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Bevezető

Jászdózsa kikerült a modernizáció fő sodorvonalából, két lehetséges kiút 
áll előtte, a turizmus segítése és a mezőgazdasági, kertészeti és élelmiszer 
feldolgozó tevékenység fejlesztése, ezért a kiválasztott, és értéktárba 
javasolt elemeket e két téma köré csoportosítottuk. 

Az értéktár egyes elemeinek kidolgozásában nagy színvonalbeli különbözőségek 
figyelhetők meg. Kiadvány szerkesztéséhez csupán két téma kidolgozása felel 
meg, a régészeti tanulmány. valamint a Jászdózsai vízi malom története c. 
munka. 
A Holló Műhely képanyagának csak elenyésző részét használtuk fel, a pályázat 
kapcsán indult meg az adatok gyűjtése, ami jövőben folytatódni fog.
Az értéktár egyes elmeinek bemutatása, megvitatása 2015-ben el fog kezdődni a 
Jászdózsa Község Önkormányzata bevonásával.
A támogatás pénzátutalása csak 2014 novemberének végén érkezett, amely  
hátráltatta a munka végzését. 

Az alábbiakban tételesen bemutatjuk az egyes értéktárba felvett értékeket.

1. Rideg marhatartás

Idegenforgalmi szempontból a rideg marhatartás két 
szempontból is fontos lehet; egyik a szabadon legelésző 
gulya figyelem lekötő látványa, a másik a természetes 
körülmények között tartott állatok húsából készült 
ételek kiválósága.

Jászdózsán jelenleg hagyományos módon szürke marhát nem 
tartanak. Ennek a tartásmódnak csak a 18-19. században volt 
jelentősége, amikor a dósaiak távolabbi pusztákra tudták 
hajtani a mezőgazdaságban aktuálisan nem használt jószágot. 
A falu határa kicsi, kiterjedt legelőkkel nem rendelkezik. 

Jelenleg van olyan gazda, aki szabadtartásban foglalkozik 
charolais fajtával, de ezeket kizárólag exportra tenyésztik, 
helyben nem kerülnek levágásra. A tulajdonos később 
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nyilatkozik, hogy a helyi értéktárba történő felvételét kéri, vagy 
sem.

2. Mangalica tartás

A mangalica sertés tartása és feldolgozása korábban a 
vidéki életforma elengedhetetlen kelléke volt.  Mára 
különlegességnek számít a disznóvágás, ezért lehetne 
ez egy turistalátványosság is.

A mangalica sertést Jászdózsán több helyen is tenyésztik, van, 
ahol „bio” minőségben. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a 
mangalicatenyésztést és a disznóvágást, a feldolgozott húsárú 
értékesítését hogyan lehetne a helyi idegenforgalom 
szolgálatába állítani, hány darabos mangalicaállomány van a 
faluban, hogyan lehetne ezt szabványos körülmények között 
feldolgozni, és hogyan lehetne látvány-disznóöléseket rendezni.

3.Fokhagyma termesztése Jászdózsán

A jászdózsai fokhagyma a Felső-jászsági kistérségben 
ismert tájfajta, amely elsősorban itt ismert, szélesebb 
körben, az országban való megismertetése az 
elkövetkezendő évek feladata lesz.

A  fokhagyma  /  latin  név:  Allium  sativum  L.,  helyi  neve: 
foghagyma/  a  liliomfélék  családjába  tartozó  zöldség-
fűszernövény. Közép-Ázsiából származik, de ma már az egész 
földkerekségen  ismerik.  A  táplálkozásban  betöltött 
étvágyfokozó hatása mellett,  gyógyászati  szerepe is  jelentős. 
Számos  termesztett  változatát  ismerjük.  Morfológiailag  két 
típust  különböztetünk  meg;  a  magszárat  nem  képző  fajtát 
/Allium sativum convar.  sativum/  és  a  magszárat  hozó  fajtát 
/Allium sativum convar. ophioscordon/. Az ültetési idő szerint is 
két fajta ismeretes a tavasz és az őszi.  
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Jászdózsán  agyagos  öntéstalaja  kiválóan  megfelel  a 
fokhagymatermesztésnek.  Korán  kialakult  egy  helyi  tájfajta, 
amely  egy  hosszan  tartó,  természetes  szelekció  eredménye 
volt.  A  jelenleg  is  termesztésben  lévő  fajtát  érdemes  lenne 
megvizsgáltatni, hátha kertészetileg értékes fajta őrződött meg.

