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A  CSETE BALÁZS HONISMERETI SZAKKÖR 30 ÉVE 
 

 

A szakkör 1970. március 15-én, névadónk születésnapján alakult. Alakulásakor 10 
tagja volt, míg jelenleg 75  rendes tagja és 30 pártoló tagja van. Munkánkat kezdetben csak 
néprajzi tárgyak győjtése jellemezte. A tárgyak győjtését fokozatosan kiegészítette a helyi 
népszokások megfigyelése, azok írásos rögzítése. 

A honismereti szakkör a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Szolgálat irányításával 1975. 
óta bázishely. A néprajzi tárgyak győjtése – alakulásától kezdve napjainkig – folyamatos. 

1981-ben az akkori Nagyközségi Tanács a győjtött tárgyak elhelyezésére a régi óvoda 
épületében kialakította a Csete Balázs Helytörténeti Kiállító Termet, amit 1981. július 16-án a 
IX. Országos Honismereti Akadémia jászsági rendezvényeként Székely György professzor 
adott át a nagyközség lakóinak. 

Az akkor elhelyezett tárgyak száma – ami napról napra gyarapszik – 1800, ma már 
2000-nél is több. Ezen tárgyakat A Múzeum irányításával leltároztuk és utókor számára 
közkinccsé tesszük. 1992. május 28-án Kecskés Péter országos szakfelügyelı járt itt 
Szentendrérıl, és amikor végignézte a győjteményt, ezt mondta és írta jegyzıkönyvébe: 
„Ezért érdemes volt korán felkelni, mert ilyen szakszerően elrendezett és leltározott 
győjteményt községben még nem láttam. Csak gratulálni tudok e szép és tartalmas 
munkához!” 

Győjteményünk az IBUSZ és egyéb utazási irodák programajánlataiban, a múzeumok 
látogatása között szerepel, ami azt jelenti, hogy szombat és vasárnaponként gyakran 
meglátogatnak bennünket különbözı csoportok és nagyon sokszor külföldiek is. Többek 
között Belgiumból, Németországból, Franciaországból, Svájcból voltak zömmel vendégeink, 
de Ausztráliából és Japánból is meglátogattak már bennünket. Japánból egy 45 tagú 
pedagógus delegáció járt nálunk a helyettes kultuszminiszterrel együtt. 

A 25. évfordulóra pályázatokból és önkormányzati támogatásokból további 
bıvítéseket végeztünk. A jászportán önálló parasztház mellett istállót, disznóólat és egy 
szabadtéri mezıgazdasági eszköztárolót alakítottunk ki.  

1996-ban a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára egy emlékparkkal és kopjafával 
bıvítettük győjteményünket. A kopjafára a következı feliratok kerültek: 896-1996, 997-1997 
– a magyar oktatás 1000 éves évfordulója. Az évfordulón elültettünk 11 db platánfát, a 7 
honfoglaló törzs, Árpád fejedelem, Szent István, Szent László és IV. Béla királyaink 
emlékére, akik a jászokat-kunokat hazánk területére telepítették. 

Írásos munkáink irányításához fıleg a Szolnoki Damjanich és a Budapesti Néprajzi 
Múzeumtól kaptunk és kapunk ma is segítséget. Az elkészült írásos emlékek megyei és 
országos honismereti pályázatra készültek, ahol általában megyei I. országos III. és IV. 
helyezéseket értünk el, legutóbb pedig I. és II. helyezést ért el szakkörünk. 

