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Hat értékes hetvenes

Hat nagyszerű ember köszöntésével 
tartottunk születésnapi ünnepséget 
szeptember utolsó napján délelőtt a 
Jász Múzeumban.

A Jász Múzeum kollektívája sok-sok 
személlyel áll kiváló munkakapcsolat-
ban. A napi rutin mellett néha érde-
mes megállni egy-egy pillanatra, akkor, 
amikor a munkatársak életük kerek év-
fordulós mezsgyéjéhez érnek – emlé-
keztetett Hortiné dr. Bathó Edit múze-
umigazgató a rendezvény nyitányában.

Habil. dr. Örsi Julianna néprajzkuta-
tó, dr. Pethő László szociológus, Papp 
Izabella levéltáros, Kiss Erika helytör-
téneti kutató, Katona Katalin helytör-
téneti kutató és Pál Mihály népzenész 
a közelmúltban töltötték, vagy mosta-
nában töltik be a hetedik X-et. A Jász-
kunság közművelődésének érdekében 
tett maradandó és értékes munkájukért 
köszöntöttük őket, és kívántunk még 
aktív, boldogságban, egészségben eltöl-
tött hosszú esztendőket.

Az ünnepséget Pénzes Tivadar és 
Molnár László népzenészek hangszeres 
játéka, a Jászsági Hagyományőrző Egy-
let születésnapi dala díszítette. Ahol 
hagyományos, hol humorosan rend-
hagyó laudációk során valamennyi kö-
szöntött szakmai múltját megismerhet-
tük, ahol kiderült szorgalmuk, tudásuk, 
kitartásuk valóban méltóvá teszik őket 
arra, hogy a hála virágaival és biztató 
szavakkal köszönetünket fejezzük ki 
tevékenységük iránt.

Az ünnepelteket köszöntötte Budai 
Lóránt Jászberény város polgármeste-
re, Sallai Róbert Túrkeve város polgár-
mestere, Kántorné Bíró Emília Túrkeve 
alpolgármestere, Szűcs Lajos Jászbol-
dogháza község polgármestere, Nemes 
József jászkapitány, Nagy András nagy-
kunkapitány, Hortiné dr. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum igazgatója, dr. Horváth 
László, a Damjanich János Múzeum 
igazgatója, dr. Kaposvári Gyöngyi, a 
Damjanich János Múzeum igazgató-
helyettese, Farkas Rozália, a túrkevei 
Madarász Károly Művelődési Ház 
igazgatója, Tóth Tibor, a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete elnöke, Papp Imre és 
Péterbencze Anikó, a Csángó Fesztivál 
Alapítvány képviselői, valamint Szűcs 
Gábor, a Jászság Népi Együttes művé-
szeti igazgatója.
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