A  fokhagyma  termesztéssel  széleskörűen  foglalkoztak.  A 
szomszédos  településekre,  elsősorban  Jászberénybe  vitték  a 
koszorúba font fokhagymát és ott értékesítették. Híresek voltak 
a  „dósaiak”  a  tartós  fokhagymájukról,  ezért  egyfajta 
falucsúfolásnak  számított  a  „foghagymás  dósaiak”, 
„foghagymás dósai”  kifejezés.  Széleskörű volt  a  termesztése, 
de  elsősorban  a  kisebb  földterülettel  rendelkezők  ültették  a 
munkaigényesebb fokhagymát 

Dicséretes  az  az  önkormányzati  kezdeményezés, 
amelynek  során  a  „Rihes”  határrészen  2015-től 
megindul közmunkások bevonásával  a mintegy holdnyi 
területen a fokhagymatermesztés.

 Alábbiakban idézünk egy rövid összefoglalót a dósai 
fokhagyma termesztéséről:

„Vérkeringést javító, értágító, érelmeszesedést gyógyító hatása 
van.
A  mi  kis  falunkban  nagy  múltra  tekint  vissza  a  foghagyma 
termelés. A kiskertekben többnyire megtermelték az emberek a 
nekik  szükséges  mennyiséget.  Voltak,  akik  nagy  táblában 
termelték. A foghagymának mindenkor értéke volt és van. Két 
fajtáját  ismerek:  tavaszit,  őszit.  A  tavaszi  hagymát  március 
elején  már  lehet  dugdosni.  Az  őszi  hagyma  duggatása 
szeptember  vége,  október  eleje.  A  foghagyma  mély  fekvésű 
kötött  talajt  szeret.  A frissen trágyázott  föld nem alkalmas a 
termelésre. Nem szereti a sok vizet. Ezért, ha nagy a szárazság, 
akkor is csak ritkán szabad meglocsolni. A tavaszi hagyma kicsit 
kisebb  fejű,  mint  az  őszi,  az  eltarthatósága  viszont  sokkal 
hosszabb, mint az őszi hagymáé.
A sortávolság kb.: 25 cm, hogy a kapa könnyen elférjen a két 
sor között, műveléskor. Tőtávolsága 7-8 cm. Amikor megérett a 
felszedésre  a  hagyma  szára  „megtérül”,  elveszíti  üde  zöld 
színét.  Ilyenkor  kiássák,  1-2  napig  hagyni  kell,  hogy  a  szára 
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szépen megpuhuljon.  A hagyma külső  héja is  meglazul,  amit 
szépen  le  lehet  fejteni.  A  külső  héj  alatt  van  a  szép  fehér 
ezüstösen  csillogó  beérett  héj.  A  tisztításkor  a  szárról  is 
levesszük a külső réteget.

                                                                                           
A szépen megtisztított gumó végén lévő bajuszból is vágunk el. 
Teljesen nem szabad eltávolítani, mert az eltarthatóságban kárt 
okoznánk. Ezután felfonjuk. 
Egy-egy koszorú 15 darab hagymából áll. Kettő ilyen hagyma-
fűzér még a végén összefonva, alkot egy teljes koszorút. Mikor 
kész  felfüggesszük  árnyékos  helyen,  így  járja  a  levegő. 
Amellett, hogy ételeinket ízesítjük vele, a konyhánknak is dísze 
egy-egy ilyen szép koszorú.
A megtermelt foghagymát a jászberényi piacon értékesítették. 
Ez a teendő az asszonyokra tartozott. Két-három asszony kora 
hajnalban indult a piacra. Hátukon a hófehér batyuval, amiben 
vitték a 10-15 koszorú hagymát. Útjuk a Nagy-laposon volt a 
legrövidebb, Az út 14-16 km volt. Mire a nap felkelt, be kellett 
érni  a piacra.  A második világháború előtt  történt ez,  amikor 
még nem volt buszjárat és lovas szekere sem volt az egyszerű 
embernek. „

