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KróniKa a jászsági településeK elmúlt évi 
eseményeiről

jászapáti1

2011
május

1.:         15. alkalommal szervezte meg a jászsági gazdanapok rendezvényét a   
                Jászapátiak  Baráti egyesülete, illetve a Jászapáti 2000 mezőgazdasági  
 zrt.=  Un. 2011.05.02. 3. oldal, jU. 2011. 6. szám 1. oldal
4.:  jászapáti Önkormányzata új testvérvárosi kapcsolatot alakított ki a 
 vajdasági Temerinnel. A 18. században Jászapátiról jelentős számú telepes  
 család érkezett erre a településre.= Un. 2011.05.07. 5. oldal
8.:  A jászapáti színjátszó kör bemutatta a my Fair lady című musicalt.= Un.  
 2011.05.10. 3. oldal, 2011.05.12. 5. oldal, 2011.06.11. 5. oldal, 2011.08.06.  
 5. oldal, 2011.09.10. 5. oldal, jU. 2011. 6. szám 5. oldal, Hm. 2011. 5.   
 szám 3. oldal
21-22.:   Kéméndre, a szlovákiai testvérvárosba vitték a jászsági hagyományokat a  
 Hétszínvirág táncegyüttes tagjai.= Un. 2011.05.06. 5. oldal
29.:  Jászsági tűzoltóverseny zajlott a hétvégén Jászapátin. A Hargita megyei tűz 
 oltók vendég versenyzőként látogattak el a városunkba.= Un. 2011.05.31. 5. 
oldal

június

8.:  elkészült a jásziványi bekötőút, amelyet gyalogosan végigjárva tettek meg  
 többen jászapátiról is.= Un. 2011.06.09. 5. oldal, 2011.06.10. 3. oldal
10.:  Könyv jelent meg a jaBe kiadásában a város német-magyar cserekapcso 
 latait bemutatva, emléket állítva a 70-es évektől kezdődő 25 éven át tartó  
 kölcsönös látogatásoknak.= Un. 2011.06.11. 5. oldal, 2011.07.12. 5. oldal,  
 jU. 2011. 6. szám 6. oldal, 2011. 8. szám 6. oldal
26.:  1. alkalommal rendezték meg – a város napja keretében – a Babfesztivált.=  
 Hm. 2011. 6. szám 3. oldal

július

1-2.:  a Xvii. jász világtalálkozón Kladiva imre római katolikus esperes-plébá 
 nos, címzetes kanonok vehette át az idei jászságért Díjat.= Un. 2011.   

1 Összeállították: Csintalan Dóra és Balláné Szabó Ilona
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 06.07.  5. oldal, 2011.07.04. 3. oldal, 2011.07.27. 13. oldal, redemptio  
 2011. 4. szám 12. oldal

9.:  a jaBe immár 15. alkalommal rendezte meg az aratónapot és 14. alka  
 lommal a kakaspörkölt főzőversenyt.= Un. 2011.07.11. 3. oldal, Grátisz  
 2011.07.07., jU. 2011. 8. szám 1 oldal
15..  A 15. művésztelep alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Vágó Pál múzeum 
 ban.= Un. 2011.07.07. 4. oldal, 2011.07.19. 5. oldal, jU. 2011. 8. szám 12.  
 oldal
29-31.: Hangulatos programsor várta az érdeklődőket a Jászsági randevún.= Un.  
 2011.08.01. 3. oldal, grátisz 2011.07.28., Hm. 2011. 8. szám 4-5. oldal

augusztus

9-12.:  egy hetes tábor keretében találkoztak immár 2. alkalommal a csipkeverő  
 asszonyok. a városi Könyvtár olvasótermében osztották meg egymással tu 
 dásukat, ismereteiket.= jU. 2011. 9. szám 6. oldal
20.:  nemzeti ünnepünkön már hagyományos, hogy a város képviselő-testületé- 
 nek döntése alapján kitüntetéseket adnak át. jászapáti városért Díjas Kor- 
 sós miklós nyugdíjas tanár, pedagógiai Díjas szilák miklósné nyugdíjas  
 óvónő, Közszolgálati Díjas Hudra Györgyné aljegyző.= JU. 2011. 9. szám 
1.  oldal, Hm. 2011. 9. szám 1-3. oldal

szeptember

3.:  Új vezetőséget választott a helyi sportegyesület. A következő 4 esztendőre  
 Pető Bélát, volt testnevelő tanárt bízták meg az elnöki feladattal.=   
 Un. 2011. 09.08. 4. oldal

Október

5.:  35 éves a Vándorfy János Honismereti szakkör. ebből az alkalomból emlék 
 könyv és CD készült az eddig végzett szakköri munkáról.= Un.   
 2011.10.06. 5. oldal, 2011.10.08. 5. oldal
15.:  többszörös jubileumot ünnepeltek jászapátin a hétvégén, ugyanis szalkári  
 rózsa művésztanár 50. önálló kiállítását és 70. születésnapját tartották a  
 művelődési Házban.= Un: 2011.10.17. 3. oldal, 2011.10.20. 5. oldal, JU.  
 2011. 10. szám 12. oldal, 2011. 11. szám 12. oldal, Hm. 2011. 10. szám 3.  
 oldal
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19.:  túri józsef gyémántoklevelet vehetett át az elte jogi karán, ahol 60 évvel  
 ezelőtt szerzett diplomát.= JU. 2012 1. szám 12. oldal
19.:  83 éve hunyt el Vágó Pál. Az évfordulóra megújult a világhíres festő 200  
 éves szülőháza.=Un. 2011.08.04. 5. oldal, Hm. 2011.11. szám 5. oldal
22.:  Az országos Polgárőrszövetség, az „év polgárőr-egyesülete” kitüntetésben  
 részesítette a jászapáti egységet.= Un. 2011.10.27. 4. oldal
24.:  Az egyesített szociális intézmény munkatársai nemrégiben az idősgondo 
 zásban végzett munkájuk elismeréseként dicsérő oklevelet vehettek át sol- 
 tész miklós államtitkártól.= Un. 2011.10.27. 4. oldal, Hm. 2011. 10. szám  
 4. oldal
21-23.:  7. alkalommal rendezték meg a „Hagyományos szakmák – szakmai hagyo- 
 mányok” című népi jellegű programsorozatot.= Un. 2011.10.15. 5. oldal,  
 jU. 2011. 11. szám 12. oldal
26.:  „Jász-nagykun-szolnok megye Turisztikai Védjegye” címet kapott a Jász- 
 apáti Tölgyes Gyógyvizű strandfürdő és Kemping.= Un. 2011. 10. 28. 4.  
 oldal

november

12.:  ezen a napon tartott évfolyamok találkozójával vette kezdetét a mészá-  
 ros lőrinc Gimnázium centenáriumi ünnepségsorozata.= Un. 2011.11.05. 
 5. oldal, 2011.11.14. 3. oldal, 2011.11.17. 5. oldal, jU. 2011. 12. szám 6,  
 12. oldal, Hm: 2011. 12. szám 3. oldal
12.:  A Jászapáti Általános és Alapfokú művészeti iskola csapata részt vett a  
 „nagy Vagy!” tévéműsor vetélkedőjén, ahol első helyen jutott tovább a kö- 
 vetkező megmérettetésre.= Hm. 2011. 12. szám 5. oldal
21.:  megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a városi Könyvtár nyugdíjas  
 klubja, melynek vezetője a kezdetektől Friczné Urbán magdolna. 
26.:  A főtéren Karácsonyi Falut alakított ki a város önkormányzata. e napon  
 volt az első gyertyagyújtás = Hm. 2011. 12 szám 1. oldal

December

3.:  adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása a rácz aladár zene-
 iskola közreműködésével, valamint a városi mikulás ünnepség megtartása.
10.:  adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása a muskátli népdalkör  
 közreműködésével.
17.:  adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása a városi vegyes Kar  
 közreműködésével.
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2012
január

1.:  visszakapta régi nevét a jászapáti gimnázium. e naptól gróf széchenyi  
 istván Gimnázium, szakképző iskola és Kollégium néven működik to  
 vább.= Un. 2012.01.03. 5. oldal
7.:  szentmise keretében Jászapátin mutatják be először ii. János Pál pápa   
 személyes tárgyait és miseruháit.= Un. 2011.12.29. 5. oldal, 2012.01.05. 3.  
 oldal, 2012.01.09. 1,3. oldal, jU. 2012. 2. szám 1. oldal, Hm. 2012 1. szám  
 2,3. oldal.
21.:  A magyar Kultúra napján vette fel a művelődési ház Pájer Antal papköltő  
 nevét, aki 1862-től haláláig a jászapáti templom plébánosa volt.= JU. 2012.  
 2. szám 12. oldal, Hm. 2012. 2. szám 5. oldal
28.:  a tehetséges gyermekeinkért alapítvány kuratórium rendezte meg 
 „Álarcosbál”-ját a helyi Pájer Antal művelődési Házban.= Hm: 2012.03.  
 szám 3. oldal

Február

26.:  a vándorfy jános Honismereti szakkör emléktáblát 
 avatott a városi  Könyvtár folyosóján névadójáról, aki római katoli-  
   kus  káplán volt a településen.= Un. 2012.02.21. 5. oldal, 2012.02.27. 3.  
 oldal, 2012.03.03. 5. oldal, jU: 2012. 3. szám 6. oldal

március

1-4.:  Budapesten az Utazás kiállításon mutatkozott be a jászapáti tourinform iro 
 da = Hm. 2011. 3. szám 9. oldal
15.:  március 15-én a Városi ünnepség műsorát az Általános és Alapfokú mű 
 vészeti iskola diákjai adták, mely után Petőfi sándor mellszobrának koszo 
 rúzására került sor.=Hm. 2011. 3. szám 2. oldal
22.:  Generációkat látott felnőni Budai istvánné Terike védőnő, aki 50 éve kíséri  
 figyelemmel a jászapáti kisgyermekes családok életét. munkáját többször  
 elismerték, nagyon büszke a pro sanitate díjra.= Un: 2012.03.27. 5. oldal

április

12.:  pájer antal versmondó verseny a városi Könyvtár olvasótermében a Költé 
 szet napja alkalmából.
14.:  a szent Korona másolata érkezett jászapátira, magyarok nagyasszonya, vi 
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 lág Győzedelmes Királynője szentkorona lovagrendjének tagjai kísérték és  
 tartottak kulturális előadást az ereklyékről.= Un. 2012. 04.17. 5. oldal 
20.:  A Gróf széchenyi istván Gimnázium, szakképző iskola és Kollégium 100.  
 tanévének díszünnepségét tartották e napon. az ünnepségen országzászlót  
 avattak az iskola parkjában. az iskola épületében a makó pál napok ke  
 retében kiállítást rendeztek az intézmény fennállásának 100 eszten  
 dejéről. nagy sikere volt az iskola elmúlt évtizedeiről szóló könyvnek.=  
 Un. 2012.04.14. 5. oldal, 2012.04.19. 5. oldal, 2012.04.21. 5. oldal, jU.  
 2012.5. szám 12. oldal, Hm. 2012. 5. szám 4,5. oldal, redemptio 2012. 3.  
 szám 5. oldal

jászBerénY2

2011

június

2. 4. Könyves Csütörtök a városi Könyvtár és információs Központ rendezé-
sében az  
ünnepi Könyvhét alkalmából, a múzeumok, a líra Könyvesbolt, a Déryné 
művelődési Központ közreműködésével. Vendégek voltak Darvasi lászló 
és Fejős éva írók. = J. 06. 09.

