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Tervezett programok 2021 évre 

 

   A FÉBE online az egyesületi elnökségi tagoktól véleményeket, javaslatokat gyűjtött a 2021 

évi programunkra. 

   Az első félévre a járvány miatt nem tervezzünk fix. programot. A közgyűlésünket május 26-

ig tisztújítás miatt meg kellene tartani, de ez a járvány helyzet miatt kitolódhat. A jelenlegi 

elnökség és tisztségviselők megbízatása a járványhelyzet megszűnését követő 90 napig fenn 

áll, illetve munkájukat kötelesek addig végezni 

 

   A helyi általános iskola felső tagozatosainak és a Jászfényszaruról középfokú oktatásban 

résztvevőknek, felsőfokú tanulmányokat folytatóknak a Jászfényszaruért Alapítvánnyal 

közösen február hónapban pályázatot hirdet meg a helyi 2021-es évfordulókhoz 

kapcsolódóan. 

- augusztus 20-án, 15 órától a Kemence ünnepét a Kiss József Helytörténeti 

Gyűjteménynél tervezzük vagy nagyobb produkció esetén a művelődési ház 

nagytermébe a műsor részét.  

- szeptember 18-án, 15 órától a Kulturális Örökség napot kiállítással egybekötve a 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kiállító termébe tervezzük. 

- december 29-én 17 órakor a Régi Kaszinó étterem és kávézóban tervezzük az 

Óévbúcsúztatót, műsorral egybe kötve. 

- októbertől a Városi Értéktár tárgyalójában két hetenként hétfői napokon régi videóval 

rögzített helyi események vetítését tartunk, a hely adott.  

- Mivel tagjaink a helyi lakosok a járványhelyzet elmúlásával szeretnének Jászfényszaru 

határából kilépni, így legalább két belföldi kirándulást szeretnénk szervezni. Időpontot 

nem tudunk, előre rögzíteni ezek 50-100 embert érinthetnek adott napon, ha más 

program is van oda az itthon maradottak mehetnek. 

- A 2020-ban elmaradt külföldi utat is pótolni szeretnénk, ennek időpontját előre nem 

tudjuk talán augusztus vége szeptember hónap. 

- Októbertől az évvégéig 2-3 ismeretterjesztő előadást is tervezzünk várhatóan pénteki 

napokra 17 órától oda ahol lesz hely, és mivel egy ilyen előadás 20-30 embert érdekel, 

ha éppen akkor más program is van, tudnak választani, ha még járvány helyzet nem 

volna, akkor sem tudunk januárban előadókat lekötni október november és 

decemberre. Erre csak országosan nagyon híres embereknél van lehetőség, amit mi 

megfizetni nem tudunk, mert ők naptár szerint dolgoznak.  

- 2020-ról három színházi elmaradt bérletes előadásunk van és már 2021 évben 

februárig újabb 3 előadás, ezek pótlása mikor lesz. 

- A Szűcs Mihály Huszárbandérium márciusban 25 éves biztos tartanak 

állománygyűlést a járvány elülte után, ez specifikus rendezvény és zártkörű.  



- A FÉBE a szűcs Mihály Huszárbandérium megalakulásának negyedszázados 

jubileuma kapcsán emlékbélyeget jelentet meg. 

- A járványhelyzettől függetlenül önkormányzati támogatást, két régi sírt kívánunk 

rendbe tenni dr. Lédig Lajos alsótemető, Gusztin Mihály és Nóge Gyula sírját a felső 

temetőben. A bonyolítását vállaljuk, mert nagy része a munkának szakiparost igényel.  

- A FÉBE fájához, a mamutfenyő megjelöléséhez táblakihelyezést az elültetés három 

éves évfordulóra kívánunk elhelyiezni.  

- Három helytörténeti könyv utólagos digitalizálását tervezzük elvégezni, Kiss József 

1989-ben, Szűcs Mihály 1996 és Langó Péter 2000-ben megjelent könyvek is 

elérhetők és olvashatók legyenek az Értékek Tárházában a FÉBE honlapon.  

- Dr. Kiss Dávid Sándor részéről folytatódik a tanyakutatás 2021 évben is. 

Érdekességek a kutatás kapcsán a helyi lapban jelennek meg.  

- Folytatjuk a Zsámboki Lászlótól minden héten egy vers közzétételét, amíg erre igény 

mutatkozik, jelenleg több mint 120 rendszeres olvasója van a bejegyzésnek.  

- Folytatjuk a helyi lapban az Értéktári érdekességek havi közzétételét.  

- A FÉBE a helyi lapban és honlapján a 2021 évi főbb jászfényszarui évfordulókról 

megemlékezik. 

- dr. Kuti György a FÉBE alapító tagja, a város posztumusz díszpolgára 100. 

születésnapja tiszteletére emlékbélyeget adunk ki szeptember 2-án. 

- Előkészítjük a Tanítók emlékművének 2022 évi felújítását és hallhatatlan tanítók 

nevének a bővítését, akik az utóbbi 10 évben hunytak el, egyúttal ha van fogadó 

készség az első óvónőnek, Márkus Máriának emléktábla állítást tervezzünk, az új 

óvoda falára. 

- Együttműködünk a Jász Múzeummal a helyi intézményekkel, civilszervezetekkel 

megismerve az ő programjaikat.  

Jászfényszaru, 2021. május 21. 
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