
LAPZÁRTA
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyel-

mébe ajánljuk, hogy a következő lapszá-
munk 2020. június végén jelenik meg. 
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e-mailen legkésőbb 2020. május 31-ig 
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

* * *
Lapunk a Jászsági Önkormányzatok Szö-
vetsége támogatásával jelenik meg.
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A jászkapitányok tanácsa ülésezett
Jászkiséren

Mindennapjainkat átszövő járvány 
megelőzési teendőink mellett, sze-
retnék betekintést nyújtani a jászka-
pitányok életébe. 2003-óta viselem a 
jászkapitányi címet, szülőfalumban, 
Jásztelken választottak meg erre a tiszt-
ségre, elszármazottként ismerték el 
életutamat és társadalmi tevékenysége-
imet. A kapitányi tisztségemre azóta is 
büszke vagyok.

Nemes József Jászkiséren regnáló 
jászkapitány hívta össze a jászkapitá-
nyok hagyományos tavaszi tanácsát 

március 13-án, amelynek Lukácsi 
György polgármester úr biztosított he-
lyet a Művelődés házában.

A tanácskozást Nemes József nyitot-
ta meg, majd Hortiné dr. Bathó Edit, 
a Jász Múzeum igazgatója, a jászka-
pitányi tanács szakmai segítője adott 
információt a hagyományőrzés aktua-
litásairól.

Az ülés témái között szerepelt az 
éves programok megbeszélése, amely-
ben kiemelt figyelmet kapott a Jászkun 
Redemptio méltó megünneplése.

A tervezett programok közül a jár-
ványveszély miatt már biztos, hogy 
elmarad a jászkun kapitányok kun-
hegyesi tanácskozása és a Jánoshidán 
megrendezésre kerülő XXVI. Jász Vi-
lágtalálkozó.

A Jászkun Redemptio 275 éves év-
fordulóját ünnepeljük ebben az évben. 
Május 6-ra Dávid Sándor fafaragó népi 
iparművész, Jászszentandrás jászka-
pitánya fogja elkészíteni azt a tölgyfa 

emlékoszlopot, melyet a Jászkapitá-
nyok Tanácsa állít fel a jeles évforduló 
emlékére.

A tanácskozáson Zámbori János 
emeritus jászkapitány bemutatta a Já-
noshida Község Önkormányzata által 
felkért új jászkapitányt, Pesti Róbertet, 
aki fiatal kora ellenére tíz éve szervezi a 
Hagyományok Hétvégéje rendezvényt 
a Bartal tanyán, és komoly lovas múlt-
tal is rendelkezik. Az új jászkapitányt a 
következő Jász Világtalálkozón iktatják 
majd be tisztségébe.

Szó volt még az 1745 és 1876 között 
működő jászkapitányok emlékét őrző 
jászberényi Kapitány-kertről, és a kert-
ben felállítandó, a már elhunyt, jelen-
kori jász- és kunkapitányok emlékét 
megörökítő obeliszkről is.

Minden jászkapitányt elkísért a fe-
lesége is, hiszen a kapitányi élet elkép-
zelhetetlen a kapitánynék nélkül, akik 
a hagyományőrző munkából szintén 
derekasan kiveszik a részüket.

A bő kétórás tanácskozás után a há-
zigazdák, Nemes József jászkapitány 
úr és felesége, Ilona asszony, valamint 
kedves családtagjaik jellegzetes helyi 
népi ételekkel kínálták meg a résztve-
vőket, és a rendkívül ízletes jászkiséri 
birkapörkölt és szárított rétes mellett 
természetesen nem maradhatott el a 
finom vírusölő házipálinka sem.

Köszönjük Nemes József jászkapi-
tány úrnak és Ilona asszonynak ezt a 
kellemes estét! Tamás Zoltán

emeritus jászkapitány
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