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„Kultúra annyi, mint tanulás;
megszerezni, színvonalon tartani nehéz,

elveszteni könnyű.”
Kodály Zoltán

A VÁROSRÓL
Jászberény  város  Magyarország  Észak-Alföld  régiójában,  a  Duna-Tisza  közének  északi  részén,
Jász-Nagykun-Szolnok megye  északnyugati  részén,  a  Jászságban,  a  Zagyva  folyó  két  partján
fekszik,  Budapesttől  79  km-re.  A Jászberényi  Járás  központja.  A megyeszékhely  után  a  megye
második legnépesebb városa.  A Jászság a jászok által benépesített tájegység, melynek gazdasági,
szellemi és vallási központja kezdettől fogva Jászberény, amelyet a források 1357- ben említenek
először "Beren" név alatt. Jászberényben található az ország egyik legrégibb múzeuma, az 1874-
ben  alapított  Jász  Múzeum,  ahol  az  érdeklődők  megtekinthetik  Jászberény  város  és  a  jászság
szimbólumát,  a  nemzeti  ereklyénknek  számító Lehel  kürtjét.  A jászberényi  kulturális  élet  élénk,
ennek színességét mutatja a programok és rendezvények sokasága, melyek szinte egész évben várják
az  ide  látogató  vendégeket.  Mindamellett,  hogy  a  város  lakosságának  és  egyben  minden
korosztálynak művészeti és kulturális élményeket szolgáltatva próbálják a lakosságban megőrizni,
erősíteni a város szeretetét, illetve a jász identitást.

JÁSZ MÚZEUM
A Jászkun Kerületek egykori székvárosa, Jászberény az országban elsők között alapított múzeumot
a történelmi múlt relikviáinak összegyűjtésére és megőrzésére. A Jász Múzeum 1874. december 26-
án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, s azóta is folyamatosan, immáron 141 éve működik.
Az  intézmény mintegy másfél-százezer  darabból  álló  gyűjteménye  számos  értékes  tárgyat  őriz,
közülük  a  legismertebb  az  elefántcsontból  készült,  díszesen  faragott  Jászkürt.  A kürtöt  a  16.
századtól  azonosítják  Lehel  vezér  híres  kürtjével,  amellyel  Augsburgnál  fejbe  vágta  a  császárt.
Ennek köszönhetően egyaránt hívják Jászkürtnek és Lehel kürtjének.

HAMZA GYŰJTEMÉNY ÉS JÁSZ GALÉRIA
A napfény és a bossa nova jegyében új állandó kiállítással jelentkezett 2014. április 5-én a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria. A Tropicália. Két Hamza a trópusokon című tárlat a Hamza-házaspár
közel  negyven évi  brazíliai  munkásságára,  az élményalapú,  aktív múzeum látogatásra helyezi  a
hangsúlyt. 



A VÁROS NAPJA
1989.  április  3-án  színpompás  hagyományőrző  rendezvényt  indítottak  el  a  városban,  mely
rendezvény kibővítve és minden évben egyre színesebben azóta is megrendezésre kerül. 1989-ben a
tavaszi hadjárat 140. évfordulóját ünnepelték. Az 1985-ben alakult Történelmi Lovas Egyesület és
az  1987-ben  létrejött  Széchenyi  Társaság  arra  vállalkozott,  hogy  huszárruhában  végigjárják  a
honvédek útjain a hadjárat egy részét Jászberény és Vác között. Az úttörők expedíciója és a fenti két
egyesület gondolata találkozott, megszületett a Tavaszi Hadjárat néven ismertté és népszerűvé vált
rendezvénysorozat. 

JÁSZKUN REDEMPTIO EMLÉKNAPJA – MÁJUS 6.
A jászok és a kunok legnagyobb ünnepe május 6-a, az 1745-ös redemptios diploma aláírásának
napja, amely lehetővé tette jogtalanul elvett szabadságuk és kiváltságaik visszaváltását. A jászok és
a kunok 1995-ben egész éven át tartó, nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg őseik példa
nélküli  nagy  tettéről,  a  redemptio-ról.  Ezután  minden  évben,  majd  2001-től  Jászberényben  a
Városvédő Egyesület tagjai a Kapitánykertben emlékeztek meg a történelmi eseményről.

CSÁNGÓ FESZTIVÁL
A Csángó Fesztivál tagja a  Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének.  2000-ben Az Európa
Tanács felvette az „Európa: Közös örökségünk” programsorozatába. 2007-ben elnyerte az „Észak-
alföldi régió ajánlásával” minősítést és a „Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 2008” védjegy
használati jogát. 2011-ben pedig az év rendezvénye a Vendégváró közönségszavazatán. Felvállalva a
különböző országok  kisebbségeinek  bemutatását,  Európában  egyedülállóvá  varázsolja  hazánkat,
Jászberényt és annak térségét. Abban egyedi, hogy egy adott kisebbségben élő magyar népcsoport, a
csángók kulturális értékeit, a csángó embereket mutatja be.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁSOK A ZAGYVAPARTI SÉTÁNYON, 
ZAGYVA PARTI TÁRLÓK 
2011-ben  készült  el  majd  került  végleges,  megújított  belvárosi  zöldövezeti  környezetébe  a
Zagyvaparti sétányra az a 10 darabból álló kültéri installációs rendszer, mely folyamatosan felületet
és lehetőséget biztosít Jászberény lakóinak és az idelátogatóknak, hogy az év bármely szakában
helytörténeti, történeti vagy képzőművészeti kiállításokkal találkozzanak, annak kötetlenül részesei
lehessenek. 

JÁSZBERÉNYI ZAGYVAPARTY FESZTIVÁL
A Jászberényi ZagyvaParty Fesztivál, a város „legfiatalabb nagyrendezvényeként” 2014 óta évente
kerül  megrendezésre  a  Jászberény  belvárosában  lévő  Margit-szigeten  és  annak  környezetében.
Összművészeti  és  gasztronómiai  rendezvényként  számos  kulturális  és  közösségi  programot,
könnyűzenei – döntően blues és jazz előadók, valamint kortárs magyar zenekarok – koncertjeit,
filmművészeti és képzőművészeti eseményeket vonultat fel. A négy napos fesztivál időpontja rendre
a  júniusi Szent Iván naphoz kapcsolódik. Kiemelt program a magyar folklór értékeit felvonultató
Tűzugrás és tűztánc.


