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Programok
● Klubdélután művészekkel
Május 25-én, csütörtökön 17 órakor 
Bujdosó István címfestő munkáiból 
nyílik kiállítás a Hamza Gyűjtemény 
és Jász Galériában. A tárlat június 24-
ig látogatható a múzeum nyitvatartási 
idejében.
● Mága Zoltán gálakoncert
Május 26-án, pénteken 19 óra-
kor Mága Zoltán hegedűművész, a 
Primarius Szimfonikus Zenekar, va-
lamint Nyári Károly és leányai adnak 
koncertet a Déryné Rendezvényház-
ban. A fellépők a hangverseny bevéte-
lét a Szent István Körúti Iskola alapít-
ványának javára ajánlják fel.
● VI. Jászberényi Sportágválasztó
Május 27-én, szombaton 10 órától 
18 óráig változatos sportbemutatók-
kal várják az érdeklődőket a Margit-
szigeten, a Városi Strandfürdőben, a 
Klapka iskola udvarán és tornatermé-
ben, valamint a Szántai-kertben.
● Hagyományok hétvégéje
Május 27-én, szombaton 11 órakor 
gyermekek néptáncbemutatójával ve-
szi kezdetét a hagyományok hétvégéje 
a Jászföld Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében, a Bartal tanyán. 11.20 
órakor dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, Pócs János, a Jászság 
országgyűlési képviselője és Szász Jenő 
nyitják meg ünnepélyesen a rendez-
vényt. Az ebédhez Fehér Endre és ci-
gányzenekara szolgáltatják a muzsikát, 
majd a délután folyamán hagyomány-
őrző csoportok szórakoztatják a vendé-
geket. 20 órától a Bikini koncertezik, 
22 órától pedig Sipos F. Tamás bulija 
zárja a rendezvényt.
● Hősök napja
Május 27-én, szombaton 18 órakor 
szentmisével emlékeznek a hősökre a 
Szentkúti templomban, majd 19 óra-
kor a II. világháborús emlékműnél 
hajtanak fejet a háború áldozataiért, 
ahol Jakab István országgyűlési kép-
viselő mond beszédet. A tiszteletadás 
utolsó állomásánál, az I. világháborús 
emlékműnél 20 órakor koszorúznak 
a Déryné Vegyeskar és a 298. számú 
Lehel Vezér Cserkészcsapat közremű-
ködésével.
● Városi gyermeknap
Május 28-án, vasárnap 10 órától 
Kultúrzuggal, játékparkkal, népi já-
tékokkal, 13 órától kalandpróbával 
várják a legkisebbeket és családjaikat 
a Margit-szigeten. A színpadon 10.30 
órakor a 100 Folk Celsius muzsikál, 
majd 14 órától a Katica és bogárgye-
rekek, 15 órától pedig Lusta Jankó 
történetét viszik színre. Papp Anett 10 
órától és 14 órától tart alkotói érzéke-
nyítés foglalkozást.
● Megemlékezés
Május 28-án, vasárnap 16 órakor is-
tentisztelettel, műsorral, koszorúzással 
emlékeznek a helyi háborús áldozatok-
ra Tőtevényen, az Erdei Vendégháznál 
(volt iskola).
● Bakancslista
Május 30-án, kedden 18 órakor Al 
Ghaoui Hesna tart előadást (F)élj bát-
ran! címmel a Déryné Rendezvényház-
ban.
● Folyóirat bemutató
Május 29-én, hétfőn 16 órakor mu-
tatják be a Rubicon folyóirat Jászkun 
számát a városi könyvtárban. Előadást 

