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„Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen kö-
rülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és va-
rázslatos rendhagyás.” 
(Márai Sándor)

Vallási meggyőződéstől függetlenül mindenki 
készül a karácsony ünnepére, de a világ meg-
változott körülöttünk és mi magunk is. Ma már 
sok esetben nem az igazi emberi értékekre figye-
lünk. Mindennapjainkban elég nagy a zűrzavar: 
év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás, 
ajándékkészítés, családi programok torlódnak 
egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, a ka-
rácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel vi-
lágít ebben a sötétségben. Karácsony titka, hogy 
megmutassuk a szeretet útját, hogy megváltsa 
életünket. Szeretet! Ez egy nehéz fogalom. Sokan 
hisszük, hogy tudjuk, mit jelent, de tévúton járunk. Mindenkinek megvan a saját elképzelése róla, ami csak ritkán 
felel meg a valóságnak, a szó igazi értelmében. Sok gondolkodó fejtegette már e szó lényegét. Sokféle szeretet 
létezik, de mind egy tőről fakad. Számomra az igaz szeretet a másik feltétel nélküli elfogadásáról és tiszteletéről 
szól. Arról, hogy nem akarom megváltoztatni a másikat, csak tiszta szívvel szeretni és támogatni. Mindenki vágyik 
a megértésre és az odafigyelésre. Ami sokszor apróságokon múlik, egy kedves szó, egy simogatás, vagy csak a 
figyelni tudás, ha a másik mesél. Hisz az ember társas lény, kincsei megosztása és nem birtoklása okoz nagyobb 
örömet neki. Csak a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem 
más, mint az igaz szeretet. Az ünnep az igazi megbánásról és változni akarásról, a szándékról szól, hogy ezentúl 
megpróbáljuk szépen és jól szeretni egymást. Úgy szeretni, hogy az a másiknak is örömet okozzon. Szeretni csak 
félelem nélkül lehet igazán. Odaadóan, de egyben elengedően is. Egy közmondás szerint csak az képes tiszta 
szívből adni is, akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon is. Aki fél, az nem tud szeretni. A szeretetnek nincsenek 
korlátai. Határtalan! Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben ne legyen helye a 
haragnak és gyűlölködésnek! 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok községünk minden lakosának: 

 Tóth Nóra 
polgármester



Tisztelt Lakosok!

Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Harsona legutóbbi megjelenése óta több ízben tartott ülést. Az 
üléseken meghozott döntésekről az alábbiakban adok rövid kis összefoglaló tájékoztatást az érdeklődő lakosság részére.   

2019. július 25.

● A soron kívüli testületi ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium-
hoz, a települési önkormányzatok szociális célú téli tüzelőanyag támogatására.

● Ugyancsak megtárgyalta a Nagypatkó Horgász Egyesület kérelmét és úgy döntött, hogy támogatásként elengedi 
a Horgász Egyesület által fizetendő bérleti díjat, valamint a falunapi horgászverseny megrendezéséhez 100.000.-Ft 
támogatásnyújt az Egyesület részére.

2019. augusztus  27.

● A soron kívüli testületi ülésen a Képviselő-testület döntött a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról. A 
HVB tagjai Vas Zoltán Mihályné, Szűcs Márton Zoltánné, és Nagy Istvánné lettek, a testület póttagjaivá Turócziné Fekete 
Irén és Bozóki Imre lettek megválasztva.

● Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat vízi közműinek 2020 és 2034. év közötti gördülő fejlesztési tervét.

● Döntött a testület arról is, hogy 100.000.-Ft-tal támogatja Borbás Patriknak a külföldi versenyeken való részvételét.

2019. szeptember  26.

● A soron kívüli testületi ülésen a Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról.

● Ugyancsak megtárgyalta és tudomásul vette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását.

2019. október  03.

