Hírlevél 2010/5.
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



DR. KAPOSVÁRI GYÖNGYI MEGYÉÉRT DÍJAT KAPOTT

Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának
igazgatóhelyettese, a projekt szakmai munkatársa Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapott, a
megyei közgyűlés ünnepi ülésén augusztus 19-én. Megyei vonatkozású irodalomtörténeti
kutatásaiért, kultúraszervező tevékenységéért, a múzeumi szervezet és közönsége közötti élő
kapcsolat megteremtéséért részesült a díjban.
A díjat, Fejér Andor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, és Rentzné dr. Bezdán Edit,
a megyei főjegyző adta át.



EGY OKKAL TÖBB, HOGY JÁRJUNK A „JÁSZKUN KAPITÁNYOK NYOMÁBAN”!

Szórakoztatás és ismeretterjesztés. A 2011-ben nyíló Nagykun Látogatóközpont ennek
szellemében épül. Amíg a látványtervezők és dizájnerek építik az interaktív kiállítást Karcagon,
addig informatikusok dolgoznak az attrakció egy új elemen.
„Konok kunok” mondjuk sokszor egymás között itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Tudományosan természetesen nem bizonyítható, hogy a kun emberek valamiféle
megkülönböztető jegyeket, tulajdonságokat hordoznának, azonban mégis úgy tartják számon,
hogy akinek az ereiben kun vér folyik, az bizony egy kicsit nyakasabb, makrancosabb ember, mint a
többi. Sokszor zárkózottabbak társaiknál, ugyanakkor nagyon kitartóak, büszkék és öntudatosak a
mindennapi életben. A Karcagon nyíló Nagykun Látogató Központban egy játékra hívják majd a
vendégeket. Amolyan horoszkópszerű játékról van szó. Mindenki elolvassa - van, aki hisz benne, és
van, aki nem. Az embereket vonzza, bár lehet, hogy a következő percben már túllépnek rajta. Egy
egyszerű pszichológiai tesztet kitöltők megtudhatják, hogy mennyi az esélye annak, hogy valaha az
ősei kunok voltak, lóháton érkeztek keletről, jurtában laktak. Antropológiai vizsgálatokat is
végeztek korábban szakemberek a kun arcvonások és testformák tipizálására. Ezek eredményeit
felhasználva a látogatóközpontban egy számítógépes játék és szoftver segítségével fényképet
kaphatunk arról, hogy hogyan is nézhettünk ki több száz évvel ezelőtt, mikor kun őseink
meghódították e tájat. A vendégek a látogatást követően korhű úti levéllel kezükben folytathatják
útjukat a „Jászkun kapitányok nyomában” tematikus út következő állomására.



VÁLTOZÓ MÚZEUMOK, VÁLTOZÓ IGÉNYEK ?!

A múzeumok a történelem viharai, a múzeumról/kiállításról alkotott ideálképek, illetve a
múzeumoknak otthont adó helyszínek változásai és a látogatókhoz való viszony alapján jelentős
változásokon, fejlődésen mentek át.
Jelentős hangsúlyeltolódások vannak a múzeumok feladataiban: a múzeum gyűjtő, feltáró,
feldolgozó, megőrző és bemutató munkájában a múzeumpedagógiai és közművelődési
tevékenység nagyobb hangsúlyt kap, az interaktivitás, az élményszerzés/élményadás felé tolódik el.
Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli, élethosszig való tanuláshoz kapcsolódás, a múzeumokban
őrzött tárgyi és eszmei kincsek „fogyasztható”, de szakmailag vállalható szintű bemutatása
(felgyorsult, a műszaki-elektronikus megoldásokat kedvelő világunkhoz alkalmazkodva) olyan
kihívások elé állítja az intézményeket mind a kiállítások rendezése, mind az ezekhez kapcsolódó
múzeumpedagógiai, közművelődési programok tekintetében, amelyekre adott válaszok jelenleg
meglehetősen vegyes, eklektikus képet mutatnak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága a témához kapcsolódó Országos
múzeumpedagógiai konferenciát szervez Szolnokon 2010. november 4-5-én, Magyarországi
kulturális utak – Változó múzeumok, változó igények?! címmel. A tanácskozás témájának
aktualitását a megyében megvalósuló Jászkun kapitányok nyomában nagyszabású turisztikai
vonzerőfejlesztést jelentő projekt adja

