése.................................................2-3. oldal
25 éve védett a Hajta-mocsár
Természetvédelmi Terület..........................4-5. oldal
Az 1848-as Szabadsághacra emlékezve........6. oldal
A jászkun redemptio ünnepén.......................7. oldal

XXIII. Jász bál..............................................8-9. oldal
Vásárhelyi István természetkutató
emlékezete................................................10-13. oldal
Búcsú Sebők Józsefnétől...............................13. oldal
Ez volt a VII. tábor...................................14-15. oldal
Ki tervezte a jászberényi termálfürdőt?.........16. oldal

Berényi Kármentő

2

A Városvédő és Szépítő egyesület közgyűlése
Városvédő és Szépítő Egyesületünk
2012. május 24-én tartotta éves rendes közgyűlését a Jász Múzeumban.
Elsőként Hortiné dr. Bathó Edit titkár
számolt be a 2011-ben végzett munkáról majd Molnár József az Ellenőrző
Bizottság elnöke ismertette a tagsággal
az egyesület közhasznúsági jelentését és
a pénzügyi mérleget. A tagság megvitatta az elhangzottakat és egyhangúlag
elfogadta a beszámolókat. Ezt követően Bolla János elnök szólt a 2012. évre

A továbbiakban közzé tesszük az
egyesület 2011. évről szóló beszámolóját:
„Egyesületünk huszonötödik esztendeje munkálkodik városunk szépítésén,
történelmi és népi hagyományaink megőrzéséért. Az elmúlt huszonöt év eredményei számottevőek, és nyomot hagytak a város arculatán.
Ez alkalommal azonban azért gyűltünk össze, hogy számot adjunk az elmúlt 2011-es esztendő végzett feladata-

Bolla János elnök a 2012. évre tervezett feladatokról tájékoztatja
a közgyűlés résztvevőit
tervezett feladatokról, amelyet szintén
egyetértés követett. Az elnök tájékoztatta a tagságot arról is, hogy az egyesület
könyvelési munkáit 2005-től Gazsi Istvánné tagtársunk végezte nagy szakértelemmel, de elfoglaltságára hivatkozva a
továbbiakban ezt már nem tudja vállalni. Az elnök köszönetet mondott Gazsi
Istvánnénak, és egy virágcsokrot nyújtott át neki. Ezután előterjesztette, hogy
a jövőben Tiborcz Zoltánné tagtársunk
végzi majd a könyvelési teendőket, de
mivel ő tagja az Ellenőrző Bizottságnak,
így a bizottsági munkából felmentjük,
és helyette Lantos Tiborné tagtársunk
veszi át a munkát. Az előírt szavazási
ceremóniát követően az elnök bezárta a
közgyűlést.

iról. Mint az előző években, úgy 2011ben is az első nagy rendezvényünk február 12-én a 22. Jász bál megszervezése
volt a Déryné Művelődési Központban.
A bál rendezésének munkálatait a következő tagtársaink végezték: Baráth Károly, Baráth Miklós, Bolla János, Bolla
Jánosné, Botka Károly, Botkáné Sárközi
Ildikó, Hortiné dr. Bathó Edit, Kormos
László, Sas István, Suhaj Csilla, Szűcsné Urbán Mária. Munkánkat négy fiatal rendező is segítette: Szórád Dorina,
Szórád Fruzsina, Szórád Xavér, Sárközi
Ádám.
Sajnos a bál iránti érdeklődés igen
szerénynek bizonyult, így komoly gondot jelentett számunkra a megfelelő
vendéglétszám előteremtése. A bál nap-

jára mégis kialakult a vendégsereg, és
a hagyományokhoz híven szolid eleganciával, és jó hangulatban zajlott le
a bál. A bálanyai tisztséget ez alkalommal Anticsné Szűcs Andrea látta el, igen
kitűnően. A bál díszvendégeként Rácz
József jászberényi születésű hegedűművészt köszöntöttük, aki rövid műsorral
kedveskedett a bál közönségének. A báli
termek elegáns és esztétikus díszítése ez
alkalommal is Ingesné Barkóczi Ibolya
és Suhaj Csilla kezemunkáját dicsérték.
A nyitótáncot a Jászság Népi Együttes
mutatta be, a vacsoráról a Hotel Lehel
Gyöngye gondoskodott, a talpalávalót
pedig most is a Kozma Trió húzta. Az
értékes tombola felajánlásokból és támogatásokból, felülfizetésekből befolyt
tiszta bevételt a Nagyboldogasszony r.k.
templom toronysisakja és a korona megvilágítására fordítottuk.
A jó hangulatban lezajlott bál azonban sajnos mégis rosszul végződött,
mivel valamiféle bakteriális fertőzés
miatt a báli közönség nagy része reggelre rosszul lett, néhányuknak még
orvoshoz is menni kellett. Ugyan nem
derült ki pontosan mi okozta a fertőzést,
de a rossz hír gyorsan terjedt, és széles
körben dagadt. A média, felkapva a hírt
hetekig a bálról cikkezett, ami természetesen alapjaiban rengette meg az amúgy
is megerősítésre szoruló mulatságot. A
bál rendezői és az egyesület vezetősége
levonta a történtekből a tanúságot, és
tárgyaltak a bál további sorsáról.
Az elmúlt év következő programja a
március 15-i megemlékezés volt. Tagságunk most is részt vett a városi ünnepségen, majd pedig a 48-as hősökre
emlékeztünk a Fehértói temető honvéd
síremlékénél. A műsort most is a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai adták.
Április 3-án, a Város Napján most is
képviseltettük magunkat a városi ünnepségen, és koszorút helyeztünk el a Bíróság falán lévő 48-bronz domborműnél.
Május 6-án méltó módon emlékeztünk meg a Redemptio 266. évfordulójáról a Jász-emlékmű előtti téren. Az
ünnepséget, amelyen a helybelieken
kívül nagyon sokan részt vettek a Jászság településeiről is, Jászberény Város
Önkormányzatával közösen szerveztük.

