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Rendezők: 

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és Partnerei: 

— Karcagi Tankerületi Központ,  

— Karcagi Szakképzési Centrum,  

— Karcag Város Önkormányzata,  

— Túrkevei Kulturális Egyesület  

 

Helyszín: Karcag Város Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) emeleti nagyterme 

 

Időpont: 2022. november 3-án (csütörtökön) 13 -17 óra 

* 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális 

Egyesület rendezvényéhez kapcsolódóan 14-20 db kiadványt adományozott a Karcagi 

Tankerületi Központ intézményei, a Karcagi Szakképzési Centrum iskolái és az egyházi 

iskolák könyvtárai számára, amelyek a fenntartók közreműködésével jutottak el az 

intézményekhez. Összesen 790 db könyvvel gyarapodtak az iskolai könyvtárak, így is 

gazdagítva a fiatal generáció helyi ismeretét, tudását. Kérjük a pedagógusainkat, hogy 

közvetítsék a diákok felé a helytörténeti és néprajzi ismereteket, hiszen „A tudást csak az 

őrzi, aki továbbadja”. 

Hasonló könyvadományban részesülnek a közeljövőben Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye települési könyvtárai és múzeumai is, hogy a hagyományőrzők és minden 

érdeklődő olvasó ismereteket szerezzen települése múltjáról és hagyományos 

kultúrájáról, értékeiről.  
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SZINOPSZISOK 

 

Barláné Kriszta 

 

Kalandozások Szolnokon – mesés kalandok Zoknikutya szemével 

 

„A kezdet mindig a kíváncsiság, ebből fejlődik ezután a tudás vágya.” Ez a mondat 

találóan jellemzi a történetet, mely a főszereplő szemével és rácsodálkozásával mutatja be 

Szolnokot a gyerekeknek. 

A főhős Zoknikutya egy kíváncsi, barátságos kis figura. A mesés alak a múzeum 

kézműves műhelyében készül, s itt is kel életre. Elsőként környezetét fedezi fel. Megismeri mi 

az a múzeum, milyen is maga a hely. Segítők segítségével, kézről-kézre járva indul el útjára. 

Az igazi kaland akkor kezdődik számára, amikor kilép az épület kapuin. Számtalan helyet fedez 

fel. Mindezt úgy, hogy újabbnál-újabb embereket ismer meg. Minden ember, aki sétapartnere 

lesz, tanít számára valamit. Nem csak a városról tud meg rengeteg érdekességet, hanem egy 

csomó olyan dolgot is megtanul, mely a hétköznapi életben az általános műveltséghez is 

hozzátartozik. Észrevétlenül szerez földrajzi, történelmi, művészeti, irodalmi ismereteket. 

Mindeközben pedig az embereket is jobban megismeri.  

S hogy mindvégig kik a segítői és mi a közös bennük? A történet végén derül ki 

főhősünk számára is. A sok-sok séta és élményszerzés után Zokni hazatér a múzeumba, ahol 

éppen egy nagyobb rendezvény zajlik. Mikor szétnéz, szinte az összes arc ismerős számára. 

Akkor tudja és érti meg, hogy akikkel találkozott az útja során, mind a múzeumban dolgoznak. 

Régészek, történészek, néprajzkutatók, múzeumpedagógusok.  

A 14 fejezetből álló könyv szórakoztató, ugyanakkor informatív módon mutatja Szolnok 

történetét és nevezetességeit. S amellett, hogy bemutatja a várost játékos feladatokon keresztül 

segíti az ismeretek elmélyülését.  

A program célcsoportja 6-12 éves korú nagycsoportos óvodások, illetve általános iskolások. 

Elkészítésében kettős cél vezérelt bennünket. 

1. Nagyon fontosnak tartjuk a helyi kötődés erősítését már egészen kis kortól, illetve a 

helytörténeti ismeretek átadását 
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2. Szeretnénk felkelteni más települések lakóinak érdeklődését Szolnok iránt. Szeretnénk, 

ha minél többen megismernék és megszeretnék a várost. 

