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A jászberényi Főtemplom 1956 utáni 
helyreállításáról

A jászberényi Főtemplom fennállása óta 
1956. november 4-én szenvedte el a leg-
nagyobb csapást, a toronysisak és a tető-
zet egy része leégett.

Ezen a napon forradalmunk leverése nap-
ján a szovjet csapatok három irányból 
vonultak be a városba, a város elfogla-
lása céljából. Egy szemtanú elmondása 
alapján a városháza előtt egy harci jármű 
megállt, az abból kiszálló szovjet katoná-
ra rálőttek, a katona elesett. Erre válaszul 
a jármű előtti harckocsi lövegcsövét a 
Nagytemplom tornyára irányította, és ket-
tő gyújtógránáttal belelőtt a toronyba. Ez 
mintha egy jelzés lett volna a bevonuló 
szovjet katonák részére, szinte egyszer-
re szólaltak meg a kézifegyverek, és kb. 
egy órás esztelen lövöldözés kezdődött 
a szovjet katonák és a város nemzetőrei 
között. A támadás mérlege: 6 magyar és 
2 szovjet halott, 60-nál több magyar és 
7 szovjet sebesült, a Főtéren kilőtt abla-
kok és kirakatok, a Kucza köteles kiégett 
műhelye, a Lehel szálló kupolájának és 
a bíróság épületének háborús sérülése, a 
Dózsa György laktanya kirablása.
A Főtér épületeiben és a Dózsa György 
laktanyában keletkezett kár értéke 2.022 
e Ft-ot tett ki akkori értékben számolva.
Súlyos károkat szenvedett Főtemplomunk 
is. A toronysisak alsó része elégett, majd 
a sisak a templom bejárata elé zuhant, 
ott égett tovább, csupán az összeégett és 

behorpadt vörösréz borítás maradt meg, 
valamint a rajta lévő korona összeégett 
állapotban. A tűz átterjedt a tetőzet to-
rony mögötti részére. Szerencsére az égő 

tetőzet beszakadt, így a tűz nem terjedt 
tovább, a tetőzet kb. 85-90%-a nem vált 
a tűz martalékává.
A tűzoltókat a szovjetek az égő templom-
hoz nem engedték oda az oltási munkák 
elkezdésére, illetve elvégzésére. A tönk-
rement rézborítást és a korona darabjait 
röviddel a tűzeset után a Főplébánia ud-
varában helyezték el, s ott tárolták a fő-
bejárattól jobbra eső területen, a kerítés 
mellett.
Az ideiglenes helyreállítási munkák 1956. 
november 24-én kezdődtek el, és 1957. 
február 11-én fejeződtek be. Helyreállí-
tották a leégett tetőzetet és azt palával bo-
rították be. A tornyot sátortetővel fedték 
be, és egy nagyméretű keresztet helyeztek 
el rajta. A torony helyreállítási munkáit 
Nagy János építésztechnikus tervei alap-
ján végezték, a munkákat is ő irányította. 
A tűz következtében a toronyfeljáró csi-
galépcsője is kiégett – fából volt – helyet-
te fém csigalépcsőt készítettek, melynek 
munkáit az Aprítógépgyár dolgozói vé-
gezték társadalmi munkában, a feljáróhoz 
szükséges anyagokat is ők biztosították.
A Főtemplom – a koronás templom – 
Jászberény szimbóluma. A csonka formá-
jú és megrongálódott templom nagyon 

rontotta Jászberény városképét. Azonban 
a helyreállítás még nagyon hosszú ideig 
elhúzódott. A pusztulástól 13 évnek kel-
lett eltelnie, mire a templom 1956-ban 
keletkezett sebei „begyógyultak”, mire 
régi fényében uralhatta Jászberény főterét, 
Jászberény városképét. 
1958-ban, Rozsáli Menyhért plébánossá-
ga idejében pénzbeli gyűjtést indítottak 
a templom helyreállítása érdekében. A 
helyreállítási költség akkor 1,2 millió Ft-
ba került volna. A helyreállításból nem 
lett semmi, az összegyűjtött pénzen a 
helyreállítás célja érdekében faanyagot 
vásároltak. Rozsáli Menyhért 1959-ben 
szerződést kötött a Középülettervező 
Vállalattal, a torony újjáépítési terveinek 
elkészítésére. Azonban a tervezés költsé-
gei 36 ezer Ft-ba kerültek volna – ezt az 
egyház nem tudta kifizetni, így Rozsáli 
Menyhért kérte a tervezés leállítását.
1963-ban a tanácsválasztások után az 
újjáalakult Városi Tanácson belül Mű-
emlékvédelmi Albizottságot hoztak létre. 
Ennek oka talán az lehetett, hogy Szolnok 
megyében a legtöbb műemlék Jászbe-
rényben található. Az albizottság elnöké-
vé Sáros Andrást, a Lehel Vezér Gimnázi-
um művésztanárát választották meg.

A jászberényi Nagytemplom az 1880-as években

A jászberényi r. k. Főtemplom az 1900-as 
évek elején
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1956 után lehetőség lett volna a kizáró-
lag állami költségen történő helyreállí-
tásra. 1956 után Országos Helyreállítási 
Kormánybizottság alakult az 1956-os 
események következtében keletkezett 
károk felmérése és helyreállítása érdeké-
ben. Az akkor már beteg és idős plébános 
elmulasztotta vagy elfelejtette, vagy nem 
merte bejelenteni a kárt a Bizottság felé, 

s így a helyreállítási költségen belül nem 
kerülhetett sor a toronysisak újjáépítésére 

– nyilatkozta Rozsáli Menyhért 1963-ban.
Sáros András tanár úr szívügyének tekin-
tette a torony és a templom helyreállításá-
nak kérdését. Bányai János tanácselnök 
és Paksy Gábor városi főmérnök is támo-
gatta az ügyet, azonban a legfőbb akadály 
a tanácstagok részéről jelentkezett, akik 
nem az épület műemléki részét nézték, ha-
nem csupán annak egyházi rendeltetését.
A Műemléki Albizottság megalakulása 
után felmérte a városban lévő műemlékek 
állapotát. E jelentés alapján a tanácselnök 

„megemlíti, hogy a toronysisak újjáépíten-
dő” – írja Sáros András.
Elkezdenek nyomozni, hogy az egyház 
az újjáépítés érdekében milyen intézke-
déseket tett. A gépezet elindul, azonban a 
bürokrácia útvesztői és a pénzhiány miatt 
még sokáig várni kell a megvalósulásra. 
Sáros András az illetékes miniszterhe-
lyettessel és miniszteri osztályvezetővel 
is tárgyal az ügy érdekében. Ha lesznek 
kész tervek, és lesz kapacitással rendel-
kező vállalat, akkor még abban az évben 

– 1963-ban – a szükséges pénzt az év vé-
géig tudnák biztosítani.
Közben plébános váltás történt, Rozsáli 
Menyhértet elhelyezték Győrbe, helyette 
Bozóki János lett a plébános.

Bozóki János is szívügyének tekintette a to-
rony és a templom újjáépítését. Ígérte, min-
dent megtesz az újjáépítés érdekében. Gyűj-
tést indított. 1963. október 17-én levizitelt a 
tanácselnöknél. A tanácselnök kijelentette, 

„ő nem…, aki csak azért nem akarja az 
újjáépítést, mert templomról van szó. A to-
rony a főtér dísze, fontos műemlék, az újjá-
építés nem az egyház segítését szolgálja”.

1964. április 9-én az egyházközség az 
újjáépítéshez szükséges összeg felét ösz-
szegyűjtötte, és felvették a kapcsolatot az 
Állami Egyházügyi Hivatallal is.

1964. szeptember 10-én a KÖZTI köz-
li, hogy a korábban megrendelt tervet 
nem tudja elkészíteni, mivel intéze-
tüknél profilváltás történt, műemléki 
ügyekkel nem foglalkozhatnak a ké-
sőbbiekben. Ezt a munkakört ezentúl a 
VÁTI tölti be.

1965. január 21-én Bozóki János plébá-
nos a VÁTI-tól megrendelte a terveket. 
A terveket Lombár Pál mérnök készítette 
el, melyek novemberre készültek el. Nov-
ember 15-én a kész terveket a Műemléki 
Albizottság megtárgyalta, és kisebb javí-
tások kiegészítésével elfogadta. 
1966. február 5-én Bozóki János plébános 
Sáros Andrással egyetemben bemutatta a 
terveket Bányai János tanácselnöknek. A 
tanácselnök kéri, kérjenek építési engedélyt.
1966. február 16-án a Községfejlesztési 
Állandó Bizottság is megtárgyalta a terve-
ket, azt nagy érdeklődéssel hallgatták. Az 
első kérdésük az volt, rajta lesz-e a koro-
na? Ugyanis nem értett mindenki egyet a 
korona visszakerülésével, többek között 
Andrási Béla, a város országgyűlési kép-
viselője sem. Amikor értesült a toronysi-
sak elkészültének terveiről, úgy reagált: 

„Ugye korona nélkül?” – Egyébként a 
város vezetése már 1946-ban el akarta 
távolítani a kereszt alatti koronát a temp-
lom tornyáról. Az elképzelés anyagi okok 
miatt meghiúsult, ugyanis 28.000 Ft-ba 
került volna az állványozás.
1966. február 25-én egy újabb akadály: a 
tanácselnök közli, hogy az építési enge-
délyt csak akkor adhatja ki, ha a Műem-
léki Felügyelőség elfogadja a terveket, 
és az egri érsek megadja az engedélyt az 
újjáépítésre. Az OMF-től az engedélyt 

megkérik, az gyorsan meg is érkezik. Az 
érseknek a tanácselnök is ír, és a plébá-
nos is beterjeszti a kérelmet. Sajnálatos 
adminisztrációs hiba következtében az 
érsek jóváhagyása csak 1966. július 21-
én érkezett meg.

Folytatás a következő oldalon

A lelőtt Nagytemplom torony 1956 ban. Fotó: Faragó László

A lelőtt templomtorony a Promenád felől. Fotó: Faragó László
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Megint egy újabb akadály az építési enge-
dély megadása ügyében. 1966. szeptem-
ber 5-én kiderült, csak úgy adható ki, ha 
van kivitelező vállalat. Állami vállalatok 
nem vállalták. 1966. szeptember 19-re 
sikerült a plébánosnak magánvállalkozót 
szerezni.
1966. december 20-án végre megadta a 
helyreállításhoz az építési engedélyt a 
Városi Tanács VB Építési Osztálya.
Bozóki plébános 1967. február 5-én hir-
dette ki a templomban a torony újjáépí-

tésének lehetőségét, és újabb adomány-
gyűjtésre szólította fel az egyházközséget. 
A gyűjtés lassan haladt. Közben Bozóki 
János nyugdíjba vonult 1967-ben. Az új 
plébános, dr. Tajti Lajos 1968-ban érke-
zett meg, ő az, aki sok küzdelem után 
véghezvitte a felújítási munkákat. 1968 
január elején szerződést kötött Ongjert 
Richárd magánvállalkozóval.
1968. február 3-án kezdődtek el a munká-
latok és 1969 augusztusában fejeződtek 
be. A felújítási munkák közben rengeteg 
probléma adódott. A munkák folyamán 
nem volt kijelölt építésvezető, a helyreál-
lítási munkákat lényegében Sáros András 
tanár úr irányította. A munkát végző szak-
emberek nem rendelkeztek megfelelő 
szakmai ismeretekkel, nem rendelkeztek 
megfelelő szerszámokkal. Az ellenőrzést 
végző személyek által feltárt hibák nem 
kerültek mind kijavításra. A régi torony-
sisak megmaradt részeinek egy részét 
ellopták. Ellopták a korona maradványa-
it, emiatt új koronát kellett készíteni. A 
toronyóra számlapját kétszer kellett ki-
cserélni, a harmadik változat, ami most 

