A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyik legnagyobb múltú
helyi csoportja a jászberényi.
Az Anyaszentegyház ősi tapasztalata, hogy a vértanúk vére
szentekettermő vetés. A város Újtemetője, az ország egyik legmegrendítőbb helyszíne azzal a 900−1000 egyforma sírkereszttel, amelyek
az ide deportált, földi életük utolsó szakaszát itt élő szerzetesnővérek
földi maradványait rejtik. Őket a kommunista diktatúra tette tönkre,
sokszor fizikailag is kiirtva. Máig ható a pusztítás, amely az egész
nemzet életét befolyásolta. De nem csak negatívan!
Életáldozatukból, szerzetesi életük önátadásából új élet fakadt. Ennek egyik virágzó
hajtásaa jászberényi KÉSZ csoport, amely folytatja leleményesen és a Szentlélek ihletével
azt az evangelizációs munkát, melyet az elűzött szerzetesek végeztek. A párhuzam nem
erőltetett, hiszen éppen a keresztény értelmiségiek állítottak emléket, avattak emléktáblát
a ferences rendház oldalán, amely deportáló helye volt az elűzötteknek a szerzetesrendek
feloszlatása után.
Kívánom, hogy a jászberényi KÉSZ tagtársak a vértanúk hősiességével, hűségével,
áldozatoslelkületével az üdvhozó Isten kezében alkalmas eszközök legyenek!
Dr. Osztie Zoltán plébános,
a KÉSZ országos elnöke
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„…… légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben,
a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”
1Tim 4:12

Előszó
A KÉSZ Jászberényi Csoportja fennállásának 15. évfordulóját ünnepli. Munkálkodásunk lényege eddig is az volt, s ezután is az lesz – remélhetően –, hogy vallásos hitünket megvallva, a
római katolikus vallás két évezredes értékeit átmentve a következő évtizedekbe, évszázadokba,
a magunk példájával, életével segítsük a mindenkori jászberényi plébánosok és a káplánok munkáját a hívők hitéletének minél teljesebb szolgálatában.
Számunkra óriási kihívás, feladat, hogy életünk úgy legyen példaértékű, hogy ne telepedjünk
rá másokra, hogy ne legyünk kirekesztőek és különleges „csodabogarak” sem. Úgy próbáljuk segíteni embertársainkat, hogy minden élethelyzetben világosan, észrevehetően nyilvánuljon meg
a bennünk lévő hit, remény és szeretet. Ahogyan éljük az életünket, ahogyan bánunk a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, unokáinkkal, szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal, munkatársainkkal, szomszédjainkkal, embertársainkkal, minden cselekedetünk erre a példaadásra törekszik.
Nagy a felelősségünk, és ezt át is érezzük!
Ma sokkal több hatás éri az embereket a nap minden percében, mint érte korábban, akár
az alakulásunk évében is. Megpróbálunk következetesek lenni, mert tudjuk, minden cselekedetünkből, akár a legkisebből is következtetéseket vonnak le embertársaink. És egyáltalán nem
mindegy, hogy mit. Kicsinek tűnő dolgok is sokat árthatnak Isten ügyének, a keresztény szellemiségnek.
Mi a közösségünk erejét felhasználva szeretnénk továbbra is városunkban szolgálni, segíteni önzetlenül, keresztény értékek szerint, hitünket megvallva és gyakorolva, igényesen, tapintatosan, egy szebb és igazabb, egymás megbecsülésére jobban építő világban. Keresztényi
és értelmiségi mivoltunkból eredően kívánunk egyfajta értékítéletet nyújtani és irányt mutatni
mindazoknak, akik el tudják fogadni azt az értékrendet, amit vallunk, s amiről Önök megbizonyosodhattak az elmúlt, tevékenységekben igen gazdag 15 év során.
Nem maradtunk magunkra, a csoport létszáma egyre nőtt, a támogatóink szaporodtak, s
nagyszerű lelki vezetőink voltak korábban, és van ma is. Meggyőződéssel vallom, hogy erre a
keresztény civil szervezetre szükség volt a városban, hiányt pótolt és pótol ma is. A tervszerű,
rendszeres, következetes és folyamatos munka jó programokkal társult, ez az, ami segítette közösségünk hatékonyságát.
Az elmúlt másfél évtizedben sok szép eredményt értünk el tárgyi és szellemi értékteremtésben is, s ezzel a csoportunk rangot vívott ki a városban és az országban egyaránt. A lényeg
mégsem a rang, hanem az a keresztény lelkiség, amivel ezt az értelmiségi közösséget sikerült
kialakítani és sokak hasznára működtetni Jászberényben.
Részesüljön Krisztus áldó jóságában minden tag és minden kedves olvasó!
Dr. Suba György
a jászberényi csoport elnöke
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15 éves a KÉSZ jászberényi csoportja
Krónika és értékelés
„Pártok feletti, keresztény értékeket továbbító, evangelizációs feladatokat is vállaló egyházi
és kulturális szervezetként fog működni.”Az idézet a KÉSZ immáron 15 éve működő jászberényi csoportjának alapító okiratában szerepel, melyet 2000. december 9-én rögzítettek az alakuló
ülésen. Az irányadó alapvetések között még szerepelt: „civil szervezetként fog működni, nem
politikai tömörülés, de van véleménye a politikáról, keresztény elvekre alapozza működését,
valamint az emberek és a haza javát kívánja szolgálni”.
A 15 éves fennállás során a mára több mint 80 tagot számláló csoport egész működését ez
az értékrend határozta meg. Mi sem tanúsítja ezt jobban, mint azoknak a rendezvényeknek és
összejöveteleknek egész sorozata, mely a résztvevőknek nemcsak szakrális-kulturális-közéleti
eszmefuttatásokra, hanem lelki töltekezésére is alkalmat adott. Programjaink iránt városi, regionális szinten, a csoporton kívül is nagy az érdeklődés. Jelen írás az elmúlt 15 hosszú, tartalmas év
eseményeiből kíván ízelítőt mutatni a KÉSZ helyi csoportjának sokszínű, izgalmas, szerteágazó
programjaiból.
Összejöveteleink legjava részét meghívott, ritkábban helyi előadók, kutatási területükön
számottevő szakmai tekintélynek örvendő szakemberek előadásai teszik ki a legkülönbözőbb
témákban: A Miatyánk és a Hiszekegy néhány nyelvészeti tanulsága (dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár), Meghurcolt jászsági papok (Besenyi Vendel helytörténeti kutató), A vallásosság
és keresztény eszmék a népköltészetben (Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató), A katolikus
sajtó helyzete (Szikora József, az Új Ember munkatársa), Az élet misztériuma (Kellermayer Miklós sejtbiológus), Olofsson Placid bencés atya életútja, Gyökerekből megújuló nép (Papp László, marosvásárhelyi lelkipásztor), Lázár Kovács Ákos esztéta Önfeladás és megmaradás című
könyvének bemutatója – a 2006. október 23-i események értékelése, Lévai Anikó A konyhaablakból című könyvének bemutatója, Wass Albert pályája és életműve (Turcsány Péter, a Kráter
Műhely Egyesület elnöke), A Blaskovich család emlékei (Gócsáné Móró Csilla, a Blaskovich
Kúriamúzeum igazgatója), Bátorság az örömhöz (dr. Csókay András idegsebész megtérés-története), Nemzetiségi lét (dr. Tóth János szociológus), Jelenits István piarista szerzetes előadása,
Szólaljon meg Görgey maga! (dr. Ócsay Antal orvos, a Görgey Kör elnöke), Katolikus Ifjúsági
Találkozó a kenguruk földjén (Taczman Mária), Az első világháború emlékhelyei (dr. Bedécs
Gyula történész), Kárpátalja népei (Horkay Sámuel főiskolai tanár), A torinói halotti lepel vizsgálatairól (Tamási József plébános), Az ó- és újszövetségi papság (dr. Medvegy János), Kiss Ulrich jezsuita szerzetes életútja, Küldetésünk a világban (dr. Stella Leontin), Mit jelent a Széchenyi névvel élni? (Széchenyi Ágnes, a legnagyobb magyar leszármazottja), Keresztény értékrend
a kultúrában (Gedai István numizmatikus), A jászsági nagycsaládokról (dr. Farkas Ferenc), Két
jászberényi festőművész – Sáros András és Vuics István (B. Jánosi Gyöngyi), Aba-Novák Vilmos
öröksége az unoka szemével (Kováts Kristóf), A keresztény család (Osztie Zoltán) és Gróf Apponyi Albert emlékezete (Anka László).
Itt most három nagyon emlékezetes előadást emelünk ki. Az egyiket 2003 májusában tartotta
Nemeshegyi Péter, akkor 80 éves jezsuita szerzetes. Fiatal jezsuitaként került 37 éves missziós
szolgálatra Japánba. Kifejtette a jezsuita missziós szellem több évszázados alapvetését, amelyet
ő is a messzi országban sajátított el: az inkulturáció fogalmát, vagyis azt a gesztust, hogy az
adott nép lelkéhez közel kerülve, beépülve kell hirdetni Jézust. Nemeshegyi Péter atya, amint ez
fejtegetéseiből kiderült, maga is nagy értője a japán léleknek, amelyet mindig is elfogadással,
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toleranciával, megérteni vágyással szemlélt. A majd négy évtizedes missziós szolgálat után saját,
hitében és nemzeti öntudatában megtépázott népéhez tért haza szintén missziós szolgálatra, hogy
Magyarországra visszahozza a Távol-Keletről az evangélium felszabadító üzenetét. A rendkívül
szuggesztív erejű előadást, melyet a jezsuita szerzetes sok-sok humorral, könnyedséggel, életbölcsességgel fűszerezett, állva üdvözölte a hallgatóság.
A másik emlékezetes előadást szintén 2003 tavaszán tartotta Hórvölgyi László Mindszenty
József történelemszemlélete címmel. A nagyon alapos tanulmányozást tükröző, tárgyszerű, mindenféle érzelgéstől mentes előadás bemutatta a tragikus sorsú bíboros Mária-kultuszban gyökerező nemzetideálját. Az atya három krízisidőszakot vonultatott fel – párhuzamot állítva – a magyar történelmen. Az első a tatárjárás volt, melyet a Szent Margit-i Istennek történő felajánlkozás
követett. Az ázsiai hordák pusztítása utáni talpraállásban szintén egy egyházi ember, Padányi
Bíró Márton veszprémi püspök is fontos szerepet játszott. Harmadik tragédiánk két helységhez
kapcsolódik: Trianon-Párizs (1920−1946). A Máriának többszörösen felajánlott birodalom darabokra szakadt, de az azt követő „békeszerződés” sem a népek közötti kiengesztelődést hozta,
hanem újabb területi viszályok melegágya lett. Ez ellen a bíboros is több ízben felemelte szavát.
Az előadást követő beszélgetésben megfogalmazódott az a remény, hogy bíboros hercegprímásunkat – aki leginkább megalkuvás nélküli elvhűségéről és sziklaszilárd jelleméről, hitéről volt
ismert – mielőbb a magyar boldogok és szentek és sorában tisztelhessük.
2008-ban a Prima Primissima díjas dr. Csókay András idegsebész adott személyes hangvételű vallomást megtéréséről. Bemutatta, hogyan térhet meg valaki, hogyan fordulhat Isten
felé, hogyan változtathatja meg életének menetét. Fiatal korában ateista orvos volt, azonban
egy templomi áhítat pillanata révén megnyílt számára a bátorság az örömhöz. Azóta munkája
egy része Isten közvetlen beavatkozásának következményeként születik meg és így lehet igazán
eredményes.
Egyházi Népénekes Találkozót szerveztünk több ízben Szent Rozália ünnepéhez kapcsolódóan. A találkozón rendszeresen 15−20 csoport vett részt (ez jóval több, mint 200 főt jelent),
Jászberényből és a környékből, de mindig vannak újonnan csatlakozó énekesek is. Az egész
napos program a délelőtti ünnepi búcsúi szentmisével kezdődik, majd az énekesek közös ebéden
vesznek részt a helyi KÉSZ tagokkal, ismerkednek, beszélgetnek, készülődnek, majd délután
kezdődik az egyes csoportok egyéni bemutatkozása. A Főtemplom szembemiséző oltára előtt
fellépő, népművészeti ruhába öltözött dalkörök rendszerint tematikus műsorral készülnek. Egyegy Mária-ünnep köré gyűjtik dalaikat, vagy a magyar szentekről énekelnek, esetleg a magyar
nemzetért fohászkodnak. 2007 szeptemberében üde színfoltot jelentett Maczkó Mária, Magyar
Örökség-díjas művész önálló, és turai énekcsoportjával bemutatott színvonalas műsora. A népénekes találkozó kiváló alkalomnak bizonyult immár harmadik alkalommal is a Jászság gazdag
egyházi népének-örökségének feltárására, széles körben való bemutatására, a közösségben való
éneklés összekovácsoló erejének megtapasztalására, az értékmentő hagyományőrzésre.
Tevékenységünk egyik legfontosabb eredménye az immár öt kötetet számláló KÉSZ Könyvek-sorozat. Három ízben vállalkoztunk Sáros András jászberényi festőművész, művésztanár
jegyzetei, archív rajzai, többéves kutatását összefoglaló kéziratai alapján kiadni reprezentatív
formában a jászberényi Főtemplom (2002) és a Ferences templom (2004) történetét, valamint
a Jászberény műemlékei (2006) című átdolgozott művet. Előző kettő történeti-művészettörténeti összefoglaló, értékes, sehol máshol fel nem lelhető adatokat tartalmazó posztumusz kötet, a fennmaradás szükségességének nélkülözhetetlen bizonyossága. A Jászberény szívében
magasodó, grandiózus építészeti remek, a Főtemplom történetét felvázoló könyv bemutatójára
Makovecz Imre, Kossuth-díjas építész is eljött. Ő egy ember néma hűségeként méltatta a kötetet,
amely megörökítette az állandó, örökkévaló változást, hű és hiteles pillanatképet adva a szerző
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évtizedeiről, a jelenről, de folyton vissza-visszapillantva a mesélő, felfedeznivaló titkokat rejtő
múltba. A második kötet bemutatására, amely a több mint félévezredes jász emlékmű, a Ferences
templom történetét taglalja, a templom mellett egykor kolostorként szolgáló, ma egyházi szeretetotthonként működő épület kvadrumában került sor. Sáros András szerző alkotói személyiségét
Máté György szobrászművész, főiskolai oktató idézte fel. Szólt szűkszavúságáról, zárkózottságáról, a műemlékek védelmében való következetes, karakán állásfoglalásáról, igényességéről.
A posztumusz kötet elsősorban gazdag képanyaga, a templomról való szakirodalomban való űrt
betöltő szerepe méltó a szerző törekvéseihez.
A Jászberény műemlékei című összefoglaló mű az 1971-ben és ’73-ban megjelent kötetek
folytatása, a sorozat ezzel a rangos kötettel ért révbe. „E könyvből megtudhatja az olvasó, milyen
gazdag a múlt, szűkebb hazánk, a Jászság s benne Jászberény” – méltatta a könyvet és szerzőjét
Telek Béla művésztanár. 2010-ben csoportunk tízéves fennállását (ennek) A Jászberény katolikus élete című a könyvnek a kiadásával ünnepeltük, amelyet dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
szerkesztett. A kötetet dr. Medvegy János apát és dr. Löffler Erzsébet könyvtárigazgató mutatták
be, utóbbi a lehető legszélesebb összefogás eredményeként üdvözölte a munkát. A jubileumhoz kapcsolódóan kiállítás nyílt tagtársaink alkotásaiból a könyvtárban. A könyvkiadás hatalmas
munkája nyilatkozik a csoport erejéről, összetartásáról, sokszínűségéről, és szép születésnapi
ajándék volt önmaga és a város közönsége felé is.
2015-ben, az Istennek szentelt életek évében, csoportunk alapításának 15. évében, dr. Suba
Györgyné Cipruság–Virágszál − Isten Országának munkásai Jászberényben címen kiadásra került a KÉSZ Könyvek-sorozat ötödik kiadványa is.
A KÉSZ Jászberényi Csoportja számára könyvbemutatót tartott Kladiva Imre jászapáti kanonok (Molnárné Szikszai Klára – Urunk szolgálatában); Z. Urbán Aladár (Sajó Sándor – Szép
szülőföldem, Felvidék).
Rendszeresen részt vettünk küldöttgyűléseken, országos kongresszusokon, jótékonysági bálokon, adventi gyertyagyújtásokon, Jászberény történelméhez kötődő megemlékezéseken. Számos emléktábla létesítését és avatását szorgalmaztuk.
2009-ben megalapítottuk a Szent Rozália-díjat, városunk védőszentje után. Ezzel a példamutató szakmai, közösségi és hitéleti munkát tüntetjük ki évente. A díjat a szent ünnepéhez kötődő
búcsúi szentmise után adjuk át szeptemberben. Díjazottjaink: † Beniczki Béla, † Farkas István,
† Farkas Mátyás, † Habencius Anna Villána, † Kovács József, † Sólyom József, † Vajk Alajos
Atanáz, † Tóth Ilona Aquinata; Demeter Mátyás; † Tábi István, dr. Medvegy János, Csikó Péter,
Németh István.
2011-től mi is aktív szervezői vagyunk a Jászok Egyesületével együtt az Ars Sacra – Szakrális Művészetek Hete fesztivál szeptemberi rendezvényeinek. A fesztivál célja a szakrális emlékek életre keltése. Ennek keretében sor került már gyermek-rajzversenyre, kiállításokra, egyházi
kórustalálkozóra.
A KÉSZ kulturális rendezvényeinek sorában jelentős helyet foglal el a zenehallgatás, koncertszervezés. Szívesen emlékezünk egy zenei különlegességre: 2004 májusában a pannonhalmi
öregdiákokból szerveződött Szent Márton Kórus felemelő kórusmuzsikáját hallgattuk az egyházi szeretetotthon kvadrumában. A kórust dr. Áment Lukács atya vezeti, aki a latin nyelvű gregorián, reneszánsz és XX. századi kórusművek énekeltetésével hitre is neveli volt tanítványait.
Németh László tagtársunk több alkalommal tartott, elsősorban olasz művészek produkcióit
bemutató koncertvetítést. Egyszer Andrea Bocelli anyakoncepcióját felvonultató, Szűz Máriát
magasztaló darabokat hallgattunk (a művész mellett megvakulása idején egyedül édesanyja állt
ki, ő bízott abban, hogy fia fogyatékossága ellenére élhet teljes életet). Egy másik alkalommal
nagyszerű hangversenyt hallgattunk a Degli Angeli Sancta Maria bazilika Sixtusi kápolnájából.
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Több alkalommal adóztunk hangversennyel a 2000 novemberében elhunyt Farkas Mátyás
apátplébános emlékének. Őbenne fogalmazódott meg először a KÉSZ Jászberényi Csoportja
megalakításának a gondolata, de hirtelen halála miatt már az alakuló ülésen sem tudott részt
venni. A hangversenyek ünnepélyességét emelte a Főtemplom (vegyeskara) énekkara és a fiatalokból álló kiskórus ifj. Józsa András vezetésével. A vegyeskart † Beniczki Béla karnagy és ifj.
Beniczki Béla vezényelte.
Tíz év után 2011-ben dr. Medvegy János apát urat, lelki vezetőnket Mezőkövesdre helyezte
az érsek főpásztor. Helyén a munkát és a szolgálatot azóta Szántó József apát úr végzi.
Telek Béla tagtársunk karikatúráiból 2011-ben láthattunk kiállítást. Ugyanebben az évben
részt vettünk az Adósai vagyunk szülőföldünknek! című kiállítás megrendezésében.
2013 őszére megújult az összejöveteleink helyszínéül szolgáló Szent István Ház. Az épületet
nagyszabású ünnepség keretében adták át.
Csoportunk világ felé való nyitottságát bizonyítják a többféle irányban fenntartott kapcsolatok, melyeket időnkénti oda-visszalátogatással erősítünk meg. Baráti kapcsolatot tartunk fenn a
tiszafüredi KÉSZ-csoporttal, a szlovákiai Halicsban szolgáló Szűz Mária Családja női renddel. A
nővérek két alkalommal mutatkoztak be Jászberényben: adventi és húsvéti elmélkedést, imaórát
tartottak kivetített képekkel, élőzenével. A vechtai Universitas Verbanddal is élő kapcsolatban
vagyunk Jászberény város testvérvárosi kapcsolatán belül. Az ő tevékenységük hasonlít a KÉSZ
szervezetéhez.
2010-ben baráti találkozót szerveztünk a Palóc Társaság ipolybalogi küldöttségével. Az
ipolybalogiak által szervezett Magyarnak lenni: nagy s szent akarat! című versmondó versenyre
három jászberényi középiskolás diák utazott el 2010-ben. Sajó Sándor költő emlékére újra megszervezték a versenyt 2012-ben is. Palócok és jászok közös ünnepe volt a rendezvény, hiszen az
ipolysági születésű költő a jászberényi gimnáziumban tanított. A rendezvénynek több jászberényi vendége és versenyzője is volt.
A Rákóczi Szövetség Balogvölgy helyi szervezetével, a Felvidék.ma szerkesztőségével
2013-ban kezdődött a barátságunk. A költészet napján, a Pósa Lajos-emlékünnepségen versmon
dókat fogadtunk és könyvbemutatót szerveztünk Jászberényben. Rimaszombatban, Balogvölgyében magyar emlékhelyeket kerestünk fel és megemlékezéseket tartottunk, koszorúztunk.
Rimaszombat alpolgármestere, a Felvidék.ma főszerkesztője, a Rákóczi Szövetség Balogvölgy
helyi szervezetének elnöke előadáson tájékoztatott bennünket a felvidéki magyarság helyzetéről.
Kapcsolatunk nagyon szívélyes és baráti. Reményünk van arra, hogy a felvidéki kapcsolatinkat
tovább tudjuk bővíteni.
Mindezek mellett rendszeresen részt veszünk országos lelkigyakorlatokon, konferenciákon.
Zarándokutakat is szerveztünk már több ízben Ópusztaszerre, Petőfiszállásra, Péliföldszentke
resztre, Máriapócsra, Márianosztrára, osztrák, bajor, német és svájci búcsújáró helyekre, részesei
voltunk az országos Mindszenty zarándoklatnak Máriaremetére. Emellett a közösségi szellemet
erősítendő, minden éves munkát a nyár eleji közös szalonnasütéssel zárunk le.
15 év nagy idő. Emlékmorzsáit felcsipegetni nemcsak leírni nem egyszerű, de gondolatban
felidézni is izgalmas utazás. Ennyi idő alatt sok minden történhet: egy kisgyermek kamasszá
érik; egy épület romossá válik és egy közösség megkerülhetetlen tényezővé erősödik. Egy szinte
a semmiből alakult keresztény civil szervezet életében mindenképpen figyelemre méltó évszám.
Lehet a szervezők ügyessége, a tagok szorgalma, a rendezvények sikere, de mindenek előtt Isten
áldása rajta. Ő pedig csak azt áldja meg, ami az akaratát és az emberek javát szolgálja. Ez alkalomból én is szeretettel köszöntöm és üdvözlöm a KÉSZ Jászberényi Csoportjának vezetőségét,
valamennyi élő tagját, nem feledkezve meg az elhunytakról, és kérem, hogy ez az áldás egészen
addig áradjon bőséggel, amíg ez a közösség az evangélium továbbadásában érdemben tud tenni.
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Megfontolásra, a további tevékenységhez való erőgyűjtésre a következő Apokrif imát ajánlom:
„Oldani Uram, s oldódni vágyom.
Üdvözíteni, és üdvözülni vágyom!
Alkotni Uram, s alakulni vágyom!
Ékesíteni, és ékesedni vágyom!
Dalolni Uram, és dallá lenni vágyom!
Követeddé lenni, Érted tenni vágyom!”
Ezúton mondok köszönetet dr. Suba Györgynének, hogy a KÉSZ 15 éves munkájáról gondosan összegyűjtött beszámolóit, jegyzeteit, újságcikk-gyűjteményét rendelkezésemre bocsátotta,
és ezúton is hozzájárult e visszatekintés létrejöttéhez.
Taczman Mária