A hónap mondája
LEEL ÉS BULCHU KAPITÁNYOK HALÁLA
Midőn I. Konrád uralkodott Alexandriában, a tizennyolcadik évben fölkerekedtek a magyarok, és
Teutonia egyes részit elpusztítván, megérkeztek Augusta *Ausburg+ városához. Urricus püspök a
polgárokkal és Seuevia főuraivall együtt ellenállt, de a magyarok rendíthetetlenül ostromolták a
várost, nem akartak onnan elvonulni; a védők ezért követeket küldtek az imént említett Konrádhoz,
hogy siessen gyorsan a városlakók segítségére; ő ezt nem is mulasztotta el. Minthogy a magyarok a
város ostroma közben vigyázatlanok voltak, az alaman és itáliai sereg váratlanul rajuk ütött, még ha
akartak volna, akkor sem tudtak volna elmenekülni; egyfelől a Lyh folyó akadályozta őket, amely
azokban a napokban a mellékfolyóktól különösképp megáradt, másfelől pedig az említett seregek
szoros falként vették őket körül, korlátozván őket. Így beszorította tehát őket az ellenség, egy
részüket elfogta, a másikat kíméletlenül legyilkolta.
Leelet és Bulchut, a jeles kapitányokat is elfogták itt, és a császár elé vezették. Mikor a császár
megkérdezte tőlük, miért olyan kegyetlenek a keresztényekhez, így válaszoltak:
„Mi a magasságos Isten bosszúja vagyunk, ő küldött minket hozzátok ostorul. Ha abbahagyjuk az
üldözéseteket, akkor fogtok el és öltök meg bennünket.”
Erre így válaszolt a császár: „Válasszatok olyan halálnemet magatoknak, amilyet akartok.”
Leel válaszolt:
„Hozzassék ide a kürtöm, mihelyt belefújtam, majd felelek.”
Odavitték neki a kürtöt, és amikor nekikészült a kürtfúvásnak, közelebb lépett a császárhoz, és
állítólag olyan erősen homlokon vágta a kürttel a császárt, hogy a császár meghalt ettől az egyetlen
ütéstől és így szólott hozzá:
„Előttem fogsz menni, és szolgám leszel a másvilágon.”
Scytha hiedelem ugyanis, hogy azok, akiket megöltek, a másvilágon nekik fognak szolgálni. Azon
nyomban megragadták, és Ratisponában *Regensburgban+ akasztófán végezték ki őket.
(Kálti Márk: Képes Krónika)
Játék
Kunsági találós kérdés
Parton ülő Demeternek kinn van a lődörgője. Mi az?
1. tűzharang ( a határba a csatornapartokon bizonyos helyekre harangokat
telepítettek, hogy hírül adják, ha tűz ütött ki a városban.)
2. a toronyóra mutatója, ha egészet ütött, kijött egy figura a sétálóra, a nép ezt
nevezte Demeternek
3. A Demeter napi számadáson a pásztorbotot kilógatták a szekérderékból
A helyes válaszhoz információkat a www.jaszkunkapitanyoknyomaban.hu oldalon talál. Aki valamennyi hírlevélben
található kérdésre beküldi a helyes választ a cseh.ildiko@jnszm.hu e-mailcímre, az kétszemélyes hosszúhétvégét nyer a
tiszafüredi Tisza Balneum Hotelbe****. További részletek a honlapunkon olvashatók.

Képgaléria

Szolnoki Látványterem műszaki átadása

Elkészült a Kunkapu Karcagon

Elkészült a Jász Látogatóközpont Jászberényben

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

A következő hírlevelünk megjelenésének időpontja: 2010. szeptember

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.