/Kozma Istvánné, Kiss Piroska, 2014./

5



A  tavaszi  ültetésre  félretett  fokhagyma  füzérek.   /Jászdózsa, 
2015. január/

Gulyás Pista bácsi a duggatni való fokhagymájával /Jászdózsa, 
2015. január/ 

4. Boldogasszony szilva

A szolgálatába boldogasszony szilva nagyobb térség tájfajtája ugyan, de 
Jászdózsán széleskörűen elterjedt. Ebből a fajtából a szilvalekvár főzését az 
idegenforgalom lehet állítani részint kész termékek helyi árusításával, 
részint egy program biztosításával; ki-ki megfőzheti a saját lekvárját. 

A hazai szilvafajták fajtagazdagsága rendkívül gazdag. A 
jászsági, hevesi és egyes tiszántúli térségben széleskörűen 
elterjedt az augusztus közepe táján érő szilvafajta; a 
Boldogasszony szilva. Bizonyos gyümölcsfajtákat az érési 
időpont alapján nevezték el. A szóban forgó szilva érési ideje 
Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e körüli időre esett, 
ezért ezt a fajtát Boldogasszony szilvának nevezték el, de egyes 

6



helyeken hívják ezt a fajtát még Bódi szilvának és Potyó 
szilvának is. 
Pomológusoknak, nyelvészeknek, néprajzosoknak jó feladat 
lehetne az egyes tájfajták leírása, elterjedési területük 
behatárolása, valamint az azonos fajták neveinek vidékek 
szerinti elkülönítése és térképen történő rögzítése.
A Boldogasszony szilva sok tekintetben hasonlóságot mutat a 
Penyigei vagy Nemtudom szilvával. 
 A Boldogasszony szilva jelenlegi elterjedési területét 5 ha-ra 
becsülik. A későbbiekben érdemes lenne konkrét felméréssel 
meghatározni a Jászdózsán lévő egyedszámot.
 A fa habitusát tekintve a felfelé törekvő ágrendszerével egy 
kistermetű fának minősül. A gyenge ágrendszere nem tudja 
megtartani a gyümölcsöket, ezért a termő ágak a terméssel 
dúsan megrakva hatalmas fürtként lógnak az érés idején.  A 
gyümölcs mérete 2-3 cm., a formája gömbölyded, az íze 
édeskés savanykás, kissé kesernyés, a színe hamvas-kék a 
szárazanyagtartalma alacsony, lédús. Nem magbaváló.  Magja 
nagyon jó fajtaátörökítő képességgel rendelkezik. A régi gazdák 
a jól termő egyedeket hagyták meg és így egy spontán 
szelekciós nemesítést végeztek. Gyökérsarjakról jól 
szaporítható. Gondozást nem különösebben igényel, kártevője, 
kórokozója lényegesen kevesebb van, mint nemesebb 
fajtársainak.
A kiegyenlítettebb termés érdekében kívánatos lenne 
koronaalakító metszésük, ami sajnos kevés helyen történik 
meg.

Jászdózsán a gyümölcsét régebben lekvár és pálinka főzésére 
használták, ma inkább csak pálinkafőzésre. 
A lekvár főzés történhetett otthon, de az éjszakákba nyúló 
társas lekvár főzések a fiatalok kedvenc szórakozásai közé 
tartoztak. A Tarna mellett, vagy másütt partosabb helyen az 
üstöket földben kialakított katlanba helyezték, egymáshoz 
közel, többet is. A lekvárt folyamatosan kavarni kellett ugyan, 
ami fáradságos munka volt ugyan, de a vidám együttlét az 
időseknek még ma is kedves emléke.
A lekvár főzés régi gyakorlatának felelevenítse hasznos és 
egyben idegenforgalmi látványosság is lehetne.
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A következőkben helyi adatközlő visszaemlékezését 
olvashatjuk:

„A Bodogasszony szilva nem tartozik az igényes szilvák 
csoportjába, gömbölykés, lédús és édes, de savanykás. Ebből a 
szilvából már nyár után lekvárt lehetett főzni.  A kis surják is 2-
3 évre termést hoztak. Elhanyagolt területeken, gazos földön is 
jól érezte magát. de nagyon jó volt a korai lekvárja. 
Visszaemlékszem a területre, ahol lekvárt főztek az emberek. 
Balkányi utca, jelenleg Munkácsy utcában levő házak kertje 
végén volt egy tó. (Katalin tó) Ott a tóparton, ha valaki lekvárt 
főzött, ásott egy mély gödröt, ezt úgy formálta, hogy a gödör 
teteje olyan kerek legyen, amin a bogrács szépen megfeszül. Az  
elején tűrakáshoz is ástak egy nyílást. Egy- egy ilyen katlan 
több lekvárt főző embert is kiszolgált, ha nem egyszerre főzték 
azt. A lekvárnak való szilvát már előző délután elkészítették. 
Megmosták, kifejtették. A fejtésben már a gyerekek is 
segítettek. Korán reggel kezdték a főzést, ez több óra hosszás 
munka volt. Akkor még nem darálták a szilvát, a kettévált 
szilvát tették fel bográcsba. Mikor már kezdett összeesni a 
főzet, jó leves volt, ezt nevezték szilvakiszinek. Addig kellet 
főzni a lekvárt, amíg a nagy fakanállal elhúzva az alját 
meglátták. Ebben a lekvárban nem volt cukor, a tetején nem 
volt tartósító. A készre főtt lekvárt levették a tűzről és lekváros 
szilkékbe rakták. A kihűlt lekvár vastagon bebőrözött, ezután 
hólyagpapírt szabtak a szilke tetejére és azt raffiával lekötötték.  
Betették a kamra polcára és az jó csemege volt az az egész 
családnak.”
/Kozma Istvánné, Kiss Piroska, 2014/

Lekváros szilke
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5 Jászdózsai köleses sör

A Dósai Pannonbrau kisüzemi sört és az ott gyártott 
„Köleses sört”az országban egyre szélesebb körben 
ismerik. A községbe látogató vendégek kedvelik  az 
Állomás sörözőben kapható frissen csapolt söröket. A 
vállalkozás fontos szerepet tölthet be a helyi 
idegenforgalom növelésében.

Gyártó: Rampa Kft, 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 51. (+36)536 
080

               Ügyvezető: Kiss László, tel.: (+36) 30/ 445 93 82

               E-mail: rampa@freemail.hu

A Rampa Kft-t, valamint a kisüzemi sörfőzdét Béres Gábor és 
Kiss László alapította 1993-ban, a helyi védettségre javasolt, 
több mint száz éves vasúti állomás épületében. A sörfőzési 
technológiát a Pannopatent Kft. tervezte és gyártatta le magyar 
szakemberek közreműködésével.  Az üzem bajor típusú, 
tartósítószer mentes világos és barna sört gyárt 5 %-os 
alkoholtartalommal.
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2008-ban indult meg a Köleses világos és a Köleses félbarna sör 
gyártása. Mindkettő nagy közkedveltségnek örvend a 
sörbarátok között. Jelenleg fejlesztés alatt áll a Mézes Köleses 
és az Árpás világos sör gyártása.

A sörökkel számos díjat nyertek – Arany, Ezüst és Bronz 
Diploma – az 1994 óta kétévente megrendezésre kerülő 
Kisüzemi Sörfőzdék Nemzetközi sörversenyein. 

Érdemes lenne a régi állomás épületet, melyben az üzem és a 
söröző jelenleg is működik, eredeti formájában helyreállítani. A 
hely idegenforgalmi vonzereje növekedne ezzel.
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5. Jászdózsai kamillás mezők

Jászdózsa korábban komoly kamillaterméssel járult a 
magyarországi gyógynövény forgalmazáshoz. A kamilla 
termőterületek csökkentek ugyan, de gyűjthető 
gyógynövényekben gazdag Jászdózsa határa, Tarna 
partja, amelyet az idegenforgalom szolgálatába lehetne 
állítani egy oktatóprogrammal. 