● A soros ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

● Döntött a testület, Babóca Biztos Kezdet Gyermekház intézmény megalapításáról.
● Ugyancsak elfogadta a testület a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jásztelek településen nyújtott 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját.

● Megtárgyalta és elfogadta a testület a a Művelődési Ház és könyvtár tevékenységéről, az intézmény kulturális rendezvé-
nyeiről szóló beszámolót.

● Elfogadta a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) rendeletének módosításáról szóló 
5/2019.(X.04.) önkormányzati rendeletét.

● A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint 
a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet módosításáról szóló 6/2019.(X.04.) önkormányzati rendeletét.

● A testület döntött a Külterületi és helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szüksé-
ges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat kapcsán a szükséges önerő biztosításáról.
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2019. október 18.

● Az országos önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen a megválasztott képviselők és a polgármester eskütételét 
követően a testület a polgármester illetményét havi bruttó 498.600.-Ft-ban, költségtérítését pedig 74.800.-Ft-ban állapította 
meg.

● A testület az ügyrendi bizottság megalakítását követően Kovács Nóra képviselőt alpolgármesterré választotta meg.

● A megalakult testület döntött a Szociális és Művelődés Bizottság megalakításáról és tagjairól, majd módosította az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzatát.

● A testület elfogadta a 8/2019.(X.19.) önkormányzati rendeletét a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014.
(X.23.) önkormányzati rendelet módosításával.

2019. november 06.

● A testület döntött arról, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába Tóth Nóra polgármestert 
delegálja.

● A testület elfogadta a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának módosítását.

2019. november 13.

A Képviselő-testület Jászboldogháza településen a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közös 
testületi ülést tartott a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeli működtetéséről. Döntés nem született.

2019. november 19.

A Képviselő-testület Jásztelek településen a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közös testületi 
ülést tartott, melynek során sikerült megállapodásra jutni a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeli működteté-
séről. 

2019. december 03.

● A Képviselő-testület elfogadta a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását.

● A testület megállapította a 2020. évi munkatervét.

● A testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek (a zárt ülés jegy-
zőkönyvei kivételével) a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban munkaidőben megtekinthetők, ahol készséggel 
állunk az érdeklődő ügyfelek rendelkezésére.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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• Szeptember 2-án indult a tanév és legnagyobb örömünkre ismét önálló első osztályt indíthattunk, Kuli Dénes Józsefné 
tanárnő vezetésével. Bízunk benne, hogy ez a felfelé ívelő létszám megmarad, és megint egy szép, teljes osztályokkal mű-
ködő iskolánk lesz. Továbbra is zajlanak a néptánc órák az órarendbe beépítve, valamint a délutáni karate edzések is színe-
sítik életünket. Január második felétől horgászati alapismeretek elsajátítására nyílik lehetőség, amely a Jászteleki Horgász 
Egyesület irányításával történik. Ezúton is köszönet érte!

• Szeptember 22-én a családi napon remekül éreztük magunkat, és a legszebb tálalásért járó oklevelet zsebeltünk be.

• Október 6-át és október 23-át iskolai kereteken belül ünnepeltük meg, a felső tagozatosak tartottak megemlékezést. 

• Október 16-án megyei versenyen vettek részt SNI-s tanulóink, szép eredménnyel zártak. Köszönet felkészítő tanárnőnek 
Nagyné Fehér Editnek.

• Október 22-én őszi délutánt tartottunk, melynek középpontjában a sütőtök volt. 

• November 11-én Márton püspökre emlékeztünk és készítettünk kézműves munkákat. 

• Folyamatosan zajlanak Palántanevelgető programjaink, amelyre nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat! 

• November 29-én Egészségnapunkon külső előadók segítésével mentál higiénés témában előadásokat hallgattunk meg.

• December 6-án látogatott el hozzánk a Télapó. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel várták és kedveskedtek egy kis műsor-
ral neki. Az első és a második osztály zenés-verses műsort, a harmadik-negyedik osztály pedig pásztorjátékot mutatott be. 
A gyerekek és az iskola dolgozói örömmel vették a Télapó ajándékát.