 

Barna Gábor 

 

MEGHURCOLTAK 

Kuláknak bélyegzettek és budapesti kitelepítettek 

a Kunszentmártoni járásban 1940-1950-es években 

 

A vidéken élő módosabb parasztság intézményes üldözése az 1948-as kommunista 

hatalomátvétellel vette kezdetét. A földbirtok nagysága és jövedelmezősége alapján a gazdák 

egy csoportját kuláknak bélyegezték. A „zsíros parasztok” mellett kuláknak minősítették a 

géptulajdonosokat (cséplőgép, traktor), a segéddel dolgozó kisiparosokat és kereskedőket, 

valamint a földdel rendelkező értelmiségiek egy csoportját is. Mindnyájukat megemelt adókkal, 

megemelt beszolgáltatási kvótákkal, földjeik, házaik, tanyáik elvételével, tagosítással, 

zálogolással, foglalással, internálással és börtönnel sújtották. Sokan ezért földjeiket „önként” 

és térítés nélkül felajánlották az államnak, amely azokat a megalakuló 

termelőszövetkezeteknek, illetve állami gazdaságoknak juttatta. A kulákokat nem vették fel a 

téeszekbe vagy kizárták onnan őket. Megindult gyors elvándorlásuk az erőltetetten fejlesztett 

ipari központokba. Ezzel vette kezdetét a vidéki társadalom hanyatlása. 

Azzal is súlyosbítani akarták helyzetüket, hogy 1951-ben házaikban jelöltek ki 

kényszerlakhelyet a Budapestről kitelepített egykori horthysta katonatisztek, 

kormányhivatalnokok, tudósok és egyáltalán az új rendszerre veszélyesnek tartott emberek 

számára. Budapesti lakásaikat ingóságaikkal együtt elkobozták. A Kunszentmártoni Járásban 

Tiszaföldvárra 117, Kunszentmártonba 106 és Öcsödre 87 családot deportáltak. A 

kunszentmártoni csoport majdnem fele katonatiszt volt. De voltak közöttük olimpikon 

sportolók, jeles mérnökök, közgazdászok, egyetemi tanárok, főispánok, rendőrök, 

országgyűlési képviselők. Legtöbbjük már 60 éven felüli volt. Nyugdíjukat elvették. A 

gyermekes családokból a 14 év alattiak iskolába jártak, a 14 év fölöttiek a felnőttekkel 

munkakötelesek voltak. A kunszentmártoniak a helyi téglagyárban, az erdőgazdaságban, az 

állami gazdaságban és alkalmanként magángazdáknál dolgoztak.  
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A két meghurcolt réteg segítette egymást úgy, ahogy tudta. A kényszerlakhely 

felszabadítása 1953 szeptemberében megtörtént, de Budapestre nem térhettek vissza. A 

deportáltak egy része továbbra is helyben maradt, s valamelyik kunszentmártoni temetőben 

nyugszik.  

Meghurcolásuk ellenére következő generációjuk önerőből vissza tudta magát emelni 

előző társadalmi státuszába, mert gyökereik erősek, kulturális tőkéjük nagy és igényeik 

magasak voltak. A két réteg áldozata volt egy embertelen ideológiának. Meghurcoltatásuknak 

állít emléket a kunszentmártoni állandó kiállítás, amely elsősorban a térségre vonatkozó 

dokumentum- és tárgyi anyagot állítja tágabb megyei és országos összefüggésekbe, ezáltal is 

jelezve, hogy ez szüleink, nagyszüleink személyes sorsa, története volt. Lehetőséget ad ezáltal 

rendhagyó történelemórák megtartására, családok, személyek sorsába való mélyebb 

bepillantásra. Emlékeztetésül és okulásul. 

 

 

Bathó Edit  

A helytörténeti olvasókönyvek szerepe az iskolai oktatásban 

 

Az iskolai oktatásban 1868 óta, az Eötvös-féle törvény megjelenésétől kezdve nyomon 

kísérhető a helytörténeti, néprajzi ismeretek tanítása. Már a 19. század végén a 20. század elején 

megjelentek az elemi iskolákban a honismereti-helytörténeti tankönyvek, amelyek egy-egy 

vármegye tájait mutatták be, azzal a céllal, hogy a közvetlen környezet értékeit feltárja és 

megismertesse a tanuló ifjúsággal. Kialakítsa bennük a szülőföld- és a hazaszeretet, valamint a 

nemzethez való kötődés érzését. 

A tankönyvek szerzői tanítók és tanárok voltak, s a közzétett ismeretek elsősorban a 

földrajz oktatásához kapcsolódtak.  

Trianon után a honismeret oktatásának fő célkitűzése a történelmi Magyarország minél 

alaposabb megismertetése volt. 

