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JÁSZSÁGI LOKÁLPATRIÓTA KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE

Ami kor 2002-ben Jászjákóhalmán volt a Jász Vi lág ta lál ko zó, a Jákób el nök sé ge
el ha tá roz ta, hogy a prog ram egyik ré sze ként meg hív ja a töb bi jász te le pü lés ba rá ti
kö ré nek ve ze tő it egy kis be szél ge tés re, is mer ke dés re. Saj nos a túl sok fé le prog ram
mi att nem tu dott min den ki meg je len ni, de akik el jöt tek, csat la koz tak ah hoz az
el kép ze lé sem hez, hogy jó len ne össze fog ni a ba rá ti kö rö ket, és egy más al ka lom mal,
nyu god tabb kö rül mé nyek kö zött ta lál koz ni. 

Ezt a ta lál ko zót vé gül is 2005 ok tó be ré ben si ke rült meg va ló sí ta ni, de ak kor már
az zal a ha tá ro zott cél lal, hogy meg ala kít juk a Jász Ba rá ti Tár sa sá gok Ve ze tő i nek
Fó ru mát, amely min den év ben össze jön.

Ezen az ala ku ló ülé sen, Jászjákóhalmán, Jászágó, Jászboldogháza, Jász te lek,
Jászfényszaru, Jászárokszállás és Pusz ta mo nos tor, va la mint a ren de ző Jászjákóhalma
kép vi se lői vet tek részt.

Ek kor mond tuk ki a fó rum meg ala ku lá sát, és fo gad tuk el a cél ki tű zé se it, me lyek a

kö vet ke zők vol tak:

1. Meg ke res sük az összes jász te le pü lést, és ahol mű kö dik ba rá ti tá ra ság, azt meg hív juk
kö zénk, ahol pe dig nem, fel ajánl juk se gít sé gün ket en nek meg szer ve zé sé hez.

2. Min den év ben más-más te le pü lé sen hív juk össze a fó ru mot, és egy évig a ren de ző
fa lu ill. vá ros ba rá ti tár sa sá gá nak el nö ke tart ja a kap cso la tot a töb bi el nök kel.

3. A fó ru mon tör tén tek ről új ság cik ket je len te tünk meg az Új Nép lap ban, hogy fel hív juk
a fi gyel met a mun kánk ra.

4. Nép sze rű sít jük egy más ren dez vé nye it, ki ad vá nya it.
5. Kö zös ren dez vé nye ket ter ve zünk, il let ve szer ve zünk.

A kö vet ke ző évek ben tar tot tunk fó ru mot: 

Jászboldogházán (2006),
Jászfényszarun (2007),
Jász tel ken (2008),
Jászárokszálláson (2009),
Jászdózsán (2010),
Pusz ta mo nos to ron (2011),
Jászágón (2012).

A kö vet ke ző  ál lo más  Jászkisér (2013) lesz.

Mind egyik fó rum nak meg volt a te ma ti ká ja, amit meg vi tat tunk, de mind egyik fó rum
ho zott más, új dol got is. Fő té ma ként sze re pelt már: a kap cso la tok a he lyi ci vil szer ve -
ze tek kel; együtt mű kö dés a he lyi ön kor mány zat tal; kö zös prog ra mok a ba rá ti tár sa sá gok
kö zött; mi lyen ha gyo má nyos, tár gyi kap cso la tok lé tez nek a jász te le pü lé sek kö zött;
fa lu szé pí tés, vi rá go sí tás; mi lyen cik kek je len nek meg a he lyi új sá gok ban a ba rá ti

ELőSzó
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tár sa sá gok ról. Min den al ka lom mal ja vas la tot te szünk a kö vet ke ző fó rum té má já ra, így
a kö vet ke ző, jászkiséri fó ru mon a fi a ta lok be vo ná sá nak le he tő sé ge it be szél jük meg.

A fó rum al kal má val a ven dég lá tók be mu tat ják te le pü lé sük szép sé ge it, s min dent,
ami re büsz kék. Így lát tunk már em lék he lye ket, szob ro kat, táj há za kat, nép tánc be mu ta tót,
da los kört, gye re kek mű so rát és kü lön fé le ki ál lí tá so kat. Nagy sze rű al ka lom ez ar ra, hogy
job ban meg is mer jük a Jász ság rej tett kin cse it, amit to vább adunk ba rá ti kö re ink tag ja i nak,
biz tat va őket ar ra, hogy men je nek el ők is meg te kin te ni eze ket a szép sé ge ket.

Min den fó ru mot ren de ző ba rá ti kör hoz újabb és újabb öt le te ket: 
Fény sza run egy meg hí vók ból ál ló ki ál lí tást te kin tet tünk meg, ami olyan ér de kes volt,

hogy meg kér tük a ki ál lí tó kat, hoz zánk is hoz zák el be mu tat ni. A fény sza rui Ta ní tók
em lék mű vé nek ha tá sá ra az óta már több te le pü lé sen is meg em lé kez tek az ott ta ní tók ról. 

A jász tel ki fó rum ho za dé ka, hogy el ké szí tet tük a jász ka pi tá nyok tab ló ját, amit a Jász
Mú ze um nak aján dé koz tunk. 

Ké szí tet tünk tab lót a Jász Vi lág ta lál ko zók al kal má ból fel ava tott szob rok ról, em lék -
táb lák ról. 

Pusz ta mo nos to ron a fa lunk szép vi rá gos kert je i nek fo tó i ból ke rült össze ál lí tás ra tab ló. 
Leg utol já ra pe dig min den ki el hoz ta a fa lu já ban lé vő el ső és má so dik vi lág há bo rús

em lék mű ről ké szült fel vé telt, amit szin tén ki ál lí tot tunk. 
Jászágón kö zö sen ül tet tünk el egy fát, ami a jász te le pü lé sek ba rát sá gát szim bo li zál ja.
Az évek so rán szer ve zé sünk ben több te le pü lés ren de zett kö zös prog ra mot:
Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Jászfényszaru, Jász te lek, Pusz ta mo nos tor.
Az ala ku lá sunk kor ki tű zött cé lok még most is ér vé nye sek; az éves ta lál ko zó kat

egy re szé le sebb kör ben is me rik. Saj nos még nem min den te le pü lést tud tunk be von ni, de
cé lunk, hogy mind a 18 jász te le pü lés részt ve gyen eze ken az össze jö ve te le ken, mert
meg oszt va ta pasz ta la ta in kat so kat ta nu lunk egy más tól. Igyek szünk a mé di á ban is hírt
ad ni ter ve ink ről és ezek meg va ló su lá sá ról. Sze ret nénk még több kö zös ren dez vényt
tar ta ni, il let ve részt ven ni egy más je len tő sebb ese mé nye in.  

Kö szön jük, hogy a Fény sza ru i ak Ba rá ti Egye sü le te és an nak el nö ke, Tóth Ti bor
vál lal ta és a Leader ter mé sze ti és kul tu rá lis örök ség meg őr zé se cél te rü le té re ered mé nyes
pá lyá za tot nyúj tott be. A kö zel tíz éves össze fo gás ered mé nye ként meg szü le tett az együtt -
mű kö dés el ső, kéz zel fog ha tó gyü möl cse a ki ad vány.

Re mé nyem sze rint ez a könyv is so kat fog se gí te ni ab ban, hogy még job ban meg is mer jük
egy más te vé keny sé gét, és me rít sünk egy más ta pasz ta la ta i ból, si ke re i ből.

Ma�gyar�Aliz
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Jászfényszaru
Jászágó
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Jászfelsőszentgyörgy
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Az alattyáni Gecse Ár pád Hely tör té ne ti Kőr a mű ve lő dé si ház ban 1998. no vem ber 5-én
ala kult meg. Örö kös dísz el nök nek Gecse Ár pád fes tő mű vész lett fel kér ve. A tény le ges
ügyek vi te lé re Borsányi Ist ván el nök ke rült meg vá lasz tás ra.Az ala pí tó ok irat ban ki emelt
cél a te le pü lés múlt já val kap cso la tos gyűj tő mun ka. A kö zös ség min den ki szá má ra
nyi tot tan mű kö dik, tá mo ga tá sát Alattyán Köz ség Ön kor mány za ta biz to sít ja.

A két vi lág há bo rú kö zött Bar na Sán dor ta ní tó a ko ra be li ol va só kö rök mun ká ján
be lül vé gez te hon is me re ti te vé keny sé gét. Mát rai An tal ta ní tó úr is ko lán kí vül ön kén tes
is me ret ter jesz tést is vég zett a fa lu ban. Gecse Ár pád fes tő mű vész a 60-as évek kö ze pé től
már a tár gyi em lé ke ket is gyűj töt te, és vé gez te a hon is me re ti mun kát. Hajasné S Papp
Ró za ta nár nő tör té ne lemórá in már szin tén kéz zel fog ha tó kö zel ség be hoz ta a gyűj tött
tár gyak se gít sé gé vel a te le pü lés tör té ne tét. A tár gya kat fér jé vel, Ha jas Jó zsef fel gyűj töt ték
össze, és a 70-es évek ben ren dez tek a mű ve lő dé si ház ban egy „mi ni” ki ál lí tást. Kö szö net
ne kik, mert er re tu dott épí te ni a Gecse Ár pád Hely tör té ne ti Kőr.

A kö zös ség tag jai kö zül több sze mély meg kap ta az „Alattyánért” el ne ve zé sű ki tün te tő
pla ket tet és ok le ve let.

Ál lan dó ren dez vény nek te kint he tő a nem ze ti ün ne pe in ken va ló rész vé tel, meg em lé -
ke zés. Két ha von ta vagy ne gyed éven ként kö zös ren dez vényt tart a he lyi ál ta lá nos is ko la
hon is me re tei szak kö ré vel. 

a közösség neve: Alattyáni Gecse Árpád Helytörténeti Kőr
az alapító tagok létszáma: 8 fő A jelenlegi taglétszám: 12 fő
az közösség képviselője: Borsányi István
az alakulás időpontja: 1998. november 5.
levélcím: 5142 Alattyán, Napsugár út 1. 
telefon: 06-57/461-712 Mobil: +36-30/267-6919
a közösség honlapjának elérhetősége: www.gahelytortenet.xtremhost.com

ALATTYÁNI GECSE ÁRPÁD HELYTÖRTÉNETI KŐR

Az�ifi�klub�tag�jai�lá�to�ga�tó�ban�a�táj�ház�ban Rend�ha�gyó�tör�té�ne�lemóra�a�gyűj�te�mény�ud�va�rán
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Fő  fel adat volt a hely tör té ne ti gyűj te mény el he lye zé sé re szol gá ló hely isé gek lét re ho zá sa.
Az épü le tet az ön kor mány zat köz re mű kö dé sé vel, az egy ház köz ség tá mo ga tá sá val az eg ri
fő egy ház me gye hoz zá já ru lása alap ján kap ták hasz ná lat ra. 

Az el ha nya golt épü le tet sok mun ká val si ke rült el fo gad ha tó ál la pot ba hoz ni ön kor -
mány za ti se gít ség gel és tár sa dal mi összefo gás ered mé nye ként. Az így lét re ho zott épü let ben
ta lál ha tó az úgyne ve zett táj ház: szo ba, kony ha, rész ben kam ra, a rá juk jel lem ző tár gyi
vi lág gal. Egy na gyobb ki ál lí tótér ben van el he lyez ve az úgy ne ve zett ős ko ri rész, amely
ezen idő szak meg ma radt tár gyi em lé ke it mu tat ja be.

A�fel�újí�tott�épü�let�át�adás�előtt La�kó�szo�ba�bel�ső�rész�le�te�böl�cső�vel

Kony�ha�rész�let�ste�lá�zsi�val�

Mun ká juk fő ered mé nyét és fo lya ma tos sá gát
a hely tör té ne ti gyűj te mény jel lem zi leg job ban.
A gyűj te mény nyit va tar tá sát, be mu ta tá sát –
2008 szep tem be ré től kezd ve – fo lya ma to san
biz to sít ják. Szom bat dél után 13 és 16 óra
kö zött vagy igény sze rint be je lent ke zés
út ján lá to gat ha tó a ki ál lí tás.

Szem�lé�lő�dés�az�ős�ko�ri�anyag�tár�ló�i�nál�
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Ki emel ten ké szül tek az Alattyán Köz sé gért Ala pít vány ál tal két éven te ren de zett – a
te le pü lés ről el szár ma zot tak ré szé re tar tott – Szent Mi hály-na pi ta lál ko zók ra.  

A te le pü lé sün kön mű kö dő ci vil szer ve ze tek kel fo lya ma tos és jó a kap cso la tuk, így a
Sport kör rel, Egész sé gün kért Ala pít vánnyal, Nyug dí ja sok Klub já val. Tá mo ga tá si és
együtt mű kö dé si szer ző dést kö töt tek az Alattyán Köz sé gért Ala pít vánnyal. 

A köz ség ben va la ha mű kö dött sport egye sü le tek te vé keny sé gét összeg ző Alattyán
sport tör té ne te cí mű könyv anya gá hoz is se gít sé get nyúj tott a hely tör té ne ti kör. A
2005-ben meg je lent köny vet dr. Mosonyi Sán dor ír ta, az Alattyán Köz sé gért Ala pít vány
je len tet te meg.

A hely tör té ne ti kör mun ká ját di csé ri az Alattyán köz ség tör té ne te cí mű könyv
meg írá sa, össze ál lí tá sa. A 2009-ben meg je lent hely tör té ne ti össze fog la ló kö tet az el ső
ilyen a te le pü lé sen. Hi á nyos sá gai el le né re is el mond ha tó, hogy hi ány pót ló ki ad vány,

és már va la mennyi pél dány el fo gyott.
Ki ad ta az Alattyán Köz sé gért Ala pít vány,
ír ta: Borsányi Ist ván, Bu dai Ru dolf, Ha jas
Jó zsef, Kisbalázs Gáborné és dr.
Mosonyi Sán dor. Idő ren di sor rend ben
következő a név adónk ról szó ló, mél tó an
em lé ke ző kö tet, melyet Ma da rászné
Gecse Ág nes és Ma da rász Ti bor ír t Gecse
Ár pád éle té ről és mű vé sze té ről. 2010-ben
a Hamza Mú ze um és a Jász Ga lé ria Köz -
ala pít vány, Jász be rény ad ta ki. A könyv
szak mai ré szé nek tel jes sé té te lé hez a
hely tör té ne ti kör tag jai is hoz zá já rul tak.

A�két�szer�ző�be�mu�tat�ja�a�Gecse�Ár�pád�
éle�té�ről�és�mű�vé�sze�té�ről�szó�ló�köny�vet�

Kis�lány�lá�to�ga�tó�a�ken�der�fel�dol�go�zónálTár�gyi�vi�lág�az�ős�kor�ból
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A szá zad for du ló idő sza ká ban Koczkás Gá bor köz sé gi pol gár mes ter és né hány kép vi se lő
ba rá ti be szél ge té se so rán me rült fel a te le pü lés ér de ké ben egy olyan ci vil szer ve zet lét re -
ho zá sá nak szük sé ges sé ge, ame lyik a ha tal mi rend sze rek től, pár tok tól, gaz da sá gi és más
szer ve ze tek be le szó lá sá tól füg get le nül mű kö dik. 

Több pon to sí tás és ki egé szí tés után meg ha tá roz ták a leg fon to sabb cé lo kat, ame lyek
az ala pí tó ok irat ba is be ke rül tek.

Ezek a kö vet ke zők:
j az ön kor mány zati in téz mé nyek dol go zó i nak kul tu rá lis igé nyei ki elé gí té sé nek

szer ve zé se;
j a köz ség la kos sá gá nak és a köz ség ből el szár ma zot tak ta lál ko zó i nak kul tu rá lis

ren dez vény ke re te in be lü li rend sze res meg szer ve zése;
j kul tu rá lis örök ség vé de lem, kü lö nös te kin tet tel a hely tör té ne ti em lé kek gyűj té sére,

fel dol go zá sára és be mu ta tására;
j fa lu fej lesz tés, fa lumeg újí tás.

Az�If�jú�sá�gi�klub�
tag�ja�i�nak�lá�to�ga�tá�sa�

a�Gecse�Ár�pád-
em�lék�ház�ban�

A te le pü lé sen élő fi a tal
egye te mis ták és fő is ko lás ok
szak  dol go za ta i  hely tör té ne ti
ré szé nek el ké szí té sé hez rend -
 sze re sen nyúj tot tak se gít sé get. 

alattyán KÖZ SÉ GÉRt ala PÍt Vány
az ala ku lás idő pont ja: 2000. szep tem ber 13.  
Szék hely: Alattyán, Szent Ist ván tér 1.
Kép vi se lő: Dr. Mosonyi Sán dor ku ra tó ri u mi el nök
Be jegy zés szá ma és idő pont ja: Pk.62671/2000/2 2002. ok tó ber 9. 
adó szá ma: 18833960-1-16
Bank szám la szá ma: 69501102-10501083
le ve le zé si cím: 5142 Alattyán, Nagy kör u. 5.
te le fon: 06-57/461-030 Fax: 06-57/561-010 Mo bil: +36-70/513-4045 
E-mail: ahk_alsoga@hotmail.com
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Az ala pít vány 7 ta gú ku ra tó ri um mal mű kö dik

Je�len�le�gi�tiszt�ség�vi�se�lők:
A ku ra tó ri um el nö ke: Dr. Mosonyi Sán dor 2000. év től

tit ká ra: Hornácsik Istvánné 2009. év től
tag jai: Borsányi Ist ván 2000. év től

Ga zsi Istvánné 2000. év től
Hlavacska Andrásné 2002. év től
Ko vács Já nos 2000. év től
Si mon Józsefné 2000. év től

Volt�tiszt�ség�vi�se�lők:
A ku ra tó ri um tit ká ra: Csá szár Meny hért 2000–2005.

Si mon Józsefné 2005–2009.
ta gok: Dr. Mé szá ros Er zsé bet 2000–2002.

Hornácsik Istvánné 2005–2009.

Az ala pít vány 2000- ben ki tün te tést ala pí tott „ALATTYÁNÉRT” meg ne ve zés sel. Ezt
azok kap hat ják – sze mé lyek, gaz dál ko dó szer ve ze tek, kö zös sé gek –, akik a köz ség
ér de ké ben ki ma gas ló mun kát vé gez nek.

A� 2005-ben� kiadott� sporttörténeti� könyv
megjelenését�az�alapítvány�is�támogatta
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A kö zös ség  ál lan dó ren dez vé nyei
2000 és 2004 kö zött éven te fa lu na pot ren dez tek jú li us hó nap el ső hét vé géjén, szom ba ton.
A fa lu nap ra a he lyi la ko so kon kí vül a köz sé g ből el szár ma zot tak is meg hí vást kap tak. A
prog ram dön tő en a he lyi ek és el szár ma zot tak ta lál ko zó ját szol gál ta kul tu rá lis és gaszt ro -
nó mi ai ese mé nyek ke re té ben, bő sé ges szó ra koz ta tó mű sor ral. A mű ve lő dé si ház ban
kü lön bö ző ki ál lí tá sok vol tak, így hely tör té ne ti, fest mény-, ké zi mun ka-, va dá szati és
könyv ki ál lí tás. A ren dez vé nyen ál lan dó sze rep lő volt a he lyi és a zug li ge ti ci gány ze ne kar.
A ké ső dél utá ni, es ti órák ban elő adómű vé szek fel lé pé se, bál és tű zi já ték sze re pelt.

Ál lan dó rész ve vő je volt a ren dez vény nek Tukacs Ist ván a „Má tyás ki rály ki rá lyi
sza ká csa” cí met el nyert, több or szá gos gaszt ro nó mi ai ver senyen ki tű nő en sze re plő és a
he lyi ren dez vé nye ken is nagy si kert ara tó mes ter sza kács.

2005 és 2010 kö zött a „Szent Mi hály na pi ta lál ko zá sok Alattyánban” el ne ve zé sű
ren dez vény meg tar tá sá ra ke rült sor. Ezek a ren dez vé nyek már két nap ra, szep tem ber utol só
szom bat já ra és va sár nap já ra szer ve ződ tek. Nagy ság ren di leg lé nye ge sen fe lül múl ták a
ko ráb bi ren dez vé nye ket, ní vó sab bak is vol tak. 

A ren dez vé nyek ál lan dó prog ram ja volt:

j osz tály ta lál ko zók az is ko lá ban
j ün ne pek és kö szön tők
j Alattyán köz sé gért 

ki tün te tő dí jak át adá sa
j könyv is mer te té sek

Ed di Gi Ki tün tE tEt tEK:
2000-ben: SEI Interconnect Products Kft., Alattyán

Posz tu musz Gecse Ár pád fes tő- és szob rász mű vész
2001-ben: Vö rös ke reszt szer ve ze te, Alattyán

Ha jas Jó zsef nyug dí jas köz gaz dász
2003-ben: Al só jász sá gi Ta ka rék szö vet ke zet, Alattyán

Dr. Mosonyi Sán dor nyug dí jas rend őr ka pi tány
2005-ben: Alattyán Sport Egye sü let

Vass La jos nyug dí jas is ko la igaz ga tó
2007-ben: Arany al kony Nyug dí jas Klub, Alattyán
2008-ben: Ró mai Ka to li kus Egy ház kö zös ség, Alattyán

Koczkás Gá bor pol gár mes ter, Alattyán
2009-ben: COOP-STAR Rész vény tár sa ság, Jász be rény

Tej ter me lő Kft., Alattyán
Borsányi Ist ván hely tör té ne ti ku ta tó 

2011-ben: Dr. Pes ti Bé la nyug dí jas ál lat or vos
2012-ben: Meny hárt Alajosné vé dő nő és a Tukacs csa lád

j Gecse Ár pád-em lék ház ál lan dó ki ál lí tá sai 
j alattyáni szár ma zá sú fes tő mű vé szek ki ál lí tá sa
j a hely tör té ne ti gyűj te mény ál lan dó ki ál lí tá sai
j fo tóki ál lí tás
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A má so dik nap dél után ján min den eset ben sport mű so rok szer ve ződ tek a sport pá lyán. 
Az ön kor mány zat 2011- től pün kösd re szer ve zi a Fa lu na pot, a le bo nyo lí tás ban

2012-től az ala pít vány is sze re pet ka pott.
Az ala pít vány egyik leg je len tő sebb ak ci ó ja az ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás

el he lye zé sét biz to sí tó ki ál lí tóhe lyi ség lét re ho zá sa volt. El ső sor ban a he lyi egy ház kö zös -
ség gel tör tént meg ál la po dás alap ján, az ön kor mány zat se gí tés égé vel, he lyi és más te le pü lé si
vál lal ko zók anya gi és tár gyi hoz zá já ru lá sá val lett ki ala kít va a plé bá nia ud va rán egy
ko ráb bi gaz da sá gi épü let ből a ki ál lí tóhe lyi ség és an nak be ren de zé se. Még je len leg
fo lya mat ban van a szo ci á lis blokk ki vi te le zé se, és meg va ló sí tás ra vár még egy sza bad té ri
ki ál lí tás fel tét ele i nek meg te rem té se is. Az ala pít vány 2009- ben si ke re sen pá lyá zott a
vi dék fej lesz tés és fa lu meg újí tás prog ram ke re tén be lül a pi ac tér épí té sé re és park ki ala -
kí tá sá ra. A köz ség tu laj do nát ké pe ző te rü le ten meg épí tett pi ac egy fe dett csar nok ból,
bü féből és fagyizóépü let ből, va la mint ke rí tés  ből áll, me lyek re 10 mil lió 326 ezer
fo rint MVH tá mo ga tás ke rült felhasználásra.

Az ala pít vány ál tal önál ló an meg va ló sí tott tár gyi em lé kek
A mű em lék ké nyil vá ní tott neo ba rokk ka to li kus temp lom be já ra ti fa lá nál grá nit em lék -
táb la lett el he lyez ve 2009- ben. E táb la tar tal maz za az egy ko ri Ár pád-ko ri kő temp lom ra
va ló uta lást, az épí tés ide jét, az épít te tők meg ne ve zé sét. 

A köz ség há za előt ti te rü le ten lett el he lyez ve egy kő tömb, ami két em lék táb lá val van
el lát va. Az egyik a köz ség el ső is mert írá sos em lí té sé nek 800. év for du ló ját je lö li meg, a
má sik a já szok 2009. évi vi lág ta lál ko zó já nak ál lít em lé ket.

Em�lék�táb�la�a�temp�lom�fa�lán A�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zóra�ava�tott�em�lék�mű�
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Az ala pít vány gondozásában, szerkesztésében megjelent könyvek
j VOGULUPTIVAN – Alattyán köz ség tör té ne te
j Alattyán sporttör té ne te
j Alattyáni Út tö rő Va dász tár sa ság és a va dá sza tok tör té ne te 

(meg je le né se 2013-ban vár ha tó)
j Az ala pít vány újí tot ta fel az 1801-ben Tahy György táb la bí ró ál tal épí tte tett 

PIETA meg ne ve zé sű szob rot, ami ugyan csak a köz sé gi mű em lé kek egyi ke.

Az ala pít vány ed di gi leg na gyobb meg moz du lá sa,
az ön kor mány zat irá nyí tá sa mel lett, a 2009. évi
Jász Vi lág ta lál ko zó elő ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá -
sá ban va ló te vé keny köz re mű kö dés volt. A mű so -
rok szer ve zé se, az Alattyánról el szár ma zot tak moz -
gó sí tá sa, több ki ál lí tás rendezése volt a fel ada tunk.

Fel�vo�nu�lók�
az�alattyáni�Jász�
Vi�lág�ta�lál�ko�zón

A�fel�újí�tott�
Pieta�szo�bor

Meg ne ve zé se: Fa lu nap
He lye: Sport pá lya és a mű ve lő dé si ház
idő pont ja: pün kösd szom bat
Prog ram ja: fő ző ver seny, tűz ol tó- 

és sport be mu ta tók, kul tu rá lis mű sor, 
könnyű ze nei kon cert

in for má ció: www.alattyan.hu

KÖZSÉGi KiEMElt REndEZVÉny:
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JÁNOSHIDA

jászfényszaru
jászágó

Pusztamonostor

jászfelsőszentgyörgy
jászjákóhalma

jászszentandrás

jászapáti

jásztelek

jászkisér

alattyán

jánoshida
jászladány

jászalsószentgyörgy

jászboldogháza

jászivány
jászberény

jászárokszállás

jászdózsa

jánoshida
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Ve�ze�tő�ség:
El�nök:Mol�nár�Jó�zsef�jász�be�ré�nyi�la�kos�(meg�vá�laszt�va:�2011)�
Al�el�nö�kök: drávuczné�répási�Ilo�na�jánoshidai�la�kos�(meg�vá�laszt�va:�2012)

Horváthné�Sza�bó�ka�ta�lin�jász�be�ré�nyi�la�kos�(meg�vá�laszt�va:�2012)

Ala�pí�tó�ta�gok:�

A�Hidaiak�Ba�rá�ti�Kö�ré�nek�cél�ja
Mi�nél�szé�le�sebb�kör�ben�sze�ret�nénk�meg�is�mer�tet�ni�ter�ve�in�ket,�így�re�mél�jük,�nö�ve�ked�ni
fog�a�tag�lét�szám,�és�azok�szá�ma,�akik�sze�ret�né�nek�ten�ni�Jánoshidáért.�an�nak�ér�de�ké�ben,
hogy� ter�ve�in�ket,� te�vé�keny�sé�gün�ket� mi�nél� szé�le�sebb� kör�ben� meg�is�mer�hes�sék,� sa�ját
hon�la�pot�üze�mel�te�tünk,�hogy�interneten�ke�resz�tül�is�tud�juk�tá�jé�koz�tat�ni�az�ér�dek�lő�dő�ket
az� ak�tu�á�lis� prog�ra�mok�ról� és� ter�ve�ink�ről.� ez� a� hírkapcsolat� a� mai� rohanó� világban
teljesen�életszerű,�mert�egy�kattintással�az�érdeklődőnek�be�tudunk�mutatkozni.
j Jánoshida�jó�hír�ne�vé�nek�öreg�bí�té�se.
j a�fa�lu�tör�té�nel�mi�ha�gyo�má�nya�i�nak�ápo�lá�sa,�fel�ku�ta�tá�sa,�be�mu�ta�tá�sa�és�is�mer�te�té�se.
j Sze�ret�nénk�be�kap�cso�lód�ni-�va�la�mi�lyen�plusz�tevékenységgel�–�a�fa�lu�kul�tu�rá�lis�éle�té�be.
j részt�kí�vá�nunk�ven�ni�min�den�fé�le�ér�tel�mes�kez�de�mé�nye�zés�meg�va�ló�sí�tá�sá�ban,�ki�vi�te�-
le�zés�ében,�le�gyen�az�egyé�ni�vagy�ön�kor�mány�za�ti�szer�ve�zé�sű�(pl.:�fa�lu�szé�pí�tés).�

j Leg�fon�to�sabb�fel�ada�tunk�a�Jánoshidáról�el�szár�ma�zot�tak�kal�való�kap�cso�lat�tar�tás,
rend�sze�res�ta�lál�ko�zá�sok�szer�ve�zé�se�Jánoshidán.�

j a� Jánoshidáról� el�szár�ma�zott� mű�vé�szek,� hí�res� em�be�rek� fel�ku�ta�tá�sa� és� be�vo�ná�sa� a
HBk�te�vé�keny�sé�gé�be.

a közösség neve: hidaiak Baráti Köre (hBK)
az alapító tagok létszáma: 10 fő a jelenlegi taglétszám: 48 fő
székhelye: 5143 jánoshida, Fő út 26.
a közösség képviselője: Molnár józsef
az alakulás időpontja: 2011. március 9.
Levélcím: 5143 jánoshida, Fő út 26.
E-mail: hidaiakbaratikore@gmail.com
honlap: http://hidaiakbaratikore.mindenkilapja.hu 

HIdaIak�Ba�rá�tI�kÖ�re�(HBk)

Drávuczné  Répási Ilo�na�Jánoshida
Horváthné Sza bó Ka ta lin Jász�be�rény
Mol nár Istvánné Jánoshida
Mol nár Jó zsef Jász�be�rény

Szöllősi Lász ló Bé la Jász�be�rény
Ta má si Sán dor Jánoshida
Var ga Ferencné Jánoshida
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A�Hidaiak�Ba�rá�ti�Kö�ré�nek�te�vé�keny�sé�ge
Össze�jö�ve�te�lek,�ba�rá�ti�ta�lál�ko�zók�szer�ve�zé�se�éven�te�leg�alább�egy�szer�Jánoshidán,�a
fa�lu�na�pok� ren�dez�vé�nye�i�hez� kap�cso�ló�dó�an.� (az� el�ső� ba�rá�ti� ta�lál�ko�zó�ra� 2011.� jú�ni�us
25-én�ke�rült�sor,�a�má�so�dik�ra�2012.�jú�ni�us�23-án.)
j rész�vé�tel�kul�tu�rá�lis�ren�dez�vé�nye�ken,�fa�lu�gyű�lé�sen.
j Sa�ját�szer�ve�zé�sű�kul�tu�rá�lis�ren�dez�vé�nyek�le�bo�nyo�lí�tá�sa.
j Ci�vil�szer�ve�ze�tek�ta�lál�ko�zó�ján�kép�vi�sel�ni�Jánoshidát.�
j Nyi�tot�tak� va�gyunk� Jánoshida� test�vér�te�le�pü�lé�sé�nek� (Haj�dú�já�rás,� Szer�bia)� ven�dé�ge�it
fo�gad�ni,�ka�la�u�zol�ni.

j He�lyi,�il�let�ve�ré�gi�ós�ki�ad�vány�ok�ban�sze�re�pel�tet�ni�Jánoshidát�és�a�jánoshidaiakat.

Jelenünk…

Je�len�leg�a�tár�sa�ság�a�mű�kö�dés�ne�héz�sé�ge�i�vel
küzd.�ez�an�nak�kö�szön�he�tő,�hogy�a�ba�rá�ti
kör� tag�jai� dön�tő�en� el�szár�ma�zott� hidaiak,
akik�az�or�szág�kü�lön�bö�ző�pont�ja�in�élik�éle�-
tü�ket,�és�így�nem�egy�sze�rű�az�el�kép�ze�lé�se�-
ket, öt�le�te�ket� ko�or�di�nál�ni.� Biz�ta�tó� jel�nek
te�kint�he�tő,� hogy� Jánoshida� fenn�ál�lá�sá�nak
825.� év�for�du�ló�ján� ren�de�zett� prog�ra�mok
kö�zött�sor�ke�rült�egy�elszármazotti�ta�lál�ko�-
zó�ra.�az�ér�dek�lő�dés�jó�volt,�mert�32�meg�-
hí�vott�jött�el�(csa�lád�tag�ja�ik�kal�együtt�mint�-
egy�öt�ve�nen�vol�tunk),�dön�tő�ré�szük�je�lez�te

A 2012-es ba rá ti ta lál ko zó el nök sé ge: Mol nár Jó zsef a HBK el nö ke, Mol nár Istvánné az ala pít vány
ku ra tó ri u má nak el nö ke, Horváthné Sza bó Ka ta lin a HBK al el nö ke, Eszes Bé la pol gár mes ter

A HBK 2012. évi ba rá ti ta lál ko zó já nak egy csoportja
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tá�mo�ga�tá�si�szán�dé�kát�és�a�HBk-ban�va�ló�köz�re�mű�kö�dé�sét.�akik�va�la�mi�lyen�ok�nál�fog�va
nem�tud�tak�el�jön�ni�a�ta�lál�ko�zó�ra,�je�lez�ték,�hogy�ak�tív�ré�sze�sei�sze�ret�né�nek�a�kör�nek�len�ni.
ta�lál�ko�zó�ink�fo�lya�mán�elő�ször�a�köz�gyű�lés�zaj�lik�le,�a�ba�rá�ti�ta�lál�ko�zók�ra�rend�sze�re�sen
meg�hív�juk�a�köz�ség�pol�gár�mes�ter�ét,�aki�az�el�múlt�év�ese�mé�nye�it�be�mu�tat�ja�szá�munk�ra,
majd�ebéd�(jánoshidai�ci�gány�ze�ne�kar�húz�za�a�nó�tá�kat),�ez�után�kö�tet�len�be�szél�ge�tés,�vé�gül
egy�sé�ta�Jánoshidán,�ahol�meg�is�mer�ked�he�tünk�az�el�múlt�év�fej�lesz�té�se�i�vel.�
2012-ben�szín�vo�na�las�ki�ál�lí�tást�szer�vez�tünk�a�Jánoshidáról�el�szár�ma�zot�tak�és�le�szár�-

ma�zot�ta�ik�szá�má�ra,�akik�a�kép�ző�mű�vé�szet�te�rü�le�tén�al�kot�nak,�be�mu�tat�ko�zá�si�le�he�tő�sé�get
ad�tunk�szá�muk�ra�a�Fa�lu�na�pok�ren�dez�vé�nye�in�be�lül.�Si�ke�rün�ket�mi�sem�bi�zo�nyít�ja�job�ban,
hogy�a�nyit�va�tar�tás�idő�tar�ta�ma�alatt�szin�te�min�den�a�Fa�lu�nap�ra�ér�ke�ző�he�lyi� la�kos�és
ven�dég�meg�néz�te�ní�vós�ki�ál�lí�tá�sun�kat. Ki�ál�lí�tó�mű�vé�sze�ink: Bata�amb�rus�(olaj�fest�mény),
dalmadi�ág�nes� (dió�fa�pác�kép),�Hor�váth�V.�Má�tyás� (kis�plasz�ti�ka),�Mol�nár�an�na�má�ria
(olaj�fest�mény),�Mukri� eri�ka� (gra�fi�ka),� ré�vész� ad�ri�enn� (pasz�tell,� gra�fi�ka),� Sass� klá�ra
(olaj��fest�mény),�toll�tün�de�(gyap�jú�kép),�Zrupkó�Za�lán�(üveg�fes�tés).

Balra:
Csend élet és
kis plasz ti ka

Jobbra:
Festmények

Lent:
A meg nyi tás
utá ni 
pil la na tok
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Je�len�le�gi�fel�ada�tunk�az,�hogy�(az�ed�dig�is�mert)�min�den�ba�rá�ti�kör�ta�got�meg�ke�res�sünk,
és�öt�le�te�ket,�ja�vas�la�to�kat�gyűjt�sünk�a�konk�rét�prog�ram�össze�ál�lí�tásá�hoz.�te�hát�a�kez�de�ti
lé�pé�se�ket�meg�tet�tük,�sze�ret�nénk�a�jö�vő�ben�a�ter�ve�ink�ről�és�azok�vég�re�haj�tá�sá�ról�be�szá�mol�ni.
Min�den�jó�ja�vas�lat�se�gít�het�ne�künk,�ezért�bár�ki�től�szí�ve�sen�fo�ga�dunk�ta�ná�cso�kat,�öt�le�te�ket.

Az�ala�pít�vány�tí�pu�sa:ma�gán�ala�pít�vány.�a�rend�szer�vál�tást�kö�ve�tő�en�az�el�ső�ala�pít�vány
a�köz�ség�ben,�mely�Mol�nár�Istvánné�jegy�ző�kez�de�mé�nye�zé�sé�re�jött�lét�re.�Meg�ala�ku�lá�sát
in�do�kol�ta�az�is,�hogy�a�köz�ség�kép�vi�se�lő-tes�tü�le�te�el�ha�tá�roz�ta,�hogy�1996.�év�től�kez�dő�dő�en
ha�gyo�mányt�te�rem�tő�mó�don�min�den�év�ben�fa�lu�na�pot�szer�vez.�Meg�fo�gal�ma�zás�ra�ke�rült
az�is,�hogy�a�fa�lu�na�pi�prog�ra�mok�ra�meg�kell�hív�ni�a�köz�sé�günk�ből�el�szár�ma�zot�ta�kat is.�a
kö�zös�ün�nep�lés�cél�ja:�a�köz�sé�günk�höz�va�ló�kö�tő�dés�erő�sí�té�se.��

A�ku�ra�tó�ri�um�tag�jai�2001-től�fo�lya�ma�to�san:drávuczné�répási�Ilo�na,�eszes�Zoltánné,
Mol�nár�Istvánné,�Sztruhaláné�Var�ga�Már�ta,�ta�má�si�Sán�dor,�dr�Voller�an�gé�la,�Zámbori
Jánosné.�a�ku�ra�tó�ri�um�el�nö�ke:�Jánoshida�köz�ség�Ön�kor�mány�za�ta�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�ének
24/2001(IV.26).� szá�mú� ha�tá�ro�za�ta� alap�ján� tör�tént� meg�bí�zás�sal� Mol�nár� Istvánné.
társ�el�nö�ke:�drávuczné�répási�Ilo�na.�Gaz�da�sá�gi�ve�ze�tő:�Sztruhaláné�Var�ga�Már�ta.
te�vé�keny�sé�gük�és�gaz�dál�ko�dá�suk�leg�fon�to�sabb�ada�ta�it�a�Jánoshidai�Hír�adó�ön�kor�-

mány�za�ti� lap�já�ban� nyil�vá�nos�ság�ra� hoz�zák.� Cél�ja�ik�meg�va�ló�sí�tá�sát� tá�mo�ga�tá�sok�ból,� az
SZJa�1�%-ának� fel�aján�lá�sá�ból,�pá�lyá�za�tok�ból� és� ren�dez�vé�nyek� (ala�pít�vá�nyi�bá�lok)
be�vé�te�lé�ből�biz�to�sít�ják.
az�ala�pít�vány�tag�jai�rend�sze�re�sen�részt�vesz�nek�a�köz�ség�kul�tu�rá�lis�és�sportren�dez�-

vé�nye�in,�ezeken szer�ve�zé�si�fel�ada�to�kat�lát�nak�el,�és�az�ala�pít�vány�anya�gi�lag�is�tá�mo�gat�ja
a�prog�ra�mo�kat.�
ál�lan�dó�és�rend�sze�res�ün�nep�ség�a�fa�lu�na�pok�hoz�–�újabb�ne�vén�Hí�di�na�pok�–�kap�cso�-

ló�dik,�amely�min�den�év�jú�ni�us�utol�só�hét�vé�gé�jén�van�(jánoshidai�bú�csú�idő�pont�ja).�2000-ben
a�mil�len�ni�u�mi� ün�nep�sé�gen� ke�rült� sor� a�ke�resz�te�lő� Szent� Já�nos-szo�bor� fel�ál�lí�tá�sá�ra� a
Zagy�va-híd�nál,�me�lyet�az�ala�pít�vány�200.000�Ft-tal�tá�mo�ga�tott.�

a hBK meg ala pí tá sá nak, mű kö dé sé nek le he tő sé ge a „jánoshida Köz sé gért
Közala pít vány”-hoz kö tő dik
az ala ku lás idő pont ja: 1996. áp ri lis 17.
az ala pít vány kép vi se lő je: Mol nár istvánné
Ki emel ke dő köz hasz nú szer ve zet: 1998. ja nu ár 1-től
nyil ván tar tás ba vet te: jász-nagykun-szolnok Me gyei Bí ró ság 
Bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li ha tá ro zat szám: Pk. 61/990/1996/4. 
Bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li ha tá ro zat be jegy zé sé nek dá tu ma: 1996. jú ni us 5.
adó szám: 18826878-1-16
Bank szám la szám: jász-Ta ka rék szö vet ke zet 69500187-10300679
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Ke resz te lő Szent Já nos-szo bor

A XI. Jász Vi lág ta lál ko zón Eszes Bé la pol gár mes ter a jász ka pi tány sze mé lyét je len ti be

a�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�al�kal�má�val�ke�rült�sor
a�Fő�ut�cán�a�„ré�gi�kán�tor�kút”�he�lyén�dísz�-
kút� fel�ál�lí�tá�sá�ra,�me�lyet� a� köz�sé�gi� ön�kor�-
mány�zat�tal�vál�lal�ta�együtt�az�ala�pít�vány.�
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az�óvo�dá�nál�gyer�mek�bú�to�rok,�já�té�kok�vá�sár�lá�sá�hoz�já�rul�hoz�zá.�tá�mo�ga�tás�ra�ke�rül�tek
szak�kö�rök,�gyer�mek�mű�so�rok,�mű�velt�sé�gi�ve�tél�ke�dők.�több�éven�ke�resz�tül�tá�mo�gat�ta�az
ala�pít�vány�a�jó�ké�pes�sé�gű�ta�nu�lók�fel�ső�fo�kú�ta�nul�má�nya�it,�az�or�szá�gos,�me�gyei�ta�nul�má�nyi
ver�se�nye�ken�do�bo�gós�he�lye�zést�el�érő�gyer�me�ke�ket.�
a�köz�sé�gi�nép�dal�kó�rus,�va�la�mint�a�ka�ma�ra�kó�rus�tag�ja�i�nak�ün�ne�pi�fel�lé�pő�ru�há�za�tuk

meg�vá�sár�lá�sát�230.000�Ft-tal�tá�mo�gat�ta�az�ala�pít�vány.�

Éven�te� 3-4� al�ka�lom�mal� szer�vez� az� ala�-
pít�vány� szín�ház�lá�to�ga�tást.�kö�zel�10�éve
min�den év�ben� többna�pos� ki�rán�du�lást
szer�vez�a�fa�lu�la�kos�sá�gá�nak�szá�má�ra.�
az� ala�pít�vány� ku�ra�tó�ri�u�ma� dön�té�se

alap�ján�Jánoshida�tör�té�ne�té�nek�fel�dol�go�-
zá�sá�ról� 2010-ben� köny�vet� je�len�te�tett
meg.� a� köz�ség�ben� dol�go�zó� ér�tel�mi�sé�gi
szak�em�be�rek� és� Jánoshidáról� el�szár�ma�-
zot�tak� se�gí�tő� köz�re�mű�kö�dé�sé�vel� si�ke�rült
az�el�ha�tá�ro�zást�vég�re�haj�ta�ni.�
a� könyv� fő�szer�kesz�tő�je:� drávuczné

répási�Ilo�na,�a�szer�kesz�tő�bi�zott�ság�tag�jai:
eszes�Zoltánné,�Horváthné�Sza�bó�ka�ta�lin,
Pin�tér� krisz�ti�na,� Zámbori� Já�nos,
Zámbori�Jánosné. A Jánoshidai Nép dal kör ci te rá sai ze né lés köz ben

A�Jánoshidai�Nép�dal�kör�fel�lé�pé�se�a�XI.�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zón
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2011-ben� újabb� köny�vet� je�len�te�tett� meg
„egy�szer�volt,�ré�gen�volt”�cím�mel,�amely�nek
fő�szer�kesz�tő�je:� drávuczné� répási� Ilo�na,� a
szer�kesz�tő�bi�zott�ság� tag�jai:� Horváthné� Sza�bó
ka�ta�lin,�Szőllősiné�Pin�tér�krisz�ti�na.�

az�ala�pít�vány�kép�vi�se�lő�je�tag�ja�volt�a�Jász
Ba�rá�ti� tár�sa�sá�gok� Fó�ru�má�nak,� kép�vi�sel�ték
Jánoshidát,�majd�2011-től�kez�dő�dő�en�pe�dig
már�a�Hidaiak�Ba�rá�ti�kö�ré�nek�ve�ze�tői�vesz�nek
részt�a�ta�lál�ko�zón.
az�ala�pít�vány�is�tá�mo�gat�ta�a�Já�szok�egye�sü�le�te�ál�tal�út�nak�in�dí�tott�XVI.�Jász�da�los

ta�lál�ko�zót,�ame�lyet�2008-ban�Jánoshida�ren�de�zett.�a�da�los�na�pon�16�cso�port�mu�tat�ta
be�ének�csok�rát.�

megnevezése: Falunap
helye: szabadidőpark, Faluház, Zagyva-híd Közösségi ház
időpontja: Keresztelő szent jános napjához, június 24-hez a legközelebb eső hét vége
Programja: kulturális programok, lovas rendezvények
információ: 06-57/658-430, 06-57/558-081
megnevezése: családi nap
helye: szabadidőpark
időpontja: május
Programja: kulturális programok, családi sportprogramok, főzőverseny
információ: 06-57/658-430, 06-57/558-081

Községi KiEmELt rEndEzvény:

A két könyv bo rí tója

A jánoshidai 
da lo so kat 
Zámbori Já nos 
emeritus 
jász ka pi tány 
és fe le sé ge 
kíséri
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Jászágó a Jász föld egyik leg ki sebb te le pü lé se He ves me gye ha tá rán. A te le pü lést egy
1478-ban kelt ok le vél ben em lí tik elő ször Ágó né ven mint jász jo gú ki vált sá gos he lyet. A
tö rök hó dolt ság ter he it Ágó is meg szen ved te. A sok szen ve dés nem volt elég, a tö rö kök
fel éget ték, a tér kép ez után pusz ta ként je lez te he lyét. 