Az alábbiakban rövid ismertetését adjuk a dósai kamilla-
mezőknek

Jászdózsa határa korábban különösen gazdag volt kamillás 
területekben. Ezek egy része szántóföldeken, azok szikes 
foltjain és legelőkön terült el. A kézi növényápolás és kapálás 
során azokat a területeket, amelyeken különféle okok miatt 
haszonnövény nem nőtt, nem kapálták, különösen akkor nem, 
ha azon a részen dúsan tenyészett a kamilla. A  lakosság egy 
része, többnyire azok, akik a TSz-ben sem dolgoztak, pontosan 
ismerték a lelőhelyeket és kamilla virágzatát speciális fésűkkel 
nagy tételben gyűjtötték . A termést a helyi  ÁFÉSz / Állami 

13



Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet/ vásárolta fel. A 
virágzatot szellős padlásokon szárították, majd bálázták és 
szállították a gyógynövény felvásárló-feldolgozó központokba. 
Az elmondás alapján ez így történt az 1970-es évek elejéig. 
Ezután a faluban megszűnt a nagyarányú felvásárlás. Ennek 
okát két dologban látjuk. Az egyik a Kádár-rendszer foglalkozási 
politikájában keresendő. Valamiféle munkát biztosítottak 
mindenkinek, így a korábbi szabad, és képzetlen munkaerő is a 
városba költözött.  A másik ok a termelőszövetkezetek 
nagyüzemi tábláinak kialakításában és a „modern” 
növényápolásban keresendő, a kapálást, az acatolást felváltó 
repülőgépes szelektív gyomirtásban.

Az 1940-es években felfedezték, hogy az auxinokhoz 
hasonló,mesterségesen előállított  növekedésserkentő anyagok 
túladagolva szelektív gyomirtókként is alkalmazhatók. Az 
alábbiakban néhány Fenoxi-Herbicidet felsorolunk jelezve 
ezeknek az anyagoknak a kamillára gyakorolt  pusztítási 
hatékonyságát.

Gyomirtó megnevezése…….kijuttatott anyag/ha…...Pusztítási 
hatékonyság

Dezormon…………………………1.2 l/ha………………………..0-74%

Duplosan……………………………2.0 l/ha……………………..95-

100%

Mecomorn 750SL……………… 1.0 l/ ha……………………..0-74%

Dicopur Top………………………..1.0 l/ha…………………….85-94 %

Mezzo Forte 200+………………....................................95-100%

Pikk Pakk Trio ++…………………………………………………..95-

100%
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Helyi adatközlők szerint kamilla található napjainkban is 

a jászberényi országút melletti legelő területen, a dósai 

kereszttől másfél-két kilométerre. Valószínű ezt a 

területet elkerülte a repülőgépes szelektív 

növénypusztítás.

7. Jászok kútja

A 221 méteres dósai artézi kutat adományokból és 
hagyatékokból 1902-ben Hoffer Antal berényi fúrómester 
építette 7800 koronáért, amely akkoriban 30 hízott ökör ára 
volt. A kiváló anyagokból, nagy gondossággal épített kút 1980-
ig a megye legjobb vizével szolgálta a közösséget. A térségi 
vízkivétel és utánpótlás egyensúlyának megbomlása miatt a 
pozitív kút elapadt. A vízkincs megmaradt, csak szivattyúk 
nélkül már nem jött fel. Jászdózsa közüzemi vízellátását ekkorra 
már megoldották, de az artézi kút iránti nosztalgia – “micsoda 
randevúhely volt, nem is szólva a vízéről…” – fennmaradt. 
Kerényi Gyula jóvoltából kutatások kezdődtek a kút 
felélesztésére, melyek sikerrel jártak, a felújítás 2001 júliusában 
a Jászok Világtalálkozójára elkészült. Mélykúti szivattyúk 
segítségével a kút sokak örömére ismét kiválóan működik. A 
mélyfúrású, vörösréz béléscsöves kút egyedülálló hazai 
műszaki szakmatörténeti emlék, rusztikus kifolyójával 
idegenforgalmi nevezetesség. Vizét az Országos Gyógyhelyi és 
Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság „Jászok Kincse” védett néven 
2003-ban elismert természetes ásványvízzé minősítette.

