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A FÉBE tevékenysége 2021 évben 

  
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 222 

tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti 

kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van. A csoportokban közel 200 fő azok 

száma, akik nem tagjai az egyesületnek.  

   Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 

2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetként jegyezte be.  

   Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, 

kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális 

tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, 

terjed ki. 

   Az egyesület az elmúlt 28 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az 

érdeklődő jászfényszarui lakosoknak és azon túl is sokszínű és rétű lehetőséget teremtett 

a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra. 

   Az egyesületnek a 28 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely az 

évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. 

   Így: 

- Az iskolai nyári táborok lebonyolításának, a helyi Vöröskereszt szervezet pályázatinak  

  segítése; 

- Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosítása; 

- Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése;  

- Önköltséges budapesti színházlátogatás, országjáró, és külföldi kirándulások igény 

  szerinti szervezése;  

- Ismeretterjesztő előadások tartása; 

- A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és magánszemélyek)  

  kerek évfordulók méltó megünneplése; 

- Könyvek, kiadványok (érem, CD, képeslap) megjelentetése; 

- A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos (tárgyi és írat) anyagokat, így a Kiss  

  József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. (megszűnt  

  gazdasági egység) levéltárba nem került iratait és a lakosságtól kapott iratokat, az  

  egyesület kezeli. 

- Elhelyezésük, feldolgozásuk a Városi Értéktárba folyamatosan történik. (A fotók, értékes     

  régi iratok digitalizálása is folyamatosan történik önkéntes és diák munkában.) 

- Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező, adminisztrációs és pénzügyi feladatok  

  ellátásával támogatjuk az önálló csoportok tevékenységét, programjaik megvalósulását; 

- Felvállaltuk a településről elszármazottakkal való szervezett kapcsolattartást, település  

  életében történő bevonásukat; 

- Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésén hozott      

  57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fényszaruiak  

  Baráti Egyesülete – határozatlan időre – közművelődési megállapodást kötött; 

 

Februárban a Redemptio című kéthavonta megjelenő újságból 30 példányt vásárolunk meg 

tagjaink tájékoztatására.  

 

Februárban a FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja és a Jászfényszaruért 

Alapítvány három témakörben helytörténeti pályázatot írt ki. 

 

Március 10. Megemlékezés a 135 éve született dr. Hortáver József (1886-1968) községi 

orvosról, aki négyévtizedik gyógyította a település lakóit.  
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Március 17. Negyedszázada alakult meg a Szűcs Mihály Huszárbandérium, melynek 

tiszteletére emlék- és díszítőbélyeg, valamint promóciós toll jelent meg.  

 

Április hónapban megmentésre, felújításra és áthelyezésre került Szent Imre temetőben dr. 

Lédig Lajos (1845-1921) községi orvos, aki ötévtizeden át végzett a településen gyógyító 

munkát.  

 

Május 29. Megemlékeztünk gróf Apponyi Albert Jászfényszaru első díszpolgára születésének 

175. évfordulójáról. 

 

Május hónapban felújításra és áthelyezésre került a Szent Kereszt temetőben Gusztin Mihály 

(1876-1950) ig. tanító, Gusztin Mihályné Zibrinczky Anna (1873-1953) postamester, Nóge 

Tivadarné Zibrinczky Mária (1870-1961) és Nóge Gyula (1902-1962) tanár síremléke.  

 

Június 3. Oszvald Nándor ékszerész-ötvös művész gyűjteményes kiállítása a Jász 

Múzeumban a kiállítást a helyi lapban bemutattuk.  

 

Június 18. Budapesten Tóth Tibor egyesületi elnök a FÉBE értékmentő munkája kapcsán 

Podmaniczky-díjban részesült. 

 

Augusztus 13. VIII. Kárpát-haza Kulturális és Gazdasági konferencia résztvevői egy 

délutánra a városunkba látogatott, melynek lebonyolításába a FÉBE is részt vállalt.  

 

Augusztus 15. Sisi titkai Jubileumi díszelőadásra a Gödöllői Királyi kastély szabadtéri 

színpadán, melyre autóbuszos látogatást szerveztünk.  

 

Augusztus 20. A járványhelyzet folytán a X. Kemence ünnepe művelődési ház nagytermében 

került megrendezésre. A rendezvény fellépői: Farkas Zoltán, Vanya-Lőrincz Veronika és a 

Tóalmási Titánok voltak. 

 

Augusztus 29. FÉBE kirándulás 50 fő Budapestre – Városliget – Budai Várnegyed – Dunai 

panoráma hajózás – Farkasréti temető. 

 

Július – Augusztus hónapokban, kéthetes turnusokban két vagy három diák dolgozott a 

Városi Értéktárban, segítve az értékmentő és megőrző munkát.  

 

Szeptember 2. Megemlékeztünk a 100 éve született dr. Kuti György városunk posztumusz 

díszpolgárjáról és a jubileum kapcsán emlékbélyeget adtunk ki.  

 

Szeptember 3. Zsólyominé Kiss Mária kortás festő kiállításának megnyitója, a művelődési 

ház földszinti kiállítótérmében. 

 

Szeptember 3. Beszámoló és tisztújító közgyűlés a művelődési ház nagytermében. 

Harminchét közösség és személy részesült FÉBE által alapított elismerésben, kitüntetésben. 

Öt évre megválasztásra került a 9 fős elnökség és 3 fős Ellenőrző Bizottság.   

 

Szeptember 10. József Attila Színház bérletes autóbuszos színházi látogatás. 

 

Szeptember 11. Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében tartott Jászok 

Egyesületének jubileumi összejövetelén több FÉBE tag részt vett illetve közreműködött az 

eseményen.  