Berényi Kármentő
Ez alkalommal az ünnepség része volt
a Jászberény Város integrált településfejlesztési úniós projektnek, így rendezésére anyagi forrás is rendelkezésünkre
állt. A jászok életében oly meghatározó
szerepet játszó jászkun redemptio-ra
a Jászsági Hagyományőrző Egylet és
a Jártató Táncegyüttes egy látványos
szerkesztett műsorral emlékezett, amely
felidézte a Jászkunság történelmét a
török hódoltságtól egészen napjainkig.
A műsort Hortiné dr Bathó Edit írta és
rendezte, a tánckoreográfiákat pedig
Szűcs Gábor és Vajai Franciska készítette.
Egyesületünk május 12-én tartotta
éves rendes, de egyben tisztújító közgyűlését, amelyen megválasztotta az új
vezetőséget is. Az egyesület elnöke továbbra is Bolla János maradt, a titkári
teendőket pedig továbbra is Hortiné dr.
Bathó Edit látja el. A vezetőség tagjai
lettek: Baráth Miklós, Besenyi Vendel,
Botkáné Sárközi Ildikó, Goda Zoltán,
Háfra Gergelyné, Klinkóné Hódi Mária,
Nagy Gábor, Pélyi András, Sas istván,
Suba Ágnes Beatrix, Suhaj Csilla, Szántai Katalin, Vaprezsán Jánosné.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Molnár József, tagjai: Tiborcz Zoltánné és
Váradi Attila.
Május 26-án a Gróf Apponyi Albert
Általános Iskolával közösen emlékeztünk a város jeles természetkutatójára,
Vásárhelyi Istvánra. Az ünnepi beszédet Nagy András kapcsolati tanácsnok,
egyesületünk tagja mondta, az iskola
tanulói pedig egy szép műsorral emlékeztek a híres bükki polihisztorra. Az
emlékműsort összeállította és betanította Jakus Vendelné, az iskola tanára,
egyesületünk tagja.
A Vásárhelyi Emlékplakettet Rigó
András, a Lehel Vezér Gimnázium biológia szakos tanára és Weiszmüller Imre
volt vezető főtanácsos kapta.
Egyesületünk néhány tagja (Bolla
János, Bolla Jánosné, Sas István, Suhaj
Csilla) részt vett július 28-30-án, a Város- és Faluvédők Budaörsön megrendezett XXX. Országos Konferenciáján.
Ugyancsak ebben az időben, július
25-től 29-ig rendeztük meg hagyományos VI. Városvédő Ifjúsági táborunkat is, amelyen 20 gyerek és 9 felnőtt
vett részt.(Besenyi Vendel, Hortiné dr.
Bathó Edit, Kalup Gyuláné, Keszthelyi
Zsolt, Klinkóné Hódi Mária, Kormos
László, Mátics Béla, Sárközi Ádám, Si-

mon Károly, Szántai Katalin.
A tábor vezetését Bugyi Gábor tagtársunk irányította igen szakszerűen. Az
ifjú városvédők a Margit-sziget padjait
festették le, de sajnos az időjárás nem
volt kegyes hozzájuk, így a munkával
sem tudtak a tervek szerint haladni. A
tábor megvalósításához 200.000.-Ft.
támogatást kaptunk az Önkormányzat
Civil keretéből. A munka végzéshez pedig a Jász Múzeum és a Berénykom Kft.
nyújtott segítséget.
Több éves előkészítés után, ebben az évben végre sor került a
Nagyoldogasszony r.k. templom toronysisakja, és a rajta lévő korona megvilágítására, amely mintegy 430.000.Ft-ba került, s ebből egyesületünk
250.000.- Ft-ot fizetett ki. Így a Csángó
Fesztiválra érkező vendégek már a szépen megvilágított templom tornyában
gyönyörködhettek. A munka szervezését
és lebonyolítását Bolla János elnök úr
végezte.
Szeptember 28-án az Új Színház Alapítvánnyal közösen emlékeztünk Déryné Széppataki Rózára. Az ünnepség a
Déryné utcai emléktáblánál kezdődött,
ahol Hortiné dr. Bathó Edit tartott előadást Déryné kultusza Jászberényben
címmel. Itt adtuk át a Déryné Emlékplaketteket is Réz Lóránt orgonaművésznek
(Jászapáti) és Péterné Varga Erzsébet
zongoratanárnőnek (Jászberény). A koszorúzást követően a Malom Színházban
került sor Csomor Csilla Déryné szerelmes élete című műsorára. Október 6-án
az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk a Fehértói temetőben, a 48-as
honvédek síremlékénél. Az aradi hősökre Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója emlékezett, s közreműködött a Jászsági Hagyományőrző Egylet.
November 1-jén pedig most is meggyújtottuk az emlékezés gyertyáit a Védett temetőkertben.
Egész évben folyamatosan végeztük
a Védett temetőkert gondozását, amely
munkában különösen Nagy Gábor, Fábián Rigó Attila, Némedi György tagtársunk jeleskedett. A temetőgondozáshoz
segítséget nyújtott a Iusta Temetkezési
Vállalat néhány dolgozója is.
Ebben az évben sor került az Új temetőben lévő Pintér kripta felújítására is,
amely munkához az alábbi tagtársaink
nyújtottak segítséget: Bolla János, Simon Ferenc, Simon Károly, Szántai Katalin, Kiss László, Kiss Lászlóné, Nagy
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Gábor és a Iusta Temetkezési Vállalat
dolgozói.
Ugyancsak rendszeresen végeztük
a Kapitánykert (Bolla János, Simon
József) és az Időjósló szentek szobra környékének gondozását is. (Bolla
János,Goda Zoltán, Cserta István, Gál
József). Az Időjósló szentek szobrának
gondozását 2011-ben hivatalosan is
átadtuk Jászberény Városának, de sajnos a karbantartása nagyon akadozva
folyik.
Két alkalommal (tavasszal és télen)
most is megjelentettük a Berényi Kármentő című városvédő újságunkat. A
szerkesztési munkát Faragó László és
Hortiné dr. Bathó Edit végezte, de cikkírással, fotózással nagyon sokat segített
benne Besenyi Vendel, Bugyi Gábor, Sugárné Koncsek Aranka, Sas István tagtársunk is.
Az egyesület könyvelési munkáit
2011-ben is Gazsi Istvánné végezte nagy
szakértelemmel.
A Vásárhelyi emlékplakettek gravírozását Baráth Miklós intézte bérmentesen, a plakettartókat pedig Sisa István
faműves készítette támogatásként.
Az egyesület programjainak dokumentálását Baráth Károly, Bugyi Gábor,
Faragó László és Suba Ágnes Beatrix
tagtársaink végezték.
Egyesületünk vezetősége rendszeresen
havonta ülésezett.
Bolla János elnök részt vett a Városés Faluvédők Országos szövetsége Ellenőrző Bizottságának ülésein, valamint
a jászberényi tervtanács munkájában.
Hortiné dr. Bathó Edit titkár pedig a
Város és Faluvédők Szövetsége választmányában tevékenykedett.
Kitüntetettek:
Dr. Suba Györgyné -Magyar Kultúra
Lovagja - 2011. január 22.
Hortiné dr. Bathó Edit - Balázs Mester Díj – 2012. február 3.
Dr. Farkas Ferenc – Jászberény Város Díszpolgára – 2011. április 3.
Telek Béla – Pro Urbe Jászberény –
2011. április 3. (egykori tag)
Molnár Tamás – Posztumusz Pro
Urbe Jászberény – 2011. április 3.
Bolla János – Magyar Kultúra Lovagja – 2012. január 22.
Bedőné Bakki Katalin – Jászberény
Díszpolgára – 2012. április 3.
Sas István – Sipos Orbán Díj – 2012.
április 3.
Gratulálunk a szép elismerésekhez!”
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25 éve védett a Hajta-mocsár
Természetvédelmi Terület
A Jászság, közelebbről Jászberény környéke – miként ma már az egész Alföld
– alig rendelkezik természetes körülményeket őrző területekkel. Azok is elsősorban olyan maradványok (reliktumok),
amelyek mezőgazdasági kultúrnövényzet
számára gazdaságtalanul alkalmatlanok,
illetőleg állattartási vagy árvízvédelmi
okok miatt maradhattak meg. Szerencsére ezek a területdarabkák egyben azok is,
amelyek a történeti-kialakulási és mai állapotukat tekintve, zoológiailag és botani-

