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Baráth Miklós emlékére

A jászberényi közbirtokosságról
A közelmúltban elhunyt a jászberényi
Városvédő Egyesület egyik alapító tagja.
Vele beszélgetve mindig nosztalgiával
szólt a közbirtokosságról és Mántelek
pusztáról, ugyanis négy éves koráig ott
élt szüleivel, az édesapja volt az utolsó
pusztagazda a jászberényi közbirtokosság
mánteleki pusztáján.
De mi is volt ez a közbirtokosság?
Jászberényben a 18. században (és előtte
is) nagyméretű, külterjes állattartás folyt.
Már a török időkben is jelentős létszámú
vágó állatállományt hajtottak a tőzsérek
Jászberényből és környékéről a nyugati
országok városaiba.
1745-ben, a redemptio idején Jászberény
nagy kiterjedésű pusztákat váltott magának. 1745-ben 75.189 kh értékben váltott
földet, s ezért 63.150 réhnes forintot fizetett be a Jászkunság földmegváltási összegébe. Ezt az összeget 760 személy adta
össze, így az egy főre eső földmegváltási
díj 83,09 Ft.
A megváltott földterület megoszlása:
Jászberény
33.912 kh
Boldogháza, Négyszállás
12.000 kh
Lajos és Mizse
25.856 kh
Bene puszta fele
3.321 kh
5.189 kh
Ezek a nagy kiterjedésű pusztabirtokok
lehetővé tették a nagymérvű külterjes
állattartást, mely elsősorban a Kiskunságban megváltott földterületeken összpontosult.
A Jászság, a Kiskunság és a Nagykunság által megváltott összes földterület
889.748 kh-ra tehető.
Ebből a földterületből
Páka puszta
(Kiskunfélegyháza mellett)
4.858 kh
Mérges puszta
(Kiskunhalas mellett)
4.234 kh
16.092 kh
-at tett ki. Ezen a területen a Hármas kerület majorsági gazdálkodást folytatott, és
ennek a jövedelméből fedezték a központ
fenntartási költségeit.
25 települése volt ebben az időben a Jászkunságnak. Maga a Jászkunság nem ös�szefüggő terület volt, hanem kilenc részterületből állt.

Jászság
Kiskunság
Nagykunság

1 részterület
5 részterület
3 részterület
9 részterület

A redemptióval megváltott földterület egy
részét – a Jászságban 63, a Nagykunságban 40, a Kiskunságban 30-35%-át – kiosztották a földváltók között, a befizetett
pénzösszeg arányában kapott ki-ki földet.
Ezek a tőkeföldek. Ők és a leszármazottaik lettek a redemptusok. A ki nem osztott
rész a települések redemptus közbirtokosságának köztulajdonába és a redemptusok
aránykulcs szerinti közös használatába
került. Az osztatlan közbirtokossági földeken kisebb részben gabona- és takarmánytermelés, nagyobb részben külterjes pusztai állattenyésztés, legelő- és
erdőgazdálkodás folyt. A közbirtokok
jövedelmét a települések közigazgatási
és törvénykezési kiadásainak fedezésére
fordították, a jövedelem másik részét a
Liber Fundi-ban (földkönyv) nyilvántartott aránykulcs szerint, az abban nyilvántartott tőkeföld arányában járulék illette
meg a családokat.
A jászkunsági települések a távolabbi
pusztabirtokokat bérbe adták, a közelebbieket a hatóságok saját kezelésben
tartották, s ezeken majorsági gazdálkodást folytattak, de a földet közösen művelték, díj nélkül. E közös művelés során
a lakosok évente 3-6 napot dolgoztak e
célra – főmunkaidőben. Ezzel szemben
készpénzzel nem kellett fizetniük kerületi
házadót, sem községi pótadót.
Jászberény nagy kiterjedésű határában a
távolabbi területeket önálló tulajdonba
adták, és ezeken a területeken kezdődött
el a tanyarendszer kialakulása. A közelebbi területeket közösen használták. A
távolabbi puszták nagy kiterjedésű legelőin legelőgazdálkodást folytattak, a
jászberényiek itt legeltették nagy létszámú állatállományukat. Tavasszal kihajtották, ősszel pedig vissza, és a város körüli
ólaskertekben teleltették őket.
A lakosság növekedése földéhséget is
hozott magával. Ennek levezetésére megengedték a kitelepülést Lajosra, Mizsére
és a fél Benére. A kitelepülők részére ide-

iglenesen feles bérletre földet osztottak
ki. Ezek a bérleti szerződések 10-15 évre
szóltak, ha a bérlet letelt, a bérlőnek tovább kellett állnia. Ez a jövedelmező, belterjes gazdálkodásra semmiképpen nem
volt jó, a bérlő nem tudott hosszabb távra
befektetni, ha tanyát épített, azt a szerződés lejárta után ott kellett hagynia, vagy le
kellett bontania.
A 19. század közepére Magyarországon, ezen belül a Jászkunságban is az
örökösödések folyamán a földingatlanok elaprózódtak, és ráadásul azok még
egymástól távol is kerültek, így a gazdálkodás gazdaságossá tétele érdekében
szükségessé vált a tagosítás. De nálunk,
a Jászkunságban, így Jászberényben ehhez még hozzájárult a megnövekedett és
elszegényedett lakosok igénye a közföldek felosztása iránt.
Az 1840. évi XXX. törvénycikk intézkedik a jászkunsági földek tagosításáról.
1850-51-ben kezdték meg az előmunkálatokat. Jászberényben az első tagosításokat 1853 decemberében hajtották
végre. A közbirtokosságot mint fogalmat
ez a folyamat hozta létre, keletkezési
időpontja nem ismert. Közbirtokossági
tanácsok jöttek létre, ezek a város vagy
a község vezetésével együttműködtek,
tagjai csak redemptusok lehettek. A tanács elnöke általában az adott település
első számú vezetője volt, így a képviselő-testület és a közbirtokossági tanács
együtt irányította az adott helység gazdasági életét. Különválásra az 1870-es
évek vége felé került sor.
Jászberény városa 1858-ban a hajtai
közbirtokossági birtok egy részét és
Négyszállás pusztabirtokot felosztotta a
tőkeföldes közbirtokossági tagok között.
1855-ben a Karcagon tartott Hármas kerületi közgyűlésen a kerületek elhatározták
Páka és Mérges pusztabirtokok felosztását. Mérges 4.234 kh területtel Jászberény
város tulajdonába került, melyet a nagy
távolság miatt a város, illetve a közbirtokos bérlet útján tagosított.
A tagosítás az egész Jászkunságban elhúzódott, az 1860-as évek vége felé fejeződött be. A tagosítást nehezítette az is, hogy
a jászkun birtokosok a redemptionális

Berényi Kármentő
földkönyvek alapján kétféle tulajdonjogot
tartottak nyilván: a ténylegesen birtokban
tartott tőkeföld tulajdonjogát, valamint az
osztatlan közbirtokossági közös művelésű földet, úgynevezett járulékos földek
közös tulajdonát.
1860-ban Lajos és Mizse puszta, ahol
Jászberény nagy legelői voltak, közigazgatásilag elvált a várostól, 1873-ban pedig Lajosmizse néven önálló községgé
alakult, így a jászberényiek részére lezárult a kitelepülés lehetősége. Ez társadalmi feszültségek forrásává vált. Azonban
Lajos, Mizse és Bene elvesztésével még
így is jelentős közföld maradt a jászberényi redemptusok tulajdonában.
Magyarországon a kiegyezés után az
1871. évi XVIII. törvénycikkel szabályozták az egyes települések jogállását
és szervezetét. A települések gazdaságirányító tevékenységének maradványai
és közvetlen befolyásuk a földművelésre
ezzel megszűnt. Jászberény 1873-ban
rendezett tanácsú város lett, és szükségessé vált a közvagyon elkülönítése
a redemptus közbirtokosok és a város
között. Jászberényben ez 1878. december 10-én valósult meg, a városi
képviselőtestület és a közbirtokossági
testület együttes ülésén. A jászberényi
közbirtokosság kizárólagos tulajdonába
került Mérges puszta, Hajta, Öregerdő
és a külső malom környékén lévő közös
terület. Mérges puszta jövedelme 1880.
szeptember 29-ig a várost illeti, utána
a közbirtokosságot. Kettéválasztotta a
városi és a közbirtokossági pénztárt, és
elfogadták alapszabályukat is, melyben
rögzítették szervezeti felépítésüket és
működésük legfontosabb elveit. Feladatukká vált az apaállat gazdálkodás, a birtokosok állatállománya legeltetésének
megszervezése, a város mezőgazdaságának fejlesztése, irányítása, tenyészállatok, jó minőségű vetőmagvak beszerzése, a gazdák szakmai ismereteinek
bővítése, a közbirtokossági vagyonnal
történő okszerű gazdálkodás, a közös
vagyon gyarapítása, a keletkezett jövedelem szétosztása a tagok között és a
kultúra támogatása is. Ennek keretében
már korábban, amikor a mai Lehel Vezér
Gimnázium nyolc osztályossá vált, 200
kh földet adományoztak az intézetnek,
ezzel is segítve működési költségei fedezését. De 1892-ben, amikor a mezőgazdasági szakiskola megalakult, 210 kh
földet adományoztak az intézménynek
tangazdaság céljára.