Az 1972. óta rendszeresen irt pályamunkákból említek néhányat: 
 1972: Dőlınevek Jászkiséren 
 1973: Utcanevek Jászkiséren 
 1974: Ragadványnevek Jászkiséren 1699-1786 
 1975: Cefrevágás, farsangolások Jászkiséren 



  (E témáról a Magyar Televízió többször is készített felvételt) 
 1980: Húsvét Jászkiséren 1980-ban 
           A cipészmesterség története Jászkiséren 
           Gyermekkorunk története 
 1985: A paraszti élet téli elfoglaltságai és szórakozásai /férfiak munkája/ 
           A nık és férfiak hagyományos öltözködései 1900-tól /nık munkája/ 
           Népi gyermekjátékok Jászkiséren /gyermekek munkája/ 
 1990: Régi lakóházak Jászkiséren, 1810-1930-ig 
 1992: A névnapok ünneplése Jászkiséren, a két világháború között /1919-39-ig/ és ma 
 1993: Disznóvágások története Jászkiséren régen és ma 
 1995: Lakodalmi szokások Jászkiséren régen és ma 
 1996: Református és római katolikus népszokások Jászkiséren régen és ma 
 1997: Családom története  
 1998: Gyermekkorom története 
                     Az 1848-49-es szabadságharc története Jászkiséren 
 1999: Régi ételtartási módok Jászkiséren 
           A zsidóság története Jászkiséren 
 

Szakkörünk honismereti munkájának eredményességét több miniszteri és megyei 
elismerés és kitüntetés is bizonyítja: 
 
 1980 A szocialista kultúráért miniszteri kitüntetés 
 1981 Társadalmi Munkáért arany plakett a helyi tanácstól 
 1985 Szocialista kultúráért miniszteri kitüntetés 
 1987 Gyermekekért kitüntetés a Magyar Úttörık Országos Tanácsától 
 1990 Miniszteri Dicsérı Oklevél a 20 éves jubileumra 
 

Ezeken kívül több megyei és helyi kitüntetést kaptunk az egész országban kiterjedı – 
késıbb részletezendı - kimagasló játszóházi munkáért. 

Kutatásaink alapján Jászkisér lakossága március 15-ét mindenkor a legnagyobb 
ünnepeink egyikének tartotta, mint karácsonyt, húsvétot vagy pünkösdöt. 1930-ig a 48-as 
Olvasókör udvarán, 1930. július 29. után pedig a Terts Ede által alkotott I. világháborús 
emlékmőnél tartották meg az ünnepséget. 1944-1988-ig csak az iskolai tanulók és a szakkör 
tagjai ünnepelték legnagyobb nemzeti ünnepünket. Azóta viszont újra együtt ünnepel a 
nagyközség. 

Ugyancsak kutatásaink alapján derült fény arra, hogy Jászkisér lakossága 1944-ig 
minden év május utolsó vasárnapján ünnepelte a Hısök Napját. Képviselıtestületünk – 
javaslatomat elfogadva – október 23-át nyilvánította a Hısök Napjává, hiszen az 1956-os 
forradalomnak is nagyon sok áldozata volt hazánkban. 

 
Kirándulások, országjárások 

 
A szakkör tagjai – 1970-tıl, a megalakulástól – minden évben egy- és többnapos 

kirándulásokat szerveznek. Az országon belül szinte már alig van olyan tája hazánknak, ahol 
ne jártunk volna.A 2-3 napos utaknál nagy segítségünkre vannak a volt osztálytársak és a 
Honismereti Akadémiákon résztvevı kollégák. Így aránylag olcsón - nyugdíjas tagjaink 
zsebéhez mérten – tudjuk ezeket megrendezni.  

Honismereti bázishelyként rendeztük meg két utat: 1976-ban a Rákóczi túrát – amikor 
bejártuk Rákóczi életének nevezetes helyeit Ónod-Szerencs-Sárospatak-Borsi-Kassa-Eperjes-
Lıcse-Késmárk-Balassagyarmat-Szécsény-Gyöngyös útvonalon. 



1977-ben az Ady évforduló alkalmából megyei szervezéső utat rendeztünk 
Nagyvárad-Nagykároly-Szatmárnémeti-Érmindszent-Csucsa-Kolozsvár-Gyulafehérvár-
Marosvásárhely-Arad-Gyula útvonalon. Útunk jelentıs része Erdélyt érintette, ami akkoriban 
egyáltalán nem volt megszokott. A következıkben az utóbbi évek túráit elevenítem fel. 