5. Hősök napja Tőtevényen: ünnepi beszédet mondott Besenyi Vendel, hely-
történész; fénykép kiállítás a tájon élők XX. századi életéről, múltjáról; 
szabó józsef református lelkész istentiszteletet tartott. = j. 06. 09.

7. Telek Béla művésztanár karikatúráiból nyílt kiállítás, a Városi Könyvtár és 
információs Központban. = j. 06. 16.

16. Üzenet a múltból – kiállítás a kriptaleletekből a Jász múzeumban, amelyet 
megnyitott H. Bathó edit. = j. 06. 23.

24. múzeumok éjszakája a Hamza múzeum és jász galériában: a palotásy 
jános zeneiskola gitárosainak koncertje; Kátai tamás dzsessztriója; palkó 
tibor kiállítása. = j. 06. 30.

24-26. az önkormányzat küldöttsége a lengyelországi sucha Beskidzka testvérvá-
rosunkba látogatott, Gottdiener lajos jegyző vezetésével. = J. 06. 30.

24-26. szabó tamás polgármester vezetésével jászberény küldöttsége a szlovákiai 
topolcsányba látogatott. = j. 06. 30.

25. A X. Jászsági népi ételek Főzőverseny a margitszigeten, a Jászsági Ven-
déglátók egyesületének rendezésében. j. 06. 30.

25. múzeumok éjszakája a Jász múzeumban: Jöttünk napkeletről sorsunk csil-
laga után címmel egész estét betöltő program a Jász múzeumban. 

 = j. 06. 30.
2 Összeállították: Gulyás Erzsébet és Hasznos Rozália
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július
08. vivat Bacchus együttes koncertje a városi Könyvtár és információs Köz 
 pontban. = j.  07. 14.
10-12. ii. érpart Fesztivál. = j. 07. 14.
13. az óvodacentrum alapkövét szabó tamás polgármester és tamás zoltán, a 

városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke helyezte el. = j. 07. 21.
13. A Jászkürt Fogadóban kiállítás „Válogatás jászsági szűcshímzések” címmel, 

a Fejér mária népi Díszítőművészeti szakkör tagjainak munkáiból. = J. 07. 
21.

22. a városi Bíróság dísztermében a Hamza múzeum és jász galéria rendezé-
sében nagyszabású kiállítás nyílt, ahol a közönség makay józsef és kortárs 
jászsági művészek alkotásait tekinthette meg. = J. 07. 28.

30. liszt hangverseny a főtemplomban, felléptek a Palotásy János és az eszter-
gomi Balassi Bálint vegyes Kar és az esztergomi szimfonikusok zenekara. 
= j. 08. 04.

augusztus

02. sárközi jános fotókiállítása a Honvéd jász Kaszinóban, megnyitotta szabó 
tamás, polgármester. = j. 08. 11.

03. magyar Continental singers koncertje a barátok templomában. = j. 08. 11.
03. Déryné művelődési Központban megnyílt Oszvald nándor aranyműves öt-

vösművész kiállítása a Jászkürt fogadóban, megnyitotta sas istván. = J. 08. 
18.

04. Caprice Quartet koncertje a jász múzeumban. = j. 08. 11.
06. a XXiv. nemzetközi mézvásár és méhésztalálkozó a Bercsényi úti sport-

csarnokban. mézkirálynő a gyulai Csiszár Dalma lett. = J. 08. 11.
06-07. rétsági gyula nemzetközi Utánpótlás labdarúgótorna a jászberényi se 

Utánpótlás labdarúgó szakága rendezésében, legjobban a kecskemétiek 
szerepeltek. = j. 08. 11.

11-14.  XXi. Csángó Fesztivál: táncgála a szabadtéri színpadon; népművészeti vá-
sár a margitszigeten, táncház a Klapka szakközép és szakiskola udvarán 
felállított sátorban, hagyományőrző csoportok fellépése a főtéren, ugyanitt 
tűzijáték. = J. 08. 18.

12.  Az önkormányzat elfogadta a kultúra területét érintő intézményi átszerve-
zést. A Déryné művelődési Központ és a Városi Könyvtár és információs 
Központ a Jászkerület Kulturális és művészeti Közhasznú nonprofit Kft-be 
kerül, az intézmények augusztus végén jogutód nélkül megszűnnek, a kft. 
vezetője Várszegi Tibor.= J. 08. 18.

12. v. magyar-magyar konferencia a Csángó fesztivál keretében. = j. 08. 18.
12. Felavatták a kőhidat. = J. 08. 18.
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13. szabó Tamás polgármester és Tímár Zsombor lászló, Gyimesfelsőlok pol-
gármestere ünnepélyes keretek között aláírta a testvértelepülési nyilatkoza-
tot. = j. 08. 18.

13.  Jász Kupa nemzetközi Amatőr Görkorcsolyaverseny. = J. 08. 18.
20. szent istván napi megemlékezés. az ünnep szónoka szalay Ferenc szolnoki 

polgármester. = j. 08. 25.
20. Augusztus 20 alkalmából sisa József zománcművész a magyar Köztársasá-

gi érdemrend tiszti Keresztjét vehette át. jász-nagykun-szolnok megyéért 
díjban részesült Farkas Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár, Jász-nagykun-
szolnok megyei gazdasági díjat kapott szatmári zoltán, a szatmári Kft. 
ügyvezető igazgatója; Jász-nagykun szolnok megyei Testnevelési és sport 
díjat kapott, Dudásné mosóczi lívia pedig a népművészet ifjú mestere cí-
met vehette át. = j. 08. 25.; j. 09. 08.

22-27. jászberényi küldöttség Conselve testvérvárosunkban. = j. 09. 01.
27. Vadásznap és vadászati kiállítás a főtéren és a DmK-ban. = J. 09. 01.
27. a vadászati rendezvényen belül került sor a porteleki pávakör negyvenéves 

megünneplésére. = j 09. 01.
28.  iv. zagyvamenti maraton futóverseny. = j. 09. 01.

szeptember

 Bobák József vállalkozót, az első magyar Fehérasztal lovagrend nagy   
 bronzkeresztjével tüntették ki. = j. 09. 08.
 Az év Onkológusa nagy emese főorvos. = J. 09. 29.
04. szent rozália tiszteletére ünnepség, búcsú a főtemplomban. 
 a szent rozália Díjat Demeter mátyás érseki tanácsos kapta. = j. 09. 08.
16. a jász-nagykun-szolnok megyei területi prima Díjat Oszvald nándor 
 kapta, amelyet Kalla pál kádármester adott át. = j. 09. 22.
16-18. Városlakók hétvégéje a főtérén és környékén: Jászsági expo regionális 
 Kiállítás, Borfalu, országos kádártalálkozó. = j. 09. 22.
17. makay József festőművész emlékére emléktáblát avatnak. = J. 09. 22.
17. a Honvéd jász Kaszinó udvarán jászsági Cigánynapot tartottak, 
 melynek fővédnöke szabó Tamás volt. = J. 09. 22.
19. A Család éve és a szakrális művészetek hete alkalmából Baráth Károly ki 
 állítása nyílt meg a családról a városi Könyvtárban. megnyitotta 
 szabó já nosné. = j. 10. 06.
20. Vásárhelyi istvánra emlékeztek a Déryné művelődési Központban. = J. 09. 
22.
24. egyházi Kórusok találkozója a főtemplomban. = J. 09. 29.
24. Családi sportnapot rendezett a humán erőforrás bizottság. = J. 10. 06.
29. Déryné ünnepség a Déryné emléktáblánál a Déryné művelődési Központ és  
 a Városvédő és szépítő egyesület szervezésében. = J. 10. 06.
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31. vechtai delegáció látogatott városunkba Uwe Bartes polgármester 
 vezetésével. = j.  10. 06.
Október

01. Hajta kerékpárostúra huszadik alkalommal. = j. 10. 06.
01. jászberényben ülésezett a jász-nagykun-szolnok megyei Önkormányzati 

Közgyűlés. = J. 10. 06.
02-04. Jászberény küldöttsége Dobos róbert aljegyző vezetésével a técsői városna-

pon vett részt. = j. 10. 6.
03. Összefogás a könyvtárakért program: B. jánosi gyöngyi kiállítása, rajzpá-

lyázat eredményhirdetése, parti Csaba a helyismereti részleget mutatta be 
iskolai csoportoknak. = j. 10. 13.

06. emlékezés az aradi vértanúkra a Fehértói temetőben, ünnepi szónok Antics 
istván, az lvg igazgatója. = j. 10. 13.

07. Jászberény a mi városunk címmel kiállítás nyílt a főtéren, megnyitotta Ju-
hász Dániel alpolgármester. = j. 10. 13.

08. táncgála a Bercsényi úti sportcsarnokban, a jász múzeumért alapítvány és 
a Folklór Kulturális Közalapítvány rendezésében. = j. 10. 13.

14. a Coop-star áruház átriumában nyolcadik alkalommal rendezték meg bor-
ünnepet. = j. 10. 20.

14-16. nagykállóban a Kállai Kettős néptánc fesztiválon fődíjat nyert a Jászság 
népi együttes. = j. 11. 03.

15. X. jubileumi ifjúsági találkozó. = j. 10. 26.
16. őszi, városi futófesztivál a margitszigeten. = J. 10. 13.
18. A Jászsági Képzőművészet-barátok egyesület alkotóinak kiállítása, amelyet 

Horváth lászló a megyei múzeumok igazgatója nyitott meg. = j. 10. 20.
22-23.  20 éves a nagyboldogasszony Két Tannyelvű Katolikus Általános iskola. 

Heinrich Timmervers vechtai érsek német nyelvű misét mutatott be, majd 
ternyák Csaba egri érsekkel celebráltak közös istentiszteletet. = j. 10. 20.

23. megemlékezés nemzeti ünnepünkön a Ferencesek terén, ahol a Klapka 
György szakközépiskola és szakiskola diákjai adtak műsort, ünnepi beszé-
det mondott tamás zoltán, az iskola igazgatója. = j. 10. 27.

26. A nagy imre Társaság helyi szervezete várta az érdeklődőket a Jász múze-
umban, 1956 a kortársak szemével című előadásra. = J. 11. 03.

28. iii. városi egészségnap a Bercsényi úton. = j. 11. 03.
31. a takarékossági világnapon Fáy andrás Díjat kapott Fülöp lászlóné az 
OTP  Jászberényi Kirendeltségének vezetője. = J. 12. 08.

november

04. Hamza D. Ákos filmrendező munkáságát bemutató kiállítás nyílt a Ham-
za múzeum és jász galériában Különös találkozás címen. a malom Film-
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színházban levetítették a Gyurkovics fiúk című Hamza filmet, utána Balogh 
Györgyi filmtörténész ismertette Hamza filmes munkásságát. = J. 11. 10.

08. sajó sándor költőnek, az egykori tanárnak emléktáblát 
 avattak a lehel vezér gimnázium falán, az iskola, a jászok egyesülete 
 és a Kész jászberényi szervezete kezdeményezésére. = j. 11. 10.
10. szatmári antalné a szociális területen dolgozó szakembereket köszöntötte,  
 majd átadta a jászberény város szociális Díját Horváth Henriettnek, a 
 naplemente idősek Otthona szociális gondozó-ápolójának. J. 11. 17.
10. történelmi emlékhely lett a jászkun Kerület egykori székháza. = j. 12. 8.
17. A magyar nyelv napja alkalmából Farkas Ferenc előadása a jász 
 nyelvjárásról a városi Könyvtárban. = j. 11. 24.
19-20. A Galamb- és Kisállattenyésztők egyesületének kiállítása 
 az ifjúsági Házban. = j. 11. 24.
22. Digitális Fotózók Klubjának kiállítása jászsági tanyavilág címmel a 
 Déryné  művelődési Központban. = J. 12. 1.
27-dec. 20. jászberényi advent: gyertyagyújtás, ünnepei pódium, 
 karácsonyi vásártér. = j. 11. 24.

