A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzati könyvtárak

ESEMENYNAPTARA

1992.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzati
könyvtárak

F.SEMÉMYNAFTAftA
1992,

Szolnok
1994.

OssEeillílotta:

Leogytlaé Mo/aJr

Kiadja a Verseghy Ferenc Mtgye Künyviár.
Készüli a Verseghy Ferenc Megyei Xönyvlár sokszorosító
jában. A/S-öi mérelben, 100 példányhanFelelös kiadó: Benalaccé Kovács Piroska
Szolnok, 1994.január

ESEMÉNYNAPTÁR

1992.
Január
MesTerszállá*: angol nyelvtan folyam induli a klubkönyvr árban.
könyvtár.

iratszekrényt

és

Íróasztalt

vásárolt

a

Kunszentmártoni a városi önkormányzat Suthmán
Józsefet nevezte ki a könyvtár élére.
2,

Kisújizállás: új Síoljjál tálaiként téma figyel 6 katalógus szerkrszré** induh az ónk ormán yiati ülések
és rendelitek anyagából.

7-

Tiszafüred: a Könyvtárpártoló Alapítvány kuraiáriurnának ülése.

11,

Megyei Könyvtár; Csokonai vers- és prózamondó
verseny.

16.

Kunesorba: ? töröksienfmíklósí Kolombuií. vetélkedőn több kuncsotbai gyerek veti részt, egyikük
6. helyezést érte ei.

!(•_

S z o l n a k Városr K ö n y v t á r : n é m e t T a n g o l , f r a n c i a
nyelvű műfordító versenyt iudítoit a könyvtár.

17-

Jáaoshida:
előadása.

Fercncsik

István

Természet gyögiá

22.

Jászapáti: mini m é r i umi pályába ion
szegből (150.000 Ft] számítógépet
könyvtár.

25-26.

Nagykörű: 24 órái veti!keá5 G költség fiataljai
számára. A 150 főnyi versenyző tábor általános
műveltségi kérdésekre válaszolt.

3D_

Jáí7síentamlrásT Vámos LásHd agrármérnök t l ö adása a
k
i
í

nyert őszvájárok a

Ffbruár
áa: TEXTLIB integrált köfiyvtári
vasáruU a könyvtár.

szoftvert

Mez6hékt míoisiiíriumi és megyei pályázatból
színei íelewizidt, erősítőí, haog^íóróf, í
polcor, aszfalt, széket és IDÜ soros videók a
vásárolt az AMK könyvi ára.
a Mtgyei Könyvtár álial
tett megyei alapfokú könyvtárosi ranfotyamnak 8
alkalommal, szeptemberig a városi könyvtár adott
helyei .
4-

Já^ijákőhalma: mesemondó verseny alaöTagozatosoknak.

5 IS.

JásX4lsúsz«nt^yörgy=

10-

Mefcfihck: közpooii fűtés izereléit fejeződött be az
íntéí menyben.

Róna

tmy

11.

Tiszaföldvir játékos vetélkedő 6. osztályosaknak
Gárdonyi Egri Csillagok c. művéből,

13.

Szolnok Városi Könyvtár: „Animals" l.utra vetélkedőt rendezel I a könyvtár a világ illatainak ismeretéből.

14-

Tiszafüred: Utunk Európába címmel a „liberális
esték" sorozat megnyílásaként dr. Stefan A. Musté
tartott elíadisl-

17-

Zagyvarákas: megalakult a községi könyvtár
Védegylete. A befizetett pénzből music-centert vísároJt a könyvtár.

Kunsíenlmártoa; helyi pályázaton nyeri
gyarapodott a videotéka.
1-

Fegyvernek: Budainé Aiattyányi Magdolnát nevezlek ki a Művelődési Ház és Könyvtár vezetfköayvtáraiának.

7-

Zagyvarékas:
a Laki telek Alapítványtól
nyen
32.000 Fl-OQ rendhagyó irodalom órát és pódium
indított a könyvtár.

12-

Szolnok Városi Könyvtár: frő-olvasö
találkozó
Rithnovszky Jánossal, A fény rálió oldatán c. mű
alapján.

15.

Újsiász: aiava Jő verseny általános iskolásoknak, Pelőfi verseiból.

