
Csete Balázs vetélkedő az általános iskola felső tagozatának

Már évek óta hagyomány, hogy a Csete Balázs Emlékhét keretében a felső tagozatos magyar-
történelem munkaközösség megrendezi ezt a játékos, vidám versenyt a felsősöknek.
Előtte  sokat  törjük  a  fejünket,  hogy  olyan  feladatokat  állítsunk  össze,  amelyek 
hagyományőrzők, erősítik tanulóinkban a közösségi érzést, ugyanakkor érdekesek is.
Külön  törekszünk  arra,  hogy  a  múlt,  a  jelen  és  a  jövő  egységet  képezzen  a  rejtvények 
megoldása  során.  Így  előzetesen  azt  a  feladatot  kapták  a  csapatok,  hogy  készítsenek 
alkalomhoz illő benevezési lapot, és olyan népi játékot, amellyel nagyszüleik is játszottak. 
Megható volt látni, hogy milyen izgalommal gyűjtöttek és alkottak a gyerekek.

Majd 03.19- én sor került a megmérettetésre. 
Osztályonként  3  fős  csapatok  különböző  feladatokkal  találták  szembe  magukat.  Lufikban 
szálló népdalsorokat kellett  sorba rendezni.  Majd képkirakó során jászkiséri  emberek által 
készített gyermekjátékokat kellett felismerni. Totóban olyan kérdéseket tettünk fel, amelyekre 
halhatták  a  választ  előzőleg  a  Művelődés  Házában  tartott  színvonalas  Csete  Balázs 
Megemlékezésen, amelyen nagy számban vettek részt.

Ismert  közmondásokat,  szólásokat  kellett  mutogatás  alapján  felismerni.  Nagy  derültséget 
keltett,  amikor  a  hagyományos  tárgyak  felismerésébe  hiba  csúszott:  így  lett  a 
csigatésztakészítőből hangszer, vagy a fénkőtartóból ivóedény. Az sem volt egyszerű, hogy 
mit jelentenek az alábbi Jászkiséren gyűjtött szavak: irgya, pusztujjka, vasalt menyecske. Más 
egyéb szórakoztató feladatok után jól esett egy kis üdítő, közben a zsűri értékelte a benevezési 
lapokat és a játéktárgyakat. Be akartuk szedni őket, hogy kiállítást rendezzünk belőle, de úgy 
megszerették az alkotásokat, hogy nem tudtak megválni tőlük. 
Nagyon tanulságos volt annak a feladatnak a megoldása, amelyben arra kértük őket, hogy 
teremtsenek „új hagyományokat”, vagyis olyan napot vagy hetet, amelyet az egész település 
megünnepelhet.
Érdemes  figyelni  az  ötleteikre,  mert  egész  programtervezettel  álltak  elő  néhány 
percgondolkodás után. 
Volt  itt  iskolaalapítás  napja,  Jászkisér  megalapításának  a  napja,  felnőtt  nap,  népi  játékok 
rendezésének  napja  stb.  Javasoltak  melléjük  hagyományos  ruhában  történő  felvonulástól 
kezdve  egy  régi  nap  eljátszásán  keresztül  hagyományos  munkavégzéseket,  régi  ételek 
készítését, kóstolását. 
Ez csak ízelítő a számtalan ötlet közül. Büszkék lehetünk, hogy ennyi kreatív, ügyes gyerek 
jár az iskolánkba.

 Számukra és számunkra is ünnep volt ez a nap, együtt játszottunk, szórakoztunk és tanultunk 
ezen a délutánon. A szervezésben támogatott minket az iskola igazgatósága, biztosították a 
jutalmakat,  az  okleveleket  és  a  vetélkedő  előtt  közösen  megkoszorúztuk  az  iskola  falán 
elhelyezett emléktáblát. A vetélkedőt végignézte az igazgatóhelyettes úr és néhány érdeklődő 
osztályfőnök is. Tőlük is sok dicsérő szót zsebelhettek be a gyerekek.”Ez jó délután volt!”- 
köszöntünk el egymástól.
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