A honismeret tanításában a nagyobb áttörést az 1978-as tantervi szabályozás hozta, 

amely lehetőséget biztosított a gimnáziumokban a néprajz fakultatív tárgyként való tanítására. 

A 2001 szeptemberében életbe lépett Kerettanterv alapján pedig az általános iskolákban 

kezdődött el a hon- és népismeret oktatása, amely mind a mai napig folyik. 

Az elmúlt több mint húsz évben országos könyvkiadók mellett a múzeumok, valamint a 

múzeumok mellett működő civil közösségek (alapítványok, egyesületek) is komoly szerepet 
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vállalnak a hon- és népismeret oktatásához biztosított szakmai anyagok (olvasókönyvek, 

foglalkoztató füzetek stb.) előállításában. A tudományos és helytörténeti kutatók 

összeállításában megjelenő helytörténeti olvasókönyvek nagy segítséget nyújtanak egy-egy 

tájegység történelmi múltjának, népéletének és népművészetének széleskörű 

megismertetésében, erősítve általuk a szülőföldhöz való kötődést, a lokális és nemzeti 

öntudatot.  

A helytörténeti olvasókönyvek ismeretanyaga minden esetben tovább bővíthető a 

múzeumok kiállításainak, látványtárainak megismerésével, valamint a múzeumi rendezvények 

(történelmi játszóház, múzeumpedagógiai foglalkozások) anyagával. 

A tapasztalatok szerint a nem hivatalos tankönyvként megjelenő helytörténeti 

olvasókönyvek használata az általános iskolákban azonban nagyon esetleges és legtöbbször az 

adott tanár hozzáállásától, szándékától függ.  

 

 

Bojtos Gábor 

  

Hadisírgondozás, települési séta, szabadulószoba. 21. századi oktatás,  

helytörténet és levéltár 

 

A mesterséges intelligencia és a robotok korában élünk. Egyre többen ismerik fel, hogy 

a fenti megállapításra az oktatásnak is reagálnia kell.  

Az elmúlt években folytatott nemzetközi kutatások megállapításai szerint a diákok jobban 

teljesítenek olyan oktatási közegben, ahol „maga is a tanulás alapvető forrása”. 

Michael Fullan (Torontói Egyetem) pedagógiai modelljében 21. századi 

alapkompetenciákról ír (pl. kommunikáció, együttműködés, kritikai gondolkodás, állampolgári 

ismeretek), melyeknek fejlesztése kiemelkedően fontos. 

Előadásomban a fentiekre alapozva hívom fel a figyelmet a négy fal közötti 

kimozdulásra, a konkrét fizikai emlékhelyek pedagógiai szerepére, a személyes történetekre. 
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Debreceni Lászlóné 

 

HOLNAPUNK TEGNAPJA – egy már pályán kívüli tanár-népművelő 

 gyakorlati-módszertani tapasztalataiból 

 

 A megélt háromféle státusom, tanár, népművelő és nyugdíjas időszak „kulturális 

termékeinek” gyakorlati-módszertani tapasztalatairól szól az előadásom, amelynek több nem 

szokványos /rész/területe is adódott.  

Ezek látszólagos különbözőségük ellenére, kisebb-nagyobb mértékben összefonódva 

mindenkor jól kiegészítették egymást az elmúlt évtizedektől napjainkig tartó folyamatban: 

 — a túrkevei, városszéli lovas szabadidőközpontban végzett helytörténeti, néprajzi ismeretekre 

alapozott kulturális, ismeretterjesztő, turisztikai munka, 

— az általános iskolai, elsősorban a történelem, hon- és népismeret tantárgyakhoz kapcsolódó 

tanórai szemléltetés és tanórán kívüli ismeretbővítés, valamint 

—  a nyugdíjas éveim során a megyei helytörténeti és néprajzi pályázatokra készített, döntően 

felnőttekről/felnőtteknek és gyerekeknek szóló „életmesék”, mesék.  

A közös nevező és cél máig az, hogy szükség szerint, akár egy szélesebb eszköztár 

felhasználásával is – elsősorban az ifjabb generáció számára — Túrkevéből felmutassam, 

megörökítsem a kevi ember máskülönben elvesző belső világának legalább egy kis szeletét. 

