
Jászsági hírek  
 

140 éves a Jász Múzeum, 20 éves a Redemptio - 
 Mindkettő a tudomány és a közművelődés szolgálatában 

 

 
 
 A Jászkun Kerületek egykori székvárosában, Jászberényben, 1873-ban, az országban elsők között 
vetődött fel a múzeumalapítás gondolata.  Ismereteink szerint Sipos Orbán szívügyének tartotta, 
hogy a jász történelmi emlékek méltó helyre kerüljenek, és az utókor számára fennmaradjanak. A 
jászok múzeumát 1874. december 26-án adták át a nagyközönségnek. A Jász Múzeum 
fennállásának 140 éve alatt a Jászság számára legfontosabb relikviák gazdag tárházává vált. 
Állandó kiállításai között láthatók a Lehel kürtje, az Élet a Jászok földjén és más kiállításai. Infó: 
www.jaszmuzeum.hu 
 

 
 



A jeles évforduló alkalmából egy felemelő ünnepség részesei lehettünk Jászberényben, amelyen 
Lajosmizse testvérváros is képviseltette magát. 
 
 

 

 
A jász és a kun települések ünneplő delegációi - a helyiekkel együtt - tisztelegtek a 140 év 
kimagasló eredményei előtt. Valamennyien kifejeztük elismerésünket a jelenlegi múzeumőr, 
Hortiné Dr. Bathó Edit Igazgatónő munkássága és munkatársai magas szintű, elhivatott munkája 
iránt is. 
 

 

 

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője mond köszöntőt 



Szűcs Gábor, a Jászság Néptáncegyüttes vezetője köszönti Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum 
igazgatónőjét a 

 
A lajosmizseiek köszöntő és köszönő szavakat mondtak

tevékenységekért, hiszen a testvérvárosban a 
 
 

 
Szűcs Gábor, a Jászság Néptáncegyüttes vezetője köszönti Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum 

igazgatónőjét a jubileum alkalmából 
 

A lajosmizseiek köszöntő és köszönő szavakat mondtak az értékmentő és értékteremtő 
testvérvárosban a jászsági gyökereket nagyon sokan

 

Szűcs Gábor, a Jászság Néptáncegyüttes vezetője köszönti Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum 

 

az értékmentő és értékteremtő 
kan őrzik szívükben 



 

Az ünnepség keretében közel 100 fő emléklapot kapott a Jász Múzeumtól, annak tudományos, 
kutatói, kulturális, hagyományőrző és hagyományteremtő munkájának 
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elismert személyek körében köszönthetjük Sólyom Jánost, 
aki az elmúlt 20 évben, a Jászságért végzett értékmentő és támogató tevékenységével érdemelte ki 
e becses elismerést. Fotó: Bugyi Gábor

A JÁSZ ÉS KUN TELEPÜLÉSEK HONISMERETI LAPJA

Megjelenik kéthavonta. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. Felel
Bathó Edit. Elıfizetési díja a postaköltséggel együtt 3000 Ft/év. Megrendelés elérhet
jaszmuzeum@gmail.com vagy 

100 fő emléklapot kapott a Jász Múzeumtól, annak tudományos, 
kutatói, kulturális, hagyományőrző és hagyományteremtő munkájának önkéntes 
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elismert személyek körében köszönthetjük Sólyom Jánost, 

lmúlt 20 évben, a Jászságért végzett értékmentő és támogató tevékenységével érdemelte ki 
Fotó: Bugyi Gábor.  

REDEMPTIO 

A JÁSZ ÉS KUN TELEPÜLÉSEK HONISMERETI LAPJA

Megjelenik kéthavonta. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. Felelıs szerkeszt
fizetési díja a postaköltséggel együtt 3000 Ft/év. Megrendelés elérhet

vagy 06-57/502610 tsz. 

         

 

100 fő emléklapot kapott a Jász Múzeumtól, annak tudományos, 
önkéntes támogatásáért. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elismert személyek körében köszönthetjük Sólyom Jánost, 
lmúlt 20 évben, a Jászságért végzett értékmentő és támogató tevékenységével érdemelte ki 

 

Józsáné dr. Kiss Irén 

 

 

 

 

A JÁSZ ÉS KUN TELEPÜLÉSEK HONISMERETI LAPJA 

s szerkesztı: Hortiné Dr. 
fizetési díja a postaköltséggel együtt 3000 Ft/év. Megrendelés elérhetıségei: 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