TISZTSÉGVISELŐINK
SZÁNTÓ JÓZSEF
Lelki vezető
Született: Jászárokszálláson 1951. január 23-án.
Pappá szentelték 1976. június 20-án.
1976–1977. Kunszentmártonban káplán.
1977–1979. Jászárokszálláson káplán.
1979–1986. Eger−Belvárosban káplán.
1986–1989. Szücsiben plébános.
1989–1993. Pásztón plébános.
1993–1995. Egerben Jézus Szíve-templom plébánosa.
1995–2011. Mezőkövesden II. plébános.
2011-től Jászberényben a Nagyboldogasszony-templom plébánosa.
1991–1993. Kerületi esperes.
2006–2008. Kerületi helyettes esperes.
2011–2013. Esperes.
2013-tól főesperes.
1993-tól c. esperes, 1994-től c. kanonok, 2001-től c. apát, 2013-tól főesperes.1
2011-től a KÉSZ helyi csoportjának nagylelkű vezetője. Jóindulatú támogatására mindenkor
számíthat a közösség.

1

http://www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/santa-soos
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Dr. SUBA GYÖRGY
Csoportelnök
Született: Jászberényben 1928. március 29-én.
Tanulmányai:
Jászberényben érettségizett 1946-ban. Egyetemi tanulmányait
Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta. A
premontrei kollégiumból 1950. június 18-án éjjel, őt is elhurcolták, majd internálták. Ezután fizikai munkát végzett. Később
folytatta tanulmányait, és 1960-ban „cum laude” minősítéssel orvosi diplomát szerzett. Rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken. Számítógépes ismeret: felhasználói szinten World,
Excel, internet.
Munkahelyei:
1960–1962. Miskolc Megyei Kórház, Karcag Városi Kórház.
1962–1977. Jászberényben körzeti orvos, majd a jászberényi Aprítógépgyárban főállásban
üzemorvosi, a Tanítóképzőben iskolaorvosi teendőket látott el.
1998–2006-ig A munkaegészségügyben dolgozott.
Hivatalosan 1991-ben, de a gyakorlatban csak 2006-ban, 78 évesen vonult nyugdíjba.
Kitüntetései:
1976. Érdemes Orvos
1985. Kiváló Orvos
1994. Pro Urbe Jászberény
1996. Apponyi Albert díj
2005. Pro Magnanimitate Tua
2009. Jászberény Díszpolgára
2013. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyéért Díj
A polgárvédelem, a honvédség és a Magyar Vöröskereszt számos elismerése
Társadalmi, kulturális tevékenységéről:
A Magyar Vöröskeresztben, a polgárőrségnél a praxisa alatt állandóan tevékenykedett. Több
egyesület tagja: A Főplébánia Képviselő Testületének, a Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesületnek, a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, a Jászok Egyesületének, a Magyar Orvosi Kamarának. A rehabilitációs bizottság elnökeként, két évtizeden át szaktanácsadói feladatokat látott
el. Húsz éve tevékenykedik a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkörben. A KÉSZ Jászberényi Csoportjának alapító elnöke.
Számos, a felesége által készített helytörténeti kiadvány korrektora, társzerkesztője és
felelős kiadója. (Tanyavilág, eltűnt világ; Jászapáti története; Jászapáti képekben, Harmincéves
a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör, Vallomások, egy eltűnő világ emlékei; Vallomások a második világháborúról, Jászberény katolikus élete, Barátság/Freundschaft, Isten Országának munkásai.) A KÉSZ Könyvek sorozat öt könyvének felelős kiadója.
Kedves Olvasó!
Többen kérdezik, hogy az egyesületünk nevében szerepelő „keresztény” és az „értelmiségi”
fogalom mit is jelent. Nem egyszerű megfogalmazni. Keresztény az, aki a krisztusi tanokon
alapuló vallást követi, aki hisz Jézus Krisztusban, aki a hitét megvallja, gyakorolja, és a keresz-
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tény értékek szerint él. Ki az értelmiségi? Ennek megfogalmazásához idézek egy meghatározást,
amelynek szerzőjét nem ismerem, de elfogadom: „Igényesen minőséget alkotó, módszeresen
figyelő, kérdező, kereső, rendszerező, értékelő, az igazságot kutató. Az, aki sokoldalú tájékozottságra törekszik. Aki példává nemesíti magát.” Mondhatnánk e kettő ötvözete a keresztény
értelmiségi. De ez annál több, mert a KÉSZ egy közösség. Olyan emberek közössége, amely a
keresztényi és értelmiségi mivoltából eredően egyfajta értékítéletet nyújt és irányt mutat. A fentiek alapján foglal állást valami mellett, vagy éppen utasít el.
2000 nyarán Farkas Mátyás apát plébánossal és feleségemmel beszélgettünk a plébánián.
Az atya említette, hogy szeretné megalakítani a KÉSZ jászberényi csoportját, és a segítségünket
kérte. Kezünkbe nyomta az alapszabályt, felhívta figyelmünket, hogy figyelmesen tanulmányozzuk át. A felkérés különösen felkeltette az érdeklődésemet, hiszen beleszülettem egy keresztény,
vallását gyakorló értelmiségi családba, ahol becsülete volt a hitnek, a tudásnak, a műveltségnek.
A keresztény közösségi élet sem volt idegen tőlem, hiszen édesapám, öcsém és magam is aktív
cserkészek voltunk. Édesapám a Szentkúti plébániánál tevékenykedett, én ugyanazt tettem a
Nagyboldogasszony Főplébánia képviselőtestületében évtizedeken keresztül.
A szervezés kezdeti szakaszában már kitűnt, hogy szívesen társulnak hozzánk az emberek,
hiszen az alapítási taglétszámunk már akkor hatvan fő körül mozgott, ma is 83 fő aktív, tagdíjat
fizető tagunk van. Nagyszerű lelki vezetőink segítettek és segítenek ma is. Nyitott, jó szándékú,
segítőkész vezetőséget, tagságot tudhatok magam mögött.
A megvalósítás közös munka, de nem hallgathatom el, milyen részt vállal ebből a feleségem. Ő nem tisztségviselő, de ennek a munkának a motorja, nyugdíjas népművelő, aki tele van
megvalósítható ötletekkel, és ehhez rendelkezik energiával és kellő szorgalommal. Az ő ötlete
volt: az Egyházi Népénekes Találkozó kétévenkénti megszervezése, a Szent Rozália Díj megalapítása, három emléktábla elhelyezése, a Biblia kézzel történő másolása, az ARS SACRA
FESZTIVÁL-hoz történő csatlakozás, a KÉSZ Könyvek kiadása, szerkesztése, a pontos, naprakész tagnyilvántartás, a napló vezetése, az előadók kiválasztása, felkérése stb. Ő a kapcsolat-kiépítő, kapcsolattartó a bel- és külhoni (vechtai, halicsi, ipolysági, ipolybalogi, éberhardi,
rimaszombati, beregszászi, marosvásárhelyi stb.) közösségekkel, előadókkal. A rendezvényekre
szóló meghívókat 13 éven át teljesen, ma már csak részben ő készítette és készíti. Fontosnak tartja a tagság tájékoztatását, ennek érdekében 15 éve szerkeszti a KÉSZ Hírlevelet, két éve a weblapot. A működésünkhöz szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében közel száz pályázat,
kérelem elkészítése a kezdetektől többségében az ő munkájának köszönhető. Az ötletek mellett a
szervezésben is teljes odaadással vesz részt. De ezek megvalósításához szükséges a vezetőség, a
tagság támogató, aktív részvétele. Az utóbbi három évben Szabó Jánosné alelnök lelkesen vállalt
részt, pl. elkészített 10 pályázatot, kérelmet, a rendezvények megszervezésében, bonyolításában,
a tagság mozgósításában nyújtott jelentős segítséget.
Csoportunk működésének alapja és meghatározója az országos KÉSZ központ, élén a Küldöttgyűlés, az elnök dr. Osztie Zoltán, az Elnökség irányítói, ügyintézői, képviseleti tevékenysége. Megnyugtató, hogy a rendszeres támogatóink között tudhatjuk: Jászok Egyesületét, A Jászságért Alapítványt, JNSZ Megyei Közgyűlést, Jászberény Város mindenkori Önkormányzatát.
(Korábban a Sáros András Alapítványt, a Művészeti és Közművelődési Alapítványt stb.)
Úgy értékelem, hogy mindazzal az eredménnyel, amit magáénak tudhat a csoportunk, rangot
vívott ki a városban és az országban. Amit a leglényegesebbnek tartok, hogy keresztény lelkiségű, értelmiségi közösséget sikerült kialakítani Jászberényben.
Dr. Suba György
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SZABÓ JÁNOSNÉ TACZMAN MÁRIA

Alelnök

Született: 1950. február 26. Jászberény
Tanulmányai:
1964–1968. Kállai Éva Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola, Jászberény. Gimnáziumi érettségi.
1968–1971. Debreceni Tanítóképző Intézet, okleveles népművelő–könyvtáros.
1979. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, okleveles könyvtáros.
1999–2000. ELTE Bölcsészettudományi Kar, felsőfokú kulturális menedzser.
1981–1983. Boltvezető-képző, 16/1978/VIII.31./Bk. M. rendelet alapján.
2000. február. TQM Minőségbiztosítási tréning.
Évente több alkalommal országos és megyei szintű könyvtáros, illetve vezetői képzések.
Számítógépes ismeret: felhasználói szinten World, Excel, internet.
Munkahelyek:
1971–1979. Hűtőgépgyár, Jászberény vállalati kultúros, műszaki könyvtáros
1979–1992. Egyesült Jászsági ÁFÉSZ, Jászberény, Könyv-Zeneműüzlet üzletvezető
1992–1998. Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény iskolai könyvtáros
1998–2011. Városi Könyvtár, igazgató
2011-től nyugdíjas
Kitüntetések:
1981. Kultúráért – Művelődési Miniszter
2003. Közszolgálati Nívódíj – Jászberény Város Önkormányzata
2008. Bibliotéka Emlékérem – Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere
2008. Közszolgálati Életműdíj – Jászberény Város Önkormányzata
Publikációk:
Városi Könyvtár és Információs Központ jubileumi évkönyve, Jászság bibliográfiája, Jászberény katolikus élete, Jászsági évkönyvek, társszerkesztőként Velkeiné Pócz Ilonával: Élet Peresen és Felsőmuszajon c. könyv, cikkek országos és megyei könyvtáros szaklapokban és a helyi
Jászkürt Újságban.
Társadalmi, kulturális tevékenységéről:
Jászok Egyesülete tagja, FOGÓDZKODÓ Jászsági speciális ellátást igénylő gyermekek, ifjak,
felnőttek szüleinek és segítő szakembereinek egyesülete alapító és vezetőségi tagja.
KÉSZ jászberényi csoportjának 2007-től tagja, 2013-tól alelnöke. Peresi Kápolna Egyházközösségének tagja.
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyre ismertebb és elismertebb civil szerveződés városunkban. Az elmúlt évek során nemcsak a tagság lelki központjává vált, hanem összejövetelein
valódi értéket képvisel, valamint a keresztény és lokális kultúra ápolását szolgálja. Jó szándékú,
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sokféle érdeklődésű, keresztény értékrendet valló tagjaink összetartó közösséggé alakították az
évek során.
Célunk a továbbiakban, hogy felhívjuk a figyelmet programjainkra, ezek által megszólítsunk
olyan egyéneket, akik még nem tagjaink, de nem utasítják el a közéletben a keresztény alternatívát.
A KÉSZ-nek 2007 óta vagyok tagja, 2013 óta alelnökként tevékenykedem.
A vezetőség munkájában rendszeresen részt veszek: pályázati anyagok előkészítése, a csoport havi programjainak szervezése, lebonyolítása, rendezvények levezetése, könyvbemutatók,
kiállítások szervezése, évente megrendezésre kerülő ARS SACRA fesztivál eseményeinek lebonyolítása, meghívók, javaslatok és különféle levelek megfogalmazása, kézbesítése a címzetteknek, kapcsolatépítés határon túli szervezetekkel (Ipolybalog, Rimaszombat, Nemesradnót) – közös események, ünnepségek szervezése, ismeretségem és kapcsolataim felhasználása a csoport
érdekében, nagyobb rendezvényeken vendégek fogadása, étkeztetés megszervezése, összejöveteleink helyszínén rendrakás, pakolás, takarítás, a jászberényi csoport eseményeiről újságcikkek
írása évente 3−5 alkalommal.)
Reményik Sándor: Csendes csodák című versének egy részletével ajánlom szíves figyelmükbe e jubileumi kiadványt, ismerjék meg tevékenységünket, eredményeinket.
„Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák,
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
Szabó Jánosné Taczman Mária

MOLNÁR GYÖRGYNÉ LAKI EDIT
Titkár
Született 1957. október 7-én Alattyánban.
Tanulmányai:
Általános iskolát Alattyánban, a gimnáziumot Jászberényben
a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte. 1979-ben a jászberényi
Tanítóképző Főiskolán szerzett tanító-művelődésszervező diplomát. TIT-IBUSZ országjárás-vezetői tanfolyamot, és OKJ-s
méhésziskolát végzett.
Munkahelyei:
Alattyánban tanított.
Hűtőgépgyár Kulturális osztályán dolgozott.
Családi vállalkozásban tevékenykedik.
Társadalmi megbízatásai:
1997-től a Jézus Neve Plébánia Képviselő-testületének tagja.
Öt éve a Barátok Temploma Jótékonysági Báljának egyik főszervezője és az est háziasszonya. A
bevételből mindig a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásához járulnak hozzá.
Szintén öt éve férjével együtt részt vesz a jegyes-oktatásban, aminek folytatásán /házasság utáni
közösség kialakításán/ gondolkodnak.
Megalakította a Szent Mónika közösséget, melynek tagjai gyermekeikért imádkoznak.
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Öt éve szervezi Jászberényben a Jó Szó Estet, amelyre mindig neves előadókat hív. Hála Istennek olyan nagy az érdeklődés, hogy már lassan kicsi lesz a 170 főt befogadó helyiség. Nagyon
örül, hogy az emberek fogékonyak a Jó Szóra, és hogy ő is hozzájárulhat a lelki feltöltődésükhöz.
A KÉSZ jászberényi csoportjához tíz évvel ezelőtt csatlakozott. Öt éve titkárnak választották.
Kedves Olvasó!
A 15 éve alakult csoportunk egy jól működő közösség. Tagtársaink örömeivel együtt örülünk
és osztozunk fájdalmaikban is. Mindig számíthatunk egymásra.
Programjainkat igyekszünk úgy alakítani, hogy mindenki találjon érdeklődési körének, habitusának megfelelőt. A programok nagyon változatosak. Megtalálható itt a tudományos előadás;
a léleképítő ünnepi gondolatok; a zenei élményt nyújtó hangversenyek; a zarándokutak; kiállítások; gyümölcsöző kapcsolatok kiépítése más szervezetekkel határon innen és túl. Csatlakozunk
országos rendezvényekhez, fesztiválokhoz.
Mint titkár Szabó Jánosné által felsorolt programszervezéseknek, kapcsolatépítéseknek öt
éve én is aktív résztvevője vagyok.
Titkárként igyekszem családias hangulatot teremteni az előadásokhoz és baráti beszélgetésekhez. Jól esik télen a forró tea és a gyertyafény.
Úgy gondolom, hogy ez a közösség nagy jelentőséggel bír városunk életében is. Nagyon
örülnék, ha szervezetünkhöz minél több fiatal csatlakozna, és fiatalos lendülettel folytathatnánk
a jól megalapozott, keresztény értékeken nyugvó közösségi életet.
Molnár Györgyné Laki Edit