Egyre gyakrabban látható a nagy kócsag

Mocsári kosbor
kailag – nem utolsósorban tájképi megjelenésükben és élővilági összetevőikben, a
legértékesebbek. E kevesek közé tartozik
az 1987-ben védetté nyilvánított Hajtamocsár Természetvédelmi Terület.
A Jászfelsőszentgyörgytől Farmosig
lépcsőzetes lejtéssel hullámos-buckás felszínű egykori ős-zagyvai árterület (egészen pontosan az óholocénban erre „kalandozó” ősi Zagyva folyásiránya és ártere) a Hajta, mint a Tápió-Galga-Zagyva
hordalékkúp-síkság tájrésze, talajaiban
részint lösz, nagyobb részében homok, illetőleg ezek különböző mértékű és arányú
keveréke. De előfordul itt a hajdani ártér
„nyomvonalán” löszagyag és réti csernoz-

jom, sőt, mélyebb és egészen a közelmúltig mocsaras-vízállásos részein tőzeg is.
A Hajta növényzetét összességében tekintve, növényfajokban egyik leggazdagabb része az egész Jászságnak, hisz két
természetföldrajzi tájegység, a tudományosan Praematricum-nak és Crisicumnak nevezett Duna-Tisza-közi és a tiszántúli flórajárások találkozási sávjában terül
el. Ennek megfelelően mindkét térség flóraelemeit bőséggel találjuk benne.
Az egykori ős-zagyvai ártér néhol öböl-,
máshol tószerű mélyedéseiben ma is jellegzetes mocsári növényzet uralkodik,
benne szép számú mocsári páfrány-állományokkal díszített zsombéksásos társulásokkal, a lecsapolás következtében
sajnos elpusztulás-veszélyes állapotban.
Foltszerű előfordulásban a kiszáradó
láp- és mocsárrétek bonyolult összetételű különböző kékperjés- és magaskórós
növény-együttesei is megtalálhatóak, elsősorban homoki mocsárrétek társulásformációiban. Közöttük szinte mindenütt
él a mocsári kosbor több ezerre tehető
példányszámmal, és szaporodó-terjedő
tendenciát mutat az egyben szikesedést
is jelző fátyolos nőszirom. A vízi növényzet az állandósult vízhiány következtében
részint elpusztult (vízitök, sulyom és a
hínárfélék), részint a levezető csatorná-

ba (Almási-ér) szorult vissza (virágkáka,
mételykóró, vízi harmatkása, hídőr, nyílfű,
gyékény), részint pedig – főleg a víz nélkül maradt vékonyabb tőzegtalajos nádas
részek – átalakulóban vannak.
A vízállásos-mocsaras tósorozat-szerű
mélyedések lecsapolása következtében
felerősödött az ezeket környező rétek szikesedése. Az ilyen helyeken mindenütt
bőven található a sziki lepkeszeg, bársonykerep, szürkekáka és kamilla; vakszikes foltjain a közönséges sziki-pozdor, bárányparéj, sziki-árpa, sziki-üröm és szikiútifű, közöttük a Praematricum-Crisicum
találkozási sávjára jellemző, egyben jellegzetesen szoloncsák-sziki pannon-endemikus növényünk, a pozsgás zsázsa. Ősz

Mocsári teknősök

Berényi Kármentő
felé, a régi morotvák jócskán feltöltődött
nyomvonalán sokszor lilás szőnyegként
láthatjuk a szintén Kárpát-medencei endemikus sziki őszirózsa tömegét.
Hogy a Hajta esetében már mennyire
a Duna-Tisza-közének flórajárásában vagyunk, elég néhány méterre elhagynunk
a mocsári-mocsárréti és réti társulásokat,
máris egészen más világban, a homokhátak világában találjuk magunkat! Szemléletesen mutatják ezt a rozsnokos- és
magyar csenkeszes homoki gyepek, délebbre – a „-Káták” térségében – pedig
a fehérnyárfákkal megtűzdelt tipikus homokpusztai csüdfüves gyepek: hólyagosés homoki csüdfű, kései szegfű, homoki
keserűfű, homoki seprőfű, fényes polos-

Gyurgyalag
kamag, az árvalányhajak foltszerű, néhol
azonban csak szálankénti előfordulása.
Számos pontusi- és ponto-mediterrán jellegű szárazságtűrő növényfaj mélyen felhatol Jászberény déli (Portelek-TőtevényÚjerdő), egykoron csak „marhajárásnak”
nevezett laza, soványhomokú határrészébe, melyek közül tömegeikre nézve említést érdemel a hamukavirág, homoki- és
szikár habszegfű, és ékes vasvirág.
A Hajta tájrészeiről eddig közel 600
növényfaj került feljegyzésre. Közöttük
az említetteken kívül még számos védett
vagy helyi viszonylatban ritka, illetőleg területjellemző növény él. Pl. tavaszi hérics,
szártalan csüdfű, nagy pacsirtafű, kornis
tárnics, csomós- és kereklevelű harangvirág, buglyos szegfű, homoki fátyolvirág,
szárnyasmagvú budavirág, sziki sóballa,
szibériai nőszirom, és egyebek, vagy az
égszínkék virágú évelő len és az egykor
gabonavetéseink mérgező gyomnövényeként számon tartott, de ma már védelemre
szoruló konkoly.
Az eddig elmondottakból egyértelműen
következik, hogy a Hajta Jászfelsőszent-
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györgytől Farmosig terjedő, összességé- nyuk látványa. Természetesen a vízhiány
ben több mint 2000 hektáros természetvé- ugyanúgy megtizedelte a békákat, és a
delmi területének az állatvilága legalább vízimadarakat is elvándorlásra kényszeannyira összetett, mint a növényzete. Ez ríttette. Megszűnvén a táplálékforrás, nem
főként a rovarvilágra érvényes. Jellemző- fészkelnek már a szárcsák, és récék, eltűnek az általában lazább talajokhoz kötődő tek a sirályok, a gólyák és gémek is csak
védett hangyalesők és homokfutrinkák, alkalmi vendégként vannak itt, „szöcsde nem ritkák a jobbára nyílt sztyeppré- kézni”. Őszi vonuláskor meg-megjelenik
teken előforduló ugyancsak védett imád- egy-egy fekete gólya vagy kormos szerkő,
kozó- és sisakos sáskák sem, ellenben a vagy éppen egy vadászat közben átsuhanó
vizes élőhelyek drasztikus lecsökkenése kabasólyom. Igaz, az egyéb ragadozó makövetkeztében – hasonlóan minden más, darak sem gyakoriak, de az egerészölyv,
vízi életmódhoz alkalmazkodott állatfaj- kék- és vörös vércse, néha még a barnahoz – nagyon megritkultak a szitakötők. és kékes rétihéja is megfigyelhető a légEnnyire negatív jellegű változások más térben. A madárvilágot tekintve a hajtai
rovarrendek (pl. a lepkék esetében) nem természetvédelmi területnek ma talán legtapasztalhatók. Populációs példányszám- nagyobb természeti kincse a gyurgyalag,
változásaik egyelőre nem tükrözik vissza amely egy felhagyott homokbánya oldalszembetűnően a növényzetben megindult falában partifecskékkel „társbérletben”
átalakulást, ami érthető, hiszen az eredeti létesített fészektelepet.
A víz eltűnésével nemcsak a halak és
növénytakaró – mégoly változó állapotában is – fajaiban és alapjaiban meg- békák tűntek el, odaveszett a vízi csigák
van. Nappal általában a szárazabb rétek és a kagylók tömege, és elment a vízi
jellemző lepkéivel, az egyes széna- és életmódhoz csodálatosan alkalmazkoszemeslepke, boglárka- és csüngőlepke dott szervezetű ragadozó emlős, a vidfajokkal találkozhatunk leginkább. A vé- ra is. Ahol egykor ők halakra vadásztak,
dett nappali pávaszem, kardos- és fecske- ott most az őzikék szabadon kereshetnek
farkú, valamint a homoki szemeslepkék menedéket. De a nád sem a régi már, – és
– ellentétben a fehérlepkékkel –, itt egy- ezek a változások az eredeti élővilági táráltalán nem gyakoriak, sőt, egyes években sulások szempontjából ma már szinte vis�kifejezetten ritkák. Az igen érdekes és fa- szafordíthatatlanok. Pedig a Hajta-mocsár
unaelemeit tekintve rendkívül bonyolult volt a Jászság legősibb, egyben utolsó
összetételű éjjeli lepkék csoportjára itt olyan vizenyős területe, amely hírmondónem térünk ki, csak mint speciális élet- iban úgy-ahogy megőrizhette az egykomódú ritkaságot említjük meg a Nyik- ri vízi-világ élőhelyi jellegzetességeit, a
rét – Erek-köze határán található orvosi természet csodálatos alkotóképességének
kocsordos társuláshoz kötődő, fokozottan sajátosan egyedi tájképét és hangulatát. A
„vízrendezés” viszont tönkretett valamit.
védett nagy szikibagoly lepkét.
A
Hajta
lecsapolását
követő Elpusztított egy szemet gyönyörködtetően
elvíztelenedés értelemszerűen leglátvá- vadregényes tájat, vele egy csomó élőlény
nyosabb drasztikummal a gerinces állat- otthonát és lételemét, egy vadvirágokkal
világra hatott. Jászberény piacait még há- ékes, gazdag állatvilágú élőhelyet… – cirom-négy évtizeddel ezelőtt is az itt mun- vilizációnk nagyobb dicsőségére!
Buschmann Ferenc természetkutató
kálkodó halász-dinasztiák látták el élőhallal, – mára a halfauna
a szó szoros értelmében kipusztult. Csak
az Almási-ér Farmos
tájéki állandó vizeiben
tengődik a védett lápi
póc és a réti csíkhal.
Követték őket a farkos
kétéltűek; a tarajos és
pettyes gőték. Rendkívül megfogyatkoztak
a mocsári teknősök és
a vízisiklók. Manapság kuriózum-számba
megy egy-egy példá- Nádkúpok a Hajtán
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Az 1848-as szabadságharcra emlékezve
Március 15-én egyesületünk ebben az
évben is részt vett a városi ünnepségen
a Negyvennyolcasok terén. Ezt követően
pedig a Fehértói temetőben a 48-as honvédek síremlékénél folytattuk a megemlékezést. Bolla János elnök úr emlékező
gondolatai után a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai dalban és prózában
idézték meg a történelmi eseményeket,
majd a városi önkormányzat és az egyesület képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a kő obeliszknél.

