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A JÁSZAPÁTIAK BARÁTI EGYESÜLETÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRİL 
 
 
   Az 1990-es évek derekán különbözı beszélgetések, találkozók alkalmával gyakran felmerült 
az az ötlet, hogy a településünkért tenni akaró helyi és Jászapátiról elszármazott lakosokat 
összefogó szervezetet hozzunk létre. Követendı például szolgáltak erre a környezı 
településeken különbözı néven mőködı, de céljait tekintve azonos egyesületek is. Egy lelkes 
kis csapat hatékony közremőködésével 1997 tavaszán alakult meg önszervezı módon közel 
200 fıvel a Jászapátiak Baráti Egyesülete. Az egyesület összefogja mindazokat, akik készek 
önzetlenül tevékenykedni a város történelmi, építészeti és természeti értékeinek védelmében, a 
város szépítésében és fejlesztésében. Az egyesület tevékenységét pártoktól, felekezetektıl 
függetlenül végzi, nyitott, bárki bármikor tagjává válhat. Céljai érdekében állandó kapcsolatot 
tart fenn a város önkormányzatának vezetıivel, valamint azokkal, akik erkölcsileg, anyagilag 
támogatják a közös elképzelések megvalósításában. 
    Éves rendszerességgel közgyőlést tart, ahol az elnökség a következı évi munkaterv 
összeállításához kér javaslatokat, ötleteket a tagoktól. Beszámol az adott év eseményeirıl, 
rendezvényeirıl, tevékenységeirıl. A közgyőlést színesíti egy-egy elıadás, mint például: 
névtani barangolások Erdélyországban, vagy a Jászapáti tanyavilágról szóló beszámoló. 
   Az egyesület célja: Jászapáti tudományos, kulturális, oktatási, sport életének támogatása, 
környezeti, esztétikai értékének megırzése, gyarapítása és elismerése. Így különösen 
támogatja és kezdeményezi anyagi lehetıségeihez mérten a gyermekek képességfejlesztését, 
tehetségek felkarolását. Ehhez közremőködik versenyek szervezésével. 
1998 ıszén gyermekrajzpályázatot hirdettünk Jászapáti nevezetes helyei címmel. A pályázatra 
több mint 300 pályamő érkezett, amit kiállítás keretében mutattunk be az érdeklıdı 
közönségnek. De nem csak a fiatal korosztálynak kínál kulturális programokat: a szépkorúak,  
az idısek éve alkalmából 1999 ıszén rendezett szórakoztató délutánon operettslágereket  
hallhattak. 
   Az egyesület további céljai között szerepelt a sportolási lehetıségek szélesítése. Minden 
évben kerékpártúrát szervez gyerekek és felnıttek részére egyaránt. Ezt a túra a Jászok 
Világtalálkozójához kötıdik, így minden évben más és más település a célállomás. A 
közösség segítséget nyújt továbbá a településrıl megjelentetett kiadványok készítésében, 
kiadásában: 2000 februárjában jelent meg a Mihály Béla keramikus, látványtervezı 
iparmővész, a Magyar Köztársaság Kiskeresztjével kitüntetett jászapáti születéső mővész 
életútját bemutató kiadvány, 2001. augusztus 20-ára a millennium záró ünnepségére kerül 
kiadásra Suba Györgyné közreadásában a Tanyavilág eltőnt világ címő könyv, melyhez a 
JABE a kiadó szerepét vállalta fel. 
   Az egyesület a település esztétikai arculatának megırzéséhez, alakításához akciókat, 
rendezvényeket szervez, anyagilag támogat, különös tekintettel a környezetvédelemre. Ennek 
elısegítése érdekében az 1999. novemberi éves közgyőlésen a Jászapáti Városvédı és Szépítı 
Egyesület beolvadt a Jászapátiak Baráti Egyesületébe. Városunk legértékesebb mőemlékének, 
a katolikus templom felújítására, a Vágó Pál szekkó megmentésére anyagi támogatást is 
nyújtottunk. 
    Önként vállalt nagy feladatunk még a rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászapátiról 
elszármazottak és a helyben lakók között. Az elsı találkozó 1998-ban volt, azóta rendszeresen 
tartjuk a kapcsolatot a vidéken élı apátiakkal. 



   Fontos az egyesület számára a város kulturális életében való részvétel. Ennek egyik színtere 
a már hagyománnyá vált aratónap, melyet a JABE indított el, és rendezi meg. Nagy sikert arat 
az ezen a napon megrendezett kakaspörkölt fızı verseny.  A hagyományok felelevenítése és 
ápolása az elsıdleges cél: kézi aratás, kaszaverés bemutatása, népi gyermekjátékok tanítása, 
néptánc, népzene. 
   1998 óta vesz részt a JABE a Jász Alkotók Köre táborának megvalósításában, és az itt 
készített mővek kiállításának megszervezésében. 
   Ugyanez év augusztusában indította útjára az egyesület az azóta igen sikeressé vált  „Apáti 
nevő települések találkozóját”. Magyarországon 16 Apáti nevő település található, évenként 
más-más helyszínen győlnek össze a rendezvény résztvevıi, ahol a települések színes mősor 
keretében mutatkoznak be. (1998 - Jászapáti, 1999 - Zalaapáti, 2000 - Monostorapáti, 2001 - 
Alsónemesapáti és Körösszegapáti.) 
   Már tradícionálissá vált a JABE - bál szervezése és rendezése. Az igen színvonalas 
összejövetel lehetıséget ad a találkozásra és a kötetlen beszélgetésre a helyiek és az 
elszármazottak között. A bál nemcsak a jó hangulatot teremti meg, hanem az éves 
mőködéshez szükséges anyagi hátteret is. 
 
    