tart Hermann Róbert hadtörténész és 
Rácz Árpád, a Rubicon történelmi fo-
lyóirat főszerkesztője.
● Huszár hagyományőrzés a Jászság-
ban
Május 31-én, szerdán 17 órakor 
Ézsiás Vencel, a jászfényszarui Szűcs 
Mihály Bandérium kapitánya tart elő-
adást Huszár hagyományőrzés a Jász-
ságban címmel, a Jász Múzeumban.
● Időpontváltozás! – LehellŐ
Június 2-án, pénteken 18.30 órakor 
prof. dr. Boros László biokémikus ösz-
szegzi az előző előadásán vett lehelet-
minták eredményeit a Főnix Fészek 
Műhelyházban.
● Fleur de Lys és Júlia
Június 3-án, szombaton 18.30 óra-
kor mutatják be a Fleur de Lys és Júlia 
című musicalt Stephanie Schlesser fő-
szereplésével a Főnix Fészek Műhely-
házban.
● Makettverseny és kiállítás
Június 3-án és 4-én, szombaton és 
vasárnap rendezik a XI. Makettinfo 
Kupát és kiállítást az Ifjúsági Házban. 
Az eredményhirdetésre június 4-én, 
vasárnap 14 órakor kerül sor.
● JNE Ünnepi Gálaműsor
Június 3-án, szombaton 16 órakor a 
45 éves Jászság Népi Együttes és a 15 
éves Viganó AMI táncosai adnak ün-
nepi gálaműsort a Bercsényi úti Sport-
csarnokban.
● Emlékezés Maléter Pálra és 100 
éve született harcostársai
Június 6-án, kedden 16 órakor a 
Nagy Imre Társaság Jászberényi Szer-
vezete tart megemlékezést Maléter Pál 
és 100 éve született harcostársai tiszte-
letére a városi könyvtárban. A múltat 
Gyenes Judith, Maléter Pál özvegye 
idézi fel.
● A hónap műtárgya
Június 6-án, kedden 17 órakor Ben-
ke László: Zagyvaparti házak című 
festményét mutatják be a hónap mű-
tárgyaként a Szikra Galériában.
● IX. Könyves Csütörtök
Június 8-án, csütörtökön 10 órá-
tól az ünnepi könyvhét alkalmával a 
Jászberényi Városi Könyvtár munka-
társai könyvvásárral, ingyenes beirat-
kozási lehetőséggel, képes verslánccal, 
vetélkedőkkel várják az érdeklődőket 
a Fürdő utcai parkban. A versenyek 
eredményhirdetésére 17 órakor kerül 
sor, majd azt követően, 17.10-től a 
Kávészünet zenekar ad koncertet.
● Időpontváltozás! – Csillagászati 
előadás
Június 9-én, pénteken 18 órakor dr. 
Csizmadia Szilárd csillagász tart elő-
adást a városi könyvtárban.
● Nemzeti Összetartozás Napja
Június 2-án, pénteken 17 órakor dr. 
Farkas Kristóf Vince tart előadást Tria-
nontól Párizsig címmel tart előadást a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmá-
ból a városi könyvtárban, majd június 
3-án, szombaton 14.30 órakor ko-
szorúzással és műsorral emlékeznek a 
Trianoni emlékműnél.
● Fonó Klub
Június 10-én, szombaton 17 órától a 
gyermekek táncházával veszi kezdetét a 
Fonó Klub következő alkalma a Jászság 
Népi Együttes Víz utcai székházában, 
majd 20.30 órától a tízéves Dobroda 
zenekar muzsikál hajnalig.

Szombaton hatodik alkalommal ren-
dez városunkban a Jászkerület Non-
profit Kft. sportágválasztó napot. A 
színes programok kitartanak egész 
hétvégén, mert vasárnap a gyerekek 
vehetik birtokba a Margit-szigetet a 
városi gyermeknap apropóján. 

A sportágválasztó helyszíne ezúttal is 
a Margit-sziget, a Városi Strandfürdő, a 
Klapka Szakközépiskola udvara és torna-
terme, valamint a Szántai-kert lesz, ahol 
a szokásoknak megfelelően, a sportágak 
kipróbálhatók mindenki számára. A 
Margit-szigeten felállított színpadon 10 
és 18 óra között számos sportág bemu-
tatkozik majd. Újdonság, hogy egyko-

ri NB I-es sportolók közül többen is a 
helyszínre látogatnak– „Volt egyszer…” 
valamint: „Azok a csodálatos 80-as, 90-
es évek…” szlogennel, kézilabdások, 
röplabdások, jégkorongozók és focisták, 
edzők találkoznak egymással sok-sok év 
után. A rendezvényre kilátogatók ezúttal 
is sporttotót tölthetnek ki, és a matrica-
gyűjtő játék keretében értékes sportsze-
rekhez juthatnak a rendezvény végén.

Vasárnap délelőtt tíz órakor kez-
dődik a gyermeknapi műsorfolyam a 
szigeten, ahol számos izgalmas előadást 
láthatnak, játékot próbálhatnak ki, vagy 
alkothatnak a kicsik. A nap sztárvendé-
ge a 100 Folk Celsius együttes fél tizen-
egykor lép színpadra.

Sportágválasztó és gyereknap

A kor korrekt krónikása az előadó-
művész, Földes László Hobo, aki 
meghatározó alakja a magyar zenei és 
művészeti életnek. A tolmácsolásában 
elhangzó versek és dalok nemcsak hi-
telesek és őszinték voltak, de lélekbe-
hatolóan elgondolkodtatók is. A Halj 
meg és nagy leszel! című zenés mono-
dráma, kálvária: a művész és általa a 
magyarság elmúlt hetven évét fogta át 
május 18-án este a Főnix Fészek Mű-
helyházban.

demeter

A két és félórás megrázó erejű elő-
adás Földes László személyiségére és él-
ményanyagára épül. A zenés betétekkel 
színesített 14 stációból álló kálvária szü-
net nélkül ment le, Vidnyánszky Attila 
rendezésében. A színpadon üres arcú 
figurákat látunk, azokból nézett le ránk 
a mesélő, megtöltve azokat élettel. Az 
egyes életkorok: a mezítelen csecsemő, a 
kommunista apja és a fennálló rendszer 
ellen lázadó kamasz, a hosszú hajban is a 
szabadságot kereső suhanc, a benne rej-
tőző vadállatot is kihozó zenész egy-egy 
báb segítségével, Hobo mostani arcával 
jelent meg a színpadon. 