VIDOVICH LÁSZLÓNÉ SUBA ANIKÓ
Pénztáros
Született: 1944. november 28-án Hatvanban
Tanulmányai:
Az általános és középiskolát Hatvanban végezte.
1968. JATE TTK-n kémia-fizika szakos középiskolai tanári diploma, Szeged
Munkahelyei:
1968–1969. Hatvan Általános iskola,
1969–1981. Jászberény Szakközépiskola,
1981–1984. Jászberény Lehel Vezér Gimnázium,
1984–2003. Jászberény Dr. Gyetvai János Általános Iskola,
majd jogutódja Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola. Itt 1995–2000-ig
igazgatóhelyettes, majd 2000–2003-ig igazgató volt.
2003-tól nyugdíjas.
Társadalmi megbízatásai:
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alapító tagja, 2005-től pénztárosa.
Kitüntetése: Szent Gellért Érdemérem ezüst fokozata 2003
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Kedves érdeklődő Olvasó!
A jászberényi KÉSZ csoportnak megalakulása óta tagjai vagyunk a férjemmel együtt.
2003. augusztus 15-e óta nyugdíjas vagyok. Azóta különösen várom a „harmadik” hétfőket.
Sok régi és új ismerőssel találkozunk. A foglalkozások témái érdekesek, változatosak. Nagyon
jó előadásokat hallhatunk, de a kötetlen foglalkozásokat is várjuk.
2006 óta a csoport pénztárosa vagyok, de más feladatokban is szívesen veszek részt a vezetőség munkájában. Nagyon sok mindent rendeztünk már (erről lehet e kiadványban is olvasni), és
ezek a feladatok érdekesek, változatosak, hiszen nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel,
akik valamiben kitűnnek, érdekesek. Jó őket hallgatni, velük beszélgetni.
De a könyvkiadásaink, a táblaállítások, a népénekes találkozók is érdekes események voltak.
Mint vezetőségi tag Szabó Jánosné által felsorolt rendezvények lebonyolításában, szervezésében tíz éve én is részt veszek.
Nyáron várjuk a nyársalást, decemberben az adventi estet. Ilyenkor van a legtöbb időnk egymással beszélgetni.
Örülök, hogy működik nálunk ez a csoport.
Vidovich Lászlóné Suba Anikó

BESENYI VENDEL

2008-tól küldött
Foglalkozása: agrármérnök

EGRESSY ANDRÁS

2010-től pótküldött
Foglalkozása: jogsegély szolgálati ügyintéző, gépkocsivezető-oktató.

SZENT ROZÁLIA DÍJ KURATÓRIUMA
Elnöke: Szádvári Gábor
Tagjai: Molnár Györgyné
Erős Sándorné
Tábi Istvánné
Telek Béla

Korábbi tisztségviselőink:
Alapító lelki vezető:
2000. Farkas Mátyás apátplébános
Lelki vezetőink:
2000–2001. Dr. Lengyel Gyula viceofﬁciális, c. esperes, plébános
2001–2011. Dr. Medvegy János apát plébános
Alelnök: 2008–2013. Taczman András gépészmérnök, állandó diakónus
Titkár: 2000–2010. Szatmári Antalné Kocza Veronika szociális menedzser, jelenleg Jászberény
város társadalmi alpolgármestere, Szent Kamill Szeretetszolgálat vezetője stb.
Pénztáros: 2000–2005. Knór Julianna irodavezető
Küldött: 2003–2008. Szatmári Antal anyagbeszerző
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ALAPÍTÓ TAGJAINK
† Andriska Károly
† Andriska Károlyné
Balláné Nagy Katalin
Balog János
† Beniczki Béla
Benke László
Besenyi Vendel
Cserta Imréné
† Csirke Béla
Dalmadiné Szabó Mária
Demeter Mátyás
Dr. Dobos László
Erős Erzsébet
Forgács László
Dr. Gyurkó Lászlóné
† Jakkel Imre
Jakkel Imréné
Józsa András
Józsa Andrásné
Ifj. Józsa András
Kalla Tibor
Knór Julianna
Kontra Gábor
Dr. Lengyel Gyula
Dr. Magyar Levente

Mészáros Katalin
† Misi Éva
† Mizsei János
† Mizsei Jánosné
† Dr. Nádasdy János
† Dr. Nádasdy Jánosné
Sáros Katalin
† Simon Pál
Simon Pálné
Dr. Suba György
Dr. Suba Györgyné
Szatmári Antal
Szatmári Antalné
Szécsi Zoltánné
† Szöghy Ágota
Szőke József
† Tábi István
Taczman András
Taczman Andrásné
Tóthné Gyetvai Klára
Tóthné Oláh Szeréna
† Tukora János
† Tukora Jánosné
Vidovich László
Vidovich Lászlóné

TAGNÉVSOR 2015-ben
Aszódi Ferenc nyugdíjas műszaki instruktor
Aszódi Ferencné Csipe Gabriella
nyugdíjas adminisztrátor
Balla Sándorné Kasza Mária hivatalsegéd
Balláné Nagy Katalin
nyugdíjas iskolaigazgató
Balog János tanár,
nyugdíjas gimnáziumigazgató
Barta László nyugdíjas csoportvezető
Bartha László gépész, műszaki tanár
Bartha Lászlóné Bene Erzsébet
gyógyszerkiadó asszisztens
Bartók Zsuzsa tanárnő
Besenyi Vendel nyugdíjas agrármérnök,
helytörténész
Bolla János nyugdíjas agrármérnök
Bolla Jánosné Báthor Ilona nyugdíjas

Czakóné Fazekas Mária ny. népművelő
Cserta Imréné Váczi Anna nyugdíjas tanító,
hitoktató
Dalmadiné Szabó Mária nyugdíjas tanárnő
Deli Julianna gimnáziumi tanárnő
Dezső György műszaki ellenőr,
gépésztechnikus
Dezső Györgyné Túri Erzsébet
nyugdíjas osztályvezető főnővér
Dr. Dobos László közgazdász, szociológus
Dr. Dunay Miklós állatorvos
Dr. Dunay Miklósné Nagy Ildikó nyugdíjas
Dr. Gyárfás Eszter röntgen főorvos
Dr. Gyurkó Lászlóné Dezső Ágnes
nyugdíjas óvónő
Dr. Kiss László állatorvos
Dr. Klinkó Anna nyugdíjas gyógyszerész
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Dr. Krikovics Istvánné Lajkó Ágnes
irodavezető
Dr. Magyar Levente sebész főorvos
Dr. Suba György nyugdíjas orvos
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
nyugdíjas népművelő
Dr. Voluscsik Katalin Edit nyugdíjas orvos
Dudás Jánosné Sípos Rozália
nyugdíjas gyógyszertári szakasszisztens
Egressy András
jogsegély szolgálati ügyintéző,
gépkocsivezető-oktató
Erős Sándor pálinkafőző vállalkozó
Erős Sándorné Kocsik Erzsébet
pálinkafőző vállalkozó
Fodor István Ferenc nyugdíjas szociológus
Gerner Ferenc nyugdíjas gépészmérnök
Gazsi Istvánné ügyvezető
Győriné Baranyi Mária adó- és könyvszakértő
Horváth Sándor nyugdíjas gépészmérnök
Jakkel Imréné Baráth Katalin
nyugdíjas tanítónő
Járomi Jánosné ny. humánerőforrás-szervező
Józsa András, id., üzemmérnök
Józsa András, ifj., építőmérnök
Józsa Andrásné Molnár Erzsébet programozó
Katona Katalin nyugdíjas tanárnő
Kiss Béláné Bodó Zsuzsanna
kereskedelmi vállalkozó
Knór Julianna irodavezető
Lantos Tiborné Terjéki Mária agrármérnök
Lóczi Béla nyugdíjas agrármérnök
Mizsei Béla biztonsági őr
Molnár Györgyné Laki Edit tanítónő
Molnár Józsefné Rácz Mária
nyugdíjas üzletvezető
Molnárné Telek Katalin eladó
Muhari Károly TV szerelő
Muhari Károlyné TV szerelő
Muhari Zoltánné ny. házigondozó
Nagy Istvánné Szaszkó Mária varrónő
Sáros Katalin közgazdász technikus
Sáros László György DLA építészmérnök,
vezető tervező
Sípos Tamás üzemmérnök
Streitmann Andrásné Véniss Margit
nyugdíjas tanárnő
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Szabó Jánosné Taczman Mária
nyugdíjas könyvtárigazgató
Szádvári Gábor ügyvezető, agrármérnök
Szatmári Antal nyugdíjas anyagbeszerző
Szatmári Antalné Kocza Veronika
nyugdíjas szociális menedzser
Szécsi Zoltánné Litkei Katalin
nyugdíjas tanárnő
Szőke József építőipari művezető
Tábi Istvánné Cseh Gizella
nyugdíjas részletszerkesztő
Taczman András gépészmérnök,
hittanár, állandó diakónus
Taczman Andrásné Füleki Mária
hittanár, üzemmérnök
Taczman Andrea tanárnő
Telek Béla nyugdíjas főiskolai művésztanár
Tenkács Márta építészmérnök, tervező
Toró Zoltánné tanítónő
Tóthné Muhari Ildikó tanárnő
Túri Istvánné Fejes Margit
nyugdíjas gyógyszerész asszisztens
Túróczi György gépészmérnök
Vargáné Deme Katalin szociálpedagógus,
intézményigazgató
Vassné Juhász Mária nyugdíjas
Velkeiné Pócz Ilona művésztanár
Vidovich László
nyugdíjas MÁV-állomásfőnök
Vidovich Lászlóné Suba Anikó tanár,
nyugdíjas iskolaigazgató
Zsoldosné Szőke Zsuzsanna nyugdíjas

ELHUNYT TAGJAINK, akikre kegyelettel emlékezünk:
Andriska Károly, Andriska Károlyné, Beniczki Béla kántor, Csirke Béla tanár, dr. Farkas Ferenc
főiskolai tanár, dr. Nádasdi János ügyvéd, dr. Nádasdi Jánosné tanár, Jakkel Imre tanár, Kövér
László tanár, Misi Éva óvónő, Mizsei János közgazdász, Mizsei Jánosné irodavezető, Simon
Pál technikus, Szádváriné Székelyfi Erika tanárnő, üzletvezető, Szórád Péterné Juhász Mária
könyvkötő, Szöghy Ágota tanító, Tábi István gépészmérnök, Tukora János tanár, Tukora Jánosné
pedagógus.

