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A községet megmozgató rendezvények egyidısek a Jászok Világtalálkozóinak 

gondolatával. A kápolnahalmi Sarlós Boldogasszony napi hagyományos búcsúk idıpontjához 

kötıdıen a Dósai Honismereti Szakkör kezdeményezéseit az önkormányzat is felkarolta. Elsı 

alkalommal az 1995-ös Világtalálkozó kapcsán, amikor elszármazottak összejövetelével és 

sportprogramokkal kapcsolódtunk be az egész Jászságot megmozgató eseménysorozatba. 

Azóta minden évben megrendezzük a Dósai Napok eseményeit.  

Honismereti szakkörünk 1996-ban hagyományos kaszás aratást rendezett a jász 

települések részvételével. A II. Dósai Napok keretében több mint 1200 személy vett részt a 

rég elfelejtett aratásban, közülük többen suhintottak a kaszával és szedték a markot 

hagyományos öltözetben. 1997-ben bemutatták a hagyományos paraszti feldolgozó 

tevékenységeket: kenyérsütés, tejfeldolgozás, lekvár fızés, szappanfızés, kaskötés, 

különbözı tészták elıállítása, kovács- és kádármesterség.  

1998-ban megrendezték a hagyományos parasztlakodalmat. Megelevenedett a pendzsom, 

a fonóház, a gyalogördög szerepe, a lánykérés, a háztőznézés, a csigacsinálás, a 

kelengyekészítés, az ágyvitel, és maga a lakodalom a felvonulással együtt. 1999-ben 

hagyományos vásárt mutattak be. Volt ott minden: vásárbírótól karóramászáson át a 

lacikonyháig, lókupecek, marhavétel, tollszedı, köszörős, bosnyák árus, kékfestı, bazáros, 

ruhássátor, gatyamadzagárus.  

2000-ben az asszonyoké volt a fıszerep. Öt helyszínen tüsténkedtek, hogy mire a 

vendégek megérkeznek, elkészüljenek a finomabbnál finomabb falatok. A lakosság és a 

vendégek éltek is a lehetıséggel, igen sokan ellátogattak a helyszínekre, s az elfogyasztott 

ételek is igazolták, jól dolgoztak a „szakácsok”. Tyúkhúslevest, ludaskását, tejbekását fıztek, 

kemencében sült krumplis bodakot, vajaljás sajtos gancát, rétest, finom töltött káposztát és 

csirkepörköltet nokedlivel kóstolhattak a vendégek.  

Ez év július 6-7-8-án a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének korábbi döntése–

felkérése alapján Jászdózsa község nem csak saját lakóinak és elszármazottainak készült 

hagyományırzı programokkal, hanem az egész Jászság lakosságát, és a Jászságból 

elszármazottakat várhatta gazdag programmal és szívélyes vendéglátással. Ilyen elızmények 
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után, és ilyen jól szervezett hagyományırzı csoport segítségével úgy ítéltük meg, az eddigi 

legkisebb településként sem túl merész ötlet ennek a korábbiaknál nagyobb eseménynek a 

megszervezése. 

A korábbi találkozók forgatókönyveit tanulmányozva, személyes élményeinket is 

kamatoztatva gondoltuk át a „kötelezı” programok sorát. A hagyományos ceremóniákon túl 

újdonságként került a programba a Jász Himnusz ısbemutatója, és itt szentelték fel az eredeti 

alapján rekonstruált redemptios és szabad jászok zászlaját. Beiktattuk a jászok negyedik 

kapitányát, Bollók György személyében, vendégeink voltak híres mővészek, politikusok, 

sportolók. Jászdózsa e napon vette át a Millenniumi Emlékzászlót, de voltak könyvbemutatók, 

kiállítások, sportversenyek és táncbemutatók is. 

A programot ismertetve események sorát horgászversennyel nyitottuk meg a környék 

egyik legszebb és legkedveltebb horgászvizén, a Tarna holtágán. Számos polgármester, 

közéleti személyiség, színész – közöttük Vikidál Gyula és Trokán Péter - fogadta el 

meghívásunkat, s igyekezett a frissen telepített halakból a lehetı legtöbbet és legnagyobbat 

kifogni.  

Az események hivatalos megnyitójára csak délután került sor ünnepi testületi ülés 

keretében.  Szerencsés István polgármester köszöntıje után Miklós János, Csíkszentsimon-

Csatószeg erdélyi testvértelepülésünk polgármestere vehette át a Millenniumi Emlékzászló 

kicsinyített mását. E napon ismerkedhettek meg az érdeklıdık A Jászság és Dósa címő 

helytörténeti kiadvánnyal, melynek Gulyás János ny. pedagógus, a Dósai Honismereti 

Szakkör vezetıje. Ezt követıen került sor Gaál Áron: Angyalok vértben címő kötetének 

bemutatójára.  

Ezt követıen kiállítás-megnyitókon vehetett részt a Polgármesteri Hivatalt zsúfolásig 

megtöltı vendégsereg. Elıször a Szalkári Rózsa versillusztrációból nyílt tárlatot nézhette meg 

mindenki, majd Györki Árpád festımővész képeit mutatta be Sas István, a jászberényi Déryné 

Mővelıdési Ház igazgatója. A késıbbiekben a Jászsághoz kötıdı mővészek tárlatait 

tekinthettük meg; így Vraskó Zsófia és Krepárt Melinda, majd a Jász Alkotók Köre 

festményeit, illetve Tusor Hajnalka kerámiáit. 