Történeteket mesélt, nem sztorizott, 
a Halj meg és nagy leszel ugyanis nem-
csak róla szólt, az ország, a korszak, a 
„mi meséinket” is hallhattuk. A hosszú 
darab stációi között állomásokon jár-
tunk, mint a második világháború vége, 
a Rákosi- és Kádár-korszak, a rendszer-
váltás vagy a mai Magyarország. 

„Úton lenni a boldogság”, mondja 
többször is, és ez az út valójában nem a 

bluesról szól, nem a hidegháború egyik 
„csodafegyveréről”, azaz a rock and roll-
ról, hanem az istenkeresésről. Egyháztól 
függetlenül és hitetlenül, mindvégig az 
Úrral diskurál. Megbeszéli vele ügyes-
bajos dolgait, faggatja sorsáról, fájdal-
mát ordítja el dalokban, és kéri, hogy 
bár már látszik a vég, egy kicsit játszhas-
son még.

 A történeteket felolvasások és zenék 
fűzik össze, Hobo Blues Band, valamint 
a Hobo és Bandája előadásában ismertté 
vált dalok közül felcsendült többek kö-
zött a Másik Magyarország, a Szimpá-
tia az ördöggel, a Vadászok kivonulása, 
a Kis vörös kakas, az egykor betiltott 
Bevonuló baka blues vagy a Barbi baba 
blues is. Az előadást nemcsak saját dalok 
illusztrálják, elhangzik egy részlet Cseh 
Tamás Budapest című számából, meg-
idézi Poór Péter táncdalénekest, aki ka-
tonatársa volt, és még számos emblema-
tikus karaktert az elmúlt hetven évből, 
Baksa Soós Jánost, Mick Jaggert, Lenont. 
Nem a legjobb dalokat csemegézték ki, 
hanem Hobo életének fordulópontja-
ihoz igazodtak, a gondolatok, a dalok 
üzenetei határozták meg, melyiket hasz-
nálják éppen. 

A már több mint hetvenéves Föl-
des László a tőle megszokott módon 
kendőzetlenül hívja elő a tényeket, és 
néz szembe csecsemő, úttörő, katona, 
beatnik, renitens hippi, vadember ön-
magával, utolsó „szerepében” a család-
apával. 

A Főnix Fészek néhány négyzetmé-
ternyi színpadán is saját útját járta, saját 
magát játszotta Hobo, hiszen úton lenni 
a boldogság, megérkezni a halál.

A magyarság hetven éve

A Magyar Posta megalakulásának 
150. évfordulójára a Postamúzeum 
országjáró vándorkiállítást indított 
azokra a településekre, ahol szintén 
150 éve nyílt postahivatal. 

g. cs.

A Postamúzeum vándorkiállítását 
május 18-án, csütörtökön 9 és 17 óra 
között tekinthették meg az érdeklő-
dők Jászberényben, a Lehel vezér tér 1. 
szám alatt, a főpostával szemben.

Az aprócska, de annál érdekesebb 
kiállítás nemcsak olvasnivalót, régi postai 
eszközök, gépek látnivalóját kínálta, de a 
digitális technikának köszönhetően egy 
időutazó, 150 évvel ezelőttről érkezett 
kézbesítővel is fotózkodhattak az érdek-
lődők. A kisebbek korhű ruhában ábrá-
zolt postahivatali dolgozók alakját illeszt-
hették össze a mágnes táblán, de kisfilmet 
is láthattak a Magyar Posta 150 évéről.

Történelmet is 
kézbesítenek

Június hónap műtárgyaként Benke 
László Zagyvaparti házak című olaj-
festményét ajánlja Szikra István az ér-
deklődő művészetbarátok figyelmébe. 

A festménybemutatóra június 6-án, 
kedden 17 órakor kerül sor, a szokott 
helyszínen, a Szikra Galéria kávéházá-
ban.  A festményt, az alkotó fia, ifj. Ben-
ke László művésztanár hozza közelebb a 
jelenlévőkhöz. A művészeti élményt a 
Palotási János Zeneiskola növendékei-
nek műsora teszi teljessé.

