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Fohász 2014
J ászolkában jámbor gyerek,
Á ldott kisded Jézusunk.
S zűz Mária gyermeke
Z engjünk dicső éneket.
B etlehem a szülőhelye,
E mberiség megmentője.
R eménységgel a szívünkben
É des Jézus védj meg minket!
N e hagyj minket magunkra
Y essze Fia irgalmazz!
Mátics Béláné

Berényi Kármentő

2

História
Volt egyszer egy Lehel-szálló és kávéház
A 18. században a számos csárda és
kocsma mellett Jászberény két jellegzetes vendéglátó helyisége az 1731-ben
épített Jászkürt Fogadó és a Főtéren, a
mai Déryné Rendezvényház helyén álló
Kőpince volt, amelyet valószínűleg a
város főterét középen kettészelő régi
városháza 1842-es lebontását követően
építhettek. 1830-ban épült a Főtér másik
oldalán az ugyancsak nagyhírű Pannónia
Szálló is, amelyet az 1970-es években
bontottak le.

Csillik István jászberényi fejős juhász:
„Mi 9-en Ökör József, Bathó István,
Bathó Mihály, Muhari Mihály, Csiga József, Csiga János, Kiss Gergely,
Hájos László és én, bementünk nagy
mise után a Kőpintzébe a belső szobába,
és ott keresztelkedtünk, s magunk bandájában csendesen mulatoztunk. Mintegy vecsernye tájban a Kun ujjonczok
is be jöttek a Kőpintzébe…” Bathó István 22 éves, feleséges, számadó juhász
így folytatja az események sorát: „…Mi

származó rajza. A Kőpince L-alakú épülete a Főtéren és a mai Holló András utca
jobb oldalának elején állt. A vendéglő és
kocsma tulajdonképpen az utcai traktusban helyezkedett el, a főtérre néző épületrészben pedig kilenc bolt működött,
amelyet Lustig Ignác, Klein Márkus,
Moller Zsófia, Bőhm Adolf, Weisz Betti, özv. Bóta Jánosné és Mogecz János
borbély üzemeltetett. A vendéglő udvara határos volt a szomszédos telken álló
Katolikus Főgimnáziuméval.

A Kőpince a város férfi lakóinak kedvelt
törzshelye volt, s a vasárnap délelőtti
mise után rendszeresen ott folytatták a
napot, sokszor még a vecsernye is ott
érte őket. Erre utal egy 18. század közepéről származó verekedési per anyagát
tárgyaló irat is.
Jászberényben 1848. június 4-én kilenc
juhász a vasárnap délelőtti nagymise
után egyenesen a Kőpince nevű vendéglőbe ment, ahol délutánig ittak, s kilenc
hangász mulattatta őket. Délután betértek a Kőpincébe a nagykun mozgó őrsereg tagjai, maguk is mulatni akarván, a
muzsikusokat a jászoktól elszólították.
Ennek következményeként a jászberényi
juhászok és a kunok összeverekedtek, s
csak a törvény emberei tudták őket szétválasztani. Így emlékezik a történtekre

kilenczed magunkkal mindnyájan juhászok békével boroztunk, s közénk két kun
ember vegyült, kik nékünk ingerkedtek
és koczódtak, – s ezek kimentek és többed magukkal visszatértek, egy közülük
késsel akart bennünket szurkálni, de azt
Demény József a’ kezéből kiverte, Csillik István társunknál bot volt, és avval
ütötte a’ Kunokat, mi többen pedig boros kancsókat hajigáltunk a’ fejeikhez, s
így a’ nagy zűrzavarba ők is üttek, mi
is ütöttük őket. – Csillik István volt az
egésznek kezdője részünkről, a’ kunok
részéről pedig egy kipedrett bajuszú
mozgó seregbeli tag – mi mindnyájan,
úgy a’ kunok is részegek voltunk.”
A város főtérén álló Kőpince egykori pontos helyét hitelesen megmutatja
Gyenes Pál helybeli káplán 1887-ből

A vendéglő a város javadalmai közé
tartozott, amelyet árendába kiadtak, és
bérlője minden évben meghatározott
összeget fizetett be a város kasszájába.
1845-ben a Kőpince bérlője Kirknopf János volt, 1863-ban Beck Antal, az 1870es és 1880-as években pedig Wertheimer
Lajos bérelte évi 1500 forintért.
A Kőpince 1863-ban egy istállótűz
kapcsán leégett. A tűz kapcsán felvett
jegyzőkönyv a következőképpen írja le
az eseményeket: „Az uralkodó szárasságban a IV. tizedben magas téglafallal kerített (23 öl hosszú, 4 öl széles)
nádas istálló a szomszédságában lévő
Kőpincekocsmával együtt leégett. A
gyulladás oka az istállóban szállásoló
hg. Schwarzenberg-ezred 1. százada. A
kár 1315 frt. 66 ½ krajcár.” A „dísz-
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telennek és rondának” tartott Kőpince
ideiglenes felépítését a városi tanács
újból elhatározza, de azzal a kikötéssel,
hogy helyette mihamarabb egy csinos,
emeletes vendégfogadót építtetnek.
1868. augusztus 20-án esteli 9 órakor
iszonyatosan dübörgő földrengés ráz-

Időközben a város egy új gimnázium
építését is tervbe vette, amit 1889-re meg
is valósult. Ennek érdekében a Kőpince
szomszédságában lévő granárium (magtár) épületét is lebontották, amelyben
korábban a gimnázium működött. Az új
gimnáziumot a nagy Kőhíd irányából a

ta meg Jászberény városát, amely következtében több középület, köztük
a Kőpince is erősen megrongálódott.
Ennek következtében a városi tanács
városszépítészeti és tűzrendészeti szempontból elhatározta a Kőpince végleges
lebontását, de csak 23 év múlva valósult
meg. A városi tanács az elkövetkezendő
években többször is tárgyalta a Kőpince
további sorsát, de végleges döntést csak
az 1891. március 2-án tartottközgyűlésen
hoztak róla. Ekkor az Elefánthy Sándor
polgármester által elrendelt névszerinti
szavazás 80 egybehangzó igen szavazattal megpecsételte a Kőpince sorsát.
A készítendő új vendégfogadó tervével
már a Kőpince lebontását megelőző
években is aktívan foglalkozott a városi tanács, amelynek 1882. július 7-én
készült jegyzőkönyve a következőkről
tudósít: „Kiküldött bizottság a piactéren egy 80-90 ezer forintos emeletes
fogadónak, melynek első része üzleti
célokra lenne használandó, építését
javasolja. Ezért a város összes tartozása és újabb szükségleteinek fedezésére
200.000 frt. előnyös kölcsön felvétele
kívánatos.”

főtér felé L-alakban építették el, amelynek másik oldalára, szintén L-alakban az
új fogadó épületét tervezték.
A városi tanács 1891. április 2-án tartott
ülésén végre a határozat is megszületett,
mely szerint „a képviselő testület…a
piacz téren a főgimnáziumi épület közvetlen szomszédságában a már beszerzett terv szerint egy új fogadó kiépítését ezen közgyűlés határozatilag is
kimondja.”
Ugyanezen év augusztus 11-én jeligés
pályázatot írtak ki, amelyre négy terv
érkezett be, amit bírálásra elküldtek az
Országos Építész-egyletnek, akik azonban egyiket sem tartották Jászberényhez
méltónak. Steindl Imre műegyetemi tanár javaslatára a város újabb tervet készíttetett Monaszterly Szilárd műépítés�szel, amely tervet némi módosítással el
is fogadtak 133.468 ftr. 32 krajcár költségvetéssel. A tervért 1500 frt-ot fizetett
ki a város a neves építésznek.
Hasonló módon sikertelen volt a kivitelezési munkákra meghirdetett versenytárgyalás is, ezért magán úton való
egyezkedéssel 1893. március 25-én
Pitta Lipót rimaszombati építészt bíz-

3
ták meg az új vendégfogadó építésével,
aki 133.781 ftr 17 kr összegért vállalta a
munkát. Az építkezés műszaki vezetését
Trozonyi Géza budapesti mérnök végezte 2500 frt-ért.
A jászberényi városi tanács azt is elhatározta, hogy az épülő fogadó udvarán
artézi kutat fúrat 5065 forint költséggel
a Pintér Mihály-féle kútalap terhére, s
mellé még egy 5 méter hosszú istállót
is építtet. A vízvezetési és csatornázási
munkákat a budapesti székhelyű Zellerin nevű cég vállalta el 4959 forintért.
1894-ben elkészült hát az új vendéglő
és kávéház historizáló stílusú épülete, Jászberény Főterének új ékessége,
amelyet 1895-ben Versegi Károlynak
adtak bérbe 3333 forintért, az elkövetkező 14 évre pedig évi 4500 forintért.
Az új bérlő 1895. december 27-én a
Lehel-szálló és kávéház nevet adta az
elegáns új épületnek, amely rendkívül
közkedvelt szórakozóhellyé vált, s ettől kezdve ide járt város szórakozni
vágyó közönsége.
Az egyemeletes épület földszintjén vendéglő és kávéház működött. A régi képeslapokon még jól látszik az épület sarki homlokzatán a Lehel Kávéház felirat.
Az emeleti rész ugyanakkor szállodaként
funkcionált egészen az 1980-as évekig.
A díszterme eredetileg a szálló báltermének készült, de az 1910-es években
itt indultak meg az első mozifilm vetítések, majd itt alakították ki az ún. Városi
Mozgót is, amelyet ennek megfelelően
átalakítottak: az ablakokat bedeszkázták
és 450 rögzített ülőhelyet építettek be.
Itt nyílt meg a város első mozija 1921.
december 22-én, amely 1941-ig, a Lehel
Mozgó nyitásáig üzemelt. A későbbiekben a báltermét visszaállították eredeti
funkciójába.
A Lehel-szálló és kávéházat 1950-ben
államosították, és a Szolnok Megyei
Vendéglátóipari Vállalat kezelésébe adták. A városi tanács 29./1964. számú tanácsi határozatával tervbe vette a Lehelszálló és Étterem bővítését és felújítását,
erre azonban nem került sor. Az épület
Holló András utcai traktusa az 1980-as
évek végéig másodosztályú étteremként
és eszpresszóként működött.
Az épület emeletén lévő szálló az 1980as évek elejénszűnt meg szállodaként
működni, s a megüresedett helyiségeket
a Lehel Vezér Gimnázium használatába
adták, ahol osztálytermek, tanári irodák
kaptak helyet.
folytatás a 4. oldalon
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A szálló egykori dísztermét pedig az
1960-as évek elején a Lehel Hűtőgépgyár vette birtokába. 1963 szeptemberében a 400 ezer forint költséggel felújított
ún.Lehel Klub bolgár-magyar baráti esttel nyitotta meg kapuit a művelődni vágyó közönség előtt.
1966-ban Déryné Művelődési Központ
néven egyesítették a városban működő
kulturális épületeket (a Ferencesek épületében működő Kultúrház, a Víz utca, a
Petőfi-kert, a Lehel Klub és a Szabadtéri
Színpad), és az új létesítmény központját
a Lehel Klubban helyezték el. A Szolnok Megyei Szakszervezetek Tanácsa,
majd később a Városi Tanács fenntartásában működő intézmény városi és járási
feladatokat egyaránt ellátott, s negyvenkilenc évig működött az egykori Lehel
Szálló épületében. 2012-ben a Déryné
Művelődési Központot megszűntették,
és a helyébe lépő Jászkerület Nonprofit
Kft. Déryné Rendezvényházként működteti.
A Lehel Kávéház és Étterem az 1980-as
évekig legendás vendéglátóhely volt, kitűnő konyhával, nagyszerű programokkal, az 1990-es években azonban megszűntették, és helyiségeiben napjainkban
bankok, üzletek működnek, egykori virágkorát már csak az emlékezet őrzi.
A Lehel-szálló és Étterem ebben az évben lenne 120 éves!
Dr. Bathó Edit etnográfus
(Fotók: Faragó László)

