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Jász baráti közösségek XVI. fóruma Jászfényszarun

A Jászjákóhalmáról Elszármazot-
tak Baráti Társasága (JÁKÓB) elnöke, 
Magyar Alíz 2002-ben a jászok világ-
találkozója alkalmából Jászjákóhalmán 
kezdeményezte a közösség létrehozá-
sát. A jászsági településeken tevékeny-
kedő elszármazottakat is tömörítő, ér-
tékőrző, értékeket és hagyományokat 
teremtő szervezetek közössége azzal a 
céllal találkozik évente, hogy egymás-
tól szerezzenek tapasztalatokat. Az el-
határozás 2005-ben Jászjákóhalmán 
megszervezett első fórumon realizáló-
dott, elfogadva a közös célokat, a mű-
ködés formáját.

A harmadik találkozót 2007-
ben a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete szervezte meg. A 
FÉBE által 2013. május 6-án – a 
Redemptio 268. évfordulójára 
Leader pályázatból megjelen-
tetett – Jászsági lokálpatrióta 
közösségek tevékenysége című 
könyvbemutató kapcsán ismét 
találkoztak. A kiadványban ösz-
szegezésre került sok fotóval az 
akkor működő szervezetek, kö-
zösségek tevékenysége.

A XVI. találkozás megszer-
vezését az elmúlt évi fórumon, 
Jászfelsőszentgyörgyön vállal-
tuk fel. Az eredetileg is őszre 
tervezett rendezvény tervezé-
sekor még nem számoltunk a 
kialakult járványhelyzettel. A 
július elején kiküldött tájékoz-
tatóban már konkrét dátum 
szerepelt szeptember 19-e, bízva abban, 
hogy a vírus második hulláma októ-
bernél előbb nem érkezik.

A 18 jász település közül jelenleg 14-
ben működik a közösen megfogalma-
zott célok szerint civil közösség. Sajnos 
korábban a jászkiséri, az elmúlt évben a 
jászdózsai egyesület, illetve alapítvány 
szűnt meg.

A találkozóra 11 településről – Já-
noshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, 
Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, 
Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Pusz-
tamonostor – jelentkeztek 25 fővel. 
Alattyán, Jászivány és Jásztelek egyéb 
elfoglaltságra, más rendezvényen való 
részvétel miatt nem élt a meghívás el-
fogadásával. A járványhelyzet miatt fo-
kozott biztonsággal a Rimóczi-kastély 
nagytermében – mint 2007-ben – vár-

tuk a jelentkezőket, végül 9 szervezett 
képviselője érkezet meg 22 résztvevő-
vel. A regisztrációt követően a szokásos 
beszámolóval kezdődött el a fórum. 
Névsor szerint az elmúlt október óta 
eltelt időszakot foglalták össze a közös-
ségek vezetői, az eredmények mellett a 
gondokról is szó esett.

A koronavírus miatt sok tervezett 
rendezvény elmaradt, különösen fájó 
ez azon közösségeknek, amelyek lét-
rejöttük kerek évfordulóját ünnepel-
ték volna 2020-ban. Több szervezetnél 
visszaemlékezéseket írtak, a világhálón 
kutatásokat folytattak. Minden szerve-

zetnél gondot jelent a fiatalok bevonása 
a közösségi munkába, és a vezetés fia-
talítása is.

A fórum szünetében átsétáltunk a 
városházára, és a díszteremben közö-
sen megnéztük Sisa József Jászságért 
Díjjal is kitüntetett ötvös, iparművész 
alkotását, az Időszalag ötvöszománc fa-
liképet, ahol egy szájmaszkos csoport-
kép is készült az utókor száma.

Mátyás királyról a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár aulájában be-
rendezett kiállítással összefüggően ké-
szült 20 perces filmet közösen néztük 
meg. A főtéren a városnéző séta kap-
csán a régi parókián három kiállítást 
néztünk meg, majd a Városi Értéktárat 
meglátogatva, kocsikba szállva a Szent 
József Szabadidő parkban tettünk sétát, 
ahol megtekintettük a Cigányzenészek 
emlékművét.

A következő megálló a művelődési 
ház parkolójában volt. Az épületben 
megismertük a korábbi filmhez kap-
csolódó Mátyás király és kora kiállítást, 
halálának és uralkodásának 530. évfor-
dulója kapcsán. A két földszinti kiállító 
teremben megnéztük Ézsiás Gyöngyike 
festmény kiállítását, és az egri Eventus 
középiskola fényszarui növendékeinek 
(Dombi Áron, Nyes Dániel, Pető Sára 
és Szeremi Fanni) képalkotásait.

A Kiss József Helytörténeti Gyűj-
teménynél már várt bennünket Pető 
Lászlóné, aki bemutatta a gyűjteményt. 
A találkozó kapcsán a rendező szer-

vezet vállalta, hogy a szervezetek ál-
tal eddig megjelentett kiadványokból 
elektronikus bibliográfiát állít össze, 
hogy közkincsé tegyük ez irányú tevé-
kenységünket.

Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy 
bátrak voltak, akik eljöttek, jó volt 
megint találkozni és eszmét cserélni 
egymással. Az elmúlt három hétben 
senki nem betegedett meg, így megál-
lapíthatjuk, hogy élményekben, isme-
retekben gazdagodtunk, de szerencsére 
vírusban nem.

Bízom benne jövő ősszel Jászjákóhal-
mán – járványtól mentes időszakban 
– közösen ünnepeljük meg a JÁKÓB 
fennállásának két évtizedes fennállását, 
ami ugyan 2020-ban lett volna, de ün-
nepelni ezt a jeles évfordulót 2021-ben 
is emlékezetes lesz.

Tóth Tibor, a FÉBE elnöke
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