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„...Jászkisér immár
zarándokhellyé vált..."

Rövid írásom címéül H. Bathó Edit szép
gondolatát választottam annak okán, hogy 2002.
szeptember 20-án ünnepelte a jászkiséri Csete
Balázs Helytörténeti Gyűjtemény a huszadik
„születésnapját". A
múlt értékeinek men-
tése, őrzése, hagyo-
mányaink tisztelete és
tisztult formában való
továbbadása volt
Győri János és fele-
sége — immár a le-
gendás Győri házas-
pár — célja akkor,
amikor 1970-ben
Jászkiséren létrehoz-
ták a népi játékokat
készítő hagyomány-
őrző szakkörüket. A
szakkör hamarosan
felvette a jászkiséri

születésű rajztanár, Csete Balázs nevét. A munka
nem állt meg a játékkészítésnél és a népi játékok
továbbadásánál, hanem a kihaló félben lévő
mesterségek, a hagyományos népi élet tárgyai-
nak gyűjtését is megkezdték. A szakszerű gyűjtés
eredményeként születhetett meg a jászkiséri
tájházban otthont kapott helytörténeti gyűjte-
mény. A Győri házaspár munkáját, kitartását
2001-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés szép kitüntetéssel ismerte el.

A húszéves múltra visszatekintő ünnepségre
a helytörténeti gyűjtemény udvarán került sor.
H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgató asszonya
megnyitó szavai után az egybegyűlt ünneplők
közösen énekelve a Himnusszal köszöntötték a
napot. Ezután Búsi Lajos, a megyei közgyűlés
elnöke, majd jászkisér polgármestere, Hajdú
László méltató szavait hangzottak el; Reményik
Sándor Mindhalálig című versét Szakái Jánosné,
a jászkiséri könyvtár vezetője adta elő.

A honismereti és helytörténeti szakkörök
feladatáról, tevékenységükről Halász Péter, a
Honismereti Szövetség elnöke szólt, kiemelve a

A jászkiséri helytörténeti gyűjtemény „ otthona
a jász porta

kisériek dicséretes munkáját. Selmeczi Kovács
Attila néprajzkutató azt hangsúlyozta, hogy a
helytörténeti gyűjtemények és a tájházak a mú-
zeumok, országos közgyűjtemények elengedhe-
tetlen pillérei.

Győri Jánosnétól hallhatták a résztvevők a
jászkiséri gyűjtemény múltját, történetét, sőt
állandó örvendetes gyarapodásának adatait is.

Bartók János fa-
ragómester erre az al-
kalomra nemcsak új
táblát faragott a kapu
fölé, de egy szép ver-
set is írt, Múltunkban
a jelenünk címmel, s
ezt hallhattuk Göröcs
Edit, jászkiséri kis-
diák előadásában.

Horváth László
megyei múzeumigaz-
gató megható gondo-
latai közepette, az ün-
nepség végén került
sor a helytörténeti
gyűjteményt

megalapozó, azért legtöbbet tevő tagok névsorát
felsoroló emléktábla leleplezésére.

Csete Balázs Csepelen kezdte tanítói és
gyűjtő munkáját, s a jubileumi ünnepségre láto-
gató csepeli küldöttség kovácsszerszámokkal
ajándékozta meg a jászkiséri helytörténeti
gyűjteményt.

Az ünnepség közös Szózat-énekléssel zá-
rult. Ezután az egybegyűltek megtekinthették a
helytörténeti gyűjteményt, és megcsodálhatták a
jász portává alakult tájház udvarán a kovács-
műhelyt, ahol éppen lópatkót kovácsoltak. S
végül nem maradhatott el a kisérieket dicsérő
vendéglátás, baráti beszélgetések az udvaron
terített asztalok mellett.

Jászkisér immár zarándokhellyé vált: a
honismereti hagyományőrző szakkörök, egye-
sületek kulturális központjává, ahová minden
évben eljöhetünk ünnepelni és példát venni: ho-
gyan kell hazaszeretetre, honismeretre nevelni
nemcsak az ifjúságot, hanem valamennyi
korosztályt!
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