látható, hasonlít legjobban az eredetire. 
Többször anyaghiánnyal küszködtek, fő-
leg pedig vörösréz tekintetében. Ennek 
beszerzéséhez a Hűtőgépgyár igazgatójá-
nak segítségét is igénybe vették.
1969. július 18-án a tervezőmérnök meg-
vizsgálta a kész tornyot. Sok mindent ki-
fogásolt, de a hibák kijavítására már nem 
volt lehetőség, a torony végérvényesen 
őrzi hibáit. A torony elpusztulása előtt 
63 m magas volt és karcsúbb, ma alacso-
nyabb és zömökebb.
A felújítás menetét Sáros András: A jász-
berényi Főtemplom története c. könyvé-
ben részletesen leírta, abban részletesen 
olvashatunk a felmerült gondokról és 
problémákról.
Az új korona terveit Sáros András rajzai 
alapján Lombár Pál készítette, a bádo-
gosok azt 1968. június 2-ára készítették 
el. Június 2-án, pünkösd vasárnapján ki-
állították a templomban, a Szent István 
oltár előtt volt látható. 1968. június 11-én 
tették fel a templom csúcsára. A korona 
belsejébe egy kis ládában iratot helyeztek 
el, azon minden 400 Ft vagy az felett ado-

mányozó személy nevét feltüntették. A ta-
nács is elhelyezett egy iratot, mely Jászbe-
rény akkori életéről tartalmaz ismertetést, 
és ismertetik a város akkori vezetőinek 
nevét. Az iratot Bányai János tanácselnök 
és Bárdos István tanácstitkár írták alá.
A torony újjáépítése keretében megtör-
tént a templomtest helyreállítása is, 1969. 
március 24. és június 17. között. Ezután 
a plébánia külső felújítását végezték el. A 

felújítási munkákkal egyidejűleg a sek-
restyét is kibővítették.  És elkészült Jász-
berény első szembemiséző oltára is.
Ez a nagy horderejű munka a hívek önzet-
len adományaiból, az egri érsek magán-
adományából, a város és az OMF erkölcsi 
és anyagi támogatásával valósult meg.
1969. augusztus 15-re minden munka 
befejeződött. Nagyboldogasszony ünne-
pe templomunk búcsúünnepe. A búcsúi 
szentmise keretében dr. Brezanóczy Pál 
egri érsek mintegy 5000 ember jelenlé-
tében szentelte fel az újjáépített toronysi-
sakot, a külsőleg megújult templomot és 
a plébániaépületet. Konszekrálta a fehér 
és fekete márványból készített szembe-
miséző oltárt, melyben Szent Magnusz és 
Szeverusz ereklyéit, valamint a nap jelen-
tőségét méltató iratot helyezett el. A két 
és félórás szertartás a pápai és a magyar 
Himnusz hangjaival fejeződött be. Az ün-
nepségen jelen volt a város és a környék 
papsága, valamint az egyházközség 38 
tagú képviselő-testülete is.
Ebben az évben 50 éve, hogy Főtemplo-
munk 1956-ban keletkezett „sebei” be-
gyógyultak. Hálával tartozunk ezért a 
Főtemplom és a város hívő közösségének. 
Hálával tartozunk Rozsáli Menyhért, Bo-
zóki János és dr. Tajti Lajos atyáknak, akik 
a felújításhoz szükséges anyagiakat elő-
teremtették és végigküzdötték a felújítás 
nehéz időszakát. Hálával tartozunk Sáros 
András tanár úrnak, aki ezen munkakört 
szívügyének tekintette, a felújítási munkák 
mozgatórugója volt, felügyelte, műemléki 
szempontból szervezte és koordinálta.
Ők valamennyien már eltávoztak közü-
lünk, nem ünnepelhetnek velünk, ők már 

„hazatértek”. A boldog feltámadás remé-
nyében fáradt testük a földben, meggyö-
tört lelkük pedig az égben nyerjen örök 
nyugodalmat.

Irodalom: 
Sáros András: A jászberényi Főtemplom 

története. Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége, 121-145. Budapest, 2002

Cipruság-Virágszál. Isten országának 
munkatársai Jászberényben. 1546-
2015. 130-131. Jászberény, 2015 

Kovács István László: A jászberényi Szent 
Korona történetéhez. In: Jászsági Év-
könyv 2018. 100-109.  Jászberény, 2018

Besenyi Vendel: Megemlékezés a név-
telen szovjet katona emléktáblájánál. 
Kézirat. Jászberény, 2018. november 4.

Besenyi Vendel helytörténeti kutató

Folytatás az előző oldalról

Jászberényi Nagytemplom a csonka 
toronnyal

A jászberényi Főtemplom tornya 
napjainkban. Fotó: Baráth Károly
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Az Aprítógépgyár Munkástanácsának for-
radalmi zászlaja visszaérkezett Jászberény-
be. Mielőtt a zászló történetét ismertetném 
röviden szólni kell a gyári munkástanács 

ténykedéséről és történetéről. A forrada-
lom kezdete után néhány nappal szerte 
az országban rohamosan alakultak meg a 
munkástanácsok. Nem késlekedtek Jász-
berényben az aprítógépgyári dolgozók sem, 
október 26-án megalakították a munkásta-
nácsot, az elnök Czigány István köszörűs 
szakmunkás lett. Mindjárt az első napon 
követeléseket fogalmaztak meg, amit egy 
gyári gyűlés is jóváhagyott, és amelyet 
egy küldöttség akart eljuttatni Nagy Imré-
hez. Azonban a szándék meghiúsult, mert 
a küldöttséget a szovjetek Hatvannál fel-
tartóztatták, és csak a Földvári Rudolf által 
vezetett miskolci küldöttség beavatkozá-
sára szabadultak meg. A munkástanács a 
megalakulásától kezdve irányította a gyá-
rat. Megszervezték a gyári őrséget is, és a 
szovjetek csak november 5-én foglalták el 
a gyárat. A munkástanács az 1957 február-
jáig tartó működése során felelősségteljes 
határozatokat hozott. Utána a helyzet úgy 
alakult, hogy már nem volt értelme tovább 
folytatni a működését. 
Az Aprítógépgyári Munkástanács tevé-
kenysége nem nagyon különbözött sok 
ezer más munkástanács munkájától. Van 
azonban egy olyan különlegesség, amely 
páratlan az egész országban. Ez pedig az, 
hogy a munkástanács tevékenysége végig 

dokumentálva lett, és ez a dokumentáció 
meg is maradt. Ennek a története a követ-
kező: A munkástanácsba beválasztották 
dr. Gedei János horizont esztergályost is, 

aki 1945 előtt a Városházán dolgozott, és 
természetesen járatos volt iratok, jegyző-
könyvek stb. elkészítésében. Ezt a tapasz-
talatát hasznosította Gedei János a munkás-
tanácsban, és az ülésekről, határozatokról 
gépírók bevonásával jegyzőkönyveket ké-
szített, a kezdetektől egészen 1957 február 

végéig. Összesen 82 oldalnyi anyag jött 
létre. Ez a dokumentáció egy dossziéban 
bekerült a vállalat irattárába. A levéltáro-
sok tudtak, de hallgattak róla. Más mun-
kástanácsokban ilyen precíz dokumentá-
ció aligha készült, egyébként november 4. 
után a meglévő dokumentumokat szinte 
mindenütt megsemmisítették, elégették, 

hogy a megtorlás idején ne legyen terhelő 
bizonyíték. Az Aprítógépgyári Munkásta-
nács e páratlan különlegessége dr. Gedei 
Jánosnak, és az irattárosok „feledékenysé-
gének” köszönhető. A levéltárban megla-
puló dokumentáció csak a rendszerváltás-
kor került elő. Az eredeti 82 oldal bekerült 
a Jász Múzeumba. Több szervezet is  ér-
deklődött az iratok iránt, másolatot adtunk 
a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Levél-
tárnak, és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának.
Az Aprítógépgyári Munkástanács tevé-
kenységét rögzítő értékes dokumentáción 
túlmenően előkerült egy másik tárgyi em-
lék is a forradalom időszakából, a jelképpé 
vált lyukas zászló. 
Mint mindenütt a gyár zászlójából is kivág-
ták a szovjet mintát utánzó címert, és ez a 
lyukas zászló lobogott a gyár homlokzatán.
A forradalom leverése után a munkásta-
nács egyik tagja Demeter Mihály kazánfű-
tő rejtette el a zászlót a kazánházban. Csak 
a rendszerváltás után került elő a zászló, 
amelyet aztán Czigány István a munkásta-
nács volt elnöke vett magához. 
A zászló kalandos sorsa azonban nem ért 
véget, mert Czigány István átadta azt dr. 
Pintér Lajos veronai magyar konzulnak. 
Ő úgy került a képbe, hogy a forradalom 
időszakában több egyetemi hallgató tár-

sával együtt Jászberényben volt, és Gedai 
Istvánnal együtt aktívan részt vett a for-
radalom eseményeiben. Ekkor találkoztak 
Czigány Istvánnal, aki szállással, étkezés-
sel segítette az egyetemistákat. A forrada-
lom leverése után Gedai és Pintér útjai el-
váltak; előbbi részese lett a megtorlásnak,  

Hazatért a forradalom jelképe

Dr. Gedai István, dr. Bathó Edit és dr. Pintér Lajos az 56-os zászló átadásakor

Balról jobbra: Goda Zoltán, Streitmann András, Bathó László a zászló átadásakor a 
Jász Múzeumban. Fotók: Bugyi Gábor

Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról
egy év hat hónap börtönbüntetést ka-
pott, Pintér viszont disszidált, és sok más 
menekülttel együtt Olaszországban tele-
pedett le. Aktívan részt vett a menekült 
diákok szervezetében, majd elvégezve az 
egyetemet jó nevű orvos lett Veronában. A 
rendszerváltás után ő és Gedai is többször 
megfordultak Jászberényben a forradalom 
évfordulója alkalmából. Ekkor találkozott 
ismét Czigány István dr. Pintér Lajossal, 
aki akkor már tiszteletbeli veronai magyar 
konzul volt. Mivel külföldön több helyen 
is tartott beszámolót a forradalom esemé-
nyeiről, elkérte Czigány Istvántól a forra-
dalom jelképét jelentő zászlót, ami aztán 
hosszú időn át Pintér professzor rezidenci-
ájának dísze lett. Bathó László, Streitmann 
András (maga is nemzetőr a forradalom 
idején), az Aprítógépgyár volt dolgozói 
úgy gondolták, hogy a zászlónak mégis 
Jászberényben lenne a helye. Streitmann 
András levelet írt ebben az ügyben dr. Pin-
tér Lajosnak, aki azt válaszolta, hogy a 
megbízatása lejártával az ajándékba kapott 
lyukas zászlót visszajuttatja a származá-
si helyére. Telt múlt az idő és Streitmann 
András megismételte az igényt, s ez alka-
lommal dr. Gedai István közreműködését 
is kérte. Ez hatásos volt, dr. Pintér Lajos 
is belátta, hogy a lyukas zászló méltó he-
lye mégis inkább Jászberény. 2018. dec-
ember 9-én került sor a zászló átadására. 
A Jász Múzeumban gyűltünk össze; dr. 
Pintér Lajos, dr. Gedai István, jómagam 
mint az Aprítógépgyár Munkástanácsá-
nak utolsó élő tagja, Streitmann András, 
az Aprítógépgyár volt dolgozója, az ak-
ció szervezője és Hortiné dr. Bathó Edit, 
a Jász Múzeum igazgatója. A beszélgetés 
során szó esett a forradalom jászberényi 
eseményeiről is. Azután dr. Pintér Lajos 
beszámolt, hogy milyen rendezvényeken 
mutatta be a lyukas zászlót és megemlí-
tette, hogy még Strassburgba az Európa 
Tanács egyik rendezvényére is elvitte a 
forradalom jelképét. Az Aprítógépgyár 
Munkástanácsának nevében én vettem át 
a zászlót, és adtam tovább a Jász Múze-
umnak, mert ott van a helye. Az intézmény 
dolgozói pedig keresik majd a lehetőséget, 
hogy méltó módon mutathassák be a nagy-
közönség számára. A Nagy Imre társaság 
helyi szervezetének 2019. január 30-i tag-
gyűlésén bemutatásra került a nevezetes 
zászló, és megismerhették a tagok zászló 
kalandos történetét is.