• Híreink közül nem maradhat le, hogy részvételt nyertünk az Erzsébet-táborok, Erzsébet-karácsony pályázatára. 33 tanu-
lónk tekintheti meg a Fővárosi Nagycirkusz: Hófödte-álom című előadását december 13-án. A részvétel teljesen ingyenes, 
mindenki izgatottan várja!

• December 19-én az első és második osztályos tanulóink a Lehel Film-Színházban egy bábelőadást tekintenek meg.

•Köszönet azoknak a szülőknek, támogatóknak, akik programjainkat valamilyen formában segítették, tárgyi vagy anyagi 
hozzájárulásukkal.

Kellemes Ünnepeket és szeretetben gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Tamás Zsuzsa

 tanító

Idén augusztusban kezdtem meg a munkámat a Mini csoport óvodapedagógusaként a Jászteleki Százszorszép Óvodában. 
Az első pillanattól fogva egy kedves, befogadó közösségre leltem. Az elmúlt időszakban, amit itt töltöttem nagyon sok 
élményt és tapasztalatot gyűjtöttem. Számos programban és eseményben vettem részt, melyekkel a szakmai tudásomat is 
gyarapíthattam, ezekből szeretnék egy kis visszatekintést mutatni Önöknek.

Szeptember 2-án vidám évnyitót rendeztünk az új kiscsoportosoknak, amely lehetővé tette, hogy a szülők részvételével 
kezdhessék meg a nevelési évet. Az anyával közös programok szervezése elősegítette a zökkenőmentes beszoktatást.
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Október elején készülődtünk a Szüreti mulatságra, melynek megrendezésére október 11-
én került sor. A csoportok lelkesen készültek erre az eseményre, kis verseket, dalokat, 
táncokat adtak elő a szépen feldíszített udvaron. A műsor után sütemény és frissen préselt 
szőlőlé várta a gyermekeket, hiszen a szülők támogatásának köszönhetően sok szőlő és 
egyéb gyümölcs, valamint pogácsa, aprósütemény gyűlt össze. Köszönjük a felajánláso-
kat! 
A következő közös programunk a November 11-i Márton napi volt. Erre az ünnepre 
is minden csoport lelkesen készült. A Márton napi lámpások elkészítésében a szülők 
aktívan részt vettek, szebbnél szebb alkotások díszítették a csoportokat, öltözőket. Gra-
tulálunk minden szülőnek, aki gyermekével együtt elkészítette a lámpást! Sok libás 
mondóka, vers hangzott el a délelőtt folyamán, majd a kisebbek 

a nagycsoportosok előadása során megismerték Márton legendáját. A műsor után a szülői felaján-
lásoknak köszönhetően libazsíros falatkákat fogyaszthattunk friss zöldségekkel. Hálásak vagyunk a 
támogatásért!

Novemberben folyamatosan zajlottak az egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek. Ennek 
kapcsán óvodánkba ellátogatott a védő néni, a nagycsoportosak egészségvédelmi vetélkedőt tartot-
tak, mely során a gyermekek játékosan összegezték, alkalmazták a testükkel kapcsolatos ismereteket. 
A szülők folyamatosan biztosították és biztosítják a mai napig is a friss és változatos gyümölcsöket.

December 6-án a Mikulásra várva, versekkel és dalokkal készültünk a gyerekekkel. Az 
óvoda összes csoportja összegyűlt a Művelődési házban, ahol a nagyszakállú már várta a 
gyermekeket. Minden gyermek szép csomagot kapott, amit boldogan vihettek haza. Na-
gyon szép hangulatban telt a délelőtt, a gyermekek boldogan mesélték el egymásnak és a 
szülőknek is a Mikulással való találkozást. 
Elkövetkező napjainkat a felkészülés és a várakozás jellemzi, közeledik karácsonyi ünnep-
ség, amit az óvodában a szülőkkel együtt tartunk. Ezúton is sok szeretettel várjuk meghí-
vott vendégeinket a december 18-án tartandó karácsonyi ünnepségünkre.