Jászok Kincse természetes ásványvíz

A víz kémiai összetétele:
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pH: 8.0
Nátrium Na+ 112 mg/l
Kálium K+ 1,4 mg/l
Lítium Li+ 0,04 mg/l
Kálcium Ca2+ 36,6 mg/l
Magnézium Mg2+ 14,6 mg/l
Klorid Cl- 7,0 mg/l
Bromid Br- 0,04 mg/l
Jodid I- 0,059 mg/l
Fluorid F- 0,31 mg/l
Hidrogén-karbonát HCO3- 500 mg/l
Foszfát PO43- 0,44 mg/l
Egyéb oldott anyag 27,51 mg/l
Összes oldott anyag 700 mg/l
Az ásványvizet vas-mangántalanítást követően palackozzuk.
Vizünk az észak-alföldi régióban fekvő Jászdózsa községben 
található 221 méter mély kútból kiemelt ásványvíz. Vizét az 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdői Főigazgatóság „Jászok 
Kincse” védett néven elismert természetes ásványvízzé 
minősítette.
Természetes jodid tartalmú ásványvíz 0,059mg/l – és a Ph 
értéke 8. Ennek a víznek ez a legfőbb erőssége, mert ilyen jodid 
tartalommal csak 1-2 víz bír, ráadásul ebben a vízben ez nem 
hozzá adott, hanem természetes formájában van meg.
Jód (0,15mg/nap): pajzsmirigyhormon fontos alkotórésze, 
alapanyagcsere szabályozása, a magzat ideális testi és szellemi 
fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Meghatározó szerepe van a 
kisgyermekek szellemi fejlődésében, valamint a kismamák 
várandóságának időszakában is.

Jászok Kincse Környezetgazdálkodási Kft / 5122 Jászdózsa, 
Széchenyi út 2. / tnd@d-advice.eu

Nyilvántartva a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságán / 
Cégjegyzékszám: 16-09-009553
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Kép a dózsai artézi kútról 1982

8. A faluközpont és épületei

A faluközpont alapvető fontosságú az idegenforgalom 
szempontjából. Itt találhatók a helység védett 
építményei, és a különböző korú és stílusú köz- és 
lakóépületei. A térre egy gondosan végig gondolt 
program szerint el kellene készíteni rehabilitációs 
tervet, amely megoldaná a burkolatok, a vízelvezetés, a 
gépjármű forgalom gondját, javaslatot adna az egyes 
épületek helyreállítására. A tér épületeit, és az értékes 
kisemlékeket helyi védettség alá kellene venni.

Jászdózsa előtt két markánsan kirajzolódó út áll;
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- az egyik az, hogy a folyamatosan néptelenedő falu üres 
lakóházait  a környező településekről származó, szerényebb 
anyagi lehetőséggel bíró családok vásárolják fel, egy 
öngerjesztő rosszirányú folyamat kezdő lépéseként,  

-  a másik hogy az Önkormányzat egy olyan falufejlesztési 
program megvalósításába kezd, amelynek 
eredményeképpen turisztikai szempontból is vonzóvá válik a 
település. Az utóbbi esetben felértékelődnek az ingatlanok. 
Ez ugyan nem kedvez a kisebb jövedelmű házvásárlóknak, 
viszont azoknak, akik a meghitt nyugalomért anyagiakat is 
áldoznak, igen. Ők akár többet is adnak egy szép, régi 
parasztházért és nagy valószínűséggel igényesen helyre is 
fogják állítani azokat. Ez az előzővel ellentétes, de kedvező 
folyamatot eredményezhet.

