
LAPZÁRTA
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyel-

mébe ajánljuk, hogy a következő lapszá-
munk 2020. április végén jelenik meg. 
A kéziratokat és a fotókat elsősorban 
e-mailen legkésőbb 2020. március 31-ig 
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

* * *
Lapunk a Jászsági Önkormányzatok Szö-
vetsége és a személyi jövedelemadó 1%-
nak támogatásával jelenik meg.
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Dr. Babós Lajos helytörténeti kutató,
 Budapest
Dr. Bathó Edit etnográfus,
 a Jász Múzeum igazgatója, Jászberény
Csörgő Terézia, a Lehel Vezér Gimnázium
 nyugalmazott kémia-biológia szakos
 tanára, Jászberény
Fodor István Ferenc helytörténeti kutató, 
 Jászjákóhalma
Józsa László helytörténeti kutató,
 Kunszentmárton
Kovács Béla projekt menedzser,
 Jászfényszaru
Kovács Béláné Pethő Magdolna,
 a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
 elnöke, Jászfényszaru
Kovács János, helytörténeti kutató,
 Mesterszállás
Dr. Körei Nagy Katalin hagyományőrző, 
 Jászberény
Magyar Ari, Budapest
Metykó Béla helytörténeti kutató,
 Jászberény
Nagy András nagykunkapitány, Kunhegyes
Dr. Szabó János helytörténeti kutató,
 Kunszentmárton
Székely Gábor magángyűjtő,
 helytörténeti kutató, Kunszentmiklós
Terenyi Istvánné hagyományőrző,
 Lajosmizse
Fr. Varga Kamill ferences szerzetes,
 Szombathely

Lapunk szerzői
emlékekkel dolgunk van, értéket képvi-
selnek, egyben felelősséget is adnak.

3. A Pályázaton résztvevő személyek: Óvo-
dás gyermekek, általános és középiskolás 
korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási 
intézményeiből.
A pályázaton való részvétel ingyenes, ne-

vezési díj, regisztrációs díj nincs! Az alko-
tásokat, a digitális fotókat 2020. február 
24-től 2020. március 10. éjfélig várjuk az 
info@bedekovich.hu e-mail címre, illetve a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
postai címére – 5126 Jászfényszaru Szabad-
ság út 20. Eredményhirdetésre és kiállítás-
ra 2020. április 2-án kerül sor.

Részletes pályázati kiírás a népfőiskola 
honlapján olvasható: www.bedekovich.hu

Kovács Béla projekt menedzser

FELHÍVÁS CSALÁDTÖRTÉNETI 
ANYAGOK GYŰJTÉSÉRE
Várjuk azokat a Jászfényszaruhoz kötődő 

régi fényképeket s mellé annak történetét, 
amely egy-egy eseményt megörökítve a csa-
ládról, a közösségről szól, hogy egy kiállítás 
keretében bemutassuk. Célunk a település-
történeti gyűjtemény gazdagítása egy csa-
ládtörténeti kiállítással. 

Kérjük azokat, akik birtokában vannak 
régi családi, egyháztörténeti, közösségi fo-
tóknak s fontos számukra az értékek meg-
őrzése, a múlt dokumentálása, hogy ke-
ressenek bennünket, jutassák el a képet és 
annak történetét a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társasághoz. Helytörténeti szem-
pontból a kép, minél régebbi annál értéke-
sebb. Az adatközlőket arra kérjük, hogy ha 
tudják, közöljék a fotó elkészítésének évét, 
azt, hogy hol, mit, illetve kiket ábrázol s a 
képhez kötődő leírást, történetet.

A fotókról másolatot készítünk (azonnal 
visszaadjuk az adatközlőnek) vagy digitáli-
san várjuk. A kísérő szöveget elsősorban di-
gitálisan kérjük, de szükség esetén elkészít-
jük „word dokumentumban”. A beérkezett 
anyagokat digitalizáljuk, a nagyított fotók 
és történetük kiállításra kerülnek. A csa-
ládtörténeti kiállítás megnyitóját 2020. 
május 15-ére tervezzük.