 

Szeptember 18. Kulturális Örökség Napján Helytörténeti 2 fős csapatverseny 7-8. osztályos 

tanulóknak a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél. Valamennyi induló csapat díjazásban 

részesült.  



 

Szeptember 26. FÉBE kirándulás 50 fővel Etyekre Korda Stúdió és Zsámbékra.  

 

Szeptember 28. A Város Faluvédők Szövetségének tisztújító közgyűlésén képviseltettük 

magunkat mint tagegyesület.  

 

Szeptember hónapban a MKÖ napok keretében a Jászfényszaruért Alapítvány nyolc darab 

képeslapot adott ki, melynek előkészítésében a FÉBE közreműködött.   

 

Október 5. Jászberényben részese voltunk a Jászsági Menedzser Klub Egyesület és Jászsági 

Egyesület közös jubileumi rendezvényén.  

 

Október 8. József Attila Színház bérletes autóbuszos színházi látogatás. 

 

Október 23. Helytörténeti pályázat szenior részbeni díjkiosztás a Városi Értéktárba. 

 

November 1. Helytörténeti pályázat szenior második díjkiosztás a Városi Értéktárba. 

 

Novemberben honlapunkon az Értékek Tárházába közétettük Kiss-Biró Gyöngyvér doktori 

értekezését (520 oldal). A dolgozat 80 %-ban Jászfényszaru településhez tartozó területen 

feltárt régészeti ásatásokat foglalta össze.  

 

December 6. Budapesti Operettszínház bérletes autóbuszos színházi látogatás. 

 

December 22. Elkészült a Szent Kereszt temető Kápolna falán levő Szűcs család emléktábla 

betűinek újra aranyozása. 

 

December 28. Óévbúcsúztató zenés est a művelődési házban László Attilával. 

 

Decemberben dr. Palla Gábor FÉBE tag kezdeményezésére csatlakoztunk a helyi iskola 

„Legkirándulósabb család” pályázatához, melynek díjazását dr. Palla Gábor és FÉBE vállalta 

fel.  

 

A FÉBE-nek az elmúlt több mint 28 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolat 

rendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) jött létre. 

 

Az egyesületünk továbbra is működteti www.febe.hu honlapját, melyen Jászfényszaru és a 

Jászság eseményeit is népszerűsítjük ugyan így a közösségi oldalán is. 

 

A tagsági viszonyhoz kapcsolódva 13 főt köszöntünk kerekévfordulós születésnapján (60-

70-75-80-85). 3 fő kapta meg a 10 éves tagsággal, 7 fő a 20 éves tagsággal járó 

emlékérmet illetve bronzkitűzőt. Negyedszázados tagsága kapcsán díszoklevélben 

részesült 10 fő. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez 

való tartozásukat, anyagi támogatásukat.  

 

Az évfolyamán 3 főtől örökre búcsúztunk, minden esetben egy görög koszorút helyeztünk el 

volt tagunk sírján. 

Az évfolyamán 1 fő kérte tagfelvételét.  

 

A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentős településtörténeti, rendezvénytörténeti fotó gyűjteménye van 

(kb.16.000 db), évente 18 db nagyított képből egy-egy tablót állítunk össze munkákból, 

amely remek kiállítási anyag.  

 

A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek, 

ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédők Szövetségének 

5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár és 
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Katonai Hagyományőrző Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft. 

 

A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között áll a nyilvánosság 

rendelkezésére. Előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is csoportos látogatás esetén 

(legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.  

 

A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fő) üléseik megtartására 

lehetőséget biztosítunk, ebben a helységben tartjuk a FÉBE elnökségi üléseit, 

megbeszéléseket.    

 

A FÉBE alelnöke dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi docens, az évfolyamán folyamatosan 

gondozza a www.kozterkep.hu honlapot, melyre Jászfényszaru köztéri alkotásai az 

országos közösségi adatbázisába kerültek feltöltésre.  

 

Jászfényszaru tanyavilágának megörökítésére dr. Kiss Dávid Sándor az évfolyamán 

folytatta gyűjtő és kutató munkáját. Sok tanyán elő idős emberekkel folytatott 

beszélgetéseket. A kutatás több évig eltarthat, az eredménye egy kiadvány lehet. 

 

A FÉBE 2016. december 1-jével indította be facebook oldalát, amely az elmúlt évben-

tartalmában, színvonalában sokat javult, a látogatósága jelentősen nőtt. 

 

Többségében a FÉBE budapesti tagjai látogatják a Jászok Egyesülete általszervezett ősztől 

tavaszig neves előadók által tartott érdekes és értékes előadásokat. A pandémia miatt sok 

tervezett előadás elmaradt. 

 

Tamus Béla elnökségi tagunk az évfolyamán öt esetben képviselte egyesületünket 

Budapesten országos szintű környezetvédelemmel foglalkozó konferenciákon. 

 

Folyamatosan gyűjtjük a lakosságtól a településsel kapcsolatos régi fotókat, iratokat, 

dokumentumokat. Aki nem akarja elajándékozni azokat digitalizálás után visszaadjuk. A 

helyi lapban a hónap értéktári érdekessége rovatot indítottunk és gondozzuk. 

 

A FÉBE a település lakosai és az innen elkerültek körében rendszeresen gyűjt előfizetőket a 

Jász Múzeum által kiadott könyvekre, illetve terjeszti a Redemptio újságot.  

 

A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel szoros kapcsolatot tart, 

amely igen időigényes, de a város szempontjából gyümölcsöző. 

 

Jászfényszaru, 2022. május 07.   

 

                                                                            Fényszaruiak Baráti Egyesülete 

                                                                                              Elnökség 

                                                                                           Jászfényszaru 
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