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a torinói olimpia óta számol Magyarország korisaival is. Az pedig már történelem, hogy 
Magyarország első téli olimpiai aranyérme a short track váltónak köszönhető.

Az viszont nem jelent meg előttem az elején, hogy egy létesítmény élete, különböző kor-
szakai ennyi érdekességgel szolgálhatnak sport management szempontból is. 

Egy város, 2 jégpálya, több visszatérő sportpolitikai szempont, nehézség és azok megol-
dása, valamint a legérdekesebb számomra, hogy a sport is igencsak ismétli önmagát, vissza-
térő korszakok, támogatási formák. Remélhetőleg ez a körforgás az elért sikerekre is igaz!

                  

Bugyi Gábor–Fodor István Ferenc–Nagy Dezsőné

KÉPEK 1848/49 JÁSZSÁGI EMLÉKEIBŐL

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc számtalan emléke található a Jászság települé-
sein is. A 170. évforduló alkalmából bemutatunk néhányat a köztéri emlékekből, mert ezeken 
kívül temetőkben is van sír vagy más emlék, sőt épületen belül is, mint pl. a jászárokszállási 
városháza falfestménye.

Köztéri kőszobor

 A legismertebb és legrégebbi, még az 1870-ben felállított emlék Jászberényben készült el 
a kiegyezés után. A főtéren felállított emlékmű többször vándorolt máshová, míg végül a 
Petőfi-szoborral együtt került mostani helyére a Negyvennyolcasok terére.

A Hadimúzeum felhívására 1929-ben állított emléktáblák

A 80. évfordulóra azok a települések állítottak táblát, ahol történt valami 1848/49-ben. A 
jászárokszállási városházán van egy tábla, melyet 1929-ben helyeztek el annak emlékére, 
hogy 1849-ben a tavaszi hadjárat alkalmával itt vonult át Aulich hadteste, és itt kvártélyozták 
be magukat április 2-án éjszakára. Érdekes, hogy én (FIF) a megyei levéltárban megtaláltam 
a jákóhalmi tanács jegyzőkönyvét, amelyben ugyanezen ügy kapcsán Jákóhalmán is meg-
fogalmaztak egy táblát, amit az iskolán kívántak elhelyezni. A terv akkor nem valósult meg, 
ezt pótoltuk – több mint 70 év múlva – 2002-ben, és felavattuk a Tavaszi Emlékhadjárat 
keretében.

Centenáriumi emléktáblák

1948-ban, amikor Rákosi Mátyás volt hatalmon, minden településen a község- vagy vá-
rosházán elhelyeztek egy emléktáblát. A kommentekben úgy próbálták indokolni a témát, 
hogy Petőfi 100 évvel azelőtt ugyanazt akarta, amit ők – a világforradalmat. Ilyen tábla 
valószínűleg mindegyik jászsági településen volt, leszámítva az akkor még nem létezőket, 
mint pl. Jászágó. Ma azonban már nem mindenhol található meg, vagy nem az eredeti, vagy 
nem azon a helyen, ahová felhelyezték. Pusztamonostoron és Jászkiséren pl. ott van a köz-
ségházán, de Jászjákóhalmán, amikor új községházát építettek, akkor a régi romjaival együtt 
kidobták. Éppen a honismereti szakkörünk volt az, amely általam szóvá tette, hogy szükség 



Örökségünk 221220 Örökségünk

volna rá, mert nem tudunk hol emlékezni a forradalomra. A tanácselnök egy jászberényi 
műkövessel készíttetett újat 1988-ban. Azóta persze már van újabb emlékhely is. Jászdózsán 
a templom melletti második világháborús emlékműre helyezték el, erre az eseményre is em-
lékezve. Jászladányban nem régiben renoválták a községházát, és pillanatnyilag nem találtuk 
meg a táblát helyi segítséggel sem. Jásztelken több tábla társaságában a művelődési házon 
helyezték el, miután a régi községházát elbontották és átköltözött a volt tsz irodába.

Petőfi-szobrok

Az események egyik legfontosabb személyisége, Petőfi Sándor több helyen is szerepel a 
megemlékezések helyszínén. Legrégebben Jászberényben, ahol arra is emlékeznek a szobor-
ral, hogy itt látogatta meg rokonait 1847-ben. A szobor később távolabbra került az épület 
elől, mert az autóbusz-állomás előtti kicsiny téren már méltatlan helyen volt. 
Zilahy Zoltán – Jászfényszaruhoz kötődő szobrász – Petőfi-szobrai kőből és bronzból meg-
találhatók a jászfényszarui Petőfi Művelődési Ház előtti parkban, fákkal jól benőve, továbbá 
Jászalsószentgyörgyön a Fő téren. Ennek különösen érdekes a története: hajdan a Petőfi tsz-t 
névadója születésének centenáriumán kötelezték egy szobor felállítására, majd a rendszer-
változás körül a nyakig érő fűből kimenekítették. Ha már megvolt, nem akarták, hogy elke-
rüljön a községből, így az önkormányzat megvásárolta. A Fő téren több placcon állt, mára 
megtalálta a végleges helyét. (Itt jegyzem meg, hogy Zilahy készítette az ország legutolsó 
Lenin-szobrát is Jászberény számára 1985-ben, mely egyébként művészileg esztétikus, de 
már a Jász Múzeum udvarába száműzetett.) Petőfi-szobornál emlékeznek Jászapátin is a 
Kiséri út elején, a templom mellett. Érdekes a jászfelsőszentgyörgyi Petőfi-szobor a község-
háza előtt, melyet betonból hajdan valószínűleg egy kőműves készített. Az is izgalmas volt, 
hogy a Rákosi-korban a Kossuth-címer helyett rátették a Rákosi-címert, aztán a rendszer-
változáskor megjelent Maholnap újság címlapján debütált a fotója „Petőfi elvtárs Jászfelső-
szentgyörgyön” címmel. Kossuth szobra a jászkiséri parkból „ismeretlen helyre távozott”.