1881. december 27-i közgyűlésükön
alapszabály módosítást hajtottak végre.
A vezetés irányítására száztagú bizottságot hoztak létre, ezt akkor így mondták,
„önkormányzati jog gyakorlásá”-ra. A bizottság ötven tagját a legtöbb adót fizetők
alkották, a másik ötven tag választás útján
lett a bizottság tagja. Elnököt, elnökhelyettest, jegyzőt, pénztárost, gazdasági felügyelőt és még nyolc másik tagot választottak, akik együttesen a tizenhárom tagú
igazgatóságot alkották. Mandátumuk három évre szólt. Ezen a közgyűlésen döntöttek a közbirtokosság bélyegzőjéről is,
mely „… áll egy tojásdad pajzsból, rajta a hagyományos kürttel, mi felett egy
búzakalász látható: hozzátámasztott
sarlóval.” Ezt a bélyegzőt használták a
közbirtokosság megszűnéséig, 1949-ig.
A jászberényi közbirtokosság eredményesen gazdálkodott, a nehéz gazdálkodási
körülmények közepette sem oszlott fel. A
Jászságban 1893-ig Jászalsószentgyörgy,
Jászárokszállás, Jászberény és Jászkisér
kivételével feloszlottak a közbirtokosságok. Jászberény megerősödött, célkitűzéseinek megfelelően vagyonát is kezdte gyarapítani. 1888-ban megvásárolták
Mántelek és Ürbő pusztabirtokokat, mintegy 2.850 kh-as területtel. Ez a két puszta
közigazgatásilag Bugyi és Sári határában
terül el. A két pusztáért 133.400 Ft-ot fizettek. Ezen összeget kölcsön útján tudták
előteremteni. E két távoli pusztát külterjes állattartásra, szarvasmarhacsordák és
ménesek legeltetésére használták.
A mánteleki pusztáért felvett kölcsön
törlesztését a Mérges és Hajta puszta
jövedelméből fedezik. A korabeli iratokból kitűnik, a mánteleki legelő nem elég
jövedelmező. A XIX. század második
felében szarvasmarha tenyésztés vonatkozásában fajtaváltás történik. A magyar
szürke állomány kicserélődik, kialakul az
igényesebb, nagyobb hús- és tejhozamú
állomány, és létrejön az istállózó szarvasmarha tenyésztés. Ez az állomány csökkenésével is járt. Ez magával vonzotta azt
is, hogy a legeltetési szezonban kevesebb
állatot „vertek ki” a pusztai legelőre. Ez
azonban a közbirtokosság gazdálkodását
megingatta ugyan, de jövedelmezősége
nem nagyon csökkent.
1895-ben új alapszabályt szerkesztettek,
melynek alapján az eddigi száz tagú tanács helyett közbirtokossági tanácsot
állítottak fel. 1910. február 7-én újabb
szabályzatot alkottak, s ez már érvényben
maradt a feloszlatásig, 1949-ig. Az irányí-
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tásra ugyancsak közbirtokossági tanácsot
hoztak létre, mely áll: elnökből, elnökhelyettesből, pénztárnokból, ügyészből,
pénztári ellenőrből és 24 tanácstagból.
Mint már említettem, a távoli Mérges
pusztát haszonbérlet útján hasznosította a
testület. Az 1900-as évek elejére haszonbérbe adása már nem volt kifizetődő, a
bérlők is a haszonbérlet csökkentését kérték, így azt 1903-ban eladták. Az eladási
összegből 510.000 korona kiosztásra került a közbirtokossági tagok között, a maradék összeget a szervezet fenntartására
fordították.
A 2850 kh kiterjedésű puszta megmaradt s ezt továbbra is legeltetés céljaira
hasznosították. A pusztán folyó munkák
szervezését az ott lakó pusztagazda irányította. Az első pusztagazda Koncsik
Pál volt. 1892-ben őt Terenyi István követte. Az ekkor készült átadás-átvételi
jegyzőkönyv szerint majorszerű központ
volt a pusztán. A majorban tiszti lak (a
pusztagazda lakása) irodával, kukoricagóré, ököristálló, hodály, gépszín, borjúistálló, alsó cselédház, csalédlak két
család részére, kovácsműhely, istálló
9 lóra (hídlásos). Sertésól, külső pince,
gyümölcsös kert 20 db oltott csemetével,
külső gulyáslakás, külső akol, 3 db kút,
közkutak a pusztában, nem kevés szalma
és takarmány. Az épületek mind nádtetősek, a lakások egy kivétellel két szoba konyhásak kemencével és beépített
„sparhelt”-tel (cselédlakások is). Nemesi
közbirtok lehetett ez a terület, Jászberény ezekkel az épületekkel vásárolhatta
meg, s korábban is legeltetés, illetve majorsági gazdálkodás céljait szolgálhatta.
Mivel a 20. század elején csökkent a
legelőre kihajtott állatok létszáma, így
csökkent a birtokosság jövedelme is. Ebből kifolyólag Koncsek István közbirtokossági elnök egy olyan javaslattal élt az
igazgatóság felé, hozzanak létre közbirtokossági hitelintézetet 240 ezer korona
alaptőkével (a jászberényi bankokban kb.
ennyi betéttel rendelkeztek a közbirtokossági tagok). 8-11%-os kamatra adtak
volna hitelt, a kisbirtokosok és kisiparosoknak. A betétek után pedig 4-4,5%-os
kamatot fizettek volna. Ez a részvényes
gazdáknak előnyösebb lett volna, mint a
már működő jászberényi pénzintézetek
feltételei. Ezt a javaslatot az 1912. február 5-én tartott közbirtokossági gyűlés elfogadta, de a takarékpénztár felállítására
már nem kerülhetett sor a Nagy Háború
kitörése miatt.
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A közbirtokosság tevékenysége az I. világháború után Mántelekre, Jászberényben
pedig a Hajtára és Öregerdőre terjedt ki.
A közbirtokosság székháza Jászberényben a Szabadság tér 19. sz. alatt volt. Jelenleg ezen az ingatlanos Járási Hivatal
(volt Munkásőrség épülete) és egy átalakítás alatt lévő épület áll. (Ez az épület
az MSZMP Járási-Városi székháza volt
1989-ig.) A Munkásőrség és a Pártbizottság épülete építése előtt a közbirtokosság
székházát lebontották. 1902-ben vétel
címén telekkönyvezték a közbirtokosság
nevére ezt az épületet.
A közbirtokosság Jászberényben erdővel,
nádassal és legelővel is rendelkezett. Az
erdő Öregerdőben és Tőtevényen volt, a
nádas a Hajtán, a legelő viszont több darabban, a város nyugati határában. Ezen a
legelőkön legeltették a városi gulyát (reggel kihajtották, este pedig haza). A nádas
terméséből a közbirtokosok váltságföldjük alapján nádat kaptak. Ide kívánkozik
egy megjegyzés, 1957-ben a Szabad Föld
újság szerint százalékos arányban Magyarország városai között Jászberényben
volt a legtöbb nádtetős ház. Valószínűleg
köszönhető ez a Hajta közelségének. Az
erdőkben a törvény szerinti erdőgazdálkodás folyt. A kitermelt fát valószínűleg
eladták, ennek értékét közös költségekre
fordíthatták, ugyanis adóhasznából eredő
jövedelem kiosztásával nem találkoztam.
Mántelken a városból oda lehajtott, a
gazdák tulajdonát képző, főleg növendék
állatok legeltetése történt, valamint kismértékben majorsági gazdálkodás is folyt.
Nem találtam egyértelmű bizonyítékokat
arra vonatkozóan, hogy a közbirtokosságnak mint jogi személynek volt-e közös állatállománya. Valószínűnek tartom, hogy
1945 előtt igen, ugyanis Cseh Géza kutatásai szerint a háborús események miatt a
közbirtokosság állatállományából összesen 2 db csikó maradt meg.
Az 1910-es évek elejétől az intenzív állattenyésztésre való áttérés következtében a
legelőre hajtott állatok száma csökkent.
1910-ben még 1200-1300 szarvasmarhát
legeltettek Mántelken, a következő évben
pedig már csak 850-et, de 1943-ban már
613 szarvasmarhát és 6 lovat, a Mántelek
környéki gazdák pedig 189 szarvasmarhát és ugyancsak 6 lovat.
A legeltetésért fűbért kellet fizetni. A közbirtokossági tagoknak kevesebb, a nem
birtokossági tagoknak pedig magasabb
volt a tarifa. Találkoztam olyan esetekkel
is, ahol az évenként kifizetett osztalékot

Berényi Kármentő
betudták a fűbérbe.
A lehajtás Szent György napja környékén
történt. Jászberényben a Rákóczi fájánál
(Kossuth út és Temető utca sarkán) volt
a gyülekező, és onnan hajcsárok hajtották
le az állatokat. Lehajtás közben a településeket elkerülték, földutakon mentek. Az
útba eső legelőket időnként „megcsapolták”, az itatást pedig az egyes határokban
a legelőkön lévő közkutakban oldották
meg. Éjszaka valahol egy tisztáson megaludtak, s másnap folytatták útjukat. Két
napig tartott, míg odaértek.
A város déli részén lévő tanyák gazdái
összefogtak, és közösen hajtották le állataikat.
Ahhoz, hogy a tulajdonosok megismerjék, bélaggal látták el állataikat. Minden
állattulajdonosnak bélagozója volt, mely
a gazda vezeték- és keresztnevének betűit
tartalmazta, azt tüzesre hevítették és belesütötték a jószág nyakába.
Jászberény utolsó hajcsára Csirke András
volt, aki később Jászboldogházán mint levélkihordó dolgozott.
A legelőről történő visszahajtás Szent Mihály napja körül, vagy ha a legelő korábban elfogyott, korábban történt, ami a száraz nyarak alkalmával gyakran előfordult.
Ha a 40-es évek lehajtásait vizsgáljuk,
feltűnően sok ökröt hajtottak le legeltetni.
Ezek átmeneti lehajtások lehettek, amikor
az ökröknek otthon nem volt munkájuk,
ne kelljen takarmányozni őket, lehajtották Mántelekre legeltetni, s ha szükség
volt a munkájukra, hazahajtották.
A Mántelken folyó munkákat a közbirtokosság által megválasztott pusztagazda
irányította és fogta össze. Megbízatása
általában három évre szólt, de ezt meg
lehetett hosszabbítani. Megbízatási ideje
alatt családjával együtt kint lakott a pusztán, az úgynevezett tiszti lakban. A közbirtokosság teljhatalmú képviselője volt,
ő fogadta fel a gulyásokat és béreseket, ő
irányította és szervezte a házi gazdálkodást, s végezte annak számadását a gazdasági felügyelő által megadott utasítások szerint. Nyilvántartotta a lehajtott és
hazahajtott állatokat, biztosította a közös
állatállomány téli takarmányszükségletét, megszervezte és irányította a pusztán
folyó összes munkafolyamatokat, egy
szóval felelős volt mindenért. Fogadta az
ellenőrzésre érkező személyeket és beszámolt az adott évben az addig elvégzett
munkáról.
1939 és 1945 között a pusztagazdai feladatokat Baráth Miklós (1901-1972),

