Hírlevél 2010/1.
Kedves Olvasó!
Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnereinek (Jász-NagykunSzolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Abádszalók, Jászberény, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Mezőtúr,
Rákóczifalva, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós
települések
önkormányzatai) hírlevelét olvassa a készülő „Jászkun kapitányok nyomában – tematikus útvonal
kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című turisztikai projekt kialakításával kapcsolatban.

2010. év végétől új turisztikai programmal gazdagodik a megyénk: az Észak-Alföldi Regionális
Operatív Program (ÉAOP-2.1.1./C) keretében benyújtott pályázat támogatásából építjük a Jászkun
kapitányok nyomában című tematikus túraútvonalat. Az útvonal állomásai: Szolnok, Jászberény,
Karcag, Abádszalók, Jászkisér, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Rákóczifalva, Tiszaföldvár,
Tiszafüred, Törökszentmiklós és Túrkeve múzeumai és kiállítóhelyei. Újdonságként három
látogatóközpont nyitja meg kapuit: Karcagon a Nagykun Látogatóközpont, Jászberényben a Jász
Látogatóközpont, valamint Szolnokon a Látványterem. Ismerje meg Ön is jobban a jász és kun
gyökereket, kultúrát!
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Aktualitások


Nagyközönség előtt a Jászkun kapitányok

A 2010. március 4-7. között megrendezésre kerülő Budapesti Utazás Vásáron a Jászkun Kapitányok
nyomában projekt először mutatkozik be a nagyközönség előtt az Észak-Alföldi régió, ezen belül
Jász-Nagykun-Szolnok megye standján (A pavilon 110/c stand). Informátoraink várják az
érdeklődőket, ahol egyúttal kézbe vehetik a frissen kiadott, történelmi utazást előkészítő Jászkun
Kapitányok nyomában elnevezésű térképet. Aki az utazás vásár ideje alatt feliratkozik a
hírlevelünkre és megadja e-mail címét, sorsoláson vesz részt, ahol üdülést nyerhet!



Majdnem minden helyszínen megkezdődött az építkezés

Március első napjaiban két kivétellel immár valamennyi településen megkezdődnek a projekt
építési, felújítási munkálatai: Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Mezőtúr, Túrkeve, Jászkisér,
Törökszentmiklós, Abádszalók, Tiszafüred településeken indulnak meg a rekonstrukciók.
Szolnokon, Jászberényben és Karcagon már tavaly ősz óta folynak a felújítások a múzeumokban,
illetve a létrejövő látogatóközpontokban

A hónap története

Zádor és Ágota

Ágota nemes lány volt, Zádor pedig vitéz úr, aki Karcagon lakott. Egy bálon egymásba szerettek.
Ágota a Zádor - éren túl lakott az Ágotai csárdánál, a ma is Ágotának nevezett területen. A sebes
folyó elég gyakran kiöntött, ilyenkor bizony Zádor vitéz nem tudta meglátogatni kedvesét, mert
beleragadt a sárba. De mert nagyon szerette őt, fahidat építtetett a vízen át, hogy semmi se
akadályozza meg, ha látni kívánja szerelmét. Miután feleségül vette, Zádort behívták katonának,
elment a háborúba. Az alatt Kara János elszerette Ágotát. Amikor Zádor ezt megtudta, hazajött és
megleste, hogy mikor megy Kara Ágotához. Rajtuk ütött, Kara elmenekült. Zádor addig üldözte,
amíg lova le nem dobta hátáról és a nádasba nem fulladt. Azt a részt ma is Karajánosnak hívják.

Játék
Kövesse figyelemmel a hírlevelünket és játsszon velünk minden hónapban! Aki 12 hónapon
keresztül válaszol a kérdéseinkre, sorsoláson nyerhet egy tiszafüredi hétvégét a Tisza Balneum ****
szállodában.
Aktuális kérdésünk: A Karcagi Nagykun Látogatóközpontban lehetőség nyílik ősi gyökereink
kutatására, a kun vonásaink felismerésére. E havi kérdésünk a kun nevekkel kapcsolatos.
Melyik név kun eredetű?
a/ Attila
b/ Koppány
c/ Kötöny
Kérjük, hogy a helyes választ az info@jaszkunkapitanyoknyomaban.hu címre küldjék név és
irányítószám megjelölésével. Egy játékostól havonta egy megfejtést fogadunk el. A helyes
válaszhoz a www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu oldalon is talál információkat. Látogasson el
oldalunkra!

Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kérjük, jelezze az alábbi e-mailen:
info@jaszkunkapitanyoknyomaban.hu
A következő hírlevelünk megjelenésének időpontja: 2010. április 5.

A hírlevelet kiadja: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Felelős kiadó: Búsi Lajos, a projekt Irányító Testületének elnöke

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

