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Jubilált a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör

A jászkiséri Csete Balázs Honisme-
reti Szakkör március 7-én ünnepelte 
megalapításának ötvenedik évfordu-
lóját. A közösség tagjai és meghívott 
barátaik a református temetőben gyü-
lekeztek, ahol a névadó Csete Balázs 
néprajztudós és Győri János történe-
lem-népművelő szakos tanár, szakkör-
alapító sírjánál tiszteletüket kifejezve 
elhelyezték az emlékezés koszorúit. A 
Művelődés Házában folytatódó ün-
nepségen Benedek József, a Csete Ba-
lázs Honismereti Szakkör vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket. A Himnusz 
közös eléneklése után Lukácsi György 
polgármester köszöntötte a határon 
innen és határon túlról érkezett vendé-

geket. A városvezető méltatta a szakkör 
tevékenységét, amivel az elmúlt ötven 
esztendőben öregbítették Jászkisér 
hírnevét. A jubileumi rendezvényt Dr. 
Dobos László, a Jászok Egyesülete el-
nöke nyitotta meg, beszédében az ala-
pító atyákra emlékezett.

– Két pedagógus, Csete Balázs és 
Győri János szavára már jóval ötven 
évvel ezelőtt megnyíltak a jászkiséri 
szívek. Megnyíltak a padlások, a kam-
rák és előkerültek azok a régi tárgyak 
és szellemi értékek, feljegyzések, kato-
nalevelek, amelyek aztán közgyűjte-
ménybe kerültek és ma gerincét adják 
a Jászság egyik legszebb és legnagyobb 
helytörténeti gyűjteményének. Kitar-
tás, hazaszeretet, önzetlenség jellemez-
te azokat, akik elkezdték ezt a munkát 

– mondta Dr. Dobos László. A köszön-
tők után szakmai előadások hangzottak 
el a régi hagyományokról, jász őseink 
örökségéről. A Honismereti Szövetség 
részéről Dr. Debreczeni-Droppán Béla, 
a szövetség elnöke a honismereti moz-
galom elmúlt hatvan évét foglalta ösz-
sze előadásában. A jelenre és a jövőre 
vonatkozóan elmondta többek között, 
hogy nem könnyű a mai világban átad-
ni a tradíciót, az értékeket és a tudást. 
‒ Nehéz megszólítani a fiatalokat, pedig 
át kell, hogy adjuk nekik azokat az ér-
tékeket, amelyek nem csak a miénk, a 
mi őseinké, hanem az övék is kell, hogy 
legyen. Így akkor valóban kialakul az 
a kötődés, az a szeretet, ami alapján 

ők is tudnak egy közösségért tenni. 
Ennek érdekében mindent meg kell 
tenni kiadványokkal és digitális vívmá-
nyok okos használatával – mutatott rá 
Debreczeni-Droppán Béla a fiatalítás 
fontosságára.

Dr. Gecse Annabella, a szolnoki 
Damjanich János Múzeum osztályve-
zető néprajzkutatója Honismeret és 
tudományosság a Jászság kutatásában 
címmel tartott előadást.

Prezentációjában Szabó László jász-
sági tanulmánykötetét mutatta be a 
rendezvényen résztvevőknek. Hang-
súlyozta, hogy a Jászság tökéletes pél-
da arra, hogy a tudomány eredményei 
több formában képesek beépülni a kö-
zösség életébe és nagymértékben köz-
kinccsé tudnak válni.

A néprajzkutató ismertette a Jászság 
kutatásának néhány fontosabb csomó-
pontját. Kiemelte, hogy a Jászság kuta-
tása ma a Kárpát-medence tájegységei 
közül élen jár.

Jászkapitányok a hagyományőrzés 
szolgálatában című előadásában Horti-
né Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-
gatója a történelmi alapokon nyugvó, 
a 21. században új tartalommal bővült 
jászkapitányi intézményt ismertette. – 
A jászok jelenkori hagyományőrzése 
a redemptio 250 éves évfordulójának 
megünneplését követően bontakozott 
ki és lendült fel. A jászok hagyomány-
őrzése új elemekkel is gazdagodott. 
Ilyen új jelenség a jászkapitányi intéz-
mény életre hívása – emelte ki Horti-
né Dr. Bathó Edit. Majd részletesen 
bemutatta e jelenkori hagyományőrző 
tevékenység történelmi alapjait, megis-
merhettük a régi idők jászkapitányait. 
Felidézte, hogyan indult el 1998-ban a 
jelenkori jászkapitányok megválasztása 
a jászfényszarui IV. Jász Világtalálko-
zón, és az intézmény azóta is hagyo-
mányőrzés szolgálatában áll.

Az előadók sorát Benedek József, a 
Csete Balázs Honismereti Szakkör ve-
zetője zárta, aki összefoglalta a közös-
ség elmúlt ötven évét. – Munkánkat 
kezdetben csak néprajzi tárgyak gyűjté-
se jellemezte. Ezt fokozatosan egészítet-
te ki a helyi népszokások megfigyelése, 
írásos rögzítése. 1981-ben hoztuk létre 
a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjte-
ményt, ahol helyet kaptak az összegyűj-
tött tárgyak, eszközök. Ezek száma nap-
jainkban meghaladja a kétezer darabot 
– emlékezett vissza Benedek József. 
Kiemelte az Emlékpark létrehozását, a 
népi játszóházi foglalkozásokat, kirán-
dulásokat, az „Apáról-Fiúra” című népi 
hagyományokat őrző játékok bemuta-
tóját és szólt a közösség elismeréseiről, 
szakmai, baráti kapcsolatairól is. Az 
ünnepségen közreműködött Szakálné 
Torma Eszter, aki Reményik Sándor 
Örök tűz című versét szavalta el. Ragó 
Istvánné Vendégségben Jászkiséren 
című költeményét pedig Nagypál Zol-
tán mondta el. A rendezvény végén a 
meghívott vendégek jókívánságokkal 
és ajándékokkal köszöntötték a Csete 
Balázs Honismereti Szakkört. A hagyo-
mányoknak megfelelően közös ebéd-
del, baráti beszélgetéssel zárták a jubi-
leumi találkozót. Illés Anita újságíró
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