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT TAGJAINK
Tagjaink közül többen helyi, megyei valamint országos szintű elismerésekben részesültek
az elmúlt években:
Bolla János: a Magyar Kultúra Lovagja, Jászberény Város Pro Urbe díj, a Jászok Világtalálkozóján, 2012-ben és 2013-ban jászkapitánynak választották.
Balog János: Jászberény Város Díszpolgára
Besenyi Vendel: III. osztályú Honvédelemért; Jászberény Város Pro Urbe díj, Hit és Hagyomány Díj.
Dr. Dobos László: Jászágó község díszpolgára; Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj
Dr. Farkas Ferenc: Jászságért Díj; Jászberény Város Pro Urbe díj, Jászberény Város Díszpolgára; Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj, Jászapáti Városért.
Dr. Gyárfás Eszter: „Az év orvosa 2012”
Dr. Suba György: Érdemes Orvos, Kiváló Orvos, Jászberény Város Pro Urbe díj, Pro
Magnanimitate Tua; Jászberény Város Díszpolgára; Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj.
Dr. Suba Györgyné: Jászapáti Városért, Jászságért Díj; Magyar Kultúra Lovagja; Déryné Emlékplakett, Hit és Hagyomány Díj.
Egressy András: A Nemzetőrség országos parancsnokától Vitézi dandártábornoki rendfokozatot vett át.
Fodor István Ferenc: Jászságért Díj; a Magyar Kultúra Lovagja; Örökség Serleg; Lant- és Toll
díj; a JNSZ Megyei Önkormányzat Közművelődési díja
Sáros László György DLA: „Az év főépítésze 2004”; Ybl Miklós-díj; Kós Károly-díj, Pro
Architektúra. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 2012-ben választották meg a Magyar
Építőművészek Szövetsége elnökének.
Szabó Jánosné: Közszolgálati Nívódíj; Közszolgálati Életmű díj; Bibliotéka Emlékérem
Szádvári Gábor: a Vitézi Rend bronz fokozata
Tábi István: Jászberény Város Pro Urbe díj; Pro Magnanimitate Tua, Szent Rozália díj
Taczman András: Közszolgálati Életmű díj
Szatmári Antalné: Kiváló Dolgozó többször, Pro Caritate
Velkeiné Pócz Ilona: Közszolgálati Nívódíj
Vidovich Lászlóné: a Szent Gellért Érdemérem ezüst fokozata
Vidovich László: a Magyar Köztársaság arany Érdemkereszt
Örömmel nyugtázzuk, hogy számos helytörténeti és néprajzi vonatkozású kiadvány írói,
szerkesztői között tagjaink is ott vannak: Besenyi Vendel, † dr. Farkas Ferenc, Fodor István Ferenc, Sáros László DLA, dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna és Szabó Jánosné Taczman Mária,
Velkeiné Pócz Ilona.
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RENDEZVÉNYEINK 2000–2015
2000
2000. december 9-én szombaton 17 órakor alakuló ülésen jelen voltak: Dr. Osztie Zoltán KÉSZ országos elnöke, Csorba Gábor országos titkár, dr. Lengyel Gyula plébános.
Vezetőséget választottunk. Elnök: Dr. Suba György orvos, titkár: Szatmári Antalné Kocza Veronika
szociális menedzser, intézményvezető, gazdasági vezető: Knór Julianna irodavezető.
Decemberben Karácsonyi elmélkedés: Isten ember lett és miközöttünk lakik. Előadó dr. Lengyel Gyula
esperes plébános.
2001
2001. január 8-án vezetőségi megbeszélést tartottunk, az elképzelések és azok megvalósítása témában.
2001. január 15-én a 2001. év tervezetét vitattuk meg. (Rögzítettük, hogy havonta egyszer, minden
harmadik hétfőn este 17 órakor találkozunk.)
2001. február 19-én a Jászok Egyesületét dr. Dobos László ügyvivő mutatta be, az elmélkedést Kontra
Gábor káplán vezette.
2001. február 25-én Mátyás napkor, emléktáblát állítottunk néhai Farkas Mátyás apát plébános emlékére. Jéger Károly mezőkövesdi plébános szentelte fel Máthé György alkotását. Ünnepi beszédet
mondott dr. Magyar Levente polgármester, Tábi István, a képviselő-testület elnöke és dr. Suba György
KÉSZ elnök. Közreműködtek: a kiskórus Szöhghy Ágota tanítónő és a templom felnőtt énekkara
Beniczki Béla főkántor vezetésével. (A dombormű állításához csak erkölcsi támogatást adott a KÉSZ,
mert ekkor még anyagiakkal nem rendelkeztünk.)
2001. március 19-én előadás hangzott el „Az áldozat és az áldozatra nevelés napjaink keresztény életében” címmel. Előadó dr. Lengyel Gyula esperes plébános volt.
2001. március 28-án készült el az első KÉSZ HÍRLEVÉL, szerkesztette dr. Suba Györgyné.
2001. április 20–21-én tartotta a KÉSZ ötödik országos kongresszusát a MTA dísztermében. Bennünket dr. Suba György és Vidovich László képviselt.
2001. április 23-án „Miatyánk és a Hiszekegy néhány nyelvészeti tanulsága”, előadó dr. Farkas Ferenc
főiskolai tanár.
2001. május 5-én a debreceni KÉSZ csoportot látogattuk meg, találkoztunk az ottani tagsággal. Dózsa
László a debreceni KÉSZ elnöke, Németh Béla és dr. Vincze Piroska mutatta be a várost.
2001. május 19-én Petőfiszálláson szervezték meg a KÉSZ országos zarándoklatot, amelyen Suba
György, Suba Györgyné, Misi Éva vett részt.
2001. június 18-án Ezekiel prófétáról tartott Racs Csaba káplán előadást.
Fájó szívvel búcsúztunk dr. Lengyel Gyula plébános atyától, akit az érsek úr Egerbe helyezett.
2001. szeptember 17-én „Meghurcolt jászsági papok” Besenyi Vendel helytörténeti kutató előadása.
2001. október 15-én „Milyen volt szőkeséged?” dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár előadása.
2001. november 5-én A „vallásosság” a keresztény eszmék a népköltészetben, Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, főiskolai docens előadása.
2001. december 17-én Adventi elmélkedés dr. Medvegy János plébános úr vezetésével.
Tábi István javaslatot tesz Sáros András: a Főtemplom története című kéziratának kiadására.
2002
2002. január 4-én a Jász Múzeumban, január 10-én a főplébánián tartottunk megbeszélést Sáros András kéziratának megjelentetése ügyében. A tárgyalásokon részt vettek: dr. Bathó Edit, dr. Medvegy
János, Sáros László, Tábi István és dr. Suba Györgyné. (Egyezség született: a KÉSZ adja ki egy sorozat
első könyveként, előfizetéssel és pályázattal teremtjük meg a szükséges pénzösszeget. A számítógépbe
Suba Györgyné gépeli be. A Sáros család nem kér szerzői jogdíjat.)
2002. január 21-én közgyűlést tartottunk. Összegeztük az előző évet és a 2002. évi tervet fogadtuk el.
2002. január 26-án Budapesten a KÉSZ közgyűlésen 13 fővel vettünk részt.
2002. február 11-én Szolnokon, a megyeháza dísztermében kerekasztal beszélgetés volt. Levezető
elnök dr. Lanczendorfer Erzsébet. E rendezvényen heten vettünk részt.
2002. február 18-án „Jászberény testvérvárosi kapcsolatai” Bernhardt András előadása.
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2 002. március 16-án Ópusztaszerre látogattunk 20 fővel, a KÉSZ szervezésében. A zarándoklat célja
ima a polgári erők győzelméért.
2002. március 18-án dr. Medvegy János húsvéti elmélkedést tartott.
2002. április 16-án kerekasztal beszélgetést szervezett dr. Lanczendorfer Erzsébet.
2002. április 22-én „A beregi építkezés” címmel Sáros László Ybl-díjas építész tartott előadást.
2002. május 27-én Tóth István lazarista atya beszélt életéről.
2002. június 27-én szalonnasütés volt a plébánia kertjében.
2002. július 14-én a franciaországi Crescendo és a Jászapáti Városi Vegyeskar adott hangversenyt a
főtemplomban.
2002. szeptember 7-én vendégül láttuk a debreceni KÉSZ csoportot Dózsa László vezetésével.
2002. október 5-én KÉSZ zarándoklaton voltunk Márianosztrán.
2002. október 18-án Sáros András: A JÁSZBERÉNYI FŐTEMPLOM TÖRTÉNETE c. könyvét
Makovecz Imre építész mutatta be.
2002. december 16-án „Megszentelt kövek” című könyvéről tartott előadást Józsa László kunszentmártoni tanár, helytörténész.
2002. december 22-én a plébániai közösségek adventi estjét tartottuk meg.
2003
2003. január 20-án megtartott közgyűlésen az előző év összegzését és a 2002. év tervét fogadtuk el.
2003. március 10-én „Mi az igazság” címmel kerekasztal beszélgetést rendeztünk dr. Lanczendorfer
Erzsébet, a győri KÉSZ elnöke vezetésével.
2003. március 17-én vendégül láttuk a Városvédő és Szépítő Egyesület vezetőségét.
2003. április 3-án Tiszafüreden ünnepeltük az ottani KÉSZ alapításának tizedik évfordulóját.
2003. május 19-én Egy „európai” japán élményei Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes volt a vendégünk.
2003. május 27-én plébániai szalonnasütést szerveztünk.
2003. szeptember 7-én az Első Egyházi Népénekes találkozót tartottuk meg, 13 együttes részvételével.
2003. szeptember 26–28-án került sor a KÉSZ zarándoklatra és lelkigyakorlatra Máriapócson.
2003. október 3-án megbeszélést tartottunk Helmuth Backhaus úrral, aki a vechtai UNITAS képviselőjeként járt Jászberényben és a KÉSZ-szel történő kapcsolatfelvételről beszélgettünk.
2003. október 20-án Szikora József, az Új Ember munkatársa tartott előadást a katolikus sajtó helyzetéről.
2003. november 23-án emlékhangversenyt szervezett Beniczki Béla kántor úr néhai Farkas Mátyás
plébános emlékére.
2003. december 15-én Szatmári Antalné szociális menedzser osztotta meg velünk a gyermekkori adventi emlékeit.
2004
2004. január 19-én közgyűlésen tárgyaltuk az előző év összegzését és a 2004. évi tervet.
2004. február 16-án Andrea Bocelli, olasz énekes műsorát vetítette le Németh László.
2004. március 13-án ünnepelte az egyházmegye alapításának ezeréves évfordulóját az Egri Líceum
dísztermében, ahol dr. Suba György és Suba Györgyné képviselt bennünket.
2004. március 26-án dr. Löffler Erzsébet az érseki levéltár igazgatója tartott előadást az egyházmegye
alapításának ezer, és az érsekség alapításának kétszáz éves évfordulója alkalmából.
2004. május 1-jétől egy hetet töltöttünk (dr. Medvegy János, dr. Suba György és Suba Györgyné)
Vechtában az UNITAS vendégeként.
2004. május 20-án Gaál Áron tartott könyvbemutatót a saját kiadványaiból.
2004. május 22-én Szent Márton kórust fogadtuk Budapestről Áment Lukács vezetésével a ferences
rendház udvarán.
2004. július 31-én Máthé György szobrászművész mutatta be a KÉSZ Könyvek 2. könyvét Sáros András: A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE címmel.
2004. szeptember 25-én szalonnasütés előtt köszöntöttük dr. Medvegy János apát urat, felszentelésének 25. és Demeter Mátyás érseki tanácsos urat pappá szentelésének 50. évfordulóján.
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2 004. szeptember 25-én Egerben az egyházmegyei ezeréves ünnepségsorozat befejezési ünnepségén
vettünk részt.
2004. október 15-én Piliscsabán, a KÉSZ VI. kongresszusán képviseltük csoportunkat.
2004. október 18-án dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár a „Hiszekegy igealakjai” c. előadását hallgattuk
meg.
2004. november 26–28-ig a Békésen tartott küldöttgyűlésen vettünk részt.
2004. november 21-én néhai Farkas Mátyás halálának évfordulóján hangversenyen emlékezett az egyházközség.
2004. december 15-én a Jászok Egyesületével közösen szerveztünk előadást. Vendégünk Gorka Sebestyén a Fejlődő Demokrácia és Nemzetközi Bizottsági Intézet igazgatója. Előadásának címe: „Biztonság
a III. évezredben”.
2005
2005. január közgyűlésen összegeztük az előző évet és megtárgyaltuk a 2005. évi tervünket.
2005. február 27-én a marosvásárhelyi Papp László plébános tartott előadást a „Gyökerekből megújuló nép” címmel.
2005. március 18-án Ünnepi „keresztút-járás” részesei lehettünk a Stara Halic településen működő
Szűz Mária Családja nevét viselő apácarend nővéreinek közreműködésével.
2005. április 12-én Pajor András lelkipásztor, író előadásán vettünk részt, melynek címe: „Kereszténység, történelem, közélet”.
2005. május 6-án tartott előadást prof. dr. Kellermáyer Miklós, a pécsi egyetem sejtbiológus profes�szora. Előadásának címe: „Az élet misztériuma”. A Jászok Egyesületével közös rendezvényünk volt.
2005. június 1-jén a Jászok Egyesületével közös rendezvényünk vendége volt: Cselényi László, a
Duna TV elnöke.
2005. szeptember 4-én tartottuk a Második Egyházi Népénekes Találkozót, amelyen 13 együttes vett
részt.
2005. szeptember 23-án a KÉSZ alapításának ötödik évfordulójához közeledve meglátogatott bennünket dr. Osztie Zoltán elnök atya és a Vagantes Trio.
2005. október 26-án Helmuth Backhaus úr a vechtai UNITAS elnöke tartott előadást, melynek címe:
„Hogyan élték meg az 1945. évet a vechta környéki lakosok?”
2005. november 12-én Piliscsabán, születésének 130. évfordulóján emlékeztünk Klebelsberg Kuno
kultuszminiszterre.
2005. november 20-án emlékeztünk Farkas Mátyás atyára, halálának ötödik évfordulóján.
2005. december elején adventi esten zártuk az évet.
2006
2006. január 16-án tisztújító közgyűlést tartottunk. Az új vezetőség: elnök dr. Suba György, titkár
Szatmári Antalné, gazdasági vezető Vidovich Lászlóné. Ez alkalommal összegeztük az előző évet és
tárgyaltuk meg a 2006. évi tervünket.
2006. február 20-án dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár a „Jászsági nyomdák története” c. előadását
hallgattuk meg.
2006. március 20-án a Jászok Egyesületével közösen szerveztük meg „Régészeti leletek a Jászságban”
című előadást. Előadónk volt Madaras László PhD régész.
2006. május 12–14 között a küldöttgyűlést Nyíregyházán tartották meg, amelyen Szatmári Antal küldött és Szatmári Antalné nyugdíjas szociális menedzser, intézményigazgató vett részt.
2006. május 15-én Kókai Magdolna néprajzkutató beszélt a születéshez kapcsolódó hiedelmekről,
babonákról.
2006. június 19-én szalonnasütést szerveztünk a plébánia kertjében.
2006. szeptember 18-án Olofsson Placid O.S.B. (bencés) atya volt a vendégünk.
2006. október 6–8-ig küldöttgyűlésen képviseltük a csoportot Sárospatakon.
2006. október 23–28-ig Vechtából érkeztek vendégek, közöttük Helmuth Backhaus, az UNITÁS elnöke is. Előadást a tartott az általa vezetett gimnázium több tanulójáról, akik neves egyéniségek lettek.
2006. október 24-én dr. Medvegy János apát plébános emlékezett az 1956-os eseményekre.
2006. október 22-én országos zarándoklaton vettünk részt Kiskunmajsán.
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2006. november 9–12-ig lelkigyakorlaton voltunk Leányfalun.
2006. november 24–26 között az ifjúság részére szervezetek lelkigyakorlatot, amelyet dr. Osztie Zoltán elnök vezetett.
2006. november 22-én Lázár Kovács Ákos a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt a vendégünk.
2006. december 18-án adventi est keretében Telek Béla művésztanár mutatta be Sáros András: Jászberény műemlékei címmel a KÉSZ Könyvek 3. könyvét.
2007