A tanácskozás nyújtotta lehetőségeken belül bizonyítom ezek fontosságát, értékét, 

egyedi szépségét. 
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Gulyás Ferencné 

 

A helyi hagyományok, alkotóművészek szerepe, együttműködése 

Karcagon az óvodai nevelésben 

 

Karcagon már az óvodai nevelés keretein belül kiemelten fontosnak tartjuk a lokális 

nagykunsági értékek megismertetését a helyi népi kultúra színes világának, értékeinek 

gyermekek elé tárásával, a néphagyomány ápolásával, átörökítésével, közös megélésével. Az 

óvodás korosztálynál elsődleges az érzelmi kötődés kialakítása helyi értékeink, népi kultúránk 

iránt, a kun tudat csírájának elültetése, a kun műveltség formálása a kunok történetének, 

kultúrájának együttes felfedezése által. 

A gyermekek számára olyan helyzeteket, tevekénységeket teremtünk, mely során 

egyedi, alkotó módon jelenítik meg produktumaikban a közösen átélt élményeiket, a felfedezett 

helyi népi kultúra értékeit, a néphagyományokat, a történeti látványosságokat. A gyermekek 

megismerkednek a kunok által alkalmazott jellegzetes technikai fogásokkal, anyagokkal, azok 

elmélyült, változatos alkalmazásával, mely során fejlődik kreatív gondolkodásuk, feldolgozási 

képességük, miközben alkotó képzeletük, kreativitásuk egyre gazdagabbá válik. 

A Nemzeti Tehetség Program támogatja a Madarász Imre Egyesített Óvodai 

Tehetségpont és a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács tevékenységét, projektjeinek 

megvalósítását. 

 A nagycsoportos óvodások műhelymunkákon vesznek részt, mely során a 

gyermekekkel megtekintettük „A kunok öröksége — Népélet a Nagykunságban” című állandó 

kiállítást a Györffy István Nagykun Múzeumban az óvodapedagógia és a múzeumpedagógia 

módszereinek felhasználásával. Készítettünk kunsági tulipános festett ládát, kunsüveget 

posztóból, tarsolyt bőrből a szülők bevonásával. A Kántor Sándor Fazekasházban a helyi népi 

kézművesség, a fazekas művészet csodáinak megtekintését az agyaggal való ismerkedés 

követte. Élményszerző programokon vettünk részt helyi alkotóművészekkel együttműködve, 

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművésszel, műhelyében, Pinczésné Soós Gyöngyi 

csipkeverő, kunhímzővel. Lazító programként kirándultunk a Bene tanyára, ahol 

megtekintettük a „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatóját. 
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Intézményünk rendezvényeinek, kiállításainak rendszeres résztvevői a karcagi 

alkotóművészek, az óvodai gyermektánccsoportok, az óvodapedagógusok művészeti 

közösségei. 

 

 

S Kovács Ilona 

 

Ismerje meg a Nagykunság tanuló ifjúsága szűkebb pátriája  

népművészeti kincseit! 

 

A jövendő nemzedék számára elengedhetetlenül fontos, hogy megismerje szűkebb 

pátriájának kulturális hagyományait, melyben kiemelkedő szerepet játszik a legkarakteresebb 

alkotóeleme, a nagykunsági népművészet.  

A környezetkultúra részét képezte egykor az a tárgyi világ, melynek keretében a 

Nagykunságban is kialakultak a tárgy- és eszközkészítő néphagyományt gazdagító, csak erre a 

kis tájra jellemző népművészeti stílusok.   

Településeink modernnek tekinthető otthonaiból, néhány relikvia kivételével, már 

kikoptak a hagyományos tárgyi világ megőrzésre érdemes emlékei. A népművészeti 

feldolgozások segítségével lehet visszacsempészni a régebbi korok hangulatát, amit kívánatos 

lenne megőrizni, mivel a saját otthonunk belső világa gazdagodik azáltal, hogy kapcsolódunk 

az őseinktől ránk maradt népművészeti örökséghez. A hagyomány által meghatározott sajátos 

karaktert kellene a településképnek is sugároznia.  Az ez irányú ismeretet és igényt kellene 

kialakítani a tanulóifjúság különböző korcsoportjaiban.  