Bolla János elnök és a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai

Főhajtás a hősök síremléke előtt

Sipos Orbán síremléke
a Védett temetőkertben

Koszorúzás Sipos Orbán síremlékénél, aki 14 évesen vett részt a
szabadságharcban

Fotók: Bugyi Gábor

A megemlékezés résztvevői
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A jászkun redemptio ünnepén
A történelmi Jászkunság településeit tömörítő megyei önkormányzatok 2012ben közös akarattal május 6-át Jászkun
emléknappá nyilvánították. A Városvédő
és Szépítő Egyesület Jászberény Önkormányzatával közösen évek óta méltó
módon emlékezik meg jász őseink nagy
tettéről, a redemptio-ról. Ebben az évben is a hagyományoknak megfelelően
a Jász-emlékmű előtt rendezték meg az
emlékünnepséget, amelyen Bolla János
egyesületi elnök köszöntötte a népes közönséget, akik közül nagyon sokan a jász

településekről érkeztek. Ezt követően
a Jászsági Hagyományőrző Egylet és a
Barkóca Táncegyüttes közös, élőképeket
bemutató, zenés-táncos szerkesztett műsorára került sor, amely felidézte a 267
évvel ezelőtt történt jászsági eseményeket. A műsort írta és szerkesztette Hortiné dr. Bathó Edit, a tánckoreográfiákat
készítette és betanította Vajai Franciska és
Szűcs Gábor.
Az ünnepség zárásaként a jász települések és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű talapzatán.

A Barkóca Együttes örömtánca

Az ünnepség közönsége

Körei Nagy József
Rusvai Lőrinc pap szerepében

Fotók: Bugyi Gábor

A Jász emlékmű koszorúkkal

Tisztelet az ősöknek
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XXIII. Jász bál
Városvédő és Szépítő Egyesületünk
ebben az évben Jászberény Város Önkormányzatával közösen rendezte meg
a XXIII. Jász bált. Az időpont tekintetében is változás történt, hiszen a Jász bált
kiemeltük a farsang időszakából, és a
Redemptio ünnepét követő szombaton,
május 12-én került megrendezésre. A

rafonos előadóművészt köszöntöttük,
aki egy rövid műsorral kedveskedett
a báli közönségnek. A nyitótáncként a
Jászság Népi Együttes a 19. század elejének közkedvelt, ünnepélyes tartású,
lassú nemesi táncát, a palotást mutatta
be a közönség nagy tetszésére. A finom
vacsoráról az Aranysas Étterem gondos-

Így a rendezők a bál tiszta bevételét a
szobor készítésének költségeire fordítják majd.
A XXIII. Jász bál igen jó hangulatban
telt el, s a mintegy százfős vendégsereg
hajnalig ropta a táncot a Déryné Rendezvényház dísztermében. Külön emelte a bál fényét, hogy Jászberény Város
meghívására tizenkét jász település
polgármestere tisztelte meg partnerével
együtt a jeles mulatságot.
Bolla János, a Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke báli köszöntőjében
felidézte a régi jász bálok rendezésének
szokását, mely szerint minden évben a

A Jász bál rendezőbizottsága

Fenyvesi Beatrix bálanya
köszöntőt mond

A jász települések polgármesterei, párjukkal
bált most is egy népes rendezőbizottság
készítette elő: Baráth Károly, Bolla János, Bolla Jánosné, Botka Károly, Botkáné Sárközi Ildikó, Hortiné dr. Bathó
Edit, Kormos László, Sas István, Suba
Ágnes Beatrix, Suhaj Csilla, Szűcsné
Urbán Mária, Tóth József. A báltermek
szolid, a tavasz üde színeit tükröző díszítése Berényi Ágnes és Suhaj Csilla keze
munkáját dicsérték. A bálanyai tisztet
Fenyvesi Beatrix látta el, a bál díszvendégeként pedig Szaniszló Richárd vib-

kodott, a talpalávalót pedig a Happy End
Trió húzta hajnalig. Most is nagy sikere
volt a táncrendnek, s éjfélkor megválasztották a bál királynőjét és hercegét.
A királynői korona Szabó Gabriella,
a hercegi korona pedig ifj. Győri Ernő
fejére került. A koronázási ceremóniát
a tombolasorsolás követte, ahol nagyon
sok értékes tárgy talált gazdára.
A bál jótékony célja ebben az évben a
Justitia szobor jászberényi városháza
homlokzatára történő visszaállítása volt.