Szükséges információk: Az ismertető 
szöveg terjedelme: 500 – maximum 2000 
karakter (egy gépelt oldal). Az adatközlők-
től kérjük a telefonszámát, e-mail elérhető-
séget – csak belső használatra, kizárólag a 
kiállításhoz szükséges egyeztetések miatt.

Benyújtási határidő: 2020. április 2. Be-
küldési postacím: 5126 Jászfényszaru Sza-
badság út 20, vagy személyesen telefonos 
egyeztetést követően (0036 30 579 0164), 
illetve e-mailen: info@bedekovich.hu

A segítő közreműködést és a bizalmat 
előre is köszönjük!

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc

Népfőiskolai Társaság elnöke

Népfőiskolai hírek

Régimódi történet

BEDEKOVICH A TISZApART-on
Szolnokon a Magyar Kultúra Napján 

került bemutatásra a Bedekovich geo-
déta munkássága. Kiállítás helyszíne a 
TISZApART Mozi Kávézó, Szolnok, Temp-
lom út 4., a megnyitó időpontja: 2020. ja-
nuár 22-én, 16.00 óra. A kiállítás február 
végéig volt megtekinthető az intézmény 
nyitvatartási idejében.

A jászfényszarusi Népfőiskolai Társaság 
névadója idősebb komori Bedekovich 
Lőrinc, akit a Jászkun Kerület 1779. júni-
us 2-án 240 éve választott meg a Jászság, 
a Nagykunság és a Kiskunság közös föld-
mérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven 
át nyugdíjazásáig, 1819. novemberéig foly-
tatta. Az elmúl évi 200. kerek évforduló 
kiváló alkalmat adott arra, hogy a negyven 
év szakmai hagyatékát összerendezve, az 
őszi szakmai konferenciát követően 2019. 
novemberében Jászfényszarun egy kiállítás 
keretében is megemlékeztek a geometráról és 
munkásságáról.

Megtiszteltetés, hogy a Magyar Nemze-
ti Levéltár Jász Nagykun Szolnok Megyei 
Levéltára munkatársaival történő együtt-
működésnek köszönhetően a Magyar Kul-
túra Napján Szolnokon került bemutatásra 
Delineata per Laurentium Bedekovich ‒ 
Válogatás id. Bedekovich Lőrinc kéziratos 
térképeiből című kiállítási anyag.

A kiállítási anyag 13 db A3-as méretű 
képből áll, amely önállóan jól reprezentálja 
a geodéta munkásságát s egyben a levéltár 
feltáró tevékenységét. A kutató munka ezzel 
nem ért véget, hiszen a levéltárak mélyén is 
rejtőzhetnek még értékes dokumentumok. 
A népfőiskola több helyszínen is tervezi be-
mutatni ezt az anyagot – önállóan, vagy a 
kézíratos térképek másolataival kiegészítve.

ÉLETTÉR-KÉP 2020
Gyermekrajz és fotópályázat
A Bedekovich Emlékévhez kötődően a 

Népfőiskolai Társaság gyermekrajz és fotó-
pályázatot hirdet.

Témája: Az óvodás gyermekeknek, ál-
talános és középiskolás fiataloknak szóló 
pályázat témaválasztása szabad, de min-
denféleképpen kapcsolatban kell lennie 
a saját épített kulturális örökségünkkel, 
környezetünkkel, különös tekintettel már 
a Bedekovich térképeken is látható épít-
ményekre, mint pl. hidak, utak, kőképek, 
templomok, házak, utcák, malmok stb.
1. Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Nép-

főiskolai Társaság (5126 Jászfényszaru 
Szent István út 1.)

2. Pályázat célja, témaköre: A szűkebb kör-
nyezetünk, lakóhelyünk és a Jászság meg-
lévő épített értékeinek felkutatása, bemu-
tatása, hogy népszerűsítse és elősegítse 
kulturális örökség, elsősorban az épített 
örökség megőrzését, megóvását, Felhívja 
a figyelmet annak társadalmi gazdasági 
jelentőségére – a múltból ránk maradt 