Az előadásomban bemutatom a nagykunsági népművészet legfontosabb elemeit és arra 

keresem a választ, hogy a Nagykunságban egykor virágzó népi díszítőművészet eredményei 

milyen csatornákon épülhetnek be a tanulóifjúság ismeretanyagába. 
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Laczkó Tóth Bertalanné 

 

Múzeumok és tájházak a nevelés szolgálatában 

 

   Az 1970-es évek második felétől a kistelepüléseken gombamód szaporodtak a tájházak. 

A legtöbb település szűkségét érezte emlékanyaguk, tárgyi örökségük, hagyományaik 

összegyűjtésének, bemutatásának. 

Az évtizedek során ezek újszerűsége, üzenete azonban megkopott, látogatottsága 

meggyérült. Egy-két hozzájuk kapcsolható esemény (falunap) nélkül porosodó kincshalmazzá 

váltak. 

Élővé tételének legkézenfekvőbb módja – a múzeumi funkciók mellett – az ismeretátadás, 

a fiatalok oktatásának élményszerű segítése. Ennek érdekében elengedhetetlen a hon- és 

népismeret oktatóinak, a helyi múzeumok, tájházak működtetőinek és a helytörténészek 

egymásra találása. 

A szakmai összefogás előnyeit, kivitelezésének nehézségeit a kunmadarasi Kossuth-ház és 

Birkás István emlékmúzeum működtetésén keresztül szeretném bemutatni. 

 

 

Nagyné Bedő Ildikó 

 

A Hon- és népismeret tantárgy fontossága napjainkban 
 

A múlt bemutatása mindig fontos szerepet játszott az általános iskolai oktatásban. 

Különösen igaz ez a történelem és magyar irodalom mellett a Hon-és népismeret tantárgynál. 

Véleményem szerint a lakóhely és a szűkebb, tágabb környezet- a járás, a tájegység, a 

megye történetének, a korábban élt emberek mindennapjainak, hagyományainak, szokásainak, 

nyelvjárási jellemzőinek megismertetése a pedagógus érdeklődésén, a téma iránti 

elkötelezettségén is múlik. No meg azon is, hogy a tanulók szókincsében mennyire és milyen 

mértékben vannak jelen azok a szavak, kifejezések, amelyek a múltbéli hon- és népismerethez 

elengedhetetlenek. 
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„A tantárgy lehetőséget teremt a tapasztalati úton történő tanulásra, az ismeretek 

élménypedagógiai módszerekkel történő elsajátítására. Hangsúlyosan megjelenik a saját 

gyűjtőmunka, a szűkebb és tágabb szülőföld értékeinek, hagyományainak tanári támogatással 

történő felfedezése. Az önálló ismeretszerzés elsődleges közege a család és a tágabb rokoni, 

szomszédi környezet. A különböző generációk ismereteinek, életmódjának felfedezése fejleszti 

a különböző nézőpontú gondolkodást. A tantárgy ismeretanyaga és annak feldolgozási módja a 

múltra támaszkodva erősíti a tanulóban a családja és a nemzete jövőjéért érzett 

felelősségtudatot.” (Részlet a tanmenet bevezetőjéből) 

 

 

Örsi Julianna 

 

Az új nemzedék lokális és nemzeti tudata megőrzésének jelentősége 
 

 Jelen konferenciánkat azzal a meggyőződéssel szerveztük, hogy az iskolai tantárgyak 

oktatásában szükség van a helyi ismeretek megszerzésére is. Több tantárgy (pl. történelem, 

magyar nyelv és irodalom, biológia, földrajz, ének, rajz, művészettörténet stb.)  sikeres 

oktatásához hozzájárul a helyi események, szereplők, praktikák bemutatása, kipróbálása stb. 

Még ennél is tovább megyek.  

Napjainkban fogy a települések, az ország lakossága. Egyre nagyobb veszélyben van a 

keresztény európai kultúra, sőt maga a sokszínű világ népességének megőrzése.  

„Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” – figyelmeztet a költő. Mi mindannyian őrzők 

vagyunk. Tanárok, oktatási és közművelődési szakemberek, tudósok, kutatók, írók-költők, 

művészek, muzeológusok, de még az édesanyák is.  

A mai, de a jövő nemzedék nevelését a család, az óvoda, az iskolák végzik elsősorban. 

A tudásátadás mellett nevelnek, szemléletet, viselkedést formálnak. Ugyancsak fontos szerepük 

van a szemléletformálásban a hagyományőrző szervezeteknek, egyéneknek, akik példát adnak. 