Jászság más és más városa adott neki
otthont. Felvetette annak lehetőségét is,
hogy a jövőben visszatérhetnénk ehhez
a megoldáshoz is. Ötlete azonnal meghallgatásra talált, és Pócs János, Jászapáti polgármestere már a bál idején
lefoglalta a 2013-as esztendőt, amikor is
Apáti Városa rendezi majd meg a XXIV.
Jász bált. A XXV. Jász bál megrendezését viszont Jászfényszaru vállalta magára.
Városvédő Egyesületünk 23 éven át rendezte meg az újkor Jász bálját, s most a
stafétát átadta a Jászság településeinek.
1990-ben azzal a szándékkal indítottuk
útjára a bált, hogy általa felelevenítsük
a 19. század végi 20. század eleji polgári báli hagyományokat, példával szolgáljunk a bál rendezésével és jótékony
szándékával. Úgy vélem, híven és eredményesen teljesítettük vállalásunkat.
Példát mutattunk a későbbi báloknak,

Berényi Kármentő
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Szikra István, Tamás Zoltán, Tiborcz
Zoltán, Electrolux Lehel kft. Electrolux
Lehel Kft. Porszívó Gyára, Dometic Rt.,
Jászberény Város Önkormányzata, Jász
Múzeum, Jász Múzeumért Alapítvány,
Jászság Népi Együttes, Folklór Kulturális Közalapítvány, Jászkerület Nonprofit
Kft., Városvédő és Szépítő Egyesület,
Hamm Állateledel, Saroküzletház, Litkei Virágüzlet, Magyar Vöröskereszt
Jászberényi Szervezete.
Támogatásukat és felajánlásukat ezúton
is köszönjük!
Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár

Borbás Ferenc jászkapitány köszöntője
A belépőjegyet felülfizették:
Bolla János, Rabi Tibor Szabóné Zgámel
Apollónia, Szikra István.
A bál jótékony céljára adományt tettek:
Antics István, Baráth Miklós, Baráth
László, dr. Farkas Ferenc, Szikra István,
Tamás Zoltán, Vass Attila.
Tombolát ajánlottak fel:
Borbás Ferenc, Bori István, Botka Károly, Dalmadi Tiborné, Drávucz Katalin, Eszes Béla, Fábián Rigó Attila,
Fenyvesi Beatrix, Gold Metál ’97 Kft.,
Győriné dr. Czeglédi Márta, Hortiné dr.
Bathó Edit, Kiss Erika, Lantos Tibor, ifj.
Lukácsi Pál, Nagy Gábor, Pócs János,

Szabó Gabriella bálkirálynő
és ifj. Győri Ernő bálherceg

Fotók: Baráth Károly

és a rendezvény bevételét mindenkor
nemes ügy megvalósítására fordítottuk
(Korsós lány kútja, Békás szökőkút, 48as dombormű, Nádor-oszlop felújítása,
Jász-emlékmű, Nagytemplom tornyának megvilágítása). Mi megtettük, amit
megtehettünk. Eljött az idő, hogy bálunk
kitekintsen a Jászságba, hogy általa is
tovább erősítsük a jász identitást és ös�szetartozást.
A Jász bál rendezését támogatták:
Baráth Károly, Baráth László, Suba
Martina, Jász Múzeum, Jászkerület
Nonprofit Kft., Jászság Népi Együttes,
Jász Trió Tv, Védelem Kft.

A Jászság Népi Együttes palotást táncol
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Vásárhelyi István természetkutató emlékezete
A Jászsági Közoktatási Intézmény Gróf
Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület 2012. május 24-én az iskola
udvarán álló szépen gondozott kertben
emlékezett meg a város jeles szülöttéről,
Vásárhelyi István természetkutatóról. Az
emlékünnepség elején az iskola tanulói
egy szerkesztett műsorral elevenítették
fel a tudós, polihisztor életének főbb
állomásait, kutatói munkásságát, majd
pedig dalban és prózában a tavaszt köszöntötték, s felhívták a figyelmet a természet szeretetére és védelmére. A hangulatos műsor szerkesztése és betanítása
Jakus Vendelné tanárnő, egyesületünk
tagjának munkáját dicsérik, míg az énekbetétek kiválogatása és betanítása Németh Zsófia tanárnő érdeme. A műsorban
közreműködtek: Kiss Henrietta, Szász
Bettyna, Ráduly Krisztina, Káplár Alexandra, Némedi Ákos, Jancsik Dániel,

Jakus Vendelné tanárnő
Juhász Andrea, Sebestyén Gergő, Szász
Maya, Lékó Leila, Molnár Péter, Gál
Milán, Muhari Márk, Borbély Dominik,
Sárközi Eszter, Sipos Alexandra tanulók.
Az emlékműsort követően Sas István,
a Városvédő Egyesület vezetőségének
tagja tartott ünnepi beszédet, amelyet az
alábbiakban közlünk:

Sas István az egyesület
vezetősőgének tagja
„Amikor azon gondolkodtam, hogy mit
mondjak a rendelkezésemre álló néhány
percben, akkor eszembe jutottak különböző dolgok: például, hogy beszélek
Vásárhelyi István példaértékű természet szeretetéről. Méltatom a tavalyi év
szeptemberében a Déryné Művelődési
Központ által szervezett Vásárhelyi Nap
értékeit (egy kiadvány és fotó kiállítási anyag is született). Szólok az épített
környezet fontosságáról, amelynek aktualitást adhat most épülő, átalakuló
városközpontunk. Vagy elmélkedek olyan
fontos dolgokról, mint a fenntartható fejlődés, a felmelegedés, az ökológiai lábnyom, a Natura 2000 program.
S ekkor eszembe jutott egy mese (Orgoványi Anikó: A zöldmikulás), amelyet
nemrég olvastam, s rögtön elhatároztam,
hogy először ezt osztom meg az ünnepség résztvevőivel. Hiszen ez tanmese
nemcsak gyerekeknek!
A mesében minden lehetséges, történhetnek csodák, így mi is lépjünk vissza
most a tavaszból a télbe:
„Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy ősz szakállú télapó, aki minden
télen meglátogatta a gyerekeket. Egyik
alkalommal felpakolta ajándékokkal teli
puttonyát a szánjára, befogta a rénszar-