19,

Kisújszállás: Ö.Tóth Lajoíné Kurucz Máriár, a városi
könyvtár igazgatóját búcsúzta!iák a városi igazgatók, nyugdíjazása alkalmából*

19_

Megyei Könyvlár: a városi könyvtári ga iga lók tanácskaíása. Napirendea: alapító okirat, statisztikai
eredmények, számi tó gépesíi és.

-3-

19.

Szolnok Városi Könyvtár: „Még menthető" címmel
nagysikerű környezetvédelmi rajzpályázaiai ás kiállítást rendezeti a könyvtár.

24.

Kisújszállás:
a városi önkormányzati
ÍQO.ÍXIQ Ft-ot szavazott meg a zenei részleg lambériázására és villanyszerelésre.

Jászapáti: értéke* anyaggal gazdagodott a helyismereti gyűjtemény: a kápolnán található 253 éves
„kÖnyörgés pestis idején" íráa szövegével.
Jáizfényszam: a képviselőtestület által meg szavazón 70.000 Ft-ból viflanyírógépet tfs zenei dokumentumok tárolására alkalmas szekrényt vásárolt a
könyvtár.
TörökszentBftUa: a TEXTAR-TEXTLJB számítógépes fejlesztési rendszer kialakírásához, valamint
adatbázis é% számítógépek vásárlásához közei félmillió forinttal járult az önkormányzar.
Jászfelsűszentgyörgy: színes tele vízié val és videomagnóval gyarapodott a könyvtár felszereltségeÖcsöd: József Attila szavalóverseny fel ifitagozatos
gyerekeknekSzolnok: a Helényi Cféza Kórház könyvtara vendégül látta a város könyviárvezet6itKarcag: fró-olvasó találkozó Marék VcronikávaL
Jái£jákóhalma: dr. Stabá Miiia el&adása az egészséges életmódról.
Karcag: a Kazinczy-verseny városi döntője.

8-9.

Torokszentmiklós: Arany János születésének 175.
évfordulója alkalmából szavalóverseny
gyerekeknek.

9-

Jászszeníandrás: gyermek szavaló verseny a költészet napja alkalmából.

9.

Kisújszállás
költészet napi vtrsmondó
óvodások, iskolások és felnőttek részére.

9.

Kunhegyes: a Kazinczy-verseny városi döntője.

10.

Abádszalúk:

költészet

verseny

napi vernnondó találkozó

közé p i skol ás okn ak.
10-

Kisújszállás: a Kazinczy-vers* ly területi döntője.

10.

Kunszentmártoni költészet napi szavalóverseny általános és középiiko Iá soknak.

10.

Martfű: területi Kazinczy-verseny.

10.

Öcsöd: a József Atilla emléktáblánál kölTészel napi
megemlékezést szervezett a könyvtár és az iskola
Tiszaörs: rendbagyö irodalomóra a XIX_ század
köllői címmel, Kun János közre működ éséveL
Jászdózsa; Vers- és prózamondó verseny a költísiet napja liszleleíáre-

10.
11.

1

11.

Tiszafüred: „Szép magyar beszéd * verseny a gyere k kön yvtárb a n.

15.

Jászberény: a könyvtár beszámolt az önkormányrali
k é p vis előtestül etn ek.

15.

Kunsieutmárlon; Kazinczy-verseny a Tiszazugi terül d Fanul 6 L számára.

-S-

15-22,

Megyei Könyvtár: DOS tanfolyam a náiózai munkatársai részire.

27-jún r l- Toröksíentmiklós; P!Régi idők mozija"
fHmilubot szervezett 3 könyvtár,
2B-

TiszaföTdvár:
Molnár
nyugdíjba vonult.

30.

Szolnok Városi Könyvtár: Benedek Elek
do verseny a költészet napja alkalmából.

Györgyné

címmel

könyvtárvezető

Május
T U ü k u r t ; a voli
könyvtár,

MSZMP székházba költözőn a

4-15.

Megyei Könyvtár: TEXTAR DOS tanfolyamot szervezen a hálózat számára a

5.

M«6tL-r:
Nagy Sándornál, a jogelőd Városi
Könyvtár igazgatóját meghatározatlan időre nyugdijazTák_

5.

Tiszafüred: a Tiszafüredi Eseménynaptár c. beEyivméreti kiadványt bemutatta a£ Uj Níplap.

&

Jászj^kőhalma: Orlóczi Uszló kmészmémök el6aóÁsa a cserepes dísznövényekről.