Urbán Ágota, óvodapedagógus/

Adventi ablak
Intézményünk is csatlakozott a településünkön induló szép kezdeményezéshez, igyekeztünk az 5-ös számú ablak feldíszí-
tésével hozzájárulni a program sikerességéhez!
 

Óvodai nyitva tartás
Az adventi időszakban kívánunk mindenkinek izgalmas várakozást és nyugodt, csendes 
készülődést!
A téli szünet előtt utoljára december 20-án, pénteken, 2020-ban pedig január 2-án várjuk 
először a gyerekeket!
 

Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak
a Jászteleki Százszorszép Óvoda gyermekei és dolgozói
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BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
Októberben megújult gyerekházunkban kezdhettük meg a munkát, melynek kialakítására a Művelődési Ház hátsó részében 
került sor, a gyerekeket és a szülőket több és jobban felszerelt helyiségekben tudjuk nap mint nap fogadni. A gyerekház 
infrastrukturális átadása szeptember végén történt meg. Megújult és megszépült belső környezetünk mellett az udvarunk is 
kialakításra került.

Októberi TÖK-JÓ Napunk képekben:

Novemberben elindult Főzőklub programunk, melyen a hozzánk járó anyukákkal heti rendszerességgel készítünk olyan 
egészséges ételeket, melyek elkészítésében a szülők mellett a már járni tudó gyerekek is tudnak segédkezni.

Decemberi Mikulás ünnepségünk képekben:



7

Decemberben adományosztást szervezünk a helyi rászoruló családok részére, bízunk benne, hogy minden családhoz kerül 
olyan adomány, melynek hasznát tudják venni a mindennapokban!

Fülöp Rita

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI:

Nyugdíjas Klub tagjai havi rendszerességgel találkoztak az utóbbi időben: bemutatták egymásnak kedvenc kézimunkái-
kat, megemlékeztek Szent Mártonról, december 5-én megtartották évzáró rendezvényüket, ahol Molnár László és Kovács 
Zoltánné Lajos Krisztina népzenészek gyönyörű karácsonyi műsorát tekinthették meg.

 A ...majd mi nők… programsorozat-
ban három varrás, horgolás, két kézi-
munka foglalkozás és két kézműves 
program várta az érdeklődőket. 
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Ugyancsak ebben a programban 2020. február 2-án (szombaton) egész napos dagasztást, kenyérsütést tervezünk, ahol 
Deák Albert fogja többek között a kovászkészítésre megtanítani a jelentkezőket.

- Az Akácvirág Dalkör novemberben a Jászjákóhalmi Községi Népdalkört hívta vendégül a hagyományos Márton Napi 
báljára. A fellépő művész, Berentei Péter a Táncdalfesztiválok slágereit adta elő a közönségnek, Deák Tamás és családja 
pedig a jó hangulatról gondoskodott az este folyamán.

Jászteleki Vöröskeresztes Alapszervezet, melynek jelenleg 41 tagja van, november végén a Véradók Napjához kapcso-
lódva tartott rendezvényt. Az év végi közgyűlésre hivatalosak voltak településünk véradói, akik önzetlen adományukkal, 
vérükkel – életet, reményt adnak beteg embertársainknak. Ezúton is köszönetet mondunk nemes cselekedetükért!
Ebben az esztendőben egyetlen jubiláló véradó volt: Nagy Borbás Katalin, gratulálunk neki! 

A Nemzeti Művelődési Intézet ebben az esztendőben indította útjára a Komatál programját, melyre mi is pályáztunk. Az 
ősz folyamán a kis közösségünk néhány napig látogatta és finom ételekkel látta el a gyermekét október elején világra hozó 
Kun-Ocsovai Dorinát.

