Hírlevél 2010/6.
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



ORSZÁGOS MÉDIÁBAN A TEMATIKUS ÚT

Az Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság ajánlására a TV2 Kalandjárat című műsorában 3
helyszínnel is bemutatkozik a Jászkun kapitányok nyomában tematikus út. A Jászberényben,
Szolnokon és Tiszaföldváron lezajlott forgatások eredményét az október 10-i, vasárnap délelőtti
adásban láthatják az érdeklődők. Kandász Andrea „Jászkun kapitányos” úti beszámolója a Maxima
című újság november 2-i számában is olvasható lesz.



EURÓPA DÍJJAL ISMERTÉK EL PUSZTAI GABRIELLA MUNKÁJÁT

Pusztai Gabriella, a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum igazgatónője Európa-díjban részesült a
Közép-Kelet Európai Régió tudományos kapcsolatainak építése során elért eredményeiért. Az
elismerést Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke adta át Jász-Nagykun-Szolnok megye Európa
Ünnepe alkalmából 2010. szeptember 24-én.



HOL TARTUNK ÉS MIT TERVEZÜNK MÉG?

Gőzerővel folynak a szolnoki, karcagi és a jászberényi látogatóközpontban kialakításra kerülő
attrakciók, azaz interaktív kiállítások munkálatai, valamint az informatikai eszközök tartalmi
kialakítása. Közel van az az idő, amikor a látogatók elé tárjuk a jászok és kunok megelevenedő
történelmét újszerű, látványos formában. Habár a túraútvonal 2011. januárjától funkciónál teljes
valójában, már novemberben és decemberben különböző eseményeket szervezünk a túraútvonal
bemutatása érdekében. A hivatalos megnyitókon túl bejárást tervezünk az országos sajtó
munkatársai számára, de lesz szakmai workshop és próbaüzem is, ez utóbbi elsősorban iskolai
csoportok részére.

A hónap mondája

A jászdózsai Kápolnahalom (vagy Boldogasszony halma, Sarlós Boldogasszony halma)
eredetmondája
„Olaszországban volt az édesapám katona és kérdezték tőle, hogy tudja-e, mivel magyar ember,
hogy a Boldogasszony halma hol van Magyarországon. Mondta, hogy az ő határjában van, ahol
született, ott van. … Mikor a tatárjárás volt Béla király idejében, akkor keletkezett. … itt volt a
legutolsó csata nálunk. Ugy mondják, hogy akkor a tatároknak olyan járásuk volt, hogy a halottakat
rakásra hagyták mind, s úgy takarták be őket dombnak. Ez a part annak a maradványa.”
(Gulyás Éva jászdózsai gyűjtéséből. In: Gulyás Éva 1976: Jászdózsai hiedelmek. Folklór Archívum 4. Szerk. Hoppál
Mihály. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, 17. oldal.)

Játék
Milyen idősek a Nagykunság táji örökségét képező halmok?
1. többségében rézkori, 4 ezer éves halmok
2. 200 éves földhányások
3. 17. századi hordalékkúpok

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

Munkában a projekt szakemberei
(egyeztetés az interaktív kiállításokról)

A „Kalandjárat” című műsor forgatása

Fotó: Gebauer Hanga

A mezőtúri fazekasság mellett a kunsági birkafőzés karcagi hagyománya is felkerült a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Az erről szóló oklevelet a közelmúltban vehették át az
érintettek Dr. Réthelyi Miklós minisztertől. Képünkön a mezőtúri delegáció.
Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kérjük, jelezze az alábbi e-mailen:
info@jaszkunkapitanyoknyomaban.hu

A következő hírlevelünk megjelenésének időpontja: 2010. október

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.