Szükség van arra, hogy a fiatalokban is kialakuljon a szülőföldhöz, a nemzethez való kötődés. 

Ez pedig a családhoz, a szülő- és lakóhelyhez való ragaszkodásnál kezdődik.  A lokális (pl. jász, 

kun stb.) tudat érzelmi és tudatos felvállalásával hozzájárulunk a magyarság, a keresztény 

európai kultúra megőrzéséhez. 
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Pethő László 

 

Mi minden érhető el néhány kattintással? 
 

Mit tudhat meg egy 14-16 éves gyerek lakóhelyéről az internetről? 

Sok mindent, de nemcsak a Wikipédiáról, mert az sem hibátlan. Némi leleményességgel 

fontos és kevésbé fontos dolgok tudhatók meg. 

Példák Jászberényből: 

— Nem szerepel benne a Lehel kürtje – a város és a vidék legfontosabb emléktárgya 

— Nem emliti a Wikipédia Déryné Széppataki Rózát, akinek a naplója hozzáférhető a 

neten 

— Nem szerepel benne a jászberényiek 12 pontja 1848-ból 

— Mikor jelent meg az első automobile a városban 

— Sok érdekes dolog tudható meg a vendéglőkről, kávéházakról, strandokról. 

 

 

Rideg István 

 

Aki a forradalom krónikása volt – Fazekas Mihály naplója 

A karcagi ifjúságnak ajánlom annak az embernek az emlékezését, aki hitt a csodákban 

         

1956-ról emelkedetten is lehet beszélni és írni, nemcsak a tankönyvek kimért, tárgyilagos 

szabatosságával. A naplók, emlékiratok azért rendkívül értékesek, mert nem mindenki tudja 

elmondani azt, amit megélt. Az íráskészséggel rendelkező azonban, amikor maga írja a saját 

hiteles, őszinte élményét, megállítja, rögzíti a pillanatot, és ezáltal az érzéseket örökül hagyja 

az utókornak. Ezért a jó memoárokat a jó magyar- és történelemtanárok szívesen is viszik be a 

hónuk alatt az óráikra, hogy a diákjaikkal együtt jókat szippantsanak az adott kor levegőjéből. 

Főleg a serdülők, a tizenévesek minden iránt nyiladozó érdeklődése hálás ezért. Dr. Fazekas 

Mihály tanár úr az „Én így láttam” című, 1996-ban kiadott könyvét ekképpen zárja: „Biztosan 

van benne hiba, tévedés, elragadtatott leírás. Legeslegfontosabb azonban benne az őszinteség, 

a nyíltság, a leplezetlen eredetiség – még akkor is, ha a leírás hellyel-közzel eltúlzottnak látszik. 

/Nem írhattam, nem tehetem másként. /ÉN ÍGY LÁTTAM…” Könyvének legfontosabb 

mondanivalója: 1956 szabadságmámora lenyűgöző volt. Világosan kitűnik, hogy 1956-nak 

1848-ig visszanyúló romantikája volt: jogosan a világ élvonalába kerülni. Nem véletlenül lesz 
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példakép Petőfi Sándor igaz élete, pontos, tiszta költészete, amelynek alapmotívuma éppen a 

szabadságeszmény. 1956. október 23. kedd: a naplóíró debreceni élményeinek a zenitje. 

Szabadságvágyának mámora azonban a leveretés utánra is kitart. Ezt az 1957. január 1-jén írt 

Ima Hazánkért prózaverse is igazolja. A tanár úr őszinte, hiteles könyvének szépségét 

bearanyozza, hogy tudatosan és szeretnivalóan ragaszkodik a szülőföldje, Karcag tájnyelvéhez 

is. 

 

 

Szentpéteriné Lévai Mária 

 

„Kiskoromtól nagykoromig…” — Nemzedékek tudásátadása 

 

Mi kézművesek, fontosnak érezzük mások számára is megmutatni az általunk képviselt 

kismesterséget. Célunk, hogy a felnövekvő generációknak, az érdeklődők széles körének  

átadjuk, használhatóvá tegyük mindazt a tudást, melyet elődeink felhalmoztak, megőriztek 

számunkra. Ebben a folyamatban meghatározó szerep jut az oktatási nevelési intézményeknek, 

hogyan vállalnak partnerséget, hogy együtt fejleszthessük a gyerekek alkotóképességét, 

bővítsük ismereteiket, nem csak hasznos szabadidős lehetőséget mutatva, hanem egyfajta 

pályaorientációs lehetőséget is felvillantva a népi mesterségek irányába. 