Felhasznált irodalom:
Blénessy János: Jászberény életrajza
a kiegyezés utáni évtizedekben,
Jászberény, 1940
Kiss Erika: Jászberényi múltidéző,
Jászberény, 2006
Nagy József – Tóth János: Jászberény
város története a felszabadulástól
napjainkig, Jászberény, 1970.
Jászberény közigazgatási iratai, 1848.
– Magyar Nemzeti Levéltár JászNagykun-Szolnok Megyei Levéltára
(továbbiakban: MNL JNSZML)
Jászberény közgyűlési jegyzőkönyve,
1891 – MNL JNSZML
Jászberény Város Tanácsi jegyzőkönyve,
1964. – Jász Múzeum Történeti
Dokumentációs Tára
Bányai Zoltánné Horti Valéria szíves
közlése

I. világháborús sírkert a jászberényi
Szent Imre temetőben
100 évvel ezelőtt 1914-ben a világtörténelmet megrengető sorsfordító, és a világ politikai térképét átrendező esemény
kezdődött, mely 4 évig tartott és a kortársak Nagy Háborúként nevezték el. Ez
a háború I. világháborúként vonult be az
emberiség történetébe, és világviszonylatban 9.446.900 fő halálát jelentette. A
háborúban a Központi és Antant hatalmak álltak egymással szemben, harcoltak egymás ellen. A Központi hatalmak
részéről 24 millió 500 ezer, míg az Antant hatalmak országaiból 43 millió 137
ezer ember vett benne részt.
Az Osztrák-Magyar-monarchia, melynek
a történelmi Magyarország is része volt,
a Központi hatalmak oldalán küzdött.
Magyarország területén a hadkötelesek
létszáma 4 millió 817 ezer főt tett ki. Közülük a 4 év folyamán bevonult 3 millió
382 ezer fő, a háború folyamán elesett
539 ezer fő, fogságba esett 834 ezer fő,
sebesülten jött haza 525 ezer fő, egyszer
sebesült 1492 fő, többször sebesült 500
ezer fő.
A Jászság hadköteleseinek létszáma 36
ezer főt tehetett ki, közülük bevonult kb.
26 ezer fő, közülük az elesettek száma
kb.3800 főre tehető (3,5- 4 ezer fő között
lehet.) Jászberényben ekkor a hadkötelesek száma: 7500 fő lehetett. A háború
folyamán kb. 5300 főt vonultattak be, és
vittek ki a harcterekre. Közülük az eddi-

Fejfák az 1980-as években

gi kutatások szerint 773 fő halt meg. Magyarország nagy részét, így a Jászságot
is elkerülték a harci események, hős katonáink az országhatáron kívül harcoltak,
csak esetleg gyógykezelésükre kerültek
haza, s meggyógyulásuk után újra a front
valamelyik szakaszán folytatták harci tevékenységüket .
A hátország, így Jászberény is készült
a sebesültek fogadására, ápolására és
gyógykezelésére. Alig hogy elkezdődött
a háború, a jászberényi katonák még el
sem távoztak a csataterekre, 1914. augusztus 2-án Eördögh Oszkár kórházigazgató főorvos bejelentette, a kórházban betegápolói tanfolyamot szervez
20-40 év közötti hölgyek részére. Az
első eredményes tanfolyam befejezése
után, még több ilyen jellegű tanfolyam
szervezésére került sor.
Ugyancsak az 1914. év szeptember havának második felében a Vöröskereszt
felhívására sebesültkórház létesítésére
irányuló szervezőmunka kezdődött el
Jászberényben. Ezek a kórházak a gazdasági iskolában Tóth Sándor, Leitner
Ármin és a munkásbiztosító pénztár
által felajánlott helyiségekben lettek
felállítva. Természetesen az Erzsébet
kórházban is fogadtak sebesült, beteg
katonákat.
Jó szervező munkával ezek a kisegítő
kórházak október elejére fogadóképessé

Berényi Kármentő
váltak, s október 5-én az első beteg katonák – mintegy 30 fő az északi harctérről, főleg olasz és német anyanyelvűek
– megérkeztek és az ismétlő iskolában
elkezdődött a gyógyító munka. 1914 karácsonyán már 218 beteg katonát ápoltak
Jászberényben. 1915. november végén
készítettek egy jelentést, mely szerint
a jászberényi kórházakban egy év alatt
6758 beteget kezeltek.

A lakosság nagy szeretetet és szimpátiát tanúsított a beteg és sebesült katonák
iránt. Gondozásukat és kiszolgálásukat
helyi önkéntesek végezték, süteményekkel és ajándékokkal kedveskedtek nekik.
A lakosság a kórházak részére természetesen adományokat is gyűjtött. A kórházakban a gyógyító munkát Jászberény
orvosai végezték. A kórház orvosain
kívül ez időtájt még 7 orvos dolgozott
Jászberényben.
Sajnos a beteg és sebesült katonák közül
nem mindenki távozott el gyógyultan a
kórházakból, nem térhettek vissza szeretteikhez, vagy nem térhettek vissza a
háború, a csataterek embertelen világába. Megfáradt testük Jászberény valamelyik temetőjében, meggyötört lelkük
pedig az égben nyert örök nyugodalmat.
Jászberény földjében az itt meghalt hadifoglyokat és szerb internáltakat, valamint a háborúban szerzett betegségben
a háború befejezése után meghaltakat
is beleértve 199 fő I. világháborús hősi
halott nyugszik. Legtöbben közülük a
Szolnoki úti, mai nevén Szent Imre temetőben nyugszanak. Ebben a temetőben a háború folyamán a VI. parcellában
külön sírkertet alakítottak ki részükre,

a kisegítő kórházakban – vöröskeresztes kórháznak neveztek – meghaltak
ide lettek temetve. A sírkertben látható
emlékművet a Jászberényi redemptus
közbirtokosság állítatta részben az itt
nyugvó, részben a háborúban hősi halált
halt tagjai emlékére. Az emlékművön
feltüntetett nevek közül nem mindenki
ebben a sírkertben nyugszik. A sírkertben síremlék már kevés található. Közöttük 2 olyan síremlék látható, akik
véleményem szerint nem a Nagy Háború
hősi halottai. Büki János, aki halálakor
tiszti szolga volt Jászberényben, és vízi
baleset (vízbe fúlt) következtében hunyt
el. A másik síremlék Hajek Ferencé, aki
a Tanácsköztársaság idején vörös katona
volt, vöröskatonaként bíróság elé állították, és 1919. május 7-én kivégezték.
Sírfelirata szerint: „a vörös hatalom
vértanúja”.
A Szent Imre temetőben eltemetett I. világháború következtében meghaltak száma 141 fő. Megoszlásuk:
Vöröskeresztes kórházban halt meg.70 fő
Jászberényi otthonában halt meg... 28 fő
Csatatérről hazaszállítva................. 2 fő
Nem jászberényi hadikórházban
halt meg és hazaszállították......... 12 fő
A háború után harctéren szerzett
betegségben hunyt el...................... 2 fő
Szerb internáltak............................ 12 fő
Orosz hadifoglyok.......................... 11 fő
Olasz hadifoglyok............................. 3 fő
Montenegrói hadifogoly................... 1 fő
Temető regisztert, temető katasztert ebben az időben még nem vezettek, a temetés helyeként az anyakönyvbe csak
a temető nevét, esetünkben a Szolnoki
temető, (1930-ban nevezték el Szent
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Imre temetőnek) így pontosan nem lehet megállapítani az I. világháborús hősi
parcellában hány hősi halott nyugszik.
Megítélésem szerint itt 97 fő hősi halott
alussza örök álmát, és várja a hitünk szerinti boldog feltámadást.