A la kos ság zö me Árok szál lás ra me ne kült, így tör té ne te a XVII. szá zad tól egy beol vadt
Árok szál lá sé val. I. Li pót a Hár mas ke rü let ré sze ként Ágó pusz tát is el ad ta a Né met
Lo vag rend nek. Má ria Te ré zia 1745. má jus 6-án kelt kis dip lo má ja, majd en nek 1751-es
tör vény be ik ta tá sa le he tő vé tet te a já szok ön meg va ló sí tá sát. A II. vi lág há bo rú
Jászágón is szed te az ál do za ta it, nemcsak a be vo nult ka to nák kö zött, ha nem a la kos ság
a két át vo nu ló had se reg har ca i tól is szen ve dett. 

A ta nya vi lág ne héz esz ten dei vol tak ezek, a csa lá dok meg fo gyat koz tak, sok volt a
tör vény te len ség. 1950-ben jegy zői ki ren delt sé get hoz tak lét re, eb ben az év ben 388
la kó há zat és 1554 sze mélyt tar tot tak nyil ván. 1952. ja nu ár 1-jén önál ló köz igaz ga tá sú,
sa ját ta náccsal ren del ke ző Jászágót tör vé nye sí tett a bel ügy mi nisz té ri um. 1978-ban azon ban
sze rep  nél kü li te le pü lés nek ítél te tett Jászágó, és Jászárokszállás szék hely köz ség hez
kö töt ték a sor sát. Ez az ál la pot csu pán 1990-ig állt fenn, ami kor a te le pü lés új ból
vissza kap ta ré gi stá tu szát. 1998-tól önál ló jegy ző is dol go zott a te le pü lé sen, majd 2008-ban
Pusz ta mo nos tor ral kö zö sen kör jegy ző ség ke rült ki ala kí tás ra. Ma kb. 750 la ko sa van a
te le pü lés nek, és min den alap in téz mény mű kö dik.

A te le pü lés ne ve ze tes sé gei: Hely tör té ne ti és nép raj zi gyűj te mény, Is ko la tör té ne ti
gyűj te mény, Ágói Öreg ház – Táj ház, Is ko la ká pol na, ró mai ka to li kus temp lom.

Az 1992. au gusz tus har ma dik szom bat já ra össze hí vott köz gyű lés el fo gad ta az ala pí tóle ve let,
s meg ala kí tot ta az Ágóiak Ba rá ti Egye sü le tét (rö vi den: ÁBE), meg vá lasz tot ta az el nö két és

Az egye sü let ne ve: ágóiak Ba rá ti Egye sü le te (áBE)
Az ala pí tó ta gok lét szá ma: 25 fő A je len le gi tag lét szám: 40 fő
szék he lye: 5124 jászágó, Kókai tér 4.
Az egye sü let kép vi se lő je: Macsi sán dor el nök
A szer ve zet be jegy zé sé nek idő pont ja: 1992. no vem ber 6.
Köz hasz nú szer ve zet be jegy zé sé nek idő pont ja: 2001. 10. 12.
Adó szám: 18824278-1-16
Bank szám la szám: jászárokszállás és Vi dé ke Ta ka rék szö v. 69400111-10005439
Le vélcím: 5124 jászágó, Kókai tér 4.
E-mail: baratiegyesulet@freemail.hu,  www.jaszago.hu
Te le fon: 06-57/526-020

ÁGÓIAK BA RÁ TI EGYE SÜ LE TE (ÁBE)
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vá laszt má nyát. El fo gad ta az ala pí tók ál tal meg ha tá ro zott cé lo kat, hogy fel tár ják és
meg men tik elő de ink örök sé gét, tár gyi és ha gyo má nyi em lé ke it. Igye kez nek ba rá ti kap cso -
la tot lé te sí te ni a kör nye ző jász te le pü lé sek kel. Meg ál la pí tot ták mű kö dé si sza bály za tu kat. 
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El in dí tot tuk az ÁBE Hír le ve lét, amely ne gyed éven ként je lent meg, szer kesz tő je
Macsi Sán dor. El ké szült az egye sü let cí me re, mely az előző oldalon látható.

Mint a mel lé kelt Ala pí tóle vél is bi zo nyít ja, Jászágó köz ség je le né ért és jö vő jé ért
ala kult, az ala pí tók szán dé ka sze rint. 

1992� és�1994�kö zött ása tá sok foly tak a Te lek-dű lő ben
dr. Selmeczi Lász ló ve ze té sé vel. A kö zép ko ri temp lom
fel tá rá sá ból a hely tör té ne ti gyűj te mény be is ke rül tek
em lék tár gyak, kö vek.

Meg ala kult az Ágóiak Ba rá ti Egye sü let bu da pes ti
cso port ja, amely nek ve ze tő je Kele Sán dor lett. 

Tag ja volt a bu da pes ti cso port nak Jászágó egy ko ri
hí res szü lött je dr. Csi kós Bé la is, a mű sza ki egye te mi
tan könyv társ szer ző je, az OVIT Vál la lat mű sza ki ve zér -
igaz ga tó-he lyet te se. Több ki tün te té se mel lett Ál la mi
Dí jat ka pott az el ső 750kV-os vil la mos táv ve ze ték és
alállomás lét re ho zá sá ért. Ne vé hez öt ta lál mány fű ző dik,
me lyek kö zül a leg je len tő sebb a nagy fe szült sé gű FAM-
technika és -tech no ló gia ki dol go zá sa. Ter ve zé se nyo mán
tör tént meg Jászágón a Nagyhalom-dű lő ben a ta nya sor
vil la mo sí tá sa. 1994. de cem ber 7-én hunyt el. Em lé két az
is ko la tör té ne ti gyűj te mény ben őriz zük, s 2010-től
osz tály te rem vi se li a ne vét az ál ta lá nos is ko lá ban.

Dr. Csikós Béla ter ve zé se
nyo mán tör tént meg

Jászágón a Nagyhalom- 
dű lő ben a ta nya sor 
vil la mo sí tá sa. 1994. 

de cem ber 7-én hunyt el.
Em lé két az is ko la tör té ne ti 
gyűj te mény ben őriz zük. 

Ala�pí�tó�vá�laszt�má�nyi�ta�gok: Je�len�le�gi�tiszt�ség�vi�se�lők�és�vá�laszt�má�nyi�ta�gok:�

Macsi Sán dor Macsi Sán dor el nök (örö kös tisz te let be li is)

Mo zsár Ferencné Mo zsár Lászlóné tit kár

Mo zsár Lászlóné Pak si Józsefné pénz tá ros

Pak si Józsefné Ágos ton Madolna

Pethes An gé la Bog nár Józsefné

Kele Sán dor Dobosné Tari Má ria

Ke le men Gyu la Fe hér Gá bor

Fellner Fe renc Ko vács Lászlóné

Uhrínyi Jó zsef Mol nár Krisz ti na

Gál Ti bor Nemoda Józsefné

Verseginé Ro mán Már ta
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A 2011. évi Jász Vi lág ta lál ko zón a Jászágói Nép dal kör fel lé pé se

Az egye sü le tünk tá mo ga tá sá val 1995. ja nu ár 16-án új mű ve lő dé si cso port ala kult: a
Jászágói Nép dal kör, Sza bó Gyuláné ve ze té sé vel.

1995-ben a „Jász ság a ma gyar kul tú rá ban” kon fe ren ci án meg hir det ték a ta nyai is ko lák
em lé ke i nek össze gyűj té sét, mely nek össze fo gá sát Macsi Sán dor ÁBE-el nök re bíz ták. 

l996-tól az Ágóiak Ba rá ti Egye sü le té nek
olyan ko moly prog ram ja i ala kul tak ki az
éves ta lál ko zó in, hogy az ön kor mány zat
Fa lu nap pá nyil vá ní tot ta.

1997-től�az egye sü let köz hasz nú tár sa ság gá
vált, és et től az év től jo go sult az adó zók
1%-os fel aján lá sá ra. 

1999-ben – az is ko lai ne ve lést se gít ve –
a ta nu lók kö ré ben pá lyá zat ke re té ben a
„Vitamin kák” (ver seny ző cso port) glinco
biloba fát ül tet ett az is ko la ud va rá ra a ba -
rá ti egye sü let se gít sé gé vel, ame lyet ké sőbb
az ön kor mány zat vé det té nyil vá ní tott.

Az egye sü let ja vas la tá ra 1997-ben ké szült
el a Bu da pes ti Ker té sze ti Egye tem 

ta ná ra i nak és di ák ja i nak köz re mű kö dé sé vel
Jászágó egye di táj ér té ke i nek ka tasz te re
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2000. má jus 6-án si ke res if jú sá gi ve tél ke dőt ren de zett az ÁBE a Jász ság tör té ne té ből, a
redemptio év for du ló jára em lé kez ve. 

2002-ben a ba rá ti egye sü let részt vett a te le pü lés önál ló sá gá nak öt venéves
év for du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep ségso ro zat szer ve zé sé ben. Az Ágóiak Ba rá ti
Egye sü le té nek el nö ke, Macsi Sán dor, Jászágó Köz ség Ön kor mány za tá tól dísz pol gá ri
ki tün te tést ka pott. 

2003� és� 2004 kö zött a gö döl lői DUFLEX Fo tó stú dió fény ké pez te a te le pü lést, az
anyag ból ki ad vány ké szült, mely nek ki adá sát az egye sü let anya gi lag is tá mo gat ta.

Mun ká ban
a zsű ri

A győz tes
fény sza rui

csa pat
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A ki ad vány cím lap ja

Az Ágóiak Ba rá ti Egye sü le te meg ala ku lá sa óta
tö re ke dett egy táj ház lét re ho zá sá ra. Elő ször
épí tés re gon dol tak, majd 2005-ben ar ról dön -
töt tek, hogy meg vá sá rol ják a há rom sej tes,
Jászágó, Rá kó czi u. 3.sz. alat ti pa raszt há zat,
amely táj ház ként funk ci o nál. Olyan há zat
sze ret tek vol na, amely ben be mu tat ha tó a be te -
le pült egy sze rű há za, ta nyá ja. A vá sár lás után a
be ren de zé se is meg tör tént, és az „Ágói Öreg -
ház” ne vet kap ta. Az egye sü let tag jai elő ször
ke men cét épít tet tek, az ud va ron lét re hoz ták a
ko ra be li gaz da sá gi épü le te ket, ku ko ri ca gó rét,
disz nóólat, csir keólat, mé hest. A ko ráb bi is tál -
ló ban pe dig a pa rasz ti élet hez tar to zó tár gya kat
mu tat ják be. A vá sár lás 2005 nya rán tör tént,
az óta csak bő vül a lát ni va ló ezen a te rü le ten
is. 2007-ben volt a hi va ta los meg nyi tó ja. 

Az em ber és a ter mé szet egy sé ge: az „Öreg ház” elő te re
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2007. au gusz tus 17-én Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Mú ze um igaz ga tó ja meg nyi tó
be szé dét tartja

A ba rá ti egye sü let vá laszt má nya el ha tá roz ta, hogy igyek szik az is ko lás  ko rú gyer me kek
ér dek lő dé sét is fel kel te ni a ko ráb ban itt élők éle te iránt. Elő ször csak a he lyi gyer me kek nek
és szü le ik nek szer vez tek egy csa lá di, hét vé gi prog ra mot, amely a „Nagy apá ink nyo má ban”
el ne ve zést vi sel te. Meg is mer ked tek a lá to ga tók, részt ve vők a gyűj te mé nyek kel, ré gi
já té kok kal, hasz ná la ti tár gyak kal. Lo vas ko csi val be jár ták a te le pü lést, sőt ki lá to gat tak a
ta nya sor ra is. Ebéd re a „Nagy anyá ink kony há já ban” ké szült éte le ket kap ták. Ké sőbb
már más te le pü lé sek ről is ér kez tek ér dek lő dők. Ne gye dik év ben ke rült meg ren de zés re,
az utób bi ban a részt ve vők szá mát már kor lá toz ni kel lett. 
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A „Nagy apá ink nyo má ban” ren dez vény meg nyi tó ja

Az Is ko la tör té ne ti gyűj te mény ből: 
ta nyai gyer me kek já té kai

Is ko la ká pol na: ol tár
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Az Ágóiak Ba rá ti Egye sü le te cé lul tűz te ki az or szág meg is me ré sét, ezért éven te – ál ta lá ban
szep tem ber ben – or szág já ró ki rán du lást szer vez a ta gok és a te le pü lés la kos sá ga ré szé re.

Az ágóiak 2008. évi újiregi ki rán du lá sának résztvevői

Az ágóiak ki rán du lá sának nyírágói cso port képe 2011 szep tem be ré ben



A jász ba rá ti tár sa sá gok ve ze tői ta lál koz tak 2012 ok tó be ré ben Jászágón. A 2005 óta min den
év ben más-más te le pü lé sen meg ren de zés re ke rülő fó ru mon szép szám mal je len tek meg a
jász sá gi szer ve ze tek kép vi se lői. A dél előtt fo lya mán a részt ve vők meg is mer ked het tek
Jászágó lát ni va ló i val, így töb bek kö zött a hely tör té ne ti és nép raj zi, az is ko la tör té ne ti
gyűj te ménnyel, va la mint az Ágói Öreg ház zal is. A ta lál ko zó em lé ké re az is ko la ud va rán
tölgy fát ül tet tek a részt ve vők. A dél után fo lya mán va la mennyi egye sü let be szá molt az
el múlt év ben vég zett te vé keny sé gé ről. Szá mos öt let és ta pasz ta lat hang zott el ezen a
na pon, ame lyet va la mennyi egye sü let hasz no sít hat a ké sőb biek ben mun ká ja so rán.

A ta lál ko zó em lé ké re tölgy fát 
ül tet tek a részt ve vők

Egye sü le ti fog lal ko zá sa it rend sze re -
sen tart ja min den pá rat lan hó nap
má so dik szer dá ján, a vá laszt má nyi
ülé se ket pe dig min den pá ros hó nap
el ső hét fő jén. 

Meg em lé kez nek az ün ne pek ről,
kö szön tik az egye sü le ti tag ja i kat név -
nap juk alak al má ból, meg em lé kez nek
a ki emel ke dő ese mé nyek ről. Min den fog lal ko zá son a gyűj te mé nyek ből szár ma zó
egy-egy mű tárgy is be mu ta tás ra ke rül. Köz ér dek lő dés re szá mot tar tó té mák ban pe dig
gyak ran hív nak ven dégelő adó kat is.

Jászágó köz ség éven ként is mét lő dő ren dez vé nyei: 
áp ri lis 30-án es te: Ta vasz kö szön tő tá bor tűz
má jus má so dik szom bat ja: „Nagy apá ink nyo má ban” c. mú ze u mi nap
Jú li us el ső szom bat ja: Fo gat haj tó ver seny me gyei for du ló ja
Au gusz tus har ma dik szom bat ja: Fa lu nap, áBE-köz gyű lés, szü re ti fel vo nu lás és bál
Ok tó ber el ső va sár nap ján: Négyszállási bú csú
no vem ber má so dik szom bat ján: jász FA Ala pít vá nyi bál
de cem ber el ső va sár nap ja: „Fa lu – Mi ku lás”: hin tó val jár ja vé gig a fa lu gyer me ke it

A te le pü lé sen ta lál ha tó gyűj te mé nyek be je lent ke zés alap ján lá to gat ha tók. 
El ér he tő sé ge ink te le fo non: 06-57/426-184, 426-020, 426-254, 526-020

Községi KiEmELT rEndEzvény:

jászágó

34
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Há rom lel kes lo kál pat ri ó ta, Mar ton ri ta, si mon Kár oly és luk ácsi lász ló kez de mé nye -
zé sé re ala kult meg a Jászalsószentgyörgyi Hely tör té ne ti Kör 2012. már ci us 16-án a he lyi
Ci vil Ház ban. 

A kör cél ja
a te le pü lés tör té nel mé nek, kul tu rá lis örök sé gé nek meg óvá sa, to vább adá sa. ter mé sze ti,
tár sa dal mi ér té kek meg őr zé se, meg is mer te té se. Ha gyo má nyok te rem té se, ápo lá sa,
gaz da gí tá sa; mű em lék vé de lem. előb bi a múlt tár gyi em lé ke i nek, írá sos do ku men tu ma i nak
gyűj té sét és hoz zá fér he tő vé té te lét je len ti ál lan dó ki ál lí tá son, utób bi a hely tör té ne ti
ku ta tó mun kán be lül a ré gi szo kás vi lág fel fe de zé sét és an nak át örö kí té sét cé loz za meg.
Mind ezek olyan prog ra mok, ren dez vé nyek vagy ak ci ók ke re tén be lül va ló sul nak meg,
me lyek a jó kö zös ség hez va ló tar to zás él mé nyét erő sí tik a kör tag sá gá ban, és le he tő vé
te szik má sok be kap cso ló dá sát a hely tör té ne ti ku ta tás ba.

a kör meg ala ku lá sá nak előz mé nyé hez tar to zik, hogy a há rom ala pí tó kü lön-kü lön
már évek óta fog lal ko zott hely tör té ne ti ku ta tás sal. luk ácsi lász ló a Jász sá gi Hon is me re ti
egy let, si mon Kár oly a Jász sá gi Ha gyo mány őr ző egy let, Mar ton ri ta pe dig a Já szok
egye sü le té nek tag ja. Mind hár man úgy érez ték, hogy ed di gi mun kál ko dá suk ered mé nyét
köz kinccsé kel le ne ten ni ük.

a kö zös mun kál ko dás kez de tét a köz ség te me tő jé ben fel ál lí tott Vé dett sír kert do ku men -
tá lá sa tet te le he tő vé. 2012. feb ru ár 26-án a te me tő és a Vé dett sír kert tör té ne té ről szó ló
elő adás mel lett szentgyörgyön ké szült ré gi fény ké pe ket is né ze get tek az ér dek lő dők. az
elő adás és a ve tí tés si ke re olyan mér té kű volt, hogy azt köz kí vá nat ra foly tat ni kel lett. azon
az össze jö ve te len kez de mé nyez ték töb ben is a hely tör té ne ti kör meg ala ku lá sát.

a közösség neve: Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör
az alapító tagok létszáma: 27 fő A jelenlegi létszám: 35 fő
székhely: Civil Szervezetek Háza 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.
tisztségviselők: Simon Károly elnök
Marton Rita titkár
Lukácsi László jegyző
Blaha Zoltánné gazdasági ügyintéző
az alakulás időpontja: 2012. március 16.
levélcím: Simon Károly 5054 Jászalsószentgyörgy, Dózsa György út 17/a.
Mobil: +36-70/614-0970
e-mail: simonkaroly0@gmail.com, ritamartonszolnok@gmail.com
Honlap: http://helytortenet.jaszalsoszentgyorgy.net

Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör

Talált József emeritus jászkapitány
Fajka József online felelős
Major András szervező
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A helytörténeti kör
megalakulása

Alapító 
tagok

Kovács Kálmán ismerősöket mutat egy 1929-es fotónSimon Károly elnök
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j 2012. au gusz tus 20-án meg�nyi�tot�tuk�a�Hely�tör�té�ne�ti�Gyűj�te�ményt. Har minc év után
új ra van „mú ze u ma” szentgyörgynek! a nem rég fel újí tott szent im re is ko la épü le té ben
ál lan dó ki ál lí tá son lát ha tó a né pi kul tú ra össze gyűj tött tár gyai se gít sé gé vel egy
egy ko ri szo ba bel ső, kony ha, kam ra, fod rász üz let.

Életünk
j el ső ren dez vé nyünk a „20 éves a Já szok egye sü le te” ván dor ki ál lí tás he lyi be mu ta tá sa

volt 2012 má ju sá ban, ame lyet he lyi anya gok kal bő ví tet tünk. a jász ka pi tány és
kapitányné öl tö ze té nek be mu ta tá sá val és a lá nyok ré szé re egy jász fő kö tő fel pró bá -
lá sá val él mény sze rű vé tet tük a ki ál lí tást. a lá to ga tók elő adá son is mer het ték meg a
já szok és a Jász ság tör té ne tét.

A ki ál lí tás meg nyi tá sa

A jász ka pi tány öl tö zé ké nek be mu ta tá sa

Luk ácsi Lász ló a Jász ság ról be szél Fő kö tő pró ba
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egy má sik te rem ben idő uta zást te het nek a lá to ga tók a múlt év szá zad ba a gyűj te -
mény hez kap cso ló dó fo tó ki ál lí tás se gít sé gé vel. a ké pe ken a pa rasz ti élet ne héz
mun ká i nak meg örö kí té se mel lett a ré gi ipa ro sok lát ha tók mun ka köz ben.

Szo ba bel ső                              Ker tész Lászlóné ado má nyá val

A csiz ma hú zás be mu ta tá sa                                Weiszmüller Bé la  fod rász üz let ének rész le te

Ko vács Kál mán lá nyá val 
és ba rát já val a kony há ban em lé ke zik

A ké pen mi va gyunk 
1962-ben egy ara tás szü ne té ben
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j Luk ácsi Lász ló az ön kor mány zat ál tal ala pí tott „Jász -

alsó szentgyörgy Köz sé gért” Dí jat ka pott a köz ség kul -

tu rá lis ar cu la tá nak for má lá sá ban vég zett több év ti ze des

szín vo na las te vé keny sé gé ért, hely tör té ne ti ku ta tó -

mun ká já ért. A dí jat 2012. au gusz tus 20-án ad ták át

az V. Csa lá di Nap köz sé gi ren dez vény ke re te in be lül.

j az V.�Csa�lá�di�Nap�fő�ző�ver�se�nyén�tö r ő -
csik ig nác bab gu lyá sa 3. he lye zést ért el.

j 2012. szep tem ber 12-én Jászalsó szent -
györgyön tar tot ta ne gyed évi ta�nács�ko�-
zá�sát� a� Jász�sá�gi� Hon�is�me�re�ti� Egy�let,

akik el is me rő en szól tak ed di gi te vé -
keny sé günk ről, és gra tu lál tak a Hely tör -
té ne ti gyűj te mény ki ala kí tá sá hoz.

j Fel�vet�tük� a� kap�cso�la�tot� az� alattyáni

Hely�tör�té�ne�ti� Kör�rel� és a jász kar a je női
hely tör té ne ti ku ta tó val. alattyánban
már rég en mű kö dik a hely is me re ti kör,
így őket kér tük meg, hogy ad ják át
ta pasz ta la ta i kat. „Ka rá hoz” tör té nel mi
szá lak fű zik a fa lut, így ter mé sze tes volt
a kap cso lat fel vé tel. A Honismereti Egylet tanácskozása

Tö r ő csik Ig nác bab gu lyá sa

Borsányi Ist ván 
az alattyániak ven dé ge ként
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j az Or szá gos Könyv tá ri na pok ke re tén
be lül a Köz�sé�gi� Könyv�tár� és� a

hely�tör�té�ne�ti�kör�csa lá di fo tó al bu mok
vá lo ga tott ké pe i ből ve tí tést szer ve zett.

Mar ton Ri ta gyűj te mé nye 
ér de kes ké pe it ve tí ti

j „Az�én�Szentgyörgyöm” cí mű fo tó pá -
lyá zat el ső for du ló já ra be ér ke zett
mun kák kö zül Kar dos ta más fo tó -
mű vész, szarvák im re pol gár mes ter,
az online tet szés nyil vá ní tók és a
Hely tör té ne ti Kör tag ja i nak sza va za -
ta i val ki vá lasz tot tuk a szentgyörgyi
Kró ni ka 2013-as nap tár mel lék le té nek
fo tó anya gát. a pá lyá zat 2013 áp ri li -
sá ban zá rul, a leg jobb fel vé te lek ből
ki ál lí tást ren de zünk, az el ső há rom
fo tóst dí jaz zuk.

He ge dűs Gá bor: 
Te me tő

j a hely tör té ne ti kör a tél fo lya mán több olyan ha�gyo�má�nyos�mes�ter�sé�get�is�be�mu�tat,

mely nek él nek mű ve lői a fa lu ban, de egy re ke ve seb ben is me rik őket (csi ga csi ná lás,
sző nyeg szö vés, pör költ tor ta-ké szí tés stb.). Fon tos nak tart juk a te vé keny sé gek
gya kor la ti be mu ta tá sát és a mun ka köz be ni be szél ge tést is.

j „Ba�ran�go�lás�a�te�me�tő�ben”�címmel a hely tör té ne ti kör el ső
évé ben köny vet adott ki! si mon Kár oly több évig tar tó
ku ta tó mun ká ját össze gez te, Mar ton ri ta a fo tó kat ké szí tet te,
és könyv vé szer kesz tet te. az össze ál lí tás a köz ség te me tő jé nek
sír em lé ke i ből mu tat be kö zel száz öt ve net, mellyel em lé ket
ál lít a te le pü lés kö zé le té ben funk ci ót vi se lő je les sze mé lyek nek,
gaz dál ko dók nak, ipa ro sok nak, az 1848/49-es sza bad ság -
harc ban részt  ve vő hon vé dek nek, a vi lág há bo rúk hő si
ha lot ta i nak.
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Ott voltunk 
j 2012. jú li us 7-én Jászfelsőszentgyörgyön a Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�ra a mi köz sé günk is

be�mu�ta�tó�sát�rat�ké szí tett, me lyet szá mos ér dek lő dő ke re sett fel. ros té lyos ka láccsal
és he rő cé vel kí nál tuk ven dé ge in ket. a sá tor ban nagy mé re tű fo tó kon mu tat tuk be a
fa lunk éle té ről ké szí tett fel vé te le ket. a fel vo nu lá son a roz ma ring asszony kó rus jász
öl tö zet ben kép vi sel te te le pü lé sün ket. a mű sor ban szentgyörgyi nép da lo kat éne kel tek.

j a Viii. Hár mas ke rü le ti ké�zi�ara�tó�ver�seny�re 2012. jú li us vé gén ke rült sor Jász be rény ben.
ta lált Jó zsef jász ka pi tá nyunk és fe le sé ge, er zsé bet asszony, csa pa tot szer ve zett.
si ke rült meg nyer ni ük Kis Bé la gaz dát és csa lád ját a ver se nyen va ló rész vé tel re, ami vel
nem kis fel ada tot vál lal tak a rek ke nő hő ség ben és a ha gyo má nyos öl tö zet ben.

Szarvák Im re pol gár mes ter csa lád já val 
a sát runk ban

Fajka Jó zsef csa lád já val, Mar ton Ri ta, 
Luk ácsi Lász ló

A Roz ma ring Asszony kó rus a fel vo nu lás ra gyü le ke zik       Ta lált Jó zsef jász ka pi tány és fe le sé ge
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a roz ma ring asszony kó rus a ver seny köz ben ara tó da lok kal szó ra koz tat ta a ver seny -
ző ket és a kö zön sé get. a zsű ri Kis ta más nak a leg kac ki á sabb Ka szá ló, édes any já nak
a leg jobb Ma rok sze dő Dí jat ad ta. a Jász Mú ze um kü lön dí ját is a Kis csa lád nyer te
el. az ara tó ver sennyel egy idő ben zaj lott a né pi éte lek Fő ző ver se nye, ami re Ví zi
im re és Bathó al bert kakaspörköltjével ne vez tünk.

Ví zi Im re és Bathó Al bert hat 
ka kas ból főz te a pör köl tet

j Kö szö net a szentgyörgyieknek, akik ak tív ré sze sei az örök ség meg őr zés fel ku ta tá sá nak,
do ku men tá lá sá nak. Kö szö net Jászalsószentgyörgy Köz sé gi ön kor mány zat nak és
szarvák im re pol gár mes ter úr nak az ön zet len se gít sé gé ért, ami vel min den ren dez vé -
nyün ket és a könyv ki adá sát is tá mo gat ták.

Kis Bé la a ka sza ve rő

Kis Bé la és csa lád ja az ara tó ver se nyen

Köz sé gi ki emelt ren dez vény meg ne ve zé se: Csa lá di nap
He lye: Va das park 
idő pont ja: au gusz tus 20.
Prog ram ja: fő ző ver seny, tűz ol tó- és sport be mu ta tók, kul tu rá lis mű sor, pop kon cert
in for má ció: www.jaszalsoszentgyorgy.hu

Községi KieMelt rendezvény:
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Jászfényszaru
Jászágó

pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

alattyán

Jánoshida
Jászladány
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az egyesület neve: jászapátiak Baráti Egyesülete (jaBE)
az alapító tagok létszáma: 200 fő a jelenlegi taglétszám: 140 fő
székhelye: 5130 jászapáti, Dr. szlovencsák imre út 4-6.
az egyesület képviselője: Lóczi Miklós
az alakulás időpontja: 1997. június 26.
adószám: 18830527-1-16
Bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11993805-06301282-00000000
Levélcím: 5130 jászapáti, Dr. szlovencsák imre út 4-6.
E-mail: jabe@freemail.hu, jaszapatiakbaratiegyesulete@gmail.com 
telefon: 06-57/440-516 (355-ös mellék) Fax: 06-57/540-620 Mobil: +36-30/600-4818
Honlap: www.jabe.hu 
tisztségviselők: Elnök: Lóczi Miklós

alelnök: szabóné Nagy Enikő

JÁSZAPÁTIAK BARÁTI EGYESÜLETE (JABE)

Az 1990-es évek de re kán kü lön bö ző be szél ge té sek, ta lál ko zók al kal má val gyak ran fel me rült
az az öt let, hogy a te le pü lé sün kért ten ni aka ró he lyi, va la mint a Jász apá ti ról el szár ma zott
la ko so kat össze fo gó szer ve ze tet hoz zunk lét re. Kö ve ten dő pél dá ul szol gál tak er re a
kör nye ző te le pü lé se ken kü lön bö ző né ven mű kö dő, de cél ja it te kint ve azo nos egye sü le tek
is. Egy lel kes kis csa pat ha té kony köz re mű kö dé sé vel 1997. el ső fe lé ben ala kult meg
ön szer ve ző dő mó don kö zel 200 fő vel a Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te. Az egye sü let össze -
fog ja mind azo kat, akik ké szek ön zet le nül te vé keny ked ni a vá ros tör té nel mi, épí té sze ti és
ter mé sze ti ér té ke i nek vé del mé ben, a vá ros szé pí té sé ben és fej lesz té sé ben. 

A Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te az zal a cél lal jött lét re, hogy Jász apá ti és az egész
Jász ság múlt ját, je len ét és jö vő jét fi gye lem mel kí sér je, és fej lő dé sé hez se gít sé get nyújt son.
Az egye sü let te vé keny sé ge ma is sok ol da lú an se gí ti a Jász ság tör té ne té nek és ha gyo má -
nya i nak ápo lá sát. Cél ki tű zés ként sze re pel az em lék tár gyak össze gyűj té se, ren de zé se és
be mu ta tá sa az ér dek lő dő kö zön ség szá má ra, amellyel sze ret nék elő se gí te ni a szü lő föld höz
va ló ra gasz ko dást. Az egye sü let to váb bi cél ja: Jász apá ti tu do má nyos, kul tu rá lis, ok ta tá si,
sport élet ének tá mo ga tá sa, kör nye ze ti, esz té ti kai ér té kei nek meg őr zé se, gya ra pí tá sa és
el is me ré se.

Rend sze re sen tart ják a kap cso la tot a he lyi és az el szár ma zott jászapátiakkal, ápol ják
az Apá ti ne vű te le pü lé sek, kül föl di test vér vá ros ok kö zöt ti kap cso la to kat. Cél ja ik el éré se
ér de ké ben ta lál ko zó kat, kö zös lá to ga tá so kat szer vez nek, szo ros együtt mű kö dés ben a
vál lal ko zói, ön kor mány za ti és a ci vil szek tor kép vi se lő i vel. Te vé keny sé gük se gí ti a vá ros
és a Jász ság tör té ne té nek, ha gyo má nya i nak ápo lá sát, ezért több hely tör té ne ti ki ad ványt
is meg je len tet tek. 
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Az egye sü let éven te több ha gyo -
mány őr ző ren dez vényt szer vez, ame lyek
kö zött kell meg em lí te ni a Jász sá gi
Gaz da na po kat, az Ara tó na pot, a Jász
Al ko tók Kö re mű vész tá bort, és társ szer -
ve ző ként vesz nek részt a Jász tánc
Ala pít vány ál tal szer ve zett Ha gyo má nyos
szak mák-szak mai ha gyo má nyok ren dez -
vényso ro zat ban is.

Az egye sü let to váb bi cél jai kö zött
sze re pel a spor to lá si le he tő sé gek szé le sí té se.
Min den év ben ke rék pár tú rát szer ve zünk

gyer me kek és fel nőt tek ré szé re egy aránt.

Ez a tú ra a Já szok Vi lág ta lál ko zó já hoz
kap cso ló dik, így min den év ben más és
más te le pü lés le het a cél ál lo más.

Az egye sü let ál lan dó ren dez vé nyei
Az egye sü let min den esz ten dő ben a mél tán

hí res JABE bál lal nyit ja meg ren dez vé -

nye i nek so rát, me lyet feb ru ár utol só

szom ba ti nap ján ren dez meg. A fel lé pők
kö zött van nak he lyi ama tőr cso por tok, de
a részt ve vők szó ra koz ta tá sá ról min den
év ben ne ves mű vé szek is gon dos kod nak.
A leg több részt ve vő  1998-ban volt,

Az egye sü let üze mel te ti a Jászszentandrási
úton ta lál ha tó Ta nya mú ze u mot a Vándorfy

Já nos Hon is me re ti Szak kör 
tag ja i nak se gít sé gé vel  
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ami kor 455 fős ven dég se reg mu la tott a bá lon.
A tom bo la sor so lás és a be lé pők ből össze -
gyűj tött be vé tel hoz zá já rul az egye sü let éves
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá hoz, va la mint
könyv ki adá si te vé keny sé gü ket se gí ti. 

A leg na gyobb né ző se re get a Jász sá gi

Gaz da na pok ren dez vé nyük moz gat ja meg,

me lyet áp ri lis vé gén, má jus ele jén szer vez nek

meg. A két-há rom na pos ren dez vé nyen
nemcsak a be mu tat koz ni vá gyó kéz mű ve se ket,
ter me lő ket, vál lal ko zá so kat vár ják, ha nem
az or szág kü lön bö ző pont já ról ér ke ző
ér dek lő dő ket is. A Jász sá gi Gaz da na pok
ge rin cét a ha gyo má nyos gép be mu ta tó ad ja
és ad ta, azon ban a ren dez vény az évek
so rán me ző gaz da sá gi jel le gét csök kent ve
egy re in kább csa lá di ren dez vénnyé vált, és
szí nes prog ra mok kal vár ja az ide lá to ga tó kat.
A prog ra mok ma már el ső sor ban a nagy kö -
zön ség nek szól nak: gép be mu ta tó val, lo vas -
ver sennyel, ha gyo má nyos mes ter sé gek
be mu ta tó já val és a Mus kát li Nép dal kör
Da los ta lál ko zó já val bő vül tek az ese mé nyek.
Az egyik esz ten dő ben óri á si si ke re volt a
ré gi re cept sze rint ké szült sü te mé nyek
kós to ló já nak, amit a Jászapátin mű kö dő
nyug dí jas klub ok, a hon is me re ti szak kör és
a Mus kát li Nép dal kör tag jai szer vez tek. 
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Min den év jú li us má so dik szom ba ti nap ján szer ve zik meg a szo ká sos Ara tó na pot,

me lyet a nyug dí ja sok és a Gaz da kör se gít sé gé vel hív tak élet re. A ren dez vény fő cél ja a
ha gyo mány ápo lás. A szo ká sok fel idé zé se nem csak a ké zi ara tás be mu ta tá sá ban nyil vá nul
meg, ha nem a „leg bát rab bak” meg mu tat hat ták a kakaspörköltfő ző -ver seny ke re te in
be lül azt is, hogy mit tud nak ké szí te ni a ba rom fi ud var ki rá lyá ból. Éven te több tu cat
ara tó pár ele ve ní ti fel az egy kor leg na gyobb, leg ne he zebb be ta ka rí tá si mun kát, a bú za
ara tá sát. A fi a ta lok megta nul hat nak mar kot szed ni, cso mót köt ni az idő seb bek től. 
A szó ra ko záshoz folk lórmű sor ral, nép ze nei kon cert tel ked ves ked nek a lá to ga tók nak. A
na gyob bak íjász be mu ta tón ve het nek részt egy kö ze li bú za táb lá ban, vagy éne kel ni és
tán col ni ta nul hatnak. A kakaspörkölt-kós to lás min den ki ét vá gyát csil la pí tja, és ez után
iga zi ara tó bá li mu lat ság veszi kez de tét, majd a ren dez vényt tom bo la sor so lás sal zár ják.

Az egye sü let tá mo ga tá sát él vez ve már
1995 óta mű kö dik a Jász�sá�gi� Al�ko�tók
Kö�re�(JAK), amely nek tag jai gra fi ku sok,
ipar mű vé szek, ta ná rok, köl tő, írók. Cél juk

ki ál lí tá sok ren de zé se, egy más al ko tó

kör nye ze té nek meg is me ré se, a mű vé szet

meg sze ret te té se a kör nyéken élő fi a tal -

ság gal. Ezért min den év ben nyá ri mű vész-
te le pet szer vez nek. Az ama tőr mű vé szek
két hé ten át dol goz nak a Vá gó Pál
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Mű te rem ben. A részt ve vők az or szág kü -
lön bö ző vá ro sai ból jönnek. Az al ko tók
hosszabb-rö vi debb időt töl te nek el Jász -
apá tin, több sé gé ben pe da gó gu sok vagy
nyug  dí jas ama tőr mű vé szek, akik itt gond -
ta la nul hó dol hat nak ked venc szen ve dé -
lyük nek. A mű vé szek  vál lal ták a kör nyék -
be li te het sé ges di á kok ok ta tá sát, ta ní tá sát
is. A mű vész te lep ve ze tő je Szalkári Ró zsa mű vész ta nár. A kéthe tes JAK tá bor min den
év ben a mű vé szek és gyer me kek mun ká i nak ki ál lí tá sá val zá rul a Vá gó Pál Mú ze um ban.

A JABE az évet az ok tó ber kö ze pén meg ren de zés re ke rü lő ha gyo mány őr ző ren dez vény -
so ro zat, a Ha gyo má nyos szak mák, szak mai ha gyo má nyok prog ram mal zár ja, me lynek
társ szer ve ző je az egye sü let. 

1998 au gusz tu sá ban in dí tot ta út já ra az egye sü let az „Apá ti ne vű te le pü lé sek ta lál ko zó ját”.
A Ma gya ror szá gon ta lál ha tó Apá ti ne vű te le pü lé se ken éven ként más-más hely szí nen
gyűl nek össze a ren dez vény részt ve vői, ahol a te le pü lé sek szí nes mű sor ke re té ben
mu tat koz nak be. Lel kes, kö zel 120 fős csa pat vett részt az Apá ti ne vű te le pü lé sek
ta lál ko zó ján au gusz tus ban, ahol a Jász apá ti Vegyeskar és a Mus kát li Nép dal kör tag jai
se gít sé gé vel a grafensteini fú vó so kat is ven dé gül lát ták. 

Szin tén eb ben az esz ten dő ben szer vez tek ke rék pár tú rát a tarnamérai Rend őr mú ze um ba,
va la mint Jász be rény be, a Jász Mú ze um ba. 

1998 őszén a „Jász apá ti ne ve ze tes he lyei” cím mel meg hir de tett gyer mek rajz -
pá lyá zat ra több mint 300 pá lya mű ér ke zett. Az al ko tá so kat ki ál lí tás ke re tén be lül is mer -
het te meg a kö zön ség. 

Az év vé gén dr. Su ba Györgyné elő adást tar tott a Jász apá ti ta nya vi lág ról, va la mint az
egye sü let gyer mek rajz pá lyá zat ki írá sá ra is vál lal ko zott. 

1999-ben több cso port, pl. Uno kák és Nagy szü lők Tá bo ra, tá mo ga tá sát vál lal ták fel. 
Az év zá rá sa ként az Idő sek Nem zet kö zi Nap ját ren dez ték meg. Az év vé gén a

szép ko rú ak szó ra koz ta tá sa ke rült a kö zép pont ba, az idő sek éve al kal má ból 1999 őszén
szó ra koz ta tó dél utá non ope rettslá ge re ket hall gat hat tak meg a te le pü lés la kói.

Az egye sü let a te le pü lés esz té ti kai ar cu la tá nak meg őr zé sé hez, ala kí tá sá hoz ak ci ó kat,
ren dez vé nye ket szer ve zett, anya gi lag tá mo ga tott, kü lö nös te kin tet tel a kör nye zet -
vé de lem re. En nek elő se gí té se ér de ké ben az 1999. no vem be ri éves köz gyű lé sen a
Jász apá ti Vá ros vé dő és Szé pí tő Egye sü let be ol vadt a JABE-ba. 

Jász apá ti vá ros leg ér té ke sebb mű em lék ének, a ka to li kus temp lomnak a fel újí tá sá ra,
a Vá gó Pál-szekkó meg men té sé re anya gi tá mo ga tást nyúj tot tak.



50

jászapáti

2000�februárjában az egye sü let se gít sé get nyújtott Mi hály Bé la ke ra mi kus, lát vány -
ter ve ző ipar mű vész, a Ma gyar Köz tár sa ság Kis ke reszt jé vel ki tün te tett jász apá ti szü le té sű
mű vész élet út ját be mu ta tó ki ad vány megjelentetésében 1.).

2001-ben meg tar tott JABE köz gyű lé sen Tajti Er zsé bet és nö ven dé kei mu tat tak be né pi
ru hák ból be mu ta tót, mely nek nagy si ke re volt. Au gusz tus 20-ra, mil len ni u mi év zá ró ün nep -
sé gé re ad ta ki az egye sü let dr. Su ba Györgyné szer kesz té sé ben a Ta nya vi lág, el tűnt vi lág cí -
mű köny vet 2.). A két kö tet ből ál ló mű ki adá sá hoz a szpon zo rok se gít sé gé re is szük ség volt. 

2003-ban ke rült ki adás ra dr. Rusvay La jos Jász apá ti tör té ne te c. köny ve 3.). A kéz ira tot
Maczkó Sándorné, La jos bá csi le á nya bo csá tot ta ren del ke zés re.  

2004-ben je len tet ték meg a Jász apá ti ké pek ben – Az 1850-es évek től az 1950-es éve kig
című iga zi né ze get he tő ké pes köny vet, egy 60-150 fény ké p ből össze ál lí tott fo tó al -
bu mot 4.). A könyv Jász apá ti te le pü lé sé nek hét köz nap ja it mu tat ja be az 1850-es évek től
az 1950-es éve kig. 

2005-ben to vább bő vült a ren dez vé nyek kö re. Tá mo ga tó ként, együtt mű kö dő ként
vet tek részt a Ha gyo má nyos szak mák – szak mai ha gyo má nyok c. ki ál lí tás és kon fe ren cia
meg szer ve zé sé ben, mely re a JABE ál tal el nyert tá mo ga tás nyúj tott se gít sé get.

2006-ban va ló sul ha tott meg a Tajthy – Tajthi – Tajti csa lá dok II. vi lág ta lál ko zó ja ren dez -
vény, me lyet a JNSZ Me gyei Ön kor mány zat, Mű ve lő dé si és Nép jó lé ti Iro da is tá mo ga tott. 

Ugyanebben az évben nagy vál to zás volt az egye sü letben. Jász apá ti Vá ros Ön kor -
mány za tá val együtt pá lyá za tot adtak be a Föld mű ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um mint az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá gá hoz
AVOP LEADER+ tá mo ga tá sá ra. Ennek következtében lét re jött a „Jász-Sarokpont”
Össze fo gás a Tér ség Jö vő jé ért Ak ció cso port, mely négy te le pü lés (Jász apá ti, Jászivány,
Jászszentandrás, Jászdózsa) vi dék fej lesz té si pro jekt je i hez nyúj tott tá mo ga tást. Az
egye sü let gesz tor  szer ve zet ként össze sen 48 nyer tes pro jektben mű kö dött köz re.

1 2 3 4
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Eb ben az esz ten dő ben je len tet te meg a JABE a jász apá ti Vándorfy Já nos Hon is me re ti
Szak kör har minc éve ki ad ványt, mely a szak kör éle tét mu tat ja be.

A Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te még egy nagy vo lu me nű pá lyá zat ban vett részt
2006-ban kö zö sen Jász apá ti Vá ros Ön kor mány zat tal. A Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram
ke re té ben „Kör nye zet vé del mi és Hul la dék ke ze lé si Non-pro fit Fog lal koz ta tá si Prog ram
a Jász ság ban” cím mel va ló sí tot ta meg pro jekt jét. A pro jekt part ner ség ke re té ben – a
Jász be ré nyi Kis tér ség 17 ön kor mány za tá val, a REGIO-KOM Tár su lás ból, il let ve a
Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le té vel – meg va ló su ló esély ja ví tó prog ram 40 fő tar tós mun ka -
nél kü li fel zár kóz ta tá sát biz to sít ja tré nin gek, szak kép zés, se gí tő szol gál ta tá sok (men to ri
és jog se gély szol gá lat), il let ve fog lal koz ta tás se gít sé gé vel.

2007 áp ri li sá ban ké szült el az egye sü let
hon lap ja, mely nek cí me a www.jabe.hu.

Megnyi tot ta ka pu it az egye sü let ál tal
üze mel te tett He lyi Vi dék fej lesz té si Iro da. Az
iro da leg főbb fel ada ta a he lyi vi dék fej lesz té si
kö zös sé gek re giszt rá ci ó ja volt. A kö zös sé gek
meg ala ku lá sá val le he tő ség nyílt az egyes
vi dék fej lesz té si for rá sok ha té kony fel hasz ná -
lá sá ra a tér ség ben. A JAK Al ko tó tá bor
mű vé sze it ba rá ti kon zul tá ci ó ra hív ta meg
a Jászdózsai Nem zet kö zi Al ko tó tá bor. A
be mu tat ko zás és kö zös ebéd után szak mai esz me cse re, majd al ko tó mun ka kö vet ke zett
a Tarna part ján. A prog ram a part ner ség je gyé ben jött lét re. Új szín folt volt a jász
nép vi se le tek ről szó ló elő adás, ahol el ső kéz ből kap hat tak tá jé koz ta tást és be mu ta tót
a re konst ruk ci ót ki vi te le ző Tajti Er zsé bet től. 

2008. jú li us ele jén a JABE ki adá sá ban je lent meg a „Jász apá ti

óvo dá i nak tör té ne te ké pek ben 1889-től nap ja in kig” cí mű
ki ad vány. A könyv sok-sok fény kép se gít sé gé vel tár ja az ol va só
elé – az 1889-ben a Jász ság ban el ső ként meg ala kult óvo da
meg nyi tá sá tól „Mici né ni” óvo dá ján ke resz tül egé szen nap -
ja in kig – a jász apá ti óvo dák tör té ne tét, em lé ke it, ese mé nye it.

A XII. Ara tó nap és 10. kakaspörköltfő ző -ver seny ren dez -
vé nyen dí ja zás ra ke rül tek a Álom-strand, strand-álom” rajz pá -
lyá zat al ko tá sai. 

A Jász sá gi Kis tér sé gi He lyi Kö zös ség Egye sü le te meg ala kí tá -
sá ból is ki vet te a JABE mint HVI cím bir to kos szer ve zet a ré szét,
mely nek 2008. jú li us 17-én volt az ala ku ló ülé se. A Jász sá gi

A JABE-közgyúlés résztvevőinek egy csoportja
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Kis tér sé gi He lyi Kö zös ség elő ze te sen el is mert vi dék fej lesz té si ak ció cso port tag jai kö zül
49 aka ra tá ból jött lét re.

Eb ben az év ben zá rult a JABE gesz tor szer ve zet mun ká ja a LEADER+ prog ram ban.
En nek ered mé nye ként össze sen 48 meg va ló sult pro jekt ről szá mol ha tott be az egye sü let.
Jász apá ti, Jászivány, Jászdózsa és Jászszentandrás te le pü lé sek re össze sen 76 065 000 Ft
tá mo ga tást biz to sít va a tér ség szá má ra. A prog ram ban meg va ló sult pro jek tek be szá mo lói
meg te kint he tő ek a www.jabe.hu ol da lon is. 

2008 őszén a Jász be ré nyi HVI iro da, mint a Jász sá gi Kis tér sé gi He lyi Kö zös ség Egye -
sü le te il le té kes HVI iro dá ja, részt vett a Vajdahunyad vá rá ban meg tar tott Ma gyar Vi dék
Nap ja ren dez vény elő ké szí tés ben, szer ve zé sé ben.

2009-�ben kezd te el az egye sü let azon ré gi fény ké pek, ké pes -
lap ok gyűj té sét, me lyek Jászapátin ké szül tek a múlt szá zad tól
nap ja in kig. Az össze gyűj tött ké pe k a 2010. évi JABE bá lon
ke rül tek be mu ta tás ra a nagy kö zön ség szá má ra egy ki ál lí tás
ke re tén be lül. A ré gi ké pes la po kat ké pes lap kül dő me nü pont
ki ala kí tá sa után a www.jabe.hu ol dal ra he lyez ték el.

A jász apá ti Vándorfy Já nos Hon is me re ti Szak kör tag ja i nak
gyűj tő mun ká ja ként ad ta ki a JABE a „Val lo má sok – Egy el tű nő

vi lág em lé ke i  Jászapátin és Jásziványon” cí mű hely tör té ne ti
köny vet. A gyűj te mény ben em lé ket ál lí tot tak a haj da ni ta nyai
élet nek, az ak kor élt em be rek küz del me i nek a felidézett
vissza em lé ke zé sek és tör té ne tek se gít sé gé vel. A kor rajz meg -
is mé tel he tet len, hi szen na gyon ke ve sen él nek már azok kö zül,
akik haj dan ta nyán töl töt ték szin te egész éle tü ket.

2010-ben az egye sü let tá mo ga tást biz to sí tott Im re La jos
no vel lás kö te té nek meg je le né sé hez. A „Gyer tya láng he lyett”
cí met vi se lő al ko tás 700 pél dány ban je lent meg. 

2011-ben�az egye sü let is mét egy ki ad vánnyal ör ven dez tet te
meg a hely tör té net iránt ér dek lő dők né pes tá bo rát. 2011.
jú ni us vé gén je lent meg egy pu ha fe de les, kö ze pes for má tu mú,
200 ol dal ter je del mű könyv. A ki ad vány cí me „Barátság/

Freundschaft”. A cím utal a tar ta lom ra, ami nem más, mint
a ma gyar-né met ba rát ság. A köny vet ír ta és szer kesz tet te a
„Jász sá gért” dí jas és 2011 ja nu ár ja óta a „Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja” ki tün te tő cí met
vi se lő dr. Su ba Györgyné Ko csis Ju li an na, aki ez út tal a jász apá ti és a né met globigi
(warten burgi) ter me lőszö vet ke ze tek több év ti ze des cse re kap cso la tá nak tör té ne tét
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ve tet te pa pír ra. 2011. jú li us 8-án ke rült sor a könyv be mu ta tó já ra a Jász–
Nagykun–Szolnok megyei Mé szá ros Lő rinc Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
Ven dég lá tó Tan köz pont ja volt a hely szín. A prog ra mon részt vet tek a JABE né met
ba rá tai Ulrich Rehhahn ve ze té sé vel. A könyv la poz ga tá sa köz ben fel ele ve ned tek a ré gi
köl csö nös lá to ga tá sok em lé kei. A ta lál ko zás az egy ko ri ba rá tok kal óri á si és fe lejt he tet len
él ményt je len tett. 

2011-ben ké szült el a Vecséssy kes keny fil mek di gi ta li zá lá sa, me lyek Jász apá ti
múlt ját mu tat ják be. A fil mek ve tí té sé re az Ara tó nap ke re tén be lül ke rült sor.

Eb ben az év ben ün ne pel ték Szalkári
Ró zsa művésztanár öt ve ne dik önál ló
ki ál lí tá sát is. A Makovecz Im re ál tal ter ve zett
mű ve lő dé si há zat Szalkári Ró zsa fest mé -
nye i vel éke sí tet ték 2011. ok tó ber 15-re. A
szín pa don pe dig meg je len tek a mű vész
te vé keny sé gé nek főbb té má it meg je le ní tő
al ko tá sai. Kor tár sak és ta nít vá nyok töl töt ték
meg a nagy ter met Agárd ról, Mart fű ről és a
Jász ság szá mos te le pü lé sé ről ér kez tek
ven dé gek, de je len volt Szalkári Ró zsa 95
éves édes any ja is, hogy részt ve gye nek a
mű vész élet mű-ki ál lí tá sán.

A 2011-es esz ten dő ben va ló sult meg a ci vil
szer ve zet egyik leg na gyobb pá lyá za ti ered mé nye,
mely az egész Jász ság nép sze rű sí té sé re irá nyul. A
LEADER pro jekt se gít sé gé vel a Jász sá gi In for má ci ós

Hon lap – a Jász ság ter mé sze ti és kul tu rá lis örök -

sé gé nek be mu ta tá sá ra cím mel va ló sí tot ták meg

a www.jaszsag.eu ol dal ki ala kí tá sát. A ter mé sze ti és kul tu rá lis örök ség meg őr zé se cél te -
rü let re meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás ra be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem cél ja egy
igé nyes, egye di tar ta lom mal bí ró hon lap lét re ho zá sa volt, ahol a Jász ság ter mé sze ti
és kul tu rá lis örök sé gei ke rül het nek be mu ta tás ra. Több csa tor nán ke resz tül kí ván ják
el ér ni a Jász ság iránt ér dek lő dő cél cso por to kat, ezért a hon la pon meg je le nő in for má ci ók
nép sze rű sí té se érdekében ki ad vány for má já ban is meg je len tet ték, me lyet a 2012.
év től he lyi, me gyei, re gi o ná lis és or szá gos ren dez vé nye ken mutattak be.   

2012.�no vem ber 23-án, no vem ber utol só pén te ki nap ján, négy er dé lyi ma gyar ka to na
Jászapátin tör tént tra gé di á já ról tar tot tak ve tí tés sel egy be kö tött elő adást  a csík sze re dai
vá ros há za gyű lés ter mé ben a Hon fog la lás előt ti idők től az Eu ró pai Unió utá nig el ne ve zé sű
elő adás so ro zat ke re té ben.

Az elnök és alelnök társaságában 
az ünnepelt Szalkári Rózsa művésztanár
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MNVH pro jekt ke re té ben ren dez te meg szin tén 2012. no vem ber 23-án dél előtt
Jászapátin a Mű vé sze tek Há zá ban a Ci vi lek és vál lal ko zá sok kö zös út ja a vi dék fej lesz tés ben
cí mű kon fe ren ci át és Jánoshidán az IKSZT in for má ci ós na pot. A ren dez vény cél ja az volt,
hogy a ci vil és vál lal ko zói szek tor együtt mű kö dé sé nek fon tos sá gá ra irá nyít sa a fi gyel met,
va la mint a részt ve vők meg is mer jék a jól mű kö dő IKSZT-k fel adat el lá tá sát, ta pasz ta la tot
gyűjt se nek egy más tól, meg is mer ked je nek a kö zös sé ge ket érin tő or szá gos fo lya ma tok kal,
le he tő sé gek kel. A kon fe ren ci á ra meg hí vott ven dé gek ak tu á lis ku ta tá si ered mé nye ik ről, a
két szek tor hely zet ér té ke lé sé ről, a ci vil szer ve ze te ket érin tő főbb tör vé nyi vál to zá sok ról,
te en dők ről kap hat tak szé les  kö rű, gya kor la ti tá jé koz ta tást. A hall ga tó ság tag jai kö zött
meg ta lál ha tók vol tak a ci vil szer ve ze tek ve ze tői, kép vi se lői, ön kor mány zat ok ve ze tői,
vál lal ko zók, vi dék fej lesz té si szak em be rek és ma gán sze mé lyek egy aránt. 

De cem ber el ső szom ba ti nap ján va ló sult meg a „Vár juk a Mi ku lást, ké szül jünk ka rá -
csony ra” prog ram a „Márminálunk Or ga ni kus De li ká tesz” üz let ben, ahol a Jász apá ti ak
Ba rá ti Egye sü le te és a Közép-Tisza-Zagyva Vi dék fej lesz té si Egye sü let kéz mű ve sei vár ták
az is ko la után ki kap cso lód ni vá gyó fi a ta lo kat egy-egy ka rá cso nyi aján dék el ké szí té sé re.
A KTZVE és a JABE együtt mű kö dő part ner ként vett részt az új pes ti üz let meg nyi tá sá ban,
kéz mű ve sek és be szál lí tók fel ku ta tá sá ban nyúj tot tak
se gít sé get a jászboldogházi gyö ke rek kel ren del ke ző
Bu gyi Gab ri el la üz let ve ze tő nek. Az együtt mű kö dés
ke re tén be lül eb ben az év ben el ső íz ben vál lal ták a kö zös
prog ram szer ve zé sét, mely nek ke re tén be lül az ér dek lő dők
a gyöngy fű zés sel, a mé zes ka lács-ké szí tés sel és a fo tó zás
tör té ne té vel is mer ked het tek meg.

A JABE és a Vándorfy Já nos Hon is me re ti Szak kör
„Val lo má sok a má so dik vi lág há bo rú ról Jászapátin és

Jásziványon” cím mel je len tet te meg nyol ca dik, a vá ros
tör té ne ti, nép raj zi ku ta tá sa it össze ge ző kö te tét. A ki ad vány
be mu ta tó ját 2012. de cem ber 7-én dél után tar tot ták a
jász apá ti Mű vé sze tek Há zá ban. A könyv be mu ta tót

Az IKSZT in for má ci ós na p résztvevői A Márminálunk Or ga ni kus De li ká tesz kézművesei
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meg elő ző en a vi lág há bo rús hő sök em lé ké re
szent mi sét mu tat tak be az apá ti temp lom ban,
majd meg ko szo rúz ták a II. vi lág há bo rús
em lék mű vet. A be mu ta tón kö zel 150-en
vet tek részt. Az ün nep sé get mű so rá val a
Mus kát li Nép dal kör is emel te.

2012-ben a JABE önál ló facebook
adat la pot is lét re ho zott an nak ér de ké ben,
hogy te vé keny sé gét, prog ram ja it még
szé le sebb kör ben nép sze rű sít se.

Meg ne ve zé se: jász sá gi Ran de vú
He lye: sport pá lya
idő pont ja: jú li us
prog ram ja: hin tós fel vo nu lás, szó ra koz ta tó elő adá sok
in for má ció: www.jaszapti.hu te le fon: 06-57/540-100

Meg ne ve zé se: ara tó nap és kakaspörköltfő ző-ver seny
He lye: jászapáti, jászszentandrási út
idő pont ja: jú li us má so dik szom ba ti nap ja
prog ram ja: ha gyo mány őr zés, ké zi ara tás, nép ze ne, lo vas prog ra mok
in for má ció: www.jabe.hu Mobil: +36-30/600-4818

Meg ne ve zé se: Ha gyo má nyos szak mák – szak mai ha gyo má nyok
He lye: Mű vé sze tek Há za Dam ja nich út 4. 
idő pont ja: ok tó ber 
prog ram ja: ha gyo mány őr zés, elő adá sok, nép tánc
in for má ció: www.jaszsarok.hu tajti Er zsé bet jász tánc ala pít vány

városi kiEMELt rEndEzvény:
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

Alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

JászárokszállásJászárokszállás

JÁSZÁROKSZÁLLÁS
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az Árok szál lá si ak Ba rá ti kö re 1986. no vem ber 1-jén ala kult meg Jászárokszálláson, a
Pe tő fi Mű ve lő dé si Ház ban. az ala pí tás öt le te ko vács J. Bé lá tól szár ma zott, s az ő
kez de mé nye zé sé re az ala pí tók 1983. már ci us 17-én Bu da pes ten, a Var ga ka ta lin
szak kö zép is ko lá ban, Győ ző Gyu la igaz ga tói iro dá já ban jöt tek elő ször össze (Győ ző
Bé la köz gaz dász, Győ ző Gyu la szak kö zép is ko lai igaz ga tó, dr. Far kas Bé la ál lat or vos,
dr. Föl di Jó zsef köz gaz dász, ko vács J. Bé la ta nár, ak kor az Ál la mi Gor kij könyv tár tud.
tit ká ra, dr. szűcs lászlóné szán tó Gi zel la ta nár, dr. tóth Pál Pé ter szo ci o ló gus, egye te mi
ta nár, tősér Bé la ha jó zá si szak kö zép is ko lai ta nár). 

ez után 3 évig csend volt, majd 1986. no vem ber el se jén Jászárokszálláson meg ala kult
a ba rá ti kör (ta lán azért is, hogy ne hogy a fő vá ros ban le gyen a szék he lye) a
Jászárokszállási köz sé gi könyv tár ban (ipar tes tü let). 86 fő volt je len. ak kor nép raj zi,
is ko la tör té ne ti, hely tör té ne ti, épí té sze ti és köz ség szé pí tő szek ció is lé te sült. a bu da pes ti,
eg ri és gyön gyö si cso port meg ala kí tá sát is el ha tá roz ták. 

Az egyesület neve: árokszállásiak Baráti köre (áBk)
Az alapító tagok létszáma: 114 fő A jelenlegi taglétszám: 180 fő
székhelye: 5123 jászárokszállás, árpád tér 1.
Az egyesület képviselője: kovács Béla elnök 1154 Budapest, Csorvás u. 46. fsz. 3.
Az alakulás időpontja: 1986. november 1.
Adószám: 18822214-1-16
Bankszámlaszám (oTP): 11745121-20017321
Telefon: 06-1/419-2595
E-mail: kovacs.bela.25.1@t-online.hu

ÁrokszÁllÁsiak BarÁti köre (ÁBk)

114 volt az ala pí tó ta gok lét szá ma, mert nem min den ki tu dott sze mé lye sen meg je len ni 
a köz gyű lé sen
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az ala ku ló köz gyű lé sen dr. Föl di Jó zsef ka pott meg bí zást a bu da pes ti cso port
meg szer ve zé sé re. Ne ve zett tel je sí tet te vál lalt fel ada tát, és 1987. áp ri lis 14-én (Bu da pest,
Belg rád rak part, Ha za fi as Nép front szék há za) 110 fő rész vé te lé vel, más adat sze rint
80 fő vel, meg ala kult a bu da pes ti cso port is, me lyet 3 évig dr. Föl di Jó zsef, majd
ugyan csak 3 évig dr. Goda Má ria ve ze tett. Dr. Goda Má ria ha lá lát kö ve tő en Győ ző
Gyu la vet te át a cso port ve ze té sét, mely tiszt sé get egé szen 2011-ig szín vo na la san és
szív vel-lé lek kel el lá tott. 

az el ső köz gyű lé sen, 1987. má jus 2-án, 86 fő je lent meg, ek kor ke rült sor egy 3
éves mun ka prog ram jó vá ha gyás ára, és az el ső ve ze tő ség vég le ges meg vá lasz tá sá ra. a
ve ze tő ség: tősér lajosné el nök, Macsi sán dor el nök he lyet tes, Úr völ gyi andrásné
tit kár, Pádár antalné tit kár he lyet tes, Gyön gyö si andrásné gaz da sá gi ve ze tő; dr. Föl di
Jó zsef, kóczián an tal, Papp Gé za, sán dor Bé la, tősér Gyu la és zsólya Pálné ve ze tő sé gi
ta gok; Ban ka emá nu el a számvizsgáló bizottság el nö ke, Bal la gó sán dor és Bányainé
Csa tai Má ria a bi zott ság tag jai. 

a je len le gi tag lét szám kb. 180 fő. az ala pí tás kor ala kult gyön gyö si és bu da pes ti
cso port kö zül az utób bi 2011 vé gé ig mű kö dött, most új já szer ve zés alatt áll. 

Tiszt ség vi se lők vol tak
j 1991. no vem ber 2-tól: tősér lajosné el nök, Macsi sán dor el nök he lyet tes, Úr völ gyi

andrásné tit kár, Pádár antalné tit kár he lyet tes, Gyön gyö si andrásné gaz da sá gi ve ze tő.
a szám vizs gá ló bi zott ság el nö ke: Ban ka emá nu el.

j 1996. no vem ber 2-tól: tősér lajosné el nök, Ádám Gáborné el nök he lyet tes, an tal
Mag dol na tit kár, Pádár antalné tit kár he lyet tes, ko vács Béláné gaz da sá gi ve ze tő. a
szám vizs gá ló bi zott ság el nö ke: Bobák sán dor.

j 2001. no vem ber 3-tól: tősér lajosné el nök, Nemoda Jánosné el nök he lyet tes, Papp
zoltánné tit kár, Jakus lászlóné tit kár he lyet tes, Jakus Balázsné gaz da sá gi ve ze tő. a
szám vizs gá ló bi zott ság el nö ke: Bobák sán dor.

j 2006. ok tó ber 28-tól: Papp zoltánné el nök, Pádár antalné al el nök, Jakus Balázsné
gaz da sá gi ve ze tő. a szám vizs gá ló bi zott ság el nö ke: Bobák sán dor.

Az Ala pí tóle vél ből
„Mi szü lő föl dünk sze re te té től in dít tat va – mert őse ink ne künk épí tet ték, em ber ré

vá lá sunk in nen gyö ke re zik, mert foly ton vissza jár gon do la tunk a gyer mek kor sok

fe lejt he tet len em lé ké re, és fe le lős sé get ér zünk Jászárokszállás je le né ért és bol dog

jö vő jé ért – el ha tá roz zuk, hogy e kö tő dést kö zös sé gi, szer ve ze ti for má ban is ki fe jez zük,

lét re hoz zuk az Árok szál lá si ak Ba rá ti Kö rét.”
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A je len le gi ve ze tő ség
j 2011. ok tó ber 29-től: ko vács J. Bé la el nök, ko vács zoltánné la jos krisz ti na el nök -

he lyet tes, Ba logh Ba lázs tit kár; dr. Föl di Jó zsef, Fa ra gó Jánosné, Fa ra gó lászlóné,
ko vács Béláné, Ju hász Do rottya, Csi kós Gá bor ve ze tő sé gi ta gok. Bobák sán dor a
szám vizs gá ló bi zott ság el nö ke, Csőke ist ván és Pádár antalné pe dig a tag jai. 2012
novemberében a vezetőségben a budapesti munkájából adódó elfoglaltsága miatt
Csikós Gábort Baloghné kiss anna váltotta.

Ál lan dó ren dez vé nyek
j Jász Bál: a far san gi idő szak ban ke rül

meg ren de zés re. A prog ram: a ven dé -
gek fo ga dá sa – meg nyi tó – jász kürt
szó ló – pa lo tás – a pol gár mes ter kö -
szön tő je – vá ro si tánc cso port ok be -
mu ta tó ja – va cso ra, bál nyi tó és bál zá ró
ke rin gők.

XIII. Jász Bál 2008.02.02. 

j ka rá cso nyi tea dél után: ad vent idő sza -
ká ban tart juk, te á val, agapéval, mű sor ral
egy be kö tött ba rá ti be szél ge tés, ün nep -
vá rás a cél ja. 

ÁBK Ka rá cso nyi 
tea dél után 2010.12.15.

j össze jö ve tel a Jász Ház ud va rán ál ta -
lá ban má jus-jú ni us ban.
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j az éves köz gyű lést ál ta lá ban a ha lot tak nap ját meg elő ző szom ba ti na pon tartjuk,
ami kor a tá vo li ta gok is el jön nek Jászárokszállásra az őse ik sír já ra vi rá got he lyez ni,
gyer tyát gyúj ta ni az em lé ke ze tük re.

A kö zös ség ál tal a meg ala ku lás tól fog va kez de mé nye zett 
ak ci ók, prog ra mok

j Fo lya ma tos kap cso lat tar tás a Jász árok szállásról ki raj zott, az in nen szár ma zó te le pü lé sek:
Han tos, iregszemcse, Jász ágó, Jászszentandrás, ke rek egy há za, Nagylók és Újireg
la kó i val (pl. 1995. ok tó ber 7-én az oda el szár ma zot tak meg lá to ga tá sa, temp lom
szen te lé se, árok szál lá si zász ló át adá sa); az or szág más te le pü lé se i re el szár ma zott, a
vá ros sal iden ti tást táp lá ló árok szál lá si ak kal. 

1. Em lék táb lák ké szí té sé nek kez de mé nye zé se, el he lye zé se Jász-Faragó Sán dor emlékére
1989. már ci us 18. 2-3. Jász Ház ki ala kí tá sá nak a kez de mé nye zé se, be ren de zé se, gon do zá sa.
Ava tása: 1994. ok tó ber 29.

1 2 3

2008
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4. Dr. Donáth Fe renc haj da ni la kó ház ára
1989. ok tó ber 28. 5. Aczél Jó zsef apát em lé -
ke ze té re 6. Dr. Czettler Je nő or szág gyű lé si
kép vi se lő tisz te le té re, aki so kat tett a vá ro -
sért, em lék osz lop ál lí tá sa, később 1997.
no vem ber 1-jén em lék táb la el he lye zé se Dr.
Czettler Je nő em lék osz lo pán, majd ja vas la tok
té te le vá ro sunk ne ves szü löt te i nek em lé két
őr ző ut ca ne vek re (pl. Dr. Czettler Je nő ről)
7. Gör be Já nos szí nész em lé ké re, aki a szí -
né szi pá lyá ját Ipar tes tü le tünk mű ked ve lői
elő adá sa in kezd te 1991. no vem ber 2. 8. Dr.
Szelenszky Ist ván egy ko ri la kó há zán em lék -
táb la el he lye zé se 1995. ok tó ber 28. 9. Ja vas -
lat té tel a fő té ri ar té zi kút rend be ho za tal ára
10. Ja vas lat té tel a zsi dó te me tő rend beté te lé re
(1990. ok tó ber 21-én meg tör tént), a get tó ba
el hur col tak em lé ké nek a meg őr zé sé re 11.

Ja vas lat té tel a hi ány zó (a vi lág há bo rú ide jén
le sze relt és el vitt) ha rang pót lá sá ra

4

7 8 9

5 6

10

11
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j Ja vas lat té tel a Jászárokszálláson szü le tett Balassa Je nő szín mű vész mun kás sá gá nak
fel tá rá sá ra. 

j Ja vas lat té tel Pethes Mi hály jász ka pi tány sír já nak rend be té te lé re.
j Ja vas lat té tel a te me tő be ke rí té sé re (2002. no vem ber 2-i köz gyű lé sen, az óta a kör be -

ke rí tés meg tör tént).
j Ja vas lat té tel az 1956-os for ra da lom he lyi em lé ke i nek az össze gyűj té sé re és fel dol -

go zá sá ra. 
j til ta ko zás a nagy fo ga dó el adá sa el len. 
j a kül ső fo ga dó le bon tá sá nak meg aka dá lyo zá sa (Fa ra gó Jánosné és a Föl di há zas pár).
j rend sze res ja vas lat té te lek a vá ros ál tal ado má nyo zott ki tün te té sek re.
j Ju bi le u mi ki ál lí tá sok szer ve zé se a Jászárokszálláson szü le tett, in nen in du ló Pethes

im re, Gör be Já nos és ka szab an na szí né szek em lé ke ze té nek az ápo lá sá ra.
j 1987. 11. 15. Gör be Já nos-em lék ki ál lí tás a mű ve lő dé si ház ban.

12. Pethes Im re em lék osz lo pá nak a meg ko szo rú zá sa 1989. 05. 27. 13-14. Ka szab An na
em lék ki ál lí tá sa a mű ve lő dé si ház ban 1989. 10. 28. 15. Pethes Im re em lék ki ál lí tá sa a
mű ve lő dé si ház ban 2010. 16. Vi téz Ba logh Ba lázs Jászárokszállás ré gen és most fo tó ki ál -
lí tá sa 2012. 17. 2012. áp ri lis 28. és má jus 1. kö zött Gör be Já nos szü le té sé nek 100. év for -
du ló já ra em lék táb la ava tá sa, meg em lé ke zés, film je i nek ve tí té se az Ipar tes tü let épü le té ben.

12

16 17

13 14 15
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j az el ső és a má so dik vi lág há bo rú jászárokszállási hő si
ha lot ta i nak az em lé két őr ző em lék mű vek ápo lá sa,
gon do zá sa, min den év ha lot tak nap ján a köz gyű lés
előt ti meg ko szo rú zá sa.

18. Az or szág ban az el sők kö zött ál lí tott II. vi lág há bo rús
em lék kő ava tá sa, melynek meg va ló sí tá sá ban je len tős ér de mei
vol tak Morvay Lász ló ak ko ri or szág gyű lé si kép vi se lő nek és Dr.
Do bos Lász ló nak, a Já szok Egye sü le te ügyvezető el nö ké nek,
az ÁBK tag ja i nak 1988.10.29. 

19. 1994. má jus 21-én a II. vi lág há bo rú ban el eset tek em lék -
táb lá já nak fel szen te lé se a temp lom elő te ré ben. 1995. ok tó ber
28-án az el eset tek név jegy zék ének ki egé szí té se meg tör tént.

j a ii. vi lág há bo rú ál do za tai fény ké pe i nek a gyűj té se.
j kö zös ki rán du lá sok szer ve zé se a bu da pes ti cso port

tag ja i val együtt: 20. 1989. áp ri lis 16-án bu da pes ti ki rán -
du lás és Pethes Im re sír já nak a meg ko szo rú zá sa, a Nem ze ti
Ga lé ria ki ál lí tá sá nak meg te kin té se

j 1990. szep tem ber 8-án a Cser hát és vi dé ke;

18

19

20
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j 1991. szep tem ber 14-én zemp lén és vi dé ke;
j 1992. jú li us 25-én Me ző túr, szar vas, kon do ros, Gyu la, Bé kés csa ba, szol nok;
j 1994. szep tem ber 10-én Hol ló há za, sá tor al ja új hely, sá ros pa tak;
j 1996. ok tó ber 5-én a Deb re ce ni Déry Mú ze um ban a Mun kácsy tri ló gia meg te kin té se;
j 1997. jú ni us 24-én szent end re, Vi seg rád, esz ter gom, Pilisjászfalu;
j 1998-ban ki rán du lás a Bükk be;

j 2003. szep tem ber 6-án esz ter gom ba;
j 2004. au gusz tus 28-án szé kes fe hér vár, Ba la ton fü red;
j 2005. szep tem ber 17-én kas sa;
j 2006. au gusz tus 26-án szent end re, Bu da pest – a ter ror Há za meg te kin té se.
j rend sze res je len lét és kép vi se let a Jász Vág ta lál ko zó kon.
j 1994. má jus 21-én Decsi ilo na kép ző mű vész ki ál lí tá sá nak meg szer ve zé se.
j kis mes ter sé gek ki ál lí tá sa a mű ve lő dé si ház ban: 

j 1992. má jus 23-án fér fi- és női sza bó, va la mint fod rászmes ter sé gek

1991. má jus 25-én szűcs- és csiz ma diames ter sé gek

2001. má jus 26-án Szent end rén az árok szál lá si kül ső fo ga dó min tá já ra fel épí tett fo ga dó
meg lá to ga tá sa
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2002. má jus 1-jén az Árok szál lá si ak Ba rá ti
Kö re Jászárokszállás Vá ro sá ért ki tün te tést 

ve he tett át a vá ros ve ze tő sé gé től

j 2006. no vem ber 30-án ün ne pé lyes köz -
gyű lé sen em lé kez tünk meg az Árok szál -
lá si ak Ba rá ti kö ré nek a meg ala kí tá sá tól
el telt 20 esz ten dejéről. em lék fü zet ki adá sa.

j 2008. már ci us 16-án Jász-Faragó sán dor
szü le té sé nek a 120. év for du ló já ra ki ál lí -
tást szer ve ztünk. 

2011 szep tem be ré ben a kör tag jai Ko vács J. Bé la köny vé nek a be mu ta tó ján 
is köz re mű köd tek és részt vet tek 

j 2012-ben az i. vi lág há bo rú ban hő si ha lált halt jászárokszállásiak em lék mű vé nek
res ta u rál ta tá sát tűz tük ki cé lul. er re a cél ra gyűj tést in dí tot tunk a vá ros la kói kö zött. 

2012.06.04. A ró mai ka to li kus 
te me tő ben lé vő Tri a non em lék mű 

szov jet si sak já nak cse ré je 
a II. vi lág há bo rús ma gyar si sak ra 

vi téz Ba logh Ba lázs 
fel aján lá sá ból



j 2012-ben az ÁBk tagjainak munkáiból három könyvbemutató volt Jászárok -
szálláson:
– Dr. tóth Pál Péter: Népességfejlõdés és magyarság (március 13.)
– Dr. Földi József: Családnevek Jászárokszálláson (június 8.)
– Csikós Gábor: „Jászárokszállási almanach – Csak az hal meg, akit elfelednek” 

(augusztus 20.)

A Jász sá gi Ci vil ván dor dí jat és a ve le já ró 200.000,-
fo rint el is me rést „A jász sá gért” Ala pít vány ku ra tó ri u ma
2012-ben har ma dik  al ka lom mal az árok szál lá si Ak
BA rá Ti kÖ ré nEk ítél te oda.

Thiel Ber nát em lék táb lá já nak 
Dr. Föl di Jó zsef kez de mé nye zé sé re 

2012. szep tem ber 21-én tör tént 
meg a fel ava tá sa

Meg�ne�ve�zé�se:�árok szál lá si Nyár
He�lye:�Móc zár An dor tér, szé che nyi Ist ván ál ta lá nos Is ko la te rü le te, ke nyér vá ri út
Idő�pont�ja:�jú li us kö ze pé nek egy hét vé gé je
Prog�ram�ja:�bir ka fő zőver seny mes ter sza kács zsű ri vel, he lyi és meg hí vott elő adó mű -
vészek, cso por tok mű so ra, Tánc gá la, Ve te rán jár mű ki ál lí tás, Fló ra Vi rág ked ve lők
Egye sü leté nek vi rág ki ál lí tá sa, Csörsz Ve zér Ga lamb Dísz ma dár és kis ál lat te nyész tő
Egye sü let kisál lat be mu ta tó ja, Fo gat haj tó ta lál ko zó és ver seny
in for má ció: Pe tő fi Mű ve lő dé si Ház jászárokszállás
E-mail: arok.kultura@gmail.com Te le fon: 06-57/531-062

Meg�ne�ve�zé�se:�Té li Es ték ren dez vény so ro zat
He�lye:�Pe tő fi sán dor Mű ve lő dé si Ház, szent há rom ság ró mai ka to li kus temp lom
Idő�pont�ja:�de cem ber 1-31. 
Prog�ram�ja:�ka rá cso nyi kon cer tek, élő Bet le hem, elő adá sok, a Gör be já nos
szín ját szó kör új szín da rab já nak elő adá sa, Idő sek ka rá cso nya, pász tor já ték
In�for�má�ció:�Pe tő fi Mű ve lő dé si Ház jászárokszállás
E-mail: arok.kultura@gmail.com Te le fon: 06-57/531-062

városi kiEmElT rEndEzvény

jászárokszállás
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

Jászboldogháza

JÁSZBOLDOGHÁZA
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Egy re több ször em lé ke zünk gyer mek ko runk ra, ré gi szo ká sok ra, is me rő sök re. Ez az
ér zés ho zott össze több bol dog há zi ba rá tot, és ala pí tot tuk meg 2001-ben bu da ör sön a
Jászboldogházáról El szár ma zot tak ba rá ti tár sa sá gát, rö vid ne vén boldogbt.  2006
óta boldogbt Egye sü let né ven köz hasz nú szer ve zet ként mű kö dik.

A ba rá ti tár sa ság ala pí tó tag jai vol tak:
baranyi mi hály, Fabrinczius Já nos, Fabrinczius Jánosné, Fa ze kas Jó zsef, gömöri bé la,
mó ra gyu la, mó ra istvánné (koncsik má ria), szalai Ferencné (gömöri má ria), tóth
an tal, Veliczky Jó zsef, Veliczky Józsefné (koncsik ilo na).

amíg nem lát tuk, hogy mi re ju tunk, nem je gyez tet tük ma gun kat hi va ta lo san. Év ről
év re lét szá munk szé pen sza po ro dott, fel ada to kat is ta lál tunk, és bi zo nyos cél ja ink
meg va ló sí tá sá hoz cél sze rű vé vált az át ala ku lás. a 2006. au gusz tus 26-i össze jö ve te lün ket –
az ötéves év for du lót – ala ku ló ülés ként tar tot tuk meg. be ad vá nyun kat kö ve tő en 2006.
de cem ber 8-án a Pest me gyei bí ró ság tE 4767 szám alatt köz hasz nú szer ve zet ként
be je gyez te a boldogbt Egye sü le tet. Ez lett a má so dik szü le tés na punk.

Az egye sü let cél ja
j az egye sü let, mint ne vé ben is jel zi, a Jászboldogházáról el szár ma zot tak össze fo gá sa,

a ha gyo má nyok ápo lá sa, a kul tu rá lis, ter mé sze ti és te le pü lé si ér té kek meg őr zé se és
gaz da gí tá sa cél já ból jött lét re.

j to váb bá: kap cso lat tar tás Jászboldogházával, a köz ség anya gi, er köl csi, szel le mi se gí té se.
j a Jászboldogházáról el szár ma zott hí res em be rek fel ku ta tá sa.
j sze mé lyes ta lál ko zá sok szer ve zé se más ha son ló, önál ló szer ve ze tek kel, va la mint

kap cso lat ki épí té se más ci vil szer ve ze tek kel.

az egyesület neve: Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete 
BOLDOGBT EGYESÜLET

az alapító tagok létszáma: 10 fő A jelenlegi taglétszám: 146 fő
székhelye: 2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.
az egyesület képviselője: Veliczky Józsefné
az alakulás időpontja: 2001. november
bankszámlaszám: 69500132-11017770
Cégjegyzés dátuma: 2006. 12. 08.
a közhasznú szervezet nyilvántartási száma: TE4767
adószám: 18714519-1-13
Elérhetőségünk: 2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.
Mobil: +36-20/942-7997 Telefon: 06-23/440-715 
E-mail: boldogbt@materia.hu  vagy  ica@materia.hu  honlap: www.boldogbarat.hu

Jászboldogházáról Elszármazottak 
baráti társaságának EgyEsülEtE
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j a si ke res mű kö dés ér de ké ben ál lan dó kap cso lat fenn tar tá sa a köz ség ön kor mány za tá nak
ve ze tő i vel és mind azok kal, akik az egye sü let cél jai el éré sét er köl csi leg és anya gi lag
elő se gí tik.

A tár sa ság te vé keny sé ge
az egye sü let a tár sa da lom és az egyén kö zös ér de ke i nek ki elé gí té sé re a köz hasz nú
szer ve zet ről szó ló 1997. évi ClVi. tör vény 26.§ c. pont já ban fog lalt kö vet ke ző te vé -
keny sé ge ket foly tat ja:

j kul�tu�rá�lis�te�vé�keny�ség

j kul�tu�rá�lis�örök�ség�meg�óvá�sa

j mű�em�lék�vé�de�lem

j ter�mé�szet�vé�de�lem

j kör�nye�zet�vé�de�lem

j tu�do�má�nyos�te�vé�keny�ség,�ku�ta�tás

j köz�hasz�nú�szer�ve�ze�tek�szá�má�ra�biz�to�sí�tott�szol�gál�ta�tá�sok

j hát�rá�nyos�hely�ze�tű�cso�por�tok�tár�sa�dal�mi�esély�egyen�lő�sé�gé�nek�elő�se�gí�té�se

Az egye sü let ala pí tó tag jai
a 2001. évi ala pí tó kon túl ba jor ist ván (nagy kö rös), besenyi Ven del (Jász be rény),
ga zsi istvánné (si mon mar git, Jász be rény), ha mar lajosné (matók ág nes, szajol),
hegyesi Jánosné (si mon Pi ros ka, Jász be rény), kö vér gyu la (szol nok), dr. mikhely
istvánné (kö vér Etel ka, bu da pest), szaszkó sándorné (Papp má ria, Jász be rény), turóczi
antalné (sár kö zi sa rol ta, Jász be rény).

Az egye sü let vá lasz tott ve ze tői

Veliczky Józsefné
elnök
2006-

Besenyi Vendel
alelnök
2006-

Kövér Gyula
alelnök
2006-

Dr. Mikhely Istvánné
gazdasági vezeő

2006-

Túróczy Antalné
pénztáros

2006-
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El ső fel ada tunk az volt, hogy kap cso la tot épít sünk. ke res tük az együtt mű kö dé si
le he tő sé get a he lyi ci vil szer ve ze tek kel, az ön kor mány zat tal. 

2001-ben matók ist ván pol gár mes ter öröm mel fo gad ta je lent ke zé sün ket, tá mo gat ta
ter ve in ket. ami kor nyug díj ba vo nult, to vább ra is szá mít hat tunk rá, na gyon so kat se gí tett
a ta nya vi lág ról ké szült könyv höz az anyag gyűj tés ben, hi szen ő jól is mer te még a ta nyá kat,
ő is ott nőtt fel. Őt kö vet te 2002-ben szűcs la jos pol gár mes ter úr, akit meg vá lasz tá sa
után szin tén meg ke res tünk, és az el múlt 8 év ben min den ben tá mo ga tott min ket. min den
év ben részt vesz a köz gyű lé sün kön, be szá mol a fa lu éle té ről, meg oszt ja ve lünk gond ja it,
ter ve it, örö me it. Ve le egyez tet jük éves prog ram ja in kat, tá mo gat ja, se gí ti el kép ze lé sün ket.
rend sze re sen meg hí vást ka punk a fa lu főbb ren dez vé nye i re. 

az el ső fa lu nap al kal má val Fózer ti bor ral, az Ezüst kor nyug dí jas Egye sü let el nö ké vel
ar ról be szél get tünk, hogy le het ne a nyug dí ja sok kal kö zös prog ra mot szer vez ni. Ek kor
ve tő dött fel an nak le he tő sé ge, hogy kö zö sen kö szönt sük a ke rek  év for du lós ta go kat. olyan
jól si ke rült a ta lál ko zó, hogy egy re töb ben csat la koz tak hoz zánk, 2010-ben már 30 ün ne -
pelt tel és 200 fő vel meg töl töt tük a mű ve lő dé si ház nagyter mét. a si ker tit ka, hogy olyan
se gí tők re ta lál tunk, mint Fózer ti bor és csa pa ta, akik a ré gi íze ket vissza hoz va,
fan tasz ti kusan fi nom birkapörköltet ké szí te nek. a ta lál ko zó han gu la tát meg ala poz za
orcziné sző rös Ve ron ka nagy gond dal meg szer ve zett prog ram ja. ün ne pi mű sort
ad nak az is ko lá sok. a ven dég lá tás sok mun ká val jár, és mi nagy há lá val kö szön jük min den
nyug dí jas ba rá tunk nak, hogy ilyen so kat vál lal nak, hogy örö met sze rez ze nek sok em ber nek.

Gazsi Istvánné
ellenőrző biz. elnök

2006-2007

Konkoly Józsefné
ellenőrző biz. elnök

2008-

Hegyesi Jánosné
ellenőrző biz. tag

2006-2007

Baranyi Erzsébet
ellenőrző biz. tag

2008-

Szaszkó Sándorné
ellenőrző biz. tag

2006-

Bajor István
vezetőségi tag

2006-

Baranyi Mihály
vezetőségi tag

2006-

Hamar Lajosné
vezetőségi tag

2006-
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már az el ső évek ben jó kap cso lat ala kult ki az ál ta lá nos is ko la igaz ga tó nő jé vel,
zrupkó Ferencnével. le he tő sé ge ink hez mér ten igye kez tünk tá mo gat ni az is ko lát.
Pénz be li tá mo ga tást nyúj tot tunk a meny hárt-te rem fel újí tá sá hoz. több tag tár sunk is
tisz te let jegy vá sár lá sá val já rul hoz zá az ala pít vá nyi bá lok be vé tel éhez. nyá ri szü net ben
több al ka lom mal ven dé gül lát tunk gye re ke ket bu da pes ten 2-3 nap ra.

a Fa lu vé dő és szé pí tő Egye sü let tel 2010 óta szo ro sabb az együtt mű kö dé sünk. az
egye sü let ve ze tő jé vel, szűcs gergelyné ma ri ká val na gyon jó kap cso la tot si ke rült ki ala -
kí ta ni. köl csö nö sen tá mo gat juk egy más prog ram ja it, cél ki tű zé se it. kö zö sen szer vez tük
az is ko lai em lék he lyek ki ala kí tá sát. Ők vál lal ták a kör nyék szé pí té sét. a múlt ku ta tá sán
is kö zö sen mun kál ko dunk.

tíz év alatt tag lét szá munk el ér te a 140 főt. ami kü lön öröm, hogy fi a ta lok is csat la -
koz tak hoz zánk, és re mé lem, egy re töb ben lesz nek, és to vább vi szik, amit mi meg kezd tünk.
Per sze so kan idő seb bek, ki sebb-na gyobb ba jok kal, be teg sé gek kel küsz köd nek, de
sok szor hal lom, hogy gyűj tik az erőt, hogy az au gusz tu si nagy ta lál ko zón együtt le hes sünk.
Van nak, akik nem is tud nak el jön ni, ők a be szá mo lók nak, a hí rek nek, a kap cso lat tar tás nak
is na gyon örül nek.

saj nos több tag tár sunk tól el kel lett bú csúz nunk. so kat gon do lunk rá juk, em lé kü ket
őr zik a ta lál ko zá sok él mé nyei és az azok ról ké szült sok-sok fo tó.

le he tő sé get kap tunk, hogy be mu tat koz zunk a bol dog há zi hí rek ol da lán. min den
szám ban egy-egy ba rá tunk be szá mol ar ról, hogy ala kult az éle te, mer re vit te a sors.
kö szön jük ezt a le he tő sé get az új ság szer kesz tő i nek, kon koly bélánénak és gerhát
kár oly nak. ha le he tő ség adó dik rá, to vább ra is él ni sze ret nénk ve le.

a bel ső kap cso la to kon kí vül fon tos, hogy egye sü le tünk tag ja a Já szok Egye sü le té nek.
min den év ben részt ve szünk a já szok nagy ren dez vé nyén, a Jász Vi lág ta lál ko zón. 