Goda Zoltán, az Aprítógépgyár  
egykori Munkástanácsának tagja

Vásárhelyi István 
emlékünnepség

A Gróf Apponyi Albert Általános Isko-
la és Művészetoktatási Intézmény és a 
Városvédő és Szépítő Egyesület május 
24-én közösen rendezte meg a Vásárhe-
lyi István emlékünnepséget. Az iskola 

udvarán kialakított szép emlékparkban, 
az évtizedek alatt terebélyessé vált lomb-
koronák alatt, ünneplőbe öltözött vidám 
tanulók várták az ünnepség vendégeit.

Városunk szülötte, Vásárhelyi István te-
vékenysége sokáig nem volt ismert, míg 
Buschmann Ferenc természetkutató mun-

kásságának köszönhetően megismerhet-
tük a neves kutató tudományos munkáját.
A jogos elismertetés és tisztelgés érdeké-
ben sokat tett Hortiné dr. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum igazgatója, Bolla János, a 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, 
Sas István, a Déryné Művelődési Köz-
pont egykori igazgatója és Faragó László, 
a Gyermekek Háza egykori igazgatója. 

Dr. Novotni Jánosné, az Építőipari Szö-
vetkezet egykori elnöke készítette el a 
márványlapos tölgyfa emlékoszlopot.

Füzesiné Béres Margit tanárnő köszönti az ünnepség résztvevőit

Az Apponyi Általános Iskola diákjai műsort adtak az ünnepségen
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Az emlékünnepség először 1989-ben ke-
rült megrendezésre. Ezt követően, min-
den évben az iskola nevelői és diákjai 
vállalták fel a neves polihisztor életéről, 
kutatói munkásságáról szóló méltó meg-
emlékezést.

Az ünnepséget megelőzte egy városi 
szintű természetismereti verseny, amely 
három fordulós volt. A döntőre az ünnep-
ség délelőttjén került sor, melyet az LVG 
csapata nyert meg.

Ezt követően hangulatos tavaszi dalok 
szólaltak meg Sági Ilona és Hankó Edit 
karvezetők vezényletével.  Füzesiné Bé-
res Margit tanítónő szerkesztésében szín-
vonalas ünnepi műsorral emlékeztek Vá-
sárhelyi Istvánra, és hívták fel a figyelmet 
a természet szeretetére és védelmére.
Részlet Füzesiné Béres Margit ünnepi 
beszédéből: „Vásárhelyi István 1905-ben, 

Budapesten 16 éves fiatalként találkoz-
hatott és kezet foghatott az utolsó nagy 
magyar polihisztorral, Herman Ottóval.  
Ez a találkozó olyan nagy hatással volt rá, 
hogy ezután élete végéig fő törekvése volt 
Herman Ottó életművének továbbvitele.

Legfontosabb kutatási területei témakö-
rönként: emlőstani kutatások, madártani 
megfigyelések, halfauna kutatása, kétél-
tűek, hüllők és a puhatestűek életmódjá-
nak megfigyelése.

Az 1936-68-ig terjedő időszakban egyik 
legfontosabb tevékenysége Magyaror-
szág halfaunájának kutatása. Elsősorban 
a pisztráng, a harcsa és a tok életmódját, 
elterjedését vizsgálta a Garadna-völgyi 
pisztráng telepen, a Tisza expedíciókban 
és az ország keleti vizein.
Több, mint 150 írása maradt ránk. Megje-
lent könyvei: A pézsmapocok, Magyaror-

szág halai, Magyarország hüllői és kétél-
tűi, Hasznos és káros vademlősök.
Vásárhelyi volt az első és az egyetlen, aki 
a múlt század első harmadában felfigyelt 
a Jászberény környéki élővilág tudomá-
nyos szempontból teljesen ismeretlen vol-
tára. Megfigyeléseit a Jászberény és kör-
nyéke emlősfaunája című tanulmányában 
összegezte és felhívta az ornitológusok 
figyelmét a Hajta nevű ősmocsár termé-
szeti értékeire.
Aggodalmát fejezte ki a mezőgazdaság-
ban művelés alá vont területek nagyságá-
nak fokozódása miatt. Véleménye szerint 
ez olyan ősi növény- és állatvilágot pusz-
títhat el, amelyet még nem ismerünk, s 
talán soha nem ismerhetjük meg a teljes 
kipusztulás miatt.
Írásaiban ott rejlik a mi távolibb jövőnket 
is féltő üzenet: ÓVJUK, VÉDJÜK TER-
MÉSZETI KÖRNYEZETÜNKET!

Az ünnepi műsor után Jakus Vendelné, az 
Apponyi iskola nyugalmazott tanára, az 
Egyesület vezetőségi tagja ismertette a 
Vásárhelyi István emlékplakettben része-
sülő három díjazott életútját, tevékenysé-
gét, melyet olyan személy vagy közösség 
érdemelhet ki, aki a természeti és épített 
környezet védelmében kiemelkedő mun-
kát végzett.
Bolla János elnök köszöntötte az ün-
nepség résztvevőit, a díjazottakat, majd 
átadta az emlékplakettet, az oklevelet, s 
a könyvjutalmat a kitüntetésben részesü-
lőknek.
A díjátadást követően az iskola igazgató-
sága, tanulói és az Egyesület elnöksége 
elhelyezte a tisztelet koszorúit Vásárhelyi 
István emléktáblájánál.

Jakus Vendelné tanár, vezetőségi tag

Füzesiné Béres Margit átadja a természetismereti verseny díját

Jakus Vendelné vezetőségi tag és Bolla János elnök

Pesti Péter és az iskola egyik diákja
Fotók: Bugyi Gábor
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Vásárhelyi-díjasok 2019-ben

Jakkel Imre
általános iskolai tanár
Jakkel Imre az egri Ho Si Minh Tanár-
képző Főiskola biológia-technika sza-
kán szerezte tanári diplomáját 1984-ben. 
Ezt követően jelenlegi munkahelyén, az 
akkori Tanítóképző Főiskola Gyakorló 
Általános Iskolájában kezdte meg peda-
gógusi tevékenységét.
Tudatos oktató-nevelő munkát végez, 
amelyben az oktatás mindig magas 
színvonalú. Nagy figyelmet fordít a 
tehetséggondozásra. Tanítványait rend-
szeresen felkészíti városi, megyei és 
országos tanulmányi versenyekre. A 
Vásárhelyi István körzeti természetku-
tató csapatversenyen, a Herman Ottó 
Országos Levelezős Természetismereti 
Versenyen, a Zöld Okos Kupa tanulmá-
nyi versenyen évről-évre eredményesen 
szerepelnek.

Tanulmányi kirándulásokat, erdei táboro-
kat, kerékpártúrákat, öko- és sítáborokat 
szervez tanítványainak. Nagy népszerű-
ségnek örvend diákjai körében az őszi 
darules-kirándulás. 
Sport és szabadidős tevékenységei – hor-
gászat, vadászat – során szerzett tapasz-
talataival teszi életközelibbé és színeseb-
bé tanóráit.
Munkájában kiemelt helyet kapnak az 
ökoiskola arculatához kapcsolódó, a kör-
nyezet- és a természetvédelem fontossá-
gát célzó programok. Évek óta szervezi 
a diákelőadók versenyét, a zöld jeles na-
pokhoz kapcsolódó levelezős versenyt 
és az iskolai papírgyűjtést.

Az ökocsoport vezetőjeként több évig 
koordinálta az ökoiskolai feladatok meg-
valósítását. Aktív szerepet vállalt a vá-
rosi Zöld Diákparlament munkájában is.
Az iskolai hagyományok ápolásában, az 
értékteremtésben és az értékeink megőr-
zésében hiteles, jó példával szolgál kol-
légái és tanítványai számára.

Szent István Körúti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő 
Iskola
ÖKO-Iskola címét országos szinten az el-
sők között nyerte el az iskolák rangsorában.
A környezeti nevelés fontos területe az 
iskola pedagógiai programjának, meg-
határozója a nevelő-oktató munkájának. 
Mindez tükröződik a mindennapok gya-
korlatában, alkalmazkodva a tanulók sa-

játosságaihoz. Több éves iskolai hagyo-
mányként ünneplik a környezetvédelem 
jeles napjait, részt vesznek a helyi és 
országos akciókban, versenyeken, kör-
nyezetvédő táborokban. Az iskola tagja 
az Országos Iskolakert Hálózatnak. Az 
iskolában évek óta iskolakert működik. 
Mintegy 32 ágyásban dolgoznak gye-
rekek. Az Önkormányzat segítségével 
magaságyással gyarapodott az iskolakert. 
Egy sikeres pályázat eredménye az át-
adásra kerülő üvegház a területen. Az is-
kolai természetvédelem a Zagyvaparti Li-
getes védelmét is jelenti. Kitakarítás után 
madáretetők kerültek a fákra, kikerült a 

„szemetelni tilos” tábla, és az Önkormány-

zat segítségével elkezdődött a Tanösvény 
kialakítása is. Az iskola közössége facse-
metéket ültetett. 
Sikerrel szervezték meg a környezetneve-
lők Országos Találkozóját, de sikeresek az 
iskola műhelynapjai, szakmai bemutatói is.
Eddigi munkájuk legnagyobb elismerése 
az Ózon díj arany érem és a Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola cím elnyerése. 
Mindez az iskola közösségének, együtt-
működésének nagyszerű eredménye.

Vasas Sporthorgász Egyesület
A Vasas Sporthorgász Egyesület 1952-
ben alakult. 17 aprítógépgyári dolgozó 
hozta létre, Sándor Gyula vezetésével. A 
használatában lévő vízterületet és hor-
gásztanyát 1975 óta bérli. 
2007 decemberében a tagság bizalmát 
élvezve teljes vezetőségcsere történt. Az 
új vezetőség mellett sokan kiveszik a ré-
szüket a munkából. Ennek a harmonikus 
összhangnak az eredménye a rendezett 
környezet és jó hangulat a vízparton.
Taglétszámuk rohamosan emelkedik, je-
lenleg a megye egyik legnagyobb civil 
szervezete, létszámuk meghaladja az 
1300 főt.
Az évek során elvégezték a vízterület 
részleges gyógykotrását, illetve szaka-
szos kotrásokat is végeztek. A töltő ág 
kotrásával, szélesítésével új horgászta-
vat hoztak létre. A horgásztanyát rend-
szeresen karban tartják és felújítják.  
Horgászok nagy gondot fordítanak a 
környezet szebbé, kulturáltabbá tételére 
is. Facsemetéket ültetnek, pihenőpado-
kat helyeznek ki, a tanya udvarán ke-
mencét építettek. Folyamatosan bővítik 
a vízparti kiülők számát, így egyre több 
család tudja a Horgásztanyán kulturáltan 
eltölteni a szabad idejét. 
2008 óta rendezik meg a Gyermek – és 
Sportnapot a város gyermekei számá-
ra.  2008-tól a JNSZM Kormányhivatal 
megbízásából hivatalos horgászvizsgáz-
tatást is tartanak.  2013 óta helyt adnak 
a HAJTA 50 kerékpáros teljesítménytú-
rának is. 2015-ben az Egyesület 15 évre 
ismét megkapta a vizek kezelésének ha-
szonbérleti jogát.  
Céljuk, hogy minél több embert a sza-
badba csábítsanak és környezetünk szeb-
bé, otthonosabbá tételére neveljenek.