70 fő, akik a vöröskeresztes
kórházakban haltak meg
12 fő szerb internált
11 fő orosz hadifogoly
3 fő olasz hadifogoly
1 fő montenegrói hadifogoly
A sírkert ma gondozott. Gondozását az
1992-ben létrehozott Szent Imre temető
Alapítvány végzi. Az elmúlt esztendőben
a Nagy Háború kitörésének 100. évfordulójára készülve az elhaltak emlékére
emelt emlékművet felújították. Dicséret
és köszönet illeti munkájukat.
Az itt eltemetett katonák hősök voltak.
Vélt vagy valós érdekekért harcolva, az
eskü szent volt számukra. A kapott parancsot mindenkor teljesítették, ezért
fiatal életüket is feláldozták, vállalva a
halált, hátra hagyva fiatal feleséget, kisgyermeket, kedvest, szülőt. Az elismerés
hangján kell szólnunk róluk, ők Magyarország hősei, Jászberény hősei, ők a mi
hőseink. Hősiességük és kitartásuk legyen példakép az utókor számára! Emlékezzünk rájuk mindig kegyelettel és
tisztelettel!
Besenyi Vendel
helytörténeti kutató
(Fotók: Faragó László)

6

Berényi Kármentő

A múló idő néma tanúi
Az északi, hajós népeknél ismert mondás
szerint: „az idő az a hajó, mely soha nem
vet horgonyt”. Életünk szinte minden
mozzanata az idő múlására emlékeztet
(figyelmeztet!) bennünket. A környeze-

tünkben felnövő gyerekek, a nagyszülők,
majd a szülők elöregedése, a saját magunkon tapasztalt fizikai változások, a
rohanó idő intő jelei. Földi létünk végességével azonban leginkább a temetőkben
szembesülünk. A sírjeleken feltüntetett
születési és halálozási évszámokat egymás mellett látva döbbenünk rá, hogy a
földön csupán átutazók vagyunk.
A sírjel feladata az eltemetett nyughelyének jelzése, emlékének őrzése, valamint
mágikus funkciók is kötődnek hozzá. A
temető néprajzával foglalkozó neves

kutató Kunt Ernő, a parasztság által készített sírjeleket felekezeti hovatartozás
szerint különbözteti meg. A római és a
görög katolikusok sírkeresztet, keresztet,
a görögkeletiek elvétve csapott keresztet,
ruszinkeresztet, a protestánsok zárt oszlop vagy tábla formájú sírkövet, síremléket vagy fejfát, kopjafát, gombfát, illetve
sírtáblát, a zsidóság sírkövet, sírtáblát
állítatott halottjai sírjára.
A sírkereszt állításának szokása a középkorig nyúlik vissza hazánkban. A hívő
katolikusok számára Krisztus kereszthalálát jelképezi, mely által megváltotta
az embereket az örök haláltól. De egyúttal figyelmeztet az élet keresztjének
türelmesen viselt hordozására, valamint

egymásra gúzsolt faágból kialakított ún.
kódiskeresztek, melyek idegenek sírjait
jelezték. A másik típusú fakereszt a bárdolt, vagy gyalult gerendákból vagy lécekből készített sírjel. Ebben az esetben
a két egymásra merőleges szárat csapolással rögzítették, és középre egy kovácsoltvasból készült keresztszeg került,
mellyel növelték a középpont esztétikai
hangsúlyát. Általában egyszerű lapos,
kör alakú szegfejeket alkalmaztak, de –
amint az egyik fotón látható – szív formájú, és virágdísszé alakított változatuk
is ismert. E kereszteknél a szárvégeket
díszítették: a szögletes, legömbölyített
formáktól, a gömb, illetve korongszerűen kiszélesedőkön keresztül, a barokkos
három vagy több karéjú tagolásig különböző variánsok ismertek.
A fakereszteket néha keskeny deszkatetővel látták el, mely szebbé és időállóbbá tette azokat. Elnevezésük nyerges,
tetejes, vagy kalapos kereszt.

A halottra vonatkozó adatokat a kereszt
előlapjába vésték, vagy a szárak találkozásánál felrögzített bádoglapon tüntették
fel, melynek formája lehetett kör, ovális,
téglalap alakú. Ezek azonban gyorsan
rozsdásodnak, ezáltal információhordozó szerepük megszűnik.
E nemes, egyszerűségükben is szép keresztek, csonkán, rozsdásan, repedezve
még büszkén dacolnak a múló idővel,
mígnem ledőlnek, s éppoly eggyé válnak
az anyafölddel, mint a hant alatt örök álmukat alvó tulajdonosaik.
Kókai Magdolna etnográfus
(Fotók: Faragó László)

a feltámadásra is. Tehát kifejezi az örök
élet reményét, a földi lét múlandóságával szemben. Mindezeken túl a kereszt
mágikus jelentéssel is bír a magyar néphitben, távol tartja az elhunyt hozzátartozótól az ártó hatalmakat.
Az ország valamennyi katolikus temetőjében megtalálhatók a fakeresztek. A
jászberényi Fehértói temető legrégibb
részén is fellelhetünk még néhány, az
idő vasfogával dacoló puritán fakeresz- Irodalom:
tet. Közülük legarchaikusabbak az egy Kunt Ernő: Temetők népművészete,
fatörzsből kifaragott, zárt formájú keBudapest, 1983
resztek. A két darabból készültek leg- Balassa Iván: A magyar falvak temetői,
egyszerűbb formái a két, merőlegesen
Budapest, 1989

Berényi Kármentő

Megszépült egyházi műemlékek főterünkön
A Szentháromság terén sorakoznak azok
a műemlékek, amelyek felújítására a nyáron került sor. Történetüket Sáros András
1971-ben megjelent Jászberény Műemlékei, Emlékművei, Emléktáblái című munkájából ismerhetjük meg.

A Római Katolikus Főplébánia 1760-ban
épült. Az emeleti rész 1894-ből való. 5-5
ablakkal néz a park felé, közepén erkély.
Többször, nem szerencsés módon átépítették. Viszont jó hatású, kapujának barokkos
formaosztása. Az 1969-es restauráláson a
levert vakolat alól előtűnt a földszinti rész
eredeti kiképzése, az ablakok kőkerete,
melyeket ebben a régi formájában állítottak helyre. A park másik meghatározó
építménye a Rozália kápolna. Az első kápolna 1719-ben épült a Bundáskút előtti
területen. 1839-ben városrendezés során
lebontották, és a mai helyén építették fel
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Számadás
a 2013-ban
végzett munkáról

az új klasszicista épületet. 1840-ben készült el feltehetően Rábel Károly gyöngyösi építőmester tervei alapján. A kápolna legjellemzőbb része a homlokzatának a Városvédő Egyesületünk május 14-én, a
járda fölé előre ugró része 4 sima törzsű Jász Múzeumban tartotta hagyományos
dór oszloppal. A timpanonban Szt. Rozá- közgyűlését. Elsőként Hortiné dr. Bathó
Edit titkár számolt be az egyesület 2013ban végzett munkájáról, majd Molnár
József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
terjesztette elő a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést, amelyet a
tagság egyangúlag elfogadott. Ezután
Bolla János elnök vette számba a 2014ben elvégzendő feladatokat.
A következőkben közzé tesszük az egyesület 2013-ban végzett munkájáról szóló
beszámolót
„Egyesületünk ebben az évben huszonhét
esztendős. Úgy véljük, kisded csapatunk nagyon szép eredményeket tudhat
maga mögött. Bár napjainkra tagságunk
létszáma és ereje is megcsappant, de tolia fekvő alakja. A timpanon fölött pedig, vábbra is fő feladatunknak tartjuk, hogy
a hit, remény és szeretet jelképes szobrai mindent megtegyünk szeretett városunk
állnak. Az épület két oldalán a nem egé- építéséért, szépítéséért.
szen stílusosan felújított kerítés vonalában Hagyományainkhoz híven, tekintsünk
egy-egy barokk szobor található. Nepo- hát most is vissza az elmúlt, 2013-as
muki Szt. János szobra 1738-ban készült esztendőben végzett munkáinkra.
a város költségén. A Bánkódó Krisztus Az elmúlt év első rendezvénye, melyen
szobrot az 1732-ben tartott népmissió al- egyesületünk tagsága is részt vett a márkalmával állították. A szobrok a 19. század cius 15-i városi ünnepség volt, amelyet
közepén romantikusan átalakított tornyos a hirtelen jött hóvihar miatt alig tudtuk
fülkébe kerültek. A kápolna a kerítéssel megtartani. Az ünnepséget követően a
és a szobrokkal nemes egységben zárja le nagy hó miatt sajnos nem tudtunk kimenni a Fehértói temetőbe, hogy szoa park egyik oldalát.
Faragó László kásos emlékezésünket megtartsuk, ezért
a Jász Múzeum falán lévő Sipos Orbán
emléktáblánál helyeztük el a tisztelet
koszorúit. Sipos Orbán, a Jász Múzeum
alapítója 14 évesen harcolta végig az
1848-as szabadságharcot, így az ő táblájánál róttuk le tiszteletünket.
Egyesületünk tagsága most is részt vett
az április 3-i Város napi ünnepségen, s
hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk a Városi Bíróság falán egyesületünk
által felállított 48-as bronz domborművet.
Május 6-án Jászberény Város Önkormányzatával közösen emlékeztünk meg
a Jászkun Redemptio napjáról. A nagy
esőzés miatt a rendezvényt a Városháza dísztermében tudtuk megtartani,
ahol a Jászági Hagyományőrző Egylet
és a Jászság Népi Együttes adott közös
folytatás a 8. oldalon
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műsort. Ezt követően pedig elhelyeztük
koszorúinkat a Jász-emlékműnél.
A redemptios ünnepséget követő héten,
május 12-én került sor a XXIV. Jász bálra, amelynek ez alkalommal Jászapáti
Városa adott otthont. Ez volt az első alkalom, hogy bálunk kilépett a Jászságba, és
elindult körútjára. Jóllehet rendkívül sajnáljuk, hogy a bál méltó megrendezése
már túlnőtt egyesület adta lehetőségeinken, de el kell mondani, hogy az apátiak
méltó gazdái voltak e jeles mulatságnak.
A bálban egyesületünk is képviseltette
magát néhány fővel. Bolla János és Hortiné dr. Bathó Edit még a rendezőbizottság munkájában is részt vett.

Berényi Kármentő
tatási Intézménnyel közösen, az iskola
udvarán álló kertben emlékeztünk meg
Vásárhelyi István természetkutatóról.
Az iskola tanulói ez alkalommal is egy
szerkesztett műsorral elevenítették fel a
tudós polihisztor életének főbb állomásait, kutatói munkásságát, majd pedig
prózában és dalban köszöntötték a tavaszt, s felhívták a figyelmet a természet
védelmére, szeretetére. A műsor szerkesztése és betanítása Jakus Vendelné
tanárnő, egyesületünk tagjának munkáját dicsérte, míg az énekek kiválogatása és betanítása Németh Zsófia tanárnő
érdeme volt. Az emlékműsort követően
átadásra kerültek a Vásárhelyi emlék-

Hortiné Bathó Edit, Bolla János és Molnár József
Egyesületünk 2013. május 22-én tartotta hagyományos tavaszi közgyűlését
a Jász Múzeumban, amely előtt rövid
megemlékezést tartottunk Rákóczi Ferenc Jászkürt Fogadón lévő emléktáblájánál.
A közgyűlésen az alapszabályban foglaltak szerint most is beszámoltunk a
2012-ben végzett munkáról, elfogadtuk
a közhasznúsági beszámolót, valamint
meghatároztuk 2013-as esztendő feladatait.
Május 26-án egyesületünk néhány tagja
a Jászsági Hagyományőrző Egylet néhány tagjával együtt megemlékezett a
szőlőskertek védőszentjeiről, és régi
szokás szerint virággal hintettük be, és
borral locsoltuk le az ún. Időjósló szentek szobrának talapzatát.
Május 27-én, a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-