Az oktatásban rejlő lehetőségeket meg kell, hogy előzze a családi példa, a 

kisgyermekkori benyomások adhatnak alapot a kellő mélységű érdeklődéshez. Fontos tehát, 

hogy „Kiskoromtól nagykoromig” milyen meghatározó élmények, benyomások érnek felnőtté 

válásunkig, és még azon túl is, amiket élethosszig használunk és másoknak is átadhatunk. 

Napjainkban különösen felértékelődik a személyes jelenléten alapuló, sokrétű fejlődést 

eredményező ismeretek elsajátítása. Ezekhez kiváló alkalmakat az oktatási intézményekkel 

karöltve teremthetünk.  
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Víg Márta 

 

A helytörténet szerepe iskolás korban 
 

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – a Tamási Árontól 

származó gondolat jól kifejezi, hogy mennyire fontos az ember életében a valahová tartozás 

érzése, mert különben az ember elvész, eltévelyedik a világban. 

Hiszem, hogy a szülőföldhöz való ragaszkodás kialakításában, kialakulásában fontos 

szerepe van a helytörténeti ismereteknek. Az ez iránt való érdeklődés, a kötődés kialakulása 

már a családban elkezdődik a család történetének, az ősök megismerésének folyamatával, akik 

benne éltek egy település életében, alakították annak sorsát. A következő fontos állomása 

ezeknek az ismereteknek a bővítése az iskolás években folytatódik. Lelkes, lokálpatrióta 

pedagógusok, könyvtárosok, népművelők segítségével, összefogásával különböző művelődési 

alkalmakon keresztül (előadások, vetítések, vetélkedők stb.) valósul meg ezeknek az 

ismereteknek a gyarapítása. A hon- és népismeret tanításának lehetősége lendületet adott abban, 

hogy egyre többen kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba, ismerjék meg szülőhelyük történetét, 

értékeit, híressé lett településükről indul elődeik életútját, munkásságát… 

 Ennek a folyamatnak gyermekkoromtól részesévé válhattam nagyszüleim által, majd 

középiskolás tanáromtól biztatást kapva már több mint ötven éve igyekszem továbbadni a 

megszerzett ismereteimet általános és középiskolás diákok számára, sőt az érdeklődő felnőtt 

lakosságnak is Kunhegyesen. 
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PROGRAM 

 

13 óra Köszöntők (15 perc) 

— Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 

—  Sári Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgármestere 

 

13.15 - 15.15. óra Előadások (20-20 perc) 

I. szekció levezető elnöke: Dr. habil. Örsi Julianna, a JNSZ Megyei Tudományos  

Egyesület elnöke 

— Dr. Örsi Julianna (ny. múzeumigazgató, c. főiskolai tanár, társadalomkutató,  

 Túrkeve): Az új nemzedék lokális és nemzeti tudata megőrzésének jelentősége  

—  Dr. Bathó Edit (múzeumigazgató, néprajzkutató, Jászberény): Helytörténeti 

  olvasókönyvek szerepe az oktatás szolgálatában 

—  Bojtos Gábor (levéltáros, történész, Szolnok): Hadisírgondozás, települési séta,  

 szabadulószoba. — 21. századi oktatás, helytörténet és levéltár 

—  Prof. Barna Gábor (ny. tanszékvezető, néprajzkutató, Kunszentmárton):  

 MEGHURCOLTAK. Kuláknak bélyegzettek és budapesti kitelepítettek a  

 Kunszentmártoni járásban 1940-1950-es években 

—  Rideg István (ny. tanár, irodalomtörténész, Karcag): Aki a forradalom krónikása volt  

 — Fazekas Mihály naplója 1956-ból 

—  Dr. S Kovács Ilona (néprajzkutató, Karcag): Ismerje meg a Nagykunság tanuló  

 ifjúsága szűkebb pátriája népművészeti kincseit! 