December

 Figyelő A TOP 200 Gálát a néprajzi múzeumban tartották, ahol 
 Kasza lajos, a Jász-Plasztik Kft.ügyvezetője „az év munkahelyteremtője” 
 díjat kapott. = j. 2012. 01. 13,
01. jászsági évkönyv újabb kötetének bemutatója. = j. 12. 8.
9-11. rendezvények a jászság népi együttes 40. évfordulója alkalmából. = j. 12. 
15.
13. A diákolimpia versenyzőit jutalmazta az önkormányzat, Juhász Dániel 
 köszöntötte a sportolókat, a díjakat szatmári antalné adta át. = j. 2012. 01. 
5.
19.  elhunyt Fojt istván, a pr telecom tulajdonosa. = j. 2012. 01. 05.

2012

január

01. Az önkormányzat új vezetőket nevezett ki: a JVV Zrt. élére Horgosi Zsolt, 
a  Jászkerület nonprofit Kft. vezetője Tóth József, az egyesített szociális 
 intézmény élére Bozóki jánosné került. = j. 01.26.
01. a top Cop security zrt. vagyonvédelmi cég megnyitotta jászberényi igazga-

tóságát. = j. 04.05.
12. emlékezés a doni katasztrófa áldozataira: szentmise a szentkúti templom-

ban, gyertyagyújtás a ii. világháborús emlékműnél = J. 01.19.
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22. A magyar Kultúra napján „A Falvak Kultúrájáért Alapítvány” Bolla Jánost, 
a Városvédő és szépítő egyesület elnökét munkásságáért a magyar Kultúra 
lovagja címmel tüntette ki. = j. 01.26.

23. a városházán köszöntötték a magyar Kultúra napja alkalmából kitüntetett 
közművelődési dolgozókat. = J. 01.26.

Február

10. jászberény város Önkormányzata elfogadta a város 2012-es költségvetését.  
 = j. 02.16.
11. a menedzserek Országos szövetsége 2011-es év menedzsere Díját Birgés  
 Tibornak, a Ferro-Press Kft. tulajdonos ügyvezetőjének ítélte oda. = J. 02.23.
22. átadták a jászberényi állat- és növénykert új zoopedagógiai 
 központját. = j. 03.01.

március

15-17. Három napos ünnepséggel, cserkészprogrammal, előadással, fotókiállítással, 
koncertekkel emlékezett a város a szabadságharcra. jászsági ifjúsági nép-
tánc-találkozót is rendeztek. = j. 03.14.

22. Oktatáspolitikai Fórum a szie alkalmazott Bölcsészeti és pedagógiai 
 Karán, vendég Thaisz miklós, a nemzeti erőforrás minisztériumból. = JU, 
03. 29.
29. jászkürt újság címmel új városi lap jelent meg. = jU, 03.29.

április

03. a város napját ünnepelte jászberény. az ünnepi beszédet Kerékgyártó lász-
ló, a görgey kör elnöke mondta. marosszentgyörgy és jászberény polgár-
mestere testvértelepülési szerződést írt alá. Testvérvárosunk Gyímesfelsőlok 
polgármestere tímár zsombor lászló állampolgársági esküt tett. a Déryné 
rendezvényházban gálaműsor keretében kitüntetéseket adtak át; díszpolgári 
címet kapott Kallós Zoltán néprajzkutató és Bedőné Bakki Katalin karnagy. 
A Pro Urbe Jászberény elismerést vehette át szűcs Gábor, a Jászság népi 
együttes vezetője és Beniamino Benattazzo a conselvei testvérvárosi kap-
csolat szervezője. sípos Orbán Díjat kapott sas istván a DmK nyugalmazott 
igazgatója. Átadták még a Közszolgálati életmű- és nívódíjakat. = J. 04.05.

03. átadták a szekuritás Kft. új nagykátai úti telephelyét. Ugyanekkor ünnepel-
te a cég alapításának ötvenedik évfordulóját. Bemutatták Kiss erika könyvét 
a vállalat történetéről. = J. 04.05.

10. a Költészet napja alkalmából Kávészünet-koncert a lehel Filmszínházban, 
a városi Könyvtár rendezésében. = jU. 04. 12.
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május

07. a Belvárosi általános iskola székely mihály tagintézménye emlékünnep-
séget tartott névadója tiszteletére. átadták a székely mihály-díjakat is. = j. 
05.17.

12. megrendezték a Hajta túrát. a mostani rendezvény a Hajta mocsár és Kerek-
udvar környékének 25 évvel ezelőtti természetvédelmi területté nyilvánításá-
nak jegyében telt el. = j. 05.17. 

16. megalakult a jászberényi tehetség se. Céljuk a labdarúgó utánpótlás 
 nevelése, tehetséggondozás. = j. 05.31.
17. az európa Klub vendége volt Ungvári tamás, irodalomtörténész. = jU. 05. 
24.
24. vásárhelyi istván természettudósra emlékeztek. a vásárhelyi-díjat két vég-
zős  gimnazista, Barta Aliz és Bethlendy Boglárka kapta. = J. 05.31.
25. a lehel vezér gimnázium megalapításának 245. évfordulóját ünnepelte. = j. 
05.31.
26. A magyar Hősök emléknapján a ii. világháborús emlékműnél a háborúk  
 áldozataira emlékeztek. ünnepi beszédet Besenyi vendel mondott. = j. 
05.31.

jászDózsa3

2011
július

 A Bolya ilona (jászdózsai születésű, az Amerikai egyesült Államokban 
 élő amatőr festő) által meghirdetett „Huszár tanyán” c. honismereti 
 pályázat 20. alkalommal került kiírásra. = D. szept.
4-8. zarándokút Csíksomlyóra, varga andrás plébános vezetésével. = D. szept.
11-18. Bozóky jános általános iskola diákjainak kirándulása erdélybe. = D. szept.
21. A Jászsági Óvoda, Általános iskola és Alapfokú művészetoktatási 
 intézmény főigazgatója Orosz istván lett. = D. szept.

augusztus

20. szent istván ünnepség. = D. szept.

szeptember

10-11. Viii. lehel Vezér napok megrendezése a „Huszár tanyán”. = D. okt.
24. a nagy-Bondorka táncosai részt vettek a jászfényszarui 
 Fény-fesztiválon. = D. okt.

3 Összeállította: Gulyás Erzsébet



366 Krónika

Október
az év gyógyszerésze Dobos józsefné lászló erika, a jászárokszállási szent 
margit Gyógyszertár vezetője, amelynek részlege a jászdózsai gyógyszertár 
is. = D. dec.

1. Dósai Honismereti szakkör tagjai részt vettek jászapátin a honismereti szak-
körök találkozóján. = D. okt.

1. idősek napja az erdős Otthonban: Ágoston Anita, előadóművész zenés mű-
sora. = D. okt.

7. jászárokszállási focitornán részt vettek a Bozóky jános általános iskola di-
ákjai is, ahol „A legsportszerűbb Csapat” címet kapták. = D. dec.

21. v. jámbor lajos kézilabda tornán részt vettek a Bozóky jános általános is-
kola tanulói jászszentandráson. = D. dec.

23. Az 1956-osforradalomra való megemlékezés, köszöntőt mondott Bollók 
etelka, képviselő. = D. okt.

24.  Falugyűlés. = D. dec.

november

24. 2012. évi költségvetés koncepcióját az önkormányzat elfogadta. = D. dec.
25-27.  az adácson megrendezett Xv. Országos színjátszó találkozón részt vettek a 

Dósai Honismereti szakkör tagjai. = D. dec.

December

Író-olvasó találkozó Zsíros simon mária költőnővel a Bozóky János 
általános iskolában. = D. dec.

6. mikulás ünnepség a Dósai Honismereti szakkörben. = D. dec.
20. Falu karácsony. Köszöntőt mondott szerencsés istván polgármester. 
 =D. dec.

2012
január
12. Doni katasztrófára emlékezés a ii. világháborús emlékműnél. emlékező Gu-

lyás istván. = D. márc.
18. A jászdózsai általános iskolások részt vettek Jászberényben a „Játékos sport-

vetélkedőn”. = D. márc.
Február

9. Az Új színházért Alapítvány nevében Várszegi Tibor ismertette közművelő-
dési elképzeléseit. Az alapítvány és a település között együttműködési kez-
deményezést ajánlott, amit az önkormányzat egyhangúan támogatott. 

 = D. márc.



                                                                                                             367Krónika

21. az újjáalakult jászdózsa Községért Közalapítvány elnöke Baranyi sándor, 
tagjai tajti ilona, Balog erika, gyóni Krisztina, zsidei istván. = D. 2012. 
márc.

27. Dósai Honismereti szakkör képviselői részt vettek a Jászok egyesületének 
havi rendezvényén. pampuskával és csörögefánkkal várták a vendégeket. = 
D. márc.

március

7. megalakult a Jászdózsai Víziközmű Társulat. elnök: Kiss lászló, tagok: 
Barta istván, Gulyás József, Gyenes lászló, Jedlóczki Andrea; ellenőrző bi-
zottság elnöke: Kiss lászló, tagjai: Hódosi erika, Orosz istván. = D. ápr.

12-16. látogatás Csíkszentsimon testvértelepülésen gyenes lászló alpolgármester 
vezetésével. = D. ápr.

19-23. nyílt hét az óvodában. = D. ápr.
24. ÖKO-napi rendezvény az iskolában, amelynek keretében hulladékszobrokat 

készítettek. = D. ápr.

április

1. az önkormányzat ivóvíz és a szennyvízkezelési szolgáltatás biztosítása érde-
kében 15 éves szerződést kötött a Tiszamenti regionális Vízművek Zártkö-
rűen működő részvénytársasággal. = D. ápr.

1. az önkormányzat nem kizárólagos használatba adta a jászdózsai pol-
gárőrség szabadidős és sporttagozat Hagyományőrző Íjász Klub részére 
Kápolnahalom területét. = D. ápr.

3-4. megemlékezés az 1849-es tavaszi Hadjáratra: fogadták a nagykátai hagyo-
mányőrzőket, Kossuth toborzó, Basa lászló, a magyar Hagyományőrzők Vi-
lágszövetség elnökségi tagja vezényelte le; szerencsés istván polgármester 
köszöntője; főzőverseny; történelmi játék; részt vettek a nagykátai rendezvé-
nyen = D. ápr.

4. a jánoshidai helyesírási versenyen részt vettek az általános 
 iskolások. = D. ápr.
12. szavalóverseny a községi könyvtárban az általános iskolásoknak. = D. ápr.
26. a Bozóky jános általános iskola alsós diákjai részt vettek a Körzeti több-

próbás Bajnokságon. Az i. korcsoportos fiúk csapata i. helyezést ért el, Da-
rázs levente, pedig egyéniben a dobogó legfelső fokára álhatott fel. = D. 
márc.

27. óvodai mocorgó nap a Horgásztanyán. = D. jún.
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május

19. V. Polgárőr Gyermeknap: kézműves foglalkozások, sétakocsikázás, rajzver-
seny, a jászjákóhalmi motoros Klub bemutatója. = D. márc.