Jászberény, Hitler (ma Ady Endre) úti
lakos látta el. Ő ifj. Baráth Miklósnak
(Jb. Kinizsi u.) az édesapja volt. Hat évig
lakott kinn a pusztán, fizetésként 15 kh
illetményföldet kapott, melyen azt termelt, amit akart, és annyi állatot tarthatott,
amennyit a 15 kh föld terméséből el tudott tartani. 1944-ben 1 kh búzát, 10 kh
rozsot, 3 kh kukoricát és 1 kh burgonyát
termelt. Állatállománya: 2 ló, 2 tehén, 1
növendéküsző, 4 ökör, 4 tinó és 7 sertés,
valamint 20 tyúk és 20 liba.
Munkájával felettesei meg voltak elégedve, a pusztán folyó munkákat a közbirtokossági tanácstagok rendszeresen ellenőrizték, arról nyilvántartást vezetett.
A házi gazdaságban 1943-ban búzát,
rozsot, árpát, zabot, csöves kukoricát,
burgonyát, napraforgót, 24 kh területen
dinnyét is termeltek. A dinnyetermesztést
Baráth Miklós honosította meg, mely oly
jól sikerült, hogy a termést Németországba tudták exportálni. A háborús viszonyok között ez jó bevételt biztosított a
közbirtokosságnak. Ugyancsak lépéseket
tett a gyümölcstermesztés megvalósítása
felé, 3 kh gyümölcsöst telepített.
Baráth Miklós fiai, ifj. Baráth Miklós
(1941-2018) és Baráth Károly (sz. 1943)
ugyan Jászberényben születtek, de születésüktől 1945-ig Mántelken éltek. Személyes emlékük kevés maradt életük ezen
rövid szakaszából.
A második világháború után a háborús
károkat a közbirtokosság gyorsan kiheverte és életképesnek bizonyult. Az 1945.
évi földreform után Bugyi, Dabas és Sári
földigénylő bizottságai 645 kh-at osztottak ki az igényjogosult lakosok között. Ez
szabálytalan volt, ugyanis az 1945. évi
600. miniszterelnöki rendelet a közös
gazdaságok kiparcellázásáról nem intézkedett, hanem csak a magán- és egyházi
tulajdonban lévő birtokok felosztására
biztosított lehetőséget. A jászberényi közbirtokosság jogorvoslattal élt, így Bugyi
községtől 135 kh, Dabastól pedig 70 kh
erdőt követelt vissza.
1945 után pusztagazdát már nem neveztek ki, az ottani gulyások vezetője volt
ezzel a feladattal megbízva. 1948-ban
vagy 1949-ben (biztos adat nincs) Molnár István Jászberény, Rét u. 1. sz. alatti
lakost nevezték ki, az időközben történt
megszűnés következtében leköltözésére
már nem került sor.
A háború után a szántóföldi művelésre
használt területet 1947-ben 2/3-os, 1948ban pedig feles bérletre adták ki.
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A közbirtokosság a második világháború
által okozott károkat gyorsan kiheverte,
működése továbbra is életképesnek bizonyult. 1947-ben már 163 jászberényi
és 346 Mántelek környéki állat legelt a
pusztákon. Jászboldogháza 1946-ban
önálló községgé vált, elvált a várostól.
Vagyonmegosztás a közbirtokosság esetében nem történt. Boldogházán jelentős
számú redemptus közbirtokos élt, abban
állapodtak meg, hogy a birtokosság működtetését végző tanácsba két boldogházi
személyt hívnak, akik a boldogházi tagok
érdekeit képviselik. Ezen két személy
egyike édesapám volt.
1949. február 13-án a redemptus közbirtokosság közgyűlést tartott. Ez egyben tisztújító közgyűlés is volt. Megtárgyalták és
elfogadták az 1948. évi gazdálkodás eredményeit, a zárszámadást, és elfogadták az
1949. évi költségvetést. A régi vezetőség
mandátuma lejárt, és tisztújítást hajtottak
végre.
Lénárt István elnök bejelentette a saját,
illetve a régi tisztviselők lemondását. A
közgyűlés vezetését a korelnök, Tukora
Bakos János vette át, felkérte a közgyűlést az új tisztikar megválasztására. A jelölő bizottságba Baráth Miklóst, Terenyi
Pétert, Almási Andrást és Baranyi Elek
tagokat jelölte. Javaslatát a közgyűlés
elfogadta. A jelölő bizottság rövid tanácskozás után megtette javaslatát.
Elnöknek ismételten Lénárt Istvánt, alelnöknek Szarvas Ferencet, pénztárnoknak
Telek Árpádot, ellenőrnek Fejes Imrét,
ügyésznek dr. Kármán Antalt, tanácstagokul Bagyinszki Andrást, Beszteri Ferencet, Beszteri Mihályt, Bugyi Józsefet
(Hatvani út), Bugyi Józsefet (Újerdő),
Fülöp Istvánt, Molnár Istvánt (Szarka u.),
Molnár Istvánt (Rét u.), Muhari Ferencet,
Oláh L. Istvánt, Palotai Jánost, Pataki
Sándort, Sánta Lászlót, Sápi Józsefet, Simon Józsefet, Somogyi Lászlót, Szádvári
Vendelt, Szendi Ferencet, Zsótér Bélát és
hivatalból Gájer Józsefet javasolták.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az új tisztikart megválasztottnak mondta ki.
Ez a közgyűlés a nagy múltú közbirtokosság utolsó közgyűlése volt. Ezt akkor az
ott jelenlévők sem gondolták, ugyanis bizakodva kezdték el az 1949-es esztendőt.
A közbirtokosság 1949-ben az alábbi
földingatlanokkal rendelkezett:
a jászberényi határban 285 kh 1189 □öl
Sári határában
1945 kh 672 □öl
2231 kh 261 □öl

Épületingatlanai voltak
– Jászberény szabadság tér 19. sz. alatt a
központban
– Mánteleken tiszti lak, 3 istálló, „ojtópajta”, 2 szolgálati lakás, 3 „zuhatagkút”
– Jászberény külső malomnál kerülő lakás,
2 istálló
– Jászberény Öregerdőben: kerülő lakás,
istálló, fészer
A Jászberényben lévő földingatlanból 219
kh nádas, a többi erdő, illetve legelő.
A közbirtokosság megszüntetéséről JászNagykun-Szolnok vármegye Közigazgatási Bizottsága adminisztratív intézkedéssel döntött: ügyiratszám 563-24/1950.
(Megtalálható a MNL Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltárában Jászberény
város polgármesteri iratai között.) Ezzel a
döntéssel az 1745. évi redemptio maradványa szűnt meg, és a redemptusi tudat elvesztéséhez vezetett. Redemptus őseink a
különböző földosztások után megmaradt,
de 1745-ben megváltott, a közösség tulajdonában lévő legelő, rét, erdő és nádas
birtokokon megszervezték és irányították
a közös gazdálkodást, a befolyó jövedelmekből pedig a közbirtokossági tagok között részesedést osztottak ki. – Ez a múlté
lett.
Ha a Jászberényi Közbirtokosság történetét vizsgáljuk, két vezető személy nevét
külön is meg kell említeni. Mindketten
pénztárosok voltak, munkájukkal a köz
javát szolgálták, munkájukat önzetlenül
és lelkiismeretesen végezték. Rigó Ferenc 1918-1941-ig látta el ezt a feladatot, 1941-ben betegsége miatt le kellett
mondani. Az I. világháború után az ő
munkájának köszönhető, hogy a háború
utáni nehéz időszakot átvészelték, sőt a
közbirtokosság talpon maradt. Utódjáról,
Sárközi Sándorról ugyanez mondható el,
a II. világháború utáni talpon maradásban
igen jelentős szerepe volt.
Mi lett a közbirtokosság földingatlanainak sorsa?
A magyar állam tulajdonába kerültek.
Mánteleken egy Sertéshizlaló Nemzeti
Vállalat működött hosszabb ideig. 1993ban a dabasi földhivatalnál érdeklődtem,
kik a használói az egykori mánteleki
pusztabirtoknak. A terület egy része akkor
a Felsőbabasi Állami Gazdaság kezelésében volt, másik részét kisajátították katonai lőtér céljára, harmadik részén pedig
a dabasi Fehér akác Mg. Tsz. Gazdálkodott. 1993-ban a jászberényi ingatlanok a
Zagyvamenti Tsz. használatában lehettek.
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A ‚90-es évek földprivatizációja után mi
lett az ingatlanok sorsa, nem tudom, nem
tudom, kinek a tulajdonába kerültek.
A Jászberényi Közbirtokosság iratai közül
kevés dokumentum maradt fenn, tagjai
közül egyre kevesebben élnek. Ez az írás
részben alapkutatásokon alapszik. Szeretnék köszönetet mondani dr. Cseh Gézának, a szolnoki levéltár főlevéltárosának,
a dabasi és a jászberényi földhivatal
munkatársainak és Molnár Istvánnak, korábban 1993-ban az ez irányú kutatásaim
segítéséért köszönettel tartozom Baráth
Miklósné, Baráth Károly, Szántai Katalin,
id. Hájos Pál, Szűcs Kálmán és Kispál
Albert uraknak, illetve hölgyeknek, akik
ezen írásom elkészítéséhez segítséget
nyújtottak.
A Jászkürt 1990. évi júniusi számában a
9. oldalon megjelent egy tudósítás, mely
szerint „1990. június 7-én újjászervezte sorait a Kisgazdapárt keretében
működő, nagy múltú közbirtokosság
is. Az elhunyt tanácsosok helyébe új
tagokat választottak: Molnár István,
Lantos Kálmán, Nagy Kálmán, dr.
Nagy Pál, Bathó Péter, Szűcs Kálmán,
Hájos Pál, Hájos Lajos, Kovács sándor,
Fridvalszky János, Szegedi Szilveszter,
Bíró Ferenc.” Ennyi a híradás.
Egyébként a kárpótlások idején Jászberény város a közbirtokossági ingatlanokra
a kárpótlási igényt benyújtotta a Kárpótlási Hivatalhoz, azonban ezt nem fogadták el – így a Közbirtokosság nem kapta
vissza földterületeit, így nem kezdhette
meg működését.
Besenyi Vendel
helytörténeti kutató
Források:
Cseh Géza: Redemptus közbirtokosságok
szervezete a századfordulón és a városi
önkormányzatok. Kézirat, dátum nélkül.
MNL JNSZ Megyei Levéltára
Kiss József: Jászkunsági agrármozgalmak
a kiegyezéstől a millenniumig (18671895). Budapest, 1968
Jászberényi Redemptus Közbirtokosság
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek 18741947. Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek
1882-1908. MNL JNSZ Megyei
Levéltára 1. doboz
Jászkürt 1990. június 9.
Baráth Miklósné és Szántai Katalin
magán dokumentumai
Baráth Károly, Szűcs Kálmán és Kispál
Albert szóbeli közlései, 2018
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Búcsú Baráth Miklós városvédőtől, múzeumbaráttól
(1941–2018)
Kedves Miklós!
Az idő múlandó és gyorsan lepergeti földi éveinket. Mégis mindnyájan abban
reménykedünk, messze még az óra, amikor végleg elszólítanak bennünket az égi
hatalmak. De sajnos sokszor csalódnunk
kell, mert néha oly váratlanul és oly hirtelen érkezik meg az égi invitáció.
Amikor február 8-án találkoztunk a Jász
Múzeumban a Városvédő és Szépítő
Egyesület vezetőségi ülésén, még egyikünk sem gondolta, hogy ez lesz az utolsó
találkozás, és most beszélünk egymással
utoljára. Aztán nem sokára megkaptuk a
hírt, hogy beteg lettél és kórházba kerültél.
S aztán megérkezett a legszomorúbb hír is,
hogy végleg itt hagytál bennünket.
S mi most fájó szívvel itt állunk sírod előtt,
hogy végső búcsút vegyünk tőled, és megköszönjük neked a közösen töltött szép
éveket, a közös munkát, a közös eredményeket.
Kedves Miklós! Te ízig-vérig jász voltál, s
egész életed a szülővárosodhoz és a Jászsághoz kötődött. Jászberényben születtél
1941. július 28-án. Itt voltál kisiskolás a
mai Nagyboldogasszony Iskola elődjében,
majd a nagy múltú Lehel Vezér Gimnáziumba vezetett az utad, ahol 1959-ben
érettségiztél. Ezt követően a Műszerész
KTSZ-ben helyezkedtél el, mint elektroműszerész, s itt dolgoztál mintegy 30
esztendeig különböző beosztásokban. A
munka mellett azonban folyamatosan
palléroztad tudásodat, s felsőfokú elektrotechnikai tanulmányokat folyattál.
Jó néhány évig Te vezetted a Ktsz kísérleti laboratóriumát is, amelyben a nagy
sikerű, új fejlesztések születtek. Nagyon
szeretted a munkádat, és rendkívül büszke
voltál a szovjet-bolgár-cseh szakmai kapcsolatokra, amelyekben Te is aktívan részt
vettél, köszönhetően elismert szakmai
hozzáértésednek és nagyszerű orosz tudásodnak. A rendszerváltozás után egyéni
vállalkozásba kezdtél, és megalapítottad
az Experiment Kft., amelyet sikeresen vezettél és fejlesztettél.
A munka mellett számos társadalmi tevékenységet is vállaltál, mert mindig fontos
volt számodra szülővárosod fejlődése,
boldogulása. 1987-ben alapító tagja let-