Jász te le pü lé sek ba rá ti tár sa sá gai éven te ta lál koz nak a Jász  baráti társaságok Vezetőinek
Fórumán. itt le he tő ség nyí lik ar ra, hogy meg is mer jük egy más te vé keny sé gét, öt le te ket
cse rél he tünk, kö zös prog ra mo kat szer vez he tünk. En nek kö szön he tő en pl. „az em lé kek a
ta nya vi lág ról” fo tóki ál lí tá sun kat be mu tat tuk Jászjákóhalmán, a Jákób meg hí vá sá ra.

Ered mé nye ink
ha za ta lál tUnk és mEg ta lál tUk Egy mást

tö mö ren meg fo gal maz va ez a tíz év leg na gyobb ered mé nye. Ezt bi zo nyít ja a min den év
au gusz tus utol só szom bat ján meg ren de zett ta lál ko zók han gu la ta, a je len lé vők egy re
na gyobb szá ma.

szin te min den te vé keny sé günk az em lé kek ku ta tá sá hoz, ápo lá sá hoz kap cso ló dik.
sze  ret nénk, hogy ne csak kap junk, de le he tő sé ge ink hez mér ten meg pró bál junk ad ni
is va la mit.

2005-ben, a meny hárt há zas pár több év ti ze des pe da gó gu si mun ká ját meg kö szön ve és
a kis is ko lás ok ta nu lá si kö rül mé nye it se gít ve, tá mo gat tuk a meny hárt-te rem fel újí tá sát.
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az el ső nagy mun kánk a 2006-ban
Jászboldogházán ren de zett Xii. Jász
Vi lág ta lál ko zó al kal má val meg je lent
Em lé kek a bol dog há zi ta nya vi lág ról
könyv el ké szí té se volt. az anyag gyűj -
tés ben na gyobbrészt a fa lu ban élők
segédkeztek, me lyet ez úton is szív ből
kö szö nünk. tud juk, hogy nem si ke rült
min dent pon to san do ku men tál ni, de
az idő mú lá sá val egy re ke ve sebb
nyo mot le lünk, egy re ke ve sebb em lé -
ke ző re ta lá lunk. 

a múlt ku ta tá sá val na gyon so kat
fog lal ko zik leg idő sebb tag tár sunk,
sugárné koncsek aran ka né ni és
besenyi Ven del. Ők na gyon ak tív tag -
jai több ci vil jász be ré nyi szer ve zet nek
is. Ők in dí tot ták el a csa lád faku ta tá si
prog ra mun kat is. az el ké szült tab ló kat
az au gusz tu si össze jö ve te lün kön
min den év ben ki ál lít juk. Ezek ről a
csa lád fák ról le ol vas ha tó, so kan nem is
tud tunk ró la, hogy mely csa lá dok kal
va gyunk ro kon ság ban.

Fel áll va éne kel jük: „Sze res sük egy mást gyerekek…”

Meny hárt Jánosné kö szön té se

A könyv ké szí tői mun ka köz ben
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nemcsak ha zai ren dez vé nye ken vet tünk
részt. nyug dí ja sok kal kö zö sen szer vez -
tünk ki rán du lást ken de res re 2007. má jus
19-én, ahol tag tár sunk, baranyi mi hály és
pár ja na gyon szép prog ra mot ál lí tott
össze szá munk ra.

2008. no vem ber el se jén em lék he lyet
avat tunk a bol dog há zi te me tő ben. a két
em lék osz lo pot ba jor ist ván ba rá tunk fa rag ta.
az egyik az el hunyt ta ní tó ink ra, a má sik
pe dig a bol dog há zá tól tá vol nyug vó ba rá ta -
ink ra em lé kez tet. a he lyet az ön kor mány zat
aján dé koz ta, a dísz bur ko la tot kö vér gyu la
ba rá tunk és fi ai ké szí tet ték. Ez zel egyidő ben
in dí tot tuk el az Em lé ke zé sek köny vét,
amely be el hunyt ta ní tó ink, bol dog há zá tól
tá vol nyug vó is me rő se ink, ba rá ta ink rö vid
élet raj zi ada ta it je gyez zük be. 

min den év ben min den szen tek kor össze -
jö vünk, a köny vek se gít sé gé vel em lé ke zünk
el huny ta ink ra, ko szo rút he lye zünk el, és
mé csest gyúj tunk, el mon dunk egy imát.
Öröm mel ta pasz ta lom, hogy év köz ben is
töb ben he lye zik el vi rága i kat a vá zák ba.

A Hor thy Mik lós ten ge ré sze ti ki ál lí tás 
meg te kin té se

Ba jor Ist ván és Kö vér Gyu la

Min den szen te ki meg em lé ke zés
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2009. má jus 16-án Jász be rény ne ve ze tes -
sé ge it te kin tet tük meg sugárné koncsek
aran ka né ni és besenyi Ven del ve ze té sé vel.

tag sá gunk több sé ge osz tat lan ta nya si
is ko lá ban kezd te ta nul má nya it. nincs
olyan be szél ge tés, hogy előbb-utóbb nem
jön né nek elő is ko lás em lé ke ink. Jász bol -
dogháza fi a tal fa lu, Jász be rény ta nya vi lá -
gá ból ala kult ki. az 1900-as évek ele jén
meg épí tett is ko lá i ban a ta nya si gye re kek
ta nul hat tak. ma már vagy nem is lé tez nek,
vagy ha igen, nem olyan cél lal funk ci o nál nak
ezek az épü le tek. Öt ilyen is ko la lé te zett,
és mi min den év ben egy is ko lai em lék táb la-
ava tást ter vez tünk. 

Egy ko ri ta ní tó ink kö zös ebéd mel lett 
em lé kez tek, mesélgettek…

A ta nít vá nyok egy-egy szál ró zsá val kö szön töt ték a ta ní tó né ni ket és bá csi kat
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sze ret nénk há lán kat ki fe jez ni az ott ta ní tó pe da gó gu sok nak, em lé kez ni és em lé kez -
tet ni a múlt ra. 2010. jú ni us 5-én a köz ponti is ko la (ma Faj takí sér le ti ál lo más) fa lán
he lyez tünk el már vány táb lát, raj ta a va la mi kor ott ta ní tók név so rá val. a ren dez vény re
meg hív tuk az egy ko ri ta ní tó né ni ket, bá csi kat. kö zös ebéd mel lett be szél get het tek rég nem
lá tott kol lé gá ik kal, ta nít vá nya ik kal. Foly tat va a sort 2011. jú ni us 4-én bol dog há za el ső
is ko lá ja, a „nád te tős” né ven is mert al só-bol dog há zi is ko la em lék kö vét avat tuk. 2012.
jú ni us 2-án a tápiói is ko la he lyén már a har ma dik em lék táb lát he lyez tük el. köz ben
gyűjt jük az anya got, em lé ke zé se ket, fo tó kat egy maj dan meg je le nő al bum ki adá sá hoz.

Ré gi köz pon ti is ko la 2010. Al só-bol dog há zi is ko la 2011.

Tápiói is ko la 2012.
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na gyon jól si ke rült 2011. jú ni us 4-én a strand te rü le tén tar tott Ci vil na pi ren dez vény.
a he lyi ci vil szer ve ze tek kel ta lál koz hat tunk, fő zőver se nyen vet tünk részt. az egész
na pos prog ram ra so kan ha zalá to gat tak.  

2011. no vem ber 1-re el ké szült az is me ret len ka to na sírjának fel újí tá sa kö vér gyu la
és csa lád já nak ön zet len fel aján lá sá val. a mun ká la tok hoz nagy se gít sé get nyúj tott
gömöri györgy te me tő gond nok is. a fel szen te lés előtt besenyi Ven del fog lal ta össze,
amit bol dog há za ha tá rá ban a front so rán el eset tek ről si ke rült ki ku tat nia. 

A kul tu rá lis 
prog ram 

né zői

Ba jor Gé za 
és Ist ván 

a díj nyer tes 
gu lyás ké szí tői



To váb bi prog ram ja ink 
Van nak rend sze re sen is mét lő dő, il let ve több
év re elő re ter ve zett prog ra mok.
j Em lék táb la-ava tás, il let ve em lé ke zés ré gi

is ko lá ink ra, ta ní tó ink ra a Fa lu vé dő és
szé pí tő Egye sü let tel kö zö sen (jú ni us, el ső
szom bat).

j nyug dí ja sok kal kö zös ren de zés ben a
ke rek  év for du ló sok kö szön té se (au gusz -
tus, utol só szom bat).

j min den szen tek meg em lé ke zés (no v.1.).

Van nak többéves gyűj tő mun ká val meg va ló -

sít ha tó el kép ze lé se ink.

j a ta nya si is ko lák bol dog há zán c. ké pes ki ad -
vány ké szí té se fo lya mat ban van, vár ha tó an
ak kor ra fe jez zük be a gyűj tést, ami kor ra
az is ko lai em lék táb lák mind el ké szül nek.

j sze ret nénk fel ku tat ni a Jászboldogházára
ki te le pí tet te ket, il let ve hoz zá tar to zó i kat, le szár ma zot ta i kat. 2013-ra sze ret nénk
fel dol goz ni a ki te le pí té sek tör té ne tét, em lék táb lát ál lí ta ni. Vár juk azok je lent ke zé sét,
akik be fo ga dók vol tak, akik nek van va la mi lyen em lé ke ezek ről az idők ről.

j gyer mek évek anno… címmel gyer mek ko ri vissza em lé ke zé sek, gyer mek já ték ok
gyűj té se (nem csak el szár ma zot tak el be szé lé se alap ján) fo lya mat ban van.

j Élet utak cím mel tag ja ink ön élet raj zi írá sa it sze ret nénk össze gyűj te ni.
j igyek szünk az ön kor mány zat tal és he lyi ci vil szer ve ze tek kel a jó kap cso la tot ápol ni,

kö zös cé lo kat meg va ló sí ta ni, se gí te ni egy más mun ká ját. 
j bár szét szór tan va gyunk, de nem ma gá nyo san! Ezt az össze tar to zást erő sít jük meg

kö zös ren dez vé nye ink kel. ke res sük egy más tár sa sá gát. 
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Kö vér At ti la és fe le sé ge ere de ti ka to nai 
vi se let ben tisz te leg tek a fel újí tott sír nál

Kerek évfordulósok köszöntése: az 50, 60,
70, 80 évesek egy csoportja 2012.08.25.

A 70 éves ünnepeltek elfújják a közös
tortán a gyertyát
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j internetes ol da lun kat to vább fej leszt jük, hogy mi nél töb ben meg ta lál ja nak min ket, és
mi nél több in for má ci ó hoz jut has sa nak. 

ten ni va lónk még sok. re mél jük, hogy erőnk, egész sé günk is meg lesz, és a kö vet ke ző
évek is hasz nos mun ká val tel nek majd. 

Tá mo ga tó ink
Kö�zös�prog�ra�mok�szer�ve�zé�sé�vel�tá�mo�gat�min�ket:�Jászboldogháza Pol gár mes te ri hi va tal,
Ezüst kor nyug dí jas Egye sü let, Fa lu vé dők és szé pí tők Egye sü le te

a prog ra mok szer ve zé sé ben ki emel ten so kat vál laló tag ja ink név sor sze rint: ba jor
ist ván, baranyi mi hály, besenyi Ven del, hamarné matók ág nes, Józsa má ria, kispál
al bert, konkolyné klinkó El la, kö vér gyu la és csa lád ja, mikhelyné kö vér Etel ka,
Puskásné Józsa Éva, sas gá bor, sző rös an tal, tóthné nyitrai zsu zsan na, turócziné
sár kö zi sa rol ta, Víghné Pin tér má ria.

Be vé te li for rá sa ink
tag dí jak 1000 Ft/év, pénz ado mány ok, adó 1%.
anya gi tá mo ga tó ink név sor sze rint: baloghné krasnyánszky mar git, baranyi mi hály,
gáborné se bes tyén má ria, Fülöpné se bes tyén te ré zia, kö vér gyu la, meny hárt Jánosné,
nagyné már ton Éva, Piffkó Já nos és ne je Fa ra gó má ria, tóth zol tán és nagy ilo na.

a boldogbt Egye sü let ve ze tő sé ge há lá san meg kö szö ni min den ki se gít sé gét, akik
hoz zá já rul tak, hogy ren dez vé nye ink si ke re sek le hes se nek. a jö vő ben is na gyon sok szép
kö zös él ményt kí vá nunk va la mennyi ta gunk nak, ba rá tunk nak. tár sa sá gunk to vább ra is
nagy sze re tet tel vár ja a bol dog há zá tól tá vol élő bol dog há zi ak ér dek lő dé sét.  

ha gyo Má nyoK héT vé gé JE
ren de ző: JáSz FÖLD ha gyo mány őr ző Egye sü let
hely szín: Jászboldogháza Bartal ta nya
idő pont: má jus utol só szom bat ja
Prog ra mok: lo vas fel vo nu lás, lo vas haj tó ver seny, kéz mű ves be mu ta tó és vá sár 
Egész na pos ze nés, tán cos mű so rok. 
in for má ció: www.jaszboldoghaza.hu
Ci vil szEr vE zE TEK naP Ja
ren de ző: A jászboldogházi ön kor mány zat és a he lyi ci vil szer ve ze tek 
hely szín: Jászboldogházi Strand für dő
idő pont: jú ni us el ső szom bat ja
Prog ra mok: strand nyi tás, ha gyo má nyok hét vé gé je, fő ző ver seny, ze nés, tán cos 
mű so rok
in for má ció: www.jaszboldoghaza.hu

Községi KiEMElT rEndEzvény:
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

JÁSZDÓZSA



A Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bí ró ság nál
nyil ván tar tás ba vett Jászdózsai Is ko lá ért Köz ala pít vány, a Köz ség Sport já ért Köz ala pít vány,
va la mint a Jászdózsa Köz sé gért Tá jé koz ta tá si és Kul tu rá lis Köz ala pít vá nya el ne ve zé sű
há rom köz hasz nú szer ve zet nek mi nő sü lő köz ala pít vány egye sí té se út ján jött lét re. 

A há rom egye sí tett köz ala pít vány jog utód ja: Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány.

A köz ala pít vány cél ja és fő te vé keny sé ge
Ál ta lá nos cé lok 
j Jászdózsa Köz ség is mert sé gé nek, jó hír ne vé nek nö ve lé se, ha gyo má nya i nak ápo lá sa,

a te le pü lés hez kö tő dés erő sí té se.
j Kul tu rá lis, ok ta tá si és sportren dez vé nyek tá mo ga tá sa, a köz sé gi, a kö zös sé gi élet

fej lesz té se ér de ké ben.
j Jászdózsa köz ség ben la kó jó ké pes sé gű ta nu lók fő is ko lai, egye te mi to vább ta nu lá sá nak

tá mo ga tá sa.

Konk rét cé lok, fel ada tok
j He lyi, idő sza ko san meg je le nő lap ki adá sa, az itt élők hi te les tá jé koz ta tá sa a köz sé get

érin tő kér dé sek ről.
j A köz ség la kói vé le mé nyé nek meg is me ré se, ja vas la ta i nak össze gyűj té se, hasz no sí tá sa

a dön té sek elő ké szí té sé ben.
j A te le pü lés hír ne vé nek öreg bí té se.
j A köz ség ki emel ke dő kul tu rá lis ren dez vé nye i nek szer ve zé sé ben va ló rész vé tel, a

ren dez vé nyek tá mo ga tá sa.
j Se gí ti a köz ség sza bad idős és ver seny sport ja ha gyo má nya i nak to vább vi te lét, és az

azokhoz szük sé ges tár gyi és anya gi fel té te lek meg te rem té sé hez se gít sé get nyújt. 
j Tá mo gat ja a köz ség ben mű kö dő sport egye sü le tet.
j Az épí tett kör nye zet, a kul tu rá lis örök ség vé del me, meg óvá sa a te le pü lé sen, kü lö nös

te kin tet tel a köz te rü le tek em lék mű ve i re, a hi dak ra.
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JÁSZDÓZSA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
az alapítvány neve: Jászdózsa Községért Közalapítvány
az alakulás időpontja: 2000. október 17.
székhely: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
az alapítvány képviselője: Baranyi Sándor
a bejegyzés száma: Pk. 62.624/2000/3
adószám: 18833939-1-16
Bankszámlaszám: 69400214-10200855
Levélcím: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.



j A köz mű ve lő dés tár gyi fel tét ele i nek ja ví tá sa.
j A Sar lós Bol dog asszony Ká pol na új ra é pí té sé nek tá mo ga tá sa.

A meg ala ku lás kor a hét ta gú ku ra tó ri um tag jai: Kerényi Gyu la el nök, Bollók Etel ka,
Herédi Lász ló, Ju hász Anett, Ko vács Istvánné (Tajti Ilo na), Orosz Ist ván, Zsidei Ist ván.

2003-ban Ju hász Anett he lyé re Nyi la si Já nos ke rült.           
2005-ben Kerényi Gyu la el nök, Herédi Lász ló és Nyi la si Já nos le mon dott a ku ra -

tó ri u mi tag ság ról, így a ku ra tó ri um 5 fő re csök kent. 
2005-2006-ban a Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány mű kö dé se szü ne telt.
Az ala pít vány új bó li mű kö dé se 2007-től öt fő vel foly ta tó dott. A ku ra tó ri um: Bollók

György el nök, Ko vács Istvánné (Tajti Ilo na) el nök he lyet tes, Bollók Etel ka, Orosz Ist ván,
Zsidei Ist ván.

2012. ja nu ár tól az ala pít vány ku ra tó ri u má nak össze té te le: Baranyi Sán dor el nök,
Tajti Ilo na el nök he lyet tes, Ba logh Eri ka, Gyóni Krisz ti na, Zsidei Ist ván.

Az ala pít vány éven te több ször is ülé se zik, il let ve ha fon tos do log ban kell dön te nie,
az el nök so ron kí vü li össze hí vást is kez de mé nyez. A ku ra tó ri um éven te egy szer be szá mol
sa ját te vé keny sé gé ről és a va gyon fel hasz ná lá sá ról. Kö te les to váb bá az ala pít vány
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it a Dó sai Hí rek c. he lyi lap
út ján nyil vá nos ság ra hoz ni.

Az ala pít vány ál tal tá mo ga tott prog ra mok
Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány 2007-ben ren dez te meg elő ször a Fok hagy más ok bál ját.
Az el múlt szá za dok ban min den ré teg nek volt szó ra ko zá si le he tő sé ge a sa ját köz sé gé ben. Az
iparoskörben, a gaz da kör ben, a ka szi nó ban. Jel mez bál, Ka ta lin-bál, far san gi bál. Eze ket a
ren dez vé nye ket fi nom éte lek, jó ze ne és han gu lat, az össze tar to zás ér zé sé nek erő sí té se
jel le mez te. A ré gi bá lok ra em lé kez ve ele ve ní ti fel Jászdózsa köz ség szü löt te i nek, a ró luk –
haj da ni fok hagy ma ter mesz tők ről – el ne ve zett ko szo rús fok hagy ma jó té kony sá gi bált.
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A bál részt ve vő i nek egy cso port ja 2007.               A bá lo zók tánc köz ben 2008.



Az ön kor mány zat év ről év re meg ren de zi a te le pü lés fő te rén a Dó sai na po kat.
Jú ni us vé gén, jú li us el ső he té ben 3 napig, pén tek től va sár na pig szó ra koz hat nak,
ki kap cso lód hat nak, mind a te le pü lés la kói, mind az ide lá to ga tók. Az el telt 17 év alatt
a kis tér ség ran gos és szín vo na las, von zó ren dez vé nyé vé nőt te ki ma gát. Nagy ban
kö szön he tő ez a he lyi össze fo gás nak, a Dó sai Hon is me re ti Szak kör nek, a töb bi ci vil
szer ve zet nek, az el szár ma zott dó sai mű vé szek nek, a te le pü lés la kos sá gá nak. A ren dez vény
min den ki nek na gyon sok lát ni va lót, prog ra mot kí nál.

A Dó sai al ko tó tá bor, a Bozóky Já nos Ál ta lá nos Is ko la, az Er dős Gon do zá si
Ott hon ki ál lí tá sai nagy sze rű és re mek él ményt je lentenek min den ki szá má ra.

A gye re kek nek kéz mű ves fog lal ko zás le he tő sé gét biztosítják, né pi mes ter sé gek
be mu ta tó jára kerül sor.

A köz ség há zán rendezik meg a te le pü lés ről el szár ma zot tak ta lál ko zó ját. Az ün nep ség
ke re té ben ad ják át a „Jászdózsáért” ki tün te tő dí jat. 

Ezt a dí jat Jászdózsa köz ség ben vég zett el is me rés re mél tó mun ká já ért 2007-ben
Orosz Ist ván ku ra tó ri u mi tag, 2009-ben Bollók György ku ra tó ri u mi el nök és Bollókné
Gyurkó Má ria ré szé re ado má nyoz ták.
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Az óvo da kis cso por to sa i nak has tán ca 2006. A Bondorka nép tánc cso port 2006.

A dísz ün nep ség er dé lyi ven dé gek kel 2008.
A „Jászdózsáért” ki tün te tő díj át adá sa: 

Bollók György ku ra tó ri u mi el nök és ne je 
ré sze sült az el is me rés ben 2009.



Min den év de cem be ré ben meg ren de zés re
ke rül a fa lu ka rá cso nya, ahol a pol gár mes ter
kö szön ti a meg je len te ket. Majd a Mo cor gó
Óvo da és a Bozóky Já nos Ál ta lá nos Is ko la
nö ven dé kei lép nek fel vers sel, tánc cal. Az
ün nep a leg vé gén a fa lu fő te rén foly ta tó dik,
a te le pü lés fel ál lí tott ka rá csony fá ja mel lett.
Te á val, for ralt bor ral és sza lon cu kor ral kí -
nál ják meg a je len  lé vő ket.

Az ala pít vány min den év ben tá mo gat ta uta zá si költ ség ki fi ze té sé vel a meg ren de -
zés re ke rü lő ta va szi had já ra ton va ló rész vé telt. A Dó sán to bo ro zott fi a ta lok részt
vesz nek az áp ri lis 3-4-i jászjákóhalmi, jász be ré nyi, nagykátai ese mé nye ken és a
tápióbicskei csa tá ban. En nek a vo nu lás nak a leg hi te le sebb ta nú ja a Tarnán át íve lő
mű em lék kő híd, me lyen 160 év vel ké sőbb – és azóta is min den év ben – meg ér kez nek
a köz ség be az em lékhad já rat részt ve vői. A had já rat prog ram ja i ra a he lyi e ket Bollók
György emeritus jász ka pi tány ve ze ti. 
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A Dó sai Hon is me re ti Szak kör nép dal kö re 2009. A Be kecs ze ne kar a Tá bo ri-ház ban 2010.

A Mo cor gó Óvo da nagy cso por to sa i nak 
nyi tó tán ca 2010.

Az is ko la szín ját szó szak kö rö se i nek mű so ra
2012.

Bondorka nép tánc cso port mű so ra 2004.



A Bozóky Já nos Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói több alak alom mal el lá to gat tak Er dély be,
Csíkszentsimon-Csatószegre, a test vér te le pü lés re, il let ve ven dé gül lát ták az ot ta ni di á -
ko kat. A ta lál ko zá sok so rán ren ge teg kö zös él ményt sze rez nek, és meg is me rik egy más
kul tú rá ját, szo ká sa it. Az ala pít vány tá mo ga tást ad a kö zös prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz.
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A dó sai nép fel ke lők so ro zá sa 2009.

A nép fel ke lők élén Bollók György jász ka pi tány

A tápióbicskei csa ta dó sai nép fel ke lői 2010. A tápióbicskei csa tá ban 2012.

A Gyil kos-tó nál
2007.

Csíkszentsimon-Csatószeg fö lött 
a he gyek ben 2011.

2009



Az is ko la nyá ri tá bo ra i nak tá mo ga tá sát is
fon tos fel ada tá nak te kin ti a köz ala pít vány.
2005-ben Szent gott hár don, 2006-ban
Győrszemerén, 2009-ben Bog ácson volt
a tá bor hely. 

A ki rán du lá sok so rán a di á kok meg is -
mer het ték Ma gyar or szág ne ve ze tes sé ge it,
de ré sze sei le het tek egy alpoki tú rá nak is,
s Bécs és Po zsony leg ne ve ze te sebb –
ma gyar vo nat ko zá sú – em lé ke it is meg -
cso dál hat ták.

Tom bo latárggyal tá mo gat ja az ala pít vány
a min den év ben meg ren de zés re ke rü lő
sport bált is.

A 2001. évi Jász Vi lág ta lál ko zó Jász -
dózsán ke rült meg tar tás ra, mely ben je len tős
sze re pet vál laltak a Jászdózsa Köz sé gért
Közala pít vány ku ra tó ri u má nak tag jai. 
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A szent gott hár di tá bor ból át men tek Auszt ri á ba,
ahol Mixnitz tú rán vet tek részt 2005.

Po zsony ban ké szült cso port kép 2006.

Bog ácsi tá bo ro zók az eg ri ba zi li kánál 2009.

A bál részt ve vői va cso ra köz ben 2009.

A csíkszentsimoni test vér te le pü lés 
kép vi se lői a fel vo nu lók kö zött 2001.



A Jász Vi lág ta lál ko zók ra tör té nő utaz ta tás költ sé gét is vál lal ja az ala pít vány.
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A Já szok Vi lág ta lál ko zó ján Pusz ta mo nos to ron 2008-ban és a jászfelsőszentgyörgyi Jászok 
Vi lág ta lál ko zóján 2012-ben a Bondorka nép tánc cso port kép vi sel te Jász dózsát

A Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány ren dez te meg a VI. Jász Ba rá ti Tár sa sá gok
Ve ze tő i nek ta lál ko zó ját. A ta lál ko zó ra a Kö zös sé gi Ház ban 2010. szep tem ber 25-én ke rült
sor. A je len lé vő tíz jász  te le pü lés kép vi se lő it Bollók György emeritus jász ka pi tány, az
ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke kö szön töt te. A köz ség éle tét, majd – a sé ta so rán – a
te le pü lést dr. Sze ren csés Ist ván pol gár mes ter mu tat ta be. A Csil lag kert ven dég lő ben
el fo gyasz tott ebé det kö ve tő en a ta nács ko zá sé volt a fő sze rep. A szer ve ze tek ve ze tői
be szá mol tak éves prog ram ja ik ról, ki emel ték egy-egy jel leg ze tes ren dez vé nyü ket, il let ve
a jász te le pü lé sek kap cso la ta i ról is el mond ták vé le mé nyü ket. A ta lál ko zó ré sze ként
Hortiné dr. Bathó Edit be mu tat ta a Jász Mú ze u mért Ala pít vány ál tal nem ré gi ben meg -
je len tett ki ad vá nyo kat, és be szélt az elő ké szü let ben lé vők ről is. A fó ru mon el fo gad ták
Tóth Ti bor ja vas la tát, hogy pá lyá za ti le he tő ség ese tén je len jen meg egy a Jász Ba rá ti
Tár sa sá go kat be mu ta tó ki ad vány.

Kö zös sé gi ház ban a ta lál ko zó részt ve vő i nek
egy cso port ja a kul tu rá lis mű sort né zi

Az asz tal főn a két há zi gaz da: 
Dr. Sze ren csés Ist ván és Bollók György
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Fel adat meg ol dá sa köz ben „aki nem lép egyszerre…” las san ér  be a cél ba 

2012. au gusz tus 17–19. kö zött a Jászdózsán megrendezett Kár pát-me den ce ma gyar -
lak ta te le pü lé se i nek vir tus ve tél ke dő dön tő jét is tá mo gat ta a köz ala pít vány.

A jászdózsai
csa pat és a
ren dez vény
se gí tő i nek

cso port ké pe

Tóth Ti bor, a FÉBE el nö ke is mer te ti 
a kö zös ki ad vány ra ja vas la tát

Vajna An na az egyik he lyi fő szer ve ző ke zé ben 
Sza bó Gyuláné Ma ri ka né ni „per kelttor tá ja”, 

mellyel a ven dé gek nek ked ves ke dett 
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Az ala pít vány ál tal vég zett te vé keny sé gek
A Dó sai Hí rek meg je le n tetése az ala pít vány és az ön kor mány zat kö zös össze fo gá sá val
va ló sul meg. Jászdózsa köz ség idő sza kos lap ja 19 éve in dult út já ra. Je len leg két ha von ta,
A/4-es nagy ság ban, fe ke te-fe hér ben, 16 ol da lon,
1100 db pél dány ban, in gye ne sen je le nik meg. A
lap meg bí zott szer kesz tői je len leg: Csomorné
Pa lo tai Ré ka, Orosz Ist ván, Terjéki Zsu zsan na.
Fe le lős ki adó ja: Jász dózsa Köz sé gért Köz ala pít vány.
A ki adás és a nyom ta tás költ sé ge it a köz ala pít vány
és az ön kor mány zat fe le-fe le arány ban vál lal ja.

A Tá bo ri-em lék ház át adá sá ra a 2010. évi fa lu na pon ke rült sor. A nád fe de les, sza bad -
ké mé nyes, ré gi la kó há zat a vá rat la nul el hunyt Tá bo ri Lász ló csa lád ja aján lot ta fel a
tel jes gyűj te ménnyel együtt az ön kor mány zat nak. Az em lék ház és a gyűj te mény je len leg
az ala pít vány fel ügye le te alatt áll.

Az ala pít vány ál tal önál ló an meg va ló sí tott tár gyi em lé kek
A Fok hagy más bál be vé te lé ből az ala pít vány sa ját erő ből a Mak kos park ba (Jászdózsa
fő te rén) pa do kat vá sá rolt, hogy a pi hen ni és sé tál ni vá gyók meg pi hen ve gyö nyör köd je nek
a Jász ság egyik mél tán szép fő te ré ben.

Szin tén az ala pít vány ál lít tat ta fel a te le pü lés ha tá rá ban az új üd vöz lőtáb lá kat. Ezek kel
a táb lák kal is hir det ve és je lez ve a kis köz ség ven dég sze re tet ét.

Az ala pít vány ta lán lét re jöt te óta most kap ta a leg na gyobb ki hí vást je len tő fel ada tát,
a Jászdózsa fő te rén ta lál ha tó ar té zi kút szob rá nak hi te les má so la tá nak el ké szí té sét. Az
ar té zi kút 2001-ben lett fel újít va, mely az óta is ki vá ló mi nő sé gű vi zet szol gál tat,
nem csak a te le pü lés la kos sá ga ré szé re, ha nem a kör nye ző te le pü lé sek ről át já ró és ide lá -
to ga tó em be rek nek is. Az ün ne pé lyes át adás ra a 2001-ben Jászdózsán meg tar tott Já szok
Vi lág ta lál ko zóján ke rült sor.

XVIII. Év fo lyam 3. szám 2012. jú ni us

Tá bo ri Lász ló a há za előtt 2009-ben; 
örö kö sei a há zat és be ren de zé sét a köz ség nek

ado má nyoz ták  

Az ava tás után az el szár ma zott jászdózsaiak
lá to ga tá sa a Tá bo ri-em lék ház ban 2010.
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Saj nos a kút ta lap za tán lát ha tó szob rot du haj ko dó fiatal(ok) le dön töt ték.
Az össze tört és res ta u rált szo bor az idő já rás vi szon tag sá ga it nem bír ja.
Ezért a Jászdózsa Köz sé gért Köz ala pít vány az ere de ti szo bor hi te les má so -
la tá nak el ké szít te té sét vál lal ta fel, hogy a fő tér az év ti ze dek alatt meg szo kott
szép sé gé ben mind Jászdózsa, mind az ide  lá to ga tók cso dá la tá ra szol gál jon.

A szo bor ral éke sí tett ar té zi kút hely reál lí tás után így fog ki néz ni.
Az új szob rot a 2013. évi fa lu nap ra sze ret nénk fel ál lít tat ni.

A má sik nagy fel adat és meg va ló sí tás: a te le pü lés köz pont já ban ta lál ha tó
Nepomuki Szent Já nos-szo bor fel újí tá sa. A köz ala pít vány cé lul tűz te ki a
szo bor res ta u rá lá sát. Az em lék mű igen rossz ál la po ta mi att in do kolt a
fel újí tá sa. A szob rot mű te rem ben kell res ta u rál ni, és egy má so lat ké szül -
ne a szo bor ról. A má so lat ke rül ne vissza a szo bor ere de ti hely szí né re. Az
ere de ti pél dányt a he lyi ön kor mány zat ál lí ta ná ki az ar té zi kút szob rá val együtt az ön kor -
mány zat egyik ter mé ben. Itt meg te kint he ti a nagy kö zön ség és az ide  lá to ga tók. Ezek kel
az in téz ke dé sek kel is a te le pü lé sen ta lál ha tó mű em lé kek szá mát nö ve lik. A Jászdózsa
Köz sé gért Köz ala pít vány 2012 no vem be ré ben az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
alap hoz pá lyá za tot nyúj tott be. En nek el bí rá lá sa még tart. Re mél jük, a si ker nem ma rad el,
és ak kor ez a szo bor is ré gi szép sé gé ben vár ja a Jászdózsára lá to ga tó kat.

meg ne ve zé se: Ta va szi had já rat jászdózsai prog ram ja
He lye: Szent Mi hály tér
idő pont ja: áp ri lis 03. 
Prog ram ja: fel vo nu lás a Kö zös sé gi Háztól, ün ne pi meg em lé ke zés, Kos suth-to bor zó, 
ko szo rú zás, hu szár kony ha, gyer mek prog ra mok
in for má ció: Pol gár mes te ri Hi va tal Jászdózsa 
telefon: 06-57/436-060 e-mail: titkarsag@jaszdozsa.hu
meg ne ve zé se: Dó sai Na pok
He lye: Szent Mi hály tér és kör nyé ke
idő pont ja: jú li us el ső hét vé géjén péntek, szombat, vasárnap
Prog ram ja: ün ne pi szent mi se, dísz ün nep ség, ko moly ze nei kon cert, ki ál lí tá sok, kul tu rá lis
prog ra mok, gyer mek prog ra mok, ut ca bál, a Tarnamenti Hor gász Egye sü let fé der bo tos, 
pénz dí jas, nyílt hor gász ver se nye, a sport egye sü let kis pá lyás fo ci tor ná ja
in for má ció: Pol gár mes te ri Hi va tal Jászdózsa
telefon: 06-57/436-060 e-mail: titkarsag@jaszdozsa.hu
meg ne ve zé se: Le hel Ve zér Na pok 
He lye: Hu szár ta nya
idő pont ja: au gusz tus el ső hét vé géjén péntek, szombat, vasárnap
Prog ram ja: jász vi a dal: gya lo gos íjá szat, ke le véz ha jí tás, csúzlibajnokság, 
csatacsillagdobás, lovasíjászat, "strucc to jás" sü tő ver seny
in for má ció: Gu ba Im re telefon: +36-20/921-5469 e-mail: gubaimre@freemail.hu

Községi KiemeLt rendezvény
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

Alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa
Jászfényszaru

JÁSZFÉNYSZARU
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Az�egye�sü�let�meg�ala�ku�lá�sát�1993.�áp�ri�lis�2-án�a�vá�rosava�tó�ün�nep�ség�al�kal�má�ból�az
el�szár�ma�zott� fény�sza�ru�i�ak� kez�de�mé�nyez�ték.� A� dél�utáni� vá�ros�házi� ba�rá�ti� be�szél�ge�té�sen
már�5�fős�elő�ké�szí�tő�bi�zott�ság�ka�pott�meg�bí�zást,�hogy�ké�szít�se�elő�a�szer�ve�zet�meg�ala�ku�lá�sát.
Az�ala�ku�ló�köz�gyű�lésre�1993.�ok�tó�ber�30-án�10�óra�kor�a�Vá�ros�há�za�nagy�ter�mé�ben�ke�rült�sor.

Az�egye�sü�let�egyéves�elő�ké�szí�tő�mun�ka�után�az�1995.�évi�köz�gyű�lé�sén�el�fo�gad�ta
jel�kép�ét,�cí�me�rét.�
Az�egye�sü�let�1994-ben�csat�la�ko�zott�a�Vá�ros-�és�Fa�lu�vé�dők�Or�szá�gos�Szö�vet�sé�gé�hez

(Hun�gá�ria� Nosztra),� amely� 1998-ban,� 2003-ban� és� 2008-ban� a� Fény�sza�ru�i�ak� Ba�rá�ti
Egye�sü�le�té�nek� a� te�le�pü�lés� ter�mé�sze�ti� és� épí�tett� kör�nye�zetének� vé�del�me� ér�de�ké�ben
vég�zett�ered�mé�nyes�mun�ká�já�ért�em�lék�la�pot�ado�má�nyo�zott.��

Az egye sü let ne ve: Fény�sza�ru�i�ak�Ba�rá�ti�Egye�sü�le�te�(FÉBE)
Az ala pí tó ta gok lét szá ma: 51�fő�A�je�len�le�gi�tag�lét�szám:�253
Szék he lye: 5126�jászfényszaru,�Fürts�sán�dor�u.�1.
Az egye sü let kép vi se lő je: Tóth�Ti�bor
Az ala ku lás idő pont ja: 1993.�ok�tó�ber�30.�
Köz hasz nú szer ve zet be jegy zé sé nek idő pont ja: 1999.�feb�ru�ár�22.�
Adó szám: 18822317-1-16
Bank szám la szám: jász-Takarékszövetkezet�69500149-10382075
Levélcím: 5126�jászfényszaru,�Fürst�sán�dor�u.�1.�
E-mail: febe@febe.hu,�feebe@freemail.hu.
Mo bil: +36-30/337-3336�Fax: 06-57/522-171
Hon lap: www.febe.hu

FÉNY�SZA�RU�I�AK�BA�RÁ�TI�EGYE�SÜ�LE�TE�(FÉBE)

Az egye sü let tiszt ségvi se lői: 
Elnök: Tóth�Ti�bor�1993–
Alelnök: Nagyné�Kiss�Má�ria�1993–
Titkár: Mé�szá�ros�Lász�ló�1993–
Tit kár he lyet tes: Lovászné�Tö�rök�Mag�dol�na�2006–
Pénz tá ros: Kő�vá�gó�jánosné�2006–
El len őr ző Bi zott ság el nök: Cser�há�ti�Vencelné�1996–

Az El nök ség tag jai: Agócs�Fe�renc�2001–,�Berze�Lászlóné�2010–,�Cser�há�ti�Im�re�1993–,
Győ�ri�Már�ta�2010–,�Dr.�Ha�ran�go�zó�Im�re�1993–,�Pe�tő�zol�tán�2001–,�Tamus�Bé�la�1993–
Az El len őr ző Bi zott ság tag jai: Kónyáné�Kolozs�Ka�ta�lin�1993–,�Luk�ács�Pál�2010–
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Jászfényszaru�Vá�ros�Ön�kor�mány�za�ta� a
Fény�sza�ru�i�ak� Ba�rá�ti� Egye�sü�le�tét� 10� éves
te�vé�keny�sé�gé�ért� 2003.� au�gusz�tus� 19-én
Jászfényszaruért� ki�tün�te�tő� em�lék�érem
el�is�me�rés�ben�ré�sze�sí�tet�te.�

Az egye sü let ál tal ala pí tott ki tün te té sek

A�FÉBE�köz�gyű�lé�se�1996-ban�két�el�is�me�rést
„Egye�sü�le�ti�Mun�ká�ért� El�is�me�rő�Ok�le�vél”
és�„Egye�sü�le�ti�Mun�ká�ért�Ki�tün�te�tő�Pla�kett”,
majd�1998-ban�to�váb�bi�két�az�„Egye�sü�le�ti
Mun�ká�ért�Ezüst�Ki�tű�ző”�és�„Örö�kös,�vagy
Tisz�te�let�be�li� Egye�sü�le�ti� Tag”� ki�tün�te�tést
ala�pí�tott.� Az� ado�má�nyo�zás�ra� az� el�nök�ség
sza�bály�za�tot� fo�ga�dott� el.� Az� el�múlt� 16
év�ben�el�is�me�rő�ok�le�vél�ben�98�fő,�ki�tün�te�tő
pla�kett�ben� 48� fő,� ezüst� ki�tű�ző�ben� 6� fő:
Győriné� dr.� Czeglédi� Már�ta,� Kő�vá�gó
Jánosné,� Lovászné� Tö�rök� Mag�dol�na,
Mé�szá�ros� Lász�ló,� Nagyné� Kiss� Má�ria,
Tóth�Ti�bor�részesült.�„Örö�kös�Egye�sü�le�ti
Tag”�ki�tün�te�tés�ben�ré�sze�sült�Cser�há�ti
Im�re,� prof.� dr.� Dobák� Mik�lós,
dr.� Ha�ran�go�zó� Im�re,� Koltay
Jó�zsef.�Tisz�te�let�be�li�egye�sü�le�ti
tag� ki�tün�te�tést� dr.� Facskó
Ist�ván,� Mi�hály� Bé�la,� dr.
Selmeczi� Lász�ló� és� Penczner
Pál�ka�pott.�

Örö kös vagy Tisz te let be li 
Egye sü le ti Tag dísz ok le vél hez 
já ró bronz pla kett 

Prof. Dr. Dobák Mik lós in té zet igaz ga tó, 
tan szék ve ze tő egye te mi ta nár meg kö szö ni 

az „Örö kös Egye sü le ti Tag” ki tün te tés 
ado má nyo zá sát 2008.11.22. 
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Az egye sü let ben önál ló cso por tok és kö zös sé gek ala kul tak 

Kiss Jó zsef hely tör té ne ti ku ta tó cso port
1993.�no�vem�ber�25-én�7�fő�vel�ala�kult�meg,�így�négy�éves�szü�net�után�is�mét�el�in�dult�a
hely�tör�té�ne�ti�mun�ka�vá�ro�sunk�ban.�A�cso�por�tot�Var�ga�Gá�bor,�majd�1999-től�Tóth�Ti�bor
fog�ja�össze.�A�cso�port�közreműködik�a�he�lyi�ki�ad�vány�ok�elő�ké�szí�té�sé�ben,�hely�tör�té�ne�ti
ve�tél�ke�dők�le�bo�nyo�lí�tá�sá�ban,�a�hon�is�me�re�ti�és�hely�tör�té�ne�ti�tá�bo�rok�meg�szer�ve�zé�sé�ben,
a�te�le�pü�lés�hez�és�sze�mé�lyek�hez�kö�tő�dő�év�for�du�lók�meg�ün�nep�lé�sé�ben.

1. Ün ne pi könyv be mu ta tó vé gén Zsámboki
Lász ló de di kál ja Jászfényszaru di ák sport já nak
tör té ne te cí mű köny vét 2008.12. 22. 
2. Em lé ke zés a név adó szü le té sé nek 85., ha lá -
lá nak 20. év for du ló já ra a Kiss Jó zsef Hely -
tör té ne ti Gyűj te mény nél 2009. 09. 11.
3. Az Or vo sok em lék táb lá já nál Dr. Sán dor Im re
szü le té sé nek 100 éves év for du ló ján az em lé ke zők
egy cso port ja 2010. 08. 02.
4. A Fel ső  te me tői ká pol na fa lán lé vő em lék táb -
lá nál szü le té sé nek 100. év for du ló ja nap ján
Koltay Jó zsef re em lé ke znek 2011.09.04.

1 2

3

4
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Szűcs Mi hály Hu szár ban dé ri um
A�Vá�ros�há�za� dísz�ter�mé�ben� 1996.�már�ci�us
17-én�13�fő�sza�bad�el�ha�tá�ro�zás�ból�ki�nyil�vá�-
ní�tot�ta,�hogy�a�szü�lő�föld�és�őse�ik�sze�re�te�té�től
in�dí�ttat�va� a� FÉBE� ke�re�té�ben� önál�ló
cso�port�ként� lét�re�hoz�za� a� Szűcs� Mi�hály
Hu�szár�ban�dé�ri�u�mot.� Az� ala�ku�ló� ülé�sen� az
elő�ké�szí�tés�ben,� szer�ve�zés�ben� meg�ha�tá�ro�zó
részt� vál�la�ló�Ézsiás�Ven�cel� el�nök�sé�gi� ta�got
(1993-2006)� a� ban�dé�ri�um� ka�pi�tá�nyá�nak
vá�lasz�tot�ták� meg.� A� FÉBE� Szűcs� Mi�hály
Hu�szár�ban�dé�ri�um�éven�te� 30-40� ren�dez�vé�-
nyen� vesz� részt,� több� eu�ró�pai� or�szág�ban
kép�vi�sel�ve�ha�zán�kat,�a�Jász�sá�got,�Jászfény�-
szarut.�Jár�tak�Auszt�ri�á�ban,�Cse�hor�szág�ban,

Az Or vo sok em lék táb lá já nál Dr. Hortáver
Jó zsef re a szü le té sé nek 125. év for du ló ja 

kap csán ren de zett ün nep sé gen em lé ke zik 
Dr. Ha ran go zó Im re nyu gal ma zott se bész

szakfőorvos 2011.09.04.