20.  Gyerekek elsőáldozása = D. jún.
21. Baba-mama klubban elbúcsúztak lőrincz Ágnes védőnőtől. = D. jún.
27. gyermeknapi rendezvény. = D. ápr.

június
 velencei–tónál erdei iskolát szervezett az általános iskola. = D. jún.
13. a jászági Közoktatási intézmény 826.695 Ft-ot nyert az új széchenyi terv 

Környezet és energia Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Új életmódszemlélettel egy új élhetőbb világért” című pályázatával. részt-
vevők: Pusztamonostor, Jászjákóhalma és Jászdózsa. = D. márc.

16. Ballagás a Bozóky jános általános iskolában. = D. jún.
20. az önkormányzat elfogadta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási ter-

vet. = D. aug.

jászFénYszarU4

2011

július

 régi sírok az Alsótemetőben.=Pf. 2011. július, 5.p.
2. Űrből érkező energiával látják el az intézményeket. nagyszabású tervek  
 megvalósítás előtt.=nl. 2011. július 02.,5.p.
2. Xvii. jász világtalálkozó jásziványban.=pf. 2011. július, 1-2.p.
3-10.  gazdálkodj okosan kalandtábor pusztafalun a Blnt 
 Drámaműhelyének szervezésében, TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182-számú  
 pályázati támogatással=mf. 2011. szeptember, 17-19. p., mf. 
 2011. október, 11.p.
23.  pályázaton nyert 220 ezer forintot a FéBe.=nl. 2011. július 23., 5.p.
28. testvérvárosi találkozó jászfényszarun, egy nyertes pályázat    
 eredményeként. zakliczyn és Bors települések részvételével.=mf. 
 2011. augusztus, 18.p., és nl. 2011. július 19., 5.p.
29. elindultak az első lépések Jászfényszarun TÁmOP- 
 5.3.1.-C09/2-2010-0076.  
 az Önkormányzat és a Blnt pályázatának nyitókonferenciája.=mf. 2011.
 augusztus, 20. p., mf. 2011. január, 4.p., és nl. 2011. július 16.,5.p., 
 és pf. 2012. július, 3.p.

4 Készítette: Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó
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30. iv. tarlófesztivál jászfényszarun.=mf. 2011. augusztus, 
 2-3.p.és nl. 
 2011.  augusztus 01.,16.p., augusztus 2., 5.p., és nl. 2011. augusztus  
 11.,5.p.
30.  Kenyérsütő és aratóétel főzőverseny a Tarlófesztiválon.= mf. 2011. 
 augusztus, 4.p.

augusztus

 Hittanos tábor veszprémben.=mf.2011. augusztus, 22.p.
 laptévék: a samsung a piacvezető.=nl.2011. augusztus 19., 7.p.
 A jászfényszarui alapfokú művészeti iskola népzenészei 
 panyolán nyaraltak.= mf. 2011.augusztus, 21.p.
 nyertes pályázatok: partnerségen alapuló iskolabarát programok 
 megvalósítása Jászfényszaru térségében TÁmOP 3.2.ii/10-1-2010-0182  
 és első lépések Jászfényszarun –TÁmOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076.=mf,  
 2011.augusztus, 14.p.
 régi idők tanúi: Volt egyszer egy Hajtató telep –Both Béláné    
 visszaemlékezése.=mf. 2011. augusztus, 8. p.
 Gazdálkodás Jászfényszarun. riport Győri ernő Gáborral és sós   
 zsolttal.=mf. 2011. augusztus,9.p.
 a lelkek elvezetése istenhez. Beszélgetés Kiss gábor atyával.=mf. 2011. 
 augusztus,13.p.
6.  szuhafőre látogatott a sZiBAKÖ.=mf. 2011.augusztus, 21. p.
8. Tamus Péter az új városőr.=mf. 2011. augusztus,13. p.
11.  Kézműves délelőtt a Gyermekjóléti szolgálattal.=mf. 2011. 
 augusztus, 21. p.
15.  új munkatársak a napsugár óvodában.=mf. 2011. szeptember, 10-11p.
19.  szent istván-napi ünnepség jászfényszarun.=mf. 2011. augusztus,1. p.
19.  a szent istván napi ünnepség kitüntetettjei. =mf. 2011. augusztus,5-6.p.
20. Kemenceavató az új kenyér ünnepén. ünnep a tájház az udvarán, 
 a FéBe szervezésével.
 =mf. augusztus, 20.p., és nl. 2011. augusztus 25., 5.p.
25.  partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása 
 jászfényszaru térségben pályázat nyitókonferenciája.=mf. 2011. 
 szeptember, 7. p.

szeptember
 A Petőfi művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 2,5  
 millió forintot nyert.=nl. 2011.szeptember 22.,4.p.
 őszi galérianyitó a napsugár Óvodában= mf. 2011. szeptember, 7. p.
 Pető Ádám motocrossban elért eredményeiről=mf. 2011.szeptember, 20. p.,  
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 mf. 2011. december, 27. p.
4. Koltai józsefre és Hortáver józsefre emlékezett a város jászfényszaru 
 város Önkormányzata, a FéBe és a róm. Kat. egyházközség 
 szervezésében.= mf. 2011.szeptember, 4. p., és nl. 2011.szeptember 13.,5.p.
9.  jászfényszarui delegáció utazott zakliczynbe a Xii. Babfesztiválra.=
 mf. 2011.szeptember, 2-3.p.30. 
11. sakkbajnokság egerben, szép eredményekkel.=mf. 2011. szeptember, 20,p.
15.  első lépések pályázat keretében információs napot rendezett a BlnT.=mf.  
 2011. november, 4.p.

16.  A turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszaru címet viselő pályázat 
 ünnepélyes lezárása.=mf. 2011. szeptember, 1. p., és nl. 2011. szeptember  
 3., 5.p.,  nl. 2011. szeptember 22., 4.p.
20.  általános iskolai tanulók kirándulása a parlamentbe, az i. gyermek- és
 ifjúsági Országgyűlésre=mf. 2011. október, 14.p.
23.  a pedagógia és a könyvtár kapcsolata, avagy ment-e a könyvek által 
 a világ elébb? i. szakmai konferencia, TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182-
 számú pályázat keretében, a városi Könyvtár szervezésében=mf. 2011. 
 október, 15.p., és nl. 2011. szeptember 20., 5.p., és pf. 2011. november, 1.p.
24.  lokálpatrióták találkoztak pusztamonostoron, FéBe részvétellel.=mf.   
 2011. október, 16.p.
23-25.  Vii. Fény Fesztivál, testvérvárosunk, Zakliczyn részvételével, a művészeti  
 iskola szervezésében.=mf. 2011. október, 9-10.p., és nl. 2011. szeptember  
 22., 4.p.
26.  A Csörsz-árokról tartott előadást Budapesten Farkas Kristóf 
 vince történész.=mf. 2011. október, 6.p., és nl. 2011.szeptember 10., 5.p.
27.  1965-ben végzett 8. b. osztálytalálkozója=mf.2011. szeptember, 11.p.
29. a boldogi kistérségi versenyen biológiából 1 helyezést ért el a
 jászfényszarui ált. iskola csapata.=mf.2011. november, 12. p.
30.  szociális város rehabilitáció és lakossági integráció jászfényszaru 
 fejlődéséért című projektben szereplő úthálózat átadása.=mf. 2011. 
 szeptem ber, 1 és 3. p.
30.  a Kalapgyári dolgozók i. találkozója.=mf. 2011. október, 10. p., 
 mf. 2011.november, 10-11.p.

Október
 Déja Vu címmel fotókiállítás nyílt a Petőfi művelődési Házban menyhárt  
 éva és jenes Fruzsina munkáiból.=mf. 2011. október, 8.p., mf. 2011. 
 november, 16.p.
 gazdálkodás jászfényszarun. Beszélgetés az Ördög családdal.=mf. 2011.  
 október, 17. p.
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 Jászfényszaruért kitüntető emlékérem szűcsné Jáger magdolna   
 részére.=mf. 2011. október, 18. p.
 Beszámoló a Kolibrik női labdarúgó csapat sikereiről.=mf. 2011. október,  
 11. p.
 őszi rendezvények az iskolai és Gyermekkönyvtárban.=mf. 2011. 
 október,  2. p.
 őszi programok az óvodákban.=mf. 2011. október, 3. p.
 mesés napok a városi Könyvtárban, a magyar népmese napja alkalmából  
 TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182-számú pályázat támogatásával.=mf. 2011.  
 október, 15. p.
1.  FéBe elnökségi ülés.=mf. 2011. október, 10. p.
1.  vi. nemzetközi sakkverseny jászberényben, fényszarusi sikerekkel.
 =mf. 2011. október, 4. p.
2. 26.  spar Budapest nemzetközi maratonon maróti istván fényszarusi 
 lakos korcsoportjában 2. helyezést ért el.=mf. 2011. október, 1. p.
2-3-4.  Jász népfőiskola, művelődéstörténeti kurzus Jászberényben,
 jászfényszarusi résztvevőkkel.=Pf. 2011. november, 3.p.
4.  Alma együttes koncertje a Petőfi művelődési Házban.=mf. 2011. 
 október, 4. p.
12. ”Virág volt a vers” címmel országos versmondó versenyen ézsiás lászló  
 jászfényszaru szülötte i. helyezést ért el. a Fehér Bot világnapja 
 alkalmából kiírt országos irodalmi pályázaton ézsiás lászló második 
 helyezett lett.=mf. 
 2011. október, 6. p.
15. városunkban jártak a varranói zarándokok.=pf. 2011. november, 5.p.
18.  liszt est sok zenével és jubileumi emlékéremmel, a FéBe , a 
 jászfényszaruért alapítvány, és az ami szervezésében = mf. 2011. október, 
16. p.,  mf. 2011. november, 14. p., és nl. 2011. október 10.,11p.
22.  Október 23-ai városi ünnepség nemzeti ünnepünk tiszteletére, 
 kitüntetések átadásával.=mf.2011. október,1. p., és pf. 2011. november, 5.p.
22.  ii. jászfény Kupa országos sakkverseny az általános iskolában.
 =mf. 2011. november, 5. p.
23.  Újabb focisiker a KOliBriK -től = mf. 2011. december, 34. p.
24.  a jOBBiK magyarországért mozgalom jászfényszarui szervezete 
 várpalotára látogatott.=mf. 2011.október, 6.p.
28.  zene maraton az általános iskola szervezésében.=mf. 2011. november, 5. p.
29.  szüreti bál a napsugár óvodában=mf.2011.november, 19. p.
30.  talentumok találkozója.=mf. 2011. november, 1-3.p., és nl. 2011. október  
 27., 4.p., és nl. 2011. november 8., 5.p.
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november

 színjátszós sikerek adácson a Xv. Országos Falusi színjátszók találkozó- 
 ján. = mf. 2011. december, 26. p.
4.  Kárpátaljai misszión a sZiBAKő= mf.2011.november, 8. p.
8.  Pályaválasztási ankét 2011. TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182 számú 
 pályázat keretében=mf. 2011. november, 16. p., mf. 2011. december, 
 16. p., és pf. 2011. november, 7.p.
9.  Tóth norbert átvette megbízó levelét, és elkezdte képviselői munkáját.
 =mf. 2011. november, 1. p.
12.  iii. Fogathajtó bál a Petőfi művelődési Házban= mf. 2011. december, 29. p.
17.  Osonó színházműhely előadása Jászfényszarun a Petőfi művelődési
 Házban a sZiBAKő szervezésében= mf. 2011. december, 28. p.
18.  erzsébet nap a BlnT rendezésében a Petőfi művelődési Házban, a 
 Blnt jászsági Civil vándordíjas.=mf. 2011. december, 25. p., és 
 nl.2011. július 16., 5.p., és nl. 2011. november 15., 5.p., és 
 nl. 2011. november 22., 5.p., és nl. 2011. november 24., 4.p.
19.  Ovibuli a Petőfi művelődési Házban a szivárvány Óvoda részvételével=mf. 
2011.  november, 20. p., és nl. 2011. november 5., 5.p.
24.  adventi koszorúkötés a kisiskolában= mf. 2011. december, 31.p.