Névadónk születésének 100. évfordulóján 1993. májusában négy napos utat 
rendeztünk azon helyekre, melyeket Csete Balázs 1941-42-ben bejárt és csodálatos kezével 
lerajzolt. Az út során megismertük Szatmárnémetit, Nagybányát, Besztercét, Borszéket, majd 
Székelyföldet, a Gyilkos tavat Békás szorossal és Kolozsvárt, valamint Kalotaszeg környékét.   

1993-ban Szabolcs-Szatmár mőemlékeit ismertük meg: Nyirbátor-Mátészalka-
Tunyogmatolcs-Tiszabecs-Tiszacsécse-Turistvándi-Tarpa-Csaroda-Tákos és Vásárosnamény 
volt az útvonalunk. 1994-ben kétnapos utunk Zsámbék-Tatabánya-Majkra-Tatára útvonalon 
zajlott le. 

1995-ben a redemptió 250 éves jubileumán a Kiskunhalason és Jászberényben 
rendezett ünnepségekre látogattunk. Ugyanebben az évben – junius 27-én – Szlovákiában 
voltunk, ahol történelmileg nevezetes helyeket: Rozsnyót, Betlért és Krasznahorkát kerestük 
fel. 

 Az 1996-ban a Honfoglalás 1100 éves évfordulóján május 18-án 7 csoporttal szellemi 
vetélkedıt rendeztünk. Jutalmul valamennyi csoportot és szakkörünk tagjait június 1-én 
Ópusztaszerre vittük. Szakkörünk vezetıje Ómoravicán járt egy öttagú delegációval, a tagok 
pedig a Hortobágyon át Debrecen emlékhelyeit keresték fel és Hajdúszoboszlót tekintették 
meg. Június 15-16-án Hévízre és Keszthelyre látogattunk. A Balaton déli partján mentünk és 
az északi parton jöttünk haza. , így tagjaink hazánk e híres történelmi nevezetességét is 
megismerték. 

1997-ben április 19-én Aszódon, Máriabesnyın, Gödöllın, Fóton és Boldogon jártunk. 
Június 21-én Matyóföld fıvárosában, Mezıkövesden, augusztus 8-án Budapesten voltunk, 
ahol a Parlamentet, a Néprajzi, Hadtörténeti és a Szépmővészeti Múzeumot kerestük fel. 

1998. áprilisában Észak-magyarországgal ismerkedtünk: Domaháza, Ózd, Kelemér, 
Gömörszılıs és Aggteleki nevezetességeit ismertük meg. Május 22-én testvértelepülésünkön,  
Pilisjászfalun jártunk és a Duna-kanyarban gyönyörködtek szakköri tagjaink. 

Október 3-án az 1848-49-es szabadságharc emlékére a következı emléktúrán vettünk 
részt: Szolnokon a Damjanich szobornál emlékeztünk a dicsıséges Tavaszi Hadjáratra, ahol 
koszorút helyeztünk el, majd innen Abony városába mentünk a Helytörténeti Múzeum 
megtekintésére. Ezt Cegléd követte, ahol Kossuth szobornál koszorút helyeztünk el. Utána 
Nagykırös, majd Kocsér következett. Itt testvéri kapcsolatot alakítottunk ki. 

A látottakról Zelei Józsefné titkárhelyettes naplót vezet, ahova a túrákon készült 
fényképfelvételek is rendre bekerülnek. 

 
Játszóház 

 
A gyermekekkel való foglalkozás kiemelt területe a szakkör munkájának. 1978-ban az 

akkori Népmővelési Intézet kezdeményezésére az országban elsıként indítottuk be a 
játszóházi tevékenységet.  