Turóczi Lászlóné
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Egyházközségünk hírei:
Örömmel tudatjuk Jásztelek lakosságával, hogy elindult a templom külső renoválása. A pályázaton elnyert összegből a 
falak vizesedésének megszüntetése, a bal oldali sekrestye helyreállítása, a csatornák javítása és a templom előtti térnek a 
rendbetétele történik meg.
A Magyar Falu programban szintén nagyobb összeget nyertünk a Parókia épületének helyreállítására. Itt a megsüllyedt 
falazat megerősítése, a nyílászárók cseréje, két helyiség teljes rendbetéte várható. Ez a pályázat lehetőséget ad majd több 
közösségi rendezvény megtartására is.
A jövő év tervei közé tartozik a Templom tornyában lévő toronyóra megújítása is. Helyi gazdák kezdeményezésére kere-
sett az Egyháztestület vezetősége mesterembert, aki modern óra szerkezet és  számlap kivitelezésére adott ajánlatot. Az 
óra elkészítésének tervezett ideje: jövő év húsvétja. Ehhez a beruházáshoz pályázati forrást nem találtunk, ezért szeret-
nénk kérni az Önkormányzat és a lakosság segítségét is, hogy újra működő óra mutassa a  településünkre betérőnek, s az 
itt lakónak egyaránt a pontos időt a jövőben.
Megtörtént az egyháztestület újraválasztása, az Érsek Úr által aláírt kinevező okiratok átvételére és az ünnepélyes eskü-
tételre december 8-án került sor a templomba.

Tájékoztató az ünnepi miserendről: 
Szenteste 21.00 órakor kezdődik templomunkban az ünnepi mise
Karácsony első és második napján  a megszokott időben fél 10-kor várjuk a híveket a templomba.

Kívánunk minden kedves jásztelkinek békés, boldog ünnepeket!

Jászteleki Egyháztestület

Baráti Találkozó
,,Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak.

És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított.”
                                                                                                    /Vass Albert/