vasait, s már indulni készült, mikor egy
vékony hangocska megszólalt feje fölül.
Kismókus volt az, aki az öreg diófa odújában lakott családjával. Kedves Télapó
te csak embergyerekeknek viszel ajándékot? Hozzánk mikor látogatsz el? Mi is
jók vagyunk Testvéreimmel sokat segítettünk az anyukánknak a téli elemózsia
begyűjtésében! Télapó hümmögött valamit, majd elindult az ajándékozó körútjára. A Kerekerdő útelágazásánál újabb
hangokra lett figyelmes. Az erdő öreg fái
súgtak-búgtak körülötte.
– Nézzétek, itt megy Télapó, hogy
megajándékozza az embergyerekeket.
Bezzeg a mi csemetéinkre senki se gondol!
– Kedves Télapó, én is jó voltam – szólalt meg egy kis facsemete – tisztítottam
a levegőt és madárfészket ringattam. Öt
kis fiókát nevelt fel madármama az ágaim közt. Télapó töprengve simította végig hosszú szakállát, majd megrántotta a
kantárszárat, és rénszarvasai tovább röpítették szánját. Egy tó partján vezetett el
az útja, amikor ismét hangokat hallott. A
tó sóhajtott mellette.
– Ó, kedves Télapó, hogy örülhetnek
az embergyerekek, amikor megleped őket
a finomságokkal és megdicséred őket jó
cselekedeteikért. Bárcsak az én kis cseppem is megdicsérné valaki, hiszen olyan
áldott, jó lélek a szentem. – Azzal egy
kis hópihe szállt a Télapó orrára és így
szólt hozzá: – A nyáron esőcsepp képében szomját oltottam egy fűszálnak. Nélkülem elszáradt volna szegény. Télapó
gondterhelten vakarta meg fejebúbját,
de továbbhajtott. Hanem, amikor hazatért maga elé hívatta fiát Mikit, aki mindig az erdőt járta, a patak csörgedezését
hallgatta. Ezért aztán Zöld Mikulásnak
becézték.
– Kedves fiam – mondta neki Télapó
– utam során megszólítottak a növények,
állatok és más teremtmények, hogy az ő
gyermekeik is megérdemelnék a jutalmat. Te még fiatal vagy, téged bízlak meg
ezzel a feladattal.
– Kedves Apámuram, boldoggá tettél
ezzel a kéréssel, hiszen tudod, mennyire
szívemen viselem a természet sorsát.
– Egy baj van csak fiam. A természet
gyermekei többen vannak, ahány csillag
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van az égen. Hogy tudod ezeket mind
meglátogatni?
– Egyet se búsuljon édesapám, a zöldszíves gyerekek biztosan segítségemre
lesznek szerte a világon. Így is lett, és
azóta a zöldszíves gyerekek segítenek
a Zöld Mikulásnak az örömszerzésben.
Madárkarácsonyt rendeznek, facsemetéket ültetnek, örökbe fogadják a patakot. Zöld Mikulás pedig jótevője lett a

természet kicsinyeinek: kis mókusnak,
ebihalnak, palántának, gyenge sarjnak,
esőcseppnek és szellőnek, szikrának és
homokszemnek. Bármerre jár, mindenütt zöldszíves gyerekek segítik munkáját.
Holnap legyen a ti vendégetek! Csatlakozzatok minél többen ehhez a mozgalomhoz!
Mit tehet egy hétköznapi ember a környezetért?
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Ez a 21. század nagy kérdése, Ennek
ellenére keveset foglalkozunk vele, pedig
a környezetért mindenki tehet. A modern
fogyasztói társadalom sokat ártott a
Föld állapotának. Fajok tűntek el, fogynak a nyersanyagok, energiahordozók,
szennyeződött a levegő, a víz, a talaj, és
egyre több a természetben le nem bomló
hulladék. Ezeket a folyamatokat egy-két
ember nem tudja megállítani, de vannak olyan kis lépések, amiket mindenki
megtehet. És minél több ember megteszi
ezeket a kis lépéseket, annál kevesebb
kárt okozunk a Földünknek, és annál hamarabb elmúlnak (vagy mérséklődnek)
az emberi tevékenység káros hatásai. A
tiszta levegő, víz, talaj, a változatos növény- és állatvilág megőrzése mindan�nyiunk közös érdeke.
A legismertebb környezetvédelmi tennivaló a madarak téli etetése, a parlagfű
irtása és a szelektív hulladékgyűjtés. De
ezeken kívül is tehetünk a környezetért.
Hallom a kifogásokat, hogy ez nagyon
kevés, és hiába teszek meg mindent én, a
kisember, a zöldszíves gyerek, ha a gyárak továbbra is szennyezik a környezetet.
Miért váltottak én, ha ők alig tesznek va-

Fotók: Bugyi Gábor

Az emlékünnepség résztvevői

Az iskola énekkara, vezényel Németh Zsófia tanárnő
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lamit? A válaszom: Azért tegyünk a környezetért mi hétköznapi emberek, mert
ha összefogunk, akkor a nagyokra is hatni tudunk. Ha senki nem vesz előre csomagolt terméket, akkor hamarosan nem
is gyártanak olyat, és sok csomagolási
hulladéktól mentjük meg a Földet. Ha
minden felnőtt környezet tudatosan neveli a gyerekeit, akkor azok a gyerekek felnőttként is környezettudatosak lesznek,
és aki cégvezető lesz közülük, az a saját
üzemében is zöldebben termel majd, és
ezzel is hatunk a nagyokra. Hosszú távon
tehát bőven megtérülnek az erőfeszítéseink. Legrosszabb esetben, ha minden marad a régi, és csak a hétköznapi ember
változik, már akkor is sok szennyezéstől,
hulladéktól kímélhetjük meg a Földet. A
cselekvő környezetvédelmet saját háztartásunkban, környezetünkben kezdjük.
Mit tehetünk mi, akik itt vagyunk, a
környezetünk iránt az átlagosnál talán
nagyobb felelősséget érző szakemberek
és pedagógusok?
Segítsünk a környéken található növény- és állatfajok meg- és felismerésében. Szervezzünk és vezessünk túrákat,

Berényi Kármentő
élt skót származású, amerikai természettudós fogalmazta meg, hogy „Egy nap
a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér
fel.” Bár a megfogalmazás túlzó, de a
gondolat magva igaz. Éppen ezért a mi
célunk (még inkább napi gyakorlatunk)
az legyen, hogy ne csak a tankönyvekből ismerjék meg a gyerekek a természet
szépségeit, hanem élőben is megtapasztalhassák azt. Ennek adhat kiváló keretet
többek között az Erdei iskola is. Tudom
nem könnyű ma ennek megteremteni a
forrásait, de elkötelezett iskolai vezetők,
önkormányzati képviselők, támogató
szakemberek, és pályázatok segítségével
lehet, s kell is eredményeket felmutatni.
Örvendetes, hogy számos pozitívumról
is büszkén be tudnánk számolni, s ezért
köszönet azoknak, akik naponta tesznek
a környezet nevelésért, a természeti és
épített környezet megóvásáért. De az is
igaz, hogy még számos cél, feladat áll
előttünk. Hiszem, hogy van bennünk
akarat, tudás ezek elérésére, megvalósítására. A Vásárhelyi ünnepség adjon
nekünk lendületet, megerősítést ehhez a
nemes munkához.!”

