Hírlevél 2010/4.
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



SZOMBATHELYI BEMUTATKOZÁS

Három napon keresztül mutatkozott be a Nyugat-Dunántúl közönsége előtt a Jászkun kapitányok
nyomában túraútvonal. Szombathely főterén a Tisza-tavi régió 50 nm-es információs standján napi
10 órában informátorok tájékoztatták az érdeklődőket megyei programlehetőségekről. A
szombathelyiek figyelmét már most is felkeltette az a lehetőség, hogy egy kulturális, történelmi
túraútvonalon barangolva kutakodhatnak a kun és jász gyökereik után, érdekesnek találták a
börtönéletet, a kunhalmok misztikus világát, a privilégiális láda titkait. 35%-a azoknak a
megkérdezetteknek, akik eddig még nem jártak megyénkben programcsomag kapcsán valószínűleg
ellátogatnak a túraútvonal állomásaira.


HAMAROSAN BEFEJEZŐDNEK AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK

A tervek szerint, várhatóan július végén - augusztus elején befejeződnek az építési munkák
valamennyi helyszínen és megtörténnek a műszaki átadás-átvételi eljárások. Ez természetesen az
épület rekonstrukciós munkák végét jelenti, a három látogatóközpont (Jászberény, Karcag,Szolnok)
attrakcióinak kivitelezése és az informatikai eszközök beszerzése és szoftvereinek kialakítása
jelenleg is zajlik.


ÚJ ELNÖK AZ IRÁNYÍTÓ TESTÜLET ÉLÉN

Búsi Lajos helyettes-államtitkári kinevezését követően Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke vette át a projekt Irányító Testületének (IT) elnöki teendőit. A június végén
megtartott IT ülésen az új elnök megválasztása mellett a konzorciumi partnerek képviselői
szavaztak az attrakció kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat nyertesének elfogadásáról,
valamint beszámolót hallgattak meg a projekt aktuális előmeneteléről.


MÉG TART A HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS JÁTÉK

Nem késő bekapcsolódni még mindig abba a játékba, amelyben mindössze válaszolni kell a
hírlevélben feltett egy-egy kérdésünkre. Természetesen a jászok és a kunok történelmével
kapcsolatos kérdésekre várjuk a válaszokat, amelyekre egy kis kutató munkával, de akár e nélkül is,
mindenki könnyedén megtalálhatja a helyes megoldást. A játékban a tiszafüredi Tisza Balneum
Hotelben**** lehet két főre szóló két éjszakás pihenést nyerni. További információk megtalálhatók
a www.jkny.hu honlapon.

A hónap legendája

„Ágota csárda”
„A betyárok az Ágota csárdábo jártak, az vaót nagyon híres csárda valamikor. Annak olyan
írdekessége vaót, mindig azt mondták az öregek, hogy ott a mestergerenda pontosan a
megyehatárnál vaót. Ott vaót középen egy nagy hosszú asztal végig. Sokat hallottam az öregektű
beszíltík, hogy az egyik megye területin a másik megyének a pandúrja nem foghatta el a betyárt. Ha
mentek, meglátták, hogy „na ezek Hajdú megyéből való pandúrok”, akkor átültek a szolnoki
oldalra. Ha szolnoki pandúrok mentek, akkor átültek a Hajdú megyei oldalra, és ott már nem
foghatták meg űket. Az Ágota csárdát harmincnyócba bontották le, olyan rossz vaót mán, hogy le
kellett bontani.”
Szerepi Nagy Attila, Karcag In: Bosnyák Sándor (gyűjtötte): 1100 történeti monda. Folklór Archívum 20. Szerk.:
Szemerkényi Ágnes. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 277. old.)

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
Kun találós kérdés: Véren megyen vért viszen, magában egy csepp sincsen. Mi az?
1. a nemesi rangot igazoló kutyabőr
2. nyereg
3. sarkantyú

Képgaléria

Nyugat - Dunántúli Road Show
Szombathelyi állomása

Karcagi Nagykun Látogatóközpont Kunkapu

Irányító Testületi ülés 2010. 06. 24.

Kunszentmárton - Műszaki átadás - átvétel a
Helytörténeti Múzeumban

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

A következő hírlevelünk megjelenésének időpontja: 2010. augusztus

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

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