Jakkel Imre tanár, Nagy Lászlóné intézményvezető-helyettes, Mizsei András elnök 
Fotó: Bugyi Gábor



Berényi Kármentő 9

Búcsú Sugárné Koncsek Aranka helytörténeti kutatótól  
(1918-2019)

Drága Aranka Néni!
Amikor június 8-án, Jászkiséren a XXV. 
Jász Világtalálkozó díszünnepségén ta-
lálkoztunk, még nem gondoltam, hogy ez 
a beszélgetésünk lesz az utolsó, és ekkor 
láthatlak utoljára.
Néhány hét múltával azonban megkap-
tuk a szomorú hírt, örökre itt hagytál 
bennünket. 
25 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, ami-
kor egy szép napon felkerestél engem a 
Jász Múzeumban. Ettől kezdve gyakori 
vendége voltál  nemcsak a múzeumnak, 
de rendszeresen részt vettél a város kü-
lönböző rendezvényein is. Rendületlenül 
kutattál, egymás után írtad helytörténeti 
témájú cikkeidet, tanulmányaidat, köny-
veidet, és részévé váltál életünknek.
Aranka néni 1918. szeptember 27-én, 
Kézdivásárhelyen született jász apától és 
székely anyától, örökölve tőlük kitartó 
munkabírását, a szülőföld iránti büszke-
séget és szeretet. Két éves volt, amikor 
családja visszaköltözött Jászberénybe, s 
ettől kezdve, e város lett az igazi ottho-
na. A református neveltetés és iskola jó 
útmutatással szolgált a pályakezdő fiatal 
lánynak, a sors azonban máshogy rendel-
kezett. 1933-ban női kalapos tanuló lett, 
majd Debrecenben e szakmából mester-
vizsgát tett.
A II. világháború idején a jászberényi Er-
zsébet Kórházban dolgozott, mint Vörös-
keresztes ápolónő. 1945-ben Szolnokon 
okleveles szülésznői képesítést szerzett, 
amely tudását továbbra is Jászberény-
ben kamatoztatta. Ez idő tájt került kap-
csolatba a szakszervezeti mozgalommal, 
amelynek hamarosan egyik irányítója 
lett. 1957-ben bekerült a SZOT országos 
vezetésébe, a Magyar Nők Országos Ta-
nácsába. 1970-től az Orvos Egészségügyi 
Szakszervezet országos titkára, majd há-
rom cikluson át alelnöke volt. 1983-ban 
nyugdíjba vonult, s ezzel lezárult életének 
egyik fontos szakasza. 
Nyugdíjasként végre hozzá kezdhetett 
egykori dédelgetett álmához, a családku-
tatáshoz. Az Országos Széchenyi Könyv-
tárban és az Országos Levéltárban végzett 
kutatásai arra ösztönözték, hogy különbö-
ző helytörténeti kutatásokat is végezzen. 
Így kezdődött hát az a végtelen alapos, 

precíz, és minden részletre kiterjedő ku-
tatómunka, amelyet Aranka néni néhány 
évvel ezelőttig fáradhatatlanul folytatott.
Összegyűjtött hatalmas ismeretanyagát 
kezdettől fogva a Jászság javára kama-
toztatta. Kutatásai számtalan alkalommal 

nyújtottak segítséget különböző hely-
történeti témák feldolgozásához. Cikkei, 
tanulmányai rendszeresen megjelentek 
a Berényi Kármentő, a Redemptio és 
Jászsági Évkönyv hasábjain. 1995-ben, a 
Jászkun Redemptio 250 éves évfordulója 
alkalmából jelent meg két hiánypótló kö-
tete: Jászberény város gyógyszertára-
inak története 1790-1950-ig és a Jász 
történelmi arcképcsarnok, amely könyv 
2003-ban második, bővített kiadásban 
is napvilágot látott. 2000 májusában az 
Erzsébet Kórház új sebészeti szárnyának 
átadására jelent meg a Szegénygondo-
zás, az orvoslás és a közegészségügy 
története Jászberényben című kiváló 
munkája. 2006-ban ugyancsak a Jász 
Múzeumért Alapítvány Jászsági Füzetek 
sorozatában jelent meg a Jászberény te-
metői című könyve.
Aranka néni kezdettől fogva aktív tagja és 
közreműködője volt a Jászok Egyesületé-
nek és a jászberényi Városvédő és Szépí-
tő Egyesületnek. 
A jászok történelmi múltjának megisme-
rése érdekében végzett kitartó és lelki-
ismeretes helytörténeti kutatómunkáját 

Jászberény Város Önkormányzata 2014-
ben Pro Urbe Jászberény díjjal ismerte el.
Az elmúlt évtizedek alatt Aranka néni 
neve fogalommá vált a jászok között. Ő 
volt az, akinek mindenről azonnal eszébe 
jutott egy régi történet, az említett sze-
mély mikor és hol született, dolgozott, 
azonnal tudta ki kivel áll szűkebb és tá-
gabb rokonságban. 
Aranka néninek tartalmas és hosszú életet 
adott a jó Isten. Az elmúlt év szeptembe-
rében köszöntöttük őt száz éves születés-
napja alkalmából, és vele együtt ünne-
peltük meg életének e jeles évfordulóját, 
amit csak azon kiváltságos személyeknek 
ad meg a jó Isten, akiket nagyon szeret. 
S noha életének tizedik évtizedét lépte 
át, az elméje még mindig „vágott mint 
a beretva.” 
A megfáradt test nyűgjei azonban őt sem 
kerülték el, de hite, erős akarata mindig 
átsegítették a nehézségeken. Fáradhatat-
lan munka- és életbírása példaként szol-
gálhat mindnyájunk számára.
Nagyon örült, hogy még részt vehetett a 
XXV. jubileumi Jász Világtalálkozón, a 
következő kitűzött cél pedig október 4-e, 
a Jász Múzeum 145 éves jubileumi ün-
nepsége volt. Szeretett volna még utoljára 
velünk lenni. De ez már nem adatott meg 
neki. Június 28-án életének földi pályája 
végleg lezárult, és Aranka néni elindult a 
csillagok útján.
Drága Aranka néni! Köszönjük, hogy 
voltál nekünk, hogy tanulhattunk tőled, 
és megtiszteltél bennünket a barátságod-
dal, és a szereteteddel.
S bár elmentél abba a messzi, égi világba, 
de szívünkben és emlékezetünkben örök-
re velünk maradsz.
Drága Aranka néni! Búcsúzom tőled a 
Jász Múzeum, a Városvédő és Szépítő 
Egyesület, Jászberény városa és a Jászság 
nevében. Isten áldjon! Nyugodj békében!

Hortiné dr. Bathó Edit  
múzeumigazgató

(Elhangzott július 22-én Jászberényben, 
a Fehértói temetőben Sugárné Koncsek 
Aranka temetésén, ahol családtagjai, 
ismerősei, tisztelői kísérték őt utolsó 
útjára.)
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Városvédők tavaszi közgyűlése

Városvédő és Szépítő Egyesületünk 
május 24-én (pénteken) tartotta rendes 
éves közgyűlését a Jász Múzeumban, 
amelyen Molnár József, az Ellenőrző 
Bizottság elnöke ismertette az elmúlt 
év gazdálkodásának közhasznúsági je-
lentését, Hortiné dr. Bathó Edit titkár 
beszámolt a közösség 2018-ban végzett 
tevékenységéről, majd Bolla János el-
nök tájékoztatta a tagságot a 2019-re 
tervezett feladatokról. A napirendi pon-
tok témáit a tagság megtárgyalta, majd 
egyhangúlag elfogadta.
A továbbiakban közzétesszük az egye-
sület 2018-ban végzett munkájáról szó-
ló beszámolót:

„2018-ban az első rendezvényünk a már-
cius 15-i megemlékezés volt.  Az Egye-
sület tagsága először részt vett a városi 
rendezvényen, ezután a Fehértói temető-
ben folytattuk a megemlékezést a 48-as 
honvédek síremlékénél, majd a Védett 
temetőkertben.
Nemzeti ünnepünk alkalmával egyik 
egyesületi tagunk állami kitüntetésben 
részesült. Hortiné dr. Bathó Edit titkár 
asszony munkáját március 13-án a Pesti 
Vigadóban a Magyar Érdemrend Arany 
Keresztje Polgári Tagozat kitüntetéssel 
ismerték el.
Március 27-én, II. Rákóczi Ferenc szü-
letésének napján egyesületünk koszorút 

helyezett el a Jászkürt Fogadó falán lévő 
Rákóczi emléktáblánál.
Most is részt vettünk április 3-án, a Vá-
rosnapi rendezvényen, amely során ko-
szorút helyeztünk el a Jászkun Kerületek 
egykori székházának falán lévő 48-as 
emléktáblánál.
Legnagyobb szomorúságukra Baráth 
Miklós tagtársunk, az egyesület ve-
zetőségének tagja 2018. március 29-én 
váratlanul elhunyt. Április 10-én kísér-
tük őt utolsó útjára a Fehértói temetőben. 
Az egyesület nevében Hortiné dr. Bathó 
Edit titkár mondott búcsúztatót. 
A Jászkun Redemptio 273 éves évfor-
dulóját ebben az évben is a Jászkerület 

Nonprofit Kft.-vel közösen rendeztük 
meg. Az emlékünnepségre a Déryné 
Rendezvényházban került sor, ahol ez 
alkalommal is átadásra kerültek a Jász-
kunság hagyományőrzéséért díjak. 
A koszorúzást követően a Lehel Filmszín-
házban hangulatos gálaműsorral ért véget 
a Jászkun Redemptio emlékünnepsége.
Május 30-án egyesületünk néhány tag-
ja (Bolla János, Szántai Katalin, Jakus 
Vendelné és Keszthelyi Zsolt) rendezési 
munkálatokat végeztek az Aradi vérta-
núk emlékfasoránál.
Május 31-én a Jászsági Apponyi Általá-
nos Iskolával közösen emlékeztünk meg 
Vásárhelyi István természetkutatóról. 

A megemlékezésnek különös jelentősé-
get adott az a körülmény, hogy a neves 
kutató éppen 50 éve hunyt el. 
Az iskola udvarán, a Vásárhelyi emlék-
kertben rendezett ünnepség a hagyomá-
nyokhoz híven most is az iskola diák-
jainak hangulatos műsorával kezdődött, 
majd átadásra kerültek a Vásárhelyi 
emlékplakettek. Ez alkalommal a 298-
as számú Lehel vezér Cserkészcsapat 
és Kispálné Hegedűs Laura, az Állat- 
és Növénykert gondozójának munkáját 
ismerte el egyesületünk a Vásárhelyi-
díjjal.
Ugyancsak ezen nap délutánján tartottuk 
meg éves rendes közgyűlésünket mű-
ködési helyünkön, a Jász Múzeumban, 
ahol beszámoló hangzott el az előző év-
ben végzett munkáról, a tagság elfogadta 
a közhasznúsági jelentést, majd megha-
tároztuk a következő év vállalt feladatait.
A közgyűlés döntött a tagdíj felemelé-
séről, amely 2019-től lép érvénybe. S 
ugyancsak döntött arról is, hogy Baráth 
Miklós elhunyt tagtársunk helyét a ve-
zetőségben Jakus Vendelné Tóth Edit 
tagtársunk foglalja el. 
Egyesületünk 2018-ban Egri Hunor 
közismert kőrestaurátorral felújíttatta a 
Teknősbékás fiú szobrát. A Nagy István 
szobrászművész által készített alkotás 
egykor a város főterét díszítette egy kis 
díszkút közepén, benne élő teknősbékák-
kal. Később a régi gyermekkórház előtti 
parkba száműzték, majd a Városháza ud-
varán időzött több évig, míg vandál sze-
mélyek megrongálták, s ekkor bekerült a 
Városháza egyik raktárába.
Egyesületünk régóta tervezte a szobor 
felújítását, s legnagyobb örömünkre 
2018 májusában erre sor is került. A fel-
újított Teknősbékás fiú most a Városhá-
za udvarán, a Jász Múzeum épülete előtt 
áll, és türelmetlenül várja, hogy az udvar 
végre valahára megszépüljön körülötte.
Egyesületünk július 2-6-ig rendezte meg 
a Városvédők 13. ifjúsági táborát a 
Jász Múzeumban. A tábor főszervezője 
és táborvezetője ez alkalommal is Bugyi 
Gábor tagtársunk volt, aki gazdag prog-
ramot állított össze a lelkes csapatnak. A 
tábor megvalósításához szükséges anya-
gi hátteret a Humán Erőforrás Bizottság 
Civil keretéből elnyert (130.000.-Ft.) pá-

Hortiné dr. Bathó Edit titkár, Bolla János elnök, Molnár József, az Ellenőrző 
Bizottság elnöke
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lyázati összeg és a táborozók hozzájáru-
lása biztosította. 
Az egyesület tagjai közül Jakus Vendelné, 

Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, Keszthelyi 
Zsolt és Hortiné dr. Bathó Edit és Rigó 
Renáta egyetemi hallgató  segédkeztek a 
programok megvalósulásában.
A Város- és Faluvédők 37. Országos 
Találkozóját és Konferenciáját 2018. 
július 12 és 14 között Szombathelyen ren-
dezték meg, ahol egyesületünket Bolla Já-
nos, Bolla Jánosné, Hódi Mária, Hortiné 
dr. Bathó Edit, Lantos Tiborné, Sas István, 
Suhaj Csilla, Szántai Katalin képviselte.
Városunk egyik jeles szülöttére, Déryné 
Széppataki Rózára emlékeztünk októ-
ber 1-jén, halálának 146. évfordulóján a 
Jász Múzeumban. Ebből az alkalomból 
levetítésre került a Maár Gyula által ren-
dezett Déryné hol van? című magyar film.
A megemlékezés koronája minden évben 
az 1990-ben alapított Déryné-díjak át-
adása. 2018-ban Farkasné Szőke Tünde,  
a Palotásy János Zeneiskola igazgatója 
és Bíróné Fülöp Rozália népművelő 
vehette át a rangos helyi elismerést.  Az 
ünnepséget koszorúzás zárta Déryné em-
léktáblájánál.
Október 6-án az aradi vértanúkra em-
lékeztünk az emlékükre ültetett fasornál. 
Az emlékező beszédet Metykó Béla tag-
társunk tartotta.
Az ünnepségen közreműködött a Jászbe-
rényi Kossuth Népdalkör.
November 1-jén most is megemlékez-
tünk halottainkról, és gyertyát gyújtot-
tunk a Fehértói temető Védett temető-
kertjében.
Egyesületünk már korábban is baráti 

kapcsolatot ápolt a ceglédi városvédők-
kel, de ez a kapcsolat Márkus János egye-
sületi elnök halálával abba maradt. 2018-

ban a Város- és Faluvédők szombathelyi 
konferenciáján ismét megtaláltuk az utat 
a ceglédiekhez. Ennek bizonyítékaként a 
ceglédi Városvédő Egyesület vezetősége 
Kocsis István elnök úr vezetésével 2018. 
november 28-án ellátogatott hozzánk. A 
vendégeket székhelyünkön, a Jász Mú-
zeumban fogadtuk. A baráti beszélgetés 
során bemutattuk egyesületünk mun-

káját, majd a közös ebéd elköltése után 
városnéző sétára indultunk. A látogatás a 
Jász Múzeum kiállításainak megtekinté-
sével ért véget. Búcsúzáskor mi is meg-
hívást kaptunk hozzájuk, amelynek ez év 
tavaszán eleget is tettünk.
Egyesületünk 2018-ban már a 25. év-

folyamában jelentette meg a Berényi 
Kármentő elnevezésű városvédő lapját, 
amelynek kiadásához Humán Erőfor-
rás Bizottság 100.000.- Ft. támogatást 
nyújtott. 
A lap szerkesztését Hortiné dr. Bathó 
Edit végezte. Az anyag gyűjtésében és 
írásában segédkeztek: Faragó László, 
Bugyi Gábor, Besenyi Vendel, Bolla Já-
nos, Metykó Béla, Sas István, Suba Ág-
nes Beatrix.
Az egyesület jogi ügyeit 2018-ban is dr. 
Bolla Ilona tagtársunk, a könyvelési fel-
adatokat  Furcsa Endréné nyugalma-
zott könyvelő végezte.
Az egyesület adminisztrációs és szerve-
zési teendőit Hortiné dr. Bathó Edit és 
Bugyi Gábor intézte.
Az egyesület programjainak fotó doku-
mentálásáról pedig Baráth Károly, Bu-
gyi Gábor, Faragó László és Suba Ágnes 
Beatrix tagtársaink gondoskodtak.
A Védett temetőkert gondozását Nagy 
Gábor tagtársunk és munkatársai vé-
gezték.
Bolla János elnök 2018-ban is részt vett 
a Városvédő Országos Alapítvány mun-
kájában, Hortiné dr. Bathó Edit titkár pe-
dig a Város- és Faluvédők Országos Szö-
vetsége választmányának munkájában.
Megköszönjük minden tagtársunk 2018-
ban végzett munkáját, és bízunk benne, 

hogy közreműködésükre a továbbiakban 
is számíthatunk.”

Hortiné dr. Bathó Edit
egyesületi titkár

Fotók: Bugyi Gábor

A közgyűlés résztvevői

Az egyesület tagjai a közgyűlésen
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Új emléktáblák Jászberényben
Riszner József és Draut Tekla 
emléktáblája
Riszner József és Draut Tekla 
nőneveldéje 1863. október 12-én kezd-
te meg működését Jászberényben, a VI. 

tizedben álló sörház melletti épületben, 
az ún. Kunházban. Az első évben két 
osztályban, 16 növendékkel és 3 tanító-
val indult meg az oktatás. A katolikus 
hittan, történelem, magyar, német és 
francia nyelv, magyar és német szépírás, 
földrajz, természetrajz, természettan 
mellett mindenféle női munkákat (var-
rás, hímzés, ruhaszabás) is tanultak a 
növendékek. Ezen kívül oktattak zon-
gorát, rajzot, angol és olasz nyelvet, va-
lamint táncot is. 
A nyelveket, a történelmet, a szépírást 
és a kézimunkát Risznerné Draut Tekla, 
az ének-zenét Riszner József tanította, 
de segítettek az oktatásban a helyi gim-
názium tanárai is. A nőnevelde legfőbb 
mecénása Szölőssy István jászberényi 
ügyvéd volt, aki vagyonos ember lévén 
nagy összegekkel támogatta az oktató-
munkát, az intézet másik támasza pedig 
gróf Apponyi Albert volt, aki szintén szí-
vén viselte a nőnevelés ügyét.

A Riszner Intézet 23 évig működött, s ez 
idő alatt összesen 1245 növendéket ok-
tatott, akik a Jászkun Kerületek telepü-
lésein kívül Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Turócz, Bars, Nógrád, Heves, Szatmár 

megyékből és Budapestről érkeztek a 
jászok fővárosába.
A Jászberényi Keresztény Nőegylet 
1929. szeptember 29-én, a Riszner In-
tézet helyén álló épület falán, márvány-
táblán örökítette meg a neves intézet 
emlékét.
Az elmúlt 90 év alatt az emléktábla 
állapota erősen megromlott, ezért a 
Városvédő és Szépítő Egyesület 2019 
nyarán az eredeti felirattal egy új, fe-
kete márvány emléktáblát helyezett el a 
Rendőrség épületének falán, az egykori 
Riszner Intézet helyén.

Hortiné dr. Bathó Edit  
néprajzkutató, vezetőségi tag

Piffkó János tanító emléktáblája
Jászberény külterületén az Öregerdei 
Gyermektábor épületének bejáratá-
nál 2019. szeptember 19-én, a család 
és tisztelői jelenlétében avatták fel a 
Piffkó János tanító munkásságának em-
léket állító táblát. A külterületen élők 
közösségének építésén munkálkodó pe-
dagógus sokak számára jelentett életre 
szóló példát. 
A porteleki általános iskola egykori igaz-
gatója, a külterületen élők közösségi 
életének mozgatója számára állítandó Riszner József és neje emléktáblája. Fotó: Bugyi Gábor

Piffkó János tanító, iskolaigazgató emléktáblája az Öregerdei Gyermektábor 
épületén. Fotó: Sas István
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emléktábla megvalósítását a város ön-
kormányzata is támogatta. Bobák József, 
az emléktábla létrehozásának ötletgaz-
dája köszöntötte az egykori Öregerdei 
iskolában, a mai gyermektáborban egy-
begyűlteket. 
Sas István, a Déryné Művelődési Köz-
pont nyugalmazott igazgatója idézte 
fel a tanító életútját. Elmondta, hogy 
mindenki feltétel nélkül elfogadta az ő 
személyiségét, emberi nagyságát. A Ru-
bint Diplomás tanító, akit Közszolgálati 
Életműdíjjal is kitüntettek az oktatás te-
rületén végzett több évtizedes kimagasló 
szakmai munkájáért, nemcsak pedagó-
gusként tett sokat, hanem mindig szívén 
viselte az Öregerdei Gyermektábor fej-
lesztését is.
Az emléktáblát dr. Szabó Tamás pol-
gármester és Bobák József leplezte le, 
amit a külterületek önkormányzati kép-
viselője, Balog Donát, valamint Fózer 
Vendel az öreg diákok nevében koszo-
rúzott meg.
Akik személyesen nem ismerték, szá-
mukra is tanulságként szolgálhat a ta-
nító életútja, ezt a példamutató hozzá-
állást emléktábla is őrzi mostantól az 
Öregerdei Gyermektábor épületének 
falán.

Sárközi István labdarúgó 
emléktáblája
Jászberényben, a Városi Stadionban 
2019. október 6-án avatták fel a város-
ban született, olimpiai bajnoki címet 
nyert labdarúgó Sárközi István emlék-
tábláját,  amelyet Sisa Balázs  készített 
.Jászberény joggal büszke a sportban ki-
emelkedőt nyújtó szülötteire, akik közül 
háromnak adatott meg a csúcsok csúcsa, 
az olimpiai bajnoki cím. Egyikük, Sár-
közi István labdarúgó előtt tisztelegve 
avattak emléktáblát október 6-án, a szá-

mára az indulást jelentő város pályáján.
A futballberkekben csak Potykaként köz-
ismert egykori kiváló futballista 1947-
ben született és tehetségét jól mutatta, 

hogy 19 évesen már a Lehel NB I/B-s 
csapatában szerepelt. Játékára az Egri 
Dózsa figyelt fel, melynek színeiben 
mindössze egy évet játszott, miután 1968 
nyarán az MTK hívta soraiba. Villám-
karrierje folytatódott, bekerült a mexikó-
városi olimpiára készülő keretbe, az öt-
karikás tornán két mérkőzésen is pályára 
lépett a válogatottban. Az MTK-val dön-
tőt játszott a hazai kupában (akkoriban 
MNK), majd a fővárosi kék-fehérektől 
két évre a budapesti Spartacushoz került. 
További két szezonra még visszatért az 

NB I-be a Székesfehérvári MÁV Előre 
csapatában, 1980-ban az Építők SC-nél 
hagyta abba az aktív játékot. Életútjáról 
Hoffer András készített kiállítást.

Jégsportolók emléktáblája
A jászberényi Jégcsarnokban 2019.októ-
ber 27- én avatták fel azt a márványtáb-
lát, amely azoknak az elhunyt sportolók-
nak (Simon Ferenc, Havrán Péter, Lénárt 
Levente) állít emléket, akik sokat tettek 
a jászberényi hoki sikeréért.

A tanítóképzés emléktáblája
A 100 éves a jászberényi tanítóképzés-
nek állít emléket az a tábla, amelyet 
2017. november 24-én ünnepélyes kere-
tek között avattak fel az Eszterházy Ká-
roly Egyetem Jászberényi Campusának 
főbejárata mellett.

Sárközi István focista emléktáblája a Jászberényi Futballclub épületén. Fotó: Sas István

A jászberényi jégsport sportolóinak emléktáblája a Jégcsarnokban. Fotó: Sas István

A jászberényi tanítóképzés 100 éves 
évfordulója alkalmából avatott 
emléktábla. Fotó: Sas tván
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Az elmúlt száz év alatt többször veszély-
be került az intézmény fennmaradása, a 
kellő pillanatban azonban mindig érke-
zett olyan segítség, összefogás, amely 
igazolta az elmúlt időszak szakmai mi-
nőségét, értékeit, szükségességét, és biz-
tosította, hogy a jászberényi tanítókép-
zés a mai napig fennmaradhatott. 
Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony 
köszönetét fejezte ki Máté György szob-
rászművésznek, az intézmény nyugal-
mazott tanárának, aki az emléktábla ter-
vezését, kivitelezését végezte és ehhez 
Molnár László és családja támogatását. 
Mező István református lelkész ál-
dást mondott az intézmény dolgozóira, 
Taczman András diakónus pedig felszen-
telte  az új táblát és megáldotta az épü-
letet is.