Szín ház ba já rók ba rá ti cso port ja
A�cso�por�tot�1993.�de�cem�be�ré�ben�az� egye�-
sü�let� szín�há�zat�ked�ve�lő� tag�jai�hoz�ták� lét�re.
Mintegy� 100-120� fő� a� ta�gok� szá�ma,� akik
éven�te� 15-20� al�ka�lom�mal� részt� vesz�nek
bu�da�pes�ti� szín�há�zi� elő�adá�so�kon.� 2006-tól
hely�ben,�a�Pe�tő�fi�Mű�ve�lő�dé�si�Ház�ban�évi
2-3�szín�há�zi�elő�adást�szer�ve�zünk.�A�cso�port
szer�ve�ző� mun�ká�ját� Tóth� Ti�bor� és� se�gí�tői:
Ba�sa�Éva,�Berzéné�Ma�gyar�Krisz�ti�na,�Gör�be
Jánosné,� Hangosiné� Réz� Má�ria,� Kő�vá�gó
Jánosné,�Luk�ács�Pál,�Var�ga�Gáborné�vég�zik.

Csomor Csil la szín mű vész a Jászfényszarun
be mu ta tott Dé ry né sze rel me tes éle te című

önál ló est je után a gra tu lá ci ó kat fo gad ja
2008.09.28. 

A fény sza rui és szlo vén hu szá rok 
és ba rá ta ik a csá szár szü le tés nap já nak 
tisz te le té re Bad Ischl-ben meg ren de zett 

ka to nai pa rá dén 2012.08.18.
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Ro�má�ni�á�ban,�Szlo�vá�ki�á�ban,�Hor�vá�tor�szág�ban,�Szlo�vé�ni�á�ban,� (ahol� test�vérszer�ve�ze�tük
is� van),� Ola�szor�szág�ban,� Né�me�tor�szág�ban,� Fran�ci�a�or�szág�ban,� Len�gye�lor�szág�ban,
Bel�gi�um�ban,�Fin�nor�szág�ban,�de�el�ju�tot�tak�San�Fran�cis�có�ba�(USA)�is.�A�Gö�döl�lői�Ki�rá�lyi
Kas�tély�a�fény�sza�rui�hu�szá�ro�kat�há�zi�ez�red�évé�fo�gad�ta.�

Bo ros tyán tánc klub
1995� szep�tem�be�ré�ben� 16� sza�lon�tán�cos
fi�a�tal� ala�kí�tot�ta� meg.� A� táncklub� tag�jai
for�má�ci�ós� tán�ca�ik�kal� szí�ne�sí�tik� az� egye�-
sü�le�ti� és� vá�ro�si� ren�dez�vé�nye�ket,� de� a
Jász�ság� több� te�le�pü�lé�sén� és� azon� túl
Bu�da�pes�ten,� Szol�no�kon,� Mis�kol�con,
Hat�van�ban�is�fel�lép�tek.�
A� cso�port� szak�mai� ve�ze�tő�je� Mol�nár

Jó�zsef�tánc�pe�da�gó�gus�volt.�A�cso�port�és�a
tár�sas�tánckép�zés�10�év�után�a�he�lyi�alap�fo�-
kú�mű�vé�sze�ti�ok�ta�tás�ré�szé�vé�vált.�

Ko ro ná zá si hét vé ge a Gö döl lői Ki rá lyi Kas tély ban: „Sissi” Er zsé bet ma gyar ki rály né 
és ud var höl gyei tár sa sá gá ban a fény sza rui hu szá rok egy ré sze 2010.06.06.

A Bo ros tyán tánc klub volt tag jai az Apos tol
együt tes élő  ze né jé re ké szí tett ko re og rá fi á val

nyi tot ták meg a XV. FÉBE bált 2008. 02. 16.
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Az egye sü let ál lan dó ren dez vé nyei 
A XVII. Jó té kony sá gi mű so ros est és bál 

részt ve vő it Tóth Ti bor kö szön ti Cserháti Ágnes
műsorvezető, Pitti Katalin díszvendég és 

Dr. Tóth Lajos fővédnök 2010.02.20.

A�jó�té�kony�sá�gi�mű�so�ros�estet�és�bált�min�den
év� feb�ru�ár� 3.� he�té�nek� szom�bat�ján� a� Pe�tő�fi
Mű�ve�lő�dé�si�Ház�ban�ren�de�zi�az�egye�sü�let.�A
be�vé�tel� 50-50%-ban� a� „Jászfényszaruért”
Ala�pít�vány� cél�ja�i�nak� és� a� FÉBE� éves� prog�-
ram�ja�i�nak� meg�va�ló�sí�tá�sát� szol�gál�ja.� 2013.
feb�ru�ár�16-án�a�hu�sza�dik�ke�rült�meg�ren�de�-
zés�re.� Az� est� ál�lan�dó� ele�mei:� 70-80� per�ces
mű�sor,�va�cso�ra,�bá�li�nyi�tótánc,� sztár�ven�dég
fel�lé�pé�se,� tom�bo�la�sor�so�lás,� bál�� szé�pe� és
ud�var�höl�gyei� cím� át�adá�sa.� A� mű�sor�ban
több�sé�gé�ben� he�lyi� kö�tő�dé�sű� ama�tőr� és
hi�va�tá�sos�mű�vé�szek�sze�re�pel�nek.�A�ren�dez�-
vény�nek�fő�véd�nö�ke�és�dísz�ven�dé�ge�van.

A XIX. FÉBE bál szé pe 
és ud var höl gyei 2012.02.18.

A Bo ros tyán tánc klub 24 tán co sa káp rá za to san szép nyi tótán cot adott elő 
a XVII. FÉBE bá lon 2010.02.20.
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A�hon�is�me�re�ti�és�hely�tör�té�ne�ti�tá�bort�1996-tól�ál�ta�lá�ban�jú�li�us�ban�20–25�fő�rész�vé�te�lé�vel
több�sé�gé�ben�ál�ta�lá�nos�is�ko�lás�ko�rú�gye�rek�nek�szer�vez�zük.�Az�elmúlt�17�évben�az�ország
sok�tájára,�de�még�testvértelepülésre�(Bors,�Erdély)�is�eljutottak�a�táborozó�fiatalok.
A tá bor mun ká ját szer ve ző és se gí tő fel -

nőt tek: Baráth�Im�re�(2006–),�Berze�Lász�ló,
(1996–2004),� Berze� Lászlóné� Vityuka,
Nagyné� Kiss� Má�ria,� Tóth� Ti�bor,� Var�ga
Gáborné�Te�ri�ke.�

XIV. FÉBE hon is me re ti és hely tör té ne ti
tá bor, Sal gó tar ján: Ma gyar or szág el ső
ter mé sze tes, föld  alat ti bá nya mú ze u má nak
be já ra tá nál ké szült cso port kép 2009. 06. 28.
Fő�ző�és�sü�te�mény�sü�tő�ver�senyt�2003-tól,

má�jus� 1-jén� a� Vá�ros� nap�ján� ren�dez�tünk.
2008-tól a�Tar�ló�fesz�ti�vál�gaszt�ronómi�ai�prog�-
ram�ja�ként�hir�det�jük�meg�a�fő�ző�és�ke�nyér�sü�tő
ver�senyt,�míg�a�sü�te�ménysütő-ver�seny�a�Mú���-
ze�u�mok�éj�sza�ká�ja�ren�dez�vény�hez�kap�cso�ló�dik.�

A III. Tar ló fesz ti vá lon a FÉBE ál tal meg -
hir de tett fő ző ver seny I. he lye zett jé nek,
Fo lyó Gá bor nak, Dr. Si mon Ta más dan dár -
tá bor nok, JNKSZ me gyei rend őr fő ka pi tány,
a zsű ri el nö ke ad ja át a dí jat 2010. 07. 31.
A� ma�gyar� kul�tú�ra� nap�ját� egye�sü�le�tünk

2006-tól�a� ja�nu�ár�22-ét�meg�elő�ző�vagy�azt
kö�ve�tő�hét�vé�gé�jén�a�Pe�tő�fi�Mű�ve�lő�dé�si�Ház�-
ban�szín�há�zi�elő�adás�sal�egy�beköt�ve�ün�nep�li.�
A� 15� éves� ju�bi�le�u�mát� ün�nep�lő� Gör�be

Já�nos� Szín�ját�szó� Egye�sü�let� nagy� si�ker�rel
mu�tat�ta� be� Murice� Hennequin-Pierre
Veder-Nádas�Gábor-Szenes� Iván:� El�vá�molt
nász�éj�sza�ka�cí�mű�há�rom�fel�vo�ná�sos�víg�já�té�kát.
A kö zön ség vas taps sal ju tal maz ta a
„színé szek” já té kát 2012. 01. 21.
A� Mú�ze�u�mok� éj�sza�ká�ja� ren�dez�vényt� a

Vá�ro�si�Könyv�tár�ral�kö�zö�sen�2009-�től�a�jú�ni�us
21-hez�kö�zel�eső�hét�vé�gén�15-23�óra�kö�zött
tar�tal�mas� prog�ra�mok�kal� a� Kiss� Jó�zsef
Hely�tör�té�ne�ti�Gyűj�te�mény�nél�ren�dez�zük�meg.�
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A II. Mú ze u mok é sza ká ján – mely az ásó,
ka pa, nagy ha rang je gyé ben ren de ző dött –

vonuló la ko dal mas me net 2010.06.26.
A� Ke�men�ce� ün�ne�pét� 2011.� au�gusz�tus

20-án� rendeztük� meg� először� ha�gyo�-
mányte�rem�tő�cél�lal.�A�Kiss�Jó�zsef�Hely�tör�-
té�ne�ti� Gyűj�te�mény� ud�va�rán� meg�épí�tett
kö�zös�sé�gi� ke�men�cé�nél�mu�tat�juk� be� a� ré�gi,
ha�gyo�má�nyos� ke�nyér�da�gasz�tást� és� sü�tést.
Az� új� ke�nye�ret� a� kap�cso�ló�dó� prog�ra�mok
ke�re�té�ben�min�den�ki�meg�kós�tol�hat�ja.

A II. Ke men ce
ün ne pén 

da gaszt ják 
a ke nyér nek
va ló tész tát

2012.08.20. 

Megnyitó 
a II. Kemence
ünnepén
2012. 08. 20.
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Tár gyi a sult em lé ke ink
1994. ok tó ber 8-án  a Hely tör té ne ti Gyűj -
te mény kez de mé nye zé sünk re fel vet te Kiss
Jó zsef (1924-1989) ta nár, hely tör té ne ti
ku ta tó ne vét, va la mint tisz te le té re a gyűj te -
mény hom lok za tán em lék táb lát avat tunk
j 1996.� au�gusz�tus� 20-án� a� Fel�ső� te�me�tői
ká�pol�na� fa�lán� a� Szűcs� csa�lád� em�lé�két
meg�őr�ző�em�lék�táb�lát,�a�ká�pol�na�alag�so�-
rá�ban� pedig� a� Szűcs� csa�lád� krip�tá�ját
újí�tot�tuk�fel.�

j 1996.� ok�tó�ber� 26-án� a� szép,� ké�sői
ba�rokk� stí�lu�sú� Le�hel� út� vé�gén� lé�vő
Nepumuki� Szent� Já�nos-szo�bor� lett
fel�újít�va�és�új�raszen�tel�ve.�

j 1998. no vem ber 22-én a Le hel úti
1769-ben fel ál lí tott ke reszt, majd�1999.
no�vem�ber� 21-én� a� Zsámboki� ke�reszt
fel�újí�tá�sa�és�fel�szen�te�lé�se�tör�tént�meg.�

j 2001. ok tó ber 21-én a Dó zsa György út
13. szám alat ti ház hom lok za tán ke rült
el he lye zés re az Or vo sok em lék táb lá ja 

j 2002.�má�jus�1-jén,�a�Vá�ros�nap�ján�a�volt
le�ányis�ko�la� he�lyén� az� or�szá�go�san� egye�-
dül� ál�ló� Ta�ní�tók� em�lék�mű�ve� ava�tá�sa
tör�tént�meg.�Az�em�lék�mű�előtt�4�mé�ter�re
egy� pi�ra�mis�tölgy� el�ül�te�té�sé�re� is� sor
ke�rült�a�ta�ní�tók�tisz�te�le�té�re.
Az� egye�sü�let� kez�de�mé�nye�zé�sé�re� és� ala�-

pít�vá�nyá�nak�tá�mo�ga�tá�sá�val�2005.�má�jus�7-én
Meg�bé�ké�lé�si�em�lék�mű�lett�ki�ala�kít�va�a�Pe�tő�fi
Mű�ve�lő�dé�si�Ház�park�já�ban.�

A Ta ní tók em lék mű ve fel ava tá sá nak 10
éves év for du ló ja kap csán 2012. szep tem ber
1-jén a hal ha tat la nok bronz ol va só könyvének

lap ja i ra a 104 fő höz újabb 29 fő ta ní tó,
ta nár ne ve ke rült be vé sés re

Ün�nep�ség�ke�re�té�ben�em�lé�kez�tünk�rá�juk.�

A te le pü lés el ső írá sos em lí té sé nek 575.
év for du ló ja al kal má ból 2008. ok tó ber 
25-én a Vá ros há zán Ju bi le u mi bronz 

dom bor mű ke rült el he lye zés re 
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Egye sü le ti ki ad vány ok 
Az�egye�sü�let�ki�adá�sá�ban�Jászfényszaruért�Vá�ros�Ön�kor�mány�za�ta,�a�Jászfényszaruért
Ala�pít�vány� és� az� elő�fi�ze�tők� anya�gi� tá�mo�ga�tá�sá�val� a� kö�vet�ke�ző� hely�tör�té�ne�ti� ki�ad�-
vány�ok�je�len�tek�meg:

j 1990. au gusz tus 20-án Szűcs Mi hály:
Élet  le írá sa és több uta zá sai, és ka land ja -
i nak gyűj te mé nye – az 1892-ben ki adott
könyv ha son más ki adá sa;

j 2000. má jus 1-jé re Szál lás tól a me ző vá -
ro sig – Ta nul má nyok Jászfényszaru és a
Jász ság múlt já ból; 

j 2001.�au�gusz�tus�2-án�je�lent�meg�a�Vá�ros-
és�Fa�lu�vé�dők�Szö�vet�sé�ge�tag�egye�sü�le�tei�ál�tal�meg�je�len�te�tett�ki�ad�vány�ok�bib�li�og�rá�fi�á�ja;

j 2003. má jus 1-jei Vá ros nap ra je lent meg Lan tos Pé ter: Jászfényszaru tör té ne te –
Élet le írás a redemptiótól a jász ki vált ság meg szű né sé ig cí mű köny ve;

j 2003.�au�gusz�tus�30-án�ke�rült�be�mu�ta�tás�ra�Agócs-Ézsiás-Kolozs-Zsámboki:�„Csak�szív
kell…”�vá�lo�ga�tott�ver�ses�kö�te�te;

j A�CD�fo�tó�al�bum�a�Fény�sza�ru�i�ak�Ba�rá�ti�Egye�sü�le�te�ala�pí�tá�sá�nak�tíz�éves�év�for�du�ló�ját
meg�ün�nep�lő� ju�bi�le�u�mi�nap�ra�2003.�au�gusz�tus�30-ára� je�lent�meg.�A�CD�kö�zel�600
egye�sü�le�ti�ren�dez�vé�nyen�ké�szült�ké�pet�tar�tal�maz;

j 2007. ja nu ár 21-én a ma gyar kul tú ra nap já ra vá ro sunk ról
ki lenc új ké pes la pot adott ki a FÉBE;

j 2008.� de�cem�ber� 22-én� a� Vá�ros�há�za� dísz�ter�mé�ben� ke�rült
be�mu�ta�tás�ra�Zsámboki�Lász�ló:�Jászfényszaru�di�ák�sport�já�nak
tör�té�ne�te�cí�mű�könyve;�

j 2009. ok tó ber 26-án az egye sü let fenn ál lá sá nak 15 éves
ju bi le u má ra je lent meg „A Fény sza ru i ak Ba rá ti Egye sü le té nek
15 éve – té nyek és ké pek” ki ad vány.
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Az egye sü let főbb ese mé nyei ké pek ben

Tö rök Zsóka fa ze kas né pi ipar mű vész 
ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sa utá ni pil la na tok

2008.05.01.

Az� egye�sü�let� a� kö�zel� húsz� év� alatt� több
kon�fe�ren�ci�át,�ta�lál�ko�zót,�ki�rán�du�lást,�szá�mos
sze�mély�hez�és�te�le�pü�lés�hez�kö�tő�dő�év�for�du�lót,
kul�tu�rá�lis,� gaszt�ro�nó�mi�ai� prog�ra�mo�kat,
szín�há�zi�és�is�me�ret�ter�jesz�tő�elő�adá�sok�so�ka�-
sá�gát�szer�ve�ze�te�és�bo�nyo�lí�tot�ta�le.�

Ka zin czy-em lék tú ra Széphalomra: 
a Ka zin czy-ma u zó le um előtt ké szült 

cso port kép 2009.08.22. 

Költészet napi est Kertész Ákos Kossuth- 
és József Attila-díjas íróval 2010.04.08

A FÉBE Sza bó Gé za öt vösmes ter sze ge di Érem ver dé jé ben Sza bó Imrefia Bé la szob rász mű vész
ter vei és érem min tái alap ján ké szült ér me ket adott ki, ez zel ma ra dan dó ér té ket hagy va az utó kor
szá má ra: Szent Ist ván Mil len ni u mi Em lék érem 2001. au gusz tus 20., Tíz éves tag sá gért ju bi le u mi
bronz em lék érem 2003. au gusztus 30., Jó zsef At ti la Ju bi le u mi Em lék érem 2005. de cem ber 2.,
Ka zin czy Fe renc Ju bi le u mi Em lék érem 2009. ok tó ber 26., Er kel Fe renc Ju bi le u mi Em lék érem
2010. no vem ber 6., Liszt Fe renc Ju bi le u mi Em lék érem 2011. ok tó ber 18.

Er kel-est – Er kel Fe renc éle te és mun kás sá ga:
az est részt ve vő i nek egy cso port ja 2010.04.13.
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A FÉBE és ala pít vá nya ál tal meg hir de tett 25 éves a Kiss Jó zsef Hely tör té ne ti Gyűj te mény
pá lyá za ta nyer te sének jász sá gi ju ta lomki rán du lá sa: Jász árok szálláson az Idő ka pu nál 

ké szült cso port kép 2009.05.30.

Az Er kel-év al kal má ból a művész szü le tés nap ját meg elő ző na pon Bu da pest re ki rán dul tunk,
ahol a Ma gyar Ál la mi Ope ra há zat ide gen ve ze tő mu tat ta be 2010.11.05
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A FÉBE ka rá csonyvá ró 
ze nés est je a Kis is ko la szín ház -

ter mé ben. A szín pa don 
Csaj kovsz kij: A dió tö rő cí mű

mű vé nek ka ma ra ze nei 
fel dol go zá sát Ko vács Tí mea
me sé je kí sé ri. 2012.12.19.

A VII. Jász Fény Vers- és Pró za mon dó 
Ta lál ko zó meg nyi tója 2010.05.09.

A VIII. Jász Fény Vers- és Pró za mon dó 
Ta lál ko zón mun ká ban a zsű ri: Csomor
Csil la szín mű vész, Len gyel Bol di zsár 

Me gyei Prima Dí jas új ság író, Bordásné 
Ko vács Ka ta lin a BLNT Drá mamű he lyé nek

ve ze tő je 2012.04.28.

Liszt-est sok ze né vel a Kis is ko la szín ház ter -
mé ben: az est részt ve vő i nek egy cso port ja;
az esten köz re mű kö dött Kaskötő Ma ri et ta

muzikológus és Sze kér Ber na dett 
zon go ra mű vész 2011.10.18.

A szer ve zők és ven dé gek a köl té szet nap ján
egy kor társ író val: Buj do só Ka ta lin 

könyv tár ve ze tő,  Grecsó Krisz ti án Jó zsef 
At ti la-dí jas köl tő, író, Ézsiás Lász ló 
Vö rös mar ty -dí jas vers mon dó, köl tő;
Tóth Ti bor egye sü le ti el nök köszönti 

a megjelenteket 2012.04.07.



104

jászFÉNY�szA�RU�

A�Fény�sza�ru�i�ak�Ba�rá�ti�Egye�sü�le�te�ala�ku�ló�köz�gyű�lé�sén�Győriné�dr.�Czeglédi�Már�ta
pol�gár�mes�ter,�egye�sü�le�ti�tag�kez�de�mé�nyez�te,�hogy�az�egye�sü�let�ön�erő�ből�„Jászfény�sz�a�ruért”
el�ne�ve�zé�sű�ala�pít�ványt�hoz�zon�lét�re.�Az�el�nök�ség�1994.�már�ci�us�13-i�ülé�sén�el�fo�gad�ta�a
Jászfényszaruért�Ala�pít�vány�Ala�pí�tó�Ok�ira�tát,�100�000�Ft-ban�meg�ha�tá�roz�ta�alap�tő�ké�jét,
és�dön�tött�az�ala�pít�vány�cél�já�ról,�a�ku�ra�tó�ri�u�mi�ta�gok�sze�mé�lyé�ről.�Az�ala�pít�vány�cél�ja
Jászfényszaru�te�le�pü�lés� tu�do�má�nyos,�kul�tu�rá�lis,�ok�ta�tá�si,�és�sport�élet�ének�tá�mo�ga�tá�sa;
kör�nye�ze�ti,�esz�té�ti�kai�ér�té�ke�i�nek�meg�őr�zé�se,�gya�ra�pí�tá�sa,�és�el�is�me�ré�se.�

Az önkormányzat 2010 óta rendez újévi koncertet, melynek szervezésében közreműködik 
a Fényszaruiak Baráti Egyesülete. Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntőjét

mondja a IV. Újévi koncerten. A műsor egyik fellépője Dobák Attila operaénekes. 2013. 01. 06.

Az alapítvány neve: JáSzFénySzAruérT ALA PÍT Vány
Az ala ku lás idő pont ja: 1994.�március�13.��
Szék hely: 5126�jászfényszaru�Fürst�sándor�út�1.
Kép vi se lő: Mészáros�László�ku�ra�tó�ri�u�mi�el�nök
A kuratórium tagjai: Ba�sa�Éva,�Cser�há�ti�ág�nes,�dr.�Ko�csis�And�rás,�Kotánné�Ko�vács
Tí�mea,�Lajkóné�Tanczikó�Tün�de,�szűcsné�já�ger�Mag�dol�na
Adó szá m: 18823514-1-16
Bankszámlaszám: jász-Takarékszövetkezet�69500149-10141892
Le vélcím: 5126�jászfényszaru�Fürst�sándor�út�1.
Honlap: www.febe.hu
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Megnevezése: Fogathajtó�verseny
Helye: jászfényszaru,�Pipacs�utca�végén�a�lovas�pályán
időpontja: június�első�vasárnapján
Programja: sz,L,V�és�C�kategóriás�verseny,�póni�kettes,�nagy�ló�egyes�és�kettes�
fogatok�részére,�lovasbemutatók
információ: www.jaszfenyszaru.hu�Telefon: 06-57/522-170�(101-es�mellék)

Megnevezése: Díjugrató�verseny
Helye: jászfényszaru,�Pipacs�utca�végén�a�lovas�pályán�
időpontja: június�utolsó�vasárnapján
Programja: a�verseny�mellet�gyermekprogramok
információ: www.jaszfenyszaru.hu�Telefon::�06-57/522-170�(101-es�mellék)

Megnevezése: Tarlófesztivál
Helye: a�32-es�főúton,�a�jászfényszarui�körforgalom�bal�oldalán�
időpontja: augusztus�első�szombatja
Programja: tarló�hétpróba�verseny,�népdalkörök�bemutatkozása,�népzenei�koncert
információ: www.jaszfenyszaru.hu�Telefon::�06-57/522-170�(101-es�mellék)

VároSi KiEMELT rEndEzVény:

Az�alapítvány�nyitott,�hozzá�bármely�magyar,�illetve�külföldi�magán-�és�jogi�személy
csatlakozhat,� amennyiben�az� alapítvány� céljaival� egyetért.�Az�alapító� az� alapítványt
határozatlan�időre�hozta�létre.
Az�ala�pít�vány�közhasznú�státuszú,�mint�egy�5.000.000�Ft�törzs�tő�ké�vel�ren�del�ke�zik.

Dön�tő�en�ma�gán�sze�mé�lyek�ado�má�nya�i�ból,�SZJA�1%-ából,�a�FÉBE�bál�50%-ának
be�vé�te�lé�ből,�a�törzs�tő�ke�ka�ma�ta�i�ból�gaz�dál�ko�dik.
Az�el�múlt�18�év�alatt�kö�zel�50�fő�fő�is�ko�lai�ta�nul�má�nyo�kat�foly�ta�tó�fi�a�tal�nak�nyúj�tott

ha�vi� rend�sze�res�ség�gel� ösz�tön�dí�jat,� 12� fő�nek� tá�mo�gat�ta� Jászfényszaruhoz� kö�tő�dő
szak�dol�go�za�tá�nak�költ�sé�gét.�150�fő�ál�ta�lá�nos�is�ko�lai�ta�nu�lót�ki�emel�ke�dő�ta�nul�má�nyi�és
kö�zös�sé�gi�te�vé�keny�sé�géért�el�is�me�rő�ok�le�vél�ben�és�ér�té�kes�könyv�ju�ta�lom�ban�ré�sze�sí�tett.
A�ma�gyar�és�ide�gen�nyelv�és�iro�da�lom�ki�ma�gas�ló�tel�je�sít�mé�nyé�ért�Ka�zin�czy-ezüst�ér�met
ala�pí�tott�és�ado�má�nyoz.�Szám�ta�lan�kö�zös�sé�gi,�ci�vil�ren�dez�vényt,�prog�ra�mot�anya�gi�lag
tá�mo�ga�tott,�pá�lyá�za�to�kat� írt�ki� és� ju�tal�ma�zott.�Vá�rostör�té�ni� szem�pont�ból� fon�tos
ki�ad�vány�ok�meg�je�le�né�sét,� ré�gi� tár�gyi� em�lé�kek�meg�men�té�sét,� fel�újí�tá�sát� tá�mo�ga�tta.
Je�len�tő�sen�köz�re�mű�kö�dött�vá�ros�szé�pí�té�si� fel�ada�tok�ban,�új�ér�té�kek� lét�re�ho�zá�sá�ban,
il�let�ve�azok�tá�mo�ga�tá�sá�ban.�
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JÁSZIVÁNY

Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

Alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

Jászivány
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Az egye sü let az alább fel so rol ta kat tűz te ki cé lul:
j a gyö ke rek ápo lá sa, a va la ho vá tar to zás, iden ti tás erő sí té se, az ifjúság összefogása;
j a te le pü lés meg tar tó  e re jé nek fo ko zá sa;
j te le pü lés fej lesz tés; 
j a la kos ság tá jé koz ta tá sa, is me ret ter jesz tés;
j kép zés és fog lal koz ta tás elő se gí té se;
j hasz nos sza bad idős te vé keny sé gek biz to sí tá sa;
j pél da mu ta tás a ha gyo má nyok ápo lá sá ban;
j a fa lu si tu riz mus ki ala kí tá sa, nép sze rű sí té se;
j az ál la mi, egy há zi, ci vil- és ma gánszek tor együtt mű kö dé si pél dá i nak ki ala kí tá sa.
az egye sü let he lyi fi a ta lok kez de mé nye zé sé vel ala kult. Cél ja a te le pü lé sen élők éle té nek
szí ne seb bé té te le, al kal maz kod va nap ja ink tár sa dal mi vál to zá sa i hoz, eny hít ve a kis
te le  pü lé sek re jel lem ző ne ga tív je gyek ha tá sa it. az egye sü let ál tal meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek kö re át fo gó, ki emelt fon tos sá got tu laj do ní tunk a gyer mek- és if jú sá gi
kor osz tállyal vég zett mun ká nak.

A Jásziványért Köz hasz nú Egye sü let ala ku ló ülé sét 
2005. feb ru ár 26-án tar tot ta a tag ság 

több ha zai pá lyá zat nak kö szön he tő en (az észak-al föl di re gi o ná lis if jú sá gi ta nács, az
észak-al föl di re gi o ná lis if jú sá gi szol gál ta tó iro da, a nem ze ti Kul tu rá lis alap, a nem ze ti
Ci vil alap prog ram, va la mint a lEaDEr pá lyá za tai) és ön erő ből, ado má nyok ból az
el múlt évek ben sok vi dám és hasz nos prog ra mot szer vez tünk a te le pü lé sen élők nek:
ját szó ház, sport nap, kör nye zet vé del mi ak ci ók, fel vi lá go sí tó, egész ség ügyi elő adá sok;

Az egye sü let ne ve: Jásziványért Köz hasz nú Egye sü let
Az ala pí tó ta gok lét szá ma: 10 fő A je len le gi tag lét szám: 19 fő
szék he lye: 5135 Jászivány, Fel sza ba du lás út 20.
Az egye sü let kép vi se lő je: Lóczi Miklósné el nök
A szer ve zet be jegy zé sé nek idő pont ja: 2005. de cem ber 26.
Adó szám: 18839320-1-16
Bank szám la szám: Jászárokszállás és vi dé ke Ta ka rék szö v. 69400427-10001772
Le ve le zé si cím: 5135 Jászivány, Fel sza ba du lás út 20.
E-mail: jaszivanyert@freemail.hu
Mobil: Lóczi Miklósné +36-70/560-3032 nyitrainé Kis Ka ta lin +36-30/346-7137 
Fax: 06-57/448-149
Hon lap: www.jaszivanyert.uw.hu

Jásziványért Köz hasz nú EgyE sü lEt
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részt vet tük meg em lé ke zé se ken, ren dez vé nye ken. vol tunk ta nul mány úton tépén és
tótvázsonyban. a tépei Kul tu rá lis és sza bad idős Egye sü let tag ja it ven dé gül is lát tuk
te le pü lé sün kön. tér sé gi szin tű Együtt mű kö dés Kon fe ren ci át ren dez tünk a Jászkiséri
Cerveza Köz hasz nú Kul tu rá lis és sport Egye sü let és a Jász apá ti if jak Ba rá ti Kö re Egye sü let
tag ja i val kö zö sen. több kö zös prog ra mot va ló sí tot tunk meg a szajoli Fi a ta lok Kö zös -
sé gé vel (to váb bi ak ban: szFK), tá bo roz tunk tiszaladányban, túrkevén, ve tél ke dő kön
vet tünk részt. az el múlt év ben az szFK jó vol tá ból az egyeki fi a ta lok kal is fel vet tük a
kap cso la tot, mely nek cél ja egy más és a te le pü lé sek meg is me ré se volt. szin tén az el múlt
év ben a nagy vá ra di if jak kal tá bo roz tunk együtt, a ve lük ki ala kult kap cso la tot to vább ra
is sze ret nénk fenn tar ta ni, ápol ni. Kö zös ség fej lesz tő és for má ló tré ning ke re té ben
is me ret sé get kö töt tünk a Besenyszögi Íjász Egye sü let tel. ala kí tot tuk, szé pí tet tük szék he -
lyün ket, for mál tuk ma gun kat. 

Mi vel te le pü lé sün kön az ál ta lá nos is ko la évek kel ez előtt be zár ta ka pu it, nagy
szük ség van az egye sü let ál ta li össze fo gó mun ká ra, hogy a fi a ta lok, gye re kek ugyan úgy
tud ja nak a kö zös sé gi mun ká ban részt ven ni, mint an nak előt te. Kap cso la ta in kat fo lya -
ma to san bő vít jük nem csak a ci vil, ha nem az ön kor mány za ti és a gaz da sá gi szfé rán be lül
is, így kö töt tünk együtt mű kö dé si meg ál la po dást a he lyi ön kor mány zat tal, más ci vil
szer ve ze tek kel és vál lal ko zók kal. 

Jászivány na gyon ki csi te le pü lés, 400 la kos sal. le he tő sé get kell te rem te nünk a
kö zös sé gi ki kap cso ló dás ra, az ön kén tes kö zös sé gi mun ká ra, szó ra ko zás ra. az egye sü -
le tünk egyik ki emelt cél ja a hasz nos sza bad idős te vé keny sé gek biz to sí tá sa. Fi gyel met
for dí tunk ar ra, hogy a te le pü lés la kos sá ga kö ré ből mi nél töb ben kap cso lód ja nak be a
kö zös sé gi élet be.

A tiszt ség vi se lők név so ra 
2009. áp ri lis 1-től:

El nök ség:
El nök: Lóczi Miklósné
El nök sé gi tag: Cson tos zoltánné
El nök sé gi tag: nyitrainé Kis Ka ta lin

Fel ügye lő Bi zott ság:
El nök: Kiss Lász ló
Bi zott sá gi tag: Berente szil via
Bi zott sá gi tag: ádám Já nos

A tiszt ség vi se lők név so ra 
2005. feb ru ár 26–2009. áp ri lis 1.:

El nök ség:
El nök: nyitrainé Kis Ka ta lin
El nök sé gi tag: Mihályiné Balla zseraldina
El nök sé gi tag: Kiss Lász ló

Fel ügye lő Bi zott ság:
El nök: Lóczi Miklósné
Bi zott sá gi tag: Berente szil via
Bi zott sá gi tag: ádám Já nos
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A kö zös ség el is me ré sei
a Jásziványért Köz hasz nú Egye sü let a „Jász nap” ha gyo má nyá nak meg te rem té sé ért és
ed di gi mun kás sá gá ért el is me rő ok le ve let ka pott Borbás Fe renc jász ka pi tány tól 2011.
no vem ber 19-én.

Ál lan dó, éven kén ti ren dez vé nye ink 
j Ja nu ár 22-éhez, a ma gyar kul tú ra

nap já hoz kap cso ló dó an meg em lé -
ke zést, sza va ló ver sennyel egy be -
kö tött kul tu rá lis mű sort ren de -
zünk.

j Feb ru ár ban évek óta tar tó ha gyo -
má nyunk a Far san gi bál meg ren -
de zé se, ahol kis mű sor ral ked ves -
ke dünk a jel me zes gyer me kek nek.

j Már ci us 15-én, az 1848-49-es
for ra da lom és sza bad ság harc ki tö -
ré sé nek év for du ló ján ün ne pi
meg em lé ke zést és ko szo rú zást
tar tunk.

j áp ri lis 22-éhez, a föld nap já hoz
kap cso ló dó an sze me tet sze dünk,
mely nek so rán mind a fa lu
te rü le tét, mind a te le pü lés re be -
ve ze tő utak kör nyé két meg tisz tít juk.

j Má jus hó nap el ső va sár nap ján
ün ne pel jük az anyák nap ját, ek kor
szín vo na las mű sor ral ked ves ke -
dünk a te le pü lé sen élő édes -
anyák nak. a hó nap utol só hét -
vé gé jén ren dez zük meg a gye -
rek na pot.

j Jú ni us, jú li us hó nap ban ren dez zük a Kéz mű ves- és Ját szó he tet, va la mint részt vesz nek
egye sü le ti tag ja ink a te le pü lé sen mű kö dő Ősz idő nyug dí jas Klub ál tal már évek óta
ha gyo má nyo san ren de zett nagy ma ma-uno ka ta lál ko zó ján.

Ebben a hó nap ban már ha gyo mány, hogy részt ve szünk a Jász vi lág ta lál ko zón.
2011-ben Jász ivány volt a há zi gaz dá ja eme ran gos ese mény nek, mely nek meg szer ve zé -
sé ből is ki vet tük ré szün ket.

Leg�utóbb�a�Jász�apá�ti�Ál�ta�lá�nos�és�Mű�vé�sze�ti�
Is�ko�la�pe�da�gó�gu�sa�i�nak�ének�ka�ra�szó�ra�koz�tat�ta

az�édes�anyá�kat

Far�san�gi�bál
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Ké�pünk�a�fa�lu�na�pi�bir�ka�fő�ző-ver�se�nyen�ké�szült

A�XVII.�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zón�a�he�lyi�ek�fel�vo�nu�lá�sa
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Min den év au gusz tus hó nap ban ke rül meg ren de zés re Jásziványon a Fa lu nap,
mely nek szer ve zé sé ből te vé ke nyen ki vesszük ré szün ket.  

Ok tó ber 4-e az ál la tok vi lág nap ja, eh hez kap cso ló dó an ren de zünk kor cso por tos
ve tél ke dőt a gye re kek nek.

Október 23-a az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ki tö ré sé nek, va la mint az
1989-es köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak év for du ló ja. Ezen ese mé nyek ről min dig meg em -
lé ke zünk, és meg ko szo rúz zuk az egye sü le tünk ál tal ké szít te tett em lék táb lát is.

a hó nap vé gén „tö kös ivány” el ne -
ve zés sel tök fa ra gó ver senyt hir de tünk,
me lyen a te le pü lés ap ra ja-nagy ja ki pró -
bál hat ja ügyes sé gét a tök lám pásfa ra gás
kap csán. 

Ké�pünk�az�itt�ké�szült�al�ko�tá�sok�
egy�ré�szét�örö�kí�ti�meg

no vem ber hó nap ban ren dez zük meg a
Jász na pot, mely nek al cí me le het ne:
is mer jük meg a Jász sá got – be mu ta tó
elő adá sok étel kós to lás sal. a jász ha gyo -
má nyok meg őr zé sé re, fel ele ve ní té sé re,
a kul tú ránk mi nél szé le sebb kö rű
meg is me ré sé re jött lét re ez a kez de mé -
nye zés. Meg hí vott ven dé ge ink elő adá suk
té má já val visz nek kö ze lebb ben nün ket a
múl tunk hoz, há zi gaz da ként pe dig mi
gon dos ko dunk ar ról, hogy ven dé ge ink
„ízes” ha gyo má nya ink kal, jász éte le -
ink kel is meg is mer ked hes se nek.

Ké�pünk�a�leg�utób�bi�Jász�Na�pon�
ké�szült�(bal�ról�jobb�ra:�

Borbás�Fe�renc�– reg�ná�ló�jász�ka�pi�tány,
Borbásné�Bu�dai�Va�lé�ria,�Hortiné�

Dr.�Bathó�Edit�– a�jász�be�ré�nyi�
Jász�Mú�ze�um�igaz�ga�tó�ja)

De cem ber 6-án, Mik lós nap ján út ra
kel a fa lu já ró Mi ku lás, hogy meg lá to -
gas sa a te le pü lé sen élő gyer me ke ket, és
Mi ku lás- cso ma got vi gyen ne kik.
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a ka rá csonyt meg elő ző hét vé gén a Fa lu ka rá csonnyal zá rul az egész éves ren dez vény -
so ro zat, me lyen szín vo na las mű sor ral ked ves ke dünk ven dé ge ink nek.

Ké�pünk�a�„Tél�tün�dér�ka�rá�cso�nya”�cí�mű�in�te�rak�tív�ze�nés�elő�adá�son�ké�szült�
(elő�ad�ta�a�Mi�ku�lás�Szín�ház�a�jásziványi�Mű�ve�lő�dé�si�Ház�ban)

Min den év ben vissza té rő prog ra munk az egy hé tig tar tó ját szó ház. Ezen a hé ten
meg is mer ked het nek a gyer me kek a kü lön fé le né pi kéz mű ves fog lal ko zá sok kal, já té kok kal,
jász éte lek kel. 2012. jú li us 2-7. kö zöt ti idő szak ban az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi vi dék -
fej lesz té si alap ból a he lyi vi dék fej lesz té si stra té gi ák lEaDEr fe je ze té nek pá lyá za tán
el nyert összeg ből fi nan szí roz tuk nyá ri nagy ren dez vé nyün ket „a fi a ta lok hasz nos
sza bad idő el töl té se rendezvény( 6. al ka lom)” cím mel. a ren dez vé nyen be mu ta tás ra
ke rül tek he lyi ter mé kek, he lyi, né pi ha gyo má nyon ala pu ló mes ter sé gek, tra di ci o ná lis
te vé keny sé gek, me lyet a hét min den nap ján meg le he tett te kin te ni, ki le he tett pró bál ni.
Urbán Já nos fa fa ra gá sai, já té kai; sza ba do si Ka ta lin ke rá miatár gyai; lóczi Bog lár ka
gyöngy ék sze rei; tajthy Mik lós ko sár fo ná sai; sza bó ist ván ké zi kö té sű sep rűi; az Ősz idő
nyug dí jas Klub hím zé sei; Kál mán Jó zsef fa fa ra gá sai; huszárovics antalné szal má ból
ké szí tett mes ter mun kái kí nál ták ma gu kat. hall hat tak és lát hat tak elő adást a Csörsz-
árok ról, a gaz dag jász nép vi se let ről, a Jász ság épí té sze ti örök sé ge i ről, a jász temp lo mok ról,
el sa já tít hat ták az ör dög la ka tok, csut ka- és ízíkbabák ké szí té sé nek mód ját, meg is mer het ték
a jász sá gi tán co kat, né pi já té ko kat, mon dó ká kat, íjá sza tot, részt vet tek min den na pi
ke nye rünk ha gyo má nyos el ké szí té sé ben.
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Seprűkötés�fortélyai,�Waldorf�kézműves�foglalkozás
Jász�népi�hímzések�kiállítása

Népi�fajátékok:�hordólovaglás,�fa�körhinta Karikadobáló



Meg ne ve zé se: nyá ri egyhe tes kéz mű ves ját szó ház
ren de ző: Jásziványért Köz hasz nú Egye sü let
He lye: Mű ve lő dé si Ház és kör nyé ke Jászivány, Fel sza ba du lás ut ca 20.
idő pont ja: jú li us hó nap el ső tel jes he te
Prog ram ja: né pi ha gyo má nyok ra épü lő kéz mű ves fog lal ko zá sok, ki ál lí tá sok, 
jász né pi éte lek ké szí té se, né pi já té kok fel ele ve ní té se
in for má ció: kö zös sé gi ol da lak (www.facebook.com, www.iwiw.hu)
www.jaszivany.hu Lóczi Miklósné Mobil: +36-70/560-3032

Meg ne ve zé se: Far san gi mu lat ság
ren de ző: Jásziványért Köz hasz nú Egye sü let
He lye: Mű ve lő dé si Ház Jászivány, Fel sza ba du lás ut ca 20.
idő pont ja: feb ru ár hó nap
Prog ram ja: óvo dás és kis is ko lás ko rú gyer me kek far san gi jel me zes be mu tat ko zá sa,
far sang her ce ge és her ceg nő je, leg jobb jel mez vá lasz tá sa, ju tal ma zá sa, 
meg le pe tés mű sor, tom bo la sor so lás
in for má ció: kö zös sé gi ol da lak (www.facebook.com, www.iwiw.hu)
www.jaszivany.hu Lóczi Miklósné Mobil: +36-70/560-3032

Meg ne ve zé se: Fa lu nap
ren de ző: Jászivány Köz ség Ön kor mány za ta, Jászivány te le pü lés ci vil szer ve ze tei
He lye: Mű ve lő dé si Ház és kör nyé ke Jászivány, Fel sza ba du lás ut ca 20.
idő pont ja: au gusz tus 20-át meg elő ző hét vé ge
Prog ram ja: bir ka pör költfő ző-ver seny, ki ál lí tá sok, kéz mű ves ter mé kek ki ál lí tá sa,
áru sí tá sa, ven dég mű vész elő adá sa, kör nye ző te le pü lé sek ama tőr cso port ja i nak 
be mu ta tó ja, cél lö vé szet, Waldorf kéz mű ves fog lal ko zás, ügyes sé gi és sor ver se nyek,
ugrálóvár, ut ca bál, tűzijáték, egész nap ze ne, ét ke zé si le he tő ség, sé ta ko csi ká zás
in for má ció: kö zös sé gi ol da lak (www.facebook.com, www.iwiw.hu)
www.jaszivany.hu Lóczi Miklósné Mobil: +36-70/560-3032 telefon: 06-57/448-148

Községi KiEMELt rEndEzvény:

Jászivány
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

JászJákóhalma
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JÁSZJÁKÓHALMÁRÓL�ELSZÁRMAZOTTAK�
BARÁTI�TÁRSASÁGA�(JÁKÓB)

Az ala pí tó ta gok:
Czuk Fe renc res�ta�u�rá�tor,�Bu�da�pest
Dányi Jánosné pe�da�gó�gus,�Hat�van
Fe jes Er zsé bet pe�da�gó�gus,�Eger
La ki Ida fes�tő�mű�vész�nő,�Bu�da�pest
Ma gyar Aliz pe�da�gó�gus,�Bu�da�pest
Sza bó Sza bolcs rajz�film�ren�de�ző,�Bu�da�pest
Szöllősi Mi hály vil�la�mos�mér�nök,�Bu�da�pest
Szöllősi Mihályné vill.technikus,�Bu�da�pest
Tasnádi Mihályné nyug�dí�jas,�Városlőd
Várszegi Vilmosné biz�to�sí�tós,�Sz.fe�hér�vár

Tisz�te�let�be�li�el�nök: La�ki�Ida�és�Sza�bó�Sza�bolcs�(+2003)�
Ve�ze�tő�ség:�
2000–2005.: Ma gyar Aliz el�nök

Fe jes Er zsé bet
Dányi Jánosné

2005–2010.: Ma gyar Aliz el�nök
Dányi Jánosné
Dé nes Lászlóné
Göcző Bálintné
Szöllősi Mi hály

2010–: Ma gyar Aliz el�nök
Dom bó vá ri Jánosné
Lász ló Jó zsef                                  
Monoriné-Ádám Ka ta lin  
Tóth Istvánné A je len le gi ve ze tő ség

a közösség neve: Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKÓB)
az alapító tagok létszáma: 10 fő A jelenlegi taglétszám: 137 fő
székhelye: Jászjákóhalma
a közösség képviselője: Magyar Aliz
az alakulás időpontja: 2000. július 15.
levélcím: Magyar Aliz 2119 Pécel, Ráday u.24. 
E-mail: ferenc.czuk@gmail.com
Telefon: 06-28/455-471 mobil: +36-20/353-0110



A�Jákób�mű�kö�dé�sét�az�öt�ta�gú�ve�ze�tő�ség�szer�ve�zi,�és�az�el�nök�ko�or�di�nál�ja.�Az�év�vé�gi
köz�gyű�lé�sen� össze�gyűlt� prog�ram�ja�vas�la�tok�ból� a� ve�ze�tő�ség� össze�ál�lít�ja� a� kö�vet�ke�ző� év
prog�ram�ját,�amit�de�cem�ber�vé�gé�ig�min�den�Jákób-tagnak�el�jut�tat�nak.�A�prog�ram�ban
sze�re�pel�nek�az�egyes�ren�dez�vé�nyek�hely�szí�nei,�idő�pont�ja,�a�szer�ve�ző�ne�ve�és�az�érin�tet�tek.
A�ve�ze�tő�ség�min�den�év�ele�jén�össze�jön�a�tagokkal,�hogy�meg�be�szél�jék�a�ren�dez�vé�-

nyek�kel�kap�cso�la�tos�ten�ni�va�ló�kat�és�az�év�zá�ró�előtt�a�köz�gyű�lés�elő�ké�szí�té�sét.�Egyéb�ként
e-mailen�és�te�le�fo�non�ke�resz�tül�szin�te�na�pi�kap�cso�lat�ban�van�nak.��

Ha gyo má nya ink
j Az� � új� ta�gok� �min�dig� az� év�zá�rón�mu�tat�koz�nak� be,� rö�vi�den� el�me�sél�ve,� hol� lak�tak
Jákóhalmán,� hol� lak�tak� a� szü�le�ik,� kik� vol�tak� az� osz�tály�tár�sa�ik,�mi�kor� ke�rül�tek� el
Jákóhalmáról.�Ez�után�egy�em�lék�la�pot�kap�nak,�amin�raj�ta�van,�hogy�há�nya�dik�ként
lép�tek�be,�és�egy�Jákób-ki�tű�zőt,�amit�összejövete�le�ken�szok�tunk�vi�sel�ni.

j Ilyen�kor� szok�tunk� �meg�em�lé�kez�ni� az� � év�köz�ben� el�hunyt� � tag�ja�ink�ról� gyer�tya�-
gyúj�tás�sal.�

j Ugyan�csak��az��év�zá�rón��szok�tuk��kö�szön�te�ni��az�5�és�a�10�éves�tag�ja�in�kat,�akik
em�lék�la�pot��kap�nak.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tár sa sá gunk cél ja
Mi�nél�több�jákóhalmit�fel�ku�tas�sunk�az�or�szág�ban,�s�ha�za�ve�zes�sük�őket�prog�ram�ja�ink�kal
szü�lő�fa�lu�juk�ba.�A�köz�sé�get�anya�gi�lag,�er�köl�csi�leg�se�gít�sük,�az�ott�hon��élők�kel�és�a�ci�vil
szer�ve�ze�tek�kel� ba�rá�ti� kap�cso�la�tot� ala�kít�sunk� ki,� köl�csö�nö�sen� részt� ve�gyünk� egy�más
ren�dez�vé�nye�in.�Erő�sít�sük�a� jász� iden�ti�tást�az�el�szár�ma�zot�tak�ban,�nö�vel�jük�a� já�szok
is�mert�sé�gét�és�hír�ne�vét�az�or�szág�ban.