Szakkörünk Csete Balázs: Jászkiséri gyermekjátékok címő munkáját tekintette 
kiindulópontnak. Tagjaink világosan látták, hogy a régi népszokások hamarosan feledésbe 
mennek, így névadónk könyve alapján felelevenítettük az ısi jászkiséri szokásokat, 
gyermekjátékokat. Ezekbe a munkákba bekapcsoltuk a szülıket és az újra mindig vágyó 
gyermekeket. Szívesen és nagy lelkesedéssel foglalkoztak a régi gyermekjátékok készítésével 
és a régi dramatikus játékok tanításával. 

Tagjaink 20 féle természetes anyagból készítenek népi játékokat, amit játszóházi 
foglalkozásokon belül tanítanak a gyermekeknek, sıt sokszor a pedagógusoknak is. 



A helyi foglalkozásokon kívül Szolnokon és megyénk városaiban, községeiben, valamint 
Budapesten, Dombóváron, Szentesen, Kecskeméten, Cegléden, Székesfehérvárott, 
Abádszalókon stb. helyeken tartottunk és tartunk játszóházi foglalkozásokat.  

1994-ben a Jászapáti Mészáros Lırinc Gimnázium tanulóinak tartottunk foglalkozást a 
Jászapátin a Mővelıdés Házában, majd november 20-án Budapesten jártunk az Almássy téri 
Szabadidı Központban, ahol az ENSZ Gyermeki Jogok Nyilatkozata 35. évfordulója 
alkalmából rendezett Országos játszónapon vettünk részt. 1995-ben a Margitszigeten 
rendezett Falu és városi napon tartottunk játszóházi foglalkozást fıvárosi gyermekenek, míg 
1996-ban Salgótarjánban az Arany János Iskola tanulóit és nevelıit tanítottuk meg a 
névadónk által lerajzolt gyermekjátékokra. 

1995 óta folyamatosan, minden augusztus 20-án Szolnokon, a Tiszaparton rendezett 
ünnepségen szerepelünk. 1998. szeptember 13-án Szentendrén a Skanzenben rendezett Bor 
ünnepe alkalmából tartott rendezvényen vettünk részt, ahol nemzetközi vendégsereg 
gyönyörködött munkáinkban, s igyekeztek elsajátítani azok készítését. 

1999. március 27-én a Szolnokon rendezett I. Gyermekfesztiválon szerepeltünk nagy 
sikerrel. Május 16-án a Múzeumi Világnap keretében Budapesten, a Nemzeti Múzeum 
kertjében a Jászberényi Barkóca Néptáncegyüttessel mi képviseljük megyénket. 
Augusztusban a Jászberényi Tanítóképzı Fıiskola néprajz szakos tanítójelölteket tanítjuk 
meg a népi játékok készítésére, akiknek e tananyagból vizsgázniuk kell. 

A játszóházi foglalkozások mellett a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Szolgálattal, a 
Szolnoki Damjanich Múzeummal, a Megyei Honismereti Szövetséggel, továbbá a Jászok 
Egyesületével 1990-tıl folyamatosan megrendezzük az Apáról-fiúra rendezvényt. A 
részvevık számára célul tőztük ki, hogy csak a saját településükön győjtött népi hagyományt 
eleveníthetnek fel a színpadon. 

Elıtérbe helyeztük a felnıttek és gyermekek közös szereplését. Reményeinket nagy siker 
kísérte, és a vártnál több csoport mutatkozott be: 1990-ben 150 résztvevı 8 csoportban, 1991-
ben 250,  14 csoportban, 1992-ben 17 csoport 500 taggal, 1993-ban 300 résztvevı 12 
csoportban képviseltette magát.  