25.  Huszonnégy órás teremfocigálát szerveztek jászfényszarun.=nl. 
 2011. november 11., 29.p.
26.  tóthné pethes Katalin kántor köszöntése a templomban.=mf. 2011.
 december, 24. p.
27.  advent a zrínyi utcában= mf. 2011. december, 31. p. 
30.  rendhagyó történelem óra id. Bedekovich lőrincről=mf. 2011. december, 
26. p.

December

 Karácsony a gondozási Központban = mf. 2012. január, 13.p.
 Karácsonyi készülődés az ovikban= mf. 2012. január, 14-15. p.
 téli galéria a napsugár óvodában= mf. 2012. február, 4.p.
 in memoriam szeleczki lajos= mf. 2011. december, 32. p.
 jászfényszaru futóbajnoka maróti istván=mf. 2011. december, 27. p.
 Összefoglaló a 2011. évben lezárult nyertes önkormányzati    
 pályázatokról=mf. 2011.december, 4-8.p.
 óvodai hírmondó=mf. 2011. december, 13-14.p.
 iskolai hírek=mf.2011. december, 15. p.
 régi idők tanúi – Tóth Tibor életútja a nyugdíjig=mf. 2011. december, 21- 
 23. p., mf. 2012. január, 10-12. p.
 Adventi kávéház a BlnT és a Petőfi művelődési Ház szervezésében=mf.  
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 2012. január, 1.p., és nl. 2011. december 15.,4.p.
 Vi. Gyermek és ifjúsági sakkverseny martfűn fényszarui    
 iskolásokkal.=mf. 2011. december, 16. p.
2.  véradók köszöntése a véradók napja alkalmából=mf. 2011. december, 8. p.
4.  a márai-program keretében 202 db könyvvel gyarapodott a városi 
 Könyvtár állománya=mf. 2011. december, 20. p., és nl. 2011.
  július 14., 4.p.
10.  idősek karácsonya=mf. 2011. december, 1. p.
13.  lucázni volt a napsugár óvoda= mf. 2011. december, 26. p.
15.  a beszéd a lélek ruhája, ii. szakmai konferencia a támOp 
 3.2.11./10-1-2010-0182 számú pályázat keretében a Városi 
 Könyvtárban= mf. 2012. január, 5. p.
19.  Gyerekjóléti szolgálat karácsonyi ünnepsége az együttműködő 
 gyerekeknek és családoknak= mf. 2012. január, 13. p.
20.  iskolai karácsonyi ünnepség a Petőfi művelődési 
 Házban= mf. 2012. január, 16. p.
2012

január

 új beruházó az ipari parkban: sangjin Kft. micron Hungary Kft.= mf.   
 2012. május, 1 és 5.p., 
 száz maratont futott le. interjú maróti istván jászfényszarui lakossal.=nl.  
 2012. január 14., 5.p.
6-8.  Drámapedagógiai oktatás nagyváradon= mf. 2012. január, 9. p.
1.  Újévi gálakoncert a Petőfi művelődési Házban, az önkormányzat 
 és a FéBe szervezésében.=mf. 2012. január, 3.p., és nl. 2012. 
 január 7., 5.p.
21.  A magyar Kultúra napja alkalmából színházi előadás a FéBe 
 szervezésében a Petőfi művelődési Házban= mf. 2012. január, 19. p.
24.  Civil Fórum 2012. = mf. 2012. február, 6. p., és nl. 2012. január 3., 5.p.,  
 és nl. 2012. február 21. 5.p., és pf. 2012. március, 5.p.
27-28. az egri eventus szakközépiskola rajzpályázatának 
 döntőjében a jászfényszarui ált. isk. tanulói=mf. 2012. február 13-14.p.
28.  iskolabál a Petőfi művelődési Házban= mf. 2012. február, 15. p.

Február

 Olvasókör alakult jászfényszarun gondolatolvasók névvel a városi Könyv- 
 tár olvasóiból= mf. 2012. február, 17. p., és pf. 2012. március, 4.p.
 iskolai és óvodai farsang a Petőfi művelődési Házban
 = mf. 2012.február, 16. p.
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 Hulladékból játék, az óvodások kiállítása a Petőfi művelődési Házban= mf.  
 2012. február, 11. p., és nl. 2011. december 29., 5.p.
  Facskó istván a samsung electronics zrt. új elnöke= mf. 2012. február, 1. p.
4-5.  Pető Ádám motorversenyző eredményei.= mf. 2012. február, 19. p.
10.  Koreai Kulturális Központ megnyitója= mf. 2012. február, 2. p.
11.  sakk diákolimpia csillogó érmekkel= mf. 2012. február, 14. p.
14.  Közmeghallgatás 2012. = mf. 2012. február, 3. p.
17.  sándorné Buda ildikó minisztériumi dicséretben részesült 
 a diabetológiai szakasszisztensi munkájáért=mf. 2012. március, 12. p.
18.  XiX. FéBe- bál= mf. 2012. március, 6-7. p., és nl. 2012. 
 február 11., 5.p., és nl. 2012. február 21. 5.p.
23-25.  ipr keretében 30 órás pedagógus továbbképzés= mf. 2012. március, 17. p.
24.  Wass albert országos felolvasóest jászfényszarun is.=nl. 
 2012. január 24. 5.p.
25.  Farsangi bál a napsugár óvodában= mf. 2012. március, 9. p.

március

 tavaszi galéria nyitóünnepség a napsugár Oviban= mf. 2012. 
 március, 9-10. p.
 továbbfejlesztik a fényszarui ipari parkot.=nl.2012. március 1., 4.p.
1.  Új közterület-felügyelők városunkban: Ördög János és 
 tamus péter=mf. 2012. március, 12. p.
2.  a könyvek általi gyógyítás iii. szakmai konferencia a 
 TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182 számú pályázat keretében a 
 városi Könyvtárban.=mf. 2012. március, 7-8.p. és 11. p., és nl. 
 2012. február 25. 5.p., és pf. 2012. március, 8.p.
14.  városi ünnepség és a Csörsz-árok kiállítás megnyitója= mf. 2012. március, 
1. p.
18.  my Fair lady musical a Jászapáti színjátszó Kör tagjainak előadásában, 
 a FéBe és a sZiBAKő szervezésében=mf. 2012. március, 17. p.
25.  Formációs táncok ii. régiós seregszemléje= mf. 2012. április, 20. p.
26.  Bőröndbe zárt sötétség. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének 
 és helyi szervezetének ismeretterjesztő programja.= mf. 2012. április, 18. p.
29.  Az első lépések Jászfényszarun program 
 (TÁmOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0076) vendége volt Varga erika 
 romani Designer.=mf. 2012. április, 14. p.
30.  sakkverseny jászfényszarun = mf. 2012. április, 18. p.
30.  Duatlon az általános iskolában.= mf. 2012. április, 20.p.
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április
 régi idők tanúi: Beszélgetés Czúz lajossal és feleségével=
 mf. 2012. április, 21. p.
 interjú Csomor Csillával=mf. 2012.április, 15-16. p.
 Húsvétolás a fogathajtó pályán= mf. 2012. április, 12-13.p.
 Húsvétolás a napsugár óvodában= mf. 2012. április, 13. p.
 zakliczyn bemutatkozik= mf. 2012. április, 5. p.
2.  jászfényszaru várossá avatásának 19. évfordulójának
 megünneplése= mf. 2012. április, 3. p.
12.  Író-olvasó találkozó grecsó Krisztiánnal és ézsiás lászlóval
 = mf. 2012. április, 9. p., és nl. 2012. április 14., 5.p.
13.  múzeum és demokrácia, iv. szakmai konferencia 
 TÁmOP 3.2.11./10-1-2010-0182 számú pályázat keretében a 
 városi Könyvtár szervezésében=mf. 2012. április, 9. p.
14.  Folytatódik a fásítás jászfényszarun= mf. 2012.április, 1-2. p.
16.  rendhagyó zenés irodalomóra a kisiskolában, a magyar Költészet 
 napja alkalmából.=mf. 2012.május, 8.p.
19.  területi sakkverseny Hatvanban, helyi sikerekkel.=mf. 2012. május, 9.p.
21.  iv. papp Bertalan Országos gyermek sakkverseny 
 tiszaföldváron, sikerekkel.=mf. 2012. május, 9.p.
27.  Ami jótékonysági estje a Petőfi művelődési Házban.=mf. 2012.május, 8.p.
27.  éves közgyűlését tartotta Jászberényben a Jász takarékszövetkezet
 .=mf. 2012. május, 19.p.
28.  viii. jász Fény és prózamondó találkozó a rimóczi kastélyban a 
 BlnT Drámaműhelyének szervezésében= mf. 2012. május, 7.p., és nl. 
2012.  április 14., 5.p.
30.  Föld napja a napsugár óvodában.=mf. 2012. május, 10.p.

május

 a szivárvány óvodából a Csiga-biga csoport az Ördög tanyára   
 látogatott.=mf. 2012.május, 12.p.
 a napsugár óvoda süni csoportja a jászberényi állatkertbe 
 látogatott a gyermeknap alkalmából.=mf.2012.május, 12.p.
 régi idők Tanúi – Beszélgetés Csúz lajos bácsival és feleségével a disznó 
 vágásról ii. rész.=mf. 2012.május, 5.p.
 tavaszi tehetséggondozó versenyek helyi eredményei 2012-ben.=mf. 2012. 
 május, 10.p.
 alsós tanulmányi versenyek.=mf. 2012. május, 10.p.
 interjú lee Kyu jin úrral, a samsUng seH új elnökével
 = mf. 2012. május, 1 és 5. p.
 anno – érdekességek jászfényszaru múltjából.=mf.2012.május, 16.p.
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 in memoriam – jászfényszarun tanítottak.=mf. 2012.május, 16.p.
 Kacagó klub alakult a Drámapedagógiai műhely szervezésében.=mf. 2012.  
 május, 21.p.
 évzáró a szivárvány óvodában.=mf. 2012. június, 21.p.
 Felhívják a figyelmet az ebtartás szabályaira.=nl.2012. május 3., 5.p.
1.  május 1-je, jászfényszaru város napja.=mf. 2012. május, 17.p.
8.  V. szakmai konferencia, a TÁmOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es 
 pályázat támogatásával. meghívott vendég volt Prof.  Bagdy emőke.
 =mf. 2012.május, 21.p.
9.  Óvodai sportnap TÁmOP 3.2.11/10-1-2010-0182 
 pályázat támogatásával.=mf. 2012.május, 11.p.
10.  Állásbörze Jászfényszarun az első lépések Jászfényszarun 
 TÁmOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0076 pályázat szervezésében.
 = mf. 2012. április, 2-3. p.
12.  regionális ifjúsági- és gyermeknéptánc Fesztivál Hajdúnánáson, 
 az iglice néptáncosaival.=mf. 2012. június, 20.p.
18.  Országos verseny biológiából mezőtúron, jászfényszarui sikerekkel.
 =mf. 2012.június, 22.p.
19.  iX. jász Íjász-verseny jászfényszarun a lehel-tónál.=mf. 2012. 
 június, 1819.p.
20.  szentkúti zarándoklat a jászfényszarui egyházközség szervezésével
 .=mf. 2012. június, 17.p.
22.  FéBe éves közgyűlése a rimóczi kastélyban.=mf. 2012. június, 11.p.
25. Gyermeknap az óvodában a TÁmOP 3.2.11/10-1-2010-0182-es
 pályázat támogatásával.=mf.2012. június, 21.p.
27. iii. Gyöngyvessző Fesztivál Pusztamonostoron, 
 jászfényszarui résztvevőkkel.=mf. 2012.június, 10.p.
31.  A sangjin micron Hungary Kft. ünnepélyes alapkőletétele 
 az ipari parkban.=mf. 2012. június, 1.p.és 5.p., és nl. 2012 június 7., 5.p.