2007. január 15-én közgyűlést tartottunk, amelyen az előző évet összegeztük és a 2007. évi tervet
vitattuk meg.
2007. február 19-én dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár „Makula nélküli szent tükör” című előadása.
2007. március 19-én Németh László tagtársunk vetített képes hangversenyének lehettünk a részesei.
2007. április 16-án V. Majzik Mária Magyar örökség Díjas képzőművész beszélt a budakeszi Himnusz
emlékműről.
2007. május 20-án a JÁSZ BÖRZÉN mi is részt vettünk, a KÉSZ-t és a könyveinket mutattuk be.
2007. április 27-én Jászok Egyesületével közös rendezvényünk vendége dr. Dobos László a Jászok
Egyesületének ügyvivője.
2007. június 18-án a hagyományos szalonnasütésre került sor a plébánia kertjében.
2007. augusztus 22-én Halicsban jártunk a Szűz Mária Családja szerzetesnővéreknél.
2007. szeptember 2-án a Rozália napi búcsún tartottuk a III. Egyházi Népénekes Találkozót, amelyen
tizenöt együttes vett részt.
2007. szeptember 15-én Mindszenty zarándoklaton vettünk részt Máriaremetén.
2007. október 12-én a Városi Könyvtár és Információs Központtal közös rendezvényünk volt, vendégként dr. Szénássy Zoltán helytörténetírót köszönthettük, aki Rév-Komáromból érkezett hozzánk.
2007. október 15-én vendégeink voltak: Szegedről és Zsombóról dr. Imrényi Tibor protopresbiter atya
és Polgár Eufrozima nővér. Előadásuk címe: „Európának <<két tüdővel>>, a nyugati és a keleti kereszténység erejével kell lélegezni.”
2007. október 16-án a Városi Könyvtár és Információs Központban Eperjes Károly Kossuth-díjas
színművész közreműködésével emlékeztünk Árpádházi Szent Erzsébetre.
2007. november 8-10-én KÉSZ küldöttgyűlést tartottak Budatétényben, amelyen mi is részt vettünk.
Csoportunkat dr. Suba György elnök és Szatmári Antal küldött képviselte. Eközben rendezték meg az
Első Országos Jótékonysági KÉSZ Bált a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, amin képviseltük
a csoportunkat.
2007. december 1-jén a Halicsból érkező Szűz Mária Családja szerzetesnővérekkel zenés adventi áhítaton vettünk részt.
2008
2008. január 21-én közgyűlést tartottunk. Összegeztük az előző évet, és elfogadtuk a 2008. évi tervet.
Taczman András személyében alelnököt, Besenyi Vendel személyében küldöttet választottuk.
2008. februárban emlékeztünk Wass Albertre születésének 100. évfordulója alkalmából. Vendégünk
volt Turcsány Péter író és költő, moderátor Taczman Mária egyetemi hallgató.
2008. március 11-én a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, Gócsáné Móró Csilla volt a vendégünk.
2008. április 19-én Molnárné Szikszai Klára: „Urunk szolgálatában” című könyvének bemutatóját
szerveztük meg. A könyvet méltatta Kladiva Imre jászapáti plébános.
2008. május 16–18 között a KÉSZ itt tartotta országos küldöttgyűlését. Ez alkalomból emlékeztünk az
elhurcolt szerzetesekre, emléktáblát állítottunk a Szent Klára Szeretet Otthon falára. A KÉSZ HÍRADÓ
külön kiadványában mutattuk be településünket, templomainkat és a KÉSZ csoportunk eredményeit.
2008. június 16-án dr. Csókay András Prima Primissima díjas idegsebész főorvos volt a vendégünk.
Előadásának címe: „Bátorság az örömhöz”.
2008. június 18-án gyertyagyújtással emlékeztünk az egyházi szeretetotthonban elhunyt nővérekre.
2008. szeptember 13-án a KÉSZ Kecskeméten szervezte meg a VII. országos kongresszust, amelyen
Besenyi Vendel küldöttünk vett részt.
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2008. szeptember 22-én Tóth János főiskolai docens, a szociológiai tudományok kandidátusa volt a
vendégünk. Előadásának címe: Nemzetiségi lét, nemzetiségi tudat (vallásosság).
2008. október 21-én Jelenits István piarista atya tartott előadást.
2008. november 4-én a nemzeti gyásznapon Polgári Körrel közös rendezvényen emlékeztünk. Vendégünk volt prof. dr. Papp Lajos szívsebész.
2008. november 24-én dr. Ócsai Antal főorvos: „Szólaljon meg Görgey maga” c. készülő könyvéről
beszélt.
2008. december 15-én a kézzel másolt János evangeliumát dr. Medvegy János apát, plébános mutatta
be.
2008. december 19-én beiktatták állandó diakónussá szentelt Taczman András tagtársunkat.
2009
2009. január közgyűlésen összegeztük az előző évet, és hagytuk jóvá a 2009. év tervét.
2009. február 16-án Taczman Mária egyetemi hallgató beszámolót tartott a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról, amelyet Ausztráliában rendeztek meg.
2009. március 16-án dr. Bedécs Gyula tanár, történész tartott előadást „Az első világháború emlékhelyei Galiciában, Isonzón és Doberdon” címmel.
2009. április 17-én kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, amelyet dr. Lanczendorfer Erzsébet a győri
KÉSZ tiszteletbeli elnöke vezetett.
2009. április 20-án Besenyi Vendel tagtársunk tartott élménybeszámolót a szentföldi zarándokútjáról.
2009. május 25-én. Dávid Áron régész tartott előadást az M 6-os autópálya építésnél előkerült leletekről.
2009. május 16-án Kárpátalja népeiről és nemzetiségeiről tartott előadást Horkay Sámuel főiskolai
tanár, idegenvezető. Közösen szerveztük a Jászok Egyesületével.
2009. július 14-én szalonnasütést szerveztünk a plébánia kertjében.
2009-ben ösztöndíjat alapítottunk egy gyimesfelsőloki gimnáziumi tanuló megsegítésére.
2009. július 27-én dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője osztotta meg velünk élményeit.
Előadásának címe: Látogatóban oszét rokonainknál.
2009. augusztus 2-án a Jászok Egyesületével közösen emléktáblát állítottunk a ferences rend alapításának 800. évfordulóján, amelyet Hórvölgyi László esperes plébános szentelt fel. Avatóbeszédet dr.
Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője mondott.
2009. szeptember 6-án először adtuk át a Szent Rozália díjakat, amelyet a KÉSZ alapított. Díjazottak
posztumusz: Beniczki Béla, Farkas István, Farkas Mátyás, Habencius Anna Villana, Kovács József,
Sólyom József, Vajk Alajos Atanáz.
2007. szeptember 4-én és 6-án. „Az első húsz év után” jubileumi KÉSZ találkozó Esztergomban.
Tízen vettünk részt ezen a megemlékező konferencián.
2009. szeptember 21-én dr. Bedécs Gyula tanár, történész „A nagy háború emlékhelyei Olaszországban” című előadását hallgattuk meg.
2009. október 19-én a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Általános Iskola jelenéről és jövőjéről beszélt Novák István igazgató atya.
2009. november 16-án Tamási József tiszaföldvári plébános, a Torinói Halotti Lepel tudományos vizsgálatáról, annak egyetlen magyarországi, mérethű, művészi másolatának bemutatásával tisztelte meg a
nagyszámú közönséget.
2009. december 12-én adventi estet tartottunk, vendégeink voltak a Szűz Mária Leányai szerzetesnővérek Halicsból.
2010
2010. január 19-én közgyűlést tartottunk, összegeztük a 2010. évet, és elfogadtuk a 2011. évi munkatervet.
2010 februárjában „A papság története” című előadásában dr. Medvegy János emlékezett a Papság
évére.
2010. február 6-án. A KERESZTÉNY GYÖKEREK ÉS BOLDOG MAGYAR ÉLET programbemutatója volt Budapesten.
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2 010. március 18-án a Jászok Egyesülete és a KÉSZ közös rendezvényeként író-olvasó találkozóra
invitáltuk az érdeklődőket, vendégünk volt Bán János Mór író, újságíró.
2010. március 22-én „Emlékektől a könyvig” címmel dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár tartott előadást.
2010. április 19-én Kiss Ulrich jezsuita atya beszélt az életéről.
2010. május 17-én vendégeket fogadtunk Ipolybalogról, a baráti kapcsolat kiépítésről beszélgettünk.
2010. május 31-én „Küldetésünk a világban” mottóval dr. Stella Leontin balassagyarmati plébános
volt a vendégünk.
2010. június 18-án szalonnasütést szerveztünk a plébánia kertjében.
2010. szeptember 5-én a Rozália napi búcsú után adtuk át a Szent Rozália díjat Tóth Ilona Aquinata
ferences szegénygondozó nővérnek.
2010. szeptember 20-án Széchenyi Ágnes volt a vendégünk, aki arról beszélt, mit jelent ma Széchenyi
névvel élni.
2010. október 15-én tagtársunk, N. Bakos Irén Krisztus Király Szolgálóleánya örök fogadalmat tett
Egerben.
2010. október 18-án Karácsony októberben Andrea Bocellivel címmel Németh László közreműködésével filmvetítést néztünk meg.
2010. november 12-én a Palóc Társaság megrendezte a MAGYAR VERS ÜNNEPE versmondó versenyt Ipolyságon (Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában). Három jászberényi fiatalt képviselte Jászberényt és a KÉSZ csoportunkat.
2010. november 27-én zarándokúton vettünk részt Törökszentmiklóson, és emlékeztünk néhai Farkas
Mátyás apát, plébánosra, a KÉSZ jászberényi alapítójára a sírjánál.
2010. december 4-én és 6-án évfordulós ünnepséget tartottunk: Tízéves a KÉSZ csoportunk. Szentmisén emlékeztünk elhunyt és élő tagjainkra, összegeztük a tíz évet, dr. Löffler Erzsébet az Érseki
Gyűjtemény igazgatója bemutatta a „Jászberény katolikus élete” című kiadványt. Tagjaink alkotásaiból
szerveztünk kiállítást. Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivője átadta a Jászsági Civil Vándordíjat, melyet első alkalommal csoportunk nyerte el.
2011
2011. év Meghirdettük a „Szívemből kezemmel, a mi családunk” gyermekrajz kiállítást, a CSALÁD
ÉVE alkalmából, hitoktatók és a pedagógusok bevonásával.
2011. február 21-én, előadást tartott Gedai István C. Sc. numizmatikus, a MNM ny. főigazgatója: Keresztény értékrend a kultúrában címmel.
2011. március 21-én, CSALÁD ÉVE első előadás: A régi világban milyen volt a nagycsalád gazdasági
és társadalmi jelentősége, a hitélete a Jászság területén. Előadó: dr. Farkas Ferenc.
2011. április húsvéti lelkigyakorlat, vezette Székely János esztergomi segédpüspök.
2011. május 23-án gyermekrajz kiállítás és értékelés, találkozó az alkotókkal és szüleikkel.
2011. június 20-án Emlékezés az Új temetőben, a szerzetesnővérek sírkertjében.
2011. július 18-án Szalonnasütés a főplébánia kertjében.
2011. szeptember 4-én Szent Rozália búcsúi szentmise után a Szent Rozália Díjat átadtuk Demeter
Mátyás érseki tanácsosnak.
Kapcsolódtunk a SZAKRÁLIS MŰVÉSZETI HETEK FESZTIVÁLJA országos programjához
Program 2011. szeptember 17–25-ig:
Nyitott templomok éjszakája:
Szeptember 17-én 19 órakor
Helye: Nagyboldogasszony főtemplom Jászberény, Szentháromság tér 3.
Zenés hívogató a templom előtt
Harangzúgás
Szentmise a jász elődeinkért és lelkigyakorlat a CSALÁD ÉVE alkalmából
Templombemutatás vezetéssel:
Évfordulós események, amelyekről megemlékeztünk:
1691-től a török kiűzése után javításokat végeztek a templomon 320 éve
1759−1761-ben épült az új torony 250 éve
A plébánia épületének alapkövét 1761-ben tették le 250 éve
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1836-ban öntötték újra az Orbán harangot (22 mázsás) 175 éve (harangtörténeti előadás)
1956-ban lőtték le a tornyot 55 éve
Befejezésül elcsendesedés a Taizé-i énekkel, közreműködik a Főtemplom Ifjúsági Énekkara.
A kilépők részére püspökkenyér és szentképek osztása.
Egyéb rendezvények:
Szeptember 19-én, 17 órakor: Családfotó-kiállítás élő képekkel kiegészítve, „fényképezkedés” fényképészmester közreműködésével, generációk találkozója.
Szeptember 22-én, csütörtökön 17 órakor: „Üzenet a múltból”. A restaurált jászberényi kripta leleteit bemutatta Hortiné dr. Bathó Edit PhD, a Jász Múzeum igazgatója.
2011. szeptember 24-én, szombaton 17 órakor: Egyházi kórusok találkozója.
2011. október 17-én Süveges István, egy jász plébános vallomása.
2011. november 21-én Szántó József, az új lelki vezetőnk bemutatkozása.
2011. december 12-én adventi est.
2012
2012. január 12-én KÉSZ régiós találkozó volt Pásztón. Az elkövetkező öt év prioritását rendszerező
elvet ismertették velünk.
2012. január 16-án közgyűlésen összegeztük a 2011. évet, és jóváhagytuk a 2012. évi tervet.
2012. február 20-án Prevozné Balogh Irén és Rostás Gábor bemutatta a „Számontartva” című könyvet, amely dr. Balogh István tábori lelkész életéről szól.
2012. március 19-én B. Jánosi Gyöngyi, a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületének alapítója
tartott előadást az egyesület ez évi terveiről és gondjairól.
2012. március 21-én mezőkövesdi hívekkel látogatott hozzánk dr. Medvegy János korábbi lelki vezetőnk.
2012. április 16-án az „Aba-Novák Vilmos öröksége az unoka szemével” című előadást Kováts Kristóf
tartotta meg.
Május 21-én vendégünk volt Farkas Kristóf Vince történész, aki „Zarándokút a Jászságban, a jászsági
templomok története” című könyvéről tartott előadást.
2012. május 25-én delegációnk Kassán emlékezett a jászberényi születésű P. Kovács Kristóf ferences
vértanúra.
2012. május 25-én dr. Dobos László tagtársunkat, a Jászok Egyesületének ügyvivőjét hatvanadik születésnapján köszöntöttük a Jász Múzeumban. Gratuláltunk e jeles születésnap alkalmából, és megköszöntük a sok közös rendezvény szervezéséhez nyújtott mindennemű támogatását is.
2012. május 18. és 20. között Szombathelyen szervezték meg a KÉSZ ez évi első küldöttgyűlését,
amelyen Besenyi Vendel és Egressy András küldöttek képviselték csoportunkat.
2012. június 18-án a hét ferences vértanúra emlékeztünk, Kálmán Peregrin OFM rendházfőnök mutatott be szentmisét az emlékükre.
2012. július 16-án szalonnasütést szerveztünk a plébánia kertjében.
Szeptemberben, Rozália napon átadtuk Tábi István tagtársunknak a Szent Rozália-díjat.
2012. szeptember 15. és 22. közötti időszakban szerveztük meg az ARS SACRA FESZTIVÁLT
Jászberényben.
Szeptember 15-én: Templomok éjszakája rendezvény szervezésében vettünk részt.
Szeptember 18-án 17 órakor a városi könyvtárban „Szakrális emlékek a Jászságban” címmel fotókiállítás nyílt.
Szeptember 22-én a IV. Egyházi Népénekes Találkozót szerveztük meg a Nagyboldogasszony-főtemplomban.
2012. szeptember 29-én Máriabesnyőn az országos KÉSZ-zarándoklaton vettünk részt.
2012. október 12. és 14. között Budapesten szervezték meg az országos küldöttgyűlést, amelyen csoportunkat Besenyi Vendel képviselte.
2012. október 18-án megkoszorúztuk Sáros András emléktábláját születésének századik évfordulóján.
2012. október 25-én Jászalsószentgyörgyön, az ottani KÉSZ-csoport vendégeként meghallgattuk
Dolhai Lajosnak, az egri szeminárium rektorának az előadását az új evangelizációról.