Tisztelgés Vásárhelyi István emléktáblája előtt
gyakorlati-vizsgálati bemutatókat, segítsünk a látottak, hallottak komplex feldolgozásában. Tanítsuk meg a természetjárás szabályait, hívjuk fel a gyermekek
figyelmét az élővilág sokszínűségére, a
környezet megóvásának a fontosságára.
Mindezen ismeretek átadását igazítsuk
az adott évfolyamok tantárgyi követelményeihez. John Muir, a 19. században

Az ünnepi beszédet követően átadásra kerültek a Vásárhelyi emlékplakettek,
amelyeket ebben az évben Barta Aliz és
Bethlendy Boglárka, a Lehel Vezér Gimnázium két tanulója érdemelt ki a környezetvédelem terén végzett kiemelkedő
munkásságáért. A plaketteket és a vele
járó oklevelet és könyvjutalmat Bolla
János, a Városvédő és Szépítő Egyesület

elnöke adta át a kitüntetetteknek, majd
elhelyezték a tisztelet koszorúit Vásárhelyi István emléktáblájánál.
Hortiné dr. Bathó Edit titkár
Barta Alíz
A Lehel Vezér Gimnázium 12. C osztályos tanulója, akit már kislányként is elvarázsolt a környezetében élő állatvilág.
Természetesen először még kertes házuk
élőlényeivel fogalakozott. Kezdetektől
fogva nagy előszeretettel figyelte a pókokat, de más ízeltlábúak is lekötötték
figyelmét.
Mintegy tíz éve foglalkozik már rovarpreparálással, s a Lehel Vezér Gimnázium is neki köszönheti gyönyörű
rovargyűjteményét. A rovarok konzerválásának elsajátítását Buschmann Ferenctől tanulta. Feri Bácsi szárnyai alatt vett
részt éjjeli lepkecsapdázásokon is, mel�lyel tovább növelte ökológiai ismereteit,
s ismerte meg a Jászság számos természeti értékét.
Az állatvilág egy újabb csoportja került látókörébe, mikor 2006-ban részt
vett a Rákosi Vipera Védelmi Program
önkéntes-képzési táborában. Ettől az
időtől tagja a viperavédelmi programnak.
Iskolai tanulmányai alatt végig a biológia volt egyik fő tantárgya. Harmadik
osztályos kora óta vesz részt a különböző
versenyeken. Öt éven keresztül minden
évben megmérette magát a pesti Herman
Ottó levelező versenyben.
Hatodikos korában a városi Vásárhelyi
István emlékversenyt is megnyerte csapatával. A következő két évben Ő képviselte iskoláját a megyei Herman Ottó
Természetvédelmi Versenyen is.
Gimnáziumi tanulmányait a Lehel Vezér Gimnázium reáltagozatán folytatta, s
már kilencedikesként bejutott a Kitaibel
Pál Biológia Verseny nemzetközi döntőjébe. Itt a nagyon előkelő harmadik
helyen végzett. Külön kiemelkedik ez a
teljesítmény azért is, mert tízedikesként
ebben a döntőben negyedik helyen zárta
a megmérettetést.
A versenyre készülve kezdte el felmérni egy megyei szintű védett terület,
a Jászdózsai Pap erdő természeti kincseit. Kutatásai eredményeit először a
Természet világa Biodiverzitás pályázatára összegezte, majd kisebb szeleteit
részletesebben kidomborítva a Lehel
Vezér Gimnázium Környezet és Természetvédelmi Diák Szimpóziumán tárta
az érdeklődők elé. Lenyűgöző előadása,
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precíz tudományos igényessége, nem
csak a jászberényi természet iránt érdeklődőket, de a Kitabel Verseny bíráit is
elkápráztatta.
Kevesen mondhatják el magukról,
hogy gimnáziumi éveik alatt tudományos
munkát folytattak, melynek beszámolója
megjelent a MME Hajdú-Bihar Megyei
Helyi Csoportjának természettudományos folyóiratában a Calandrellában,
majd a Jászsági Évkönyvben.
Alizra jellemző, hogy nagy lelkesedéssel és kitartással vág bele a munkába,

kéket csodálta, vagy békákat gyűjtött a
közeli patakból. Kisöccsével minden állatkínzás nélkül megtapintották a béka
bőrét, megfogták, kergették, közben
egyre több tapasztalatot szereztek. Édesapja biológia tanár, s így értő gonddal
magyarázta el a játék és az élet védelme
közötti fontosságot. Ugyanakkor az sem
állt távol a gyerekektől, hogy a haltisztítás, felbontást végignézzék, közben a
szemléltetéshez magyarázatot is kaptak.
Az alsó tagozatban nem is volt meglepő, amikor Bogi „Első természetbú-

A 2012. évi Vásárhelyi díjasok: Bartha Alíz és Bethlendy Boglárka
legyen szó bár egy tocsogó magánéletének felkutatásáról, vagy olyan komoly
megmérettetésről, mint az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny. Ez
utóbbi esetben kétszer sikerült a második
fordulóba beverekednie magát. Végzős
diákként az orvostudományi egyetemre
készül. Felkészítő tanára: Rigó András
A Városvédő és Szépítő Egyesület
Barta Aliz részére a természetvédelem
terén végzett kiemelkedő munkájáért
Vásárhelyi Emlékplakettet adományoz.
Bethlendy Boglárka
A Lehel Vezér Gimnázium 12. N osztályos tanulója, aki családjával mindig is
„természet közeli” életet élt. Családja a
mezőgazdasági munkavégzés miatt kora
tavasztól késő nyárig, majdnem minden nap kint volt a gyümölcsösben, így
Boglárka kézzelfogható tapasztalatokat
szerzett a natura világáról.
Amikor virágzott a gyümölcsös, a lep-

vár füzetem” címmel a maga örömére,
a kertben, a mezőn talált növényeket elkezdte meghatározni. Egy darab préselt
rész a növényből, a neve és ahol találta,
az a hely szerepelt benne. Ezek az apró
terelések, az érdeklődésének megfelelő,
kielégítő válaszok a kitartó szorgalommal párosulva segítették Boglárka természetet tudatosan szerető és védő egyénisséggé válását, aki ma már az erdőben,
vízparton, mezőn élő növények, állatok
fajait kiválóan ismeri.
Első természetfotóit 2005-ben készítette, azóta is egyik kedves időtöltése a
természetfényképezés.
Ötödik osztályos korától a Lehel Vezér
Gimnázium nyolcosztályos tagozatán
folytatta tanulmányait. Kezdetekben a
Túri István tanár úr tanította természetismeret órákat, majd később a biológia
lépett elő egyik fő tantárgyává.
Nyolcadikos korában az Országos
Herman Ottó Biológia Verseny döntő-
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jében a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára állhatott.
Tudományos munkáját is ekkor kezdte
a jászboldogházi Gaál-lapos növénytani és állattani felmérésével. Munkájára mindig is a növénycentrikusság volt
jellemző, de természetesen az állatvilág
sem kerülte el figyelmét.
Kilencedikes és tízedikes korában bejutott a Kitaibel Pál Biológiai Verseny
nemzetközi döntőjébe. Itt először második, majd első helyezést ért el.
A Lehel Vezér Gimnázium Környezetés Természetvédelmi Diák Szimpóziumának is kiemelkedő teljesítményű előadója. Előadásaiban mindig valamilyen
aktuális környezetvédelmi problémára
hívta fel a figyelmet, legyen szó akár a
legeltetés és a tájátalakítás kapcsolatáról,
akár a belső Zagyva állapotfelméréséről.
Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyben tizenegyedikes és végzős
korában bejutott a második fordulóba.
Felsőoktatási tanulmányait az ELTE
biológus szakán szeretné folytatni.
A Városvédő és Szépítő Egyesület
Bethlendy Boglárka részére a természetvédelem terén végzett kiemelkedő
munkájáért Vásárhelyi Emlékplakettet
adományoz.

