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A nagykunkapitány jelenti

Nagykunkapitánnyá választásom óta 
(2018. szeptember 29.) sok kulturális és 
hagyományőrző rendezvényen vettem 
részt. Az alábbi események kezdemé-
nyezője, aktív szereplője voltam, me-
lyekről röviden, a teljesség igény nélkül 
szeretnék beszámolni.

Karácsony Sándor operatőr-filmren-
dező beiktatásom után a Kunok hazája 
c. nagysikerű filmje számára a kunhe-
gyesi Kunkapitányházban fotókat ké-
szített rólam. Részt vettem a film első 
nagykunsági vetítésén, Karcagon 2018. 
október 19-én. 

2018. november 21-én Jászberény-
ben voltam részese a jászkun települé-
sek számára fontos honismereti folyó-
irat, a Redemptio 25 éves megjelenése 
jubileumi ünnepségének.

2018. november 16-án került sor a 
Kunok hazája c. film kunhegyesi vetí-
tésre, melynek megszervezésében részt 
vállaltam.

Jászapátiban került sor a Jászkun 
Kapitányok Tanácsa soron következő 
ülésének, amelyen részt vettem kedves 
feleségemmel együtt.

A Nagykunok bálját 2019. március 
3-án rendezték meg Kisújszálláson, 
melynek én is résztvevője voltam.

Kunhegyesen a Hagyományőrző bá-
lon 2019. január 26-án vettem részt, 
ahová emeritus kapitánytársaimat is 
meghívtam.

A Nagykunkapitányok Tanácsát 
Kunhegyesre hívtam össze 2019. június 
17-én.

A Karcagi Szakképzési Centrum 
kunhegyesi középiskolája által 5. alka-
lommal szervezett redemptios vetél-
kedőjének 2019. április 30-án megren-
dezett döntőjének zsűrijében vettem 
részt Víg Márta helytörténész meghí-
vására, és az első helyezettek jutalma-

zását szponzoráltam. Mezőtúr városa a 
redemptios megemlékezések alkalmá-
ból ünnepi emlékezésre kért fel 2019. 
április 26-án. Kezdeményezésemre re-
demptios emléktáblát avattunk 2019. 
május 3-án a kunhegyesi városi könyv-
tár falán, melynek teljes költségét vál-
laltam, és az avatóbeszédet mondtam. 
Karcagon 2019. május 5-én részt vet-
tem Györfi Sándor jászkun főkapitány 
ünnepélyes beiktatásán.

Május 6-án a Jászkun Hármas Ke-
rület egykori székvárosában, Jász-
berényben rendezték meg a Jászkun 
Redemptio központi rendezvényét, 
amelyen feleségemmel együtt részt vet-
tünk, és koszorút helyeztük el a Jász-
emlékművön.

Május 11-én feleségemmel ugyan-
csak Jászberényben voltunk a XXX. 
Jász bálon.

Bácsfeketehegyen 2019. május 31-én 
megnyitottam a Kunok hazája c. film 
kapcsán rendezett kiállítást Karácsony 
Sándor operatőr-filmrendező fotóiból.

Jászkiséren 2019. június 7-9. között 
megrendezett XXV. Jász Világtalálko-
zón részt vettem, melynek egyik jeles 
eseménye Nemes József jászkapitány 
beiktatása volt.

2019. június 21-én Szankon részt 
vettem a Kiskun Emlékhely avatásán és 
Varga Ferenc kiskunkapitány beiktatá-
sán.

A Hármas kerületek 2019. július 
6-án, Kiskunfélegyházán megrendezett 
XV. kézi aratóversenyén vettem rész a 
kunhegyesi csapatokkal.

A szervező Ván Jenő emeritus kis-
kunkapitány és Rádi András volt. A he-
lyi művelődési központ által szervezett 
Viseletek kiállítást szállítással támogat-
tam, a szerbiai Zentáról hoztam el az 
anyagot.

Augusztus 19-én részt vettem a Kun-
hegyes város által szervezett rendez-
vényen, ahol az általam, a Nagykun-
kapitányok Tanácsa felé felterjesztett, 
a Nagykun településekhez továbbított 

 Győrfi Sándor jászkun főkapitány
 beiktatási ünnepségén Karcagon Fotó: Nagy István

 A redemptios ünnepségen Jászberényben Fotó: Gémesi Balázs
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és elfogadott kunhegyesi helytörténé-
szünk, Víg Márta megkapta a Nagy-
kunságért-díjat.

2019. szeptember 6-án részt vettem 
Kunmadarason a Nagykunkapitányi-
ház és a Kossuth-ház felújítása alkal-

mából szervezett ünnepségen. Kezde-
ményezője voltam a Kun vitéz szobra 
(Czupp Pál alkotása) felállításának, az 
alkotáshoz faanyagot biztosítottam és a 
szeptember 27-i köztéri kihelyezésében 
is jelentős részt vállaltam. 

Ugyanezen a napon nyitottam meg 
a Kunok hazája c. fotókiállítást a helyi 
művelődési központban.

Szolnokon 2019. szeptember 20-án 
képviseltem a nagykunokat a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye napján.

Túrkevén 2019. szeptember 21-én a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudo-
mányos Egyesület által szervezett Ha-
gyományőrző közösségek a vidéki társa-
dalomban című szakmai konferencián 
vettem részt.

Jászberényben részt vettem a Jász 
Múzeum 145. éves fennállásának fel-
emelő jubileumi ünnepségén. 

Október 22-én részt vettem és meg-
koszorúztam a kiskunsági Szankon a 
Zank vezér emlékére készített emlék-
táblát.

2019. november 4-én résztvevője 
voltam az 56-os szabadságharc emlé-
kére rendezett kunhegyesi megemléke-
zésnek és gyertyagyújtásnak.

2019. november 29-én részt vettem 
Kunhegyesen a Folton folt c. kézműves 
kiállításon.

A Jászkun Kapitányok Tanácsa 2019. 
november 30-án Szankon rendezte 
meg hagyományos őszi tanácskozását, 
ahol tájékoztatást adtam a  2020-ra ter-
vezett nagykun programokról.

2019. december 6. Kunmadarason 
részt vettem dr. Bartha Júlia előadásán 
a Helytörténeti kör tagjaival.

2019. december 14-én a Karácsonyi 
csillagok amatőr alkotók munkájának 
zsűrizésében vettem részt és egy alko-
tót nívódíjjal jutalmaztam.

2019. december 17-én a Kunhegyes 
Város Önkormányzatának ülésén fel-
szólaltam és támogatást kértem a 2020. 
március 21-én településünkön tartan-
dó jászkun kapitányi  tanácskozás meg-
rendezéséhez.

2019. december 18-án S. Kovács Ilo-
na Kunkapuk c. kötetének bemutatásán 
vettem részt a kunhegyesi művelődési 
központban.

Városi ünnepségeinken részt vettem 
és minden alkalommal koszorút he-
lyeztem el emlékműveinken. 

Aktív tagja vagyok a kunhegyesi 
Helytörténeti körnek és mindenben se-
gítem munkájukat.

Nagy András
nagykunkapitány

 Karácsony Sándor
 A kunok hazája c. fotókiállításának megnyitása Fotó: Pál Imréné

 Nagy András nagykunkapitány
 a jászok világtalálkozóján, Jászkisér Fotó: Bugyi Gábor

 Czupp Pál Kun vitéz szobrának avatásán Fotó: Pál Imréné