június

 in memoriam – tamus Béla 1954-2012.=mf.2012.június, 12.p.
 Járműkezelési (rutin) pálya  kapott helyet az ipari Parkban.
 =mf. 2012. június, 19.p.
 anno – érdekességek jászfényszaru múltjából.=mf. 2012.június, 12.p.
 elkészült a többfunkciós szabadidőpark 
 az éAOP-5.1.1/A-09-2F-2011-0002 számú projekt támogatásával.=mf.  
 2012. június, 1.p.
 a szivárvány óvodában egészségnap lebonyolítására került sor a támOp  
 3.2.11/10-1-2010-0182-es pályázat támogatásával.=mf. 2012. június, 9.p.
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 trianoni emlékérem kibocsátása jászfényszaru város Önkormányzata   
 által.=mf. 2012. június, 16.p., és nl. 2012. június 19., 5.p.
1.  játszóház gyermeknap alkalmából az ami munkatársaival.=
 mf.2012. június, 22.p.
1.  Trianoni emlékmű avatása Jászfényszarun. szabó imrefia Béla és 
 Tóásó Tibor kőszobrász alkotása.=mf. 2012. június, 13.p.
2.  Bringanap a samsung magyar zrt. szervezésével.=mf. 2012.július, 10.p.
2.  teszedd – Önkéntesen a tiszta magyarországért akció jászfényszarun is, 
 jászfényszaru város Önkormányzata és a samsung electronics magyar  
 zrt-vel közösen.=mf. 2012.június, 4.p., és nl. 2012. június 5., 5.p.
2.  Díjugrató és fogathajtó verseny jászfényszarun.=mf. 2012. június, 
 14-15.p., és nl. 2012. június 2., 5.p.
8. Az „első lépések Jászfényszarun” című projektben résztvevők 
 megkapták a szakképesítő bizonyítványt.=mf, 2010. június, 8-9.p., és nl:  
 2012. június 14., 5.p.
11-12.  Diákolimpia 2012. a nagyiskolában.=mf. 2012. június, 23.p.
14.  jó tanulók fogadása 2012.új diákpolgármester választás.=mf. 
 2012. június, 6-7.p.
16.  Kiskunfélegyháziak látogatása jászfényszarun. a Kiskun múzeum 
 Baráti  Kör tagjai és a móra Ferenc Közművelődési egyesület 
 tagjai részvételével.=mf. 2012. július, 3.p.
22.  nemzetközi színvonalú szabadidőpark került átadásra Jászfényszarun az  
 éAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 pályázat támogatásával.=mf. 2012. 
 július, 1-3.p., és nl. 2012. június 23., 5. p. 
22.  iv. múzeumok éjszakája a városi Könyvtár és a FéBe szervezésében.=mf.  
 2012. július, 8.p.
22.  A szikvízgyártás története Jászfényszarun című kiállítás megnyitója a Petőfi  
 művelődési Házban, a Városi Könyvtár szervezésében.=mf. 2012. 
 július, 8. p., 
 nl. 2012.június 12., 5.p.
23. samsung nap.=mf. 2012.július, 9. p.
25.  A Penczner Pál Alapítvány 2. művészeti tábora.=mf.2012.július, 7. p.

július

 jászfényszaru 2012-ben elnyerte a megyei települési környezetért   
 díjat.=nl.2012. július., 4.p.
 Hírek az iskolai- és gyermekkönyvtárból.=mf. 2012. július,17. p.
 anno – érdekességek jászfényszaru múltjából.=mf. 2012. július 13. p.
 100 éve történt… a jászfényszarui templomtorony katasztrófája.=
 mf. 2012.július, 13. p.
 Gyönyörű édesség. Berze Judit szép eredményeket ért el karamellcukor  
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 készítéssel.=mf. 2012. július, 12. p.
 Honismereti tábor a mesterségek jegyében a FéBe szervezésében.=mf.  
 2012.július, 6. p., és nl. 2012. július 26., 4.p.
 emlékmű felújításra nyert támogatást a FéBe és a Jászfényszarui Katolikus  
 egyházközség.=nl. 2012. július 12., 5.p.
6-7-8.  XViii: Jász Világtalálkozó Jászfelsőszentgyörgyön.=mf. 2012.július, 5. p.
14.  szuhafőre kirándult a sZiBAKÖ.=mf. 2012. július, 11. p.

jászjáKóHalma5

2011
szeptember

1-2. A „Jákó” Kertbarát Kör kétnapos termékbemutatóját 23. alkalommal rendezte 
meg a gazdakörben nagy sikerrel, majd a kiállított termést tombolán kisorsolták.

6. a jászsági Honismereti egylet a jákóhalmi gazdakörben tartotta e negyedévi ülését 
Fodor istván Ferenc elnök vezetésével.

17. az mta jnsz megyei tudományos egyesület a családdal kapcsolatos kétnapos 
konferenciát tartott szolnokon, melynek második napján előadást tartott Fodor istván 
Ferenc „megvan a szép madár, de nincsen fészek” címmel.
 
27. a polgári civil szervezetek küldöttsége Budapesten, a váci utcában felkereste a 
nemrég elhelyezett gubicz andrás emléktáblát – hajdani gyára helyén – és megko-
szorúzta. a községbe hazaérkezésük után koszorút helyeztek el a 200 éve született 
széchenyi istván emlékoszlopánál is.
Október

8. A több mint egy évtizede működő mozgássérült klub más településekről érkezett 
vendégeivel emlékezett meg a mozgássérültek napjáról.

22. Az 1956-os forradalom előtti napon a recski kényszermunka tábor emlékhelyén 
tettek látogatást a honismereti szakkör tagjai.

30. a jáKOB emléktáblát állított a Községháza falán az 1944. október 30-i szovjet 
légitámadás 9 áldozata emlékére.

30. A honismereti szakkör szervezésében – Pócs János országgyűlési képviselő segít-
ségével – parlament-látogatáson vettek részt félszázan a községből.

5 Összeállította: Fodor István Ferenc
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november

5. A Kispesten élő Juhász Ferencné nagy mária – jákóhalmi elszármazott – meghívá-
sára az ottani nyugdíjas pedagógus klub vendégei voltak a községi népdalkör tagjai, 
akik műsorukkal nagy sikert arattak.

6. Hagyományosan a két háború áldozataira emlékeztek mise után gyertyagyújtással 
a honismeretesek szervezésében a két világháború emlékművénél.

9. a honismereti szakkör és a kertbarát kör köszöntötte lakásán és díszkertjében pallai 
lászlónét nemrég múlt 90. születésnapja alkalmából, aki mindkét körnek régi – ma 
már tiszteletbeli – tagja.

12. a községi népdalkör a maros-menti apátfalva testvérközségünkben szerepelt 
meghívásukra, nagy sikerrel.

25. a gubicz andrás gazdakör andrás-napi misén emlékezett névadójára.

December

1. a községi véradás alkalmával köszöntötték a jubiláló véradókat: hetvenszeres Be-
rényi sándor, harmincszoros Balogh viktor, és huszonötszörös Fodor istván Ferenc.

10. A Jászsági évkönyvben megjelent második résszel egy időben – utánnyomásként 
- a honismereti szakkör a jászjákóhalmi Füzetek 8. kiadványaként megjelenttette Far-
kas jánosné rusvay Katalin naplóját.

16. A jászberényi könyvtárban mutatta be az Axel-springer Kiadó 2012. évi kertészeti 
kalendáriumát, melyet a tévéből ismert Bálint gazda írt. A bemutatón részt vettek a 
jákóhalmi kertbarátok is nagy Dezsőné vezetésével, aki saját sütésű herőcével kínálta 
az előadót, ő korábban rendszeres látogatója volt a jákóhalmi kertbarát rendezvények-
nek.

27. Hagyományosan Karácsony „harmadnapján” tartotta évbúcsúztatóját a Horváth 
péter Honismereti szakkör, mint mindig népi étellel; ez esetben öreg lebbenccsel.

28. mint már évek óta minden év végén – a gazdakörben tanácskozott a vének taná-
csa, a jászságért-díjasok csoportja, amelyen természetesen részt vett Dobos lászló, a 
jászok egyesületének elnöke. megemlékeztek a nemrég elhunyt molnár istván tag-
társukról, aki jászszentandrást képviselte.
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2012
január

12. a honismereti szakkör felhívására most is megemlékeztek az 1943-as urívi áttörés 
– a Doni katasztrófa – emléknapjáról.
14. A magyarország Felfedezői szövetség országos gyűlésén Fodor istván Ferenc – a 
helyi lászló Gergely csapat vezetője – az országos etikai bizottság elnöke képviselte 
a községet.
19. a magyar Kultúra napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen Fodor Dénes 
megkapta Jász-nagykun-szolnok megye Közművelődési-díját –többek közt 40 éves 
népdalkör vezetői tevékenységért.

20. az ez évi gazdabál annak a jubileumi évnek a keretében került megrendezésre, 
mely szerint 100 éve alakult meg a község első gazdaköre.

27. az egyházközség megrendezte hagyományos keresztény bálját a gazdakörben.

28. A Jákó Kertbarát Kör 22. alkalommal rendezte meg pampuska-sütő versenyét a 
gazdakörben. aranypampuskás lett a 90 éves Fodor istvánné.

Február

4. mint minden évben most is február első szombatján rendezte meg az ipartestület az 
iparos bált a gazdakörben.

25. a polgári civil szervezetek a Kommunizmus áldozatainak emléknapján megko-
szorúzták Dohy Gábornak – a Tanácsköztársaság idején kivégzett községi jegyzőnek 
– az emléktábláját a gazdakör előterében.

29. a jászberényi lehel vezér gimnáziumban – mint minden évben – a jákóhalmi 
honismeretesek megkoszorúzták névadójuk, Horváth péter emléktábláját, aki több 
mint két évtizeden át az intézmény igazgatója volt.

március

11. Budapesten, a nemzeti sírkertben vettek részt 1848/49-es hagyományőrző ünnep-
ségen a helyi lászló gergely csapat tagjai.

31. Heves megye közeli falvaiba indult félnapos kirándulásra a Horváth péter Honis-
mereti szakkör, hogy többek közt megismerkedjen jákóhalma korábbi plébánosának – 
Kohajda zoltánnak – mostani tevékenységével, aki örömmel mutatta be vámosgyörki, 
gyöngyöshalászi és atkári templomait, fejlesztéseit.
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április

3. ismét felvonultak a községben az 1849-es Tavaszi Hadjáratra emlékeztető lovasok, 
majd a Damjanich téren a nagykátai és kecskeméti hagyományőrző diákok mutatkoz-
tak be.
4. a Horváth péter Honismereti szakkör szervezésében különbusz indult a tápióbicskei 
csata újrajátszásának megtekintésére.
28. Honismereti kirándulás szlovákiába, ahol első alkalommal tekintették meg a Fel-
vidéki hagyományőrző lovastúra egyik állomásának, marcelházának a programját.

május

6. A Jászok napja alkalmából megnyitotta a „20 éves a Jászok egyesülete” című ván-
dorkiállítást gulyás erzsébet, a kiállítás egyik létrehozója a gazdakörben.