Tag sá gunk
Ed�dig�153-an�lép�tek�be�tár�sa�sá�gunk�ba,�de�el�ha�lá�lo�zás�mi�att�lét�szá�munk�137�fő.�Ta�gok�a
kö�vet�ke�ző�36�te�le�pü�lés�ről,�or�szág�ból�ke�rül�tek�ki:�Alattyán,�Bag,�Bu�da�ka�lász,�Bu�da�pest,
Ci�bak�há�za,�Deb�re�cen,�Domoszló,�Du�na�új�vá�ros,�Eger,�Érd,�Gyön�gyös,�Gyu�la,�Hat�van,
He�ves,� Jász�be�rény,� Jászkisér,� Kecs�ke�mét,� Kő�te�lek,� Kunszentmárton,�Markaz,�Mart�fű
Mis�kolc,�Nagykálló,�Ózd,�Pécel,�Sal�gó�tar�ján,�Sop�ron,�Szar�vas,�Szek�szárd,�Szé�kes�fe�hér�vár,
Szol�nok,�Ta�ta,�Ve�res�egy�ház,�Városlőd,�Hol�lan�dia,�Ka�na�da.
Leg�idő�sebb�ta�gunk�96�éves�volt,�a�leg�fi�a�ta�labb�39.�A�több�ség�60�és�70�év�kö�zött�van.

A�tag�ság�80�%-a�nyug�dí�jas.

Kap cso la ta ink 
Ba�rá�ti� tár�sa�sá�gunk�együttmű�kö�dik�a� jászjákóhalmi�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�tel,�az�ál�ta�lá�nos
is�ko�lá�val,�az�óvo�dá�val,�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�kö�zül�a�Gaz�da�kör�rel,�a�Hon�is�me�re�ti�szak�kör�rel,
a�Kert�ba�rá�tok�kal,�a�Nyug�dí�ja�sok�kal,�a�Da�los�kör�rel,�az�Ipa�roskör�rel.�Az�együtt�mű�kö�dés

117

JÁszJÁKÓhAlMA



118

JÁszJÁKÓhAlMA

nagy�részt�a�kö�zös�prog�ra�mok�ban�va�ló�sul�meg,�de�részt�ve�szünk�egy�más�ren�dez�vé�nye�in
is,�és�ha�szük�sé�ges,�anya�gi�tá�mo�ga�tást�is�nyúj�tunk.
Jákóhalmán�kí�vül�van�nak�kap�cso�la�ta�ink�a�szom�szé�dos� te�le�pü�lé�sek�kel� is,� fő�leg�az

ot�ta�ni�ba�rá�ti�tár�sa�sá�go�kon�ke�resz�tül.�Így�volt�már�kö�zös�prog�ra�munk�Jász�te�lek�kel,�Jász�-
boldogházával,�Jászfényszaruval�és�Pusz�ta�mo�nos�tor�ral.�A�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�kon�egy�re
több�Jákób-tag�vesz�részt,�így�egy�re�több�jász�te�le�pü�lést�is�me�rünk�meg�kö�ze�lebb�ről.
A�Jász�sá�gon�kí�vü�li�kap�cso�la�ta�ink�az�ott�élő�jákóhalmiak�se�gít�sé�gé�vel�va�ló�sul�nak�meg,

így�szer�vez�tünk�már�prog�ra�mot�Eger�ben,�Deb�re�cen�ben,�He�ve�sen,�Bu�da�pes�ten,�Pécelen,
Hat�van�ban,� Városlődön,� Szé�kes�fe�hér�vá�rott,� Szol�no�kon,� Tak�sony�ban,� Kun�szent�-
mártonban�és�Mis�kol�con.
Tag�jai�va�gyunk�a�Jász�Ba�rá�ti�Tár�sa�sá�gok�Fó�ru�má�nak,�és�min�den�év�ben�részt�ve�szünk

a�ren�dez�vé�nyen,�ami�min�den�év�ben�más-más�te�le�pü�lé�sen�van.
Tag�szer�ve�ze�te�va�gyunk�a�Já�szok�Egye�sü�le�té�nek,�így�az�ál�ta�luk�szer�ve�zett�prog�ra�mo�kon

is�le�he�tő�sé�günk�van�részt�ven�ni.�Fő�leg�bu�da�pes�ti�tag�ja�ink�él�nek�ez�zel�a�le�he�tő�ség�gel.

Prog ram ja ink
Prog�ram�ja�ink� össze�ál�lí�tá�sá�nál� el�ső� szem�pont�min�dig,� hogy� kap�cso�lód�junk� az� ak�tu�á�lis
jákóhalmi,�il�let�ve�Jákób�ese�mé�nyek�hez,�eset�leg�mi�kez�de�mé�nyez�zük�azo�kat.�

Ilye nek vol tak: 
j millenniumi� zász�ló�át�-
adá�si�ün�nep�ség;

j Já�szok�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�ja
Jákóhal�mán;

j a� hon�is�me�re�ti� szak�kör
40�éves�ün�nep�sé�ge;

j meg�em�lé�ke�zés� a� 44-es
lé�gi�tá�ma�dás� 60.� év�for�-
du�ló�já�ról;

j a�Jákób�5�éves�szü�le�tés�-
nap�ja;

j Poldermann� Ju�li�an�na
szü�le�té�sé�nek� 180.,� a�
já�kóhalmi�óvo�da�meg�nyi�tá�sá�nak�130.�év�for�du�ló�já�ra�az�óvo�dá�val�együtt�ké�szül�tünk;

j a�hon�is�me�re�ti�szak�kör�45.�év�for�du�ló�ján�ven�dé�gül�lát�tuk�a�szak�kö�ri�ta�go�kat�Pécelen;
j Gubicz�And�rás�ha�lá�lá�nak�140.�év�for�du�ló�já�ra�em�lé�kez�tünk�a�Gaz�da�kör�rel;
j 10�éves�a�Jákób�ün�nep�ség;
j Gubicz�And�rás�szü�le�té�sé�nek�190.�év�for�du�ló�ján�em�lék�táb�la-ava�tás�Bu�da�pes�ten.

Cso bo góava tás a Já szok Vi lág ta lál ko zó ján
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Fo dor Ist ván pol gár mes ter és Ma gyar Aliz az ava tá si ün nep sé gen

Október 30-án a Jákób rendezésében 
közösen emlékezett a falu és 
az elszármazottak a 60 évvel ezelőtti 
orosz repülőgéptámadás áldozatairól
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A Jákób 10. ju bi le u mi ün nep sé gén dísz ok le ve let 
kap tak a tisz te let be li és az ala pí tó ta gok

A�tíz�év�alatt�ki�ala�kult�ha�gyo�má�nyos�prog�ram�ja�ink,�amit�min�den�év�ben�meg�tar�tunk:�

j tisz�te�let�be�li�el�nö�künk,�La�ki�Ida�kö�szön�té�se�szü�le�tés�nap�ján;
j Ke�rek�év�for�du�ló�sok�ün�ne�pe;
j ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja;
j Idő�sek�Nap�kö�zi�jé�be�já�ró�öre�gek�meg�aján�dé�ko�zá�sa�ka�rá�csony�ra;
j év�vé�gi�köz�gyű�lés,�év�zá�ró�ebéd;
j bu�da�pes�ti�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja;
j szol�no�ki�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja;
j fel�vi�dé�ki�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja;
j 10�éves�Jákób-tagok�ta�lál�ko�zó�ja�a�bú�csú�al�kal�má�ból.

A Jákób 5 éves szü le tés nap ján együtt éne kel ték az el szár ma zot tak és a hely bé li ek 
a Jászmagyarok cí mű dalt a dal szer ző jé vel, Bánfi Fe renc cel az ün ne pi mű sor ban
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Az ala pí tó ta gok ta lál ko zó ja Jákóhalmán
2006-ban

2006-ban már ilyen so kan vol tunkAz el ső Ke rek év for du ló sok 2003-ban 

Sza bó Sza bolcs 
75. szü le tés nap ján 

Laki Ida festőművész 90 éves
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Prog ram ja ink egy ré szét Jákóhalmán szer vez tük
A�Ke�rek�év�for�du�ló�sok�ün�ne�pe;
Lász�lók�ta�lál�ko�zó�ja,�Má�ri�ák�ta�lál�ko�zó�ja;

Ta�lál�ko�zó:�

a�Kert�ba�rá�tok�kal,�az�Iparoskörrel,
a�Nyug�dí�jas�Klub�bal,
a�Hon�is�me�re�ti�szak�kör�rel,�a�Da�los�kör�rel,
a�pe�da�gó�gu�sok�kal�és�óvo�dá�sok�kal,
a�Gaz�da�kör�rel,�a�hor�gász�egye�sü�let�tel,
az�Idő�sek�Nap�kö�zi�jé�vel.
Az�év�zá�ró�ér�te�kez�le�tet�és�ün�ne�pi�ebé�det�is�min�dig�szü�lő�fa�lunk�ban�tart�juk,�2010�óta

a�10�éves�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ját,�va�la�mint�a�bú�csúi�össze�jö�ve�telt�is.

Sü te mény kós to ló a kert ba rá tok kal              Ipa ros és el szár ma zott há zas pár ok  

Az el ső év zá rón, 2000-ben még el fér tünk 
Budapesten, Czuk Feriék la ká sán   

2011-ben már alig fér tünk 
a Gaz da kör kistermében 
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Más ré szü ket az el szár ma zot tak la kó he lyén:
j Bu�da�pes�ten:�a�bu�da�pes�ti�cso�port�éves�ta�lál�ko�zói,�az�ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja,�Sza�bó
Sza�bolcs-ki�ál�lí�tás,�ja�nu�á�ri�szü�le�té�sű�ek�össze�jö�ve�te�le,�Pi�ros�kák�ün�ne�pe,�’47-es�szü�le�té�sű�ek
együtt�ün�nep�lé�se,�ve�ze�tő�sé�gi�ta�gok�meg�be�szé�lé�se;

j Deb�re�cen�ben: Sza�bó�Sza�bolcs-ki�ál�lí�tás,�deb�re�ce�ni�lát�vá�nyos�sá�gok�fel�ke�re�sé�se;
j Eger�ben: ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja,�66�éves�Jákób-ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja;
j Hat�van�ban: ve�ze�tő�sé�gi�ta�gok�össze�jö�ve�te�le,�hat�va�ni�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja,�ala�pí�tó
ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja,�Vas�kó�Ga�bi�ki�ál�lí�tá�sa�és�vá�ros�né�zés;

j He�ve�sen: „Fel�vi�dé�ki”�cso�port�lá�to�ga�tá�sa,�vá�ros�né�zé�se�a�he�ve�si�jákóbosok
szervezé�sében;

j Kunszentmártonban: vá�ros�né�zés�a�Korik�test�vé�rek�meg�hí�vá�sá�ra;
j Pécelen: a�bu�da�pes�ti�cso�port�éves�ta�lál�ko�zó�ja;�ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja,�a�jákóhalmi
hon�is�me�re�ti�szak�kör�ven�dé�gül�lá�tá�sa,�ve�ze�tő�sé�gi�meg�be�szé�lé�sek;

A jákóhalmi és el szár ma zott 
nyug dí ja sok kö zös klub dél után ja 

A jákóhalmi Da los kör meg hív ta 
a Jákób-ta go kat egy kö zös ének lés re 

Pe da gó gus ta lál ko zó 
a jákóhalmi is ko lá ban

Gubicz And rás ra em lé ke zünk 
a Gaz da kör rel
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j Sal�gó�tar�ján�ban: Vas�kó�Ga�bi�ki�ál�lí�tá�sa�és�ki�rán�du�lás�a�so�mos�kő�új�fa�lui�vár�ba;
j Szé�kes�fe�hér�vá�ron: az�ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja;�
j Szol�no�kon: 38-asok�ta�lál�ko�zó�ja�a�szol�no�ki�ak�meg�hí�vá�sá�ra,�Er�zsé�be�tek�ta�lál�ko�zó�ja,
ke�rek�szá�mú�be�lé�pők�ta�lál�ko�zó�ja�(10.,�20.,�30.,�40.,�50.,�60.,�70.,�80.,�90.,�100.),
a�szol�no�ki�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja�az�egyik�tag�meg�hí�vá�sá�ra;����������������������������������������������������������������������������������

j Tak�sony�ban: a�bu�da�pes�ti�cso�port�ta�lál�ko�zó�ja�vá�ros�né�zés�sel�egy�be�köt�ve;
j Városlődön: az�ala�pí�tó�ta�gok�ta�lál�ko�zó�ja;�
j Mis�kol�con: a�„Fel�vi�dé�ki�cso�port”�ta�lál�ko�zó�ja;

A bu da pes ti cso port Óbu dán, a Fő té ren Deb re cen ben a Kos suth-szo bor nál

Eger ben a 66 éve sek ta lál ko zó ján A hat va ni cso port össze jö ve te le
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He ve sen a Radics-kú ria előtt A kun szent már to ni temp lom ban

Jákóhalmi honismeretisek Pécelen A somoskői vár fel já ra tá nál

A szol no ki cso port Jancsó Jánoséknál Jákóbosok a taksonyi temp lom előtt
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Vol tak a szom szé dos fal vak kal kö zös prog ram ja ink:
j 2006-ban� a� Jász�tel�ki� Ba�rá�ti� Kör� ama�tőr� fes�tő�i�nek� ki�ál�lí�tá�sa� Jákóhalmán� a� Jákób
szer�ve�zé�sé�ben;

j 2007-ben� a� redemptio� ün�ne�pén� Jász�te�l�ken� a� jákóhalmi� ama�tőr� fes�tők� ki�ál�lí�tá�sa,
Jákóhalmán�a�bol�dog�há�zi�ta�nyák�ról�ké�szült�fo�tóki�ál�lí�tás�a�Jákób�és�a�BOL�DOGBT
szer�ve�zé�sé�ben;

j 2008-ban�a�Jász�tel�ki�El�szár�ma�zot�tak�Ba�rá�ti�Kö�ré�nek�meg�hí�vá�sá�ra�a�Jákób�ellátoga-
tott�Jász�te�lek�re�egy�egész�na�pos�prog�ram�ke�re�té�ben.�A�jászfényszarui��MEG�HÍ�VÓK
ki�ál�lí�tá�sa�Jákóhalmán�a�Jákób�és�Tóth�Ti�bor�szer�ve�zé�sé�ben;

j 2009-ben�a�jász�tel�ki�ek�Ká�nai�me�nyeg�ző�c.�elő�adá�sa�a�Gaz�da�kör�ben�a�Jákób
meghívá�sá�ra.�Pusz�ta�mo�nos�to�ron�Vas�kó�Ga�bi,�Jákób-tag�fá�ra�ége�tett�ké�pe�i�nek�ki�ál�lí�tá�sa
a�Pusztamonostoriak�Baráti�Körének�rendezésében.

Leg szín vo na la sabb prog ram ja ink: 
j 2002-ben�a�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�ra�Sza�bó�Sza�bolcs�ki�ál�lí�tá�sá�nak�meg�ren�de�zé�se,�
cso�bo�góava�tás;

j 2004-ben�Sza�bó�Sza�bolcs-em�lék�ki�ál�lí�tás�meg�ren�de�zé�se�Deb�re�cen�ben.�Meg�em�lé�ke�zés
az�1944.�október�30-i�lé�gi�tá�ma�dás�ál�do�za�ta�i�ról�Jákóhalmán,�utá�na�az�„Egy�tra�gi�kus
nap�tör�té�ne�te”�c.�könyv��be�mu�ta�tó�ja;

j 2005-ben�a�Jákób�5.�születésnapi�ün�nep�sé�ge;
j 2006-ban�Poldermann�Jú�lia� szü�le�té�sé�nek�180.�és�az�óvo�da�meg�nyi�tá�sá�nak�130.
év�for�du�ló�já�ra�em�lé�ke�zést�tartottak�–�ezen�az�ün�nep�sé�gen�kér�tük�az�Ön�kor�mány�za�tot,
hogy�az�óvo�da�fel�ve�hes�se�a�Poldermann�Jú�lia�ne�vet;

j 2007-ben� Sza�bó� Sza�bolcs� 80.� szü�le�tés�nap�já�nak� tisz�te�le�té�re� ren�de�zett� ki�ál�lí�tás
Bu�dapes�ten,�a�Ma�gya�rok�Há�zá�ban;

A Jákób-ta gok Jász te lek 
ne ve ze tes sé ge i vel is mer ked nek 

A bol dog há zi Ta nya ké pek ki ál lí tást 
Lékó Er zsi nyi tot ta meg Jákóhalmán
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j 2010-ben�10�éves�a�Jákób�ju�bi�le�u�mi�ün�nep�sé�ge,�em�lék�kőava�tás;
j 2011-ben� Gubicz� And�rás� szü�le�té�sé�nek� 190.� év�for�du�ló�ján� em�lék�táb�la-ava�tás
Bu�da�pes�ten,�a�Váczi��ut�cá�ban;�

Meg�ala�ku�lá�sunk�óta�13�ki�ál�lí�tást�ren�dez�tünk,�eb�ből�ki�emel�ke�dő�volt�La�ki�Ida�és
Sza�bó� Sza�bolcs� 3� ki�ál�lí�tá�sa.� Ki�ad�tunk� egy� köny�vet� „Egy� tra�gi�kus� nap� tör�té�ne�te”
cím�mel,�és�meg�je�len�tet�tünk�két�ki�ad�ványt�„Vissza�hív�a�Tarna�part�ja”�címmel,�amely
Jákób-ta�gok�élet�raj�zát,� il�let�ve�vissza�em�lé�ke�zé�se�it� tar�tal�maz�za,�va�la�mint�a�Jákób�10.
év�for�du�ló�já�ra�a�Jákób-év�köny�vet.

Richly Zsolt rajz film ren de ző meg nyit ja Sza bó Sza bolcs 
ki ál lí tá sát Deb re cen ben

Ma gyar Aliz, Dinnyés Jó zsef, Bánfi Fe renc 
a bu da pes ti meg nyi tón
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A te le pü lést fo lya ma to san tá mo gat juk anya gi lag is. 
Az el múlt tíz év ben a kö vet ke zők kel já rul tunk hoz zá a fa lu, il let ve 

a ci vil szer ve ze tek mun ká já hoz:
j 2000-ben�a� temp�lom�lép�cső� fel�újí�tá�sát� tá�mo�gat�tuk�anya�gi�lag,�kez�de�mé�nyez�tük�a
te�me�tői�par�ko�ló�ki�ala�kí�tá�sát�(ezt�is�fe�le�rész�ben�tá�mo�gat�tuk),�hárs�fa�ül�te�tés;

j 2001-ben�a�II.�vi�lág�há�bo�rús�em�lék�mű�vet�újít�tat�tuk�fel.�A�Hő�sök�park�já�ba�tu�já�kat
vet�tünk�és�ül�tet�tünk.�Ki�ja�vít�tat�tuk�az�I.�vi�lág�há�bo�rús�em�lék�mű�ko�vá�csolt�vas�ke�rí�té�sét;

j 2002-ben:�cso�bo�gót�épít�tet�tünk�a�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zó�ra.�Hoz�zá�já�rul�tunk�az�Ipa�ros-
kör�meg�ala�pí�tó�já�nak�és�el�ső�el�nö�ké�nek�emléktáblájához,�gyűj�tést�kez�de�mé�nyez�tünk
a�Szent�Jó�zsef-szo�bor�el�ké�szí�té�sé�re;

j 2003-ban� kö�zö�sen� he�lyez�tet�tünk� a� hon�is�me�re�ti� szak�kör�rel� em�lék�táb�lát� Sza�bó
Sza�bolcs�szü�lő�há�zá�nak�fa�lá�ra.�A�mi�ado�má�nyunk�ból�újít�tat�ták�fel�a�temp�lo�mi�szé�ke�ket;�

j 2004-ben�ki�ad�tunk�egy�köny�vet�a�fa�lu�la�ko�sa�i�nak�vissza�em�lé�ke�zé�se�i�ből�„Egy�tra�gi�kus
nap��tör�té�ne�te”�cím�mel,�amit�az�egyik�Jákób-tag,�Far�kas�Kál�mán�szer�kesz�tett.
Az�Ipa�roskör�tör�té�ne�te�cí�mű�könyv�ki�adá�sá�hoz�is�hoz�zá�já�rul�tunk;

j 2005-ben�a�2002-ben�fel�ál�lí�tott�cso�bo�gó�hoz�fel�ira�to�zott�kö�vet�ál�lít�tat�tunk.�Ki�fes�tet�tük a
Gaz�da�kör�ven�dég�szo�bá�ját;

j 2006-ban�a�Poldermann�Jú�lia-ün�nep�ség�anya�gi� ré�szét�mi�vál�lal�tuk.�Az�óvo�dá�sok
far�sang�ját�ez�év�től�min�den�év�ben�anya�gi�lag�tá�mo�gat�juk.�Hor�váth�Pé�ter�szü�le�té�sé�nek
250.�év�for�du�ló�já�hoz�hoz�zá�já�rul�tunk;

j 2007-ben�az�Öre�gek�Nap�kö�zi�jé�nek�ka�rá�cso�nyát�anya�gi�lag�tá�mo�gat�tuk;
j 2008-ban�az�egy�há�zi�bál�ki�adá�sa�i�hoz�hoz�zá�já�rul�tunk.�A�Jákóhalma�tör�té�ne�te�cí�mű
könyv� ki�adá�sát� tá�mo�gat�tuk.�A� hon�is�me�re�ti� szak�kör� 45.� év�for�du�ló�ját� anya�gi�lag
tá�mo�gat�tuk;

j 2009-ben� a� te�me�tői� ká�pol�ná�ra� nyúj�tot�tunk� anya�gi� tá�mo�ga�tást.�A�Gaz�da�kör� kis
ter�mét�ki�fes�tet�tük.�Az�Idő�sek�Nap�kö�zi�jé�nek�ka�rá�cso�nyát�anya�gi�lag�tá�mo�gat�tuk.�

A meg ala ku lá sunk óta el telt 11 év alatt a fa lu ban épí tet tünk egy cso bo gót,
és fel ál lí tot tuk az El szár ma zot tak em lék kö vét
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Négy em lék táb lát avat tunk:
hár mat Jákóhalmán, 
egyet Bu da pes ten; 
egyet önál ló an, hár mat kö zö sen
a Hon is me re ti szak kör rel, 
az Ipa roskör rel, va la mint 
a Gubicz csa lád dal

Fon�tos�nak�tar�tot�tuk,�hogy�tart�suk�a�kap�cso�la�tot�a�mé�di�á�val,�hogy�tá�jé�koz�tas�suk�a�já�szo�kat
a�Jákób�prog�ram�ja�i�ról,�ese�mé�nye�i�ről.�Cik�kek�a�Jákóbról�fő�leg�a�jákóhalmi�he�lyi�új�sá�gok�ban,
il�let�ve� az� Új� Nép�lap�ban� je�len�tek� meg,� de� je�len�tő�sebb� prog�ram�ja�ink�ról� be�szá�molt� a
Redemptio�és�né�hány�or�szá�gos�na�pi�lap�is.�A�ró�lunk�meg�je�lent�cik�ke�ket�össze�gyűj�töt�tük,
és�ké�sőbb�egy�szá�mí�tó�gé�pes�ki�ad�vány�ként�ad�juk�majd�kéz�be�a�ta�gok�nak.

To váb bi cél ja ink
To�vább�ra�is�ra�gasz�ko�dunk�az�Ala�pí�tó�ok�irat�ban�meg�fo�gal�ma�zott�cé�lok�hoz,�ame�lyet�ma
is�he�lyes�nek�tar�tunk.�Ezért�a�jö�vő�ben�is�min�den�esz�köz�zel�ezt�a�célt�szol�gál�juk.�
Sze�ret�nénk�fi�a�ta�lab�ba�kat�is�kö�zénk�von�za�ni,�mert�bi�zony�elég�ma�gas�a�Jákób-tagok

át�lag�élet�ko�ra.�Tit�kos�cé�lunk,�hogy�a�Jákób-ta�gok�gyer�me�ke�it,�il�let�ve�uno�ká�it�is�meg�hív�juk
egy-egy�jákóhalmi�ese�mény�re,�hogy�meg�is�mer�tes�sük,�meg�sze�ret�tes�sük�ve�lük�nagy�szü�le�ik
szü�lő�fa�lu�ját.�Ezen�kí�vül� sze�ret�nénk�még�a�Du�nán�tú�lon� szét�szó�ró�dott� jákóhalmiakat� is
meg�ke�res�ni,�mert�on�nan�elég�ke�vés�ta�gunk�van.
To�vább�ra�is�cé�lunk�a�fa�lu�ban�mű�kö�dő�ci�vil�szer�ve�ze�tek�kel�tar�ta�ni�a�kap�cso�la�tot,�il�let�ve

akik�kel�még�nem�volt�kö�zös�prog�ra�munk,�meg�ta�lál�ni�a�le�he�tő�sé�get�er�re.



130

JÁszJÁKÓhAlMA

megnevezése: Pünkösdi Falunap 
helye: Főtér, sportpálya
időpontja: pünkösd szombat
Programja: kulturális és sport programok, kiállítások, kirakodó, kézműves vásár
információ: Könyvtár és Közösségi ház Bereczki Gábor Telefon: 06-57/438-430

Sze�ret�nénk�szo�ro�sab�ban�együttmű�köd�ni�a�fa�lu�ön�kor�mány�za�tá�val�és�az�egy�ház�köz�-
ség�gel�a�fa�lu�ér�de�ké�ben.
Sze�ret�nénk�to�vább�él�tet�ni�a�kap�cso�la�tot�azok�kal�a�fal�vak�kal,�akik�kel�már�vol�tak

kö�zös�ren�dez�vé�nye�ink,�il�let�ve�fel�ven�ni�a�kap�cso�la�tot�azok�kal�a�jász�te�le�pü�lé�sek�kel,�akik�kel
ed�dig�még�nem�volt.
Fel�ada�tunk,�hogy�a�fa�lu�ban�mi�nél� több�em�bert�nyer�jünk�meg�kö�zös�cél�ja�ink�nak,

en�nek�ér�de�ké�ben�tá�mo�gat�juk�a�Jákób�Baráti�Kör�mű�kö�dé�sét,�akik�eb�ben�se�gí�te�nek.
A�10�éves�ju�bi�le�u�mi�ün�nep�ség�al�kal�má�ból�tisz�te�let�be�li�Jákób-tag�gá�vá�lasz�tot�tunk,�és�dísz�ok�-
le�vél�lel�ju�tal�maz�tunk�há�rom�olyan�jákóhalmit,�Bur�kus�Lászlónét,�Egriné-Lukácsi�Mag�dit
és�Nagy�Dezsőnét,�akik�hosszú�éve�ken�ke�resz�tül�se�gí�tet�ték�a�Jákób�mun�ká�ját.�Se�gí�tet�tek
fel�ke�res�ni� azo�kat� a� jákóhalmi� em�be�re�ket,� akik�nyi�tot�tak� fe�lénk,� és� eze�ket� el�hív�ták� a
prog�ram�ja�ink�ra,�se�gí�tet�tek�a�prog�ra�mok�meg�szer�ve�zé�sé�ben,�le�bo�nyo�lí�tá�sá�ban�és�nép�sze�-
rű�sí�té�sé�ben.�A�ha�gyo�má�nyos�Ke�rek�év�for�du�ló�sok�ün�ne�pe�mel�lett�sze�ret�nénk,�ha�bú�csú�kor
is�ha�gyo�mánnyá�vál�na,�hogy�az�el�szár�ma�zot�tak�és�a�jákóhalmiak�kö�zös�ese�mé�nyen
ta�lál�koz�nak.�Sze�ret�nénk�ha�gyo�mánnyá�ten�ni,�hogy�ok�tó�ber�30-án�a�fa�lu�bé�li�ek�és�az
el�szár�ma�zot�tak�kö�zö�sen�gyúj�ta�ná�nak�gyer�tyát�a�lé�gi�tá�ma�dás�ál�do�za�ta�i�nak�em�lék�táb�lá�já�nál,
il�let�ve�a�más�vá�ros�ban�el�hunyt�jákóhalmiakért�az�El�szár�ma�zot�tak�em�lék�kö�vé�nél.
Sze�ret�nénk�meg�hív�ni�prog�ram�ja�ink�ra�a�jászka�pi�tá�nyo�kat�és�a�Jász�sá�gért�dí�ja�so�kat,�a

Jász�Ba�rá�ti�Tár�sa�sá�gok�ve�ze�tő�it,�hogy�meg�is�mer�tes�sük�őket�az�el�szár�ma�zot�tak�kal.�

A� sok� jól� si�ke�rült� prog�ram�és� ese�mény�mel�lett� azért� nem� fe�led�ke�zünk�meg� ar�ról,
hogy�a�fő�cé�lunk�még�is�csak�el�sőd�le�ge�sen�az,�hogy�össze�hoz�zuk�az�el�szár�ma�zot�ta�kat�és
hely�bé�li�e�ket,�és�a�prog�ra�mok�csak�esz�kö�zök�e�cél�szol�gá�lá�sa�ér�de�ké�ben.�Ezért�min�de�nek�előtt
azt�tart�juk�a�Jákób�leg�fon�to�sabb�ered�mé�nyé�nek,�hogy�em�be�ri�kap�cso�la�to�kat�épí�tet�tünk:
össze�hoz�tunk� ré�gi� is�me�rő�sö�ket,� ba�rá�to�kat,� és� vissza�hoz�tunk� sok� el�szár�ma�zot�tat� a
szü�lő�fa�lu�ba,�ahol�meg�újul�tak�a�ré�gi�kap�cso�la�tok�a�hely�ben�mar�adot�tak�kal.�Prog�ram�-
ja�ink�kal,� ki�ál�lí�tá�sa�ink�kal,� ki�ad�vá�nya�ink�kal� igye�kez�tünk� Jászjákóhalma� is�mert�sé�gét,� jó
hír�ne�vét�nö�vel�ni�nem�csak�a�Jász�ság�ban,�ha�nem�az�or�szág�ban�is.

községi kiEmElT rEndEzvény:
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

Alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

Jászkisér



Cé lunk, hogy meg ment sük elő de ink örök sé gét, tár gyi és ha gyo má nyi em lé ke it. Jászkisér
je les szü löt te i nek em lé két fel ku tat juk, meg őriz zük. Fi a in kat és uno ká in kat az őse ink em lé -
ké nek tisz te le té re ne vel jük. Fi gyel met for dí tunk nem ze ti ün ne pe ink mél tó meg ün nep lé sé re.

Fe le lős sé get ér zünk Jászkisér kül ső és bel ső rend jé ért. A te le pü lés fej lő dé sé nek,
szé pí té sé nek gond ját ma gun ké nak vall juk. Fi gyel met for dí tunk a Jász ság, ezen be lül
Jász kisér tör té nel mé nek meg is me ré sé re és meg is mer te té sé re, a já szok va la mi ko ri
sze re pé nek be mu ta tá sá ra, a jász  büsz ke ség éb ren  tar tás ára. Szű kebb és tá gabb kör nye -
ze tünk kel meg is mer tet jük a redemptio je len tő sé gét. Őriz zük Rá kó czi fe je de lem em lé két.

Meg em lé kez ünk az I. és II. vi lág há bo rú mél tat la nul el fe le dett hő se i ről, ka to ná i ról,
az ara di vér ta núk ról. Szo ro sabb kap cso la tot épí tünk ki a vaj da sá gi Bácskossuthfalván
élők kel. (1786-ban 220 jászkiséri csa lád köl tö zött ki a Bács ká ba, a mai Bácskossuthfalva
{Ómoravica} te le pü lés re.)

Az ala ku ló ülé sün kön szó ba ke rült – Öt vös Nagy Fe renc tag tár sunk ja vas la tá ra –, hogy
köz té ri szob rot ál lít sunk II. Rá kó czi Fe renc tisz te le té re. A szo bor ál lí tá sá nak két in do ka volt:

2003-ban Rá kó czi év volt. 300 éve történt, hogy a fe je de lem ve ze té sé vel meg kez -
dő dött a sza bad ság harc. II. Rá kó czi Fe renc ve zér lő fe je de lem kö zel egy hó na pot töl tött
Jászkiséren. 2003 ele jén pá lyá za tot ad tunk be. A nyert pá lyá za ti összeg ből tá mo ga tó ink
se gít sé gé vel el ké szült a szo bor. A szo bor al ko tó ja Szanics Mi hály szob rász mű vész, az
ön tést Bobály At ti la szob rász mű vész vál lal ta. A szo bor fel ava tá sá ra 2003. no vem ber 8-án
ke rült sor. Az ün ne pi be szé det dr. Dienes Dé nes ta nár úr, a Sá ros pa ta ki Re for má tus
Te o ló gi ai Aka dé mia pro fesszo ra tar tot ta. Ver set mon dott Bitskey Ti bor szín mű vész,
Bar na Ist ván egye sü le ti ta gunk ku ruc da lo kat éne kelt. Az ün nep ség há zi asszo nya dr.
H. Bathó Edit, a Jász Mú ze um igaz ga tó nő je volt. A jász fényszarui FÉBE Szűcs Mi hály
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Hu szár ban dé ri um tag jai ku ruc ko ri ru há ba
öl tö zve tar tot ták nem ze ti és jász  zász ló in kat.
Az ün nep sé gen je len vol tak a tér ség or szág -
gyű lé si kép vi se lői, a jász sá gi pol gár mes te rek,
a jász te le pü lé sek hon is me re ti szak kö re i nek
és ba rá ti egye sü le te i nek kép vi se lői.

2004 má jus ában, a hő sök nap ján em lé -
kez tünk a ma gyar hő sök re, ko szo rút
he lyez tünk el az I. és II. vi lág há bo rús
em lék mű nél. Az ün ne pi meg em lé ke zést
Babucs Zol tán had tör té nész tar tot ta. 

Az ok tó ber 6-i meg em lé ke zé se ink so rát
2004-ben kezd tük, Ked ves Gyu la had tör -
té nész, a Had tör té ne ti Mú ze um mun ka -
tár sa volt az elő adónk. 

2005. má jus 6-án a Nagy köz sé gi Könyv -
tár ral kö zö sen ven dé gül lát tuk Sza bó Mag da
író nőt. A köz tu dot tan meg al ku vást nem
tű rő kál vi nis ta Sza bó Mag da a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház kép vi se le té ben
vett részt a pá pa vá lasz tást meg elő ző, il let ve
azt kö ve tő ró mai ese mé nye ken, egy há zi
ün nep sé ge ken. Fe lejt he tet len volt hall gat ni
er ről szó ló be szá mo ló ját.

A jász kun redemptio 260. év for du ló ja
al kal má ból 2005. má jus 25-én egye sü le tünk
Redemptio em lék mű vet ál lí tott azon jász -
kiséri csa lá dok tisz te le té re, akik 1745-ben a
meg vál tás kor a te le pü lés re ju tó össze get –
17600 raj nai fo rin tot – meg fi zet ték. Az
em lék mű le lep le zé se előtt ava tóbe szé det
mon dott, és az em lék mű vet Jászkisér la kos -
sá gá nak át ad ta dr. Ne mes And rás, egye sü -
letünk el nö ke. A Mű ve lő dés Há zá ban
Bánkiné dr. Mol nár Er zsé bet, a kis kun fél -
egy há zi Kis kun Mú ze um igaz ga tó nő je
be szélt az ön meg vál tás je len tő sé gé ről.
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A szo bor le lep le zése
előtt Dr. H. Bathó
Edit kö szön ti 
a je len lé vő ket 

A le lep le zett 
Rá kó czi-szo bor 

A Redemptio
em lék mű vet

Haj dú Lász ló
pol gár mes ter 

a la kos ság 
ne vé ben 

át ve szi 

Bánkiné Dr. Mol nár Er zsé bet elő adá sát tart ja 



Ok tó ber ben Ka to na Ta más volt a ven dé günk az ara di vér ta núk ra em lé ke ző ün nep -
sé gün kön.

2006. jú ni us 3-án em lék táb la ke rült a re for má tus is ko la fa lá ra, Ne mes Gerzson víz épí tő
mér nök tisz te le té re. Az em lék táb lát egye sü le ti tag ja ink, Ne mes Gerzson fi ai ál lí tot ták,
így tisz te leg ve édes ap juk em lé ke előtt. Az 1857-ben épült ré gi re for má tus is ko la ud va rán
Kiss La jos is ko la igaz ga tó és Ker tész Ró bert, a szol no ki Dam ja nich Mú ze um igaz ga tó ja
mél tat ta Ne mes Gerzson mun kás sá gát.

Az ara di vér ta núk ra em lé ke ző ün nep sé gün kön ok tó ber ben Jó kai An na író nő és
Láz ár Vil mos fo gat haj tó vi lág baj nok, Láz ár Vil mos ara di már tír le szár ma zott ja volt az
egye sü let ven dé ge. 

2007. áp ri lis 18-án egye sü le ti ta gjaink
el lá to gat tak Sá ros pa tak ra. Itt meg néz tük a
vá rat, majd a könyv tár ban meg cso dál tuk
azo kat a köny ve ket, ame lyek az elő ző
év ben ke rül tek ha za szov jet „ha di fog ság ból”,
Nyizsnyij Novgorodból. 

Má jus 25-én a hő sök na pi meg em lé -
ke zést prof. dr. Csikány Ta más ez re des,
tan szék ve ze tő egye te mi ta nár, a had tu do -
mány ok kan di dá tu sa tar tot ta. Az ün nep ség
után va cso rán lát tuk ven dé gül azo kat a
te le pü lé sün kön élő idős em be re ket, akik a II.
vi lág há bo rú ide jén ka to na ként har col tak.

Az em lék mű vet Ko vács Kár oly 
al pol gár mes ter, Haj dú Lász ló pol gár mes ter
és Prof. Dr. Csikány Ta más meg ko szo rúz za

A fa lu na pon egye sü le tünk meg kap ta a „Jászkisér
nagy köz ség ért” ki tün te tő cí met. Az ok le ve let, a ve le
já ró vá zát és pénz ju tal mat Ne mes And rás, egye sü le tünk
el nö ke vet te át Hajdu Lász ló pol gár mes ter től. A
60.000.- Ft pénz ju tal mat az egye sü let fel aján lot ta a ja nu -
ár vé gén el lo pott, de elő ke rült Rá kó czi -szo bor vissza ál -
lí tá si költ sé gi re. A szob rot no vem ber 17-én ál lí tot tuk
vissza ere de ti he lyé re.

Dr. Ne mes And rás, az egye sü let el nö ke 
a kö zös ség ne vé ben meg kö szö ni a ki tün te té sét
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A sá ros pa ta ki vár ban a ki rán du lók egy cso port ja



2008. jú ni us 21-én Nagy Im re mi nisz ter el nök és már tír tár sa i  ki vég zé se 50. év -
for du ló ján Jászkisér Ön kor mány za ta kop ja fát ál lí tott Silye Sá mu el em lé ké re. Silye
Sá mu el Jászkisér szü löt te, akit ki vé gez tek for ra dal mi te vé keny sé gé ért. Az ün nep sé gen
el nö künk, dr. Ne mes And rás tar tot ta a meg em lé ke ző be szé det. Egye sü le tünk ven dé ge
volt Dó sa Lász ló szín mű vész, aki gye rek ként vett részt az ’56-os for ra da lom ban.

Egye sü le tünk ala pí tó le ve lé ben is sze re pel, hogy egyik
fő cé lunk a Jászkisérről el szár ma zot tak össze fo gá sa. Az el -
szár ma zot tak so ra 1786-ban in dult, ami kor a re for má tus
Nagy kun ság ból, a Jász ság ból pe dig a szin tén re for má tus
Jászkisérről össze sen 334 csa lád in dult új hon fog la lás ra a
Bács ká ba. Szep tem ber 29-én in dult egye sü le tünk né hány
tag ja a jászkiséri Ön kor mány zat de le gá ci ó já val együtt
Ómoravicára, szü re ti mu lat ság ra. Bácskossuthfalvai lá to -
ga tá sunk al kal má val na gyon sok jó ba rá tot sze rez tünk.

A 2008-as év leg na gyobb ese mé nye az
Ara di vér ta núk em lék mű vé nek ava tá sa
volt ok tó ber 12-én. Csí kos Sán dor
szín mű vész, Be rek für dő nagy kun ka pi -
tá nya sza val ta el az ün nep ség kez de tén
nagy át élés sel a Him nuszt. Az ün ne pi
szó nok Csáky Pál, a szlo vá ki ai Ma gyar
Ko a lí ció Párt já nak el nö ke volt.
Nagy ha tá sú, fe led he tet len sza vai
után Ba logh Már ton, Túrkeve nagy kun
ka pi tá nya éne kelt az ara di vér ta núk ról.
Dessewffy Arisz tid vér ta nú le szár ma -
zott ja, Dessewffy Sán dor em lé ke zett
meg a már tí rok ról. A meg em lé ke zés
há zi asszo nya Kon dor Ka ta lin volt.

2009. már ci us 16-án ven dé günk volt
a Jász ság ból szár ma zó Sá ra Sán dor
Kos suth-dí jas film ren de ző, ope ra tőr.
Itt lé te al kal má val le ve tí tet tük „80 hu -
szár” cí mű film jét. Eb ben a film jé ben
az 1848-as for ra dal mi ese mé nyek hí ré -
re messzi kül föld ről – Prá ga kö ze lé ből –
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Az ün nep ség el nök sé ge: Kon dor Ka ta lin, 
Csáky Pál, Haj dú Lász ló, Dessewffy Sán dor,

Ézsiás Ist ván, Dr. Ne mes And rás

Szü re ti mu lat ság: 
moravicai ci te raegyüt tes

Az em lék mű vet Kladiva Im re c. ka no nok, 
es pe res, Jász apá ti plé bá no sa szen te li meg



nagy ne héz sé gek árán, küz del mes úton ha -
za tért Ná dor-hu szá rok nak ál lít em lé ket.