tél a Városvédő és Szépítő Egyesületnek,
amelyhez később a feleséged is csatlakozott. Elkötelezett lokálpatriótaként aktív
közreműködője voltál számos szép városvédő munkának. Nemcsak tanácsaiddal,
de fizikai munkával is részt vettél egy-egy
feladat megvalósításában. Milyen nagy

jelentőségű volt az Egyesületünk által
1988-ban létrehozott Védett temetőkert,
amelynek hosszú időn keresztül Te voltál a gondozója. De részt vettél a köztéri
padok kihelyezésében, a Pintér-kripta és
a Pintér-kút felújításában, a Korsós lány
kútja, az 1848-as dombormű, a Jász-emlékmű, a Békás szökőkút létrehozásában,
a Vásárhelyi emlékkert, a II. világháborús emlékkert, a Kapitánykert és az Aradi
vértanúk emlékfasora megvalósításában.
Nem felejthetjük el a Jász bál, a Vásárhelyi és Déryné emlékünnepségek elindítását sem. Mindig minden nemes ügy megvalósításában számíthattunk Rád. Nagyon
sajnáljuk, hogy egyik régi álmodat mégsem tudtuk valóra váltani, hogy ellátogassunk a jászberényi közbirtokosság egykori
mántelki pusztájára, ahol édesapád pusztagazda volt.
Egész életedben érdeklődtél a történelem,
és a múltbéli dolgok iránt. Ez irányú érdeklődésed már gimnazista korodban
megmutatkozott, ezért is voltál tagja a

gimnázium néprajzi szakkörének, amelyet
Nagy József tanár úr vezetett. Gyűjtőfüzeteid ma is megtalálhatók a Jász Múzeum
adattárában. Nagyon szeretted az egykori
népélet és gazdálkodás tárgyait, amelyeket
szépen kijavítva, helyrehozva helyeztél el
házi gyűjteményedben. A Jász Múzeumhoz nemcsak gyermekként, de felnőtt korodban is vonzódtál. Állandó résztvevője
voltál a múzeum különböző rendezvényeinek, 2008-tól pedig a múzeum önkéntese lettél, ezzel is segítve az intézmény
szakmai munkáját. Az önként, társadalmi
munkában vállalt hétvégi ügyeletellátásokon nemcsak fogadtad a múzeumba érkező vendégeket, de nagy szakértelemmel
vezetted őket a kiállításokban is. Ezen önzetlen munkáddal örökre beírtad nevedet a
Jász Múzeum aranykönyvébe.
Kedves Miklós! 77 földi esztendőt kaptál a Teremtőtől, amelyben volt sok küzdelem és nehézség, de volt sok szépség
és boldogság is, amely örömtelivé tette
az életedet. Sok mindenre büszke voltál
életedben: a munkádra, a társadalmi tevékenységeidre, de a legbüszkébb mégis
családodra; a feleségedre, a fiaidra, menyeidre és az unokáidra voltál, akik mindenkor, mindenben támaszaid voltak.
Kedves Miklós! Itt állok sírod előtt, és
nehezen találom a búcsú szavait. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ismertelek,
és 30 esztendeig együtt dolgozhattunk a
városvédelemben és a Jász Múzeumban.
A Városvédő Egyesület tagjai és a Jász
Múzeum munkatársai nevében búcsúzom
most Tőled, köszönjük, hogy voltál nekünk, és veled együtt dolgozhattunk szeretett városunkért.
Nehéz szívvel, de elengedünk most téged,
mert minden bizonnyal már várnak rád
odafenn egykori városvédő tagtársaink.
Isten áldjon Miklós, nyugodj békében!
Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató
(Baráth Miklóst 2018. április 10-én
családtagjai, egykori munkatársai, barátai, városvédő és múzeumi tagtársai
kíséretében helyezték örök nyugalomra
a jászberényi Fehértói temetőben.)
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Vásárhelyi István emlékünnepség
a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskolában
Május 31-én délelőtt szép napsütéses idő- adatokkal, felfedezésekkel segítette az Az ünnepi műsor után a Városvédő és
ben ünnepi díszbe öltözött az iskola és őt követő fiatal zoológusok munkáját. A Szépítő Egyesület vezetőségi tagja, Jaudvara, hiszen hosszú évek óta itt kerül hangulatos műsor összeállításáért és be- kus Vendelné ismertette a Vásárhelyi
István emlékplakettben részesülő két
díjazott életútját, tevékenységét, melyet
olyan személy vagy közösség érdemelhet ki, aki a természeti és épített környezet védelmében kiemelkedő munkát
végzett. Bolla János elnök úr átadta az
emlékplakettet, az oklevelet, s a könyvjutalmat. A díjazottak: Kispálné Hegedűs
Laura, a jászberényi Állat- és Növénykert munkatársa és a 298. sz. Lehel Vezér
cserkészcsapat.
A díjátadást követően az iskola igazgatósága, tanulói és az Egyesület elnöksége
elhelyezte az emlékezés virágait az emlékoszlopon.
A hangulatos, szívet melengető emlékműsort megkoronázta Faragó László tanár úr,
egyesületi tag, csodálatos bükki vadvirág
fotóiból készült kiállításának megnyitója,
az iskola aulájában.

Németh Zsófia tanárnő és az iskola énekkara

megrendezésre a Városvédő és Szépítő
Egyesület és a Jászsági Apponyi Albert
Általános Iskola és Alapfokú művészeti
Iskola közös megemlékező ünnepsége
városunk jeles szülötte, Vásárhelyi István
(1889-1968) természetkutatóról.
A Református templom tövében álló egykori szülőháza helyén, 1989-ben egy emlékparkot alakítottunk ki, közepén egy
öles tölgyfa rönk tetején elhelyezett márvány emléktáblával. Mára a fák, bokrok
megnőttek, de az iskola tanulói azóta is
méltó módon emlékeznek a kutató életútjára. Ebben az évben is az énekkar vidám,
tavaszköszöntő dalokkal nyitotta meg
az ünnepséget, majd szerkesztett műsor
keretében idézték fel a neves polihisztor
életének főbb állomásait, munkásságát.
A tanulók tavaszt köszöntő kedves versekkel, tánccal, jelenetekkel hívták fel a
figyelmet a természet szeretetére és védelmére. Füzesiné Béres Margit tanítónő
ünnepi beszédében részletesen ismertette
Vásárhelyi István főbb kutatási területeit,
publikációs és néptanítói tevékenységét,
melyet hallatlan precizitással és kitartással végzett élete végéig. Önzetlenül, a
saját vizsgálatain alapuló új ismeretekkel,

Táncoló gyerekek

tanításáért köszönet illeti Füzesiné Béres
Margit tanítónő munkáját, Németh Zsófia
tanárnőt, aki a kórusával minden évben
emeli az ünnepség színvonalát, valamint
Káriné Benke Ágnes és Sótiné Illés Rita
nevelőket a táncok színre viteléért.

Laci bácsi szívügyének tekintette az 50
éve elhunyt Vásárhelyi István természetkutató kerek évfordulójáról való tiszteletteljes megemlékezést.
Jakus Vendelné ny. pedagógus
Fotók: Bugyi Gábor
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Az ünnepség résztvevői

Füzesiné Béres Margit tanárnő

Pesti Péter igazgató, Birinyi János igazgató-helyettes és az iskola diákjai koszorúznak

Sas István és Jakus Vendelné városvédők

Bolla János elnök, Jakus Vendelné és Sas István vezetőségi tagok koszorúznak

Kispálné Hegedűs Laura
és Vidovich Kálmán

Berényi Kármentő
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Vásárhelyi-díjasok 2018-ban
Kispálné Hegedűs Laura
1957. május 31-én született Budapesten.
Általános és középiskolai végezettségét
is Budapesten szerezte. Már gyermekkora óta megmutatkozott a természet,
és különösen az állatok iránti szeretete.
Első munkahelye a budapesti állatorvosi egyetem volt, ahol két évet dolgozott,
majd felvételi vizsgát is tett. Mivel ez
nem volt sikeres a kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára ment tanulni, ahol
általános állattenyésztő üzemmérnöki
diplomát szerzett 1982-ben. Mint kezdő
szakember a jászberényi Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezetben és jogutódaiban dolgozott különböző szakvezetői
munkakörökben
(törzsállattenyésztő,
telepvezető, műszakvezető). 2009-től
munkahelyet változtatott és a jászberényi Állat- és Növénykertben helyezkedett el. Előző munkahelyén munkatársaival jó emberi kapcsolatokat alakított ki,
mely máig sem szűnt meg. Ma is, en�nyi év után szívesen találkoznak, holott
napi feladatai teljesen új munkahelyéhez
kötik, ahol az ún. kis soron lévő állatok ápolója, gondozója. Ha valaki vele
tölt egy napot, vagy egy látványetetésen
vesz részt láthatja igazán azt a gondoskodást, tiszteletet és alázatot, amit az állatok és a természet iránt tanúsít.
Hosszú idők óta járja a természetet,
résztvevője a Hajta-túráknak. Lányával,
dr. Kispál Dórával – akiben megvalósult
fiatalkori álma pályáját illetően, hiszen
állatorvos lett, és tanársegédként az állatorvosi egyetemen oktat ̶ végig járták
az El Camino útvonalát is. Kb. 12 éve,
hogy férjével együtt részt vesz békamentésen, önzetlenül segítve Vidra Tamás
természet felügyelő – szintén Vásárhelyi István-díjas ̶ munkáját.
Kezdettől nagy szeretettel és gondoskodással vezeti az állatkert ZOO-táborát,
ahol a legfiatalabb korosztálynak mutatja meg élővilágunk apró csodáit. Munkájában nem ismer lehetetlent, fáradhatatlan, lelkes és állhatatos.
Munkavégzése a természeti és társadalmi kérdésekben is példamutató és felelősség teljes.
A fentiek alapján méltónak tarjuk Kispálné Hegedűs Laurát a Vásárhelyi
István természetkutató, polihisztor ne-

vével fémjelzett, 1992-ben alapított
díjra. Köszönjük ez irányú, sokoldalú
tevékenységét.

