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KÉPES TUDÓSÍTÁS A JÁSZFÉNYSZARUI FŐTÉRRŐL

A most bemutatott fotók az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 jelű „Jászfényszaru Városköz-
pontjának értékmegőrző megújítása” című projekt keretében készült el. Illetve a pályázatot 
követően kerültek kiegészítésre. Az 50 darab képből 2013. augusztus 19-én nyílt kiállítás 
Jászfényszarun az új üzletházban. A pályázatban kitűzött cél az volt, hogy a képanyag bemu-
tassa Jászfényszaru városközpontjának 2012 és 2013 között zajló átépítésének mozzanatait. 
A fotók a Főtér projekt által érintett épületeit és térrészleteit: a Városházát, az üzletházat, a 
városgondnokság, a kaszinó, az élelmiszerbolt és a Templomkertet mutatják be.

 A most közölt felvételeket jászfényszarui fiatalok készítették. Név szerint: Farkas Kristóf 
Vince, Menyhárt Éva (14.;15.) és Pál Alíz (10.).
Jászfényszaru Főtere több közterületből áll. A templom körülötti terület a Szent Család tér. 
A városháza és a Rimóczi kastély közötti rész a Szabadság tér. A Főtér két nyugati végpontja 
pedig a Szabadság út és a Dózsa György út. A templom körülötti terület a középkortól egé-
szen a XVIII. század második felééig temető volt. A XX. század elején itt került kialakításra 
Jászfényszaru első rendezett parkja, amit Templomkertnek nevezünk. A parkban számos érté-
kes szobor található (Szent Család szobor, Szentháromság szobor, I. világháborús emlékmű). 
Kellemes színfoltja a parknak a szökőkút, mely a gyeppel, a padokkal és a kövezettel együtt 
2012 és 2013 között szintén jelentősen megújult. A mai Szabadság tér és a Dózsa György út 
korábban piactér volt, ahol sokáig a heti piacokat tartották.

Kaszinó

A kaszinó 1926-ban épült vendéglő és kocsma céljára. Az épület jórészt szecessziós stí-
lusjegyeket tartalmazott. Az államosítás után bár az épület eredeti funkciója megmaradt, de 
a főhomlokzatot szocreál stílusban jórészt átépítették. Az épületet 2011-ben bezárták, majd 
2013-ban átépítették és bővítették. Az 1970-es években átépített főhomlokzatot új műanyag 
cirádákkal egészítették ki.

Városháza

A városháza 1825 és 1827 között épült fel klasszicista stílusban. A földszinten többek között 
két fogdát is megépítettek, amit az itt fogvatartottak egyedülálló börtönrajzokkal és a XIX. 
századból származó névjegyekkel láttak el. (Jelenleg a fogdák rajzai nincsenek bemutatva.) 
Az épület földszintjén az 1970-es években a helytörténeti kiállítás lett kialakítva. Az 1980-as 
évektől a 2000-es évek elejéig a rendőrörs is itt működött. 1968-ban a városháza épülete mellé 
lapos tetős emeletes községi tanácsházat és MSZMP pártházat építettek és a két épületet ösz-
szenyitották. A rendszerváltást követően a volt pártház is az önkormányzathoz került. 2012 és 
2013 között a lapos tetős épületet jelentősen átépítették a régi városházát pedig felújították. A 
két építményt modern emeletes erkéllyel bővítették.

Farkas Kristóf Vince
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Üzletház

Az üzletház helyén az 1959-ben épített pedagógusház állt, aminek a helyén korábban egy 
több mint 100 éves községi ház állott. A pedagógusházat 2012-ben lebontották, helyére pedig 
2013 nyarára készült el a több helységből álló földszintes üzletház épülete.

Élelmiszerbolt

A főtéri építkezések konzorciumi partnere a Cserháti és társa Kft volt. A családi vállalkozás 
élelmiszerboltját 2012-ben a Főtérre nyíló új épülettel bővítették, melyben új helységek és a 
főbejárat kapott helyet.

Zenepavilon

A Zenepavilon a Rimóczi kastély parkjában található. A magasföldszintes villát a szőlővel 
és borkészítéssel foglalkozó jászfényszarui Rimóczi család építette az 1910-es években. Ké-
sőbb az épület többek között TSZ székház volt. 2012 előtt az egykori termelőszövetkezet fel-
hagyott melléképületei voltak a Rimóczi kastély udvarában. Ezek elbontását követően került 
felépítésre a fából készült zenepavilon. 
Az épület környezetét parkosították, illetve lekövezték.

Városgondnokság

Az épület helyén egy idős népi lakóház állott, melyet később a Hangya Szövetkezet boltjaként 
használtak. A II. világháborút követően az épületet a Főtérre nézően bővítették, ahol később több 
üzlet kapott helyet. 2012-ben az épületet elbontották és helyére a városgondnokság épült.

Polgármesteri Hivatal 2010
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Tető nélkül

Épül a tető
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Városháza: A falkutatás rétegei

Városháza, aula felújítás alatt
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Városháza, aula

Városháza, az egykori fogda bejárata
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Városháza, börtönfeliratok

Városháza kapubejáró
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Templomkert 2009

Templomkert
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Esti szökőkút

Üzletház panoráma
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Főtér panorám
a
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Kaszinó

Kaszinó 2013



Képek a Jászságból172

Kaszinó hátsó homlokzatépítés alatt

Városgondnokság
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