A hónap műtárgya

A Jászberény város története kötete-
inek elkészítése a Jászsági Évkönyv 
szerkesztése és megjelenése kapcsán 
fogalmazódott meg. Egyre inkább ér-
ződött, hogy hiányzik egy a város tör-
ténetét részletesen feltáró és bemutató 
kézikönyv. A megvalósuláshoz min-
dig konkrét, vállalkozó személy kell, 
aki ebben az esetben értelemszerűen 
az évkönyvek főszerkesztője lett.

h. l.

Pethő László professzor kitartó kez-
deményezése nyomán 2013-ban sza-
vazott meg először támogatást a város 
önkormányzata, amit a későbbiekben 
még kétszer megtett, így a három kötet 
megjelenését összesen 10,5 millió fo-
rinttal támogatta. Ezen túl a támogatók 
maguk az olvasók is, akik mintegy 1,5 
millió forintért megvásárolták az eddig 
megjelent könyveket. 

A kötetek főszerkesztője előzetesen 
és előzékenyen érdekességeket osztott 
meg velünk. Ebből kiderül, hogy a vál-
lalkozás egyre terebélyesedett a szerzők 
és az oldalszám tekintetében is. A 2014 
májusában megjelent első kötetbe 14, 
a 2015-ben megjelent másodikba 15, 
a most megjelenőbe már húsz szerző 
tanulmányait adták közre. A kötetek 
közül az első 415, a második 600, a har-
madik pedig 752 oldal lett. 

Belelapozva a harmadik kötetbe – 
Jászberény története a harmincas évektől 
az ezredfordulóig – is látható, hogy a ko-
rábbi két könyvhöz hasonlóan a szerzők 
mindegyike kötődik valamilyen módon 
a városhoz, vagy a Jászsághoz. Többsé-
gük rendszeresen, vagy alkalmanként je-
lentetett már meg tanulmányt a Jászsági 
Évkönyvben. A kötetek munkatársainak 
legnagyobb hányada a városban, vagy a 
környéken él, nyugdíjas mérnök, tanár, 
a Jász Múzeum és az Eszterházy Károly 
Egyetem munkatársa. A második legna-

gyobb csoportot a szolnoki illetőségűek 
képviselik, akik főleg a Megyei Levél-
tárban és a Damjanich Múzeumban 
dolgoznak. Létszámukat tekintve alig 
marad el tőlük a fővárosi szerzők köre, 
akik többek között az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem tanárai és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia, a Magyar 
Nemzeti Levéltár és a Veritas Történet-
kutató Intézet munkatársai.

A szerkesztő intencióinak megfele-
lően a szerzők mai szemmel dolgozták 
fel a témákat, amelyek egy része koráb-
ban tabutéma volt. Ilyen a ferencesek 
története; a jászberényi zsidóság utolsó 
évtizedei; a jászberényi honvéd helyőr-
ség szerepvállalása a II. világháborúban. 
Sokakat érdekelhet a város 1930-1945 
közötti országgyűlési képviselőinek be-
mutatása, vagy a helyi gazdaság történe-
tének alakulása.

A tanulmányok írói mérlegelték a 
háború utáni politikai, gazdasági és tár-
sadalmi változásokat, a gyáripar megje-
lenését és annak hatását, részben ennek 
is köszönhetően a város társadalmának 
átalakulását, több fontos politikai sze-
replő pályáját. A korábbiakhoz képest 

új szempontokat is figyelembe véve 
dolgozták fel 1956 forradalmát. Megje-
lenítették a főtér változásait, a városkép 
alakulását és a lakások építését.

Ugyancsak bemutatják a szerzők a 
humán szféra teljesítményeit és a terü-
letet érintő fontosabb változásokat, átte-
kintést adva az oktatásról, az egészség-
ügyről, a kultúráról és a versenysportról, 
utóbbit két állandó szerzőnk tollából.

Mivel a három tanulmánykötet idő-
rendben előre, felénk halad, természete-
sen a közelmúlt néhány fejezetét is ösz-
szegzi. Így részletes tanulmány olvasható 
a rendszerváltás időszakának helyi törté-
néseiről, és érdekes adatokat tudhatunk 
meg a helyi adózás változásáról.

Pethő professzor hangsúlyozta, hogy 
a tanulmányok elkészítésénél kiemelke-
dően fontos szempont volt a levéltári és 
egyéb források használata. Ezeket a for-
rásokat egészítették ki a sajtóban meg-
jelent anyagokkal, interjúkkal, rövidebb 
visszaemlékezésekkel. Sok lokálpatrióta 
segítette dokumentumok és fényképek 
átadásával a könyv elkészültét. Bevé-
geztetett, most már az olvasókon és az 
utókor megítélésén van a sor.

Kézikönyvek Jászberény történetéről