12. a megyei honismereti pályázat eredményhirdetésén a Horváth péter Honisme-
reti szakkör „korcsmológiai” pályázata, és Fodor istván Ferenc jászsági etimológiai 
témájú pályázata megosztva 3. díjat kapott. ézsiás adrienn-Horváth Brigitta-Kalló 
Brigitta a község emléktábláit bemutató pályázata könyvjutalomban részesült.

19. A lászló Gergely hagyományőrző csapat és a Horváth Péter Honismereti szakkör 
részt vett a budai várban rendezett – a tavaszi Hadjáratot lezáró – koszorúzáson, és a 
diákok számára szervezett történelmi játékon.
20. ez évben is eredményesen szerepelt a községi népdalkör az abasári katona- és 
bordalfesztiválon.

26.  az v. alkalommal megrendezett szent erzsébet napon – pünkösd szombatján – a 
szent Korona másolatát is láthatták az érdeklődők, melyet a Damjanich térről kísér-
tek át a templomba, ahol ünnepség keretében Bakos Batu tartott róla előadást. Az 
ünnepséget a templom renoválására nyert pályázati összeg felhasználása alkalmából 
rendezte az egyházközség.

27. mint évszázadok óta minden évben, most is zarándok-csoport indult a 
mátraverebélyi szentkúti búcsúba nagy Dezsőné vezetésével.

június

2. sikeresen szerepelt egerben a „Ködellik a mátra” fesztiválon a községi népdalkör, 
ahol dicséretes minősítést kapott regionális szinten. Ugyanezt az eredményt érte el 
vezetőjük, Fodor Dénes, aki pásztorfurulyában mehet tovább az országos minősítésre.
3. tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a varjasi találkozót a mostanra elnép-
telenedett tanyavilág hajdani lakói – templomi misével és baráti beszélgetéssel emlé-
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keztek. A két élő tanító közül jelen volt a 81 éves Tihanyi Károly, aki 9 és fél évével 
a legtöbb időt töltötte ott. A legidősebb résztvevő évek óta a 90 éves Fodor istvánné.
4. A tavalyi avatás óta első alkalommal tartottak ünnepséget a trianoni országvesztés 
évfordulóján, ezúttal a kilencvenegyediken. a Keresztény értelmiségiek szövetsége 
szervezésében. ünnepi megemlékezést tartott Fodor istván Ferenc jászságért-díjas, a 
magyar Kultúra lovagja.
23. a honismereti szakkör egynapos kiránduláson látogatott el a burgenlandi 
Doborjánba liszt Ferenc szülőházához –a tavalyi 200. évfordulóhoz képest egy évet 
késve.

július 

2. megnyílt – ezúttal első alkalommal egerben – a Xl. Honismereti Akadémia, ahol a 
jákóhalmi honismeretesek javaslatára elismerésben részesült Pócs János országgyűlé-
si képviselő, Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke, Csík nándor vendéglátós – 
aki maga is szakköri tag volt gyerekkorában –, Hagyóné Kovács judit történelemtanár 
és nagy Dezsőné, a kertbarát kör vezetője a helytörténeti munka támogatásáért.

6-7-8. természetesen képviseltette magát a község – mint minden évben – lakosaival 
és civil szervezeteivel a jász világtalálkozón, ez alkalommal Jászfelsőszentgyörgyön.
14. mozgalmas nap volt a község civil szervezetei számára ez a szombat. a népdalkör 
a jászapáti aratónapon lépett fel az ottani népdalkör 40. évfordulóján, a honismereti 
szakkör a jászberényi aratónaphoz kapcsolódó népi étel fesztiválon volt érdekelt, a 
kertbarát kör pedig egy jászárokszállási kertbarát találkozón vett részt.

15. nem rendszeresen, de időnként találkoznak a hajdani kapitányréti tanyavilág la-
kói is. most a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szentelt hajdani iskolakápolna 
búcsúján mondattak emlékmisét az elhunyt tanyasiak emlékére.

22.  nem volt ugyan kerek évforduló, de összejöttek egy kis baráti beszélgetésre a 
gazdakörbe a 41 évvel ezelőtt alakult, több mint egy évtizeden át működő fotószakkör  
tagjai az ország minden sarkából. 
itt volt Jászkisérről a hajdani szakkörvezető – a 87 éves Bognár György is – a híres 
jászapáti fotódinasztia sarja.

28. a gubicz andrás gazdakör nyolcadik alkalommal rendezte meg jakab-napi dalos 
találkozóját, melyet ez évben összekötöttek a Fodor Dénes alapította és ma is vezette 
helyi népdalkör 40. születésnapjával. a nagy sikerrel lebonyolított dalos ünnepen a 
meghívott 20 dalkörből 15 eljött. A Jászságból Jánoshida, Jászapáti, Jászárokszál-
lás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy két csoportja, Jász-
fényszaru, jászkisér, jásztelek és a házigazda, továbbá a jászszentlászlói Hangász és 
Tanári Kanári, valamint az apátfalvi Kerekes márton dalkör a testvérközségekből. 
Háromszáz dalos zengte a magyar népdalkultúra színe-javát. 
Köszöntötte a megjelenteket Pócs János országgyűlési képviselő, mint fővédnök.
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29. Öt év után – augusztus elsejével – távozik a községből Varga András plébános 
Olaszliszkára. Búcsúmiséjét a hónap utolsó vasárnapján, a jakab-napi búcsúkor tar-
totta.

29. négy hagyományőrző diák (Forgács endre, Forgács Gergely, nagy Kristóf és 
Papp Krisztián) vesz részt az idei sárospataki hagyományőrző táborban, melyre ezen 
a napon utaztak el.

augusztus
3.  első miséjét tartotta a község templomában Jászjákóhalma, Jászdózsa és Jásztelek 
új plébánosa, az ináncsról érkezett iváncsó istván.

8. elhunyt Farkas lászló aranykoszorús férfi- női fodrász, a jászjákóhalmi Horváth 
péter Honismereti szakkör legöregebb tagja. a jászság-szerte ismert mester 12 éves 
kora óta – 78 éven át – gyakorolta szakmáját; 90 éves koráig – az elmúlt évig – beje-
lentett adófizető állampolgárként, s ezzel a tevékenységével az ő korában talán egye-
düli volt messzi földön.
11. saját kategóriájában negyedik helyezést ért el Fodor istván Ferenc a jászapáti rejt-
vényfejtő klub tagjaként a martfűi országos keresztrejtvényfejtő versenyen.

18. meghívást kapott a jásziványi falunapra a községi népdalkör, melynek tagjai első 
alkalommal léptek fel az itthoni jubileumukra készült jász szűcsmintás ruhájukban 
más település vendégeként.

26. tizedik alkalommal találkoztak – most jákóhalmán – a jászsági rendszerváltoz-
tató polgármesterek, akik az 1990-es első szabad önkormányzati választáson nyerték 
el a tisztséget.

jászKisér6

2011.

május
  1.  Civil majális (K.,2011.ápr.)
  3.  Az iráni nagykövet látogatása településünkön (K.,2011.máj.);
 (T.,2011.Xi. évf. 5.sz.) (n.,2011.máj.4.)
  9.  redemptio megemlékezés (K.,2011.máj.);(T.,2011. Xi.évf. 6.sz.)
 18.  Gyermekmentő eszközöket nyert a jászkiséri mentőállomás
 (T.,2011.Xi.évf.  6.sz.); (n.,2011.máj.19.)
  20.  Települési tisztasági, hulladékgyűjtési nap (T.,2011. Xi. évf. 4.sz.)

6 Összeállította: Szakál Istvánné
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  21.  A Pedagógus női Kar tavaszi hangversenye a katolikus templomban 
(K.,2011.ápr.);(K.,2011.jún.)

28.  Kitelepítettek emléktáblájának avatása (K.,2011.május);(T.,2011. Xi.évf.  
 6.sz.) (n.,2011.máj.26.);(n.,2011.máj.30.);(Öjkv.,2011.márc.30.)
   életmentő emlékérmet adományoztak a 92. évében járó Babos erzsébetnek 

(n.,2011.   máj.5.)
   Az önkormányzat biztosítja az önerőt a közfoglalkoztatásra (n.,2011.

máj.26.)
20., 27. A Csete Balázs Általános iskola kulturális bemutatója (n.,2011.máj.26.)
24-25.  pünkösdi ünnepkör a 3. évfolyam számára a könyvtárban

június
3-4.  Kiséri napok (T.,2011. Xi.évf., 5. sz.)
 Kitüntetettek:
 év Kultúra Díja: váradi lászló
 év nevelője Díj: molnár György
 Jászkisér Városért Díj: Jászkiséri Pedagógus női Kar
 jászkisér város Díszpolgára: gubiczné Csejtei erzsébet háziorvos
  (T.,2011. Xi. évf.  6.sz.)
3.  Pendzsom Folk Fesztivál (n.,2011.ápr.23.);(K.,2011.júl.-aug.); 
 (T.,2011.Xi.évf. 7.sz.)
4.  nemzeti Összetartozás napja (K.,2011.jún.)
10.  véradás
14.  Átadták a felújított bölcsőde épületét (T.,2011. Xi.évf. 6.sz.);
 (K.,2011.júl.-aug.)
 jún.29-júl.6. aerobik csoport a svájci testvérvárosunkba, niederlenzbe ka-

pott meghívást (K.,2011.júl. aug.);(n.,2011.aug.4)
30.  semmelweis napi megemlékezés (T.,2011.Xi.évf.7.sz.) 
 eszes József 10. évét töltötte az egészségügyben, mint mentőápoló
 szikszai Attiláné 25. évét töltötte szociális területen, mint bölcsődei  
  gondozónő Forgóné Gőz erika szintén 25. évét töltötte az 
 egészségügy te rületén, mint fogorvosi asszisztens Dobi sándorné 
 30. évét töltötte szociális területen, a jászkisér városi Bölcsödében, 
 mint szakácsnő Karsa lőrinc szintén 30. évét töltötte az egészségügy 
 területén, mint a mentőállomás gépkocsivezetője mike miklós 
 háziorvos jászkiséren 20. évét töltötte az egészségügyben 
 (T.,2011.Xi. évf.7.sz.)

július
 A helyi polgárőrség 24 órás telefonügyelettel működik (n.,2011.júl.7)
9.  i. Jászkiséri  Hagyományőrző lovasnap (K.,2011. jún.);
 (T.,2011. Xi.évf., 6.sz.) (n.,2011.jún.4.);(n.,2011.júl.7.);
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 (n.,2011.júl.21.);(K.,2011.júl.-aug.)
 (T.,2011.Xi.évf. 7.sz.)
augusztus
3.  Kiss Jenő bácsit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Hajdú lászló 
 polgármester úr (T.,2011.Xi.évf. 8.sz.);(n.,2011.aug.13.)
 9.  a pendzsom néptánc egyesület szervezésében venezuelai 
 néptánccsoport lépett fel a település két pontján (n.,2011.aug.8.);
 (n.,2011.aug.18.)
20.  államalapításunk ünnepe. pályázat útján 50 diák táborozhatott 
 Zánkán (K.,2011.szept.)
25.  Jászkisér Város Önkormányzat képviselő-testülete benyújtja az 
 önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
 évi támogatásra vonatkozó  pályázatát (Öjkv.,2011.aug.25.)

szeptember
9.   véradás
10-11.   i. Jászsági őszi Fesztivál a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény udvarán  
               (n.,2011.szept.15.)
19.  Pirók József festőművész kiállításának megnyitója a művelődés Házában 
               (T.,2011.Xi.évf. 8.sz.)
20.  elhunyt Bánlaki Zoltán, aki 33 éven keresztül volt vezető 
 tisztviselője, első embere, megbízott és választott tanácselnöke, polgármes- 
 tere településünknek. 2002-ben díszpolgári elismerésben részesült.   
 (K.,2011.okt.);(T.,2011.Xi.évf. 9.sz.)