(Fotó: Bugyi Gábor)

plakettek, amelyeket 2013-ban dr. Nagy
János, egyetemi docens és Juhász Tibor,
a Jászsági Tájvédelmi körzet vezetője
érdemelt ki a környezetvédelem terén
végzett kiemelkedő munkájáért.
Június 11-13-a között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén, Nyíregyházán került megrendezésre a Város- és
Faluvédők XXXII. Országos Találkozója és Konferenciája, amelyen egyesületünket Háfra Gergelyné, Lantos
Tiborné, Tiborcz Zoltánné és Szántai
Katalin képviselte.
Június 24-28-ig rendeztük meg a nyolcadik Városvédő Ifjúsági táborunkat,
amelynek megvalósulásához Jászberény
Város civil keretéből 200.000 forint támogatást kaptunk. A tábor 20 fő általános iskolás diákkal végezte munkáját. A
tábor profilja ez alkalommal némiképp
változott, és nagyobb hangsúlyt kapott

a helytörténet, és a régi szokások megismertetése. A tábor szervezését és vezetését ebben az évben is Bugyi Gábor
tagtársunk végezte. A tábor munkájához
segítséget nyújtottak: Hortiné dr. Bathó
Edit, ifj. Bolla János, Török Sándorné,
Görbe Jánosné, Farkas Kristóf Vince,
Kókai Magdolna.
Szeptember 27-én a Jászkerület Nonprofit Kft.-vel közösen a Déryné Rendezvényházban emlékeztünk meg Déryné
Széppataki Róza születésének 141.
évfordulójáról. Az ünnepség elején a
Palotásy János Zeneiskola Fúvós Zenekara adott koncertet, majd átadásra kerültek a Déryné emlékplakettek is, amelyeket ez alkalommal dr. Suba Györgyné
Kocsis Julianna ny. népművelő, és Erős
Dénes, a Palotásy János Zeneiskola
tanáraérdemelte ki a kultúra szervezése,
illetve Jászberény zenekultúrája terén
végzett kiemelkedő munkájáért.
A 2013-as esztendő legnagyobb egyesületi vállalkozása az Aradi vértanúk
emlékére létesített fasor volt a Mártírok
utca végén álló híd hídfőjénél.
Az emlékfasor kezdeményezője Bolla
János egyesületi elnök volt, aki nagy elkötelezettséggel és kitartással intézte és
szervezet a munkálatokat. Minden Aradon kivégzett tábornok, valamint gróf
Batthyány Lajos tábornok emlékére elültetésre került egy-egy oszlopos tölgy,
amelyek költségét egyesületünk adományok révén teremtette elő.
A nemes ügyet adományaikkal támogatta: Nagy Gábor, Hortiné dr. Bathó Edit,
Vargáné Deme Katalin, Lantos Tiborné,
Baráth Miklós, Goda Zoltán, Szántai
Katalin, TiborczZoltánné, Besenyi Vendel, Szikra István, dr. Ócsai Antal, Muhariné dr. Bolla Ilona, Molnár György,
Cigány István, Bolla János.
Az emlékfasor létesítésének munkálataiban közreműködtek: Nagy Gábor, a
Selena Kft., Agócs László, Geogép Kft.,
Gyurkó László, Dósa Gábor, Túri Béla,
Varga József, Szádvári Gábor, Baráth
Miklós, Keszthelyi Zsolt, Lantos Tiborné, Tiborcz Zoltánné, Cserta István,
Sas István, Streitmann András, Bugyi
Gábor, Bolla János, Bolla Jánosné, Besenyi Vendel, Keszthelyi Zsolt, Rusvai
György, Simon Ferenc, Némedi György,
Az október 6-i emlékezésünket azonban még a Fehértói temetőben tartottuk,
amelyen a Terplán Zénó Szakképző Iskola diákjai adtak emelkedett hangulatú
műsort.

Berényi Kármentő
A megemlékezünk hagyományosan koszorúzással zárult.
A 2013-as esztendő egyik programja
most is a november elsejei gyertyagyújtás volt a Védett temetőkertben.
Tagtársaink az elmúlt évben is folyamatosan végezték a Védett temetőkert
gondozását, amely munkában most is a
IUSTA Temetkezési Szolgáltatás dolgozói, valamint Nagy Gábor, FábiánRigó
Attila és Némedi György tagtársaink jeleskedtek.
Anyagi források hiányában városvédő
lapunkat, a Berényi Kármentőt csak
egy alkalommal tudtuk megjelentetni,
annak nyomdaköltségét is Jászberény
Város Civil pályázatának támogatásából nyertük. Az ősz folyamán megjelent
összevont, 24 oldalas újság igen tartalmasra és tetszetősre sikerült, amely méltó megjelenés volt városvédő lapunk
fennállásának 20 éves jubileumához.
A szerkesztési munkát Faragó László és
Hortiné dr. Bathó Edit végezte, de cikkírással, fotózással támogatta munkánkat:
Kókai Magdolna, Mátics Béláné, Lukácsi László, Bugyi Gábor, Suba Ágnes
Beatrix, Marton Rita, Szántai Katalin.
Az egyesület könyvelési munkáit 2013ban Tiborcz Zoltánné tagtársunk végezte nagy szakértelemmel és precizitással.
Az egyesület programjainak fotódokumentálását Baráth Károly, Bugyi Gábor,
faragó László és Suba Ágnes Beatrix
végezték.
Hosszú betegség után elhunyt egyik
alapító tagtársunk Czigány István, akit
2013. november 5-én helyeztek örök
nyugalomra a Fehértói temetőben.

Kontraszt
A szebb napokat látott egykori Gosztony
uradalom területére látogató kiránduló
választhat, hogy mivel kezdi a nézelődést. A helyismerettel rendelkezők tudják, hogy a Zagyva híd után balra fordulva romos, vagy még valamennyire
ép gazdasági épületek mellett elhaladva
a „dzsungelben” kell keresni a kúria
maradványait. A költő után szabadon
így jellemezhetjük a látványt: „Kúria állt ott, most kőhalom.” A közeli
Zagyvára néző, klasszicista stílusban
épült kúriát 1820 körül az akkori tulajdonos Jekelfalussy Johanna emeltette.

Az épület 1925 körül két toldást kapott,
és ekkor önálló villanytelep is létesült.
Gosztony Géza írásából tudjuk, hogy
1980 körül az ebédlőben még állt az a
fehér cserépkályha, melynek előlapját a
Gosztony család címere díszített. (Most
vajh kinél adja a meleget?)
A társasági élet eseményei közül az
ebédeket, teákat, vacsorákat, bálokat és
vadászatokat sorolja fel a családi legendárium, melyeket az 1989-ben elhalálozott Gosztony Aladárné saját kezűleg
írt emlékkönyvéből tudott meg a család
utolsó tagja.
A rom látványa után keressük meg Kerekudvar szebbik arcát. Néhány száz
méterrel távolabb idilli kép fogad: hatalmas fáktól övezett tisztáson áll a
család egykori kápolnája. Az 1945 után
több vandál pusztítást megélt felszentelt
hajlékot 1829-ben az akkori tulajdonos Jekelfalussy Johanna, Panker Károly neje építtette. 1855-ben az épület
megnagyobbítására került sor, míg az
1900-as évek elején a belső berendezés
is megújult. A vasárnaponkénti szentmisére, melyet a jászberényi ferencesek
mutattak be, nemcsak a család tagjai, de
az alkalmazottak is jártak. Néhány nevezetes esemény a kápolna történetéből:
1929-ben háromnapos lelkigyakorlatot tartott itt P. Réz Marián ferencrendi
szerzetes. 1930-ban pedig itt misézett
korának ismert személyisége, Mécs
László premontrei rendi szerzetes papköltő. 1944 nyarán az egyik szentmisén
ott volt a munkaszolgálatosként a gazdaságban dolgozó tragikus sorsú híres
magyar költő, Radnóti Miklós is.
Már közel egy évtizede, hogy a Szent
Jakab evangelizációs közösség jó gazda

9

módjára gondozza a kápolnát és környékét, melynek látványa már helyi festőket
is megihletett.
Szöveg és fotó: Faragó László

Famatuzsálem
a Bercsényi úton

Közel 30 tételből áll a néhány éve Jászberényben helyi védettséget kapott fák
listája. Ezek közül a ritkaságuk és koruk
alapján talán a három legértékesebb a
mocsárciprus csoport a Huszárlaktanya
parkjában, a tengerparti mamutfenyő a
Főplébánia mögött, és a szomorú japánakác a Bercsényi úton, az ÉMÁSZ irofolytatás a 10. oldalon
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dával szemben. Ez utóbbi forgalmas, jól
látható helyen díszlik, igazán megérdemelné, hogy egy ismertető tábla kerüljön
melléje, hogy az érdeklődők megismerhessék a város eme kimagasló természeti
értékét. Latin neve „Sophora japonica
Pendula”, noha eredetileg Kínából származik. Akár 200 évnél idősebb kort is
megérhet. Egy idő után lelassul a növekedése, így a törzsének vastagságát tekintve a mi példányunk kora akár jóval A Fecske családnak a gőzmalom és a
gőzfürdő jelentős vállalkozása volt a 19.
század végén Jászberényben. Az energiahasznosítás területén Fecske János
1903-1904-ben villanytelepet létesített,
mely a malom berendezéseit, valamint a
fürdő mellett a városközpont utcáit, közés lakóépületeinek egy részét is ellátta
elektromos árammal. A Fecske-féle telepről a közvilágítást addig biztosították,
míg 1928-tól az országos áramellátóhálózatba Jászberény be nem kapcsolódott. A villanyáramot a Fecske-telepről
később Nagykátára, Apátiba és Boldogházára is elvezették, átmenetileg még a
II. világháború utáni években is innen
kaptak áramot. A villanytelepet sok éven
át Hanuszek Béla vezette, aki egy pályázat eredményeként került Jászberénybe a
Fecske-malomhoz 1904-ben.
Hanuszek Béla fiatalon meghalt 1921ben. Egyik fia, Pál állt a helyére, aki
villamosmérnöknek készült, de az egye100 év felett is lehet. Érdemes közelről temet otthagyva átvette a villanytelepet
szemügyre venni a sűrű, göcsörtös ágait: a Fürdő utcában, és sok éven át vezette.
igazi vadregényes látvány, perceken át A gőzmalom működtetéséhez két kazán állt rendelkezésre, ezek szénnel
szájtátva ámulhatunk rajta.
A Sírkert utcai Új temetőben, a ravatalozótól balra is található egy nem sokkal fiatalabb példány, azon még könnyebben
megfigyelhető a temérdek vastag ágak
hihetetlen labirintusa.
A Bercsényi Miklós Iskolával szembeni
tömbház építésekor sajnos túlságosan
sokat vágtak le a leghosszabb főágából,
feleslegesen. Egy korábban készült fotón
látszik, hogy a csonkolás előtt mennyivel szebben nézett ki eredeti formájában,
egy kis ház udvarán. (Berényi Kármentő,
2002. december, 10. oldal.) Ha a jövőben
látókörünkbe kerülne hasonló korú fa,
óvatosabban kellene vele eljárni, mert
egy épületet fel lehet húzni akár hónapok alatt is, de egy ilyen csodálatos fára
100 évet kell várni, mire kibontakozik a
szépsége, és sokkal nagyobb eszmei értéket képvisel, mint azt sokan gondolnák.

