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Tisztelt Tagtársak, Barátaink! 

 

Ezúttal szeretném Önöket a 2018. és a 2019. év eseményeiről tájékoztatni.  

 

Alapításunk első évében, 2018-ban, szerény lehetőségeinkhez mérten igyekeztük a prog-

ramtervet összeállítani, és azokat megvalósítani:  

 

 Április 8-án az első konferenciát megtartottuk, vendégünk volt Pejin Attila a Zentai 

Városi Múzeum igazgatója. Előadásának címe: „A helytörténeti kutatás és írás”, könyv-

bemutatóval összekötve.  

 Október 13-án módszertani előadást hallgattunk meg: „Kutatás, közművelődés és ér-

tékőrzés az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában”. Előadó: Horváth Gergő 

igazgatóhelyettes volt.  

 November 17-én megtartottuk harmadik összejövetelünket „Családfakutatás a Jász-

ságban” címmel. Előadó: Dr. Farkas Kristóf Vince történész, közösségünk elnöke.  

 Elkészült a JHK honlapja, melyben hírt adunk az alakulásunkról, céljainkról és elkép-

zeléseinkről. Az ARCKÉPCSARNOK menüpontban tagtársainkat mutatjuk be. Az 

ELŐTTÜNK JÁRTAK menüpontban az elhunyt jászsági helytörténet-kutatók életútját 

közöljük. A JHK részére megnyitott facebook oldalon hetenként egyenként hívjuk fel a 

személyükre és a munkásságukra a figyelmet.  

 A JHK bemutatására készítettünk szórólapot, ezekből kaptak a települések könyvtárai, 

művelődési házai is.  

 A Honismeret c. folyóiratban pályázatot hirdettek honismereti és helytörténeti témá-

ban. A felhívást továbbítottuk a tagjainknak. Tudomásunk szerint Kiss Erika, Katona 

Katalin, dr. Suba Györgyné és Fr. Varga Kamill neveztek be. Közülük Kiss Erika pá-

lyamunkáját könyvjutalomban részesítették.  

November hónapban úgy döntöttünk, hogy tagtársaink helytörténeti kéziratainak kiadásához 

segítséget nyújtunk, melyhez elindítjuk a JHK könyvsorozatot, amennyiben a szükséges anya-

giakat sikerül előteremteni. Tagtársunk, Fr. Varga Kamill OFM: Szerzetesek Jászberényben c. 

dolgozatának megjelentetésével indítottunk, amelynek kiadása áthúzódott 2019-re.  

Az elsőéves pénzügyi költségvetésünk kedvezően zárult. A programjaink megvalósításá-

hoz készítettünk költségvetést, és nyújtottunk be pályázatokat, melyhez sikerült megnyerni a 

Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE), Mihályi Mónika elnök közreműködését. Ezúton is kö-

szönjük.  

Az alábbi helyekre benyújtott pályázataink voltak sikeresek:  

Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. –  Lóczi Miklós elnök-vezérigazgató 

Jászok Egyesülete – Dr. Dobos László elnök 

Jászberény Város Önkormányzata – Humán Erőforrás Bizottság  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat – Piroska Miklós elnök 

 Összességében megállapítható, hogy közösségünk sikeres évet zárt. Ezúton is köszöne-

tünket fejezzük ki a vezetőségi tagok és a tagtársak aktív közreműködésért.  

 

 

 



Alapításunk második évében, 2019-ben is terv szerint valósítottuk meg a programjainkat:   
 

 Az előző évben elindított könyvsorozat első könyvének a kiadását, bemutatását, értéke-

sítését sikerült megoldani. 2019. április 24-én Fr. Varga Kamill OFM: Szerzetesek Jász-

berényben c. könyvének bemutatóját a jászberényi Jézus neve plébániatemplomban mu-

tatták be.  

A könyv kiadásához támogatást kaptunk:  

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Jászberény Város Önkormányzata, 

Jászok Egyesülete, „A Jászságért” Alapítvány, JNSZM Önkormányzata, Keresztény Ér-

telmiségiek Szövetsége, Jászberényi Jézus neve plébánia és az előfizetők.  

Ezúton is köszönet a nagylelkűségért!  

 Javasoltuk, hogy először a módszertani előadások élvezzenek elsőbbséget, mely szerint 

ismerkednénk a különböző gyűjteményekkel. (Verseghy Ferenc Könyvtár és Közmű-

velődési Intézmény, Egri Főegyházmegyei Levéltár és Könyvtár, az Országos Széche-

nyi Könyvtár, Prímási Levéltár stb.) Döntésünk szerint ez évben az Egri Főegyházme-

gyei Levéltár és Könyvtár megtekintése valósult meg 2019. május 10-én.  

 Terveztük, hogy minden évben megemlékezünk az elhunyt helytörténeti kutatókról, 

akiknek aktuális évfordulójuk van.  