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2012. november 8-án dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke volt a vendégünk. Előadásának
címe: Az élet feltétele a család.
2012. november 9-én: „Magyarnak lenni nagy s szent akarat”. A Palóc Társaság tizenkettedik alkalommal szervezte meg a magyarság-verseket mondó versenyt Sajó Sándor költő emlékére.
2012. december 10-én került sor a KÉSZ csoport adventi estjére. Vendégünk volt Szántó József apát,
plébános.
2013
2013. január 21. KÉSZ taggyűlést tartottunk. Összegeztük az előző évet, jóváhagytuk az ez évi programtervünket.
2013. február 7. Gróf Apponyi Albertre emlékeztünk a szobránál, majd a főtemplomban emlékmisét
szolgáltattunk. Csatlakozott a rendezvényhez Jászberény Város Önkormányzata, a Jász Múzeum és a
Jászok Egyesületének helyi csoportja.
2013. február 8. Gróf Apponyi Albert, Jászberény város aranymandátumos képviselőjének emléke
előtt halálának 80. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepségen és szentmisén róttuk le kegyeletünket. Nyughelyén, Eberhartban (Malinovo) a községi önkormányzat és a CSEMADOK nagyszabású
megemlékezést tartott, amelyen Jászberény várost dr. Magyar Levente önkormányzati képviselő, tagtársunk, a Jászok Egyesületét dr. Dobos László ügyvivő képviselte.
2013. május 23. KÉSZ-csoportunk tagjai Eberhartban szentmisén emlékeztek, és megkoszorúzták gróf
Apponyi Albert síremlékét.
2013. február 18. Gróf Apponyi Albert életéről Anka László történész tartott előadást.
2013. március 3. Egy HUM–KÉSZ nyertes pályázatnak, a KDNP-nek, a Jászok Egyesületének, dr. Dobos László nagylelkű támogatásának, a Jézus Neve-plébániának, P. Kálmán Peregrin rendházfőnöknek
és a Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthonának a közreműködésével sikerült
emléktáblát állítani a hét ferences vértanúnak. Emlékükre a szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek
nagyszámú segédlettel mutatta be, majd felszentelte az emléktáblát.
2013. április 15. A felvidéki Palóc Társaság megjelentette Sajó Sándor költő gyűjteményes verseskötetét. A könyvet a Lehel Vezér Gimnáziumban Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mutatta be.
Közreműködött: Czeglédy Botond rimaszombati, Berkó Boglárka, Körei-Nagy Kristóf, Rigó Renáta,
a jászberényi LVG tanulói. Ezután a megemlékezés koszorúját helyeztük el a költő emléktáblájánál.
2013. május 19–20–21-én volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tavaszi küldöttgyűlése Szabadkán. A jászberényi csoportot Besenyi Vendel küldött és Egressy András pótküldött képviselte.
2013. május 16-án, csütörtökön 17.30-kor Veres József ikonfestő kiállítása volt a főtemplomban.
2013. május 25-én, szombaton 19 órakor szentmisén emlékeztünk a Kettős Szentév eseményeire.
2013. május 27-én, hétfőn 17 órakor a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István év
jászberényi kapcsolódásairól hangzott el előadás a Jász Múzeumban.
2013. június 18-án Taczman András diakónus vezetésével emlékeztünk a jászberényi rendházban elhunyt szerzetesnővérekre az Új temetőben.
2013. július 15-én szalonnasütést szerveztünk.
2013. augusztus 11-én a Nagyboldogasszony-napi búcsú alkalmával Szántó József lelki vezetőnk felkérésére Szabó Jánosné, Molnár Györgyné és Vidovich Lászlóné megszervezte a népénekesek részvételét.
2013. szeptember 1-jén a Szent Rozália-díjat a kuratórium dr. Medvegy János apát, plébánosnak
ítélte oda. A Szent Rozália-napi búcsúi szentmisét dr. Medvegy János mezőkövesdi apát, plébános és
Szántó József jászberényi apát, plébános mutatta be. A szentmise után Szádvári Gábor, a kuratórium
elnöke méltatta a kitüntetett érdemeit.
2013. A Jászok Egyesületével együtt már a harmadik alkalommal szerveztük meg ARS SACRA
FESZTIVÁL (Szakrális Művészetek Hete) programjait.
2013. szeptember 14-én: Templomok éjszakája a Szentkúti-templomban. A templomot Benke László,
Jászberényben élő és alkotó festőművész festette száz évvel ezelőtt. A szentmise után az alkotásokat az
évforduló alkalmából a művész fia, ifj. Benke László művésztanár mutatta be. Ezután Besenyi Vendel
helytörténész vezetésével megismerkedhettünk a templombelső berendezéseivel.
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2013. szeptember 16-án a városi könyvtár tetőtéri galériájában szakrális képzőművészeti kiállítást
szerveztünk. Megnyitotta: Telek Béla művésztanár.
A kiállítás megnyitása után előadás hangzott el „Keresztény történelemszemlélet” címmel. Előadó dr.
Hegedűs András, a Prímási és Főkáptalani Levéltár (Esztergom) igazgatója volt.
2013. szeptember 21-én a Szentkúti-templomban a jászberényi katolikus templomok mellett működő keresztény civil szervezetek találkozója volt. Szentmisét mutatott be Dombi Ferenc káplán atya.
Közreműködött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszékének Schola Academica
kórusa. Vezette: Mizsei Zoltán DLA, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora.
2013. október 3-án a Palóc Társaság meghívására Ipolybalogra szerveztünk zarándokutat.
2013. október 26-án szervezték meg a KÉSZ őszi küldöttgyűlését Budapesten, Budatétényben, amelyen Besenyi Vendel tagtársunk vett részt.
2013. november 4-én, a nemzeti gyásznapon este 18 órakor szentmisén, gyertyagyújtással, koszorúzással emlékeztünk az ’56-os jászberényi eseményekre.
2013. november 9-én a Országházban megtartott KÉSZ IX. kongresszusán három fővel vettünk részt.
2013. november 5-én egész napos szentségimádáson vettünk részt.
2013. november 18-án a jászapáti egyházközség keresztény civil szervezeteinek képviselői érkeztek
hozzánk. Kladiva Imre Jászságért Díjas kanonok, plébános mutatta be a jászapáti templomot és közösségeit.
2013. december 9-én adventi est volt.
2014
2014. január 20-án megtartott közgyűlésen a 2013. év összegzése, és a 2014. év tervének tárgyalása,
jóváhagyása volt napirenden.
2014. január 23-án egyházmegyei szentségimádáson vettünk részt a Szentkúti-templomban.
2014. február 10-én gróf Apponyi Albertre, Jászberény város aranydiplomás országgyűlési képviselőjére szentmisén emlékeztünk halálának évfordulója alkalmából.
2014. február 17-én civil csoportok fóruma volt. Szükségesnek tartottuk a keresztény civil szervezetek
Jászberény kulturális életében betöltött szerepének a megfogalmazását.
2014. február 25-én Farkas Mátyás apát úrra, KÉSZ-csoportunk alapítójára szentmisén emlékeztünk.
2014. március 17-én előadás hangzott el a katolikus tábori lelkészi szolgálatról. Meghívott előadónk
Kálinger Roland százados, tábori lelkész volt.
2014. április 10. és 12. között Hugyecz János, az Egri Szeminárium prefektusa nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a három plébániatemplomban.
2014. április 18-án (nagypénteken) 15 órakor a keresztúti ájtatosságot a KÉSZ- tagság részvételével a
főtemplomban végeztük.
2014. április 11. és 13. között tartották a KÉSZ küldöttgyűlését, amelynek házigazdája a KÉSZ százhalombattai csoportja volt. Csoportunkat Besenyi Vendel tagtársunk képviselte.
2014. május 19-én prof. dr. Barna Gábor egyetemi docens volt a vendégünk. Előadásának címe: „A
mai hazai modern zarándokutak”.
2014. június 16-án az Új temetőben a szerzetesnővérek parcellájában emlékeztünk feloszlatásuk 64.
évfordulóján.
2014. június 29-én Demeter Mátyás érseki tanácsos 60 éves jubileumi miséje 10 órakor volt a főtemplomban.
2014. július 21-én tartottuk a hagyományos szalonnasütési összejövetelünket a plébánia kertjében.
2014. augusztus 1-jén emlékeztünk az első világháborúba vezényelt 29. honvéd gyalogezred jászberényi zászlóaljára. A főtemplomban bemutatott szentmise után az első világháborús emlékműnél ünnepi
beszédet mondott dr. Szakály Sándor történész. Közreműködtek a Berényi Színjátékos Társaság tagjai.
Az ünnepség háziasszonya Kondor Katalin, Jászberény város sajtóreferense volt.
2014. augusztus 16-án 1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A CSALÁDOKÉRT programhoz csatlakozva az Egynapos járóföldnyi szakaszon zarándokmenet szervezésébe kapcsolódtunk
be. Egy lelki láncolatot alkotva a 25 fős csoport a jászberényi Barátok-templomától indult. Az imákat, az énekeket Goda Gergő, az Egri Hittudományi Főiskola növendéke vezette. Az úticél végén a
jászfényszarui Mindenszentek templomában szentmisével és szeretetlakomával zártuk a napot.
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2 014. szeptember 7-én a Rozália-napi szentmise végén hatodik alkalommal került átadásra a KÉSZ
által alapított Szent Rozália-díj. Ez évben Csikó Péter nyugalmazott harangozó, sekrestyés részére.
2014-ben a Jászok Egyesületével közösen, immár negyedszer, csatlakoztunk az ARS SACRA (Szakrális Művészetek Hete) országos programjához.
2014. szeptember 20-án hangverseny volt a Nagyboldogasszony-főtemplomban, a helyei egyházi kórus és a lengyel testvérváros kórusának részvételével.
2014. szeptember 22-én Pósa Lajos emlékkiállításon vettünk részt a városi könyvtárban.
2014. szeptember 26-án 16 órakor „Mi szép a dal, ha szárnya kél!” Pósa Lajos emlékműsort rendeztünk a Szent István házban.
A Pósa Lajos emlékkiállítás anyagának ide- és visszaszállításának alkalmából Nemesradnóton megkoszorúztuk Pósa Lajos szobrát, és tisztelegtünk Radnóti Miklós költő emléke előtt is. Rimaszombatban
az első világháborús emlékműnél helyeztünk el koszorút, majd csatlakoztunk az ottani október 6-i
ünnepséghez, és koszorúztunk. Vendéglátóink megszerveztek egy találkozót Rimaszombat alpolgármesterével. Beszélgetésünk alkalmával a kapcsolat bővítéséről is szó esett, amely alapján reményünk
lehet a további találkozókra is.
2014 októberében meglátogattuk Dombi Ferenc, dr. Medvegy János és Demeter Mátyás korábbi
lelkipásztorainkat.
2014. október 27-én a jászárokszállási egyházközség képviselői érkeztek hozzánk Kiss Csaba plébános atya vezetésével.
2014. november 8-án Budapesten, Erzsébetvárosban tartották a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldöttgyűlését. Besenyi Vendel és Egressy András képviselte a csoportunkat.
2014. november 15-én vendégül láttuk a jászberényi református gyülekezet képviselőit. Mező István
lelkész és Mező Istvánné Ildikó segédlelkészek mutatkoztak be. Reméljük, e lépésünkkel is segítettük
a két felekezet közeledését.
2015
2015. január 19-én közgyűlést tartottunk, jóváhagytuk a 2014. évi elnöki beszámolót és a 2015. évi
munkatervet.
2015. február 8-án gróf Apponyi Albert halálának évfordulóján szentmisén emlékeztünk a város
aranydiplomás képviselőjére.
2015. február 16-án Vidovich Kálmán, a 298. számú Lehel vezér Cserkészcsapat parancsnoka: „Zarándoklat a Fekete Madonnához” c. előadását hallgathattuk meg. (A czestochowai gyalogos zarándokút emlékeit idézte meg.)
2015. február 24-én Budapesten a Jászok Egyesületének a vendégei voltunk, ahol a KÉSZ csoportunk
15 éves tevékenységét mutattuk be.
2015. március 16-án vendégeink voltak: Rigó László Rimaszombat alpolgármestere, Pósa Dénes a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezetének alelnöke és Homoly Erzsébet, a Felvidék.ma hírportál főszerkesztője. A beszélgetés témája: „A magyarság megmaradása a határon túl” volt.
2015. április 5–6-án húsvét előtt háromnapos lelkigyakorlaton vettünk részt, melynek vezetője Stella
Leontin balassagyarmati plébános volt.
2015. április 9-én Ökumenikus találkozón voltunk a református gyülekezetben, ahol Petrics Anna tanárnő vezetésével a gyülekezet tagjai műsorát tekinthettük meg.
Április 20-án a magyar költészet napja alkalmából Szabó Jánosné Taczman Mária nyugalmazott
könyvtárigazgató, „Fényt hagyni magunk után!” c. előadásával tartott megemlékezést Mécs László
költő születésének 120. évfordulója alkalmából. Közreműködtek: Bíró Éva tanuló és Pócz István tanár
(Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola), Pócz Réka tanuló (Lehel Vezér Gimnázium).
2015. április 23-án gömöri látogatásra utaztunk, ahol a Felvidék.ma és a Rákóczi Szövetség balogmenti
szervezetének vendégei voltunk.
2015. május 18-án 17 órakor prof. Barna Gábor előadása hangzott el: „Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe” címmel.
2015. június 18-án emlékeztünk a szerzetesrendek feloszlatásának évfordulójára. A volt ferences rendház kápolnájában P. Varga Kamill ferences szerzetes szentmisén foglalta össze a feloszlatás és meghurcolás történetét. Befejezésül koszorút helyeztünk el a kolostor falán lévő emléktáblánál.
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2015. július 20-án a hagyományos szalonnasütést szerveztünk a plébánia udvarán.
2015. július 5-én az egyházközség és a KÉSZ tagok meglátogatták egykori lelkészeiket Nyíregyházán
és Mezőkövesden.
2015. augusztus 22-én 1ÚTON Nemzetközi Zarándoklat az egységért c. határokon átnyúló programhoz Jászberényből is indult egy csoport Jászfényszarura. A csoport résztvevői között jászapáti, jászberényi, szentmártonkátai hívek is részt vettek.
Szeptember 6-án, a Rozália-napi búcsún Németh Istvánnak, a Szentkúti plébániai képviselőtestület
volt elnökének nyújtották át a Szent Rozália díjat.
Szeptember 19−26 között szerveztük meg a 2015. évi ARS SACRA Fesztivált, melynek programja:
Szeptember 19-én, szombaton Nyitott templomok napja a Nagyboldogasszony Főtemplomban.
Szentmise az „Istennek szentelt életek éve” alkalmából a jászberényi papság elhunyt és élő tagjaiért.
Bemutatta: Szántó József apát plébános.
Könyvbemutató: Dr. Suba Györgyné: Cipruság–Virágszál – Isten Országának munkásai Jászberényben.
A résztvevők figyelmébe ajánlotta: Dr. Dobos László a Jászok Egyesülete ügyvivője.
Nyitott templomok napja:
Templombemutató: Besenyi Vendel helytörténész
Toronylátogatás: Tarjáni Zoltán cserkészvezető
Szeptember 26-án a KÉSZ csoport alakulásának 15. évi ünnepi rendezvénye
Hálaadó szentmise 10 órakor a Főtemplomban, bemutatta: Szántó József apát plébános.
Közreműködött: az Ipolybalogi Hagyományőrző Csoport Lőrincz Aranka Sarolta vezetésével.
Kiállítás a KÉSZ életéből a templomban.
Ünnepi közgyűlés a Szent István házban.
Köszöntőt mondott dr. Tercsi Mátyás az országos KÉSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke.
A 15 év történéseit összegezte: Dr. Suba György elnök.
Jelen jubileumi kiadványt a nézők figyelmébe ajánlotta a szerkesztő, Taczman Mária.