História
86 éve kapcsolták be Jászberényt
az országos villamos hálózatba
működtek. Gőzt állítottak elő, melynek
segítségével működött az áramfejlesztő
berendezés. Ez adta az energiát a malom
gépeinek is. A villanytelepen tanult inasok közül később a malomban dolgozott
ifjabb Hanuszek Béla és Faragó László
is. De dolgozott ott például Hartmann
Gyula villanyszerelő és műszerész is, aki
1925-ben önállósította magát, és saját
műhelyt nyitott.
Később Faragó László villanyszerelő
mester is, – aki a szakmát szintén a malomban tanulta ki − gyakran dolgozott a
malom, a Fecske család számára, csakúgy,
mint adatközlőm, Hanuszek László is.
A Fecske-malom eredményesen működött, de a fürdő és az áramszolgáltatás
nem volt túl jó üzlet. Az áramszolgáltatás ráfizetésessé vált 1917-től, olyannyira, hogy a Fecske család egy nagy értékű
ingatlana is ráment erre, mert az 1904ben a várossal kötött szerződés szerinti
áron már nem lehetett biztosítani a szolgáltatást. Az energiatermeléshez szenet
használtak, a szén árát vették alapul a
villamos energia szolgáltatási díjának
meghatározásánál is. Csak 1923-ban 86

A korabeli képeslap jobb szélén a fürdő épülete előtt áll
Mizsei Tibor a transzfomátor házak egyike.

Berényi Kármentő

Az egykori Fecske malom udvarán
ma is áll az üzemet elektromos
árammal ellátó transzformátor ház
(a szerző felvétele)

tással, azaz a Fecske-féle villanytelep
helyett már a Centrálé biztosította az
áramellátást. A városban 400 vasoszlopot helyeztek el a vezetékek kiépítése
során és négy transzformátor-állomást
létesítettek. A legnagyobb az egykori
csendőrlaktanya mögött, a Pesti utca és
a Fekete utca sarkán épült. A többi a
Fazekas utcában, a Bercsényi-Gyöngyösi út sarkán, illetve a fürdő előtt is. Az
eredeti trafóház is ott volt, majd később,
a malom udvarán létesült egy trafóház,
mely máig megvan. Egy visszaemlékező
azt mondta el, hogy egy nagy fehér márványlap volt benne az áramelosztó elején, rajta a települések neveivel, ahová
áramot biztosítottak innen.
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A Fecske-malom túlélte a II. világháborút. A front átvonulása után a város áramszolgáltatás nélkül maradt. A malomnál
azonban a gőzkazánok megvoltak, s azt
a Hanuszek testvérek, Faragó László villanyszerelő és mások közreműködésével
helyreállították, majd be tudták üzemelni. Aki őröltetni akart, vitte a tűzifát, s a
gőzkazán segítségével a malom így dolgozott. Egy mázsa búza őrléséhez 40 kg
fát kellett vinni.
Ezzel együtt a környéken az áramszolgáltatást is biztosította ideiglenes jelleggel, míg az országos hálózat újra működőképes lett. Ezekben a nehéz hetekben,
hónapokban, 1945 elején Hanuszek
László is segített a villanytelepen bátyjának, Hanuszek Pál telepvezetőnek, aki
az államosításig végezte ott munkáját.
Az ő tájékoztatása szerint, közel egy
éven át működött ekkor újra a gőzkazán
a malomnál.

millió korona volt a ráfizetésük. A szerződés módosítására azonban – Fecske
(Ifjabb Hanuszek Béla és Piffkó László
Sándor többszöri kérése ellenére − csak
szíves közlése alapján.)
1924-ben került sor, akkor is éppen csak
a reális ár közelében.
Kiss Erika
Végül 1927 decemberében Jászberény
helytörténeti kutató
is csatlakozott a Salgótarján-SzolnokBékéscsaba nagyfeszültségű távvezetékhez, s ezzel az országos áramellátáshoz,
így a Fecske-üzem jelentősége a jászbeA múltidéző írás végén néhány – talán
rényi közvilágítás tekintetében megszűnt.
meglepő adat a mából, melyet HorA falvaknak azonban változatlanul adott
ti Miklós, az áramszolgáltató vállalat
áramot később is.
területfelelőse bocsájtott lapunk renA Salgótarjáni Villamoscentrálé Rt. 1927
delkezésére: A 120.000 voltos elektronyarán kereste meg Jászberény vezemos áram a város határában létesített
tőit, hogy kiépíti a korszerű villamos
állomásra a visontai hőerőmű, illetve
hálózatot. Ez a Salgótarján-Szolnok- 20.000 Voltos vezetéken jut be
Szolnok irányából érkezik, ahol 20.000
Békéscsaba közötti nagyfeszültségű táv- az áram a városba
voltra csökkentve 5 vonalon jut be a vávezeték révén vált lehetővé. Ennek része
rosba, illetve a környező tanyavilágba.
volt az új hálózat kiépítése a városban,
A belterületen teleés egy új villanytelep létrehozása is. Ekpített 96 és a külkor, 1927-ben 26 kilométernyi hálózat
területen található
volt a városban, a fejlesztéssel 14 kilo58 un. kommunális
méternyi új elektromos hálózat létesült,
transzformátor teszi
a közvilágítási lámpák száma duplájára,
„fogyasztásra alkal670-re nőtt. A beruházás koncesszióban
massá” az áramot,
valósult meg, a város 10-15, esetleg 20
melyet 160 km hos�év múlva megválthatja a berendezéseszú légvezeték, ennél
ket. A polgármester úgy gondolta, ha a
rövidebb földkábel
cég nem elég rentábilis, akkor csak 20
juttat el felhasználási
év múlva (1947-ben) lépnek be a vállalhelyére. Egy érdekes
kozásba, s akkor már ingyen. Így a váadat a többi között:
ros nem veszíthet, csak nyerhet ezen az
Városunk utcáit, tereüzleten. Ez jó döntés volt, s hamarosan
it 3882 fényforrás vimeg is valósult.
lágítja meg esténként.
Az építkezés eredményeként 1928.
(kép és szöveg: F. L.)
szeptember végén átálltak a szolgálta- A jelenlegi 96 transzformátor állomás egyike
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Az idei már a kilencedik volt!
Ifjú városvédők tábora
2014. június 23-27-ig rendezte meg a
jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület nyári ifjúsági táborát. A megvalósításhoz szükséges anyagi támogatást a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal által
civil szervezetek részére kiírt, és sikeresen elnyert pályázat tette lehetővé. Az
elmúl évi táborban már jól bevált módon,
idén is az elméleti ismeretek elsajátítása,
Jászberény és a Jászság városvédő szemmel történő megismerése kapott nagyobb
hangsúlyt, de azért egy kis munkára is
sikerült a résztvevőket ösztönözni, környezetünk szépítése érdekében. A táborba érkező gyerekek közül a legfiatalabb
7 éves, a legidősebb 14 éves volt. Voltak,
akik már több év óta rendszeres résztvevők, de voltak új érdeklődők is.
A hétfői délelőtti tábornyitó után a Jász
Múzeum kiállításait vették birtokba a
gyerekek. A tárgyak alaposabb megismerését tárlatvezetés tette érdekesebbé.
Az ebéd elfogyasztása után pedig rajzverseny következett: „Rajzold le kedvenc tárgyadat!” címmel. Sok szép alkotás született, különösen a legfiatalabb
korosztály munkáiból. A verseny első
helyezettje Bolla Mónika lett gyönyörű
jász viselet rajzával. A délután további
programja egy városi séta volt, melyen
Jászberény történelmi emlékeit, műemlék épületeit ismerhették meg a gyerekek.
A keddi napon a Jászság határait átlépve,
Tiszaföldvárra kirándultunk, ahol a Tiszazugi Földrajzi Múzeum „TiszavilágTáj és ember a Tiszazugban” című kiállítását tekintettük meg, és egy érdekes
múzeumpedagógiai és kézműves foglakozáson tehették próbára ügyességüket
a táborlakók. Szerda délelőtt a hagyományőrzés, a régi dolgok felelevenítése
volt a cél. Ehhez a Jász Múzeum volt a
programok színhelye, ahol a gyerekek
kipróbálhatták, hogyan készítették régen
a háziasszonyok a tésztát, hogyan vasaltak, hogyan varrtak gombot. Itt a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai voltak
segítségünkre, akik nagy odafigyeléssel
adták át a tudást a felnövekvő generációnak. A délutánt a Fehértói temető Védett
Temetőkertjében töltöttük egy kis gyomlálással, sövényvágással, gaztalanítással.

