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„JÁSZFÉNYSZARU KITÁRTA KAPUIT”
Beszámoló a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről

(folytatás az 1. oldalról)
A világtalálkozó eseményeinek sorában elsőként említjük a Jász Mú-

zeumban június 28-án csütörtökön megnyílt nagyszabású régészeti 
kiállítást, A Jászság kapuját. A vitrinek, installációk, tablók kivétel 
nélkül Jászfényszaru kulturális emlékeit mutatják meg az érdeklő-
dőknek. A résztvevőket Hortiné dr Bathó Edit múzeumigazgató és 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte. A kiállítást 
dr. Selmeczi László régész nyitotta meg.

Június 29-én pénteken délután a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár klubtermében került sor az elmúlt évben megjelent Civil 
kurázsi című kötet bemutatására, melyről jelen lapszámunkban olvas-
ható tudósítás.

A XXIV. Jász Viálgtalálkozó ünnepélyes megnyitója 15 órakor kez-
dődött a Kisszínpadon.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntőjében elmond-
ta, milyen megtisztelő érzés számunkra, hogy a 25 éves városi címmel 
rendelkező Jászfényszaru adhat helyet a XXIV. Jász Világtalálkozónak 
a dr. Dobos László által vezetett Jászok Egyesülete partnerségében.

A polgármester asszony elismeréssel szólt az előkészületekben köz-
reműködő kollégáiról, közösségekről, a segítőkész lakosságról, majd e 
szavakkal nyitotta meg a háromnapos rendezvényt: „Üdvözlök min-
denkit! Jászfényszaru kitárta kapuit, várjuk önöket!“

Ezután Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a vi-
lágtalálkozó résztvevőit.

Elmondta, hogy a jászok sohasem adták fel a lelkükben mélyen élő 
érzést, szabadnak kell lenni. Ha kellett, karddal vívták ki, ha kellett, 
csengő rajnai forinttal váltották meg szabadságukat. Ezzel utalt az 
1745. évi jászkun redemptióra, mely történelmi esemény emlékére 
rendezik a jász világtalálkozókat.

A jászok és kunok az idők során nem elszigetelődtek a Kárpát-me-
dencében, hanem egybeolvadtak a magyarsággal, amely által egymást 
is erősítették. Az ilyen találkozók azért fontosak, hogy a hagyományok 
tovább éljenek nemzedékről nemzedékre, erősítve a nemzetet.

Dr. Piroska Miklós, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke méltatta a 
jász települések és a közgyűlés munkáját, amely eredményeként sok si-
keres pályázat született. Elmondta, Jászfényszaru nagymértékben járul 
hozzá a térség fejlődéséhez.

A város eredményei jól láthatók nemcsak a hagyományőrzésben, 
hanem a fejlesztésekben is. Jászfényszaru a Jászság kapuja, a Jászság 
motorja is, mert minden tekintetben elöl jár az elsők között.

Horváth Áron, a helyi általános iskola 7. osztályos tanulója – tavaly 
a Fölszállott a páva vetélkedő országos döntőjének első helyezettje – 
cimbalomjátékában gyönyörködhetett a megnyitó ünnepség közön-
sége, amelyet később a Városházán Fekete Csilla egyetemi hallgató 
zongorajátéka követett.

A frissen felújított Régi Parókia – új nevén Kereskedelmi, Szolgál-
tató és Információs Pont – épületének ünnepélyes átadása előtt Solti 
Lilla, az MTV külügyi szerkesztője, a nap műsorvezetője ismertet-
te Jászfényszaru „Zöld Város“ projektjét, melynek keretében ezt az 
épületet is felújították. Az új funkcióval bővült, jó ízléssel kialakított 
termekben több kiállítást is láthattunk. A XXIV. Jász Világtalálkozó 
tiszteletére rendezett kiállítások – melyek alkotóit Bordásné Kovács 
Katalin, a helyi közművelődési intézmény igazgatója mutatta be a 
megnyitón – még további helyszíneken ma is látogathatók. Jelen lap-
számunkban az érdeklődők tájékozódhatnak a kiállítások helyéről és a 
nyitvatartási időkről.