Búcsú
Sebők Józsefnétől
1924 – 2012

Hosszú betegség után, július 3-án, 88
éves korában elhunyt Sebők Józsefné
Gere Ilona. Ica néni 1980-ig a Magyar
Vöröskereszt Jászberényi szervezetének
főállású titkáraként tevékenykedett. Férjével együtt alapító tagja volt az 1987ben megalapított Városvédő és Szépítő
Egyesületnek, s éveken át aktívan dolgozott városunk szépítéséért. Évei számának haladtával ugyan egészsége már
nem engedte meg, hogy fizikai munkát
végezzen, de javaslataival, tanácsaival
továbbra is segítette egyesületünk munkáját.
Sebők Józsefnét, vagy ahogyan mindnyájan hívtuk, Ica nénit július 12-én helyezték örök nyugalomra a jászberényi
Református temetőben.
Drága Ica néni! Emléked örökké velünk marad! Nyugodj békében!
Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár
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Ez volt a VII. tábor
Városvédő és Szépítő Egyesületünk
2012. június 25-től - június 29-ig. rendezte meg hetedik Városvédő Ifjúsági
táborát. A megszokott júliusi végi időpontot azért módosítottuk idén, mert az
utóbbi két tábor idején az esős időjárás
akadályozta a munkavégzést. Ebben
az évben is sok jelentkező volt a városszépítő munkára, s már április, május
hónapban feliratkozott a jelentkezők
egy része. A tábor megvalósulásához

ges anyagok biztosítását szintén a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. vállalta. Az idei táborban sem
maradtunk eső nélkül, ami a csütörtök
délelőtti munkavégzésünket akarta lerövidíteni. A délutáni programokra azonban mindig jó idő lett, a gyerekek nagy
örömére. Az első nap délutánján a Jász
Múzeum állandó és időszaki kiállításait
nézték meg a táborozók. Kedden, a festést előkészítő munka végeztével, és egy

Pad festése a Negyvennyolcasok
terén
finom ebéd elfogyasztása után kézműves foglakozáson vehettek részt a gyerekek a Jász Múzeum belső udvarában.
Szerda délután az ecsetet és a festéket
félretéve egy izgalmas kirándulás várt a
csapatra a gyöngyösi Mátra Múzeumba,
ahol a gyönyörű kiállítások megtekintéséhez még érdekes tárlatvezetést is

Pad csiszolása
szükséges anyagi fedezet nagy részét
Jászberény Város Önkormányzatának
Humán Erőforrás Bizottsága biztosította
a Városvédő és Szépítő Egyesület által
beadott, és nyertes pályázat révén. Így
vált lehetővé, hogy idén is egy 27 fős
gyermekcsapat tevékenykedjen a város
köztéri padjainak megszépítésén.
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. részéről Tóth Endrével,
Száraz Sándornéval és Marczis Tamással egyeztetve, a munkavégzés helyszínéül a Ferencesek tere, a Margit-sziget,
és a Szőlő utca Rákóczi út által határolt
terület köztéri padjainak csiszolása, festése szerepelt. A tábor egyik délelőttjére
pedig a Fehértói Temetőben található
Védett Temetőket 4 padjának festését
és terület gyomtalanítását terveztük. A
szakmai munka irányítását, és a szüksé-

A pad öntvényének festése
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Szemétgyűjtés a Védett temetőkertben

Fotók: B. G.

hallgathattunk a múzeum két munkatársától Székely Ágnestől és Fodor Rozáliától. Csütörtök délután Tápiószele volt
az úti cél, ahol a Blaskovich Múzeum
kiállításaiban gyönyörködhettünk, és
végig sétálhattunk az épületet körülvevő csodálatos parkban található tanösvényen. A múzeum munkatársai még
azt is lehetővé tették számunkra, hogy
a múzeumpedagógiai foglakozásoknál
használt logikai játékokkal tegyük próbára tudásunkat. A tábor utolsó napjára
sikerült elvégeznünk a vállalt munkát,
és a köztéri padok megújulva várják a
pihenni vágyókat. A VII. Városvédő Tábor befejezéseként pedig a jászberényi
Állat- és Növénykertben sétálhattunk, és
figyelhettük meg a vaddisznók és őzek
etetését.
A tábor diák résztvevői voltak: Andó
Benedek, Bajnóczi Anna, Bajnóczi Klára, Bolla Mónika, Cserepes Balázs, Demeter Ádám, Dinai Zoltán, Fehér Gergő, Fehér Liliána, Jáger Csilla, Kalup
Ádám, Kalup Csilla, Kaszás Ildikó,
Kaszás Márton, Kaszás Olivér, Kis Virág, Kohári Márton, Körei-Nagy Kristóf, Kövér Petra, Mezei Virág, Muszka
Ernő, Nagy Bence, Nagy Míra, Pál Dalma Zoé, Párkányi Péter, Schmidt Anna,
Szász Emese
Felnőtt segítők: Ifj. Bolla János, Besenyi Vendel, Kalup Gyuláné, Keszthelyi
Zsolt, Kormos László, Járominé Bolbás
Erzsébet, Némedi György, Szántai Katalin
A tábor vezetői: Hortiné dr. Bathó Edit
és Bugyi Gábor 			
Bugyi Gábor

Látogatás a gyöngyösi Mátra Múzeumban

A Berényi
kármentő
következő
száma

2012.
decemberében
jelenik meg.

Csoportkép a tábor résztvevőiről
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Ki tervezte a jászberényi termálfürdőt?
szállót Budapesten, a nagy vitát kiváltó
Atrium Hyatt szállót, a szerencsi sportcsarnokot, a Mezőgazdasági Priotechnológiai
Központot Gödöllőn stb. Az 1950-es évek
végén készült el a jászberényi termálfürdő
terve, kivitelezésére 1960-1964 között került
sor. A népi építészet ihlette, s egy egészen

tem, mígnem 2009-ben a Príma Primissima
díj átadó ünnepségén egy építész kiemelkedő munkái között ezen épületet is bemutatta
a magyar televízió. Ő tehát Zalaváry Lajos,
a kortárs magyar építészet doyenje. Építész
generációk mestere. Szerte az országban
megtalálhatók alkotásai Nagykanizsától
Csepelen át Feldebrőig. Ő tervezte többek
között a Nagyothallók Intézetét és a SZOT

sajátos törekvést képvisel, mely a korszak
egyik legérdemesebb hazai épületévé tette.
A kétszintes épület karakteres megjelenését
a kályhaszemre, vagy búbos kemencére emlékeztető kör alakú építmény adja, körbefutó
keskeny szalagablakokkal. Belül a két elem
összeér, áthatja egymást, ezzel átjárást biztosítva a két medence között.
Zalaváry Lajos e tervéért 1966-ban az Ybl

Miklós díj első fokozatát nyerte el, az indoklás szerint: „ a Jászberényben épült fürdő
építkezésénél az építőiparral kialakított építészeti kultúrát emelő tevékenységéért.”
Színvonalas munkásságát több szakmai
és állami kitüntetéssel is elismerték. A fent
említett díjon túl többek között kapott Pro
Architektúra díjat, Kossuth díjat, 2009-ben
Príma díj elismerésben részesült.
Történelmi hangulatú városunk kellemes
színfoltja a jászberényi termálfürdő. Köszönjük a mester és az építők színvonalas
munkáját, melyre napjainkban is büszkék
lehetünk.
Máté Éva

Az 1964-ben készült fotók Faragó László felvételei

A városban megforduló vendégeket mindig
szívesen kalauzolom. Megmutatom jeles
épületeinket, szobrainkat, történelmi emlékeinket. Minden alkalommal szentelek rá
időt, hogy elmondjam a jászberényi termálvíz áldásos hatását, de a termálfürdő különleges épületének alkotóját magam sem ismer-
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