Hírlevél 2010/3.
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



ATTRAKCIÓ KIVITELEZÉS

Megjelent a közbeszerzési felhívás a három látogatóközpontban kialakításra kerülő attrakciók
kivitelezésére. A tervek szerint a nyertes vállalkozó a nyár közepén kezdi meg az interaktív
kiállítások megvalósítását Szolnokon, Jászberényben és Karcagon.



SIKERES VOLT A TÁJÉKOZTATÓ NAP

Május elején a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, mint a Jászkun kapitányok nyomában
c. projekt megvalósítására létrehozott konzorcium vezetője Tájékoztató Napot szervezett a
kivitelezésben közreműködő partnerek részére. Az eseményen az egyes részterületekért felelős
szakemberek részletes tájékoztatást nyújtottak a projekt előrehaladásáról.


KARCAGI BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁL

Immár tizenkettedik alkalommal rendezik meg 2010. június 25-27. között a Nagykunság
leghíresebb gasztronómiai rendezvényét, melyre idén Karcag külföldi testvérmegyéi is meghívást
kaptak. A szervezők gazdag program kínálattal és sok érdekességgel várják az érdeklődőket.
Bővebb információ megtalálható a www.karcag.hu honlapon.
MEGVAN AZ ELSŐ NYERTES
2010. június 11-én kisorsoltuk azt a szerencsés előfizetőt, aki 2010. június 10-ig feliratkozott a
projekt hírlevelére. Munkácsi Réka jutalma egy 2 éjszakás pihenés a karcagi Nimród****
Bioszállodában.

A hónap legendája
A lőzérhalmi eset
Izmail bég egyszer levelet küldött Debrecenbe, hogy a város készítse el a befizetendő adót,
mert egy hét múlva maga megy érte. A bég egy embere lóháton vitte a levelet. Vesztére jó arab
lova volt, amit két karcagi gulyásbojtár a nádudvari úton észre is vett. Lőzér halmánál elcsípték és
agyon is ütötték a törököt. Egy hét elteltével a bég elindult az adóért, Karcagon is megállt, hogy
előkészíttesse, mire Debrecenből visszafelé jön, együtt legyen a karcagi pénz. A nemes város akkor
sem állott valami serény adózó hírében. A kun ember akkor is csak olyan volt, mint most. Nem
hitte, hogy személyesen eljönne Izmail. Pedig hát így történt. Ám útközben megtalálták meggyilkolt
emberének hulláját. A bég nem folytatta útját, sátrat vert a Lőzér halmánál, és hívatta karcagi
tanácsot, hogy vasra veresse. Keservesen haladtak a szekéren, de végül odaértek.
- Karón száradjatok meg, itt vagytok valahára! Gyere, bíró, gyere! Hazugságnak nagy
mesterei, most bújjatok ki a vád alól! Ki ölte meg ezt az embert?
A karcagi tanács nem is tudta, nem is mondta, ezért Izmail adott nekik egy hetet, hogy mire
visszafelé jön, kerítsék kézre a gyilkost, különben az egész tanácsot Szolnokra viszi, ráadásul
nyolcvan aranyra bünteti őket. Ám a karcagi Karacs Péter így szólt:
Vitéz pasa, bölcs törvényeiteknél fogva ezt nem mi fizetjük, mert követedet nem a
karcagi a határon ölték meg, hanem a ladányin. A határ épp a Lőzér halom teteje, attól nyugatra
kezdődik a karcagi, keletre a ladányi. Izmail levelet küldetett Ladányba, amelyben megkérdezte,
igazat állítanak-e a karcagiak. Ladányban le is pecsételték a választ, örülvén, hogy gyarapodhat a
határuk, miszerint a halom teteje a ladányi határ része. Miután Izmail megkapta a választ, vették
észre, hogy beugratták őket a karcagiak, de már nem volt mit tenni, ki kellett fizetniük a nyolcvan
aranyat.
/Györffy István: Nagykunsági krónika (Karcag, 1984.) c. könyvének A lőzérhalmi eset (49 – 54. oldal) című története
nyomán./

A helyes válaszhoz információkat a www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu oldalon talál.
Aki feliratkozik hírlevelünkre, az szintén értékes nyereménnyel gazdagodhat a karcagi Nimród****
Bioszálloda és Bioétterem jóvoltából. Részletek a honlapunkon.

Játék
Kövesse figyelemmel a hírlevelünket és játsszon velünk minden hónapban! Aki 12 hónapon
keresztül válaszol a kérdéseinkre, sorsoláson nyerhet egy hétvégét a tiszafüredi Tisza Balneum
**** hotelben.
Aktuális kérdésünk:
Milyen nyelvet beszéltek a kunok?

1. kipcsak-török nyelvet
2. a finnugor családba tartozó lapp nyelvet
3. szuahéli nyelvet
Képgaléria

Nyereménysorsolás 2010. június 11.

Nagy István, 90 éves szobrászművész kiállítása
a Damjanich János Múzeumban

Tájékoztató Nap 2010.05.04.

Készül a parkoló a Túri Fazekas Múzeum előtt

Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kérjük, jelezze az alábbi e-mailen:
info@jaszkunkapitanyoknyomaban.hu

A következő hírlevelünk megjelenésének időpontja: 2010. július

A hírlevelet kiadja: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Felelős kiadó: Búsi Lajos, a projekt Irányító Testületének elnöke
Telefon: 56/505-226, 56/505-209

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