 

Szünet (10 perc) 

— Karcagi házitészták (készítette: Karcagi Szakképzési Centrum) 

— Túrkevei házitészták (készítette: Túrkevei Kulturális Egyesület) 
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15.25 - 16.35 óra Korreferátumok (10-10 perc) 

II. szekció levezető elnöke: Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója,  

civil szervezeti vezető 

— Nagyné Bedő Ildikó (pedagógus, közművelődési szakember, Túrkeve): A honismereti  

 oktatás jelentősége napjainkban 

—  Víg Márta (iskolai könyvtáros-tanár, helytörténész, Kunhegyes): A helytörténet  

 szerepe iskolás korban 

—  Debreczeni Lászlóné (ny. tanár, közművelődési szakember, Túrkeve): A  

 HOLNAPUNK TEGNAPJA – Egy már pályán kívüli tanár-népművelő  

 gyakorlati-módszertani tapasztalataiból 

—  Szentpéteriné Lévai Mária (művelődési intézmény vezető, Kunhegyes):  

 „Kiskoromtól nagykoromig…” – Nemzedékek tudásátadása 

—  Dr. Pető László (ny. egyetemi tanár, Jászberény): Internetes információ a helyi  

 történelem megismeréséhez 

—  Laczkó Tóth Bertalanné (ny. tanár, Kunmadaras): Múzeumok és tájházak a nevelés  

 szolgálatában 

—  Gulyás Ferencné (intézményvezető óvónő, Karcag): Helyi hagyományok, 

 alkotóművészek szerepe az óvodai nevelésben 

— Barláné Kulánda Krisztina — Vincze Rita (múzeumpedagógusok, Szolnok): 

 KALANDOZÁSOK SZOLNOKON – Mesés kalandok Zoknikutya 

 szemével 

 

Hozzászólások 

 

Zárszó 

— Kissné Soós Ágnes, szakmai igazgató-helyettes, Karcagi Tankerületi Központ 
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Előadóink 

 

— Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus — Damjanich János Múzeum, 

 Szolnok 

— Prof. Barna Gábor egyetemi tanár, néprajzkutató — Szegedi Egyetem Néprajz – 

 Kulturális Antropológia Tanszék; Kunszentmárton 

— Dr. Bathó Edit néprajzkutató, múzeumigazgató — Jász Múzeum, Jászberény 

— Bojtos Gábor történész, főlevéltáros — MNL JNSZ M. Levéltár — Szolnok 

— Debreceni Lászlóné ny. tanár, népművelő — Túrkeve 

— Gulyás Ferencné vezető óvónő, intézményvezető, köznevelési szakértő — 

 Madarász Imre Egyesített Óvoda, Karcag 

— Dr. S Kovács Ilona néprajzkutató — Karcag, Budapest 

— Laczkó Tóth Bertalanné ny. tanár, helytörténet-kutató — Kunmadaras 

— Nagyné Bedő Ildikó tanár, közművelődési szakember — Kaszap Nagy Antal 

 Református Általános Iskola, Túrkeve 

— Dr. Örsi Julianna címzetes főiskolai tanár, társadalomkutató,  

 ny. múzeumigazgató — Túrkeve 

— Dr. Pethő László ny. egyetemi tanár, szociológus — Jászberény 

— Rideg István ny. tanár, irodalomtörténész — Karcag 

— Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, közművelődési szakember — Városi 

 Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Kunhegyes 

— Víg Márta ny. könyvtáros-tanár, helytörténeti kutató — Kunhegyes 
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2. kép. Kutató egyetemisták megérkeztek Kovács Lajosné tanyájára. Túrkeve, 2018. 

 

 

3. kép. Általános iskolások a Kunikumban. Túrkeve, 2020. 
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4. kép. S Kovács Ilona bemutatja a kunkaput. Túrkeve, 2021. 

 

 

 

5. kép. Diákok kézügyességi foglalkozáson. Túrkeve, 2021. 
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Képaláírások 

 

1. kép. Tyukodi László fafaragó megmutatja fafaragás titkát. Túrkeve, 2021. 

2. kép. Kutató egyetemisták megérkeztek Kovács Lajosné tanyájára. Túrkeve, 2018. 

3. kép. Általános iskolások a Kunikumban. Túrkeve, 2020. 

4. kép. S Kovács Ilona bemutatja a kunkaput. Túrkeve, 2021. 

5. kép. Diákok kézügyességi foglalkozáson. Túrkeve, 2021. 

6. kép. A hagyományőrző Szűcs család bemutatkozása a könyvtárban. Túrkeve, 2022. 

7. kép. A Nagykun kapitányok (Illéssyek) és a jászkunok címerei — Fotó: Karácsony Sándor, 

 2018. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