A kiállítás-megnyitókat a Jászsági Versmondók igen színvonalas versenye követte a 

könyvtárban, majd az események helyszíne az Erdıs Otthon lett, ahol a honismereti szakkör 

helyezett el emléktáblát Anthóny Miklós néhai községi orvos emlékére. Ugyanitt tekinthették 

meg a III. Nemzetközi Alkotótábor záró kiállítását, amelyet José Louis Martínez úr, Mexikó 

magyarországi nagykövete nyitott meg. Az elsı nap eseményei az otthonba történı 

ünnepélyes beköltöztetéssel zárultak. 
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Másnap hét órától már térzenével szórakoztatta a helyi és az ide látogató jászokat a kunok 

egy neves csoportja, a Kunszentmártoni Menetzenekar. Reggel két emléktáblát avattunk, az 

egyiket a közel 200 éves, mőemlékké nyilvánított Kıhídon, a másikat pedig, a felújított és 

ismét finom vizet adó Artézi kút falán helyeztük el.  

A Világtalálkozók bejártott programjai következtek: szentmise, felvonulás, majd 

díszünnepség. A Szentmisén, melynek Nagy Lajos c. apát-kanonok volt a fıcelebránsa, 

hangzott fel a Jász Himnusz orgonaváltozata, melyet Tálas Ernı operaénekes elıadása tett 

igazán felejthetetlenné. A mise rangos közremőködıje volt a szolnoki egyházi kórus. 

A Szentmisét követıen a menetzenekar, a jász és nagykun kapitányokat szállító hintók és 

a és az egyesített Jász Lovas Bandérium masíroztak végig a falun. A 11 órakor kezdıdı 

díszünnepségen polgármesterünk István köszöntötte a megjelenteket, majd Gaál Áron Jász 

Himnusz versét Rékasi Károly színmővész mondta el, majd a Borsody László zeneszerzı által 

megzenésített mővet a jászberényi Palotásy János Vegyeskar adta elı. 

Ezt követıen Áder János, az Országgyőlés elnöke köszöntötte a találkozó résztvevıit. 

Ünnepi beszédében a jászok történelmi tetteit, mai erıs összetartó erejüket emelte ki. Beszéde 

végén átnyújtotta a Millenniumi Emlékzászlót, melyre a szalagot Gulyás Jánosné zászlóanya 

kötötte fel. 

Az ünnepség eseménye a rekonstruált jász zászlók bemutatása volt. Eredetijét 1745-ben, 

a redemptio alkalmával Mária Terézia ajándékozta a Jászkun Hármas Kerületnek. Gubicz 

András Jászkapitány és felesége Csejtei Erzsébet adományának köszönhetıen készült most el 

ennek a Jász Muzeumban ırzött zászló hő mása.  A másik zászló eredetijét 1845-ben, a 

redemptio 100 éves évfordulóján készítették és most ifj. Hagyó Miklós támogatta a másolat 

elkészítését. Mindkét zászló rekonstuálása Sisa József iparmővészt dícséri. 

 Következı programként a Jászok Egyesülete nevében Dobos László ügyvivı Gaál István 

jászladányi helytörténésznek nyújtotta át Jászságért díjat. Utána Jászdózsáért kitüntetést adtak 

át Molnár Julianna Kerubina nıvérnek és ugyanezen elismerésben részesült a Tarnamenti 

Horgász Egyesület is. 

Védnökként köszöntıtte a résztvevıket Szekeres Imre, a térség egyik országgyőlési 

képviselıje, ıt követte az elszármazottak nevében Gál Valéria, majd Patrubány Miklós, a 

Magyarok Világszövetségének elnöke intézett néhány kedves szót a megjelentekhez. 

Gubicz András leköszönı jászkapitány beszámolt az elızı évben végzett munkájáról, 

majd sok sikert kívánt leendı utódjának Bollók Györgynek, aki most ugyan Jászkiséren lakik, 

de Jászdózsa képviselıi mégis ıt találták a legméltóbbnak. Az új kapitány megígérte, hogy a 

Jászság egységét szem elıtt tartva igyekszik elıdei munkáját folytatni. 
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 H. Bathó Edit és a jászsági népviseletes asszonyok már negyedik alkalommal voltak 

részesei a történelmi hagyományok alapján koreografált beiktatási ceremóniának, amely 

végén az új kapitány tiszteletére megszólalt az ágyú, majd a kapitány úr lovat rendelt, s 

vezetésével indult el a résztvevık sora, hogy ki-ki a kiválasztott finomabbnál finomabb ebédet 

elfogyassza, majd máris a nap további eseményeinek kavalkádján vegyen részt. 

Délután Csíkszentsimon mősora, a helyi fiatal néptáncosok, és a honismereti 

asszonykórus kulturális bemutatója színesítette a jászsági falvak, városok mővészeti 

csoportjainak fellépéseit, majd a Kossuth-díjas Hargitai Géza és barátainak templomi 

hangversenye nyújtott felejthetetlen élményt a komolyzene kedvelıinek Bach, Mozart és 

Vivaldi mőveibıl. 

Közben a sportkedvelık is találtak maguknak programot, hiszen a Ferencváros öregfiúk 

csapata is a rendezvények vendége volt. Este helyi fiatalok részvételével szórakoztató mősor, 

könnyőzenei programok, majd egy felejthetetlenül szép tőzijáték, végül hajnalig tartó utcabál 

zárta a programok sorát. 

Hosszú lista lenne, ha felsorolnám a rendezvény támogatóit. Országos nagy cégek, 

bankok, helyi és jászsági vállalkozások, magánszemélyek egész sora érezte úgy, hogy – ha 

már a kulturális tárcától és annak alapjaitól nem sikerült támogatást kapnunk – ennek az 

eseménynek sikeres lebonyolításához hozzá kell járulnia. Köszönet mindannyiuknak!  

 

 

 

A Millenniumi Emlékzászló átadásának résztvevıi a színpadon 
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