IL

Tiszaföldvár: Somogyiaé Sajlos Brigittát nevezte
ki az önkormányzat a könyvtár megbízott vezetőjének.

7,

Jászberény: a Romániában £]£ magyaroknak 6OO0
kötet könyvet ajándékozott a könyvtár.

7_

Tiszaföldvár: a Hét Törzs Alapítvány
sa, a könyvtárosok is alapító tagok.

megalakulá-

10.

Tiszafüred: betörök jártak a könyvtárban,
a KönyviárpánoJó Alapítványnak sitint adományokat- Nem feledkeztek meg a Robotzsaruról, a
Pókemberről és ü Hahotáról sem.

la

Megyei Könyvtár: Vadász János, a KKDSz országos
dnök? és Dr. Kenyéri Ka (sí in, a KMK jogásza
tartottak
előadási a hálózat könyvtárosa! és
önkormányzati munkatársak számára.

19-20.

Karcag; Jrd olvasó találkozó Kubassek Jánossai.

22,

Kunizentmirton: a Cseh és Szlovák Köztársaság
magyar nyelvű iskolai könyvtárainak segítésért
420 kötetes ajándékot küldatl a kftnyvtár.

24-

Csípa: új szolgáltaláskánt videoltazítták kolciöílzéie indult a könyvtárban.

26_

Kenderei: a Kun szentm i r tónban lebonyolított
alapfokú tanfolyam hallgatói látogatást teltek a
könyvtárban.

27-

Jászberény: zenés irodalmi esi Illyés Kinga sT-fnművésijiível „A lélek és a test szépsége" cimmel.

2*-

KJsűjííállás: az üanepi koayvncl vendége volt. Nemere litván.

28,

Mezőtúr: az. ünnepi könyvhét vendége volt Nemere
litván.

Június
Tisza bura: az iskolában működő ÁMK- konyvt árat
az épületen belül átköltűzterték. Az alapterület
felére csötkenl
: Gubuczoé Tömör Máriát nevezte ki a
városi önkományzai a könyvtár igazgatójává-

-7

1*

Űjszáiz: Buta 1 ÜLTED é Joó Kaialint - pályázata
alapján - nevezte ki az óakannányzat a nagyközségi könyviár vezeiöjének.

2_

Tiszaörs: a 700 évei község
vendége volt Jókai Anna.

3,

Jászberény: író-olvasó találkozó ,,A fény
oldalán" címmel Ritbrtovszky Jánossal.

3.

Jászfelsószenigyörgy: a Helikon bgyültes rendhagyó irodai a murája Petőfi müveiből.

3.

TórökszenFmiklós: az ünnepi könyvhát megyei
megnyitójának vendége Már tus Béla, az Alföld
főszerkesztője. Tarján Tamás irodalomtörténész és
Simon Zoltán kritikus.

4-

Abádszalók: az ünnepi könyvhét vendége Padár
Julianna költ*

ünnepi könyvbeti
túlsó

JAnffenyszani: az ünnepi könyvhéten ,,A izrreter
" címmel zené; irodalmi műsor felnötKözreműköd ott a Helikon Együttes.
4-

Jászfényszaru: zenés irodalmi műsor gyerekeknek
Kányadi Sándor veEseibűl, meséiből. Közreműködött a Helikon Együires. (Ünnepi könyvnéli rendezvény.)

4.

Kenderes: ünnepi könyvhcii írő-olvasó találkozó
Padisák Mihállyal.

4-

Megyti Könyvi ár: az ünntpí könyvhét vendége
vol( az Rurópai Uras főszerkesztője (Módos Péter)
és munkatárs* i.

4_

Rákóczifalva; ünnepi könyvheti iró-olvasö
fcazó Utasiy Józseffel,

8

4,

Szolnok Városi Könyvtár: az ünnepi könyvhét városi megnyitóját a könyvtár szervezte. Megnyitói
mondott
és
Találkozóit az olvasókkal
Spiró
György.

4.

Tiszaörs: az ünnepi könyvhál vendége voll Padi-iáit
Mihály.

5.

Kunsze a (marton: AZ ünnepi könyvhér vendége volt
Utassy Jóucf.

5,

Őrsöd: az ünnepi könyvhét vendege voll
Jóucf.

5.

Törökszentmikló's: Darvasi László költői, p

S_

Ti szab ura:
György.