1994. december 10-én volt az ötödik jubileumi rendezvényünk.  A rendkívül sok 
jelentkezı miatt a megye vezetıivel együtt úgy döntöttünk, hogy  két helyen kell tartani a 
rendezvényt: Karcag rendezze a Nagykunságnak , mi pedig a Jászságban és Szolnok 
városának. Ez a rendszer bevált, hiszen most már a Jászságból, Szolnokról jelentkezik 20-22 
csoport. 1998-ban a kilencedik alkalommal tartott rendezvényen 24 csoport vett részt 600 
szereplıvel. 1999. december 11-én a tizedik jubileumi rendezvényünket tartjuk, melyre az 
elırejelzések alapján 25-30 csoportot várunk közel 1000 szereplıvel. Úgy látjuk, hogy a régi, 
népi hagyományok ápolására szükség van, a gyermekek nagy örömmel szerepelnek, az ıket 
felkészítı iskolai nevelık szívesen készítik fel a gyermekeket és a környék vállalkozói is 
támogatják e rendezvényeket. 
 
Szakmai rendezvények és tapasztalatcserék 

 
Tevékenységünket az eltelt 30 év alatt igyekeztünk és igyekszünk a névadónk 

szellemében végezni. Községünk szülötte - Csete Balázs néprajzkutató – írásban és rajzban 
egyaránt megörökítette azt, ami a jászkiséri emberrel születésétıl a haláláig történt. 
Különösen nagy figyelmet fordított a mezıgazdasággal, állattenyésztéssel kapcsolatos 
szokások és hiedelmek tanulmányozásának. Megfigyelte a községben használatos ragadvány- 
és csúfneveket, de a legtöbb energiáját a gyermekek játékainak felgyőjtésére fordította.  

Rendszeres és folyamatos kapcsolatokat tartunk fenn. A szakköri találkozókon 
kicseréljük egymás tapasztalatait, a helyes módszereket átadjuk, átvesszük. Megyén kívül a 
következı szakkörökkel tartunk kapcsolatot: 



 
 Tolna megye:        Kölesd 
 Békés megye:        Békéscsaba 
 Heves megye:        Feldebrı, Markaz, Nagyréde 
 Borsod megye:      Ózd 
 Nógrád megye:      Salgótarján 
 Budapest:            Zugló 
 

Megyén belül Jászapáti, Jászágó, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászszentandrás és Karcag 
szakköreivel jó a kapcsolatunk. Külön meg kell emlékeznünk Csepelrıl, ahol Csete Balázs 
1921-1948 között tanított, s Helytörténeti Múzeumot hozott létre, mely 1944-ben 
bombatámadás áldozata lett. Csepelen ma is ápolják Csete Balázs emlékét. A Ligeti Károly 
utca Csete Balázs utca lett, az iskola is felvette nevét, majd az iskola falára emléktáblát 
helyeztek el és mi is elhelyeztünk koszorúnkat.  

A helytörténeti munka magába foglalja a lakóhely múltjának szüntelen kutatását. 
Ehhez segítséget részben a múzeumok, részben a levéltárak adnak. Természetesen elsı 
feltétele ennek, hogy legyen a helységnek olyan egyéne, akit érdekel a település története. 

A több évtizedes kutatómunkával napjainkban sikerült elérni, hogy a helybeli általános 
iskola alsó- és felsı tagozatos tanulói rendszeresen látogatják a Helytörténeti Győjteményt. 
Ezt megelızıen a felsı tagozatos osztályokban az osztályfınöki órákon a tanulók megismerik 
a Jászság és lakóhelyük történetét. Ezeket az órákat az osztályfınökök kérésére mi tartjuk. 

Szakköri tevékenységüknél fontos feladatként szerepelt és szerepel a tudományos 
tanácskozások, ünnepségek rendezése, valamint az ismeretterjesztı elıadások tartása. Ezek 
közül is érdemes feleleveníteni néhányat: 

1975. október 27-én – szakkörünk 5 éves évfordulóján – Gubicz András és Gyulay 
Gábor, Csete Balázs volt tanítványai, valamint a Damjanich Múzeum segítségével 
megcsináltattuk Csete Balázs síremlékét, amit azóta is folyamatosan gondoznak a szakkör 
tagjai. Az ünnepi megemlékezést Morvai Péter néprajzkutató, Csete Balázs régi munkatársa 
tartotta. Az alapító tagok által győjtött anyagokból rendezett kiállítást Gócza József tsz. elnök 
nyitotta meg. 