Zárszó
A KÉSZ Jászberényi Csoportja 15 éves fennállását ünneplő összegzés a Suba házaspár gondolata. Az évekből rengeteg tapasztalat és bölcsesség származik, ennek a dokumentuma kíván
lenni ez a kiadvány.
A teljesség igénye nélkül készült visszatekintést a tagok névsora, kép-összeállítás, a díjazottak sora, a tisztségviselők bemutatkozása egészíti ki dr. Suba Györgyné szerkesztésében. Egy, a
szinte semmiből alakult csoport 15 év alatt megkerülhetetlen; szellemi, kulturális, vallási közösséggé érett Jászberényben. Az ebben a kiadványban bemutatott másfél évtizedes eseménygazdag
múlt álljon itt most annak tanúbizonyságául, hogy vannak még „fölfelé” élő emberek és közösségek; örök, maradandó értékek hírvivői és hűséges futárjai. Legyen a múlt őrzője, a jelen
pillanatfelvétele és a jövő iránymutatója!
Kötelességemnek érzem megköszönni és kiemelni a KÉSZ Jászberényi Csoportja elnökének,
dr. Suba Györgynek és feleségének, Julikának ennek a közösségnek a létrejöttében, éltetésében
és zökkenőmentes működésében végzett önzetlen, múlhatatlan érdemeit!
A létnek a törvénye ez: fölfelé! Hív a magasság. Kívánom és kérem, hogy a jövőbeli KÉSZ
rendezvényeken a csoportnak minden tagja élje meg, érezze át Isten áldó jelenlétét és azt a titkot,
hogy mindannyian a Magasságos meghívottjai vagyunk! Járjon a jövőben is a KÉSZ Jászberényi
Csoportja Isten áldásával!
Taczman Mária
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Tizenöt éves a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi csoportja
TIZENÖT ÉV KÉPEKBEN