9-

Fegyvernek: az ünnepi könyvhét vendége volt Spitó György.

9.

Tistafüred: A városi könyvtár munkája) (áFgyalta a
képviselűtestüLel,

12.

Jászfényszaru: a Bálim György újságíró iskola elókéíiílö stúdidjál végezte el Sugár Estvánné könyvlárvezetó, aki a helyi tap szerkeizlóje is.

15-

Jászberény: Petéi ZoJtán grafikusművész 1462 db
Tanieiszeret adozmányózott a koayvtámak-

15-26-

Torökszeatoiiktós: Amerika fölfedezése alkalmabúi 3 fordulós vetélkedő a város és a városkörnyék
általános iskolái számára.

lát, a város szülöttét látta vendégül a könyvtár az
ünnepi könyvhéten.
az ünnepi könyvttér vendége volt Spird

15-júL]5.

Kunhegyes: játékos olvasótábor 75 állataim* iskolás gyereknek, kirándulással, vetélkedővel, ^porttal strandol ássál, műemlékek lálogaiásával. népdal tanulással -

15.

Szajol: nyíri könyv- és sporttábori szervezeti a
könyvtár a szünidőben magányai gyerekek szamá-

16.

Jászberény: irodalmi est a Karunk szerkesztőségével, Csekc Péler szerkesztá
színművész közre működésével.

és Botfr

Ferenc

16.

Jászberénye kiállítás Kádár T. Tibor képzőművész
gyűjteményes grafikáiból b Kolozsvár kövei címmel- Megnyitotta Hajdú Demeter Dénes, az Erdélyi
Művészeién Alapítvány kuratóriumának elnöke.

16,

Tiszafüred: a képviselőtestületi ülés lapaszralatait
összegzA munkaárte.kfHeT dlkalmáhól a város
polgármestere. Kovács István láiugatásl lett a
könyvtárban-

20-

Jászapáti: a könynár rejtvény klubja 76 fővel
vett a Magyar R ej i vényfej tök OriEágos Egyesülete
által szervizeit versenyen.

20.

Karcag: írd-olvasó találkozó Balogb Sándor és
Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai köt tűkkel.

21-28-

Megyei Könyvtár: a Verstghy nyelvművelő" lezárásaként tábort, majd szóbeli és Írásbeli nemxeiközi
verseny! szervezel! a könyvtár.

25.

Kunszentmárton: a tetőszerkezet felújíi^sa, * csapadékvíz elvezetük felszerelése.

26.

Tiszafüred: második alkatommal törtek be •
könyvtárba. A tolvajok, mintán kifosztották az
alapílványi perselyt, a telőn ál távozlak.
10

39.

Kunhegyes: zenés irodalmi műsor Scllci Zoliin
nal és zenepedagógus feleségével.

f.

Kunszentmárton: minisztériumi ás önkormányzati támogatásból számítógépet vásárolt a
könyvtár.

t-

Siolo&k Városi Könyvtár: ..Magyarországi kirándulás" címmel nyári rejtvény induJt gyerekeknek.
Túrkeve: nyugdíjba vonult Szegé Lászlóné Tóth
városi könyvtárvezető.

17,

Tószeg: festés, mázolás a könyvtárban.

Nagyiván: új könyvek vásárlásához 20.000 Ft-ol
nyeri pályázaton a tönyrtár.
SujoL beíejezádött a klubkönyvtár belső felújítása (festés, parketta cseréj.
1,

Mezőtúr: az új épüJetbe költöztetett könyvtár
részlegei birtokba vették munka őrületüket.

1.

Tisza földvár; tnegioduli a kiselejtezett

1O-16.

Megytí Könyvtár: a könyvtár vendége volt
Tuuteri, a Rihimákí-í Városi Könyvtár olvasószolgálatának vezetője.

21,

Jászágó: oiefiatakult az Ágóíak Baráti Egyesüle-

11 -

könyvek

Szeptember
Jászárokszállás: nyugdíjba vonult Urvölgyi Andrásné könyvi árvezeló.
Karcag: kát videomagnói vásárait a könyvtár,
Kisújszállás: az önkormányzat 300.000
adott 3 zenei részleg lambériázására.