1976-ban – bázishelyi programként – került sor Novák József elıadására. Az elıadás 
és a mi példánk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Jászapátin is megalakult a honismereti 
szakkör. 

1980-ban a Mővelıdési Minisztérium fıosztályvezetıje Kormos Sándor tartott 
elıadást a három napos ünnepségen. Vendégül láttuk még Kölesd honismereti szakkörét, 
mely szintén kisugárzásunk révén jött létre. 

1981-ben  hozzánk látogattak a IX. Országos Honismereti Akadémia résztvevıi. A 
gyermek szakkör tagjai Csete Balázs gyermekjátékait mutatták be színpadi feldolgozásban. 
Ugyanekkor avatta fel Székely György professzor a Helytörténeti Gyüjteményt. 

1985-ben – a 15 éves évfordulón –   Juhász Róbert volt az ünnepi elıadónk, aki 
elıadásában ragyogóan utalt a honismeret jelentıségére, a szülıföld és édes hazánk minél 
jobb megismerésére. 

1988. február 26-án - Csete Balázs halálának 30. évfordulója alkalmából – ünnepi 
ülést tartottunk, melyen Gunda Béla egyetemi tanár elnökölt és Szabó László muzeológus 
tartott elıadást. Csete Balázs volt osztálytársa: Nagy Gyula, Orosháza ny. múzeumigazgatója, 
Budapestrıl pedig volt munkatársa, Kresz Mária vett részt az ünnepi tanácskozáson. A 
gyermekmunkákból rendezett kiállítást Kriston Vizy József, a Kecskeméti Szórakatémusz 
igazgatója nyitotta meg.  

1990. március 20-án - 20 éves jubileumunkon - Bartha Éva, a Honismereti Szövetség 
titkára volt a vendégünk, az ünnepi elıadást pedig Selmeczi Kovács Attila, a Néprajzi 



Múzeum fıigazgató-helyettese tartotta. A szakkör munkájáról rendezett kiállítást Horváth 
Attila, a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Szolgálat igazgatója nyitotta meg. Erre az alkalomra 
jelent meg Csete Balázs erdélyi győjtésén alapuló könyv Kalotaszegi fafaragások címmel.  

1992. október 3-án megyei rendezvény keretében Kossuth Lajos születésének 190. 
évfordulójára emlékeztünk, amikor Szabad György egyetemi tanár, az országgyőlés elnöke 
tartott elıadást.  

1993-ban – Csete Balázs születésének 100. évfordulójára – az emlékünnepségek 
sorozatát rendeztük Jászkiséren, Jászberényben, Szolnokon és Csepelen. Az emlékünnepség 
kezdetén március 26-án a temetıben megkoszorúztuk névadónk síremlékét, ahol az Országos 
Honismereti Szövetség képviseletében Kanyar József elnök is lerótta tiszteletét.  

A Mővelıdés Házában tartott ünnepi ülésen ismét Selmeczi Kovács Attila volt az 
elıadó. Az évforduló alkalmából a Damjanich Múzeum megjelentette Csete Balázs: A 
jászkiséri gyermek élete a születéstıl a házasságig címő munkáját.  
1995-ben tartott 25 éves jubileumunkat a Budapesti Honismereti Szövetség, a Néprajzi 
Múzeum, a Jászok Egyesülete, a Damjanich Múzeum, a helyi Polgármesteri Hivatal és 
Helytörténeti Győjtemény támogatta, rendezvényünket a Duna TV és a Magyar Televízió is 
megörökítette.  

1996-ben Jászárokszálláson rendezték meg a Jászok Világtalálkozóját, ahol rendkívüli 
elismerés ért bennünket: a Jászságért Alapítvány díjával a Gyıri házaspárt tüntették ki, ami 
egyben a szakköri munka elismerése is. 

