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CSETE BALÁZS TÉMAHÉT
/Jászkisér, 2010. március 8-12./
Iskolánkban hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy március első felében
megemlékezünk névadónkról, Csete Balázsról, hiszen 1893. március 15-én született. Az idei
tanév ebből a szempontból azért különleges, mert a TÁMOP- pályázat vonzataként témahét
formájában kínáltunk tanulóinknak változatos lehetőségeket arra, hogy még jobban
megismerkedjenek Csete Balázs életével, munkásságával, a jászkisériek körében végzett
néprajzi gyűjtésének eredményeivel. Éppen ezért a témahét vezérfonalának A jászkiséri
gyermek élete a születéstől a házasságig című művét választottuk.
A témahét ünnepélyes megnyitójára a Művelődés Házában került sor. Kiss Lajos igazgató úr
megnyitóbeszéde után az 5.a és a 7.b osztály tanulói rövid, hangulatos műsorban idézték fel
Csete Balázs életútját, helyi gyűjtésének néhány érdekes színfoltját. Rendezvényünket Hajdú
László polgármester úr és Győri Jánosné Jucika néni is megtisztelte jelenlétével.
A hét programjai igazodtak tanulóink életkori sajátosságaihoz, érdeklődési köréhez. Az alsó
tagozatosak körében mindig nagy sikerre számíthat a játszóház. Nem volt ez másképp ezen a
héten sem. A Csete Balázs Honismereti Egyesület országos viszonylatban is ismert
játszóházasai Szüle Katalin vezetésével az alsós osztályokba látogattak el, régi népi
gyerekjátékokat készítettek a gyerekekkel együtt a kicsik nagy örömére.
A felső tagozat tanulói minden évben játékos vetélkedővel emlékeznek névadónkra. Ezt a
hagyományt idén is folytattuk. A magyar – történelem munkaközösség tagjai forgószínpados
vetélkedőre hívták az osztályok ötfős csapatait. Tóthné Barna Csilla értékelte az ötletes
benevezési lapokat és a belépőként elkészített népi gyermekjátékokat. Lászkáné Vona
Krisztina, könyvtáros kutatómunkára várta a csapatokat az iskolai könyvtárba. Kovácsné
Pásztor Eszternél régi használati tárgyakat kellett felismerni, Molnárné Zana Ágota tanárnő
„Most mutasd meg!”-re hívta a vállalkozó kedvűeket. Közmondásokat kellett elmutogatni és
ez alapján felismerni a tanulóknak. Korenchyné Zsemberi Erzsébetnél szétvágott képek

összerakásában ügyeskedhettek. Pincziné Balla Magdolna Csete Balázs életéről állított össze
totót. Végül rímfaragó képességükről adhattak tanúbizonyságot a csapatok, hiszen Budainé
Balogh Gabriella tanárnőnél fiú- illetve lánycsúfolókat írhattak.
A vidám versengés végeredménye:
5 – 6. osztály
I. hely: Fájin tahókás pusztujkák /5.a/
II. hely: Falusi lányok /6.a/
Csete Balázs gyermekei /6.b/
III.hely: Parittyák /5.b/
NYAK /6.c/
IV. hely: Túró rudik /5.d/
V. hely: Hajrá 5.c! /5.c/
7 -8. osztály
I. hely: Búgócsiga /8.b/
II. hely: Fajin lányok plusz a Ricsi /8.d/
III. hely: Hagyományőrzők /7.b/
Csutkababák /8.b/
IV: hely: Kaszanovák /8.a/
Csutkababák /7.c/
Régi emlékek csapata /7.a/
Csete Balázs nagyszerű rajztanár is volt. Iskolánk tanulói rajzversenyben bizonyíthatták,
mennyire ismerik a régi falusi gyerekek, emberek életét. Rengeteg pályamunka érkezett.
Különösen az alsó tagozatosak készítettek nagyszerű rajzokat. Nem volt egyszerű tehát a zsűri
dolga.
A rajzverseny eredményei a következők :
1 – 2. osztály
I. hely: Czakó Noémi /2.b/
II: hely: Szűcs Gyöngyi /1.b/
III.hely: Makai Viktória /2. a/
Bódi Kitti /2. a/

3 – 4. osztály
I. hely: Zsigó Renáta /4. c/
II: hely: Tóth Gabriella /4. c/
III.hely: Czifra Áron /3. c/
5 – 6. osztály
I. hely: Farkas Bálint /6. b/
II: hely: Orosz Olga /5. b/
III.hely: Tallósi Ferenc /5. b/
7 – 8. osztály
I. hely: Cseh Réka
Kovács Eszter
Drávucz Dávid

/8. b/

II: hely: Tábi Nóra /8. c/
III.hely: Lukácsi Szilárd /8. a/
A hét folyamán, tanórán és tanórán kívül is felelevenítették a tanulók a hajdani jászkiséri
gyerekek játékait, szokásait, mindennapjait. Talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a hétnek.
Mindezt játékos, kompetenciaalapú formában, szórakozva tehették. Gazdagodtak ismereteik
névadónk életéről, nagyszüleik, dédszüleik gyermekkoráról.
A témahét ünnepélyes zárásán a versenyek nyertesei értékes könyvjutalmakat, illetve
édességcsomagot vehettek át.
Köszönjük minden kollégának a lelkesedést, a tanulók felkészítését, a programok
lebonyolításában nyújtott segítséget. Köszönjük Balogh Györgynek, a Művelődés Háza
igazgatójának és munkatársainak a megnyitóünnepséghez nyújtott segítséget, a
Játszóházasoknak a töretlen lelkesedést, a Diákönkormányzatnak a jutalmazást, és nem utolsó
sorban minden tanulónknak a vidámságot és a mosolyt.
Pincziné Balla Magdolna
Kovácsné Pásztor Eszter