Kispálné Hegedűs Laura és a
298. sz. Lehel vezér Cserkészcsapat tagjai

A 298-as Lehel vezér cserkészcsapat
Az első jászberényi cserkészcsapat 1925
júniusában alakult meg a Tanítóképző Intézet keretében. 1948-ig hat csapat alakult
ugyan, de még abban az évben Magyarországon a cserkészetet megszűntették. Ezek
hagyományát volt hivatva feleleveníteni a
rendszerváltást követően Jászberényben
is megindult cserkészmozgalom. 1989
őszén megalakult a 858-as Jász Cserkészcsapat. Majd, kilenc évvel később,1998ban újra alakult a 298-as Lehel vezér cserkészcsapat. 2000-ben egyesültek a 858.
számú Jász cserkészcsapattal, így lassan
30 éves a jászberényi cserkészet, amely
azóta meghatározó részévé vált a város
közéletének.
A csapat jelenleg öt korosztályi rajjal
működik, a rajokban összesen 17 őrssel.
A csapat létszáma évek óta 100 fő körül
alakul. A csapatban heti rendszerességgel
tartanak őrsi foglalkozásokat a kiscserkészektől kezdve a nagyobbakig. A heti őrsi
foglalkozásokon sajátítják el a gyerekek
a kiképzési anyagot, szerzik meg azt a
cserkésztudást, amit a mindennapjaikban
és a cserkésztáborok, természetjárások
során tudnak alkalmazni. Ezen területek
a teljesség igénye nélkül: cserkész történelem, cserkész törvények, helytörténet,
népdalok tanulása, térképészet és tájékozódás, elsősegélynyújtás és tennivalók vészhelyzet esetén, tűzrakás, jeladás,
főzési ismeretek, sport, védett állatok és

növények ismerete, vallási és hitbéli ismeretek, játékok. Mindezeket természetesen
korosztályuknak megfelelő szinten. A rajok önálló programjai és túrái mellett az
éves munka koronája a nyári tábor, amit
teljesen nomád körülmények között töltenek a természetben.
A cserkészcsapat részt vesz a Nagyboldogasszony Főplébánia egyházközsége
életében, úgy, mint egyházi ünnepek
szolgálata, szentmiseszolgálat. Különös
tekintettel részt vesznek a Jászberény
melletti „Homoki tanya” körüli munkákban. A cserkészek őrsi foglalkozásai is
a főplébánia környezetében zajlanak, így
szinte mindenkor lehet ott cserkészekkel
találkozni.
A cserkészcsapat igyekszik Jászberény
város közéletének is mindinkább részese
lenni. A városi ünnepségeken, megemlékezéseken a cserkészek vállalják a koszorúzások szolgálatát, illetve a szükséges
díszőrséget is.
A cserkészcsapat tagjai a „72 óra kompromisszum nélkül” nevű ifjúsági akció keretén belül már tisztították a belső Zagyvát,
valamint az egyik óvoda kerítését is újrafestették.
A Magyar Cserkészszövetség külön próba
szabályzata nagy részben a jászberényi
cserkészek munkáján alapul és méltán
országos hírű az immáron negyedik alkalommal általuk megrendezett Cserkész
Olimpia is. Ezzel is céljuk öregbíteni a
Jászság és Jászberény hírnevét.
2015-ben „90 éves a jászberényi cserkészmozgalom” címmel emlékkiállítás is megvalósult a Jász Múzeumban, felelevenítve
a cserkészet 90 éves hagyatékát és napjaink gazdag cserkészéletét.
Úgy látjuk, hogy 298. sz. Lehel vezér
cserkészcsapat valódi közösséggé vált,
vezetőivel együtt azon dolgozik, hogy a
jászberényi ifjúság velük kapcsolatba kerülő tagjainak a lehető legtöbbet adja, és a
cserkészmódszer segítségével történelmi
és természeti értékeinket, hagyományainkat is védő felelős állampolgárokká neveli
őket.
A fentiek alapján méltónak tartjuk a közösséget a Vásárhelyi István természetkutató
polihisztor nevével fémjelzett, 1992-ben
alapított díjra. Köszönjük munkájukat, ez
irányú sokrétű tevékenységüket.
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Városvédők tavaszi közgyűlése
Egyesületünk május 31-én a Jász Múzeumban tartotta éves rendes közgyűlését,
amelyet Bolla János elnök vezetett. Elsőként Hortiné dr. Bathó Edit titkár asszony
számolt be az egyesület 2017-ben végzett
közhasznú munkájáról. Ezt követően Molnár József, az Ellenőrző Bizottság elnöke a
jelenlévők elé tárta az egyesület elmúlt év
gazdálkodásának eredményeit, valamint a
közhasznúsági jelentést. Mindkét beszá-

A közgyűlés egyik pillanata

molót a tagság egyhangúlag elfogadta. Ezután Bolla János elnök ismertette az egyesület 2018-ra tervezett feladatait, amelyet
a tagság véleményezett és elfogadott. A
közgyűlés baráti beszélgetéssel ért véget.
A továbbiakban közzétesszük a titkár as�szony által a 2017-es munkákról összeállított beszámolót:
„Kedves Tagtársaink!
Hagyományainkhoz híven minden évben
a tavaszi közgyűlésünkön adunk számot
az előző évben végzett munkánkról. Így
teszünk most is. 2017-es esztendő különösen jelentős volt számunkra, hiszen egyesületünk működésének 30 éves évfordulóját ünnepeltük, és minden tevékenységünk
valamilyen formában a jubileumhoz kapcsolódott.
Első rendezvényünk most is a március
15-i megemlékezés volt. Az Egyesület
tagsága először részt vett a városi rendezvényen, majd a Fehértói temetőben folytattuk a megemlékezést a 48-as honvédek síremlékénél, majd a Védett temetőkertben.

Nemzeti ünnepünk alkalmával több tagtársunk kiemelkedő munkáját is kitüntetéssel
ismerték el.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetését kapta dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át Ilonkáné
Baranyi Zsuzsanna, a Nagyboldogas�szony Katolikus Általános Iskola tanára.

Fotó: Bugyi Gábor

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült
Sisa Béla műemlékvédelmi felügyelő.
Március 23-án tagtársaink egy csoportja
rendezési munkát végzett a Szőlőskertek védőszentjeinek szobránál. A munkában Bolla János, Bugyi Gábor, Metykó
Béla, Keszthelyi Zsolt és Fábián Rigó Attila vett részt.
Részt vettünk április 3-án, a Városnapi
rendezvényen, amely során koszorút
helyeztünk el a Jászkun Kerületek egykori székházának falán lévő 48-as emléktáblánál.
Május 3-án az Aradi vértanúk emlékkertjénél végeztek munkát tagtársaink:
Bolla János, Besenyi Vendel és Háfra
Gergelyné.
A Jászkun Redemptio 272 éves évfordulóját ebben az évben is a Jászkerület
Nonprofit kft-vel közösen rendeztük
meg. A Főtemplomban tartott szentmise
után a Déryné Rendezvényházban került
sor az emlékünnepségre, ahol ez alkalommal is átadásra kerültek a Jászkunság

hagyományőrzéséért díjak. Legnagyobb
örömünkre a jászkapitányok Besenyi
Vendel helytörténeti kutatót találták méltónak a díj elnyerésére.
A koszorúzást követően a Lehel Filmszínházban hangulatos gálaműsorral ért
véget a Jászkun Redemptio emlékünnepsége.
Május 25-én a Jászsági Apponyi Általános Iskolával közösen emlékeztünk meg
Vásárhelyi István természetkutatóról.
Az ünnepséget megelőzően egyesületünk tagjai rendbe tették az emlékhelyet.
E munkában részt vettek: Bolla János,
Bolla Jánosné, Sas István, Keszthelyi
Zsolt, Lantos Tiborné, Hódi Mária, Fábián Rigó Attila, Váradi Attila.
Az emlékkert virágokkal való beültetéséhez Lantos Tiborné tagtársunk 5000.Forintos adományt ajánlott fel.
Papp József sírkőkészítő által sor került
a Vásárhelyi emléktábla lecsiszolására
és betűinek kifestésére is.
Az iskola udvarán, a Vásárhelyi emlékkertben rendezett ünnepség a hagyományokhoz híven most is az iskola diákjainak hangulatos műsorával kezdődött,
majd átadásra kerültek a Vásárhelyi emlékplakettek. Ez alkalommal Benkéné
Zsótér Erika óvónő és Patakiné Kocza
Anita művelődésszervező munkáját ismerte el egyesületünk a Vásárhelyi-díjjal.
Az ünnepségre hivatalos volt Vásárhelyi
István Szeged környékén élő fia is, aki
váratlan betegsége miatt sajnos mégsem
tudott eljönni. Szomorúan vettük a hírt,
hogy ez év tavaszán ifj. Vásárhelyi István elhunyt.
Ugyanezen nap délutánján tartottuk meg
éves rendes közgyűlésünket is, működési helyünkön, a Jász Múzeumban, ahol
beszámoló hangzott el az előző évben végzett munkáról, a tagság elfogadta a közhasznúsági jelentést, majd meghatároztuk
a következő év vállalt feladatait.
Egyesületünk július 10-14-ig rendezte
meg az Ifjú Városvédők 12. táborát a
Jász Múzeumban. A tábor főszervezője
és táborvezetője ez alkalommal is Bugyi
Gábor tagtársunk volt, aki gazdag programot állított össze a lelkes csapatnak. A
tábor megvalósításához szükséges anyagi hátteret a Humán Erőforrás Bizottság

Berényi Kármentő
Civil keretéből elnyert (150.000.-Ft.) pályázati összeg és a táborozók hozzájárulása biztosította.
A tábor programja rendkívül gazdag és
változatos volt: régészeti, helytörténeti előadások, kreatív kézműves foglalkozások,
de látogatást tettek a gyerekek a Jászberényi Mentőkutyás Szolgálatnál, a Városi
Könyvtárban, és a Hamza Múzeumban is.
Egy alkalommal kirándultak Jászárokszállásra, ahol nemcsak a város nevezetességeivel tekinthették meg, de megismerkedhettek a Tarisznyás Műhely foglalkoztató
házának titkaival is, ahol Kovács Zoltán
kosárfonó népi iparművész segítségével
még egyszerű fonási és vesszőhajlítási
technikákat is tanulhattak az érdeklődő
gyerekek.
A táborvezető és a tábor munkáját segítette: Hortiné dr. Bathó Edit, Nagyné Koncz
Éva és Keszthelyi Zsolt.
A Város- és Faluvédők 36. Országos
Találkozóját és Konferenciáját 2017. július 13 és 15 között Gyöngyösön rendezték meg, ahol egyesületünket Bolla János,
Bolla Jánosné, Besenyi Vendel, Hortiné dr.
Bathó Edit, Suba Ágnes Beatrix, Lantos
Tiborné és Sas István képviselte.
Városunk egyik jeles szülöttére, Déryné
Széppataki Rózára emlékeztünk szeptember 29-én, halálának 145. évfordulóján
a Jász Múzeumban. Az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet nagyasszonya
életének fontosabb eseményeire Hortiné dr.
Bathó Edit emlékezett. Az ünnepség hangulatát emelte Kertész Marcella és Molnár
László, a szolnoki Szigligeti Színház művészeinek énekes-prózai előadása.
A megemlékezés koronája minden évben
az 1990-ben alapított Déryné-díjak átadása. 2017-ben Sebőkné Németh Katalin, a
Palotásy János Vegyeskar titkára és Kecskés Istvánné Antal Anna, a Jászberényi
Kossuth Népdalkör művészeti vezetője
vehette át a rangos helyi elismerést. Az
ünnepséget koszorúzás zárta Déryné emléktáblájánál.
Október 6-án az aradi vértanúkra
emlékeztünk az emlékükre ültetett fasornál. Az emlékező beszédet dr. Ócsai
Antal orvos-igazgató tartotta, aki kitűnő
ismerője az 1848-49-es magyar szabadságharc eseményeinek. Az ünnepségen
közreműködött a Jászberényi Kossuth
Népdalkör.
November 1-jén most is megemlékeztünk halottainkról, és gyertyát gyújtottunk a Fehértói temető Védett temetőkertjében.