Fi öt

Kisújszállás: TEXTAR atfarbáziskezelo' rendszert
vásárolt a könyvtár.
Tisza igar: a könyvtár fesléie. a partétta PVC
burkolttal való kicserélése befejeződött.
Kunmadaras: a kíselejiezeft könyvek
befolyt pcDzcn mnsic-centert vásárolt a könyvtár.
1-

Kisújszállás; a kiselejlezett könyvek folyamatos
árusítáia indult meg a zenei resdégben.

2.

Megyei Könyvtár: a szolnoki Könyvtárul Kör
vend ige volt Magyar Bálint szociológus, országgyűlési kép visel 6.

4.

Túrkepe: a „Keví hí apók" rendezvénysorozataban akii van részi vett a könyvtár is. A széph új
könyvtárban a Pboenii Kórus adott hangver-

4-QOV-22-

Manfú: reia^ációs mmr.áis
rilla György vezetésével.

10.

Töröksientmiklós: angol nyeivtanEalyam indult
felnőttek és gyerekek síámáia.

22,

Jáooshida: dr, Jurciák Lásztóoé

- 12 -

lanfolyam iíj. Schi-

pszichotűgus

22-

Ujjíá«: a 3 z CD ve dély betegségekről
adást dr. Horváth Endre fő

tartort

25,

Tiszaigar:
jaknalL

26.

Megyei Könyvtár: a Jászkunság Baráti Kör ülése-

mesemondó verseng általános

elő-

iskola

Október
3-

Törokszentmiklös: a Biblia a [ársmüváizetekben
c. előadássorozat ez évben b folytatód ott-

6.

Megyei Könyvtár: a Finnugor Baráti Kör üléie^
Kiállítás a finn könyvtárakról.

7.

Jászjákóhaltna: Molnár István helybeli nyugd. pedagógus helyt örtéoeli ei&aáásn a néprajzi hagyományokról és a Templom freskóira).

S-1OL

Megyei Könyvtár: a jugoszláviai Adán Nyelvművelő Napokat rendezett a vajdasági Magyar Anyanyelvápolók Szóveisége.
A rendezvényen mrgyénkbúl a Verseghy nyeivmúvelfi verseny gyfizteaei é* szervezői vettrk ré^zt.

12,

Jászszeniandrás: dr. Bálint
n ö vé nyte rm e izlá&rdl.

13.

Törökítentoirklds; ..A Biblia a heilyes éleUnddról"
ctmmel előadássorozat indulU

15.

Karcag: a könyvtár haiznos alaplrrüleTe 31 m2 rel nőtt, igy ruhatár és ellenőrzőpont kialakfiására kerülhetett sor (120.000 Ft),

20-

jíszkisér: ker-dó angol ayelwao folyam
könyvi árban.

György

előadása

a

iádul 1 a

23.

Törökszentmiklósi a brassói magyar gimnázium
könyvtárának - feldolgozva - 300 kötelet ajándékozotT
a könyvtár. A könyvekéi az olvasók
ajánlották fel az ott é\6 tanútoknak-

26.

Hegyei Könyvtár: Soron László, a Művelődési és
Közokra tatáií MiniszTérium Könyvtári Osziályínak vezetője volt vendége a MKE megyei szervezet én ek.

27,

Törökszentmiklós: Meister Éva színművész irodalmi estje „Csendes kiáltás" címmel.

29,

Megyei Könyvtár: a zenei részleg Az Ezer-tó
országának zenéje címmel finn esiel rendezett a
szolnoki Finnugor Baráti Kar,

30.

Szolnok megye. MKE megyei szervezete: a megye
hat gyerekkönyvtára látogatott ti egy bécii
Waldorf iskolába. A lehetíséRei a MKE Cyermekkönyvtáros Szekciója biztosította számukra.

30.nov.l5-

Megyei Könyvtár: Sztncii Molnár Albert bjbjíai
zsoltárai című kiállítás oyílt a zenei részlegben,
dr. Örvös László kunmadarasi református Lelkes*
ma gán gyűjtem é nyéből.

November

Űjszász: Pályázaton nyert pénzból színes televíziói és videomagnót vásárait a könyvtár.
Kunszenimárton: a művelődési házzal közösen
két alapfokú számÍEúgépes tanfolyamot szervezett a könyvtár.
Jászdózsa: szervezeti változás: a könyvtár és a
művelődési ház összevonásából létrejött intézmény Összevont Közművelúdé&i Intézmény náven
szerepel. Igazgatója: Ballók Jánosné.