Kovács Zoltán kézműves a vesszőfonást tanítja a tábor résztvevőivel

Csontkeresés a tiszaföldvári múzeumban

A múzeum pajtájában

Berényi Kármentő
Így a gyerekek nem csak megismerték
a temetőkert, és az abban elhelyezett
síremlékek történetét, de ők maguk is
hozzájárultak annak szebbé tételéhez.
Csütörtök délelőtt, egy rég elfeledett tevékenység, a vesszőfonás és kerítésfonás
rejtelmeivel ismerkedhettek meg a táborozók. Ennél a foglalkozásnál Kovács
Zoltán jászárokszállási kézműves mester, és felesége Krisztina asszony voltak
a gyerekek segítségére. A délutánt két
olyan jászberényi kulturális helyszínen
töltöttük, amely nagyon sok táborozó
számára még ismeretlen volt. Az egyik a
Kossuth úton találhat Jász Látogatóközpont, a másik pedig a Rákóczi út elején
gyönyörű épületben látogatható Szikra
Galéria. Mindkét intézményben tárlatvezető segítségével, sok plusz információt
szereztünk. Az idei Városvédő Ifjúsági
tábor utolsó napját Jászkiséren töltöttük.
A település egyik legnagyobb ismerője,
Szüle Katalin helytörténeti kutató volt a
segítségünkre. Ő vezette végig bennünket, megtekintettük a katolikus és a református templomot, az I. Világháborús
emlékművet, a Művelődés Házát, és a
Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményt.
Utóbbiban a legérdekesebb tárgyakról
mesélt, és segítőivel kézműves foglakozást szervezett a tájház udvarán. A tartalmas délelőtt után az ebédet az iskola
étkezőjében fogyasztottuk el.
Hazaérkezést követően a gyerekekkel
beszélgetve elmondták, hogy sok olyan
ismerettel lettek gazdagabbak ezalatt az
öt nap alatt, amit máshol nem tudtak volna megszerzi. Többen már akkor jelezték, ha lesz jövőre Városvédő Tábor, ők
szívesen jönnének.
A IX. Városvédő Táborban részvevő
gyerekek névsora: Andó Alina, Balázs
Arikán, Bolla Mónika, Gedei Lili, Gedei Zsófi, Gunics Roland, Gunics Viktor,
Hajdú Emese, Horti Bálint, Horti Dóra,
Járomi Dávid, Járomi Gábor, Kálai
Kira, Kalup Ádám, Kövér Márk, Kövér
Petra, Lenzsér Judit, Lukács Levente,
Muhari Milán, Nagy Bence, Nagy Hanna, Zagyi Zoltán
Felnőtt segítők: Farkas Kristóf Vince,
Görbe Jánosné, Ifj. Bolla János, Kalup
Gyuláné, Keszthelyi Zsolt, Kiss Eszter,
Török Sándorné
A tábor vezetői: Hortiné dr. Bathó Edit és
Bugyi Gábor
Fotók és szöveg:
Bugyi Gábor táborvezető
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Gyomlálás a védett temetőkertben

Látogatás a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben

Jászkiséri csoportkép
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A 125 éve született
Vásárhelyi Istvánra emlékeztünk
Ebben az évben két helyszínen zajlottak
bensőséges megemlékezések. A május
25-i eseményről Sass István tagtársunk
számolt be: „Vasárnap délelőtt bensőséges ünnepség helyszíne volt a Miskolchoz tartozó Felsőhámor temetője.
Ott nyugszik a 125 éve Jászberényben
született Vásárhelyi István természet-

nak párhuzamosságait, s számos érdekes
mozzanatot emelt ki a két tudós munkásságából. A koszorúzás után az emléknap,
amelynek védnöke Áder János köztársasági elnök volt a Garadna-völgyében
lévő Lillafüredi Pisztrángtelepen folytatódott. Az ott lévő emléktábla megkoszorúzása után, ifj. Vásárhelyi István

Vásárhelyi István megújult síremlékének avatására
a felsőhámori temetőben.
(Fotó: Sas István)
kutató, zoológus tanítómestere Herman
Ottó, a legnagyobb magyar polihisztorként emlegetett természettudós, ornitológus, néprajzkutató, politikus hamvai
mellett. Mindkét sír védett, és a nemzeti
sírkert része. Az elmúlt évben a sírokon
szakszerűtlen átépítést hajtottak végre,
s ezért szükségessé vált az eredeti állapot visszaállítása. Vásárhelyi síremlékét
Szondy Sándor fafaragó készítette el, s a
tudós fia, ifj. Vásárhelyi István szervezte
a síremlék felavatását és felszentelését.
Dr. Csorba Gábor, a Természettudományi Múzeum főigazgató helyettese méltatta a 100 éve meghalt Herman Ottó, s
a 125 éve született Vásárhelyi életútjá-

édesapjához kapcsolódó, eddig még nem
publikált kutatási eredményeiről tartott
ismertetőt a közel félszáz résztvevőnek.
„Egy országot hazává az ősei sírjai teszik,
illetve az, hogy azokat hogyan becsüljük meg” – mondja egy régi bölcselet.
E gondolat szellemében helyeztük el
koszorúinkat, s őrizzük évtizedek óta a
tudós bükki polihisztor emlékét.”
Május 30-án, mint 25 éve mindig, a Gróf
Apponyi Albert Általános Iskola udvarán kialakított emlékhelyen zajlott az
ünnepség. Ebben az évben is Jakus Vendelné tanárnő által szerkesztett műsorból
ismerhették meg az iskola tanulói és a
Városvédő és Szépítő Egyesület megje-

lent tagjai Vásárhelyi István életútját, annak jelentős állomásait. Feltétlenül meg
kell köszönni Németh Zsófia tanárnő és
az énekkari tagok munkáját, akik hosszú
évek óta segítik szebbé tenni az emlékműsort, valamint Lantos Istvánné tanítónő 2.a. osztályos tanulóinak kedves
műsorát és Gulyás Zsolt 5.a. , valamint
Szász Norbert 3.a. osztályos tanuló közreműködését.
A 8.a. és 8.b. osztályos tanulók közül
négy éven át, állandó szereplői voltak
a következők, akiknek munkáját ezen
alkalommal köszönjük meg: Borbély
Dominik, Gál Milán, Jancsik Dániel,
Juhász Andrea, Káplár Alexandra, Lékó
Leila, Muhari Márk, Nagy Balázs, Némedi Ákos, Nagy Alexandra, Ráduly
Krisztina, Sipos Alexandra, Sárközi Eszter, Szász Bettina, Szász Maja. A kiváló
hangosításért Belányi Csaba informatikusnak jár a köszönet.
A műsor után a Vásárhelyi díj átadására
került sor, melyet ebben az évben Kiss
Viktor vehetett át az egyesület vezetősége javaslata alapján. Az emlékezés koszorúzással zárult.
A kitüntetett munkásságának méltatását,
mely az ünnepség során elhangzott, az
alábbiakban közöljük: „Kis Viktor 1985.
június 22-én született Jászberényben. Az
általános iskola alsó tagozatán az Apponyi Albert Általános Iskola jogelődjében
a Bajcsy Iskolában tanult. A fölső tagozatot kisgimnazistaként a Lehel Vezér
Gimnáziumban végezte, ahol 2004-ben
érettségizett. Az élővilág iránti nagyfokú
érdeklődése már egészen kisgyermek korában megmutatkozott, ami meghatározó
erővel hatott pályaválasztására, amelyre
nagyon tudatosan készült. 16-17 éves
korától vett részt a Jászberény környéki
természetvédelmi területek növény- és
madárvilágának megfigyelésében, a madarak vonulásának feltárásában, a madárgyűrűzésben. Ez időben a Jászberényi
Állatkertben önkéntesként vett részt az
újfajta látványetetések keretében bemutatott bagolyröptetés kidolgozásában és
bemutatásában. Sok gyermeknek tartott
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ismeretterjesztő bemutatót a nyári ZOOtáborokban a Jászság madárvilágáról. A
Jászság élővilágához való vonzódását,
kötődését tükrözi, hogy a Déryné Művelődési Központ és a Vásárhelyi István
Környezet – és Természetvédelmi Központ által meghirdetett természetfotó pályázatra benyújtott alkotása nívódíjban
részesült. 18 évesen letette a madárgyűrűzési vizsgát. Rendszeres munkatársa
volt az Ócsai Madárfigyelő Központnak.
Szoros együttműködést alakított ki a Tá-

Jakus Vendelné tanárnő köszönti az ünnepség résztvevőit
gus diplomát szerzett 2009-ben, és az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, a Biológiai Intézet Anatómiai Tanszékén kezdte meg
munkáját, tanársegédként, amit napjainkban is nagy elhivatottsággal végez.

az olaszországi Antónában, Nápolyban,
és Svájcban is. 2013 őszén egy hónapig
Oxfordban dolgozott, ahol az ottani biológiai intézet felkérésére végzett el egy
munkát, besegítve a külföldi kollégák
kutatásában. Tagja a Magyar Madárta-

Kiss Viktor Vásárhelyi-díjas
pió-mente és Vidéke Természetvédelmi
Terület munkatársaival is, ahol a terület
élővilágát bemutató kiállítás elkészítésében közreműködött. Természetvédőként
rendszeresen részt vett a békamentő akciókban. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem biológus
szakán végezte, 2009-ben diplomázott.
Közel tíz éve lelkes és aktív résztvevője
a Lehel Vezér Gimnáziumban megrendezett Természet- és Környezetvédelmi
Diákszimpóziumnak, melyen a gimnáziumi tanulmányai alatt versenyzőként
a Jászság vízi világát, benne kiemelten
a halakat mutatta be. Egyetemista korától zsűritagként segíti a Szimpóziumon
résztvevő fiatalok előadásainak értékelését. Egyetemi tanulmányai alatt az
alsóbb éves hallgatóknak gyakorlatot
vezetett, tudományos diákköri tevékenységet végzett. Végzős egyetemistaként
pályázaton egy hetes tanulmányutat
nyert a Cambridge-i Egyetemre. Bioló-

Az ünnepség közönsége
Ezzel egy időben doktori képzésen vett
részt, és készítette doktori disszertációját. Az egyetemisták képzése és a kutatómunka mellett több külföldi konferencián megismertette a szakemberekkel
az általa végzett kutatások eredményeit,
ennek keretében megfordult Vilniusban,

ni Egyesületnek, a Magyar Biokémiai
Társaságnak, amelynek 2013. évi fotópályázatán első helyezést ért el, így az ő
elektronmikroszkópos fotója borította az
újság adott havi címlapját.”
(Fotók: Bugyi Gábor)
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67 év után ismét látható Iustitia szobor
a városháza homlokzatán
Az 1839-ben elkészült jászberényi városháza legfőbb ékessége a timpanonjára elhelyezett Iustitia kőből faragott
szoboralakja volt. Iustitia a római istenvilágban az igazság istennője volt. Ezért
aztán nem meglepő, hogy az ókori görög
és római stílust újra felelevenítő klasszicista stílusban ismét megjelent a pogány
istennő alakja.
Köztudomású, hogy a jászberényi városháza szobra 1947-ben egy vihar miatt ledőlt, és megsemmisült. A szobor
töredékei pedig nem maradtak fenn. A
képeslapok tanulsága szerint az eredeti
szobor egy kissé vékony testalkatú, és
aprólékosan kidolgozott szoboralak volt.
Jobb kezében felfelé tartott kardot, bal
kezében pedig mérleget fogott.
Szerencsénkre viszont a Jász Múzeum
padlásán megőrizték a szobor eredeti közepes méretű gipsz modelljét. Ez a kissé
sérült alkotás, melynek a karjai jórészt
elpusztultak ma a Jász Múzeum gyűjteményében található. A makett egy kiváló
klasszicista alkotás, melyen Iustitia ókori római stílusban került megalkotása.
Ruhája dúsan és hitelesen redőzött. Az
istennő haja az ókori római divat szerint
göndörített. Fején pedig aranyozott diadém látható. A szobor jobb vállán látható
kapcsok szintén aranyozottak.
2014-ben a Városháza felújításával
együtt a döntéshozók elhatározták a
szobor újraalkotását is. A művészeknek