Egyesületünk november 10-én tartotta fennállásának 30 éves jubileumát
ünneplő közgyűlését a Déryné Rendezvényházban, amelyen megjelentek
a város és a kulturális intézmények vezetői, a média képviselői, valamint a
jászfényszarui, jászboldogházi, törökszentmiklósi, gyöngyösi, kisújszállási
társegyesületek delegációi is. A Városés Faluvédők Országos Szövetségét
Szépvölgyi László képviselte.
Az elmúlt 30 év végzett feladatiról, eredményeiről Bolla János elnök számolt
be, amelyet egy ‒ Sas István tagtársunk
által összeállított – vetített képes bemutató illusztrált. Az egyesület vezetősége
oklevelet adott át az alapító tagoknak, a
jelenlegi tagoknak, és a támogatóknak.
Külön ismerték el az évek óta kiemelkedő munkát végző egyesületi tagokat.
Az ünnepi vacsorát a Pipacs Étterem
készítette, az innivalókat és a süteményeket pedig tagtársaink ajánlották fel.
(Sas István, Lantos Tiborné, Horti István,
Nagy Gábor, Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, Szántai Katalin, Háfra Gergelyné)
A vacsora után a város, a kulturális intézmények vezetői és a baráti egyesületek
szíves szóval és ajándékokkal köszöntötték a jubiláló egyesület tagjait.
A Humán Erőforrás Bizottsága a Civil
keretből 100.000.- forinttal támogatta a
jubileumi ünnepség megrendezését.
Egyesületünk 2017-ben már a 24. évfolyamában jelentette meg a Berényi
Kármentő elnevezésű városvédő lapját,
amelynek kiadása a szükséges anyagi háttér biztosítása hiányában bizonytalanná
vált. A vezetőség azonban mégis úgy döntött, hogy továbbra is kerüljön megjelentetésre évi egy alkalommal, és keressük meg
a kiadás finanszírozásának lehetőségét. Ily
módon Lantos Tibor, a Humán Erőforrás
Bizottsága Civil kerete, valamint Kormos
László tagtársunk támogatásával a jubileumi közgyűlésre mégis kiadásra került a
Berényi Kármentő, amelynek szerkesztését Faragó László után Hortiné dr. Bathó
Edit vállalta fel. Az anyag gyűjtésében
és írásában segédkeztek: Faragó László,
Bugyi Gábor, Besenyi Vendel, Bolla János, Metykó Béla, Sas István, Suba Ágnes
Beatrix, Suhaj Csilla.
Külön köszönetünket fejezzük ki Lantos Tibornak, aki 100.000. forinttal
támogatta a Berényi Kármentő újság
megjelentetését.
Az egyesület jogi ügyeit 2017-ben is dr.
Bolla Ilona tagtársunk végezte. A köny-
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velési feladatokat Tiborcz Zoltánné tagtársunktól Furcsa Endréné nyugalmazott
könyvelő vette át.
Az egyesület adminisztrációs és szervezési
teendőit Hortiné dr. Bathó Edit és Bugyi
Gábor intézte.
Az egyesület programjainak dokumentálásáról pedig Baráth Károly, Bugyi Gábor,
Faragó László és Suba Ágnes Beatrix tagtársaink gondoskodtak.
A Védett temetőkert gondozását Nagy Gábor tagtársunk és munkatársai végezték.
Köszönjük minden segítő munkáját!
Bolla János elnök 2017-ben is részt vett a
Városvédő Országos Alapítvány munkájában, Hortiné dr. Bathó Edit titkár pedig a
Város- és Faluvédők Országos Szövetsége
választmányának munkájában.
Az előzőekben már említettük azon tagtársainkat, akik valamelyik ünnephez kapcsolódóan kaptak elismerést, kitüntetést. Most
szeretném még két tagtársunk nevét megemlíteni, akik szintén 2017-ben kaptak kitüntetést.
Besenyi Vendel tagtársunk 2017-ben vehette át a Pro Magnanimitate Tua kitüntetést.
Hortiné dr. Bathó Edit pedig december
elején kapta meg Budapesten a Nagy Imre
Társaságtól a Nagy Imre-emlékplakettet.
Megköszönjük minden tagtársunk 2017ben végzett munkáját, és bízunk benne,
hogy közreműködésükre a továbbiakban
is számíthatunk.”

Városvédő találkozó
Szombathelyen
A Város- és Faluvédők Szövetsége - Hungaria Nostra – XXXVII. Országos Találkozóját és Szakmai Konferenciáját ez
évben július 12-14 között Szombathelyen
rendezték meg.
A találkozó jelmondata: „Szombathely,
Szent Márton és a segítés városa.”
Ezen a tanácskozáson szervezetünket Bolla János elnök és Bolla Jánosné, Hortiné
Dr. Bathó Edit titkár, Háfra Gergelyné,
Klinkóné Hódi Mária, Lantos Tiborné,
Sass István, Suhaj Csilla, és Szántai Katalin
vezetőségi tagok képviselték.
Szállásunk egy kívülről felújított, belső
felújításra váró középiskolai kollégiumban volt.
Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

Az első nap délutánja városnézéssel kezdődött Orbán Róbert helyi városvédő vezetésével.
Megtekintettük a római kori Romkert
újabb feltárásait, majd a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett székesegyházat. Sétánkat a főtéren folytattuk, ahol
a szépen felújított házak, szobrok, szökőkutak és zöld felületek járulnak hozzá
a sétáló utca kellemes hangulatához. A
Rákóczi úton megtekintettük az 1880ban épült Neológ Zsinagóga romantikus,
más stíluselemeket tükröző téglaépületét.
( Jelenleg a Szimfónikus Zenekar otthona) Szemben vele a Szombathelyi Képtár
modern épülete éles kontrasztot nyújt a
A városvédő konferencia megnyitása
mellette álló, látványosan rekonstruált
Isis szentéllyel. Az Iseum a II–IV. században az egyiptomi eredetű Isis kultusz
pannóniai központja volt. A megnyitó
ünnepség 17 órakor kezdődött az AGORA Művelődési és Sportházban, ahol a
városvédők helyi elnöke Bődi Lívia, Dr.
Puskás Tivadar, Szombathely Város polgármestere, Ráday Mihály, a Hungaria
Nostra elnöke és Parais István, az AGORA igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi műsorról a Szent Márton
Városi Kórus gondoskodott.
Második nap színvonalas előadásokat
hallgattunk Vas megye épített örökségéről, Szombathely 2000 éves történetéről,
Szombathely híres szülötte, Szent Márton kultuszával kapcsolatos művészeti
értékekről és a zarándokútvonal turisztikai jelentőségéről.
Jászberényi városvédők a konferencián
Délután szekciókban folytatódott a tanácskozás. A Képző- és Iparművészeti
szekcióban a szombathelyi Szent Márton templom, látogatóközpont és temető
történetével ismerkedtünk meg. A szekcióülések után az ajánlások elfogadását
vitattuk meg.
A Podmanicky - díjak átadására, a jubiláló egyesületek köszöntésére a polgármesteri fogadás helyszínén, a Tóvendéglőben került sor.
A harmadik nap több kirándulási útvonal
közül lehetett választani. A mi kis csapatunk Szombathelyen maradva folytatta
az ismerkedést e gazdag történelmi múlttal rendelkező várossal. Programunkat az
érdekes látnivalókban bővelkedő Smidt
Múzeumban fejeztük be.
A következő évben Debrecen várja a városvédőket.
Szántai Katalin vezetőségi tag Csoportkép Szombathelyen

Fotó: Sas István

Fotó: Sas István

Fotó: I. P.
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Szent Márton püspök emléktáblája
Fotó: Bathó Edit

Csoportkép Antall József miniszter úr emlékműve előtt

Fotó: Sas István

Részlet Szombathelyről

Fotó: Bathó Edit

A vándorbot átadása a debreceni városvédőknek

Fotó: Sas István

Szent Márton püspök emlékét őrző
kő-stóla
Fotó: Bathó Edit

A római polgárok szobra

Fotó: Bathó Edit
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Együtt ünnepeltünk Lajosmizsével
Jászberény testvértelepülése, Lajosmizse
tartalmas programmal ünnepelte várossá
nyilvánításának 25. évfordulóját 2018.
augusztus 18-20. között. A 25. Lajosmi-

zse polgármesterének, Basky Andrásnak
a Jász Múzeum ajándékát, a Jászkürt hiteles másolatát, majd felhangzott a magyar és a jász Himnusz.

Basky András polgármester a Jászkürt másolatával

zsei Napok társult rendezvényeként ekkor került megrendezésre a Lajosmizse
Expo Kiállítás és Vásár is.
Lajosmizse és Jászberény élő kapcsolatát
a hivatalos delegációk és a civil szervezetek kölcsönös látogatása, szeretetteljes találkozások jellemzik, így természetes volt,
hogy a jászberényiek tekintélyes létszámmal vettek részt az évfordulós ünnepségen. A jászkapitányok csoportján túl a
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató
által vezetett Jászsági Hagyományőrző
Egylet, valamint a Kocsán László művészeti vezető által vezetett Jászberényi Hagyományőrző Együttes is tiszteletét tette.
Jászberény Város Önkormányzatát Nagy
András, a Humánerőforrás Bizottság
elnöke képviselte, a kulturális rendezvényeket pedig dr. Szabó Tamás polgármester is megtekintette.
Az ökumenikus egyházi szertartást követően szép látványt nyújtva vonultak az
ünneplők a jubileumi ünnepség helyszínére, a sportcsarnokba.
A történelmi zászlókat követve Hortiné
dr. Bathó Edit Ézsiás Barnabás regnáló
jászkapitány kíséretében átadta Lajosmi-

Fotó: Körei Nagy Kristóf

fejlődésének állomásait és példálózó jelleggel a város előtt álló fejlesztésekre is
utalt.
A polgármesteri köszöntő után mind tartalmában, mind ceremóniájában a nap
legszebbnek mondható eseményére, Lajosmizse és Felsőlajos testvértelepülési
megállapodásának aláírására került sor.
Hortiné dr. Bathó Edit Lajosmizse és
Felsőlajos összetartozását, a közös történelmi múlt gyökereit tárta a közönség elé.
Megemlékezett arról, hogy a Redemptiot
követő népességszaporodás, valamint
a mezőgazdaság fejlődése keretében az
állatállomány gyarapodása a Jászság
területén túli újabb területek igénybevételét tette szükségessé. Ennek a kirajzásnak eredményeként jött létre Lajosmizse,
melynek Felsőlajos része az Amerikából
hazatelepült Máté József tevékenységének köszönhetően erőteljes fejlődésnek
indult. A dinamikus fejlesztések megérlelték az önálló településsé válás igényét,
melyet 1986. január 13-án ünnepélyesen
ki is nyilvánított a község elöljárósága.