Kész-régiók

www.keszjaszbereny.hu
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Az első meghívónk

KÉSZ-esek találkozója Debrecenben, 2001
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Vechtában Helmuth Backhaus, dr. Medvegy János, dr. Suba György, 2004

Egyházi Népénekes Találkozó, 2005. Barkócza Néptánccsoport
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Olofsson Placid bencés atya
Jászberényben, 2006

Jelenits István piarista atya
Jászberényben, 2008
Dr. Papp Lajos szívsebész
Jászberényben, 2008

Stara Halicsban a Mária Leányai rendház udvarában, 2007
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Meghívó dr. Szénássy Zoltán komáromi helytörténetíró előadására, 2007

Előadás a Himnusz emlékműről 2007
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Halicsi Mária Leányai szerzetesnővérek
Jászberényben, 2009
KÉSZ-tagok kézírásával készült Biblia,
2008

Tamási József plébános előadása
a Torinói lepelről, 2009
Szent Rozália-díjas Tóth Ilona Aquinata
ferences szegénygondozó nővér, 2010

34

Dr. Suba György elnök koszorút helyez el a szolyvai Emlékkertben, 2010

Meghívó a KÉSZ alakulásának 10. évfordulójára, 2010
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Emlékezés az Újtemető a szerzetesnővérek sírkertjében, 2010

Z. Urbán Aladár és dr. Dobos László
Sajó Sándor emléktábla avatása előtt
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Emléktábla-állítás
Sajó Sándor költő emlékére Jászberényben
a Lehel Vezér Gimnáziumban, 2011

Egyházi Népénekes találkozó, 2012. Ipolybalogi Hagyományőrző Csoport

György Ferenc plébános Ipolybalogon a Szent Korona másolatával, 2013
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ARS SACRA Fesztivál hangverseny és Pósa Lajos emlékműsor meghívója, 2014

A Pósa család és a rokonság képviseletében az emlékműsor résztvevői
Nemesradnótról és Rimaszombatból, 2014

38

Koszorúzás előtt a Pósa családdal Rimaszombatban 2014. október 6-án

Adventi est a Szent István Házban, 2014
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KÉSZ kerekasztal-beszélgetés, 2014

Ökumenikus találkozó a Szent István Házban, 2014
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ARS SACRA Fesztivál Jászberényben, lengyel vendégkórus, 2014

ARS SACRA Fesztivál Jászberényben,
a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Kórus, 2014
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Látogatóban Dombi Ferenc egykori káplánnál Recsken, 2014

Első világháborúra emlékeztünk, 2014
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Meghívó gróf Apponyi Albert tiszteletére
bemutatott szentmisére, 2015

Emlékezés, koszorúzás Pósa Lajos és Radnóti Miklós költők szobránál Nemesradnóton, 2015

A szlovákiai magyarság helyzetéről tartottak előadást:
Rigó László rimaszombati alpolgármester, Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
szervezetének alelnöke és Homoly Erzsébet, a Felvidék.ma főszerkesztője, 2015
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Prof. Dr. Barna Gábor „Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe” c. előadása,
2015
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1ÚTON zarándoklat résztvevői, 2015

Emlékezés a szerzetesrendek feloszlatásának 65. évfordulóján, koszorúzás, 2015
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Emblémánk,
összejöveteleink színhelye és a templomunk

Szalonnasütés a plébánia udvarán

Csoportkép a szalonnasütés befejezésekor, 2015
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A költészet napja, 2015

Látogatóban Nyíregyházán a papi otthonban, 2015
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KÉSZ jászberényi csoportja, 2015
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyik legnagyobb múltú
helyi csoportja a jászberényi.
Az Anyaszentegyház ősi tapasztalata, hogy a vértanúk vére
szentekettermő vetés. A város Újtemetője, az ország egyik legmegrendítőbb helyszíne azzal a 900−1000 egyforma sírkereszttel, amelyek
az ide deportált, földi életük utolsó szakaszát itt élő szerzetesnővérek
földi maradványait rejtik. Őket a kommunista diktatúra tette tönkre,
sokszor fizikailag is kiirtva. Máig ható a pusztítás, amely az egész
nemzet életét befolyásolta. De nem csak negatívan!
Életáldozatukból, szerzetesi életük önátadásából új élet fakadt. Ennek egyik virágzó
hajtásaa jászberényi KÉSZ csoport, amely folytatja leleményesen és a Szentlélek ihletével
azt az evangelizációs munkát, melyet az elűzött szerzetesek végeztek. A párhuzam nem
erőltetett, hiszen éppen a keresztény értelmiségiek állítottak emléket, avattak emléktáblát
a ferences rendház oldalán, amely deportáló helye volt az elűzötteknek a szerzetesrendek
feloszlatása után.
Kívánom, hogy a jászberényi KÉSZ tagtársak a vértanúk hősiességével, hűségével,
áldozatoslelkületével az üdvhozó Isten kezében alkalmas eszközök legyenek!
Dr. Osztie Zoltán plébános,
a KÉSZ országos elnöke
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