      Szeptemberben megrendezésre került a jásztelki elszármazottak II. találkozója, melynek „Szülőfalum Jásztelek” elne-
vezést adtuk. A Jásztelkiek Baráti Köre az önkormányzat segítségével igyekezett eljuttatni mindenfelé, az esemény hírét, 
idejét. Sokan vettünk részt a családtagok, barátok, osztálytársak, ismerősök megkeresésében, felkutatásában. Ezúton is 
köszönet mindenkinek a segítségért, hiszen oly sokfelé szétszóródtak Jásztelek szülöttei, csak közös együttműködés, 
segítés eredményeként sikerülhetett a találkozót megszervezni. A meghívókat levelezéssel, telefonon és a világhálón 
keresztül juttattuk el mindazokhoz, akiknek elérhetősége birtokunkba került. Számtalan telefonhívás érkezett a falunktól 
távol élő és régen elköltözött jásztelkiektől. Örömüket, hálájukat fejezték ki a találkozó hírére. Nagyon sokan köszön-
ték, hogy gondoltunk rájuk, levelünkkel újra élő emlékké varázsoltuk szülőfalujukat és az itt eltöltött gyermekéveket. A 
szülőfalu emléke, elhalványulhat, de örökre belevésődik a szívekbe, és ha visszajönnek ide, akkor mindig itthon érzik 
magukat, ha csak egy napra is. Az idősebb korosztályból sokan betegség miatt nem tudtak eljönni, de hálásan köszönték 
a meghívást és üdvözletüket küldték a szervezőknek és résztvevőknek.
    A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház és Könyvtár volt, ahol izgatottan és kicsit szorongva vártuk a vendégeinket. 
Néhány perc leforgása alatt hirtelen megtelt a terem mosolygó kíváncsi arcú emberekkel… felismerés után: - ölelő ka-
rok, könnyes tekintetek, baráti ölelések a hazatérők és vendégvárók örömteli találkozásának tanúi és résztvevői lettünk. 
Barátok, iskolatársak, szomszédok, régi kedves arcok, akikkel sok-sok évtizede nem találkoztunk. Leírhatatlan érzések, 
boldogság, ifjak lettek a „vének” gyerekek a felnőttek, és összemosódtak az évek, együtt voltunk kortól függetlenül be-
szélgettünk, nevettünk, könnyeztünk, itthon voltunk.
    Első programként a templomba mentünk, ahol ünnepi szentmisét celebrált Ivancsó István plébános úr elszármazottaink 
tiszteletére. A templom előtt lovas hintóval várakozott, állt szolgálatára a vendégeknek Lajkó Zoltán a Baráti Kör tagja és 
elkötelezett hagyományőrzőnk. Többen hintóval   érkeztek meg második programunk színhelyére a Petúnia Vendégház-
ba, ahová a háziasszony Ivanics Győzőné meghívására látogattunk el. Meglepődéssel, nagy érdeklődéssel hallgatták és 
figyelték a házigazdák tájékoztatóját, a vendégház bemutatását. Elszármazott vendégeink itt szereztek tudomást itthoni 
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szállás lehetőségéről. Hiszen sokaknak már nincs élő hozzátartozójuk a községben, de szívesen eltöltenének szülőfalujuk-
ban és környékén egy-két éjszakát. Örömmel üdvözölték ezt a lehetőséget, amit reméljük, sokan igénybe is vesznek az el-
következő időkben.   Következő színhely a temető volt, ahol koszorút helyeztünk az elhunyt elszármazottak emlékhelyéhez 
és elhangzott Sánta István egyik verse.
     A találkozók alkalmával vannak azon „kultikus” helyszínek, amelyek meglátogatása kötelező, szívből jön és elengedhe-
tetlen. Természetesen az óvoda és iskola, ahol a családunk és szűkebb környezetünkön túl elkezdtünk ismerkedni másokkal, 
a világgal. A gyermekévek alatt elhívatott óvó nénik, tanítók, tanárok oktatása révén itt szereztük meg azt a tudásbeli alapot, 
amivel elkezdhettük életünk építgetését. Itt születtek életre szóló barátságok, első szerelmek itt sajátítottuk el a társadalmi 
beilleszkedés szabályait. Szívmelengető érzés volt látni, ahogy emlékeket idézve iskolássá válhattak néhány percre a beté-
rők, tanárok, diákok egyaránt.
    A sok élmény után jól esett a finom ebéd. Ezután köszöntők és kulturális műsorok következtek. Az általános iskolás Né-
meth Henrietta és Töki Viktória szavalattal köszöntötték a jelenlévőket.
Tamásné Mitiner Mária ez alakalomra írt Gyökerek c. versét mondta el. Csomor István és Tamás Zsigmond nótáztak.
Örökös jászkapitányunk Tamás Zoltán feleségével együtt bemutatta gyönyörű viseletüket és megismerhették vendégeink e 
nemes titulus mibenlétét, feladatait, a jászkapitányi kötelezettségeket.
Felléptek a Jászság Néptánc együttes növendékei a Galagonya táncegyüttes táncosai, köztük Darázs Levente. Klasszikus 
zenét játszott csellóján Teleki Gábor. Gitár duót adtak elő Mike Mónika /Ivanics Gábor unokája /és barátnője. Műsorunkat 
zárta az Akácvirág Dalkör népdalcsokorral.
Szerettük volna megmutatni mindazokat az értékeinket, kulturális kincseinket, amit itthon Jásztelken kaptunk őseinktől, 
ápoljuk és visszük tovább nemzedékről, nemzedékre.
     Életünk során tanultunk, dolgoztunk, családot alapítottunk, gondoskodtunk szeretteinkről, azok is, akik itthon élünk és 
akik máshol találták meg boldogulásukat.  Aztán néhány évtized után vissza-visszatekintgetünk és sóvárgunk az elmúlt 
évekért, napokért, pillanatokért. Hol vannak, hová tűntek azok a helyek, emberek, akik ismertek, akiket ismertünk és sze-
rettünk, akik hatottak ránk, hozzátartoztak gyermekkorunk minden napjaihoz? Erre a választ legszebben Márai Sándor sora 
adja meg:
„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk.”
      Ezzel a gondolattal szeretném összegezni annak a szeptemberi napnak eseményeit emlékét. A Jásztelkiek Baráti Körének 
elnökeként szeretném mindenkinek megköszönni, akik részt vettek a szervezésben, és akik elfogadták a meghívásunkat! 
Nagyon örültünk minden válaszlevélnek, telefonnak, baráti üzenetnek. Jöjjenek el jövőre is, minél többen legyünk együtt 
itthon jásztelkiek. Érezzük újra azt a felemelő érzést, hogy jó együtt lenni, emlékeket felidézni, barátságokat újra megerősí-
teni és érezni az összetartozást! Mindenkit hazavárunk kössön össze mindannyiunkat szülőfalunk Jásztelek!
A Jásztelkiek Baráti Köre vezetősége nevében kívánok szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog ÚJ Évet minden 
Jásztelekről elszármazottnak és minden Jásztelken élőnek!