A program a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színházter-
mében folytatódott, ahol a Cigánykéretőt mutatta be teltház előtt a 
jászfényszarui cigány színjátszó csoport Kovács Timea rendezésében.

Június 30-án szombaton 9 órakor kezdődött a jászok főpapi szent-
miséje a templomban, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celeb-
rált. Az Egri Egyházmegye főpásztorát illő tisztelettel köszöntötte – a 
megjelent hívekkel egyetemben – Kiss Gábor jászfényszarui plébános, 
érseki tanácsos, érdemes esperes. A szentmisén közreműködött Szabó 
Krisztina énekművész, Molnár Tamás egyházzenész, kántor-karnagy, 
a jászfényszarui iskolás gyermekek kórusa és a felnőtt kórus Sándorné 
Tóth Éva kántor vezetésével. A szentmise után kezdődött a találkozóra 
érkezett küldöttségek hagyományos ünnepi felvonulása a Szentcsa-
lád tértől a művelődési házig s onnan vissza a Nagyszínpad előtti térre. 
Huszárok, mazsorettek, zenészek, hagyományőrző csoportok, lovasok, 
hintók, fogatok tették még látványosabbá a vidám, színes ünnepi fel-
vonulást, mely Jászfényszaru apraja-nagyját is a főutcára csalogatta. 30 
település táblái mögött vonultak a város vendégei. A sort a legnépe-
sebb jászfényszarui csapat mögött az íjászok zárták.

Pontban délben megszólalt a fényszarui harang a Magyar Rádió köz-
vetítésében, mely harangszó a díszünnepség kezdetét is jelezte. Az ün-
nepség műsorvezetője, Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető, a Nem 
zeti Közszolgálati Egyetem oktatója sok értékes információt osztott 
meg a folyamatosan érkező vendégekkel. Beszélt a redemptióról, ami-
kor a jászok és a kunok a szabadságukat megválthatták Mária Teréziá-
tól 1745. május 6-án. A rendszerváltozás után ezt a napot emléknappá 
nyilvánították. A jászok és kunok eme nagy ünnepe alkalmából tartják 
1995. óta a jász világtalalálkozókat, ezzel is tisztelegve szabadságszere-
tő őseik emlékének.

A díszünnepséget megtisztelte jelenlétével Jakab István, az Ország-
gyűlés alelnöke, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Kállai Mária 
országgyűlési képviselő, dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott, 
Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének főtitkára, alkotmányjogász, dr. Sziráki András, a JNSZ Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Dobos Róbert, a Jászberé-
nyi Járási Hivatal vezetője, Vári Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal 
vezetője, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke, Borbás 
Ferenc regnáló jászkun főkapitány, Bertalan János regnáló jászkapi-
tány, Ézsiás István, az első jászkapitány, Tóth Lajos nagykun és Bá-
lint György kiskun kapitányok, Lee Chun Jae Samsung-elnök s az 
általa vezetett delegáció, Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Elhangzottak Jászfényszaru díszpolgárainak nevei: (+) Penczner Pál, 
prof. dr. Dobák Miklós, Szabó Imrefia Béla, dr. Facskó István, dr. 
Lakatos Béla, Siho Jang, Török Sándor, dr. Kis Zoltán, (+) dr. Kuti 
György, Langó Péter, Tóth Tibor. Török Sándor és dr. Kis Zoltán 
üdvözletét küldte a jász világtalálkozó résztvevőinek.

Az ünnepséget megtisztelte megjelenésével Jászfényszaru város kép-
viselő-testülete, az itt élő lakosság, az elszármazottak és az eseményre 
érkező vendégek.

Prof. dr. Dobák Miklós, városunk díszpolgára az elszármazottak 
nevében üdvözölte a megjelenteket, arról szólt, hogyan éljük meg a 
kettős jász-magyar identitásunkat. Beszéde után kezet fogott a színpa-
don sorakozó fényszarui összevont kórus néhány tagjával, megerősí-
tendő, hogy az össztartozás érzése ne múljon el.

(folytatás a 3. oldalon)

A Kereskedelmi, Szolgáltató és Információs Pont ünnepélyes átadása.
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