A régi Justitia szobor egy

pedig lehetőségük nyílt megtekinteni az
eredeti gipsz modellt is.
Az új szobor Tóásó Tibor jászfelső
szentgyörgyi műhelyében készült, a
kezében lévő kétélű kardot és mérleget
pedig Szabó Imrefia Béla szobrászművész alkotta meg. A szobor 2014. november 15-én, szombaton került fel a
városháza épületére Bolla János közreműködésével.
Farkas Kristóf Vince
történész

Néhány személyes megjegyzés a mostani látványhoz
Koromnál fogva azon kevesek közé tartozom, akik még láthatták, láthattuk az
„igazi” szobrot. A főtérhez közeli utcában laktunk, és mint siheder gimnazista
diák naponta ott voltunk a téren le-fel
flangálva, jóllehet ezt szigorúan tiltotta
az iskola házirendje, tehát gyakran láthattuk a városháza díszét. Így az sem
volt véletlen, hogy a darabokra tört
alkotás maradványait is megszemlélhettem. Akkori rajztanárom, Rácz Kálmán művészettörténeti téma kapcsán a
kecses nőalak mintaszerű ábrázolása
példájaként emlegette a szobrot. Ezt
a teltkarcsú hölgy figurát látván, az a
gondolatom támadt, hogy a szobrászok,
élve az alkotói szabadsággal, nem is
törekedtek az eredeti reprodukcióját
elkészíteni. A teleobjektív jóvoltából közelebbről szemlélve
a művet, jól látható,
hogy a frizura erősen eltér a maketten
megfigyelhetőtől.
Szembeötlő különbség a bal kézben
tartott mérleg, mely
a klasszikus két serpenyővel ellentétben,
egy régebbi időben
korabeli képeslapon használt közönséges

Justitia új szobra a Városháza
timpanonja felett

Az egykori szobor makettje a Jász
Múzeum gyűjteményében
(Fotók: Bugyi Gábor)
piaci mérleg, de az is hibásan ábrázolva. Természetesen a mai szemlélő
csak akkor látja a különbséget, ha az
Interneten utána keres a hiteles Justitia
ábrázolásnak, vagy a korabeli képeslapokat a kezébe veszi.
F. L.
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Matyóföldön találkoztak a városvédők
A programot a Matyó
Népi Együttes látványos műsora zárta.
A második napon három témakörben hangzottak el az előadások.
I. Örökségvédelem
(szekciófelelős: Kerner Gábor)
Az előadók hangsúlyozták a helyi értékek
védelmének fontosságát az örökségvédelem
szempontjából. Erre
példa Mezőkövesden a
Hadas városrész megőrzése, új tartalommal
való gazdagítása. FonTiborcz Zoltánné, Lantos Tiborné és Szántai tos a város infrastrukKatalin egy matyó ruhás hölggyel.
túrájának fejlesztése,
amely erősíti az ideA Város- és Faluvédők Szövetsége 33. genforgalmat és a túrizmus fejlődését is.
Országos találkozóját és Szakmai Konferenciáját Mezőkövesd Város Önkor- II. A népművészet
mányzata és a Mezőkövesdi Városvédő mint szellemi örökségünk
Egyesület szervezete ez év július 10-12- (szekciófelelős: Katona Edit)
én. Első nap a résztvevők a regisztráció Az előadók a hagyomány ápolását és a
után, a Bayer Róbert Kollégiumban és a kor igényeihez igazodó megújulást tarHajnal Hotelben kaptak szállást. Ebéd tották fontosnak.
után a város nevezetességeinek megtekintésére került sor. Sajnos az idő rövidsége miatt csak futó benyomást kaptunk
a Matyó Múzeum gazdag anyagából, a
Szent László templom gyönyörű freskóiból, melyet a helyi születésű Takács
István készített és a Hadas Múzeumfalu
látnivalóiból, ahol Kisjankó Bori munkásságával ismerkedhettünk meg bővebben. 17 órakor ünnepélyes megnyitóval
folytatódott a program a Mezőkövesdi
Közösségi Ház színháztermében. Először a találkozó fővédnöke Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő, majd a
találkozó házigazdái Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd polgármestere és Pető Istvánné a Városvédő és Szépítő Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően Ráday Mihály a Város és
Faluvédők Szövetségének elnöke hívta
fel a figyelmet a konferencia örökségvédelemben betöltött fontos szerepére. Matyó hímzések

III. A gyógy- és egészségturizmus
(szekciófelelős: Millisits Máté)
Az előadók a fürdőélet több évezredes
hagyományára hívták fel a figyelmet. A
fürdők jelentős szerepet játszanak a városok életében. Hatással vannak az építészetre, a képzőművészetre, a közlekedés
fejlődésére. Fontos szerepet töltenek be
a test és lélek megtisztulásában. Az előadásokon elhangzottakat a délutáni szekcióüléseken vitattuk meg. Ezt követően
a Városi Galériában Takács István életmű kiállítását tekintettük meg szakszerű
tárlatvezetés keretében. A nap programja
a Táncpajtában folytatódott, ahol a Podmaniczky – díjak és a Vándorbot átadása
után ünnepi vacsorával zártuk a napot a
Randevú Zenekar kíséretével.
A harmadik nap a környező falvak
(Bogács, Cserépfalu, Noszvaj) nevezetességeinek megtekintése mélyítette el
ismereteinket erről a vidékről. A találkozón Lantos Tiborné, Szántai Katalin és
Tiborcz Zoltánné képviselték a jászberényi városvédőket.
Szántai Katalin
vezetőségi tag

(a szerző felvétele)
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Déryné emlékezete
(pl. Kor falára, Boldog lelkek tánca stb.)
Szólótáncosi munkáját 2007-ben a nagykállói Kállai Kettős Néptánc Fesztiválon
nívódíjjal ismerték el.
1999-óta a Folklór Kulturális Közalapítvány főállású munkatársaként dolgozik.
2000 tavaszán felkérték a jászfényszarui
Iglice Gyermektáncegyüttes egyik vezetőjének, amit örömmel vállalt el, s immáron 14. éve tanítja a magyar néptáncot az
érdeklődő gyerekeknek Péter Szilárd
kollégájával együtt. Működésük alatt
az együttes számos szép szakmai sikert
ért el, és a csoportból sokan folytatták
táncos tevékenységüket a Jászság Népi
Együttesbn, és más táncegyüttesekben.
2002 májusában, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat felkérésére
Péter Szilárddal együtt Angliába,
Sas István köszönti az emlékünnepség résztvevőit
Durham városába utaztak, hogy az ottani
Városvédő és Szépítő Egyesületünk a költöztek, és azóta is itt él. A néptánccal iskolás gyerekekkel is megismertessék a
Jász Múzeummal és a Jászkerület Non- 1989-ben a Jászság Népi Együttes egyik magyar néptánc alapjait.
profit Kft.-vel közösen szeptember 29- utánpótlás csoportjában, a Barkóca 2012-ben a jászfényszarui Iglice
én emlékezett meg városunk egyik jeles Gyermek Néptáncegyüttesben ismerke- Gyermektáncegyüttessel megkapták a
szülöttéről, Déryné Széppataki Rózáról.
dett meg, ahol Hortiné dr. Bathó Edit és Jászfényszaruért kitüntetést. 2013. auA kis Patyikás Rózsi 1793. december 24- Bódi Tamás voltak az oktatói.
gusztus 19-én pedig Jászfényszaru Váén született Jászberényben Sheckenbach
József patikárius gyermekeként, s innen
indult a színművészet rögös útjára. Déryné jászberényi gyermekéveit, majd a halála után kialakult helyi kultuszát Hortiné
dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
képekkel illusztrált előadással mutatta be
az érdeklődő közönségnek. Ezt követően
került sor a Déryné-emlékplakettek átadására, amelyet ebben az évben Havrán
Bettina és Péter Szilárd, a Jászság Népi
Együttes táncosai, és a jászfényszarui
Iglice Gyermek Néptáncegyüttes művészeti vezetői vehettek át. A díjakat Bolla
János egyesületi elnök és Tóth József, a
Jászkerület Nonprofit Kft. igazgatója
adta át. Az emlékünnepség Déryné emléktáblájánál folytatódott, ahol a nagy Az ünnepség közönsége
színésznő mai tisztelői helyezték el a
szeretet és az emlékezet koszorúit.
1995-ben a felnőtt együttes közvetlen ros kultúrája terén végzett elkötelezett
utánpótlás csoportjába, a Szűcsné Urbán és magas szintű művészi munkájukat IV.
Iris Mária, Szűcs Gábor, majd Kuli Orsolya Béla emlékplakettel ismerték el.
és Kocsán László vezette Ifjúsági Tánc- A néptánc nagyon fontos szerepet játszik
együttesbe került. 1996-ban átkerült a Havrán Bettina életében, hiszen általa isHavrán Bettina, a jászfényszarui
Jászság Népi Együttesbe, ahol ma is ak- merhette meg igazán a magyar paraszti
Iglice Gyermektáncegyüttes vezetője
tívan táncol. Az együttes meghatározó tánc kultúráját, szokásait, hagyományait.
Budapesten született 1980. február 11- tagjaként számos nagysikerű koreográ- Éppen ezért legfőbb célja, hogy az elén, majd szüleivel együtt Jászberénybe fiában táncolt és táncol szóló szerepet múlt 25 év alatt szerzett tudását, tapasz-
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5 év múlva pedig ő
is felkerült az Árendás Gyermek Néptáncegyüttesből és
a Barkóca Gyermek
Néptáncegyüttesből alakult Ifjúsági Táncegyüttesbe,
ahonnan hamarosan
társaival együtt a
Jászság Népi Együttesbe vezetett az útjuk.
1996-tól a mai napig
aktív tagja a Jászság
Népi Együttesnek,
mellyel számos haTóth József, Bolla János és Hortiné dr. Bathó
zai és külföldi feszEdit az ünnepségen
tiválon szerepeltek
nagy sikerrel.
talatait, és a tánc szeretetét oktatói mun- 1997-ben került Jászfényszarura, az Igkája révén minél több fiatal táncosnak lice Gyermeknéptánc Együttes élére,
amelynek azóta is egyik művészeti veátadhassa.
zetője. 1999-ben létrehozták az Iglice
Folklór Kulturális Alapítványt, amelyPéter Szilárd, a jászfényszarui
nek elnöki teendőit látja el.
Iglice Gyermektáncegyüttes vezetője
Jászberényben született 1978. febru- 2001 őszétől az Iglice Gyermeknéptánc
ár 23-án. Mivel szülei a Jászság Népi Együttes csatlakozott jászfényszarui
Együttes alapító táncosai voltak, így már IV. Béla Általános Iskola és Művészeti
kora gyermekkorától kapcsolatba került Alapiskolához, s ettől kezdve itt továbba néptánccal, amelynek hamarosan maga folytatta a néptánc oktatását kolléganőjével, Havrán Bettinával.
is aktív művelőjévé vált.
1988-ban kezdett táncolni a Bajcsy Zsi- 2002 májusában, a Jász-Nagykun-Szollinszky Általános Iskolában, a Szűcs Gá- nok megyei Önkormányzat felkérésére
bor által meghirdetett néptánciskolában, Havrán Bettinával Angliába, Durham
majd egyik alapító tagja lett az 1991-ben városába utaztak, hogy az ottani iskolás
megalakult Árendás Gyermek Néptánc- gyerekekkel is megismertessék a magyar
néptánckultúra alapjait.
együttesnek.