1998 nagy eseménye volt a XXVI. Országos Honismereti Akadémia 200 
résztvevıjének látogatása. Erre az alkalomra az Önkormányzat segítségével felújítottuk a 
győjteményt, 45 rózsatövet ültettünk az emlékparkba, s újabb 4 kopjafa készült Árpád 
fejedelem, Szent István, Szent László és IV. Béla emlékére. A MÁV FKG Kft segítségével a 
mezıgazdasági tárgyakat a konyhakert helyére helyeztük át, hogy az emlékpark teljes 
szépségében látható legyen. Az akadémia résztvevıi elismerésüket fejezték ki, és sok dicsérı 
levél érkezett határainkon belülrıl és túlról. 

1999-ben is tovább bıvítjük az emlékparkot, elkészül a hét törzs kopjafája, valamint 
az akadémia látogatóinak javaslatára a régi nagy Magyarországba fogjuk beépíteni a jelenlegi 
megcsonkított hazát.  

Évente több tanuló fordul hozzánk szakdolgozatának készítésével. 1997-ben Sebestyén 
Ferenc tanító-jelölttel kidolgoztattuk az I. világháborúban elesett jászkiséri hısök történetét. 
Ugyanebben az évben Ádám Kálmán fıiskolai hallgatóval a II. világháború történetét 
dolgozzuk fel.  

A szakkör tagjai részére a téli hónapokban ismeretterjesztı elıadásokat rendezünk. 
Közkedvelt sorozatunk címe: Utazz velünk a világban! – Feltétele, hogy az elıadó személyes 
élményei alapján tartsa meg elıadását, színes diavetítéssel.  
Ezen elıadások révén ismerték meg a szakkör tagjai Európa szinte minden országát, az 
Egyesült Államokat, Brazíliát, sıt Afrikát is. A lakosság kérésére az egészségügyrıl 
orvosaink, a község problémáiról elsıszámú vezetıink tartanak elıadásokat.  

A tudományos és ismeretterjesztı munka mellett minden évben megrendezzük a nı és 
férfi napot, év végén utolsó rendezvényünk a szeretet ünnepe, a fenyıfaünnep. Ekkor 
értékeljük az egész évi munkát. Egy nagycsalád vagyunk, ahol az elhunyt tagoktól 
valamennyi tag részvételével, koszorúval búcsúzunk. Az új tagokat régi tagoknak kell 
ajánlani, és egyévi próbaidı után fogadjuk rendes taggá. 

A tudományos és ismeretterjesztı munka mellett a szabadidı hasznos eltöltése mellett, 
barátságokra, egyéni problémák megoldására is jut idı. Közösen ünnepeljük az éves nagy 
ünnepeket (farsang, karácsony) és a névnapokat. Ezeket kiegészítik az unokákkal, 
dédunokákkal évente 4-5 alkalommal tartott szalonnasütések és közös ebédek.  



Szakköri 56 tagja – kis nyugdíjaik ellenére – négy éve bérletes látogatója Szolnoki Szigligeti 
Színház mősorának.  
 
Zárszó 

 
Ha visszatekintünk a szakkör 30 évére és eredményeire, szerénység nélkül 

állapíthatjuk meg, hogy megtettük azt, amit célul tőztünk magunk elé. A 75 tag összetartása és 
tenniakarása bizonyítja, munkánk nem volt hiábavaló. 

Községünk lakossága elismeri tevékenységünket, figyelemmel kíséri eredményeinket. 
Következetes munkánk eredménye a pályamunkák évenkénti készítése, a foglalkozásokon 
való részvétel, a játszóházi foglalkozások tartása és minden olyan tevékenység, melyet a 
szakkör öttagú vezetısége megkíván. 

Csete Balázs élete, egész tevékenysége kötelez erre minden szakköri tagot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