30.  idősek napi megemlékezés a művelődés Házában (K.,2011.szept.);
 (K.,2011.okt.
  a Csete Balázs általános iskola 1 millió 427 ezer forint támogatást nyert a
 „Határtalanul” iskolai kirándulási programban, melyből 2012 májusában  
  Ukrajnába utazhattak a tanulók és nevelők  (n.,2011.szept.20.);
 (n.,2012. márc.6.)

Október
3-9. Könyvtárunk is csatlakozott az Országos Könyvtári napok 
 rendezvénysorozathoz gyermekkönyv kiállítás és bemutató
 Olyan szép, mint a festett kép: Pásztorné Győr mária festményeiből nyílt  
 kiállítás a könyvtár olvasótermében város ez nem falu: 
 helytörténeti vetélkedő 
       Hogyan éltek eleink? élet a XX. században
       Ki tud szebben mesélni?
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       A Kaméleon Társulat előadása
       Ördöngős masina
       it eszközök használata
       10. megemlékezés az aradi vértanúkra a jászkisériek Baráti egyesülete és a   
       művelődés Háza szervezésében (K.,2011.okt.);(n.,2011.okt.6.)

14.  Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a pendzsom néptánc egyesület      
       (T.,2011.Xi.évf. 9. sz.)
17.  A Csete Balázs Honismereti egyesület szervezésében „A szent Korona és    
 története”, előadó: Woth imre, a magyar Koronaőrök egyesületének elnöke  
 (K.,2011.szept.);(K.,2011.nov.);(T.,2011.Xi.évf. 9. sz.);(n.,2011.szept.27.)
21.  1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése
 (K.,2011. okt.)   (T.,2011.Xi.évf. 9.sz.)

november
10.  Ötvös nagy Ferenc „Ötvösművészet – A kezdetektől napjainkig” c. 
 könyv bemutatója a művelődés Házában (K.,2011.nov.)
19.  70 éves jubileumot ünnepelt a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó 
 egyesület (n.,2011.nov.22.)
23.  Városunk legidősebb polgárát, a 95 éves németh Jenő bácsit 
 köszöntötte Hajdú lászló polgármester úr (T.,2011.,Xi.évf. 11.sz.);
 (n.,2011.dec.6.)
24.  A képviselő-testület 250 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban ré 
 szesíti a Jászkiséri Polgárőr egyesületet térfigyelő kamerarendszer kiépí 
 tésére, melyet a település forgalmasabb pontjain helyeznek el, magánszemé 
 lyeknél. (n.,2011.dec.20.);(Öjkv.,2011.nov.24.)
25.  adventi játszóház a Csete Balázs Honismereti egyesület szervezésében a  
 művelődés Házában (T.,2011.Xi.évf. 10.sz.)

December 
8.  Közmeghallgatás, meghívott vendég Pócs János országgyűlési 
               képviselő (K.,2011.nov.);(T.,2011.Xi:évf. 10 sz.);(Öjkv.,2011.dec.8.)
9.      véradás
11.   XXii. „Apáról-fiúra” népi gyermekjátékok közösségi bemutatója 
 (K.,2012.jan.) (n.,2011.dec.16. Jászsági mozaik mell.)
16.     Véradók köszöntése a Városi Könyvtárban (K.,2011.dec.)
17.  Karácsonyi forgatag –jászkisér város Önkormányzatának 
 rendezvénye (T.,2011.Xi.évf. 11.sz.)
.17.   A Jászkiséri Pedagógus női Kar karácsonyi hangversenye a 
 művelődés Házában  (K.,2011. nov.);(n.,2011.dec.8.)
 minisztériumi támogatáshoz jutott a város (n.,2011.dec.29.);
 (n.,2012.jan.4.)
 a márai-programban keretében a városi Könyvtár 550 ezer forint 
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 támogatást  nyert, az összegből 221 könyvvel gyarapodott a könyvtár 
 állománya az idei évben  (n.,2012.jan.19.)
2012
január
1.  A Városi Könyvtár  beolvad a művelődés Háza és a Csete Balázs  
  Helytörténeti Gyűjteménybe (n.,2011. dec.27.);(Öjkv.,2011.aug.25) 
  (Öjkv.,2011.nov.16.) A jászkiséri Településüzemeltetési intézmény
  végzi a településen a hulladékszállítást (Öjkv.,2011.dec.8.)
14.   a Doni katasztrófára való megemlékezés a jászkisériek Baráti 
 egyesületének szervezésében, beszédet mondott Kerekes sándor 
 nyugalmazott ezredes (K.,2012.jan.);(n.,2012.jan.12.);(n.,2012.jan.19.)
20.  magyar Kultúra napi ünnepség a művelődés Házában, előadók 
 lázár Balázs színész, költő és Tallián marianne színésznő 
 (K.,2012.jan.);(n.,2012.jan.26.)
20.  az apáczai Kiadó genius apáczai Diploma bronzdíjával tüntette ki 
 Kiss  lajost, a Csete Balázs általános iskola igazgatóját
 (K.,2012.febr.);(n.,2012.jan.30.)  
      
Február
 14-15.  Farsangi ünnepkör a városi Könyvtárban a 3. évfolyam részére
 megkezdődött a cselédház felújítása a Csete Balázs Helytörténeti 
 Gyűjteményben
 (T.,2012.Xii.évf.5.sz.);(n.,2012.máj.17.)
23.  Honismereti játszóház a városi Könyvtárban a Csete Balázs 
 Honismereti egyesület közreműködésével a 4. évfolyam részére 
27.  szellemi Kulturális Örökség jászsági Fóruma a Csete Balázs Honismereti  
 egyesület és a szellemi Kulturális Örökség igazgatósága szervezésében 
  (K.,2012.febr.);(K.,2012.márc.);(n.,2012.febr.9.)
29.  a budapesti mávgép Kft. beolvadt a jászkiséri máv FKg Kft-be, ezután   
 jászkiséri központtal működik az ország egyik legnagyobb vasútépítő és kar 
 bantartó társasága (n.,2012.jan.11.)

március 
3.  iii. Hagyományőrző disznóvágás a Tájház udvarán (K.,2012.febr.);
 (K.,2012.márc.) (n.,2012.febr.28.);(n.,2012.márc.8.)
5-8.  nőnapi ajándékkészítés a Városi Könyvtárban az első és második 
 évfolyam részvételével
9.     véradás
14.  rendhagyó megemlékezés az 1848. március 15-i eseményekre. 
 az általános iskola tanulói több helyszínen felelevenítették a 
 történelmi eseményeket.  (K.,2012.febr.);(T.,2012.Xii.évf.3.sz.);
 (n.,2012.márc.1)
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15.  Tímár Viktor és Antal Tibor gyimesi csángó hagyományőrzők lemezbemuta 
 tó koncertje a művelődés Házában (K.,2012.febr.)
22.  Honismereti játszóház a városi Könyvtárban a Csete Balázs 
 Honismereti egyesület közreműködésével a 3. évfolyam részére
22.  ÁFésZ közgyűlés a Városi Könyvtárban
24.  Bél mátyás-vetélkedő a Városi Könyvtárban felső tagozatos 
 diákok részvételével (K.,2012.ápr.)
26-30.  internet Fiesta a városi Könyvtárban. a Csete Balázs általános 
 iskola 14 millió forintot nyert az iskola-háló című pályázaton. 
 Programjuknak a „nyitott szívvel – óvodától a középiskoláig gyermekeink  
 jövőjéért” címet adták (n.,2012.márc.1.);(n.,2012.márc.5.)
30.  Húsvéti játszóházzal várta az érdeklődőket Csete Balázs 
 Honismereti egyesület a tájházban.(n.,2012.ápr.10.) 
április
3-13-ig  Tüdőszűrő vizsgálat
6.   Húsvéti tojásfestés a városi Könyvtárban
13. Felső tagozatos szavalóverseny a Városi Könyvtárban 
15.  my Fair lady –Jászapáti színjátszó Kör előadása a művelődés 
 Házában  (T.,2012.Xii.évf.3.sz.)
26.  Honismereti játszóház a városi Könyvtárban Csete Balázs 
 Honismereti egyesület közreműködésével  második évfolyam részére
26.  anyák napi ajándékkészítés a városi Könyvtárban

május
1.  Civil majális a Dongó Vendégház és sörkertben (K.,2012.ápr.)
7.  A jász-kun redemptio:  megemlékezés a művelődés Házában 
 (n.,2012.máj.15)
7-11.  Ukrajnai kirándulás a „Határtalanul program” keretében (n.,2012.máj.17.)
17.  Honismereti játszóház a városi Könyvtárban Csete Balázs 
 Honismereti egyesület közreműködésével az első évfolyam részére
30.  pünkösdi ünnepkör a városi Könyvtárban a 3. évfolyam részére

június 
1-2.  Kiséri napok
 A Képviselő-testület által alapított díjak átadása
 év sportolója Díj: Pálfi György
  év szociális Díj: szüle andrásné
 év nevelője Díj: szórádné Bozorádi erzsébet
 év Kultúra Díj: Balogh györgy
 Jászkisér Városért Díj: Jászkiséri Polgárőr egyesület 
 város Díszpolgára: szabóné Katona róza háziorvos 
 (T.,2012.Xii.évf.6.sz.);(n.,2012.jún.5.)
14.  „Jászsági népi ételek” című könyv bemutatója a Városi 
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 Könyvtárban Horthyné Bathó edit ajánlásával 
15.  véradás
23.  éjszakai tárlatvezetés a tájházban a Csete Balázs Honismereti 
 egyesület szervezésében (n.,2012.jún.21.)
29.  semmelwis napi megemlékezés polgármesteri 
 Hivatal házasságkötő termében  
 2012. évben jubilálók:
 pap sándor 10. évét tölti az egészségügy területén
 Farkasné nagy márta 15. évét tölti szociális területen
 Halász Ferencné szintén 15. évét tölti szociális területen
 Kovács sándor és szűcs Attila 20. évét tölti az egészségügy területén
 Győri Jánosné 25. évét az egészségügy területén
 móré éva fogszakorvos 25. évét az egészségügy területén
 Baka ibolya fogszakorvos jászkisér településen a 30. évét tölti az  
  egészségügy területén
 juhász józsefné 35. évét az egészségügy területén
 gubiczné Csejtei erzsébet gyógyszerész 40. évét tölti az  
  egészségügy területén. (T.,2012.Xii.évf.7.sz.)Július
2.  az egerben megrendezett Országos Honismereti akadémián a 
 Honismereti szövetség elismerésben részesítette szakálné torma esztert a  
 honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért.
14.  ii. Jászkiséri Hagyományőrző  lovasnap (K.,2012.jún.)
21.  sportnap a sportegyesület szervezésében (T.,2012.Xii.évf.7.sz.)