Hortiné dr. Bathó Edit felidézi Lajosmizse és Felsőlajos történetét

Fotó: Körei Nagy Kristóf

Basky András polgármester múltat ös�szegző és jövőt megidéző ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy Lajosmizse életében új lendületet adott a
városi rang. Felidézte a város dinamikus

Felsőlajos az anyatelepüléssel, Lajosmizsével kiváló kapcsolatot tart fenn a kezdetektől. „Lajosmizse és Felsőlajos népességének magva jászberényi gyökerű.
A rokoni, baráti, kulturális kapcsolatok
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még ma is összekötik a közös múlttal
rendelkező Jászberényt, Lajosmizsét és
Felsőlajost” – zárta ünnepi gondolatait.

tartozását, jövőbeni együttműködését.
kapcsolatos gondolatait „A városi levegő
Borbás Ferenc regnáló jászkun főka- szabaddá tesz” – középkori szállóigére
pitány a testvértelepülési kapcsolatok felfűzve fejtette ki. E szerint a szabadság a választás és a döntés szabadsága.
Rajtunk múlik, hogy mit kívánunk megőrizni a múltból és elhagyni a jövőben.
Igent mondhatunk saját közösségeink
erősítésére. A szabadság munkával és
felelősséggel jár. Lajosmizsén vállalták
mindezt várossá nyilvánításukkor. A fejlesztések által nemcsak tárgyi beruházások valósultak meg, de közösség is épült.
Az ünnepség záróakkordjaként dr. Salacz
László, a térség országgyűlési képviselője megnyitotta az Expót. Méltatta a város
gazdasági eredményét mind a mezőgazdaságra, mind pedig az iparra kitérve.
Gondolatai kapcsolódtak Basky András
polgármester jövőképre vonatkozó elképzeléseihez, ugyanis megerősítette azt,
hogy a település előtt további lehetőségek állnak a fejlesztési források ésszerű
és hatékony kihasználásával.
A helyi művészek és kulturális csoportok
Basky András polgármester a város zászlajával
Fotó: Körei Nagy Kristóf ünnepi műsora után a Kulturális Kaval-

Juhász Gyula, Felsőlajos polgármestere
a település történelmi múltjából kiemelte az Almavirág Termelőszövetkezet
meghatározó szerepét, melyhez szinte
minden család megélhetése kapcsolódott
valamilyen formában és a fejlődés gazdasági alapját jelentette. A testvértelepülési
szerződés jelentőségét abban fogalmazta
meg, hogy Lajosmizse és Felsőlajos ezzel pecsételi meg közös múltját, össze-

Nagy András átadja Basky Andrásnak Jászberény ajándékát, egy jász bőségkosarat

Fotó: Körei Nagy Kristóf

ápolására biztatott minden jelenlévőt.
Örömét fejezte ki a jász hagyományok
– köztük a jász viselet – terjedése miatt
és gratulált az elmúlt 25 év sikeréhez,
melynek eredményeként Lajosmizse
modern kisvárossá fejlődött.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra utalt, hogy nehezen
foglalható össze az elmúlt 25 esztendő
Borbás Ferenc jászkun főkapitány
Fotó: Dudás Klára történése. A szabadság mibenlétével

kádban bemutatkoztak a testvértelepülések amatőr művészeti csoportjai. A Jászsági Hagyományőrző Egylet életképeket
jelenített meg a régi paraszti világból, a
Jászberényi Hagyományőrző Együttes
pedig táncos folklór műsorával járult
hozzá a rendezvény sikeréhez.
Dr. Körei Nagy Katalin
hagyományőrző
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Városvédő Ifjúsági Tábor 2018
2018. július 2-től – július 6-ig rendezte
meg a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület nyári ifjúsági táborát.
A megvalósításhoz szükséges anyagi
támogatást Jászberény Városi Önkor-

után a jászberényi Városi Könyvtár kincseibe nyerhettünk bepillantást, melyet
a szokásos városi sétánk követett műemlékekben gazdag utcáinkon. Kedden
a poroszlói Tisza Tavi Ökocentrumba

Tábornyitó a Jász Múzeum könyvtárában

Fotó: Bathó Edit

mányzat Humán Erőforrás Bizottsága
civil szervezetek részére kiírt, és immár
évek óta sikeresen elnyert pályázata tette lehetővé. Mint ahogyan az elmúl évi
táborban már jól bevált módon, idén is
az elméleti ismeretek elsajátítása, Jászberény városvédő szemmel történő megismerése, és természetesen az elmaradhatatlan kirándulások kaptak nagyobb
hangsúlyt. Idén a felnőtt segítők létszáma is növekedett két kiváló pedagógussal, Ilonkáné Baranyi Zsuzsannával
és Jakus Vendelnével – akik egyébként
a Városvédő Egyesület vezetőségének
is tagjai ‒ és egy egyetemi hallgatóval,
Rigó Erika Renátával, akik az öt nap
alatt olyan szakmai segítséget nyújtottak
a programok megvalósulásához, melyek
nagyban emelték a tábor színvonalát. Az
érkező gyerekek közül voltak, akik már
több év óta rendszeres résztvevők, de új
érdeklődőket is sikerült bevonnunk. A
hétfő délelőtti tábornyitó, és egy játékos
ismerkedés után, a múzeum állandó és
időszaki kiállítótermeit vették birtokba
a gyerekek, melynek eredményességét
a tárlatvezetés meghallgatása utáni feladatlap kitöltéssel lehetett lemérni. Ebéd

kirándultunk, ahol a tavon csónakázva
túravezető segítségével csodálhattuk
meg a gazdag növény és állatvilágot,
lenyűgöző édesvízi akváriumokat és
terráriumokat láthattunk az állandó kiállításban, és megtapasztalhattuk a vízi
játszótér nyújtotta élményeket. Szerdán
igazi városvédő munka várt a táborozókra. A Fehértói temetőben található
Védett Temetőkert sírjainak gondozása,
a temetőkertet körül vevő sövénykerítés
metszése, kitisztítása volt a feladat. A fiatalok nagy örömmel, a város értékeiért
tenni akarással, fegyelmezetten végezték a munkát. A jászsági kirándulásunk
helyszínéül most Jászfényszaru városára
esett a választás. Csütörtökön látogattunk el a településre, melynek megtekintését a város határában folyó régészeti
feltárás meglátogatásával kezdtük. Itt
Gulyás András Zoltán régész-muzelógus
volt a segítőnk, aki részletesen mesélt a
feltárásról. A kirándulás következő helyszínei a római katolikus templom, a régi
parókia épülete és a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény volt, ahol Dr. Farkas
Kristóf Vince történész-muzeológus tartott érdekes tárlatvezetést a kiállításban.

A tábor utolsó napjára a Jászberényi
Állat-és Növénykert meglátogatása volt
a tervezett program, amely minden évben sok érdekességet tartogat a gyerekek
számára. Most is érdeklődve tekintették
meg a látványetetéseket, melyből többet
is megnéztünk. Ebéd után visszatérve
a múzeumba egy német-angol-magyar
nyelvű feladatlap kitöltése következett,
amelyben állatfajtákat kellett felismerni.
A tesztlap kiértékelése után a gyerekek
elmesélték legkedvesebb élményeiket,
amelyek az idei táborhoz kapcsolódtak.
A tartalmas programokon résztvevő fiatalok véleménye abban erősítette meg a
tábor szervezőit, hogy az ifjúság körében is vannak olyanok, akiket érdekel
Jászberény és a Jászság részletesebb
megismerése.
A XIII. Városvédő Ifjúsági Táborban
résztvevő gyerekek névsora: Bugyi Bence, Gunics Roland, Hering Hunor, Horváth Haru Csaba, Libor Attila, Sós Sza-

Takarítás a Védett temetőkertben
Fotó: Bugyi Gábor

bolcs, Stomfai Marcell, Terenyi Réka,
Tóth Gábor. Felnőtt segítők: Hortiné dr.
Bathó Edit, Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna,
Jakus Vendelné, Keszthelyi Zsolt, Rigó
Erika Renáta.
Bugyi Gábor
táborvezető
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Képes riport a Városvédő Ifjúsági Táborról

Dr. Farkas Kristóf Vince muzeológus a fényszarui tájházat mutatja be 
Fotó: B. G.

Séta a kiállításban

Fotó: B. G.
Csoportkép a fényszarui tájház előtt

Tutajozás Poroszlón 

Fotó: B. G.

Csoportkép a Jászkürt előtt 

Fotó: B. G.

Fotó: Farkas Kristóf Vince

Gulyás András régész bemutatja a fényszarui ásatás objektumait

Fotó: B. G.
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Csónakázás Poroszlón
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Fotó: B. G.
Munka a Fehértói temetőben Fotó: B. G.

Látogatás az egykori Ferences kolostorban

Fotó: B. G.

Látogatás az Állat és Növénykertben

Fotó: B. G.

Totó kitöltése

Fotó: B. G.