Fülöp Istvánné 
Jásztelek, 2019.december 9.

Kívánunk jó egészséget és még sokáig legyen tagja ennek a közösségnek!

Mitiner Mária 
Gyökerek

Vágysz a szépre,vágysz a jóra,
múlt idéző hívó szóra.

Vágysz egy csókot,régi táncot,
letűnt emlék, mégis vágyod.

Elindulhatsz hosszú úton,
Jászkun véred nem hagy nyugton.

Minden napra új vágyálom,
kínzó honvágy,mindent átfon.

Szántóföldek,széna illat,
szelíd rónák felett pirkad.
Kis kápolna kecses tornya,

sok lopott csók szemtanúja.

Bágyadt felhő mosolyt mutat,
titkot tudó dűlő utak,

madár dalol szép emléket,
újabb fecskék,régi fészkek.

Öreg folyó,kedves Zagyva
ifjúságod letűnt hangja.

Hullámzását nézed kábán,
napfény csillan keszeg hátán.

Nem köt ide már zablaszár,
végtelen a látóhatár.

Vén hegedű nótád húzza,
haza szólít, újra s újra.

Vágysz a szépre,vágysz a jóra,
múltidéző hívó szóra.

Bármerre is lelted hazád,
jász gyökered haza talál.
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Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat
5141 Jásztelek, Szabadság út 86/a.

Tel: 57/562-061
Anyakönyvi hírek:

2019-ben született gyermekek: 

2019.01.26. Szalma Abigél
2019.03.01. Rárics Izabella
2019.03.03. Banya Kevin
2019.03.11. Völgyi Angelika
2019.04.05. Mondi Zsófia
2019.05.15. Farkas Virág
2019.06.08. Farkas Lilien
2019.06.19. Molnár Ádám
2019.06.28. Tóth Hanna
2019.06.30. Slivenszky Áron
2019.07.17. Kállai Annabella Dorottya
2019.07.31. Illés Roland
2019.08.03. Rácz Áron
2019.08.04. Barát Hanna
2019.08.07. Kiss Bíborka
2019.10.01. Kun Miklós Marcel
2019.11.25. Paál Árpád
2019.11.29. Farkas Aisa

Jásztelek Harsona
Jásztelek Község Önkormányzati lapja
Főszerkesztő: Tóth Nóra, polgármester

Minden családomnak ajánlom: Gondolkodj pozitívan, mosolyogj mindennap, étkezz egészségesen, maradj erős, táncolj töb-
bet, szeress sokat.

Áldott békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

Hálával, szeretettel: Knollné Borbás Ágota
védőnő