Bem-szobrok

Két helyen Bemnek is állítottak szobrot. Jászalsószentgyörgyön a könyvtár előtt, Jászdózsán 
pedig – mely településnek komoly lengyel kapcsolatai vannak – közel a művelődési házhoz.

Egyéb emléktáblák

Több helyen vannak különböző szövegű emléktáblák: Jászágón, Jásziványon – ezek a te-
lepülések az 1948-as centenárium idején a tanyavilágból történő kiemelkedés kezdeti stá-

diumában voltak. Alattyánon a községháza előtti parkban, Jásztelken a már említett tábla 
mellett két másik is őrzi az emlékeket. A jászdózsai művelődési háznál Petőfire emlékeznek. 
A legtöbb és legdíszesebb emléktábla Jászberényben található. A városházán több a tavaszi 
hadjáratra emlékeztet, illetve a mai emlékhadjáratra. Ez utóbbit idézi vissza a Járásbíróság 
falán álló tábla is. Józef Wisocky lengyel származású honvédtábornok és a lengyel légió 
emlékét megőrző, dicsőítő tábla látható a Kőhídnál. Az épület – amelynek falán elhelyezték 
– hajdan Antall József első szabadon választott kormányfőnk dédnagyapjának a háza volt.

Kopjafák

A rendszerváltozás után több helyen kopjafát állítottak: Jánoshidán, Jászboldogházán, Jász-
szentandráson, Jászjákóhalmán a Damjanich téren, ahol a Tavaszi Emlékhadjárat ünnepsége 
zajlik minden évben. Ez utóbbi helyen kettő is van: egy maga az esemény, egy pedig Tóth 
Imre András gyerekhonvéd emlékére, akinek sírja nem maradt fenn.

Jozef Wysocki emléktábla Jászberény
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A jászberényi 1848/49-es honvéd emlékmű

A jászjákóhalmi Damjanich téri emlékhely
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A jászberényi 1848/49-es honvéd emlékmű

A jászjákóhalmi Damjanich téri emlékhely
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Jászszentandrási kopjafa Emléktábla a jásziványi múvelődési házon
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Jászszentandrási kopjafa Emléktábla a jásziványi múvelődési házon
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Jászágói emléktábla a községházán
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A Tavaszi Em
lékhadjáratra utaló tábla a jászberényi városházán

Csörgő Terézia–Lovász Tibor

TURI ISTVÁN BIOLÓGIAI EMLÉKVERSENY

2016-ban Turi István, a Lehel Vezér Gimnázium 
legendás biológia-földrajz szakos tanára, elhagy-
ta a földi létet. Emléke azonban él! 

Valamikor ugyanannak az osztálynak volt 
tagja az az öt orvos, akik elhunyt biológia ta-
náruk emlékére versenyalapítványt hoztak létre a 
„Tehetséget 2000-re!”Alapítvány-on belül:Bada-
ri Ágnes (gyermekgyógyász, Jászberény), Enk 
Zsuzsanna (háziorvos, Debrecen), Lovász Tibor 
(háziorvos, Szolnok), Olajos András (háziorvos, 
Dombrád), Pető Katalin (egyetemi docens, Deb-
recen) emlékverseny-ötlete 2019. március 6-án 
valósult meg közel negyven diák részvételével.

A március 6-án megrendezett versenyen főként élettani témájú munkákat mutattak be két 
kategóriában a leheles diákok. Az első három helyezett részesült pénzjutalomban. 
A 7–9. osztály kategóriájában:       I. Szőnyi Áron (8.N), 

                                                II. Kerékgyártó Réka (9.B), 
                                               III. Sárfalvi Anna (8.N). 

A 10–12. osztály kategóriájában: 
                                                 I. Csiki Dóra (12.N) és Bencze Kincső (12.A) – holtverseny
                                             III. Szőke Péter Soma (10.N).

Az emlékversenyt az alapítók hosszú távra tervezik, esetleg más iskolák bekapcsolódását is 
örömmel látnák.

A versenyalapítvány ötletgazdája – Lovász Tibor – 2019. június 24-én, a tanévzáró ün-
nepségen adta át a jutalmakat a következő ünnepi gondolatai elhangzása után:

Kedves leheles Diákok, Tanárok, tisztelt Szülők, Megjelentek!
Épp 40 éve annak, hogy mi is, akár csak a mostani végzősök, az előttünk álló nagy betűs 
„Élet” hívó szavától megittasodva léptünk ki a 4 éven át oly sok tudást, élményt, emberi 
érzelmeket nyújtó Lehel Vezér Gimnázium kapuján. 


