
A  LEADER  1026810  azonosító  számú,  Természeti  és  kulturális  örökség  megőrzése
célterületre  a  8323475882  azonosító  számon  nyilvántartott  „Jászsági  lokálpatrióta
közösségeket bemutató kiadvány”című pályázat megvalósításáról.

1./ Pályázó neve: Fényszaruiak Baráti Egyesülete 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.
2./ MVH regisztrációs szám: 1005350234
3./  A  projekt  lebonyolítója:  Tóth  Tibor  elnök -  a  kiadvány  szerkesztője,  
felelős kiadója –  a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (adószám: 18822317-1-16)  hivatalos
képviselője.

A könyvkiadás előzménye:

Jászjákóhalmán  2005  októberében  hét  jász  település  (Jászágó,  Jászárokszállás,
Jászboldogháza,  Jászfényszaru,  Jászjákóhalma,  Jásztelek  és  Pusztamonostor)  lokálpatriótái
megalakították  a  Jász Baráti  Társaságok Vezetőinek  Fórumát,  amely  azóta  minden  évben
bővülő települési létszámmal jön össze egy-egy jász településen.

A  VI.  Jász  Baráti  Társaságok  Vezetőinek  Fórumán  2010.  szeptember  25-én  Jászdózsán
vetődött fel először a szervezeteket bemutató kiadvány megjelentetésének gondolata.

A megvalósításra a 2011. évi LEADER HACS pályázati felhívása adott lehetőségét, és az
elmúlt  évi  jászágói  VIII.  találkozón  már  a  részletekről  beszéltünk,  összeállt  az  a
szempontrendszer, ami alapján egy-egy szervezetet a könyvben bemutatunk.

Természetesen  még  hátra  volt  a  legfontosabb  kérdés,  a  kiadvány  megjelentetésének
előfinanszírozása. Mivel ebben partner volt Jászfényszaru Város Önkormányzata, így
pénzügyi együttműködést kötöttünk, ezzel megteremtettük az anyagi hátteret a kiadáshoz. 
Az önkormányzaton kívül egy térségi vállalkozással pénzügyi és tizenkettő civilszervezettel
szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk.

A nyomdai  előkészítéshez,  szerkesztéshez  19  közösség,  szervezet,  alapítvány  részéről
harminchárom fő adott írásos anyagot, és 364 fotó gazdagítja a kiadványt.

A 17 jász  településen  -  Jászfelsőszentgyörgyöt  kivéve  -  16  helyen  működik  lokálpatrióta
közösség,  szervezet  hosszabb-rövidebb  idő  óta.  Közös  ezekben  a  szervezetekben,
közösségekben,  hogy  a  település  értékeinek,  hagyományainak  megmentésén,  gyarapításán
dolgoznak, tevékenykednek, bevonva ebbe az elszármazott, településről elkerült személyeket,
vagyis  összetettebb  és  többrétű  feladatokat  szerveznek,  végeznek,  mint  más  szintén  a
településért dolgozó civilszervezetek.

A 4 városban,  1 nagyközségben és 11 községben összesen 5 lokálpatrióta  közösség (nem
bejegyzett)  10  egyesület,  ebből  5  közhasznú,  2  közhasznú  alapítvány  és  2  közalapítvány
működik, ezek tevékenysége olvasható a kiadványban. Ez összesen 19 közösség, szervezet,
mert Alattyánon, Jánoshidán és Jászfényszarun az 1-1 szervezeten túl 1-1 alapítvány, illetve
Jánoshidán közalapítvány is működik hasonló céllal.



Legrégebbi múlttal  - 27 évvel - Jászárokszállás szervezete rendelkezik,  őt követi  21 évvel
Jászágó,  20  évvel  a  jászfényszarui  FÉBE,  19  évvel  a  Jászfényszaruért  Alapítvány  és  a
legfiatalabb, de igen aktív az elmúlt évben alakult jászalsószentgyörgyi közösség.

Ebben az évben ünnepli 5 éves jubileumát a Jászszentandrásért Baráti Kör Egyesület, 15 éves
fennállását  Alattyán  Gecse  Árpád  Helytörténeti  Kőr,  a  Jásztelkiek  Baráti  Köre,  a
Pusztamonostoriak Baráti Köre, 20 éves évfordulóját a Fényszaruiak Baráti Egyesülete.

A 19 közösség 252 évet dolgozott a jász településekért, ez átlagban 15,8 év településenként.

A könyv a következő paraméterekkel 2013. február 4-én jelent meg:

163x234  mm,  176+4  oldal  terjedelemben,  2500
példányban, a nyomás borító 4 oldal 4+0 szín color,
belív  176  oldal  4+4  szín  color,  anyagborító
műnyomó matt 300 g, belív ofszet 80 g, kötészete,
ragasztó kötve, méretre vágva, borító 1 oldalon matt
fólia.

A  könyvet  Tóth  Tibor  szerkesztette,  az  előszót
Magyar  Aliz,  a  Jászjákóhalmáról  Elszármazottak
Baráti  Társaságának  elnöke  írta,  anyanyelvi  lektor
Kotánné Kovács Tímea. 

Magyar  Aliz  előszavából  idézve:  „…A  közel
tízéves  összefogás  eredményeként  megszületett  az
együttműködés  első  kézzel  fogható  gyümölcse,  a
kiadvány.  Reményem szerint  ez  a  könyv  is  sokat
fog segíteni abban, hogy még jobban megismerjük
egymás  tevékenységét,  és  merítsünk  egymás
tapasztalataiból, sikereiből.”

Az ünnepélyes könyvbemutatóra a 20 éves a város és a FÉBE rendezvénysorozat részeként
a  redemptio  268.  évfordulóján,  2013.  május  6-án  Jászfényszarun,  a  Kisiskola
színháztermében került sor. Az ünnepség több mint 70 fő résztvevőjét Győriné dr. Czeglédi
Márta és Bolla János jászkapitány köszöntötte. A jászsági sajtónak és az elektronikus média
képviselőinek  a  kiadványt  dr.  Pethő László  egyetemi  docens,  a  Jászsági  Évkönyv felelős
szerkesztője  méltatta  és  mutatta  be.  Pethő László többek között  a könyvben megjelenített
szervezetek  sokszínűségét  emelte  ki,  és  mintegy  módszertani  kiadványként  is  ajánlotta  a
könyvet, hiszen sok használható ötletet, értékes tapasztalatot meríthetnek egymás munkájából
az  olvasók.  Az  ünnepségen  Tóth  Julianna  7.  osztályos  tanuló  Lackfi  János  kortárs  költő
versével  színesítette  az  ünnepséget.  Tóth  Tibor,  a  FÉBE  elnöke  a  könyv  megjelenését
segítőknek  tiszteletpéldányokat  adott  át.  A  kiadványból  -  a  szervezetek  tagjain  túl  -
valamennyi jász település könyvtára, a Jász Múzeum és a Jászok Egyesülete is kapott. 



Fotók az ünnepélyes könyvbemutatóról:

 