Áp ri lis 25-26-án a Moravicai Ér tel mi sé gi
Fó rum meg hí vá sá ra a ba rá ti egye sü let pár
tag ja egy kisbusszal el lá to ga tott a vaj da sá gi
Ómoravicára. Le he tő sé get kap tak egy
ki csit be pil lan ta ni an nak a te le pü lés nek az
éle té be, amely 1786-ban ott hont adott
122 Jászkisérről ki raj zott csa lád nak.

135 évi szü net után is mét vá ros sá lett
Jászkisér. Au gusz tus 21-én a vá ros sá
ava tá si ün nep sé gen az egye sü let két
tag ja, Wältzl Gáborné Fergencs Éva és dr. Csernyik Zoltánné Bak Irén át nyúj tot ták
Haj dú Lász ló pol gár mes ter nek egye sü letünk ado má nya ként a vá ros dísz kul csát,
me lyet Öt vös Nagy Fe renc ké szí tet t. Az el szár ma zot tak ne vé ben dr. Gál Csa ba, az
egye sü let tag ja mon dott be szé det.

Szep tem ber ben dr. Ne mes And rás, az egye sü let el nö ke el nyer te a Jász-Nagykun-
Szolnok me gye ál tal ado má nyo zott te rü le ti Prí ma Dí jat, tu do mány ka te gó ri á ban.

Az ok tó ber 6-i meg em lé ke zé sün ket 3-án, szom ba ton tar tot tuk. Ün ne pi szó no kunk,
prof. dr. Körösvölgyi Lász ló meg em lé ke zett Ka zin czy La jos ról, Ka zin czy Fe renc
leg fi a ta labb gyer me ké ről, akit a 14. ara di vér ta nú nak is szo kás ne vez ni. A ta valy fel ava tott
em lék mű nél Dessewffy Sán dor, Dessewffy Arisz tid le szár ma zott ja mon dott ün ne pi
be szé det, majd Ba log Már ton nagy kun ka pi tány éne kelt.
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A vá ros dísz kul csá nak át adá sa

A vá ros dísz kul csa, ké szí tet te 
Öt vös Nagy Fe renc egye sü le ti tag 

Cso port kép Bácskossuthfalván



No vem ber 28-án az egye sü le ti tit kár, Gubicz And rás és szű kebb-tá gabb csa lád já nak
tag jai a Dam ja nich Mú ze um eme le tén lé vő „Szol no ki Pantheonban” em lék táb lát ál lí tot tak
hí res ősük, az ekegyáros Gubicz And rás tisz te le té re. Küz del mes, ta nul sá gos éle tét az
egye sü let el nö ke, dr. Ne mes And rás is mer tet te a táb la ava tón meg je len tek kel.

2010 ta va szán volt 300 éve an nak, hogy
II. Rá kó czi Fe renc, a ve zér lő fe je de lem,
Jászkiséren töl tött 3 he tet, in nen igaz gat ta
az or szág dol gát. Er re em lé ke zett az egye -
sü let áp ri lis 24-én. dr. Bagi Gá bor tör té -
nész, a szol no ki Dam ja nich Mú ze um mun -
ka tár sa be szélt Rá kó czi Fe renc jászkiséri
tar tóz ko dá sá ról. Az elő adás után He ge dűs
Va lér zon go ra mű vész el ját szot ta Liszt Fe renc
XV. Ma gyar rap szó di á ját. Ez a rap szó dia a
Rá kó czi -in du ló dal la mát dol goz za fel.
Ez után Bar na Ist ván, jászkiséri szü le té sű ének mű vész, egye sü leti tag  éne kelt. 

Ok tó ber 11-én, hét főn es te 6-kor meg telt a jászkiséri Mű ve lő dés Há za nagy ter me.
So kan vol tak kí ván csi ak az egye sü let ara di vér ta núk na pi meg em lé ke zé sé re. Az ün nep ség
elő adó ja dr. Hermann Ró bert had tör té nész, a Had tör té ne ti In té zet mun ka tár sa volt,
aki fi a tal ko ra el le né re a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dok to ra. Elő adá sá nak cí me:
„Meg tor lás 1849-50-ben”. Be szé dé ben nemcsak a 13 Ara don ki vég zett tá bor nok ról
szólt, ha nem szólt a meg tor lás töb bi ál do za tá ról is.

2011. ja nu ár 10-én em lé kez tek meg a „Do ni át tö rés”-ről. 1943. ja nu ár 12-13-án a
Vö rös Had se reg a Don mel lett át tör te a ma gyar front vo na lat. Ézsiás Ist ván emeritus
jász ka pi tány be szélt a II. Ma gyar Had se reg pusz tu lá sá nak oka i ról, kö vet kez mé nye i ről.
Az elő adá st kö ve tő en meg ko szo rúz ták a vá ros II. Vi lág há bo rús em lék mű vét.
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Dr. Hor váth Lász ló tör té nész, me gyei 
mú ze um igaz ga tó köszönti a részt ve vőket

Gubicz And rás em lék táb lá já nál a ké szí tő 
Öt vös Nagy Fe renc öt vös ipar mű vész, JBE-tag 

Dr. Bagi Gá bor tör té nész, mu ze o ló gus
elő adá sát tart ja



Már ci us ban dr. Ócsay An tal fő or vos, Gör gey-ku ta tó volt az egye sü let ven dé ge. Elő -
adá sá ban mint egy más fél órán ke resz tül idé zett fej ből, könyv nél kül Gör gey le ve le zé se i ből,
vissza em lé ke zé sé ből. Így meg is mer het tük Gör gey tá bor nok iga zi ar cát.

Má jus 6-án a redemptio nap ján a Jász be ré nyi Ha gyo mány őr ző Egy let tag jai lá to gat tak
Jászkisérre. Ér de kes, szí nes mű so ruk ban kor hű ru hák ba öl tö zöt ten fel ele ve ní tet ték az
el ada tás és a redemptio tör té ne tét, oku lá sá ra ki csi nek-nagy nak, fi a tal nak és öreg nek.

Má jus 28-án az egye sü let em lék táb lát ál lí tott az 1951 má jus-jú ni u sá ban Bu da pest ről
vi dék re – így Jászkisérre is – ki te le pí tett csa lá dok tisz te le té re. A jászkisériek 123 csa lá dot,
mint egy 300 főt fo gad tak be ott ho nuk ba. Schmittné Makray Ka ta lin, a köz tár sa sá gi el nök
úr fe le sé ge, el vál lal ta a fő véd nök sé get. Dr. Navracsics Ti bor mi nisz ter el nök-he lyet tes úr, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ré szé ről társ szer ve ző ként anya gi lag na gyobb
összeg gel tá mo gat ta a ren dez vényt. Az em lék táb lát Györfi Sán dor Mun kácsy- és
Mednyánszky-dí jas szob rász mű vész, nagy -
kun ka pi tány ké szí tet te, aki mű vé szi mun -
ká já ért nem fo ga dott el jut ta tást. A Csete
Ba lázs Hely tör té ne ti Gyűj te mény fa lán  lep -
lez ték le az em lék táb lát. Itt Ne mes And rás
el nök mon dott be szé det, majd az em lék táb -
la fel szen te lé se és meg ál dá sa kö vet ke zett. 

Em lék táb la 
a ki te le pí tett csa lá dok tisz te le té re 

Ok tó ber ben az ara di vér ta núk ra em -
lé ke ző ün nep sé gen Hernády Zsolt fi a tal
tör té nész tar tott ér de kes elő adást. Az
Ara don ki vég zett hon véd tá bor no kok
öz ve gye i nek sor sá ról be szélt. 

Az em lék ün nep sé gen 
a leg idő sebb Schweidel Jó zsef déd uno ka,

mel let te az egyik le á nya

A ki vég zet tek mind fi a ta lok vol tak,
so kuk után ma radt fi a tal meny asszony
vagy öz vegy. 

Ven dég ként je len volt Schweidel
Jó zsef ara di vér ta nú déd uno ká ja két
lá nyá val együtt. Az egyik ük uno ka be szélt
csa lád juk tör té ne té ről.

Hernády Zsolt tör té nész elő adá sát tar ja. 
Az asz tal nál Kirtsch An na má ria, Schweidel

Jó zsef ara di vér ta nú ük uno ká ja.
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2012. au gusz tus 18-án ren dez te meg az
egye sü let a Jász kun Ka pi tá nyok I. Pá lin ka -
must rá ját, ez zel egyidő ben a ka pi tány fe le -
sé gek po gá csa sü tő-ver se nyét. A ver seny
meg hí vá sos volt. Meg hí vást kap tak a pá -
lin ka- és po gá csa ver seny re a ba rá ti egye sü let
tag ja in kí vül a jász-, kis kun- és nagy kun ka -
pi tá nyok, és a jász sá gi pá lin ka fő zők. A
zsű ri el nö ke Orosz Já nos, a Bük ki Pá lin ka
Lo vag rend Nagy mes te re volt. A ne ve zett
56 pá lin ka négy zsű ri elé ke rült, az ötö dik
zsű ri a 14 po gá csát bí rál ta el. A ne ve zett
pá lin kák kö zül 6 nyer te el az „Év pá lin ká ja”
cí met, 7 ka pott nagy arany ér met, 4 arany -
ér mes lett, 17 ezüst ér mes, 16 bronz ér mes
és hat pá lin ka ka pott ok le ve let.

Ok tó ber 13-án nagy sza bá sú ün nep ség ke re té ben em lé kez tek meg ala ku lá suk tízéves
ju bi le u má ra. A nagy lét szá mú ven dég ko szo rú a mű ve lő dé si ház  nagy ter mé ben em lé ke zett
az el múlt 10 év re. A ve rő fé nyes dél előt tön az egye sü let ál tal lét re ho zott em lék mű ve ket,
em lék táb lá kat sor ra fel ke res ték és meg ko szo rúz ták. Az ün nep ség kö zös ebéd del és azt
kö ve tő ba rá ti be szél ge tés sel zá rult.
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A he lyi ek a Bük ki Pá lin ka  Lo vag rend tag ja i val

Ullár Im re nagy kun  ka pi tány 
és fe le sé ge Kuncsorbáról 



Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet 
foglalja össze az egyesület első tíz évének

történetét

Haj dú Lász ló pol gár mes ter az egye sü let 
cí me rét áb rá zo ló pör költtor tát ad át

Gubiczné Dr. Csejtei Er zsé bet nek 
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Meg ne ve zé se: Pendzsom Folk Fesz ti vál
He lye: Csete Ba lázs is ko la ud va ra, Pe tő fi út 1.
idő pont ja: au gusz tus 20-át meg elő ző na pok
Prog ram ja: 2-3 na pos nem zet kö zi gyermeknéptánc fesztivál
in for má ció: Mű ve lő dés Há za Telefon: 06-57/450-208

Meg ne ve zé se: „Apá ról fi ú ra” Né pi Gyer mek já ték ok Kö zös sé gi Be mu ta tó ja
He lye: Mű ve lő dés Há za
idő pont ja: de cem ber 2. hét vé gé jé nek szom bat ja
Prog ram ja: ha gyo mány őr ző egyé ni és cso portbe mu ta tók                                          
in for má ció: Mű ve lő dés Há za Telefon: 06-57/450-208

városi kiEMELT rEndEzvény:

A jubileumi ünnepi közgyűlés elnöksége: Hajdú László polgármester, Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet,
a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatója, Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség oroszlányi

szervezetének elnöke, Dr. Nemes András elnök, Katona Tamás történész, Brezovayné Ivády
Erzsébet, Bitó László író, orvoskutató (az utóbbi két személy 1951-ben családjával kitelepítettként

élt Jászkiséren), Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a rendezvény háziasszonya
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JÁSZLADÁNYRÓL ELSZÁRMAZOTTAK
BARÁTI KÖRE

2004. jú li us el ső hét vé gé jén Jászladány ren dez te meg a X. Jász Vi lág ta lál ko zó t,
mely nek he lyi vo nat ko zá sát az ad ta, hogy a te le pü lés el ső írá sos em lí té sé nek 605.
év for du ló ja is eb ben az év ben volt. A ta lál ko zó ra ha zavár ták a Jászladányról el szár ma zot ta kat
is. A ren dez vény kap csán ve tő dött fel, hogy a nagy köz ség tár sa dal mi, kul tu rá lis éle té nek
fej lő dé se ér de ké ben az el szár ma zott és he lyi ladányiak kap cso la tát élőb bé, fo lya ma tos sá
kell ten ni. En nek se gí té sé ért egy kö zös sé get cél sze rű lét rehoz ni, amely ké sőbb ci vil
szer ve zet té is ala kul hat. 

Felvonulás a X. Jász Vi lág ta lál ko zón, Jászladányon 2004.

Dankó Ist ván pol gár mes ter és a megjelent díszvendégek: Dr. Sziráki And rás cím ze tes egye te mi
ta nár, Dr. Sze ke res Im re ál lam tit kár, Petrubány Mik lós, a Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének 
el nö ke, Dr. Lomniczi Zol tán, a leg fel sőbb bí ró ság el nö ke, Dr. Habs burg György nagy kö vet
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Az el múlt nyolc év ben a kö zös ség hez töb ben csat la koz tak, míg má sok le mor zso lód tak. 
A ba rá ti kör fon tos fel ada tá nak te kin tet te, hogy az el szár ma zott la dá nyi a kat rend sze -

re sen tá jé koz tas sa, meg hív ja a te le pü lés fon tos ese mé nye i re. Volt rá eset, hogy han gu la tos
va cso rá val vár ták a nagy köz ség ük ből más te le pü lés re köl tö zöt te ket, azon ban a kö zös sé get
egye sü let be tö mö rí te ni nem si ke rült. Mind ezek el le né re szám ta lan eset ben se gí tik a te le -
pü lés ren dez vé nye it je len lét ük kel, köz re mű kö dé sük kel és anya gi, er köl csi tá mo ga tá suk kal.

A ba rá ti kör csat la ko zott a 2006. év ben in dult ha gyo mány őr ző Jász-pik nik hez. A
já szok szá má ra oly fon tos redemptióról em lé kez nek meg min den év ta va szán egy
pik nik ke re té ben. 2013-ban már a 8. al ka lom mal tar ta nak össze jö ve telt. 

A X. Jász Vi lág ta lál ko zón,
Jászladányon az ün nep ség
rész te vő i nek egy 
cso port ja 2004.

A X. Jász Vi lág ta lál ko zón Gubicz Ist ván jász ka pi tány nak 
a jász kürt má so la tát Hortiné Dr. Bathó Edit, 

a Jász Mú ze um igaz ga tó ja ad ja át, hogy a kürt ből a je len lé vők
egész sé ge bort igyon a meg vá lasz tott jász ka pi tány 2004.

Az el ső Jász-pik nik meg nyi tó ján Gubicz Ist ván emeritus
jász ka pi tány, Makai Ist ván al pol gár mes ter, a meg nyi tó be szé dét
mondó Dr. Ne mes And rás gyer mek or vos és Dankó Ist ván
pol gár mes ter 2006.            A né pi tán cos fi a ta lok fel lé pé se

Né�hány�hó�nap�után�a�ba�rá�ti�kör�ben�te�vé�keny�ked�ni�szán�dé�ko�zók,�mintegy�12�fő.�a
pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal�ban� jött�össze,�ahol�dr.�Sziráki�And�rást,�Berkó�Jánosnét�és
Ma�jor�Ferencnét�bíz�ták�meg�az�ügyek�vi�te�lé�vel,�ko�or�di�ná�lá�sá�val.�
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Sor ke rül a redemptio em lék táb lá já nak ko szo rú zás ra, ezt kö ve tő en pe dig kö zös sé gi
prog ra mok, he lyi tánc és egyéb cso por tok be mu ta tói lát ha tó ak. 

A kö zös ség a kö vet ke ző, a te le pü lés múlt já hoz kö tő dő köz té ri al ko tá sok meg va ló -
sí tá sá ban volt kez de mé nye ző és köz re mű kö dő: Jászladány Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Kos suth La jos, Ma gyar or szág kor mány zó ja szü le té sé nek 200. év for du ló já ra, va la mint
a „Jász-Ladány la kos sá gá hoz” írott le ve lé nek em lé ké re 2002. au gusz tus 20-án em lék -
táb lát avatott, me lyet éven te meg ko szo rúz nak a ba rá ti kör tag jai is. 

Az em lék táb la

A Jászladány Nagy köz sé gi Pol gár mes te ri
Hi va tal ud va rán 2006-ban az 50. év for -
du ló tisz te le té re fel ál lí tott 1956-os
dom bor mű lét re jöt tét is se gí tet ték. 

2010. már ci us 15-től em lék táb la őr zi
em lé két Kozlay Je nő nek, a te le pü lés hős
fi á nak, a pes ti for ra dal már nak és az azt
kö ve tő sza bad ság harc vi téz fő had na gyá nak

A ver set Tóth Van da mon dta, a ko szo rút
Drávucz Ka ta lin pol gár mes ter he lye zte el 2012.

Kel le mes kör nye zet ben 
a pik ni ke zők 2006.

A dom bor mű 

Az ava tás után ké szült fo tó 2006.
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a jászladányi 150 éves is ko la fa lán. Kozlay
Je nőt az ame ri kai nép is nem ze ti hő sé nek
te kin ti mél tán, mert dan dár tá bor no ki ran gig
ju tott az észak-ame ri kai pol gár há bo rú ban
az uni ó ért har co lók ol da lán. 

Em lék táb la-ava tás ra ke rült sor 2010
ok tó be ré ben is az úgy ne ve zett Dó sa-gö dör
part ján. E tó men tén ha lad a te le pü lést
vé del me ző kör gát, s a táb la a nagy ti szai
ár víz nek, a kör gát épí té sé nek és rész ben a
jászladányi ku bi ku sok nak ál lít em lé ket.

Az ál ta lá nos is ko la fa lán 2010 ok tó bé rtől An tal Mi hály (1793-1850) jászladányi
szü le té sű aka dé mi kus em lék táb lá ja is lát ha tó. Jászladányban ap ja köz sé gi jegy ző volt.
Böl csé szet tu do má nyi ta nul má nya it az eg ri pap ne ve lő in té zet ben foly tat ta, 1811 kö rül vég zett.
Fel szen te lé se előtt vi lá gi pá lya fe lé ori en tá ló dott, s Pes ten or vo si ta nul má nyo kat, majd
jo got vég zett. Ne ve lő ként he lyez ke dett el ne me si csa lá dok nál, 1830-tól pe dig Pes ten te le -
pe dett le. 1832–1837-ig az aka dé miai ké zi szó tár nak a szer kesz té si mun ká já ban vett részt.
A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 1833. no vem ber 15-én le ve le ző tag ja i nak so rá ba ik tat ta.
Meg je lent mun ká i ban a ma gyar nyelv ok ta tás ba tör té nő be ve ze té sét szor gal maz ta.

A táb la má sik fe lén Zana Sándorné dr. (1920-2005) ag rár mér nöknek, Jászladány
dísz pol gá rá nak ál lí tot tak em lé ket. Ne vel te té sé ből adó dó an el kö te le zett ma gyar rá, fér je
után jásszá és ladányivá vált. Szá mos ado mánnyal bő ví tet te Jászladány kul tu rá lis ér té ke it,
me lyek kel Jászladány di ák jai és pol gá rai let tek gaz da gab bak. Lo kál pat ri o tiz mu sa pél da ér té kű.
1996-ban Szt. Ven del-, 2001-ben Szt. Ist ván-szob ro kat lé te sí tett a te le pü lé sen. 2002-ben az

Az em lék táb la

A Jászladány Nagy köz ség Ön kor mány za ta ál tal ál lí tott
em lék helyen az ava tás után az ér dek lő dők ol vas sák 
a táb lán lé vő in for má ci ó kat 2010.
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An tal Mi hály Ala pít vá nyi Ál ta lá nos Is ko la
ala pí tá sá ban mű kö dött közre, és fest -
ményt is ado má nyo zott Jászladánynak.

2011-ben sor ke rült a jászladányi könyv -
tár fa lán Szendrey Jú lia em lék táb lá já nak
ava tá sá ra. Már ci us 18-án, Sán dor nap -
ján Szendrey Jú lia-em lék táb lát avat tak.
Az idő já rás nem volt ép pen ke gyes,
hi deg szél fújt, s ké sőbb el is eredt az
eső, de en nek el le né re sok ér dek lő dő
el jött a ren dez vény re. 

Az or szág ban ke vés Szendrey Jú lia
em lé két meg örö kí tő em lék táb la van,
ezért is volt kü lön le ges ez az ava tá si
ün nep ség. 

Az egy ko ri Bathó-ház he lyén épült
Nagy köz sé gi Könyv tár fa lán ka pott he -
lyet Pe tő fi öz ve gyé nek em lék táb lá ja. He -
lyi vo nat ko zá sa is van, hi szen e ház ban
szállt meg, ugyan is ro ko ni kap cso lat ban
állt az ak ko ri Bathó fő jegy ző vel.

Em lék táb la-ava tás ra 2012-ben is sor ke rült, még pe dig a Jász ság szer te is mert
Ozoróczky csa lád egyik tag já nak, Má ri á nak. 

A ne me si szár ma zá sú Ozoróczky Má ria 1835-ben szü le tett jászladányi fő bí ró
lá nya ként.

El ső fér je szin tén fő bí rá ja volt a te le pü lés nek, má so dik fér je a hí res dr. Izsó La jos,
aki ről a te le pü lé sen egy ut cát is el ne vez tek.

Má ria éle té ben anya gi fe lül fi ze té sek kel és je len lé té vel tá mo gat ta a te le pü lés kö zös sé gi
éle tét. A 1902-ben (110 év vel ez előtt) ké szült vég ren de let ében  nemcsak a csa lád ját,
ha nem Jászladány sor sát is szem előtt tar tot ta.

Ne ki kö szön he tő az el ső sze gény ház, sze gé nyek, be te gek és idő sek ápoldája, mely a
foly to nos sá gá ból fa ka dó an még most (106 év vel Ozoróczky Má ria ha lá la után) is
fon tos té nye ző.

Ne mes hölgy volt, nemcsak szár ma zá sá ban, ha nem lel ké ben is. Sze re tett szü lő föld jét
min den nél több re tar tot ta.

Az em lék táb la

Szendrey Jú lia em lék táb lá ja 2011.
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A ba rá ti kör lé nye gé ben fel ka rol ta a te le pü lés összes mű kö dő cso port ját, és er köl csi,
anya gi tá mo ga tá sát nyújt szá muk ra. 

A mű ve lő dé si ház égi sze alatt már évek óta mű kö dik ae ro biccso port, va la mint
zumbacso port. Utób bi ve ze tő je Fazekas-Füzesi Nó ra már több kör nyék be li te le pü lést is
„meg hó dí tott”. 

Breakcso port is mű kö dik, mely nek tag jai több ver se nyen is részt vet tek, pro duk ci ó -
ju kat a he lyi ek is meg cso dál hat ták több ren dez vé nyen is. 

Mű kö dik az R-musical kó rus, mely nek ve ze tő je Rimóczi Mó ni ka, a Szig li ge ti Szín ház
mun ka tár sa. E cso port a fi a tal, te het sé ges éne ke se ket gyűj ti össze, és kí nál ne kik fel lé pé si
le he tő sé get. A kö zön ség nagy örö mé re rend sze re sen fel lép  a Vi ga nó nép tánc cso port
különböző ren dez vé nye ken.

A ta va lyi évben meg ala kult a tár sas já ték szak kör, va la mint a Hely tör té ne ti kör is.
Tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a Hely tör té ne ti kör ren dez vé nye it is. A kör egyhe tes ki ál lí tást
ren de zett 2012 no vem be ré ben el ső vi lág há bo rús em lék tár gyak ból. A meg hí vott elő adók
kö zött kö szönt het ték a Szol nok me gyei le vél tár tól Boj tos Gá bor se gédle vél tá rost és a
Po li ti ka tör té ne ti In té zet től Ko nok Pé ter mun ka tár sat is. 

A szo ci á lis ott hon dol go zói ol vas sák 
az em lék táb la szö ve gét 2012.

meg ne ve zé se: Fa�lu�nap
He lye: fő�tér
idő pont ja: július�első�vasárnapja
Prog ram ja: kul�tu�rá�lis�prog�ra�mok
in for má ció: Pol�gár�mes�te�ri�Hi�va�tal��Berkó�Jánosné�te le fon: 06-57/817-951

nagyKözségi Kiemelt rendezvény:

Az em lék táb la 
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az egye sü let ne ve: Jászszentandrásért Ba rá ti Kör Egye sü let
az ala pí tó ta gok szá ma: 10 fő A je len le gi tag lét szám: 10 fő
szék he lye: 5136 Jászszentandrás, Rá kó czi út 94.
egye sü let kép vi se lő je: Tor ba Nán dor
az ala ku lás idő pont ja: 2008.
adó szá m: 18842559-1-16
Bank szám la szám: 69400410-19075312
Levélcím: 5136 Jászszentandrás, Rá kó czi út 94.
te le fon: 06-57/446-006
az egye sü let tiszt ségvi se lői: Tor ba Nán dor el nök, Ker tész Zol tán tit kár, 
Cson tos Mag dol na gaz da ság ve ze tő

JÁSZSZENTANDRÁSÉRT BA RÁ TI KÖR EGYE SÜ LET

A te le pü lést 1399-ben em lí tet ték elő ször egy ok le vél ben mint az eg ri káp ta lan bir to kát. A
15. szá zad ban a köz sé get pusz ta ként tar tot ták nyil ván, mely az árok szál lá si ak tu laj do na
volt. A ne ve: Zent And rás Tel ke. A tö rök ki űzé se után azon ban meg in dult a pusz ta tény le ges
bir tok ba vé te le. A 18. szá zad vé gén már töb ben lak hat ták, er re utal, hogy ta nya szál lá sok ra
osz tot ták a te rü le tet: Al só-ta nya Fel ső-ta nya, Já rás-ta nya, Te lek-ta nya. Már nem csak
nyá ron lak ták, ha nem – fő ként a fi a ta lok – té li re is ma rad tak, az az ál lan dó la ko sok
let tek. A te le pü lés önál ló so dá sá nak gon do la ta a 19. szá zad kö ze pén  me rült fel, de csak
1886-ban emel ték köz sé gi rang ra, ez zel el sza kadt Árok szál lás tól. A csa lá di kö tő dé sek
azon ban több ge ne rá ci ón ke resz tül meg ma rad tak az árok szál lá si ak kal. A köz ség a ne vét
a temp lom vé dő szent jé ről, Szent And rás ról kap ta.  Jászszentandrásnak 1910-től ne ve zik.
Volt olyan idő szak, ami kor a te le pü lés lé lek szá ma öt ezer fő fö lé emel ke dett, de az el múlt
év ti ze dek ben fo lya ma to san fogyott, és ma már ket tő ezer-öt száz alá csök kent. Ez azt
je len ti, hogy na gyon so kan van nak az el szár ma zot tak, akik csak „sá to ros ün ne pe ken”
lá to gat nak ha za. A te le pü lés ve ze tő i ben, ér tel mi sé gé nek tag ja i ban több ször fel me rült,
hogy az el szár ma zot ta kat – a gyen gü lő csa lá di kap cso la to kat pó tol va – va la mi lyen ci vil
szer ve zet lét re ho zá sá val le het ne a te le pü lés hez köt ni.

A Já szok Vi lág ta lál ko zó já nak jászszentandrási meg ren de zé se adott olyan szel le mi
erőt és kész te tést, hogy Ban ka Fe renc pol gár mes ter szer ve zőmun ká já nak ered mé nye ként
2007. áp ri lis 13-án (pén te ken) meg ala kult a Jászszentandrásért Ba rá ti Kör Egye sü let.
El nö ké nek egy el szár ma zot tat, Tor ba Nán dort aján lot t, akit a ta gok meg vá lasz tot tak.
A meg ala ku lás jo gi elő ké szí té se hosszabb időt vett igény be, és csak 2008-ban ke rült
be jegy zés re az egye sü let. A cél az volt, amit a név is ta kar, hogy össze fog ja azo kat az
el szár ma zot ta kat és hely ben élő ket, akik ten ni sze ret né nek va la mit a kul tú ra, az ok ta tás
és az élet egyéb te rü le te in Jászszentandrásért. Ugyan ak kor a ba rá ti kör meg ne ve zés
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ar ra utal, hogy nem kí ván tunk egy na gyon nagy szer ve ze tet lét re hoz ni. A kör tag ja i nak
több sé ge je len van a te le pü lés kö zé le té ben, ami le he tő vé te szi, hogy ha tás sal le gye nek
an nak szel le mi, gaz da sá gi fej lő dé sé re. Azt mond hat juk, hogy a Jászszentandrásért
Ba rá ti Kör Egye sü let tag jai te vé keny ré sze sei a te le pü lé sen meg va ló su ló na gyobb
kul tu rá lis ese mé nyek nek, a he lyi tár sa dal mi fo lya ma tok nak.

A XIII. Jász Vi lág ta lál ko zó (2007. jú ni us 22–24.) prog ram já ba be épült, hogy az
el szár ma zot tak ne vé ben Tor ba Nán dor kö szönt se a részt ve vő ket, és tol má csol ja azo kat az
ér zé se ket, me lyek a Jász ság hoz, ezen be lül a szülőfaluhoz, Jászszentandráshoz kö ti őket.
A ba rá ti kör tag ját Dá vid Sán dor fa fa ra gó né pi ipar mű vészt vá lasz tot ták jász ka pi tánnyá,
aki mél tó ság gal lát ta el ezt a meg tisz te lő, sok el fog lalt sá got je len tő fel ada tot. Szín vo na las
és tar tal mas volt a vi lág ta lál ko zó prog ram ja. Meg ha tó volt a Szent And rás apos tol szo bor
ava tá sa. Iga zán át ü tő Kő Pálnak a szo bor al ko tó já nak stí lu sa, szel le mi sé ge. A szo bor far ész
ki egé szí tő je Dá vid Sán dor mun ká ja. A he lyi ek hoz zá ál lá sa a ren dez vény hez le nyű gö ző volt.
Min den ki szí vét-lel két be le ad ta a szer ve zés be, a táj ház anya gá nak gyűj té sé be. 

Jászfelső -
szentgyörgy
köz ség 
kép vi se lői 
a fel vo nu lók
kö zött

A jász be ré nyi 
Bar kó ca néptánc -

együttes fel vo nu lá sa

Szent 
And rás 
apos tol 
szob ra
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A Jász sá gért Ala pít vány gon do zá sá ban je lent meg Szále
Lász ló: Az én jász sá gom cí mű köny ve. Jászszentandrást
érin tő ré szé nek meg szü le té sé hez se gít sé get nyúj tot tunk,
me lyet a szer ző így mond el: „Min den ho vá visz va la ki,
Jász szentandrásra  … Tor ba Nán dor vitt el, aki … már
év ti ze dek óta nem él ott hon, leg alább is fi zi ka i lag.” A
könyv ből ki raj zo ló dik a jászszentandrásiak hu mo ra,
ven dég sze re te te, bor kí ná ló ked ve, a szü lő fa lu büsz ke di csé re te:
„Aki Szentandrásra jön, még a ke rék vá gást is ke rü li, de ami kor
el megy, még az ár kot se.” „Aki egy szer már Szentandráson
la kott, az még kol dus nak is vissza jön” (Idé zet a könyv ből)

A jász ka pi tány és kí sé re te 

Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász
Mú ze um igaz ga tó ja ol vas sa fel

a ki ne ve zé si ta nú sít vá nyt

Dá vid Sán dor es kü té te le

A vi lág ta lál ko zó szín pa dán az emeritus jász ka pi tá nyok és az avatás ban segédkezők
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A te le pü lés éle té nek meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei a pe da gó gu sok. A ba rá ti kör je len le gi
tag jai is so kat kö szön het nek egy ko ri ta ná ra ik nak, akik kö zül már töb ben el tá voz tak
az élők so rá ból. A te le pü lés egé sze há lás azon ban a leg ki vá lób bak nak, és is ko lát,
sport csar no kot ne vez tek el ró luk az el múlt évek ben. A kez de mé nye zők kö zött ott
vol tak a ba rá ti kör tag jai is. Kunráth Sán dor, az ál ta lá nos is ko la név adó ja nem a
te le pü lés szü löt te, de fel nőtt éle té nek csak nem az egé szét Jászszentandráson töl töt te.
Iro da lom- és ze ne ta nár, kán tor, kó rus ve ze tő kar nagy, könyv tá ros volt. 

A fi a ta lon el hunyt Jám bor La jos ta nár úr ról, aki test ne ve lő ta nár, a lab da rú gócsa pat,
ké zi lab da csa pat edző je, ön kén tes tűz ol tó pa rancs nok, gyer mekszínjátszókör-ve ze tő
volt, a köz ség sport csar no kát ne vez ték el. 

Jászszentandrás ré szé re kö zös sé gi ol dalt hoz tunk lét re az iwiwen, ami ak kor az
egyet len internetes be szél ge tős le he tő ség volt. Ez az új le he tő ség le győz te a tá vol sá got,
és a jászszentandrásiak, az el szár ma zot tak, az üdü lőt hasz ná lók úgy is mer het ték meg
egy más nak a te le pü lés ről, a vi lág ról al ko tott gon do la ta it, mint ha egy tár sal gó ban
let tünk vol na. Ez a kö zös ség épí tés szem pont já ból je len tős volt. Ma már a be szél ge tés
át te vő dött a facebookra, ez zel az in ti mi tá sa is meg szűnt.

Az Or szág zász ló ava tá sa 2008. jú ni us 4-én
tör tént, te hát a tri a no ni tra gé di á ra em lé ke ző
ese mény volt. A fény ké pen lát ha tó zász ló tar tó,
hár mas ha lom és ke reszt Dá vid Sán dor ter vei alap -
ján ké szült. Az ava tóbe szé det az An tal-kor mány
egy ko ri mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz te re, dr.
Andrásfalvy Ber ta lan pro fesszor emeritus mond ta.
Nem szok vá nyos gon do lat me ne tet adott elő. Az
adott kort vizs gá ló ku ta tá sa i nak kon zek ven ci á ját
vá zol ta fel, mely nek lé nye ge, hogy az ak ko ri
po li ti kai elit, a ma gyar ne mes ség bű ne Tri a non,
mely csak ön ma gát te kin tet te a nem zet ré szé nek,
de az ala cso nyabb tár sa dal mi ré te ge ket eb ből ki zár ta. 

2009. au gusz tus 21-én egy em lék mű ava tás ra ke rült sor, amely an gol és dél-af ri kai
ka to nák nak ál lít em lé ket. 1944. au gusz tus 22-én zu han tak le Jászszentandráson,
na gyon fi a ta lon. Az iwiwes top ikon élénk vi ta bon ta ko zott ki ar ról, hogy kell-e em lé ket
ál lí ta ni az or szág ra tá ma dó el len sé ges ka to nák nak. Mi, akik ak kor még nem él tünk,
fel fog ni sem tud juk a tör té né se ket. Töb bünk vé le mé nye az volt, hogy ami ért meg hal tak,
a vi lág né zet ük kel vagy össz hang ban volt, vagy nem, ma már lé nyeg te len: egy na gyobb
játsz ma ál do za tai let tek. A vá gó híd ra haj tott em be rek vol tak ők is. Min den ilyen em ber
meg ér dem li a rész vé tet és az em lé ket. dr. Hol ló Jó zsef nyá. al tá bor nagy, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, aki részt vett a ren dez vé nyen, a kö vet -

A fel ava tott Or szág zász ló
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ke zők ről adott szűk kö rű tá jé koz ta tót. A vi lá gon több mint 300 em lék he lye van az ide gen
föl dön el esett ma gyar ka to nák nak, eb ből több mint ket tő száz a ré gi Szov jet uni ó ban.
Mind fel van tér ké pez ve, nyil ván van tart va és a gon do zá suk is ter mé sze tes az ott la kók
szá má ra. Dá vid Sán dor al ko tá sá val ál lí tott em lé ket a te le pü lés a le lőtt gép sze mély ze té nek.

El ké szült az em lék mű

Az ava tás kor a ven dé gek tisz tel gé se: Dr. Hol ló
Jó zsef és Dá vid Sán dor az alkotó, emeritus

jász ka pi tány, fa fa ra gó, né pi ipar mű vész

Ka to nák tisz tel gé se az em lék mű nél



Dá vid Sán dor fa fa ra gó, né pi ipar mű vész má sik
al ko tá sa az úgy ne ve zett Szent Ist ván-ka pu, amely
Szent Ist ván mo nog ram ja, egye dül ál ló a vi lá gon.
Ban ka Fe renc pol gár mes ter kö szö ne tét fe jez te ki
azok nak, akik se gí tet tek a meg va ló sí tás ban, és
kü lön kö szö ne tet mon dott a Jász szent andrásért
Ba rá ti Kör nek, hogy anya gi ak ban is tá mo gat ta a
meg va ló sí tást.

2011. au gusz tus 21-én a Do mo kos Bé la szob rász -
mű vész által ké szí tett Szent Ist ván bronz mell szob -
rá nak fel ál lí tá sát is tá mo gat ta a kö zös ség.

Van nak olyan is mét lő dő ren dez vé nyek, me -
lyek nek nem fő szer ve ző je a ba rá ti kör, de an nak
lét re ho zá sá ban a kör tag jai részt vesz nek. Kö zü lük
ki emel ke dik az aláb bi két ren dez vény: a fa lu nap és
a fogathajtó verseny. Mind ket tőn na gyon sok
em ber vesz részt: hely ben la kók, üdü lő ven dé gek,
ha za lá to ga tó el szár ma zot tak.

A ha gyo má nyos ut ca bá lo kat az And rás ter mál
Kft. ren de zi, más rendezvényeket pe dig – több nyi re
az ön kor mány zat anya gi tá mo ga tá sa mel lett – a
ci vi lek szer ve zik: szü re ti bált, lo vas ren dez vé nye ket,
mo to ros ta lál ko zót.

A fel ava tott Szent Ist ván-ka pu

Szent Ist ván-mell szo bor

Meg�ne�ve�zé�se:�Fa lu nap
He�lye: ál ta lá nos is ko la ud va ra
Idő�pont�ja:�min den  év ben jú li us vé ge
In�for�má�ció: www.jaszszentandras.hu te le fon: 06-57/446-006
Meg�ne�ve�zé�se:�Fo gat haj tó ver seny
He�lye: Már tí rok út, Füttyös Park
Idő�pont�ja: min den év ben szep tem ber vé ge
In�for�má�ció:�www.jaszszentandras.hu te le fon: 06-57/446-006

Községi KiemeLt rendezvény

JÁSZSZENTANDRÁS
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Jászfényszaru
Jászágó

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

Alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsa

Jásztelek

JÁSZTELEK
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Az�egye�sü�let�az�alap�sza�bály�ban�meg�ha�tá�ro�zott�éves�terv�sze�rint�vég�zi�te�vé�keny�sé�gét.�Az
el�nök�ség� ne�gyed�éven�ként� tat�ja� ülé�se�it.� Köz�gyű�lé�se�it� jász�kun� na�pon,� má�jus� 6-án� a
Redemptio�ün�nep�ség�al�kal�má�val�tart�ja.�
A�JBK�tag�ja�a�Já�szok�Egye�sü�le�té�nek.�Éven�te�részt�vesz�nek�a�Jász�Vi�lág�ta�lál�ko�zón�és�a

Jász�Ba�rá�ti�Kö�zös�sé�gek�Fó�ru�mán.�Együtt�mű�kö�dé�si�szer�ző�dést�kö�töt�tek�Jász�te�lek�Köz�ség
Ön�kor�mány�za�tá�val,�a�Hu�nya�di�Má�tyás�Ál�ta�lá�nos�Is�ko�lá�val,�és�a�Fe�hér�akác�Nép�dal�kör�rel.
Lá�to�gat�ják�a�köz�ség�ál�tal�szer�ve�zett�ren�dez�vé�nye�ket,�és�sze�rény�mér�ték�ben�tá�mo�gat�ják�azo�kat.

A ba rá ti kör főbb ese mé nyei, prog ram jai
1999-ben: A�tag�ság�ál�tal�össze�gyűj�tött�2000�db�könyv�át�adá�sa�az�is�ko�lá�nak.
j A�Jászmihálytelki�tér�plasz�ti�ka�meg�ter�ve�zé�se,�el�ké�szí�té�se�Sán�ta�Ist�ván�nyug�dí�jas�nyom�dai
gép�mes�ter,�a�te�le�pü�lés�szü�löt�te,�egye�sü�le�ti�tag�ne�vé�hez�fű�ző�dik.�Az�al�ko�tás�át�adá�sa�a�te�le�pü�lés
fenn�ál�lá�sá�nak�550.�év�for�du�ló�ja�al�kal�má�ból�ren�de�zett�ün�nep�sé�gen�au�gusz�tus�7-én�volt.

Az egye sü let ne ve: Jász�tel�ki�ek�Ba�rá�ti�Kö�re�(JBK)
Az ala pí tó ta gok szá ma: 28�fő�A�je�len�le�gi�tag�lét�szám:�100�fő
szék he lye: 1123�Bu�da�pest,�Csőrsz�u.�11.�III/3.
Az egye sü let kép vi se lő je: Ivanics�Gá�bor�
Az ala ku lás idő pont ja: 1998.�no�vem�ber�28.
Adó szá m: 18253997-1-43
Bank szám la szám: Unicredit�Bank�10918001-00000017-35830001
levélcím: 1123�Bu�da�pest,�Csőrsz�u.�11.�III/3.
te le fon : 06-1/375-0008
Jel�vé�nyük�a�köz�ség�cí�me�re.�Az�ön�kor�mány�zat�857/1998.�sz.�ha�tá�ro�za�tá�val�en�ge�dé�lyez�te
an�nak�hasz�ná�la�tát.
Az egye sü let tiszt ségvi se lői: Ivanics�Gá�bor�el�nök,�Fü�löp�Fe�renc�el�nök�he�lyet�tes,�Ivanics
Ferencné�el�nök�he�lyet�tes,�Csomor�Már�ton�tit�kár,�Sza�bó�Józsefné�tit�kár�he�lyet�tes,�Ba�kai
Istvánné�gaz�da�ság�ve�ze�tő,�Banos�Sándorné�pénz�tá�ros�

JÁSZ�TEL�KI�EK�BA�RÁ�TI�KÖ�RE�(JBK)

A Jászmihálytelki tér plasz ti kát Far kas Má tyás apát úr áld ja meg
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2000-ben: Bu�da�pes�ten�ja�nu�ár�23-án�fo�-
gad�ták�a�jász�tel�ki�Nyug�dí�jas�Klub�ot,�a�Ká�nai
me�nyeg�ző�elő�adá�suk�nagy�si�kert�ara�tott.

j A�jászalsószentgyörgyi�ha�rang�ön�té�sé�hez
44�kg�re�zet�és�bron�zot�gyűj�töt�tek�össze�a
ba�rá�ti�kör�tag�jai.�

Kisbakonyi Zoltánné pol gár mes ter 
meg kö szö ni a meg hí vást

A Ká nai me nyeg zőt ad ják elő a jász tel ki
nyug dí ja sok

Bel la Zol tán al ko tá sai a ki ál lí tá son

A temp lom -
to rony ba
eme lik be 

az új 
ha ran got

j Az�Ül�tess�2000�fát�moz�ga�lom�hoz�650�db�cse�me�té�vel�csat�la�koz�tak.�
j Bu�da�pes�ten�a�Bu�dai�Mun�kás�kör�ben�már�ci�us�20-án�a�jász�tel�ki
fes�tők�ki�ál�lí�tá�sát�szer�vez�ték�meg.�A�ki�ál�lí�tá�son�Bel�la�Zol�tán,
Benyo� György,� Borbás� Va�lé�ria,� Ku�li� Zsolt� és� Terjékiné
Mo�zsár�Mag�da�al�ko�tók�30�fest�mé�nye�vett�részt.�Több�al�ko�tás
el�adás�ra�ke�rült.�A�ké�pe�ket�900�fő�te�kin�tet�te�meg.