Ennek értelmében 2019. szeptember 27-én megemlékeztünk egy elhunyt jászsági hely-

történeti kutató, Kovács Mihály (1867–1962) plébános, esperes, c. kanonok munkássá-

gáról, az egész Kárpát-medencére kiterjedő kutatását összegző könyv megjelenésének 

100. évfordulója alkalmából. Kovács Mihály: A harang c. könyvét bemutatta Kerék-

gyártó József Károly egri harangkutató. 

Az elhunyt helytörténeti kutatók közül emlékeztünk az alábbi személyekre:  

Bagi Imre 110 éve született (Suba Györgyné); Réz Kálmán 150 éve született (Szabó 

Jánosné); dr. Kele József (Besenyi Vendel) és Hild Viktor 90 éve (Farkas Kristóf 

Vince), dr. Rusvay Lajos 20 éve (Suba Györgyné), Zupkó Ágoston 120 éve hunyt el 

(Gulyás Erzsébet).  

 Közösségünk ez évi utolsó programját az alábbiak szerint tervezzük:  

November 29-én módszertani előadás, konzultáció a Jász Múzeumban „Helytörténeti 

kutatás és szerkesztés” témában, előadó: Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató. 

 A JHK honlapját új menüponttal bővítettük ORVOSOK a Jászságban címmel, ahol 

azóta emlékezésül már több mint 50 jászsági orvos életútját közöltük eddig. A JHK 

részére megnyitott facebook oldalon hetenként egyenként hívjuk fel személyükre és 

munkásságukra a figyelmet. 

Az anyagi fedezet megteremtése érdekében költségvetést készítettünk, és pályázatot nyúj-

tottunk be Jászberény Város Önkormányzatához, a Jászok Egyesületéhez, „A Jászságért” Ala-

pítványhoz, melyek sikerrel jártak. E két támogatásnak és tagjaink önhozzájárulásának köszön-

hetően tudtuk megvalósítani a 2019. évi elképzeléseinket.  

 Ezúton is köszönet a támogatóknak, valamint a Jászberényi Városi Könyvtárnak, a Jász 

Múzeumnak, hogy rendezvényeinknek helyet adtak.  

 Tagjaink közül többen kaptak valamilyen kitüntetést munkásságuk elismeréseképpen. 

Ezúton is gratulálunk a megszolgált és megérdemelt elismerésekhez.  

 

 

Az alábbiakban kivonatolva látható a honlapunk: http://jaszhelytortenet.hu/ 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiagKep0tjeAhWOYVAKHY0WAEYQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fnektar.oszk.hu%2F&usg=AOvVaw11SQJOfCUXeZoGQ48f0zZ6
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiagKep0tjeAhWOYVAKHY0WAEYQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fnektar.oszk.hu%2F&usg=AOvVaw11SQJOfCUXeZoGQ48f0zZ6
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Honlapunkat az alapításunkkal egyidőben hoztuk létre. 

A honlap kivitelezője: 
Bagi László (Com&Com 2005. Bt.) 

5130 Jászapáti, Berdó utca 8/a 

E-mail: info@comcom2005.hu 

Az adatfeltöltést segíti: 
Jászapátiak Baráti Egyesülete - www.jabe.hu – Mihályi Mónika elnök 

Tartalmi szerkesztő: Dr. Suba Györgyné  

Korrektor: Stuchlik Józsefné 

Lektor: Papp Izabella  

Fülszövegek:  
Elnöki köszöntő 

Aktuális 

Céljaink 

Publikációk (pl. többek között Jászapáti és Jászivány második világháborús hőseinek, valamint a 

málenkij robotra elhurcoltaknak a teljes listája, adatokkal és fényképekkel) 

Jászságról 

Kiadványok 

Arcképcsarnok  –  37 helytörténeti kör tagjának az életútja (Suba Györgyné összeállítása)  

Képgaléria 

Tagságunk 

Kutatóhelyek 

Társlapok 

Források 

Családtörténeti mozaikok  

Előttünk jártak  –  40 elhunyt helytörténeti kutató életútja (Suba Györgyné összeállítása)  

Orvosok a Jászságban  –  50 jászsági orvos életútja (Sárközy Ágnes, Csintalan Dóra, Stuchlik Jó-

zsefné és Suba Györgyné összeállításában)  

Digitalizált könyveink (Kovács Mihály: Harangok c. könyve már fenn van a honlapon)  

Impresszum 

 

Honlapunk népszerűsítése céljából hoztuk létre a facebook oldalt Jász Helytörténeti Kör név-

vel. (A borítóképet Bugyi László tagtársunk készítette, az oldalt Suba Györgyné szerkeszti.) 

Látogatottsága jelzi, hogy kedvelt, és várják a következő 

olvasnivalót is.  

 Közreműködő támogatásukat a vezetőség és a ma-

gam nevében köszönöm abban a reményben, hogy közös-

ségünk tevékenysége a Jászság helytörténeti munkáját se-

gíti.  

 

 

Jászberény, 2019. 11. 08.    Tisztelettel: Dr. Suba Györgyné titkár 
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