A kilátóból még a világ is más

Fotó: B. G.
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Dérynére emlékeztünk
Egyesületünk a Jászkerület Nonprofit
Kft.-vel és a Jász Múzeummal közösen
október 1-jén egy szép ünnepség keretében emlékezett meg városunk egyik jeles szülöttéről, Déryné Széppataki Rózáról, aki 225 éve született Jászberényben
és 146 éve halt meg Diósgyőrben. Az
ünnepség koszorúzással kezdődött a Déryné emléktáblánál, majd a Jász Múzeumban folytatódott. A múzeum rendezvényterme erre az alkalomra kávéházzá
változott, idézve az egykori közkedvelt
Széppataki Kávéház emlékét. A vendégeket stílusosan teával és a Jászberényben egykor oly szívesen fogyasztott Déryné-szelettel kínálták a rendezők.
Az ünnepség résztvevőit Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, az egyesület
titkára köszöntötte, és ezután formabontó módon elsőként a Déryné emlékplakettek átadására került sor. A Városvédő
és Szépítő Egyesület vezetőségéből és a
Jászkerült Nonprofit Kft. munkatársaiból álló emlékbizottság 2018-ban Bíróné
Fülöp Rozáliát, a Székely Mihály Kórus
elnökét és Farkasné Szőke Tünde zongoraművészt, a Palotásy János Zeneiskola
igazgatóját tüntette ki a Déryné emlékplakettel, ezzel ismerve el a jászberényi
zenekultúra területén végzett kiemelkedő munkájukat. A díjakat Bolla János, a
Városvédő Egyesület elnöke és Berec
Zsolt, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója adta át. Ezt követően
került sor Maár Gyula Déryné hol van?
című filmjének levetítésére. Az ünnepséget baráti beszélgetés zárta.

nagyának a Palotásy János Zeneiskola karácsonyi koncertet adnak a Szentkúti
akkori igazgatóját, Czeglédi Zoltánt kér- templomban, és énekelnek az adventi
ték fel. A kórus elnöki feladatait, illetve gyertyagyújtáskor.
a jelenlegi kuratórium elnöki feladatait
azóta is Bíróné Fülöp Rozália látja el.
Farkasné Szőke Tünde
zongoraművész, a Palotásy János
Zeneiskola igazgatója
Farkasné Szőke Tünde 1975-ben született Szolnokon. Tanulmányait 1981-ben
a jászberényi Székely Mihály Általános
Iskolában kezdte ének-zene tagozaton, s
mellette növendéke volt Palotásy János
Zeneiskolának, ahol Cs. Nagyné Túri
Márta és Hagyó Lászlóné keze alatt sajátította el a zongorázás fortélyait. Innen
egyenes út vezetett a debreceni Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakára, ahol Szilágyi István
volt a tanára. 1993-1997-ig a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola debreceni Konzervatóriumában a zongora tanári szakot
elvégezte. Itt Duffek Mihály volt a tanára.
Tovább folytatva zenei tanulmányait
1997 és 2000 között a budapesti Liszt
Farkasné Szőke Tünde és Bíróné Fülöp Ferenc Zeneművészeti Egyetemenének
Rozália Déryné díjasok
kísérő-korrepetitori szakon tanult, és kaFotó: Bugyi Gábor
pott képesítést. Olyan kitűnő tanárok oktatták, mint Varasdy Emília, Oberfrank
Az idén 40 éves fennállását ünneplő kó- Géza, Pál Tamás, Vashegyi György, Várrus gazdasági teendőit, valamint a prog- aljai Ágnes, Patkó József, Kovalik Baramok szervezését is ő irányítja. Húsz lázs és Pászti Júlia.
éve minden nyáron megszervezi a kó- A zenei tanulmányok mellett 2005-ben
rustábort, ahol a kórustagok a szakmai pedagógus szakvizsgát is tett az Eötvös
munka mellett a baráti kapcsolatokat is Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és
erősítik.
Pszichológia szakán.
Figyelemmel kíséri a pályázatokat és 1995 és 2002 között a debreceni Csomindent elkövet, hogy a kórus működé- konai Színház opera korrepetitoraként
2018 DÉRYNÉ-DÍJASAI
séhez anyagi támogatást szerezzen.
dolgozott, majd a Muzsikáló Egészség
Lelkiismeretes szervező munkájának Alapítványi Zeneiskola zongoratanára,
Bíróné Fülöp Rozália,
köszönhetően számos kóruskapcsolat és az iskola igazgatója lett. Mellette a
a Székely Mihály Kórus elnöke
alakítottak ki belföldi és külföldi kóru- Debreceni Egyetem KonzervatóriumáAszódon született, de az általános és a sokkal.
ban a magánének tanszakon volt zongoközépiskolát Jászberényben végezte, Így a kórus 40 éves fennállása alatt Eu- rakísérő.
majd 1977-ben a Debreceni Tanítóképző rópa számos országába eljutott. Jártak 2003 óta ismét Jászberényben él, és jeFőiskolán népművelő-könyvtár szakon Szlovákiában, Németországban, Észtor- lenleg a 60 éves múltra visszatekintő
szerzett képesítést. Friss diplomásként szágban, Ausztriában, Franciaországban, Palotásy János Zeneiskola igazgatói felkerült a Jászsági ÁFÉSZ-hoz közmű- Görögországban, Málta szigetén, Portu- adatait látja el. Nagy elkötelezettséggel
velődési előadónak. Az Ő ötlete alapján gáliában, Székelyudvarhelyen, és Jász- végzi munkáját, és lelkesen menedzseli
alakult meg 1978-ban a Jászsági ÁFÉSZ berény testvérvárosai közül Vechtában a jászberényi zenei tehetségeket. RendKórus, amely ma Székely Mihály nevét és Sucha Beskidzkában képviselték a szeres zongorakísérője a város programviseli.
magyar zenekultúrát. Rendszeres részt- jainak, ahol tanártársaival és diákjaival
Nagy szerepet vállalt az énekelni szerető vevői a város zenei programjainak, va- együtt népszerűsítik a magyar hangszedolgozók megkeresésében. A kórus kar- lamint rendezvényeinek. Minden évben res és énekzenét.
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Képes riport a Déryné emlékünnepségről

Fotók: Bugyi Gábor

Az ünnepség résztvevői Déryné emléktáblája előtt
Berec Zsolt, a Jászkerület Nonprofit Kft.
igazgatója

A Jász Múzeum képviselői az emlékezet koszorújával

Bolla János elnök koszorút helyez el

A koszorúval borított emléktábla

Kaptás Márk, a Jászsági Hagyományőrző
Egylet legfiatalabb tagja koszorúz

Berényi Kármentő

Az emlékezés a Jász Múzeumban folytatódott

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

Berec Zsolt igazgató virágcsokrot ad át Farkasné Szőke Tündének

Bíróné Fülöp Rozália és Hortiné dr.
Bathó Edit

Kukriné Gyulavári Gabriella és Bíróné
Fülöp Rozália

Az emlékünnepség résztvevői
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Az aradi vértanúk emlékezete
Egyesületünk október 6-án (vasárnap)
délután a Mártírok úti emlékfasornál
emlékezett meg az aradi vértanúkról. A
megjelenteket Bolla János, a Városvédő
Egyesület elnöke és Ézsiás Barnabás
regnáló jászkapitámy köszöntötte. A
169 évvel ezelőtt történt eseményeket
Metykó Béla helytörténeti kutató, az
egyesület vezetőségének tagja idézte fel
a jelenlévőknek, a Jászberényi Kossuth
Népdalkör pedig 48-as dalcsokorral emlékezett az aradi tizenháromra. Az ünnepség koszorúzással zárult.
Fotók: Bugyi Gábor

A Jászberényi Kossuth Népdalkör

Az ünnepség résztvevői
Bolla János, a Városvédő Egyesület Elnöke

Ézsiás Barnabás jászkapitány

Sipos Zoltán önkormányzati képviselő és
Hajnal Nagy Gábor alpolgármester

Bolla János, Bolla Jánosné és Metykó Béla

Berényi Kármentő
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Ceglédi városvédők látogatása
Jászberényben

Metykó Béla emlékezett az 1849-es
eseményre

Városvédő Egyesületünk mintegy két évtizedes kapcsolatot ápol a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, amelynek
vezetősége november 28-án ̶ meghívásunkra – ellátogatott Jászberénybe. A Kocsis István elnök vezette csapat tagjai voltak: Halmi Lajosné titkár, Nagy László, a
Felügyelő Bizottság elnöke, valamint Kocsis Istvánné, Kovács János, és Oszlánczi
Ferenc egyesületi tagok. A vendégeket
egyesületünk vezetősége fogadta a Jász
Múzeum könyvtárában. Elsőként az elmúlt harmincegy évben végzett munkánkról adott tájékoztatót Bolla János elnök, s
mondandóját a Sas István vezetőségi ta-

gunk által összeállított képes bemutatóval
illusztrálta. Ezután Kocsis István beszélt
a ceglédi városvédők munkájáról, majd
a tapasztalatok, jó példák és gyakorlatok
kölcsönös kicserélése után városnéző sétára indultunk, amelyet Hortiné dr. Bathó
Edit titkár és Besenyi Vendel vezetőségi
tagok vezettek. A baráti ebéd elköltése
után visszatértünk a múzeumba és közösen megtekintettük az állandó és az időszaki kiállításokat.
Elmondhatjuk, hogy a nagy múltra tekintő városvédő barátság megerősítése nagyszerűen sikerült, jövőre pedig mi szeretnénk meglátogatni a ceglédi egyesületet.

Hortiné dr. Bathó Edit és Suba Ágnes
Beatrix
A ceglédi városvédők köszöntése

A koszorúkkal borított emléktábla,
háttérben a 298. sz. Lehel vezér
cserkészcsapat tagjai

Csoportkép a Városháza előtt

Fotó: Bugyi Gábor

Fotó: Suba Bea
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Képes kalandozás Jászberényben
FELÚJÍTOTTÁK
A MÁRIA-SZOBROT
Szatmári Zoltán vállalkozó nagylelkű adománya révén felújításra került a
Ferencesek terén álló Mária-szobor. A
korinthoszi jellegű oszlop tetején álló
Mária-szobrot 1795-ben állították fel, de
az évszázadok alatt többször felújították,
így legutóbb 1935-ben is.
A mostani felújítást követően ismét a
régi szépségében látható Szűz Mária kecses alakja, amely fölé nem került vissza
a bádog ernyő.
A szobor ünnepélyes átadására és felszentelésére augusztus 5-én, a Pociunkulai
búcsún került sor.
Egy szép példája a régi parasztházak megmentésének. Eredeti állapotában felújított
parasztház a Szelei úton
Fotó: Suba Bea

A felújított Mária-szobor F.: Baráth Károly

A régi polgárházak egyik utolsó mohikánja, a Pethes Imre úti Sárközi ház Fotó: Suba Bea

BERÉNYI
KÁRMENTŐ
A jászberényi Városvédő
és Szépítő Egyesület lapja

Felelős kiadó:
Bolla János egyesületi elnök.
Felelős szerkesztő: Hortiné dr. Bathó Edit.
A szerkesztőbizottság tagjai:
Hortiné dr. Bathó Edit, Faragó László,
Suba Ágnes Beatrix, Bugyi Gábor.
A szerkesztőség címe: Jászberény, Tácsics
Mihály u. 5. | Tel./Fax: (06-57) 502-610
E-mail: jaszmuzeum@gmail.com.
Nyomdai munkák: boommédia Kft.
Jb. Kossuth Lajos u. 19. | Tel.: (06-57) 404-066

A Mária-szobor beszentelése. A kép bal oldalán az adományozó és családja, Szatmári
Zoltánné, ifj. Szatmári Zoltánné és Szatmári Zoltán
Fotó: Baráth Károly

Lapunk a Jászberény Városi
Önkormányzat Civil kerete
támogatásával jelenik meg.