Az is ko lá nak jú ni us 8-án Má tyás ki rály 1464-es cí me rét 
ado má nyoz ták, ame lyet Borbás Va lé ria fes tett meg
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j Ok�tó�ber�16-án�ma�gyarnó�ta-es�tet�szer�vez�tek�Bu�da�pes�ten.�A�Ma�gyar�Op�ti�kai�Mű�vek
Mű�ve�lő�dé�si�Köz�pont�já�ban�a�jász�tel�ki�Sán�ta�Jó�zsef�sa�ját�szer�ze�mé�nye�i�vel�és�együt�te�sé�vel
nagy�si�kert�ara�tott.�

2001-ben: A�temp�lom�ta�ta�ro�zá�sá�hoz�az�éves�tag�dí�juk�20%-ával�já�rul�tak�hoz�zá.�
j Pá�lyá�za�tot�hir�det�tek�a�fa�lu�szo�ká�sa�i�ról,�mely�re�6�fő�fel�nőtt�és�23�fő�is�ko�lás��ko�rú
ne�ve�zett,�és�ad�ta�le�ér�té�kes�dol�go�za�tát.�Ju�ta�lom�ban,�el�is�me�rés�ben�ré�sze�sül�tek.�

j Be�ne�vez�tek� a�Tatábányai�Mű�ve�lő�dé�si�Ház� ál�tal�meg�hir�de�tett� vers-� és� pró�za�író
pá�lyá�zat�ra,�két�tag�juk�el�is�me�rés�ként�Em�lék�la�pot�ka�pott.�

2002-ben: Bu�da�pes�ten�feb�ru�ár�17-25.�kö�zött�a�Ma�gya�rok�Há�zá�ban�ki�ál�lí�tást�szer�vez�tek
Jász�te�lek�be�mu�tat�ko�zik�cím�mel,�me�lyen�részt�vett�öt�fes�tő�mű�vész,�nyolc�gaz�dál�ko�dó�szer�ve�zet,
a� cu�kor�tor�ta-ké�szí�tők,� az� ál�ta�lá�nos� is�ko�la� és� óvo�da� kép�vi�se�lői,� a� jász�te�le�ki� Sán�ta� Jó�zsef
együt�tes�és�a�Nyug�dí�jas�Klub.�A�ki�ál�lí�tás�egy�hé�tig�volt�meg�te�kint�he�tő.�A�zá�ró�na�pon�ke�rült
be�mu�ta�tás�ra�a�Ká�nai�me�nyeg�ző.�Az�elő�adás�nak�igen�nagy�si�ke�re�volt.�A�Ma�gya�rok�Vi�lág�szö�-
vet�ség�ének�Fő�vá�ro�si�Szer�ve�ze�te�Jász�te�lek�köz�sé�get�fel�vet�te�a�Kár�pát-me�den�cei�Ga�lé�ria�tag�jai
kö�zé.�A�Jász�tel�ki�ek�Ba�rá�ti�Kö�re�a�Kár�pát-me�den�cei�Ga�lé�ria�kü�lön�dí�já�ban�ré�sze�sült.�

Kisbakonyi Zoltánné pol gár mes ter, Fü löp Istvánné, Ivanics Győzőné át ve szik 
az egye sü let aján dé kát. A Mil len ni u mi Ju bi le u mi Zász ló nak 5m hosszú ár boc ru dat 
ké szí tet tek, a Fő té ren au gusz tus 5-én lett fel ál lít va. Az ár boc ru dat Zsitnyánszki 

Jó zsef, az egye sü let tit ká ra ad ta át a köz ség nek.

Ivanics Gá bor, a JBK el nö ke kö szön ti 
a meg nyi tón meg je len te ket

Kisbakonyi Zoltánné pol gár mes ter Egy köz ség
a XXI. szá zad ele jén c. tar tott elő adást
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j A� jász�tel�ki� ká�pol�ná�ból� el�lo�pott� „Ha�vas� Bol�dog�-
asszony”� ol�tár�ké�p� fo�tómá�so�la�tát� meg�sze�rez�ték� a
ró�mai� Santa� Ma�ri� Magora� Ba�zi�li�ka� ol�tár�kép�éről.�
A� fény�kép� alap�ján� a� fa�lu� szü�löt�te,�Terjékiné�Mo�zsár
Mag�da�fes�tet�te�meg�az�új�ol�tár�ké�pet,�me�lyet�a�IX.�Jász
Vi�lág�ta�lál�ko�zón�ad�tak�át�az�egy�ház�nak.�

2003-ban: A�jú�ni�us�6-8.�kö�zött�meg�ren�de�zett�IX.�Jász
Vi�lág�ta�lál�ko�zó�ra�két�ki�ál�lí�tást�szer�vez�tek:�
j Ne�vek,�fel�jegy�zé�sek�a�XVI�II-XIX.�szá�zad�ból,�ame�lyet
Zsitnyánszki�Jó�zsef�ké�szí�tett;

j Dr.�Ku�li� Bar�na�bás� 1670� és� 2003� kö�zöt�ti� idő�szak�ból
há�rom�ezer�főt�tar�tal�ma�zó�csa�lád�fá�ját�ál�lí�tot�ták�ki.

j A�Sza�bad�Já�szok�cí�me�rét�Sán�ta�Ist�ván�JBK�ala�pí�tó�tag�ké�szí�tet�te�el,�ame�lyet�Jász�te�lek
Köz�ség�Ön�kor�mány�za�tá�nak�ado�má�nyoz�ták.

2004-ben: Már�ci�us�15-én�a�nem�ze�ti�ün�nep�al�kal�má�ból�köz�sé�gi�ün�nep�sé�gen�kap�ta�meg
Ivanics�Gá�bor,�a�JKB�el�nö�ke�Jász�te�lek�Ön�kor�mány�za�tá�tól�a� te�le�pü�lé�sért�vég�zett
ki�emel�ke�dő�mun�ká�já�ért�a�„Jász�te�lek�köz�sé�gért”�em�lék�pla�kett�ki�tün�te�tést.
j Sza�bó�Já�nos�ta�nár�úr�ka�la�u�zo�lá�sá�val�be�jár�ták,�meg�is�mer�ték�a�köz�ség�táj�vé�del�mi
te�rü�le�tét,�és�meg�te�áz�tak�a�Mizse�mo�tel�ben.�

j Te�ke�ver�senyt�ren�dez�tek,�mely�nek�el�ső�he�lye�zett�je�Ba�nya�De�zső�lett.
j Az�Akác�vi�rág�Nép�dal�kör�nek�1�db�ci�te�rát,�kör�bé�lyeg�zőt�és�20�db�jel�vényt�ado�má�nyoz�tak.�

A Jász Vi lág ta lál ko zó al kal má ból tar tott ün ne pi szent mi se 
ke re té ben Dr. Se re gély Ist ván eg ri ér sek meg áld ja a JBK
aján dé kát, a „Ha vas Bol dog asszony” ol tár ké pet 2003.06.07.

Ivanics Gá bor, a JBK el nö ke az el szár ma zott jász tel ki ek 
ne vé ben kö szön ti a vi lág ta lál ko zó részt ve vőit 2003.06.07.

� � � � � � � � � � � � �
t � � � � �
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2005-ben: A sakk-�és�asz�ta�li�te�nisz-ver�seny�re,�Sza�bó�Já�nos�ta�nár�em�lé�két�ápol�va�és
tisz�te�le�té�re,�„Ván�dor�ser�le�get”�ala�pí�tot�tak.�A�ser�le�ge�ket�át�ad�ták�a�ku�ra�tó�ri�um�el�nö�ké�nek.�
j Ma�já�list�szer�vez�tek�az�El�do�rá�dó-tó�nál,�és�az�egye�sü�let�tag�jai�jó�ét�vággyal�fo�gyasz�tot�ták
el�a�fi�nom�lábszárpörköltet.�

2006-ban: Pá�lyá�za�tot�hir�det�tek�a�re�dem�p�-
tio�272.�év�for�du�ló�ján�fel�ál�lí�tan�dó�em�lék�kő
ter�ve�zé�sé�re.� A� kö�vet� aján�dék�ba� kap�ták� a
pilisjászfalui�bá�nyá�tól.�
j Tíz�fes�tő�ké�pe�i�ből�ki�ál�lí�tást�szer�vez�tek
a�JÁ�KOB�meg�hí�vá�sá�ra�a�Jászjákóhalmi
Gaz�da�kör�ben.�A�fest�mé�nye�ket�egy�hét
alatt�kö�zel�ezer�fő�néz�te�meg.�

2007-ben: Má�jus�6-án� jász�kun�redemp�-
tio�al�kal�má�ból�ke�rült�fel�ava�tás�ra�és�át�adás�-
ra�az�emlékkő.
j Együtt�mű�kö�dé�si� meg�ál�la�po�dást� kö�töt�-
tek�a�Hu�nya�di�Má�tyás�Ál�ta�lá�nos�Is�ko�-
lá�val.�Az�év�leg�jobb�ta�nu�ló�ja�–�spor�to�ló�-
ja�cím�hez�az�egye�sü�let�5-5�ezer�Ft�vá�sár�-
lá�si�utal�ványt�biz�to�sí�tott�ju�tal�ma�zás�ra.�A
cím�oda�íté�lé�sé�ről�a�tan�tes�tü�let�dön�tött.�

j Fo�gad�ták�a�JÁ�KOB�al�ko�tó�mű�vé�sze�i�nek
nagy�si�ke�rű� ki�ál�lí�tá�sát,�me�lyet� kb.� 500
fő�te�kin�tett�meg.

j Részt� vet�tek� no�vem�ber� 3-án� a� jász�-
fényszarui� Jász� Ba�rá�ti� Társaságok
Ve�ze�tőinek�Fó�ru�mán.�

Az el ső em léksakk ver senyAz asz ta li te nisz-ver seny szereplői

A ki ál lí tott öt al ko tás

Redemptio em lék kő
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2008-ban: Együtt�mű�kö�dé�si� meg�ál�la�-
po�dás�meg�kö�té�se�az�ön�kor�mány�zat�tal.

j A ba�rá�ti� kör� el�nök�sé�gé�nek�meg�vá�-
lasz�tá�sa�a�2008–2013-as�idő�szak�ra.

j Az�1998�és�2008�kö�zött�meg�vá�lasz�-
tott� jász�ka�pi�tá�nyok� tab�ló�já�nak
el�ké�szí�té�se.

Ivanics Gá bor bejelenti, hogy a 2008. évi 
IV. fó rum meg ren de zé sét Jász te lek vál lal ja

j Szep�tem�ber�13-án�a�IV.�Jász��Ba�rá�ti�Tár�sa�sá�gok�Ve�ze�tői�Fó�ru�má�nak�meg�ren�de�zé�se.

Ivanics Gá bor egye sü le ti el nök és Dr. Voller Erika,
Jász te lek jegy ző je kö szön ti a fó rum részt ve vőit
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2009-ben: Az� el�szár�ma�zot�tak� em�lék�-
he�lyé�nek�meg�ter�ve�zé�se,�ki�vi�te�le�zé�se.

2010-ben: A� jász�tel�ki� te�me�tő�ben� jú�ni�us
13-án,� a� szent�mi�se� után� az� el�szár�ma�zott
jász�tel�ki�ek�kö�zös�em�lék�he�lyé�nek�ava�tá�sá�ra,
fel�szen�te�lé�sé�re�ke�rült�sor.

Az em lék kő Az ava tá son meg je len tek egy cso port ja

Az em lék hely fel szen te lé se

A Pórtelki 
Pávakör 
és a citerások
köszöntik 
a találkozó 
részvevőit

A községi séta során a r.k. templomot is
megnézték a vendégek

Ivanics Gábor elnök megköszöni a műsort 
az együttes vezetőjének
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2012-ben: A�ver�ses��kö�tet�re�elő�fi�ze�tők
gyűj�té�se,�a�ki�ad�vány�meg�je�len�te�té�se.�A
112�ol�da�las� kö�tet� ára� 1000�Ft,�meg�-
ren�del�he�tő�a�JBK�cí�mén.�

meg ne ve zé se: ta�va�szi�had�já�rat�em�lék�tú�ra
He lye: Fő�tér
idő pont ja: áp�ri�lis�ele�je
Prog ram ja: fel�vo�nu�lás�és�tisz�tel�gés�az�1848/49-es�sza�bad�ságharc�em�lé�ké�re�
in for má ció: www.jasztelek.hu�te le fon: 06-57/562-040

meg ne ve zé se: Fa�lu�nap
He lye: Mizse�Mo�tel,�fő�tér
idő pont ja: au�gusz�tus�hó�el�ső�hét�vé�gé�jé�nek�szom�bat�ja
Prog ram ja: hor�gász-�és�fő�ző�ver�seny,�kul�tu�rá�lis�prog�ra�mok
in for má ció: www.jasztelek.hu�te le fon: 06-57/562-040

községi kiemelt rendezvény:

SZÜ�LE�TÉS�NA�PI�KÖ�SZÖN�TŐ
Tud já tok meg, ez a táj, mit je lent ne kem!
Itt kez dem el, egy ház zal, az el ső lé pé se ket.
Hosszú évek so rán, gya ra pod tam to vább.
Csak a Zagy va lát ta, e-gyö nyö rű szép cso dát.

Zagy va part ján épül tek, szép kis vá lyog há zak.
Mert ez a táj kö vet, igen rit kán lá tott.
Bol dog ság köl tö zött, min den ki csi ház ba.
Szor gal ma san em be rek köl töz tek e-táj ra.

Ün ne pel ni jöt tünk, -egy öreg gyer me ket.
Ke reszt víz zel fel vet te, Mihálytelek ne vet.
Ne héz élet vi ha rá ban, él tem ed dig éle tem.
Öt száz öt ven ne héz évet, adott a sors én ne kem.

Ezer gond ja im mal, el hagy ta tok en gem.
Gyer tek ha za hoz zám, min den év ben egy szer.
Sze re tet tel vár lak, kar ja im ki tá rom.
Itt a kar ja im közt, ott hon ra ta lál tok.

Har ma dik év ez red, mit tar to gatsz né kem.
Sze ret nél meg szé pül ni, to vább él ni lé tem.
Em lék mű hir des se, so ká ig lé te met.
Be csü le tes ne ve! – Jászmihálytelek!

2011-ben: Sán�ta�Ist�ván�(1927–2011)
nyu�gal�ma�zott� pénz�jegy�nyom�dai� gép�-
mes�ter,� a� „Jász�te�lek� köz�sé�gért”� em�-
lék��pla�kett�ki�tün�te�tés�bir�to�ko�sa,�a�JBK
ala�pí�tó� tag�ja�ver�ses�kö�te�té�nek�elő�ké�-
szí�té�se� ki�adás�ra.� A� „Szü�le�tés�na�pi� kö�-
szön�tő”�cí�mű�ver�sét�szü�lő�fa�lu�ja�szü�le�-
té�sé�nek�öt�száz�öt�ve�ne�dik�év�for�du�ló�já�ra
ír�ta�Du�na�ke�szin�1999.�jú�ni�us�12-én.
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Jászfényszaru
Jászágó

pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma

Jászszentandrás

Jászapáti

Jásztelek

Jászkisér

alattyán

Jánoshida
Jászladány

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászivány
Jászberény

Jászárokszállás

Jászdózsapusztamonostor

PUSZTAMONOSTOR
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PUSZ�TA�MO�NOS�TO�RI�AK�BA�RÁ�TI�KÖ�RE�(PBK)

Pusz�ta�mo�nos�tor�köz�ség�Jász-Nagykun-Szolnok�me�gye�pe�re�mén�a�Pest�me�gyei�Szent�lő�-
rinc�kátával�ha�tá�ros.�Jászfényszaru,�Jászfelsőszentgyörgy,�Jász�be�rény,�Jászágó�te�le�pü�lé�sek
ka�ré�já�ban�a�32-es�fő�út�vo�nal�és�a�Hat�van–Szol�nok�vas�út�vo�nal�men�tén�he�lyez�ke�dik�el.
Jászfényszaruhoz�tar�to�zó�tár�sult�köz�ség�ként�a�hi�va�ta�li�élet�is�ve�ge�tált.�A�rend�szer�vál�tást

kö�ve�tő�évek�ben�a�kö�zös�sé�gi�élet�szin�te�meg�szűnt.�A�plé�bá�ni�á�nak�pap�ja�nem�volt.�Az
is�ko�lán�kí�vül�a� je�le�sebb�nem�ze�ti�ün�ne�pe�ink�ről�sem�em�lé�kez�tünk�meg.�1997-98�tá�ján
Ba�lázs�Győ�ző�hely�ben�élő�nyug�dí�jas� ta�nár,�Bibókné�Tomcsányi�Ro�zá�lia�kul�tú�rott�hon
ve�ze�tő�és�az�ak�kor�még�el�szár�ma�zott,�de�egy�re�gyak�rab�ban�ha�za�já�ró�id.�Bajtai�Mik�lós
kö�zött�fo�lyó�be�szél�ge�tés�so�rán�szü�le�tett�meg�a�gon�do�lat,�hogy�egye�sü�le�tet,�ba�rá�ti�kört
kel�le�ne�ala�pí�ta�ni,�ha�son�ló�an�a�já�szok�hoz,�Jászfényszaruhoz,�ahol�már�több�éve�ered�mé�-
nye�sen�mű�köd�tek�ilyen�szer�ve�ze�tek.�
A�gon�do�la�tot�kö�ve�tő�en�a�jászágói�Macsi�Sán�dor,�va�la�ha�pusz�ta�mo�nos�to�ri�pe�da�gó�gus

és�Tóth�Ti�bor,� a� jászfényszarui� FÉBE� el�nö�ké�nek� irány�mu�ta�tá�sá�val� be�szél�ge�tés,� az�az
szer�ve�zés kez�dő�dött�a�mo�nos�to�ri� csa�lá�dok�az�Agócs,�Bog�nár,�Bajtai,�Bazsó,�Györgyfi,
Cser�há�ti,�Kó�nya,�Dajkó,�Ba�log,�Kiss,�Percz,�Far�kas�és�még�má�sok�csa�lád�tag�ja�i�val.

az egye sü let ne ve: pusz ta mo nos to ri ak Ba rá ti Kö re (pBK)
az ala pí tó ta gok lét szá ma: 30 fő a je len le gi tag lét szám: 55 fő  
szék he lye: 5125 pusz ta mo nos tor, sza bad ság u. 25.
az egye sü let kép vi se lő je: Bajtai mik lós 
az ala ku lás idő pont ja: 1998. au gusz tus 20.
adó szá m: 18831229-1-16
Bank szám la szám: Jász-takarékszövetkezet 69500118-11022255
Le vél cím: 5125 pusz ta mo nos tor, sza bad ság út 25.
te le fon: 06-57/421-091
El nök e-mail cí me: bajtaikert@invitel.hu
Új ság e-mail cí me: baratikor.ujsag@gmail.com
Jelenlegi el nök: Ifj. Bajtai mik lós
Ve ze tő sé gi ta gok: Kissné pe tő Bri git ta, Kothencz Győzőné, sán dor már ta, Far kas Fe renc
Új ságszer kesz tő: Kothencz Győzőné
pénz tá ros: Bog nár zi ta
az El len őr ző Bi zott ság el nö ke: Kókai Györ gyi
az El len őr ző Bi zott ság tag jai: Krisztné merva Esz ter, Kar dos Ve ro ni ka
az egye sü let el nö kei a meg ala ku lás óta: Ba lázs Győ ző, id. Cser há ti Lász ló társ el nök 
(a társ el nö ki poszt köz ben meg szűnt) 1998–2000., Hundt Csil la 2001–2006., 
nagy La jos 2007–2009., ifj. Bajtai mik lós 2010–
a meg vá lasz tott el nö kök 3 éves cik lus ra kap nak meg bí zást a köz gyű lés től.
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1998.�au�gusz�tus�20-án�a�kul�túr�ház�mö�göt�ti�zár�da�kert�ben�több�mint�har�min�can�össze�-
gyűl�tek,�ami�kor�Szent�Ist�ván�nap�ját,�az�Al�kot�mány�ün�ne�pét,�az�új�ke�nyér�meg�sze�gé�se
mel�lett�meg�ün�ne�pel�ték.�A�mű�ve�lő�dé�si� ház�ban�30� fő�vel� a�Pusz�ta�mo�nos�to�ri�ak�Ba�rá�ti
Kö�rét�köz�hasz�nú�egye�sü�let�ként�meg�ala�pí�tot�ták.�
A�te�le�pü�lés�fek�vé�se,�köz�igaz�ga�tá�sa,�újon�nan�be�te�le�pült�la�kói�és�azok�csa�lá�di,�ro�ko�ni

kap�cso�la�tai�ré�vén�má�ra�ré�szé�vé�vált�a�Jász�ság�nak.�
Ezt�fi�gye�lem�be�vé�ve�csat�la�ko�zott�egye�sü�le�tünk�a� já�szok�ál�tal�ko�ráb�ban�lét�re�ho�zott,

ma�gas�szín�vo�na�lú�ér�tékmeg�őr�ző�mun�kát�vég�ző�és�kö�zös�ség�te�rem�tő�pél�dá�val�elöl�� já�ró
Já�szok�Egye�sü�le�té�hez,�akik�szak�mai�se�gít�sé�get,�tá�mo�ga�tást�ad�tak�az�újon�nan�ala�kult�kis
csa�pat�nak.
Az� egye�sü�let� tag�jai� rend�sze�re�sen� részt� vesz�nek� a� köz�ség� tár�sa�dal�mi� és� kul�tu�rá�lis

ren�dez�vé�nye�in,�együttmű�köd�nek�a�he�lyi,�va�la�mint�a�szom�szé�dos�te�le�pü�lé�sek�ci�vil�szer�-
ve�ze�te�i�vel.
Meg�ala�ku�lá�suk�kal� egyidő�ben� – Pusz�ta�mo�nos�to�ri� Hí�rek� el�ne�ve�zés�sel� – új�sá�got

ala�pí�tot�tak,�mely�azóta�is�a�te�le�pü�lés�egyet�len,�ha�vi�rend�sze�res�ség�gel�meg�je�le�nő�ki�ad�vá�nya.�

A baráti kör célja
A�ba�rá�ti�kör�cél�ja,�hogy�össze�fog�ja�és�tá�mo�gas�sa�a�köz�ség�fej�lő�dé�sé�ért,�a�csa�lá�do�kért,
va�la�mint�az�ál�lam�pol�gár�okért� ten�ni�aka�ró�em�be�re�ket.�En�nek�ér�de�ké�ben�a�kö�vet�ke�ző
fel�ada�tok�el�lá�tá�sá�ra�vál�lal�ko�zik:
j Össze�gyűj�ti,� il�let�ve� köz�ve�tí�ti� tag�jai,� kö�zös�sé�gei� ja�vas�la�ta�it� és� ész�re�vé�te�le�it� a� köz�ség
mű�köd�te�té�sé�re,�fej�lesz�té�sé�re�vo�nat�ko�zó�an�a�he�lyi�ön�kor�mány�za�ti�tes�tü�le�tek�hez.

j Moz�gó�sít�ja� tag�ja�it� és� kö�zös�sé�ge�it� kör�nye�ze�ti,� ter�mé�sze�ti� és� kul�tu�rá�lis� ér�té�ke�i�nek
meg�óvá�sá�ra,�a�kör�nye�ze�tet�épí�tő,�szé�pí�tő�kö�zös�te�vé�keny�ség�re.

j Ka�ri�ta�tív�te�vé�keny�sé�gé�vel�tá�mo�gat�ja�az�anya�gi,�ter�mé�szet�be�ni�és�hu�má�nus�se�gít�ség�re
szo�ru�ló�kat,�il�let�ve�az�ilyen�te�vé�keny�sé�get�vég�zők�kel�együtt�mű�kö�dik.

j Rend�sze�res�kap�cso�la�to�t� te�remt�a�Pusz�ta�mo�nos�tor�ról�el�szár�ma�zot�tak�és�a�hely�ben
la�kók�kö�zött.

j A�ha�gyo�mány�őr�zés,�a�lo�kál�pat�ri�o�tiz�mus�erő�sí�té�se�ér�de�ké�ben�össze�gyűj�ti�a�te�le�pü�lés
em�lék�anya�gát,�ren�de�zi,�és�be�mu�ta�tá�sá�ról�gon�dos�ko�dik�a�je�len�leg�és�a�jö�vő�ben�élők
szá�má�ra.

j Cél�jai�ér�de�ké�ben�kap�cso�la�tot�tart�a�he�lyi�ál�la�mi,�tár�sa�dal�mi,�po�li�ti�kai�szer�vek�kel,
il�let�ve�egyéb�szer�ve�ze�tek�kel.

A ba rá ti kör köz hasz nú te vé keny sé gei:
j kul�tu�rá�lis�örök�ség�meg�óvá�sa;�
j mű�em�lék�vé�de�lem;�
j ter�mé�szet�vé�de�lem,�kör�nye�zet�vé�de�lem;�
j hát�rá�nyos�hely�ze�tű�cso�por�tok�tár�sa�dal�mi�esélyegyen�lőségének�elő�se�gí�té�se.
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A ba rá ti kör te vé keny sé gé nek fó ru mai
j Ta�lál�ko�zók,�kö�zös�prog�ra�mok,�lá�to�ga�tá�sok�szer�ve�zé�se.
j Két�ha�von�ként�–�min�den�hó�nap�el�ső�hét�fő�jén�–�sza�bad�esz�me�cse�re�a�vá�laszt�mány�és
meg�hí�vot�tak�rész�vé�te�lé�vel.

j Élő�in�for�má�ci�ós�kap�cso�lat�ki�épí�té�se�a�hely�be�li� la�ko�sok�kal,�azok�tá�jé�koz�ta�tá�sa�az
al�ko�tó�mun�ka�idő�sza�kos�ered�mé�nye�i�ről,�a�he�lyi�ese�mé�nyek�ről.

j A� köz�ség� jó� hí�ré�nek� ter�jesz�té�se� mind� szé�le�sebb� kör�ben� a� hír�köz�lő� szer�vek�kel
együtt�mű�köd�ve.

Az egyesület évenkénti rendezvényei
Ja�nu�ár: Me ző gaz da sá gi, is me ret ter jesz tő elő adá sok a�he�lyi�ős�ter�me�lők�és�a�ker�tész�ke�-
dés�ről�töb�bet�tud�ni�vá�gyó�la�ko�sok�ré�szé�re.�Az�elő�adá�so�kat�kü�lön�bö�ző�ker�té�sze�ti�anya�go�kat
for�gal�ma�zó�cé�gek�kép�vi�se�lői�tar�ják.�Té�má�ja�a�zöld�ség-�és�gyü�mölcs�ter�mesz�tés,�nö�vény-
és�ta�laj�vé�de�lem.

Feb�ru�ár: Hely tör té ne ti ve tél ke dő ál ta lá nos is ko lai ta nu lók nak. A�ve�tél�ke�dő�fi�a�ta�lok
el�ső�sor�ban�a�te�le�pü�lés�tör�té�ne�té�ben�va�ló�tu�dá�su�kat�mé�ret�te�tik�itt�meg.�1-8.�osz�tá�lyo�sok
al�kot�ják�a�csa�pa�to�kat.�A�győz�tes�csa�pat�el�nye�ri�a�PBK�ván�dor�ku�pá�ját.�

Már�ci�us: Ko szo rú zás az 1848-as em lék he lyen és a Pusz ta mo nos to ri Nem zet őr ség meg -

ala pí tó ja, Thassy Dá ni el sír já nál. Az�1848-49-es�for�ra�da�lom�és�sza�bad�ság�harc�ide�jén
Thassy�Dá�ni�el�és�Thassy�La�jos�ügy�vé�dek�a�he�lyi�lel�kész,�Eperjessy�Fe�renc�se�gít�sé�gé�vel�a
me�gyé�ben�az�el�sők�kö�zött�ál�lí�tot�ták�fel�Mo�nos�to�ron�a�nem�zet�őr�sé�get.�Tag�ja�ik�a�ki�bon�-
ta�ko�zó� sza�bad�ság�harc�ban� is� részt� vet�tek,� mely�nek� so�rán� a�He�ves�me�gyei� 2.� tá�bo�ri
nem�zet�őr�zász�ló�alj�2.�szá�za�dá�ban�szol�gál�tak.�Ha�za�sze�re�tet�ük�és�kö�te�les�ség�tu�da�tuk�ma�is
pél�da�ér�té�kű�az�itt�élők�szá�má�ra.�Thassy�Dá�ni�elt�ha�lá�la�után�a�temp�lom�alat�ti�krip�tá�ban
he�lyez�ték�vég�ső�nyu�ga�lom�ra.�

Hundt Csil la is ko la igaz ga tó, Kissné Pe tő Bri git ta ve ze tő sé gi tag a ve tél ke dő részt ve vő i nek
tá jé koz ta tást ad nak. A ve tél ke dő csa pa tok 2011.
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Má�jus: Csa lá di na pi gyer mek rajzver seny. Óvo�dás� és
al�sós�di�á�kok�ré�szé�re�ke�rül�ki�írás�ra�min�den�év�ben�más
té�ma�kör�ben.�Szak�ér�tő�zsű�ri� ér�té�ke�li� a� raj�zo�kat,� és� íté�li
oda�a�két�ka�te�gó�ria�el�ső�há�rom�he�lye�zett�jé�nek�a�dí�ja�kat.
A�raj�zok�a�csa�lá�di�na�pon�ki�ál�lí�tás�ra�ke�rül�nek�a�mű�ve�lő�dé�si
ház�nagy�ter�mé�ben.������������A rajz ver seny pla kát ja 2011.

A het ven év fe let ti édes anyák kö szön té se. Anyák�nap�ja
al�kal�má�ból� az� ál�ta�lá�nos� is�ko�lás� gyer�me�kek� ké�szí�te�nek
raj�zos�ké�pes�la�po�kat,�ame�lye�ket�ak�ti�vis�ták�kéz�be�sí�te�nek�a
cím�zet�tek�nek.

Jú�li�us:�Nyá ri tá bor hát rá nyos hely ze tű kis gyer me kek szá má ra. Eb�ben�kb.�20�rá�szo�ru�ló
al�sós�gyer�mek�ve�het�részt.�Az�is�ko�la�ta�ná�rai,�a�mű�ve�lő�dé�si�ház�dol�go�zói,�ci�vil�ak�ti�vis�ták
be�vo�ná�sá�val�egy�he�tes�prog�ram�ban�van�ré�szük.�Kü�lön�bö�ző�he�lyi� fog�lal�ko�zá�sok�mel�lett
ki�rán�du�lás,�mú�ze�um�lá�to�ga�tás,�stran�do�lás�is�a�prog�ram�ré�sze.�

Au�gusz�tus: Az anya te jes vi lág nap al�kal�má�ból� a� gyer�me�kü�ket� leg�alább� 6� hó�na�pig
szop�ta�tó�anyu�ká�kat�kö�szönt�jük�a�vé�dő�női�szol�gá�lat�tal�kar�ölt�ve.

Vi rá gos Mo nos to rért Moz ga lom. Min�den�év�ben�ke�res�sük�azo�kat�a�por�tá�kat,�ame�lyek
ren�de�zett�sé�gük�kel,� tisz�ta�sá�guk�kal,� szép�sé�gük�kel� ki�emel�ked�nek,� és� pél�dá�ul� szol�gál�nak.
Je�lö�lést�a�la�kók�tesz�nek,�ez�után�szak�ér�tő�zsű�ri�jár�ja�kör�be�a�je�lölt�ker�te�ket,�és�íté�li�oda�az
évi�há�rom�em�lék�táb�lát.

A kéz mű ves fog lal ko zá sát 
Kisné Tő zsér Me lin da ve ze ti 2010.

Cso portkép Juhászné Melegh An na és 
Gye nesné Cser há ti Ka ta lin ta nár nők kel 2010.

Az em lék táb la
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Szep�tem�ber:� Toepler Ist ván Fo gat haj tó

Em lék ver seny. Ke�ve�sen� tud�ják,� hogy
Toepler� Ist�ván� egy� te�le�pü�lé�sün�kön� a� II.
vi�lág�há�bo�rú�ig�gaz�dál�ko�dó�csa�lád�sar�ja�ként
szü�le�tett,� és� a� há�bo�rú� után� múl�ha�tat�lan
ér�de�me�ket� szer�zett�a�ma�gyar� ló�te�nyész�tés,
majd�ké�sőbb�a�nem�zet�kö�zi�hí�rű�fo�gat�haj�tó
sport�meg�te�rem�té�sé�ben.�Szak�mai�mun�ká�ját
ran�gos� ál�la�mi� ki�tün�te�tés�sel� ju�tal�maz�ták.
2000-ben�be�kö�vet�ke�zett�ha�lá�la�után�te�le�pü�-
lé�sünk�te�me�tő�jé�ben�he�lyez�ték�vég�ső�nyu�ga�-
lom�ra.�Az�ő�mun�kás�sá�gá�nak�kí�vá�nunk�mél�-
tó� em�lé�ket� ál�lí�ta�ni� ver�se�nyünk�kel,� ami�re
me�gyénk�ből�és�a�szom�szé�dos�me�gyék�ből�is
szép�szám�mal�ér�kez�nek� fo�ga�tok,� lósze�re�tő
em�be�rek.� A� ver�senyt� igyek�szünk� min�dig
más�kul�tu�rá�lis�ren�dez�vénnyel�szí�ne�sí�te�ni.�

Ok�tó�ber:�Te me tőta ka rí tás. He�lyi�ne�ves
sze�mé�lyi�sé�gek� sír�ja�i�nak� min�den�szen�tek�re
va�ló�elő�ké�szí�té�se.�

De�cem�ber: Ad ven ti Ká vé ház. Ez� a
ren�dez�vény�meg�ala�ku�lá�sunk�óta�élő�ka�rá�-
csony�vá�ró,�év�zá�ró�prog�ra�munk.�A�mű�ve�-
lő�dé�si�ház�nagy�ter�mé�ben�tar�tott�ren�dez�vé�-
nyen�ver�ses,�ze�nés�mű�sor�ral�ked�ves�ke�dünk
ven�dé�ge�ink�nek,� aki�ket� egy� kis� te�á�val,
ká�vé�val, sü�te�ménnyel�ven�dé�ge�lünk�meg.�

Percz Lász ló emeritus jász-
ka pi tány em lék be szé de 2011.

Toeplerek 
nyug vóhe lye

A Toepler csa lád a te me tői sír nál 2010. 

Egy ver seny ző fo gat 2011.

Mag da Gá bor gi tár mű vész 
fellépése 2011.

Pe tő Edi na ének mű vész éne kel 
a ren dez vé nyen 2011.
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Bet le hem épí tés. A� ró�mai� ka�to�li�kus� temp�-
lom�előtt�ál�lít�juk�fel�a�Jé�zus�szü�le�té�sét�szim�-
bo�li�zá�ló� Bet�le�he�mün�ket.� Ka�rá�csony�kor
halk� ze�ne� szól,� és� mel�let�te� az� éj�fé�li� mi�se
előtt�pász�tor�já�té�kot�tar�ta�nak.�

Az el ké szült Bet le hem 2011.

PBK által támogatott települési
rendezvények

j Feb�ru�ár: Is�ko�lai,�óvo�dai�ala�pít�vá�nyi�bál
j Má�jus: Csa�lá�di�nap
j Jú�ni�us: Pusz�ta�mo�nos�to�ri� Fes�tő�ver�seny,
Gyöngy�vessző�Fesz�ti�vál�és�Fa�lu�nap

j De�cem�ber:�Pusz�ta�mo�nos�to�ri�Ad�vent�
Meg ér ke zett a Mi ku lás, osztja 

a cso ma go kat 2011.

Az egyesület rendezvényei és megmozdulásai képekben

1.a-b) Sze mét gyűj té si ak ció a te le pü lés bel- és kül te rü le tén – Üdítő is járt a gyűjtőknek 2008.,
Gyű lik a zsá kok ba a sze mét 2007. 2.)�Par ko sí tás a mű ve lő dé si ház elő kert jé ben – A fá kat is
gon doz ni kell 2008. 3.) Ide ig le nes táj ház – A ré gi tár gyak gyűj té sét a PBK tag jai vé gez ték 2008.

1a 1b

2 3
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4.)�Látogatók a tájházban 2008. 5.) Meg em lé ke zés a do ni ál do za tok ról – A Do ni Em lék tú ra
részt ve vői Pusz ta mo nos to ron 2008. 6.) Ad ven ti kéz mű ves kuc kó 2011. 7.) Em lék mű ál lí tás a
Pol gár mes te ri Hi va tal előtt nem ze ti ün ne pe ink em lé ké re – A fel ava tott és meg szen telt
Nem ze ti Ün ne pe ink em lék mű ve 2012. 8.) Rész vé tel Jász Vi lág ta lál ko zó kon – A Pusz ta mo nos to ri
Pá va kör tag jai fel vo nul tak a jászágói XVI. Jász Vi lág ta lál ko zón 2010. 9.)�Hir de tő táb la ál lí tás –
Nagy La jos el nök az el ké szült hir de tő táb lá val 2009. 10.) Rész vé tel a Tar ló fesz ti vá lon – Az
el ső he lye zett csa pat és ifj. Bajtai Mik lós 2012. 11.) Jász Ba rá ti Kö rök Vezetőinek Fó ru ma
Pusz ta mo nos to ron – A részt ve vők cso port ké pe 2011. 

4 5

6 7

8

9

10 11
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12.) Ci vil nap – Az étek mes te rek: Far kas Fe renc, Sán dor Már ta, Koza Kár oly 2011. 13.)
Tíz éves a Pusz ta mo nos to ri ak Ba rá ti Kö re – ju bi le u mi köz gyű lés – Percz Lász ló jász ka pi tány
és id. Bajtai Mik lós ala pí tó 2008. 14.) A ju bi le u mi köz gyű lés részt ve vő i nek egy cso port ja
2008. 15.)�Id. Bajtai Mik lós tit kár és a szü le tés na pi tor ta 2008. 16.)�A nyug dí jas klub új jászer -
ve zé se – A kez de mé nye zők Macsi Sán dor, az ÁBE el nö ke, ven dég, ifj. Bajtai Mik lós PBK-
el nök, Sá ri Fe renc pol gár mes ter, id. Bajtai Mik lós ala pí tó PBK-tit kár 2010. 17.) Ba lázs Győ ző
ta nár úr, ala pí tó el nö künk kö szön té se 80. szü le tés nap ján 2010.

12 13

14 15

16 17
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Az egyesület kiadványai
Pusz ta mo nos to ri Hí rek. Az� egye�sü�let� ha�vi
rend�sze�res�ség�gel�meg�je�le�nő�ki�ad�vá�nya,�mely
a� Pusz�ta�mo�nos�to�ron� élők� ré�szé�re� össze�fog�-
lal�ja�és�do�ku�men�tál�ja�a�ha�vi�szin�ten�tör�té�nő
kul�tu�rá�lis� és� tár�sa�dal�mi� ese�mé�nye�ket,� tá�jé�-
koz�tat�ja�a�kö�zös�sé�get�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�és�az
in�téz�mé�nyek�mun�ká�já�ról.�A�helyi�újság�első
szerkesztője�Sári�Ferenc,�a�PBK�alapító�tagja,
a�település�jelenlegi�polgármestere�volt.�Az�ő
kutató�munkájának�köszönhető,�hogy�meg-
találta� az�újság� tör�té�nel�mi� elődjét,� a�Negy�-
vennyolcz�cí�mű,�az�1900-as�évek�ben�Pusz�ta�mo�nos�to�ron�szer�kesz�tett�és�ki�adott�or�szá�gos
ki�ad�ványt.�A�Pusz�ta�mo�nos�to�ri�Hí�rek�300�pél�dány�ban,�16-20�ol�da�lon�je�le�nik�meg�ha�von�ta,
cik�ke�it�lel�kes�ama�tőr�új�ság�írók�ír�ják.�Az�új�ság�elő�fi�zet�he�tő�a�Pol�gár�mes�te�ri�Hi�va�tal�ban,
il�let�ve�kor�lá�to�zott�szám�ban�meg�vá�sá�rol�ha�tó�a�kéz�be�sí�tő�nél.�Éves�elő�fi�ze�té�si�dí�ja�2012-ben
1560.-�Ft�volt.�

Ba lázs Győ ző: Pusz ta mo nos tor sport tör té ne te. Ba�lázs�Győ�ző�ta�nár
úr�min�dig�is�nagy�lel�ke�se�dés�sel�ku�tat�ta�te�le�pü�lé�sünk�múlt�ját,�gyűj�töt�te
a�tár�gyi�és� írá�sos�em�lé�ke�ket.�Több�hely�tör�té�ne�ti�köny�ve�is�meg�je�-
lent,� mely�nek� mun�ká�la�ta�it� egye�sü�le�tünk� min�dig� tá�mo�gat�ta.� Leg�-
utol�só�mun�ká�ja�a�pusz�ta�mo�nos�to�ri�sport�tör�té�ne�té�vel�fog�lal�ko�zik.
A� könyv� hi�te�le�sen,� ko�ra�be�li� ada�tok�kal,� fo�tók�kal� alá�tá�maszt�va

mu�tat�ja�be�Pusz�ta�mo�nos�tor�sport�élet�ét�1946-tól�nap�ja�in�kig.�A�kö�tet
fel�idé�zi�a�há�bo�rú�utá�ni�ala�ku�lás�lé�pé�se�it,�be�mu�tat�ja�a�szer�ve�ző�ket,�a
ver�seny�ző�ket�és�rö�vid�kom�men�tá�rok�kal�köz�li�az�egyes�mér�kő�zé�sek
sportered�mé�nye�it.�A�ki�adás�éve:�2010.�Ára:�3000�Ft.�Az�egye�sü�let�büsz�kén�mond�hat�ja,
a�te�le�pü�lés�éle�té�nek�egyik�alap�kö�vé�vé,�mo�tor�já�vá�vált�az�el�múlt�15�év�ben.�Szám�ta�lan�kez�-
de�mé�nye�zé�sünk�vált�va�ló�ra,�ma�már�önál�ló�éle�tet is�él�ve.�Mind�ezért�kö�szö�net�ak�ti�vis�tá�-
ink�nak,�tá�mo�ga�tó�ink�nak,�akik�mer�tek�és�mer�nek�ál�mod�ni�és�ten�ni�a�kö�zös�ség�jö�vő�jé�ért.

Az ős ki ad vány cím lap ja 1904. és a mi
új sá gunk, a „Pusz ta mo nos to ri Hí rek” el ső

ol da la 2012. no vem ber

megnevezése: pusz ta mo nos to ri Fes tő ver seny,
Gyöngy vessző Fesz ti vál és Fa lu nap

a te le pü lé si ren dez vé nyek pon tos idő pont já ról és azok kí sé rő prog ram ja i ról bő vebb
in for má ci ót a www.pusztamonostor.hu hon la pon ta lál nak, vagy a 06-57/421-091-es
te le fon szá mon kér het nek az ér dek lő dők. 

Községi KiEmELt rEndEzvény
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A kiadvány megjelenését lehetővé tette: 

Együttműködő pArtnErEink 
Akikkel a pályázat megvalósítása, segítése érdekében 

szakmai, pénzügyi, együttműködési megállapodást kötöttünk:

Jászfényszaru Város önkormányzata Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
győriné dr. Czeglédi márta, mészáros László

Jász-tész kft. nagyréde, 0233/4 Hr.sz.
Szűcs péter

gecse Árpád Helytörténeti kőr Alattyán, napsugár utca 1.
Borsányi istván

Hidaiak Baráti köre Jánoshida, Fő út 26.
molnár József

Ágóiak Baráti Egyesülete Jászágó, kókai László tér 4.
macsi Sándor

Jászapátiak Baráti Egyesülete Jászapáti, dr. Szlovencsák imre út 4-6.
Lóczi miklós

BOLdOgBt Egyesület Budaörs, Cserebogár utca 1.
Veliczky Józsefné

Jászdózsa községért közalapítvány Jászdózsa, Szent mihály tér 1.
tajti ilona

Jásziványért közhasznú Egyesület Jászivány, Alkotmány utca 13.
Lóczi miklósné

Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti társasága Jászjákóhalma, Bajcsy-Zs. út 7.
magyar Aliz

Jászkisériek Baráti Egyesülete Jászkisér, kossuth tér 10.
gubicz András

Jászszentandrásért Baráti kör Egyesület Jászszentandrás, rákóczi út 94.
kertész Zoltán

Jásztelkiek Baráti köre Budapest, Xii. Csörsz út 11. 3/3.
ivanics gábor

pusztamonostoriak Baráti köre pusztamonostor, Szabadság út 25.
ifj. Bajtai miklós

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS felhívására a 76/2012
(VII.29) VM rendelet alapján a1026810 azonosítószámú, Természeti és kulturális örökség

megőrzése célterületre a 8323475882 azonosító számon nyilvántartott „Jászsági lokálpatrióta
közösségeket bemutató kiadvány” című pályázat.
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A kötetben szereplő szervezetek, alapítványok, közösségek 
tevékenységének bemutatásához az anyagokat szolgáltatták:

gecse Árpád Helytörténeti kőr 
Alattyán községért Alapítvány

Borsányi istván, dr. mosonyi Sándor
Hidaiak Baráti köre

Jánoshida községért közalapítvány
molnár istvánné, molnár József, Zámbori János

Ágóiak Baráti Egyesülete
mozsár Ferencné

Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti kör
Lukácsi László, marton rita, Simon károly

Jászapátiak Baráti Egyesülete Jászapáti
mihályi mónika

Árokszállásiak Baráti köre
Balogh Balázs, kovács J. Béla

BOLdOgBt Egyesület 
Veliczky Józsefné  

Jászdózsa községért közalapítvány
Baranyi Sándor, kiss László, kissné guba Zsuzsanna, Vajda Anna mária

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaruért Alapítvány

tóth tibor
Jásziványért közhasznú Egyesület 

Lóczi miklósné
Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti társasága

magyar Aliz
Jászkisériek Baráti Egyesülete
gubiczné dr. Csejtei Erzsébet   

Jászladányról Elszármazottak Baráti köre
Berkó Jánosné, Silye András

Jászszentandrásért Baráti kör Egyesület
dávid Sándor, kertész Zoltán, torba nándor

Jásztelkiek Baráti köre 
ivanics gábor

pusztamonostoriak Baráti köre
ifj. Bajtai miklós, id. Bajtai miklós, kothencz győzőné

Köszönet a sok névtelen fotósnak, akik fényképekkel
gazdagították a kiadványt. Közülük név szerint:

Bugyi gábor, dohányos Ferenc, Varga péter

Köszönet azoknak, akik bármilyen módon és formában 
a kiadvány létrejöttében segítőkészen közreműködtek.
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