Bolla Jánosné, Bolla János és Jakus Vendelné koszorúzáshoz készülődve
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Havrán Bettina és Péter Szilárd
Déryné-díjasok
2003-tól a Viganó Alapfokú Művészeti
Iskola oktatójaként a jászladányi Bokréta néptánccsoportot vezette, majd 2010től Pusztamonostoron oktatott 6-10 éves
gyerekeket.
2003-ban a Folklór Kulturális Közalapítvány főállású munkatársa lett.
2004-től 2008-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatójaként sikeres
vizsgát tett, és néptánc pedagógusi diplomát szerzett.
2012-ben a jászfényszarui Iglice Gyermek Néptáncegyüttessel megkapták a
Jászfényszaruért díjat. 2013. augusztus
19-én pedig Jászfényszaru Város kultúrája terén végzett elkötelezett és magas
szintű munkájukat IV. Béla emlékplakettel ismerték el.
2013 őszén a Petőfi Művelődési Házzal
közösen megalapította a Jászfényszarui
Hagyományőrző Együttest, melynek azóta is szakmai vezetője.
2013 szeptemberében a jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola főállású néptánc pedagógusa lett.
Péter Szilárd életében rendkívül fontos
szerepet játszik a néptánc. Élete párjául
is egyik táncos társát választotta, akivel
a tánc szeretete is régóta összeköti.
Péter Szilárd több évtizede elkötelezett
művelője a magyar néptáncnak és a hagyományőrzésnek.
(Fotók: Bugyi Gábor)
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Új helyszínen emlékeztünk az aradi vértanúkra
Több évtizedes hagyomány volt, hogy az
október hatodikai megemlékezést a Fehértói temetőben a 48-as márvány obeliszk előtt tartottuk. Az ez évi rendezvény
már új helyszínen zajlott. A Kapitánykerttel szemben a Zagyva bal partján, a
gyalogút mögötti földsávra egyesületünk
tagjai és segítőik 2013 őszén egy fasort
telepítettek, a 13 aradi vértanú és a Pesten kivégzett miniszterelnök emlékére. A
14 darab oszlopos tölgy csemete emlékeztet a mártírokra, akiknek neve az emlékkő fekete márvány tábláján olvasható.
A tölgyek folytatásaként jegenye nyárfák
zárják a sort. Nem kell sok évet várni,
hogy a lombok eltakarják a szépnek egyáltalán nem mondható, beton elemekből
álló kerítés látványát, melynek tövében
cserjék és bokrok is nőnek majd.
A gyásznap délutánján rendezett megemlékezésen Dr. Szabó Tamás polgármester
idézte fel az akkori tragikus eseményeket, majd Szántó József főesperes apát
plébános megszentelte az emlékkövet.
Ezt követően koszorúzásra került sor. Az
emlékezés során Bolla János és a Lehel
vezér Gimnázium férfi kara működött
közre, Deméné Ilonka Gabriella tanárnő vezénylésével. Az esemény rangját
emelte, hogy a Jász Lovasbandérium
tagjai a történelmi zászlókkal díszőrséget álltak. Az önkormányzati képviselők,
az intézmények vezetői és egyesületünk
tagjai is fontosnak tartották, hogy fejet
hajtsanak a vértanuk emléke előtt.
A beszámoló nem lenne teljes, ha nyilvánosan nem mondanánk köszönetet
azoknak, akik pénzadománnyal lehetővé tették a darabonként 8000.-forintos
fák megvásárlását, s ezzel az emlékpark
megvalósulását.
Az emlékfasor megvalósításához a következő személyektől és cégektől kaptunk még segítséget: Iusta-Selena Kft.,
Nagy Gábor, Geogép Kft., Agócs László, Rusvai György, Szádvári Gábor,
Tóásó Tibor, Zagyvamenti 2001 Zrt.,
Dósa Gábor,
Ezúton is köszönjük mindnyájuk nagylelkű adományát, munkáját és közreműködését.
F. L.
(Fotók: Bugyi Gábor)

Álljon itt az adakozók névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pöltenberg Ernő emlékére....................................................... Nagy Gábor
Török Ignác emlékére............................................ Hortiné dr. Bathó Edit
Láhner György emlékére.......................................Vargáné Deme Katalin
Knézich Károly emlékére.................................................. Lantos Tiborné
Nagysándor József emlékére...............................................Baráth Miklós
Gróf Leiningen-Westerburg Károly emlékére....................... Goda Zoltán
Aulich Lajos emlékére.........................Szántai Katalin, Tiborcz Zoltánné
Damjanich János emlékére.................................................Besenyi Vendel
gróf Vécsey Károly emlékére................................................Szikra István
Schweidel József emlékére.................................................dr. Ócsai Antal
Lázár Vilmos emlékére...................................... Muhariné dr. Bolla Ilona
Dessewffy Arisztid emlékére.............................................Molnár György
Kiss Ernő emlékére....................................................... ifj. Czigány István
gróf Batthyány Lajos emlékére................................................Bolla János

Dr. Szabó Tamás polgármester úr emlékezik az aradi vértanúkra

A Lehel Vezér Gimnázium Férfikara

Berényi Kármentő

Szántó József apát úr
megszenteli az emléktáblát

Emléktábla a tisztelet virágaival

A Jász Lovasbandérium tagjai

Az elültetett oszlopos tölgy fasor

Emléktábla
Rudnay Gyula
tiszteletére
Az idei év sem múlt el emléktábla elhelyezés nélkül. Április 16-án délután
újabb emléktábla került a Hamza Múzeum és Jász Galéria utcai homlokzatára.
1989 óta immár a 47. emlékhely, ahol
mód van az emlékezésre. Kora ismert
festőjének munkásságát Gara Irén a
Jászsági Képzőművészet-Barátok Egyesületének alelnöke méltatta.
F. L.
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Nyugodjanak
békében!
Már 26. alkalommal lobbantak fel az
emlékezés apró fényei mindenszentek
délutánján. 1988 óta nem múlt el egyetlen év sem, hogy egyesületünk tagjai közül többen, vagy kevesebben ne találkoztak volna a Védett temetőkert sírkövei
között azzal a szándékkal, hogy egy-egy
szál gyertya meggyújtásával emlékezzenek az ott nyugvó ősökre. A szélcsendes
ünnepi alkonyban méltóságteljesen lobogtak a parányi fények a 100-160 éves
emlékek előtt.
F. L.
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Berényi Kármentő

A Szúnyogostól a Szent István körúti hídig
Fényképek a múltból

Sörház utcai híd

A kőhíd

Faragó László képriportja

Barátok hídja

Öntő utcai híd

Kőhíd

Fecskehíd
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Berényi Kármentő

– végig a városi Zagyva mentén

Szövetkezet úti híd

Mizsei híd

Csók utcai híd

Szent Imre herceg úti híd

Móricz Zsigmond utcai híd

Szent István körúti híd
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Berényi Kármentő

Reménykedjünk?
A Redemptio ez év októberi számában
érdeklődéssel és némi irigységgel olvastam, hogy Jászalsószentgyörgyön tájház
nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt.
Helyi összefogással sikerült a 19. század végén épült magyar háztípusú hajlékot berendezni, hogy bemutathassák
a ma emberének az egykori szoba és
konyha hangulatát és az akkor használat
tárgyakat. A Kiss Erika szerkesztésében
2002-ben megjelent füzet, amelyik a
Jászságban lévő tájházakat és helytörténeti gyűjteményeket mutatja be, előszavában dr. H. Bathó Edit, a múzeum
igazgatója így ír: „A Jászság talán az
ország egyetlen olyan kisrégiója, ahol
kilenc településen tizenegy helytörténeti gyűjtemény, vagy tájház működik. E
gyűjtemények és szakkörök hagyományápoló és kultúrateremtő tevékenységükkel sajátos színfoltjai, ékességei a jászok
földjének. Évente több ezren keresik fel
a szépen berendezett kiállításokat.” Azóta a számuk már megnövekedett, mert
15 településen 21 tájház vagy gyűjtemény található. A városunkba látogató
és tájház iránt érdeklődő turistáknak restelkedve kell mondanunk, hogy nálunk
ilyen nincs.

A 2011. júliusi Kármentőben írtam néhány mondatot arról, hogy tájház lesz-e
valaha a Gyöngyösi út és Kun utca sarkán álló, a 19. század végén épült lakóház. Az épület állaga egyre romlik. Jóllehet, ma is érvényben van az a rendelet,
hogy műemléki védettség alatt áll, le
nem bontható (esetleg összedől). A tulaj-

Már a „tulipános” hídon
is átkelhetünk!
Az egykori fából ácsolt gyalogos hidak
mára csak az idősek emlékezetében, illetve korabeli fotókon maradtak fenn.
A Zagyva városi ágán létesített átkelők
mind vasbetonból készültek. Egyetlen kivétel a 2009 májusában átadott, a piacot
és a Lehel Filmszínház előtti utat összekötő híd, mely fából készült különleges
munka. A mostani, látványnak is érdekes átkelő elkészítéséhez acél idomokat
használtak. Az elődről: A XX. század első
éveiben épült Serház utcai, későbbi nevén
Legényegylet hídja, mellyel lehetővé vált,
hogy a környéken lakók nagyobb kerülő
nélkül juthassanak el úti céljukhoz.
F. L.

donos halála után az örökösök, mivel az
önkormányzat lemondott az elővásárlási
jogról, az épületet eladták. Reméljük, az
új tulajdonos tiszteletben tartja a jogszabályt, és a 19. század végi hangulatot
idéző nádtetős épületből egykor tényleg
tájház lesz.
Faragó László
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