Sas István ny. igazgató, vezetőségi tag

Páter Kiss István emléktáblája  
a Ferences templomban
P. Kiss Istvánt a 18. századi magyar uta-
zási irodalom között tartják számon, neve 
azonban alig ismert, a Magyar Katolikus 
Lexikon sem tartalmaz adatokat róla.
1733. október 18-án született Jászbe-
rényben, október 19-én keresztelték és a 
keresztségben a Mátyás nevet kapta.
Tanulmányait Jászberényben, majd Pes-
ten, a piaristáknál végezte. 17 éves ko-
rában, a jubileumi 1750-es szentévben 
Rómába zarándokolt, az út nagy részét 
mezítláb tette meg. Ez a zarándokút 
mély benyomást tett rá, s ez meghatá-
rozó élmény lehetett számára a későbbi 
pályaválasztás tekintetében. Ehhez hoz-
zájárulhatott szülei mély vallásossága is.

Hazatérve befejezte gimnáziumi tanul-
mányait, és bejutott a ferences rendbe, 
szerzetesi névként az István nevet vet-
te fel. Novíciátusi idejét Szécsényben 
töltötte. Teológiai tanulmányait Vácon, 
Léván, majd újra Vácon végezte, és ott 
fejezte be. 1757. április 9-én Vácon 
szentelte áldozópappá Migazzi Kristóf 
váci püspök. Élete folyamán sok he-
lyen szolgált, szerzetesi pályafutását 
Gyöngyösön kezdte és Jászberényben 
fejezte be.
Az egyes helyeken zömében hitszónok-
ként szolgált, de Kecskeméten iskolafe-
lügyelő, Szécsényben házfőnökhelyettes, 
Szegeden pedig házfőnök is volt.
1766-ban a Szentföldre zarándokolt, két 
évet töltött ott és 1768-ban tért haza. 
Szentföldi utazási ideje alatt feljegyzése-

ket készített. Hazatérése után jegyzeteit 
rendezte, majd ennek alapján megírta 
munkáját latin nyelven. Ezt a naplót a 
jászberényi ferences rendház könyvtá-
rában őrizték 1951-ig, utána nyoma ve-
szett. 1792 és 1795 között elkészítette a 
latin nyelvű napló magyar változatát is, 
mely a gyöngyösi ferences könyvtárban 
maradt fenn, azonban 1950-ben ennek is 
nyoma veszett.
A latin nyelvű napló a 20. század utolsó 
éveiben az Országos Könyvtári Központ 
debreceni raktárából került elő, a ma-
gyar nyelvű változatot pedig 1998-ban a 
gyöngyösi ferences templomban felújí-
tási munka érdekében végzendő falbon-
tás következtében találták meg, sok más 
egyéb értékes dokumentummal (mint-
egy 3 m³) együtt. Azóta mindkét könyv 
a Magyar Ferences Levéltár féltve őrzött 

„kincse”.
E könyvekből kitűnik Kiss István nemes 
jász nemzetének szeretete, a magyar-
sághoz való ragaszkodása végighúzódik 
munkáján. A magyar nyelvű változatban 
ízes magyarsággal írt. Gazdag szókincs-
csel rendelkezett. Szókincsében a ma is 
élő szavak mellett találhatók ma már ki-
halt vagy csak egyes vidékekre jellemző 
kifejezések. Részletmegfigyelései közül 
legszebbek a természeti képei. Gyakran 
használt alliterációkat, kifejezései szaba-
tosak, találóak. Képei keresetlen egysze-
rűséggel örökítik meg benyomásait.
Ezt az útinaplót hasznosan tudják for-
gatni a helytörténeti kutatók és mind-
azok, akik a vallástörténet, a vallás, az 
egyház, az irodalomtörténet és a nyel-
vészet iránt érdeklődnek.P. Kiss István emléktáblája a Ferences templom falán. Fotó: Bugyi Gábor

Emléktábla a Nagytemplomban. Fotó: Bugyi Gábor
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Március 15-én egyesületünk megemlékezést tartott a Fehértói temetőben a 48-as 
honvédek síremlékénél

Kiss István földi pályafutását 1799. 
szeptember 21-én Jászberényben fejezte 
be. A ferences templom kriptájában he-
lyezték örök nyugalomra.

Emléktábla a Főtemplomban
1956. november 4-én a Jászberénybe 
bevonuló szovjet csapatok támadása kö-
vetkeztében a Főtemplom toronysisakja 
a rajta lévő Szent Koronával együtt el-
pusztult, és a templom tetőzetének egy 
része is leégett. Az ideiglenes helyreállí-
tás néhány hónapon belül megtörtént.
1959-ben Rozsáli Menyhért plébánossá-
ga idején elhatározták a templom újjá-
építését, és elkezdték az ehhez szüksé-
ges pénzadományok gyűjtését. Nem jött 
össze elegendő pénz.
1963-ban a Városi Tanács keretén belül 
működő műemléki albizottság – mely-
nek vezetője Sáros András, a Lehel Vezér 
Gimnázium művésztanára volt – karol-
ta fel az újjáépítés ügyét. Sáros András 
szívügyének tekintette ezt az ügyet, 
azonban még hat évnek kellett eltelnie, 
mire a felújítás megvalósulhatott. 1963-
tól Bozóki János a plébános 1967-ben 
történt nyugdíjazásáig, majd őt Tajti La-
jos követte. Mindkét plébános fontosnak 
tartotta a templom helyreállítását, és ha-
talmas energiát és szervező munkát fej-
tettek ki az újjáépítés ügye érdekében. A 
tervezés és a szükséges anyagiak össze-
gyűjtése elhúzódott, így 1968-ban tudták 
elkezdeni a munkákat, és azok 1969. au-
gusztus 15-én fejeződtek be. A tényleges 
felújítás időszakát és annak nehézségeit 
Tajti Lajos plébános küzdötte végig Sá-
ros András tanár úrral egyetemben. A 
munkák során megtörtént a toronysisak 
helyreállítása, külsőleg megújult a temp-
lomtest és a plébánia épülete is, valamint 
a templomban a II. vatikáni zsinat szel-
lemében új szakrális teret alakítottak ki 
szembemiséző oltárral.
1969. augusztus 17-én, a Főtemplom 
búcsúünnepén körülbelül 5000 hívő je-
lenlétében mintegy 2,5 órás szertartás 
keretében dr. Brezanóczy Pál egri érsek 
szentelte fel a felújított, illetve újjáépült 
templomot és a plébánia épületét, vala-
mint konszekrálta a szembemiséző oltárt 
is, s abban elhelyezte Szent Magnusz 
és Szent Szeverusz ereklyéit, valamint 
elhelyezett egy okiratot is, mely e nap 
jelentőségét méltatta.

Besenyi Vendel 
helytörténeti kutató, vezetőségi tag

Március 15-i megemlékezés

Az emlékezés résztvevői

Koszorúzás Sipos Orbán egykori 48-as gyermekhonvéd sírjánál. Fotók: Bugyi Gábor
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Városvédők találkozója Debrecenben
A Város-és Faluvédők Szövetsége – Hun-
gária Nostra – XXXVIII. Országos Talál-
kozóját és Szakmai Konferenciáját ebben 
az évben július 24-27 között Debrecen-
ben rendezték meg.
A találkozó jelmondata: „Pest központja 
az országnak, de Debrecen középpont-
ja a magyarságnak.” (Jókai Mór)
Ezen a tanácskozáson tagszervezetünket 
Bolla János elnök, Bolla Jánosné, Horti-
né dr. Bathó Edit titkár, Háfra Gergelyné, 
Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, Metykó 
Béla, Sas István, Suhaj Csilla és Szán-
tai Katalin vezetőségi tagok képviselték. 
Szállásunk a kívül, belül gyönyörűen fel-
újított református kollégiumban volt.
Az országos találkozó ünnepélyes meg-
nyitója a Kölcsey Művelődési Központ 
báltermében 10 órakor kezdődött. A 
résztvevőket a házigazdák nevében Ka-
rácsony György, a Debreceni Városvédő 
Egyesület elnöke köszöntötte.
Füleky Zsolt Építészeti és Építésügyi he-
lyettes államtitkár köszöntőjében kitért 
arra, hogy az építéskörnyezeti törvényt 
2016-ban fogadták el és jelenleg a mű-
emléki topográfia feldolgozása folyik a 
mai modern technika segítségével. Ezért 
a városvédőkkel végzett közös munka is 
fontos számukra.
Dr. Papp László polgármester kifejtette, 
hogy a 250 ezer fős város nagy kihívás 
és értékváltás előtt áll. Fontos az identi-
tás megőrzése a globalitás mellett, ami 
új, kreatív hozzáállást kíván. Az értékek 
megtartása, megújítása és újak teremtése 
nem könnyű feladat, de elengedhetetlen.
Ráday Mihály VFSZ elnök beszédében 
arra utalt, hogy mennyire fontos az ifjú-
ság bevonása a városvédő munkába. Az 
értékek megismertetése, megszeretteté-
se segíthet ebben. Ezzel a céllal hirdetik 
meg minden évben a pályázatokat is az 
ifjúság részére, melynek nyertesei nyári 
táborozáson vehetnek részt, ahol kétke-
zi munkával is hozzájárulnak az épített 
környezet védelméhez. De nemcsak az 
egyes épületeket kell védeni, hanem a vá-
ros szerkezetét a természeti környezettel 
együtt.
Végezetül Dukrét Géza, a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság elnöke beszélt munkájukról. A 
Nagyváradon működő egyesületük leg-

főbb feladatának azt tartja, hogy a mű-
emlékeket számba vegyék, közzétegyék, 
hogy a fiatalság is megismerhesse azokat. 
Legfontosabb tevékenységük a könyvki-
adás. Már 111 könyvet adtak ki 26 év alatt.
Ezután szakmai előadások következtek, 
melynek során „Városvezetés és örökség-
védelem” témakörben szólalt fel Gábor 
István főépítész, Gellért Ferenc és Hor-
váth Péter Podmaniczky díjas városvédők.
Ebéd után debreceni városnézéssel foly-

tatódott a program, ami a Református 
Kollégium Oratóriumában végződött. Itt 
Ráday Mihály átadta a jubiláló egyesüle-
teknek az emléklapot.
Vacsora a Nagyerdőben a víztorony mel-
lett a színpad közelében volt, miközben a 
Debrecen Dixiland Jazz Band szórakozta-
tott bennünket.
Második nap folytatódtak a szakmai elő-
adások. Szilágyi Gábor világörökségi 
szakértő bemutatta a magyarországi vi-
lágörökségi helyszíneket, amiből 7 kul-
turális örökség és egy természetvédelmi. 
Három terület: a pécsi ókeresztény temp-
lomok, a Fertő-tó és a tokaji borvidék 
még elbírálásra vár.
Dr. Aradi Csaba A Hortobágy, mint a vi-
lágörökség része címmel tartott vetített 
képes előadást.
Gencsi Zoltán A múltunk országútján 

– A magyar szürke marha útja címmel 
ismertette ennek az állatnak gazdasági je-
lentőségét.
Gyarmathy István Pásztorok és a csil-
lagos ég című előadásában a fényszeny-

nyezettségre hívta fel a figyelmet, a mi 
egyes állatfajok életét is veszélyezteti. A 
Hortobágy kivétel ez alól, ahol a csillagos 
ég zavartalanul megfigyelhető. Ezt meg 
kell őrizni.
A délelőtti program befejezéseként Mudry 
Péter filmrendező Makoldi Sándor fes-
tőművészről szóló kisfilmjét tekintettük 
meg. A festőművész a Hortobágyon fel-
épített pásztorszentély falait festette ki ősi 
jelképekkel.