- H

1,

Kisújszállás; várostörténet! kiadványok, képeslapok., jelvények árusítását és hangos könyvek
kölcsönzéséi kezdte meg a könyvtár.

5,

Nagykörű: ismét beindult a Népfőiskola. A táli
hónapok minden máiodik hetiben iártandó 1015 előadásból álló sorozat hagyománnyá vált a
községben.

12.

Tiszafüred: Fodor Gábor és Varga Mihály orSEággyülési képviselők válaszoltak a résztvevők
kérdéseire a könyvtárban rendezeti fórumon.

16-

Jászapáti: Olvasói jubileum címmel összehívták a
20 évnél régebbi olvasókat, irodalmi cslet ren
deztek nekik: könyvtörténeti, viroarönéneti. helyi írók, költők munkáiból szemelvények hangzottak e l .

lé.

Martfű: a- Védegyleti Olvasókör pályázatán nyert
összegből pődiummúsort szervezett a könyvtár.
Lukács Sándor közreműködésével.

16-ZO.

Megyei Könyvtár: TSXTAft tanfolyam a bálózai
munkatársai szárnára-

2O.

Jászárokszállás: „Kalandozások az ismeretek birodalmában" címmel négy fordulós vetélkedőt
indított a könyvtár felsötagozatos tanulóknak.

30.

Megyei Könyvtár: fennállásának 40, évfordulóját
ünnepelte a Verseghy Ferenc könyvtár.

December
Karcag: a kiskultsosi fiókkönyvtár színes televíziót kapott,
Kisújszállás:
könyvtár.

elektronikus

15

írógépet

vásárolt

a

Mezőtúr: a zenei részleg berendezése CD lemezjátszóval *s színes televízióval gyarapodott.
Szolnok Városi Könyvtár: összesen 150.QOÖ Ft-ot
nyert pályázaton a könyvtár, melyet számítógépre
költött.
Tiszapüspöki: az ÁMK könyvtára befejezte
iskolai könyvtár állam anyának rendezéséi.

az

3.

Cibakháza: író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal.

3.

Szolnok Városi Könyvtár: irodalmi vetélkedő1
Gárdonyi Géza halálának 70. évfordulója alkalmából,

3.

Űjszász: iró-olvasó találkozó Nemere Istvánnal.

ÍL

Abádszalók: rendhagyó irodalomóra BL Honrith
litván előadóművésszel. , T Zöldsári ének" címen.

7,

Tiszafüred: Dr. Kiss Éva a könyvtárban mufalta
be a Köz*p-Tiszavidékkel foglalkozó kandidátusi értekezéséi-

10.

Kenderes: ,.Nekem áldott az a bölcsó. mely
magyarrá ringatott" címmel Arany János emTékműsort rendezeti a könyvtár.

10.

Megyei Könyvtár: a zenei részlegben TFEgyezőjük
vagyok a régieknek, nem szolgájok" címmel
Berecz András népzenei estei tartott.

10.

Tiszafüred: elkészüli a Tiszafüredi Évfordulók c.
kiadvány J993. évi száma.

J0-

Türökszenimikldst író-olvasó találkozó
Kálmán újság Íróval, a város szüiötieVeJ.
16

Farkas

14-

Jászfényszaru: Tamus Angéla könyvi áros - a helyi
lap fotósa - ,,C" kategóriás fotósképzésben vett
részt.

16_

Jászberény: irodalmi óra Móricz Zsigmondról
középiskolásoknak, a Hí likon Együttes közreműködésével.

16.

Jászberény: karácsonyi műsor álfalános
gyerekeknek Gundbüd 5 ebi in svéd írónő Mária
szamara t. köayvéblft. Közremúkadörl a HeJikon
Együttes,

UL

Jászjákónalma: idíszíni tanácsokat adott a tavaszi munkáJatakboz Dr, Bálint

16,

Kisújszállás: fenyőfa ünnepség óvodásoknak a
zenei rásT.legben, mesével, karácsonyi dalokkal,
citera muzsikával.

16.

Szolnok megye, MKE megyei szervezete: jálékos
Mikulás délután az egyes ül er Tagjainak.

Az év során Jászberény fénymásolót, magnót, lemezjátszót,
erósitót vásárolt, különböző pályázaton nyen összegekből.