Ebéd után szekciókban folytatódtak az 
ülések. Mi a népi építészet és várak, kasté-
lyok, kúriák tagozat munkájában vettünk 
részt. A délutáni összegző zárás és ajánlá-
sok elfogadása után a Nagytemplomban 
orgonahangversenyt hallgattunk meg.
Az esti program az ünnepi fogadással kez-
dődött a Kölcsey Központ báltermében, 
ahol Ráday Mihály átadta az idei kitünte-
tetteknek a Podmaniczky-díjakat.
Ezt követően Kiskunhalasról néztünk 
meg egy rövid, kedvcsináló filmet, mert a 
következő találkozót ez a város rendezi. A 
vándorbot átadása után ünnepi vacsorával 
zárult a konferencia.
Harmadik napon a kirándulási programok 
közül csapatunk Balmazújvárost válasz-
totta, ahol megnéztük a Semsey-kastélyt 
és a Német Tájházat. Az ebédet Rózsa 
Péter bio-csárdájában fogyasztottuk el. 
Élményekben és hasznos ismeretekben 
gazdagodva tértünk haza. Viszontlátásra 
Kiskunhalason!

Szántai Katalin  
ny. középiskolai tanár, vezetőségi tag

Ráday Mihály, a városvédők országos elnöke  és Karácsony György, a Debreceni Város-
védő Egyesület elnöke a megnyitón. Fotó: Sas István
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Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere 
és Babud László, a Kiskunhalasi Város-
védő és Városszépítő Egyesület elnöke 
átveszi a vándorbotot. Fotó: Sas István

A Csete György által tervezett református 
templom Debrecen Tégláskertben
Fotó: Sas István

Jászberényi városvédők a debreceni Református nagytemplom előtt. Fotó: I. Sz.

A Semsey kastély Balmazújvárosban, ma múzeum működik benne. Fotó: Bathó Edit

Népi lakóház Virágoskúton Rózsa Péter bio-csárdája mellett. Fotó: Bathó Edit
Nagysándor József emlékműve a Kokasló-
halmon. Fotó: Bathó Edit
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Búcsú Máté György szobrászművésztől
(Budapest, 1946. február 5. – Brighton, 2019. szeptember 23.)

Nemrégiben a következő mondatot ad-
tam hírül a Hamza Gyűjtemény és Jász 
Galéria oldalán: Elment a város szobrá-
sza, Közalapítványunk kurátora... 
Amikor a felesége, Ildikó megkeresett, 
hogy mondjak  búcsúbeszédet, sorra 
vettem, hogy ki is volt nekem Máté 
György. Főiskolai tanárom, alkotó- és 
kiállítótársam, és valamilyen szinten 
munkatársam is, hiszen a Hamza Mú-
zeumban – ha nem is naponta, de a ku-
ratóriumi üléseken rendszeresen – egy 
célért gondolkodtunk és tettünk együtt. 
Aztán sorra vettem, hogy ki volt ő a vá-
rosnak. Hogy jutott ide, és mit köszön-
het neki Jászberény. 
Egy éves intenzív felkészülést követő-
en, 1968–ban első körben vették fel a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolára. 
Egy interjújában azt mondta, az esélyte-
lenek nyugalmával indult, azért sikerült. 
Természetesen, kellett ott a tudás is, de 
ez a mondat is jól mutatja, milyen sze-
rényen nyilatkozott kvalitásairól. 
Művészetéről és életéről leghiteleseb-
ben dr. Egri Mária művészettörténész 
szavai vallanak, 2013-ban nyílt kiállí-
tásának katalógusában: „A Főiskolán 
Szabó Ivántól tanulta a mesterséget, 
a szoborkészítés technikáját. Barcsay 
Jenő vonzásában pedig az absztrakt 
térformálás elveit. Mindkét mester sze-
mélyisége élete végéig befolyásolta em-
beri magatartását, művészetfilozófiáját, 
munkásságát.
A Képzőművészeti Főiskolai tanulmá-
nyainak befejezését követően meghívást 
kapott a Tanítóképző Főiskola (ma az 
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi 
Campusa) tanári állására, ahol 1972 és 
2008 között a művészeti tanszék oktató-
ja, 1982-től docense, majd tanszékveze-
tőjeként művészettörténetet, szabadkézi 
rajzot, időnként mintázást tanított.
Igazi kihívásnak érezte a jászberényi 
honfoglalást. Nagy reményekkel indult, 
hiszen a városban nem volt előtte hiva-
tásos szobrász, úgyszólván érintetlen 
területre érkezett. Befelé forduló, töp-
rengő alkatú volt, akinek elsősorban 
saját igényességével kellett megküz-
denie, aki kudarcai okát a többséggel 

ellentétben elsősorban önmagában ke-
reste. Nem adott ki olyan munkát a ke-
zéből, amelynek belső igazságáról nem 
volt teljesen meggyőződve, egy-egy 
plasztikai ötletét többféle anyagban, 
formában is kipróbálta. Miközben mű-
termében évek óta gyűltek a belső igé-
nye szerint alakult szobrok, nem igazán 
erőszakolta nyilvánosságukat. 

Bármilyen anyaghoz nyúlt is, megmun-
kálásánál tökéletes kivitelezésre töre-
kedett. Antik hatású, borzolt és simára 
koptatott kisbronzok, sík és kiemelkedő 
felületek variált ellentétére épülő dom-
borművek, igényes aprólékossággal 
megdolgozott fafelületek, hosszasan ér-
lelt színek, manipulált festékrétegek se-
gítik egy-egy munkájának érzéki hatását.  
A kidolgozás eszköztára szorosan tar-
tozik szobrainak asszociatív teréhez, 
plasztikai világának közelíthetőségéhez. 
Elnyert köztéri munkáit – igazodva a 
megrendelő elképzeléséhez minden eset-
ben kitűnő mesterségbeli felkészültség-
gel, hibátlan megoldással teljesítette. 
Megvalósult munkái között találunk 
korhű utalásokkal kísért, finoman cizel-
lált, érzékeny portré reliefeket, klasszi-
kus egyszerűséggel mintázott büsztöt, 
történelmi emlékművet és a természeti 
környezethez simuló dísz kutat. A ta-
nítás korlátozta szabadidő első jász-
berényi évei alatt számos kitűnő érmet 
készített.
Máté György háromdimenziós főmű-
vei nem sorolhatók a hagyományos 
természetszemléletű, a természeti lát-
ványt leképező alkotások közé. Egyéni 
figurációjú szobrai szavakkal alig fo-

galmazható gondolatok, összetett ér-
zelmek, tárgyi és elméleti inspirációk 
hatásában készültek....
Mátét korántsem elégítette ki a naturá-
lis látvány háromdimenziós inkarnáci-
ója. Művészetének alapja nem látvány 
leképezésében, hanem a konkrét dolgok 
transzponálásában, eredeti jelentésé-
nek átírásában rejlik. E folyamat révén 
a látott, valamilyen formában tapasz-
talt konkrétum elvonttá, többrétegűvé, 
általánosabbá válik.”
Gyönyörűen megfogalmazott gondola-
tok Máté György művészetéről, melynek 
részletes kibontását az említett kataló-
gusban tovább olvashatjuk. 
1975-ben rendezte első egyéni kiállítását 
Jászberényben, a Városi Könyvtárban, 
melyet számos városi és jászsági köve-
tett. A kistérségen túl bemutatkozott Ba-
lassagyarmaton, Hevesen, Szentendrén, 
Szolnokon, Gyöngyösön, valamint kül-
földön a németországi Vechtában több 
alkalommal, a romániai Csíkszeredán, a 
lengyelországi Sucha Beskidzkában.
1990-ben megkapta a Szolnok megye 
Alkotói díját. 2018-ban több évtizedes 
oktatói tevékenységéért Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai díjat kapott. 
Köztéri művei megtalálhatók Jászberé-
nyen kívül Hódmezővásárhelyen, Jász-
apátin, Tápiószelén, Vechtában, Gödöl-
lőn, Budapesten, Jászjákóhalmán. 
De nem csak a szobrászat terén volt 
kiemelkedő, közéleti munkássága is je-
lentős a városban. A tőle megismert egy-
szerűséggel, egyenességgel, és mindig a 
jóra való tenni akarással segítette a jász-
sági képzőművészet ügyét. 
A Hamza Múzeumot megnyitása óta 
támogatta. Bekapcsolódott a szakmai 
munkába, előadásokkal, zsűrizéssel se-
gítette a tevékenységet. A Múzeum gyűj-
teményét műtárgyak adományozásával 
gyarapította. Ő tervezte és készítette el a 
Hamza Múzeum emlékplakettjét. 
2004-től alapítója, és elnökségi tagja 
volt a múzeum mellett tíz évig működő 
Jászsági Képzőművészet-barátok Egye-
sületének. 2011 szeptemberétől a Hamza 
Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 
kurátora lett. 
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A Szikra Galéria 2013-as megnyitása 
után zsűrizéssel, szakmai tanácsokkal, 
kiállítások rendezésében rendre segítette 
az új intézmény működését. 
Nem csak búcsúzni jöttünk, de megkö-
szönni mindazt, amit értünk tett, és el-
mondani, mennyire szeretjük.
2016-ban, a Kartávolság – Kézközel 
című kiállítás megnyitóján az egyik gon-
dolatom az volt, hogy a jászsági művé-
szet történetében szép számmal találkoz-
hatunk nagy mesterekkel, mint pl. Sáros 
András, Makay József, Benke László, 
Litkei József, és még sorolhatnánk azo-
kat, akik már nincsenek közöttünk. 
Úgy gondolom, ahogy az idő telik, úgy a 
jelennek is megvannak a maga mesterei, 
akikre felnézünk, akiket szeretünk, akik a 
kulturális életben meghatározóak. Akkor 
azt mondtam, ilyen mesternek tekintem a 
kiállító Telek Bélát és Máté Györgyöt is. 
Ma már csak Béla bácsi van közöttünk... 
Bár sosem vallotta magát jásznak, most 
mégis, a város SZOBRÁSZA ment el kö-
zülünk, így csupa nagybetűvel. 
Kívánok elsősorban a családtagoknak, 
másodsorban mindannyiunknak meg-
nyugvást, hogy most és így kellett lennie, 
és erőt, kitartást a most következő nehéz 
időszakra, amikor megtanuljuk, milyen 
élni nélküle. 

Kedves Gyuri! Ahogy készültem a mai 
napra, több ismerőssel is beszélgettünk 
rólad. Amikor ’72-ben a városba kerültél, 
B. Jánosi Gyöngyi volt a városi tanács 
népművelési felügyelője. Büszkén mu-
tatott be téged, „a szobrászt” a városban. 
46 évig voltatok kollégák, barátok. Ré-
gebben is mondta már, de a legutóbbi 
telefonbeszélgetésünkkor is megemlített 
egy nagyon fontos dolgot: te az elejétől 
kezdve, mint ember és mint művész is, 
támogattad a Hamza Múzeum létrejöttét, 
hiszen megláttad a jelentőségét.
Volt, akivel a főiskolai éveket emlegettük 
fel, azt, hogy érdemes volt bemenni az 
óráidra. Nekem eszembe jutottak azok a 
művészettörténeti előadások is, amiket 
már a múzeumba kerülésem után szer-
veztünk a közönségnek. Milyen kár, hogy 
olyan kevesen voltak ott... Volt, aki a 
városban tartott rajzszakkörökről mesélt, 
amiket a Nádor utcában tartottál, Sáros 
András nyugdíjba vonulása után. 
Telek Béla bácsival, ahogy a 2016-os 
közös kiállításotok címében is szere-
pelt, kartávolságra, kézközelre voltatok 
egymással a főiskolán, mintegy 30 évig. 
Segítettétek egymást, kollégaként, szak-
mabeliként és nagyon jó, közeli barátként. 
Sokat beszélgettünk rólad Béla bácsival, 
felidézve jó pár emléket, például azt, hogy 

az ünnepségek előtt, hogy döntöttétek el, 
ki mondjon beszédet... Sorolhatnánk még, 
és remélem, most mindenkiben felderen-
gett rólad néhány kedves emlék.
Nehéz most lényegre törően fogalmazni, 
de talán nem is kell, hiszen mindenkinek 
mást jelentettél, és mindenkinek mást 
adtál. De úgy gondolom, mindannyiunk 
nevében mondhatom: nem feledünk. To-
vább élsz alkotásaidban, köztéri szob-
raidban, plakettjeidben, és az emberek 
szívében, akik szeretnek. Nem csak a 
családodnak, de az egykori diákjaidnak, 
tanártársaidnak, barátaidnak és alkotótár-
saidnak szívében, akik, ha ránéznek egy-
egy munkádra, egy kicsit elmosolyodnak: 
igen, a Máté Gyuri itt van velünk. 
Úgy búcsúzok most tőled, mint a kurató-
riumi ülések után: Szia, Gyuri! Köszönök 
mindent! 
Csak még időbe telik, mire felfogom és 
elfogadom, hogy nem lesz következő al-
kalom...

Farkas Edit, a Hamza Múzeum –  
Jász Galéria igazgatója

(Máté György szobrászművészt 2019. 
november 4-én családtagjai, barátai, 
egykori munkatársai, ismerősei kísér-
ték végső nyughelyére, a jászberényi 
Fehértói temetőbe. A közölt búcsúztató 
ott hangzott el.)

A 2000-es évek elején lelkes városvédők 
megszámlálták a Jászberényben és ha-
tárában levő kereszteket. Kutatásaikból 
tudjuk, hogy több mint 60 található a vá-
rosunkban és annak környékén.
A keresztállítás fő „szezonja” a 18. és 20. 
század közötti időszakra tehető, s mint 
a legkisebb egyházi jellegű építmény, a 
hatóságok engedélye nélkül bárki emel-
tethetett ilyen emléket.
Van közöttük olyan, amelyen az állítta-
tó birtokos teljes névvel szerepel. Ilyen 
többek között a bánhegyi kereszt. Talá-
lunk olyat is a Bánhegy környékén levő 
Fecske dűlőben, amelyen egyetlen véset 
sincs, mely az állíttatójára utalna. 
A hajtai erdő két különleges keresztet rejt. 
Az egyik az úgynevezett Turjányi kereszt. 
A lábazatán lévő, nehezen betűzhető fel-
irat szerint, a feszületet Nagy Teréz és 
gyermekei a világháború emlékére állít-
tatták 1918-ban. Turjányi Istvánné Nagy 

Teréz fiát kivitték a frontra és a család 
sokáig semmit nem hallott felőle. Amikor 
a fiú egészségesen hazatért, hálából és a 

hazatérés emlékére állíttatták a keresztet. 
Mind küllemében, mind történetét te-
kintve az egyik legegyénibb emlék az a 
Hajtában álló fakereszt, melyet a hű férj 
abból az alkalomból emelt, hogy felesé-
ge súlyos betegségéből kigyógyult. A ke-
reszt állításának időpontja 1940, azaz a II. 
világháború ideje. A házaspár tartott attól, 
hogy a feszület megrongálódik az átvonu-
ló front miatt, ezért lefűrészelték a beton-
láb felett és a közeli nádasban rejtették el. 
Amikor a háborús események elcsende-
sedtek, visszatették a helyére.
A képen látható-az arra járók és az ott 
lakók által csak „fehérkeresztnek” neve-
zett útszéli kőkereszt, a 31-es út mellett a 
Neszűrbe vezető 7-8. számú dűlő elején 
található. A közelmúltban a talapzatot, a 
keresztet, a megfeszített Krisztust ábrá-
zoló szobrot és a feliratot is restaurálták, 
környezetét szeretettel gondozzák.
Faragó László ny. tanár, egyesületi tag

Az elmúlt években több kőkereszt újult meg

A felújított Fehérkereszt
Fotó: Botné Faragó Zsuzsa
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Déryné Széppataki Rózára emlékeztünk

A Városvédő és Szépítő Egyesület, a Jász 
Múzeum és a Déryné Művelődési Köz-
pont (Jászkerület Nonprofit Kft.) 1989-
ben emlékezett meg először Jászberény 
jeles szülöttéről, a magyar színjátszás 
nagyasszonyáról, Déryné Széppataki 
Rózáról. S azóta minden év szeptem-
berében méltó ünnepséget rendeznek a 
nagy színésznő emlékére. 
Az Egyesület és a Művelődési Központ 
1990-ben alapította meg a Déryné-díjat, 
amelyet két olyan jászsági személynek 
ítélnek oda, akik a színjátszás, az ének és 
hangszeres zene, valamint a táncművé-
szet terén kiemelkedő előadói, oktatói és 
menedzselői tevékenységet végez. 

2019. október 7-én (hétfőn) immáron a 30. 
alkalommal rendeztük meg Jászberény-
ben a Déryné emlékünnepséget, s ez alka-
lommal is, mint korábban már oly sokszor, 
a Jász Múzeum adott neki helyet. A híres 
színésznőre Metykó Béla helytörténeti 
kutató emlékezett, akinek „Déryné, a ki 
már életében legenda lett” címmel tartott 
előadása nagy tetszést aratott a résztve-
vők körében. Ezután sor került a Déryné-
díjak átadására, amelyet ez alkalommal 
Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes 
(Jászárokszállás) és Molnár László nép-
zenész (Jászjákóhalma) vehetett át Bolla 
Jánostól, a Városvédő Egyesület elnökétől 
és Berec Zsolttól, a Jászkerület Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójától.
A díjazottakat egy szép zenei műsorral is 
köszöntötték, amely során Benedek Mária 
énekművész Déryné kedvenc virágéneke-
iből énekelt egy csokorra valót, zongorán 
közreműködött Farkasné Szőke Tünde, a 
Palotási János Zeneiskola igazgatója. A 
rendezvény baráti beszélgetéssel ért véget.
Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár

Déryné emléktáblája a tisztelet koszorúival

Az emlékünnepség közönsége

Metykó Béla helytörténeti kutató előadást tart Dérynéről

Benedek Mária énekművész és Farkasné Szőke Tünde zongoraművész műsora
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Déryné díjasok 2019-ben

Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes

Molnár László népzenész

Benedek Mária énekművész

Fotók: Bugyi Gábor

Kovács Zoltánné Lajos Krisztina 
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina Jász-
árokszálláson él férjével, a kosárfonó népi 
iparművész Zoltánnal és 3 gyermekükkel, 
Annával, Emesével és Bálinttal. Szente-
sen született, falujában, Derekegyházán 
gyermekkora óta körülveszi az ének, a 
népdalok, a népi kultúra szeretete, amely 
sokat jelent az életében.
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
után tanulmányait a Szent István Egye-
temen folytatta, ahol környezetgazdálko-
dási agrármérnöki, majd mérnök-tanári 
diplomát szerzett. Tanársegédként dolgo-
zott, doktori képzésben vett részt, melyet 
nem fejezett be. Az Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi Kampuszán 2 éve 
óvodapedagógusként harmaddiplomázott. 
Akkreditált pedagógus továbbképzéseket 
végzett a Hagyományok Házában, Játék és 
tánc az óvodában, iskolában, Magyar népi 
énektanfolyam és Mesterkurzus, Népme-
setanfolyam címeken, ahol az oktatóktól, 
Sándor Ildikótól, Bodza Klárától, Fábián 
Évától, Nyitrai Marianntól, Navratil And-
reától, Agócs Gergelytől sokat tanult. Nép-
zenei táborokban, szakmai képzéseken 
gyakran fejleszti megszerzett tudását. 
Népdalénekesként számos eredményt 
ért el ‒ többszörös KÓTA Arany Páva 
Nagydíj országos népzenei gálákon, Vass 
Lajos Nagydíj, Hajnal Akar Lenni Kárpát-
medencei Népdaléneklési Verseny első 
helyezettje. 2012-ben és 2013-ban részt 
vett a Népművészet Ifjú Mestere pályá-
zaton, majd a Fölszállott a páva vetélke-
dőn, zenekari kísérőként a középdöntőig 
jutva.Népzenei együttesekben, a Heves 
Bandában, és a Jártató Zenekarban éne-
kesként állandó tagként van jelen, dalkö-
röket ‒ Jászárokszállási Rozmaring Nép-
dalkör, Jászágói Népdalkör, Nagyrédei 
Férfi Dalárda – vezet, mely csoportokkal 
szintén szép eredményeket ért el. Ifjú kora 
óta néptáncol, nem múló lelkesedéssel, 
jelenleg a Virtus Kamara Táncegyüttes 
énekese, táncosa. A férje által vezetett 
Tarisznyás Műhellyel intézményekben, 
óvodákban, iskolákban, települési rendez-
vényeken népi kézműves foglalkozásokat, 
szakköröket tart. A Kerekítő foglalkozás-
vezető képzést 2011-ben végezte, azóta is 
lelkesen vezeti állandó heti, havi, illetve 
meghívott foglalkozásvezetőként népi 

mondókás, népdalos család csoportjait a 
megyében és azon túl.
Kodály Zoltán szavait nem feledve, szá-
mára a zene tápláló, vigasztaló elixír, és 
az élet szépségét, s ami benne érték, azt 
mind meghatványozza.

Molnár László 
Molnár László 1964-ben született Jászbe-
rényben. Általános iskolai tanulmányait 
Jászjákóhalmán végezte, ahol Fodor Dé-
nes ének-zene tanár furulyára tanította őt, 
s beválasztotta a helyi népdalkör citerásá-
nak is. Innen indult a népzene és a nép-
hagyomány iránti tisztelete, szeretete. A 
Lehel Vezér Gimnáziumban tanult, majd 
felvették a debreceni Agrártudományi 
Egyetemre, ahol növénytermesztő szakon 
végzett. A nagyvárosban még több lehető-
sége volt a hobbijának élni, beiratkozott 
egy képzésre, ahol népi brácsán tanult. Jó 
néhány évig kontrásként zenélt a debrece-
ni Szeredás zenekarban, melynek alapító 
tagja, s jelenleg is visszajár együttesébe. 
Időközben kipróbálta a fúvós hangsze-
reket, és rájött, hogy ez az ő megfelelő 
hangszere. Járt zenetanárokhoz, hogy ne 
csak autodidakta módon képezze magát. 
A klarinéttal kezdte, de a szaxofon is az 
ő hangszere lett. A nagy kedvenc pedig a 
tárogató! Jelenleg a Bíró és a BEB zene-
kar tagja, a Jártató zenekarban pedig ala-
pítóként zenél. Hangszerei: furulya, kaval, 
citera, bőgő, brácsa, klarinét, szaxofon, 
tárogató. Szerencsésnek mondja magát, 
hiszen megtalálta a legjobb hobbit, s ez-
zel a feleségét is! Gyermekei is a zenét és 
a néptáncot választották kedvenc elfog-
laltságuknak.
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KÉPES RIPORT
az aradi vértanúk emlékünnepségéről

Bolla János egyesületi elnök köszönti a 
megjelenteket

A Lehel Vezér Gimnázium Férfikara katona nótákat énekelt

Az emlékünnepség résztvevői

Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium 
igazgatója emlékezett az aradi esemé-
nyekre

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
koszorúját helyezi el az emléktáblánál

Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna és Metykó 
Béla a városvédők nevében koszorúznak

Az aradi vértanúk emléktáblája
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VÁROSVÉDŐ HÍREK

Április 3-án, a Város Napján egyesületünk koszorút helyezett el a 48-as emléktáblánál
Fotó: Bugyi Gábor

Fent: Molnár Levente, a Jász Lovas 
Bandérium kapitánya, lent: a jászdózsai 
hagyományőrzők a jászberényi Város 
Napján. Fotók: Baráth Károly

Az emlékezet koszorúja Jozef Wysocki 
48-as honvédtábornok táblájánál. Fotó: 
Bugyi Gábor

A Riszner-tábla felhelyezése a Rendőrség épületére. Fotó: Suba Bea

Otóber 4-én Bolla János elnök a Városvédő Egyesület nevében köszöntötte a 145 éves 
jubileumát ünneplő Jász Múzeum munkatársait. Fotó: Bugyi Gábor
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Bizottsága támogatásával jelenik meg. 

Ősz a Zagyva mentén 
Faragó László fotóival

Őszi kikerics
Színek tobzódása

Színek tobzódásaA Gosztonyi kápolna Kerekudvaron

Az ősz varázslatos színei