Az egész Helyi Értéktár felvételének vezérgondolata az volt, 
hogy turisztikai meggondolásból hogyan lehetne Dósát a holt 
pontról kimozdítani. A helység legfontosabb helyszíne a 
piacteret is magába foglaló Szent Mihály tér, a társas élet első 
számú színhelye, amelyet a középületek és lakóházak 
kereteznek. A hétköznapi használat ( piac, árusítások) mellett 
számos kulturális rendezvény is megrendezésre kerül itt. 
Megfelelő térrendezés után megnyithatná kapuit a „Dósai Nyári 
Játékok”, amely nemcsak a helybeliek, de az idelátogató 
turisták örömére is szolgálhatna.

.

Az egész Szent Mihály tér műemléki környezet, ahol csak és 
kizárólag műemléki szakvélemény alapján lehetne dönthetni 
bizonyos kérdésekben. Köztéri szoborállításnál etikusan akkor 
jár el az önkormányzat, ha kikérni az erre szakosodott 
műemléki felügyelő és köztéri szoborvéleményező zsűri 
véleményét is. A közterület nem a miénk, ott nem tehetünk 
bármit. A közterületet eleinktől örököltük, hogy unokáinknak azt 
rendben adhassuk át. 

Az illusztrációként használt felvételek nem tudják a térélményt 
visszaadni, amelyet az ember a helyszínen szerez, viszont 
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alkalmasak arra, hogy pár gondolatot fűzzünk a 
fontosabbakhoz:

1 . Községháza 

Az épületet megfosztották vakolatdíszeitől, a korábbi simított 
vakolatot fröcsköltre módosították és biztonságos, de oda nem 
illő vasráccsal látták el. Javaslat: külön terv készítendő az épület 
helyreállítására a régi vakolat architektúra figyelembevételével. 
Régi felvétel rendelkezésre áll, de lehet, hogy levéltárban 
megtalálható az építészeti terv is. Régi fénykép rendelkezésre 
áll.
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2. Harangozó ház

Most magánházként üzemel. Sajnos kedvezőtlen formájú 
nyílászáró cserék történtek, szerencsés viszont, hogy a 
tulajdonosok a falakat hagyományosan meszelik, amelyet 
követendő példának kell tekinteni.

Javaslat: Amennyiben a ház védetté nyilvánításába a 
tulajdonosok beleegyeznek, biztosítani lehetne pályázati 
pénzekből az eredeti homlokzat  helyreállításának 
többletköltségét..
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3. Posta épülete

Korábbi átalakítások megfosztották az épületet homlokzati 
díszeitől, a bejárati ajtót oda nem illő módon cserélték ki. 

Javaslat: Új homlokzati terv készítése.

4. Parókia
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Az épületről két részletben leverték a vakolat és gipszdíszeket, 
a nagykapu áthelyezése során a 18. századi barokk 
kőoszlopokat érthetetlen módon  összetörték.

 2014-ben a parókia felújítása megtörtént. Sajnos a 
karbantartás során nem állították helyre homlokzatot, amelynek 
költségei a teljes kivitelezési összeg 10% -át nem haladták 
volna meg.

Javaslat: A hosszú távú településfejlesztés során javasolni 
lehetne a homlokzat eredeti állapotának visszaállítását, a 
kőoszlopok másolatban történő megjelenítését.  Régi fénykép 
rendelkezésre áll.

5. Jegyzőlakás-óvoda

A jegyzőlakás homlokzati képe viszonylagosan jó állapotban 
őrződött meg.  A korábban egységes homlokzatú polgári 
épületet, sajnos nem az épület szellemének megfelelően 
bővítették. 

Javaslat: Kívánatosnak lenne egy kulturált főépítész jelenléte, 
aki a műszaki ismeretek mellett művészettörténeti, 
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építészettörténeti ismeretekkel is rendelkezik, aki a „genius 
loci” ismertében javaslatokat tud adni a tulajdonosi, illetőleg 
kezelői kérdésekre, fejlesztési javaslatokra. Régi fénykép 
rendelkezésre áll.

6. Üres telek

Egy korábbi kis boltot lebontottak az üres telken. Remélhetőleg 
a beépítés majd a hely szellemének megfelelően fog 
megtörténni.

7. Lakóház

Átalakított ház, remélhetőleg a tulajdonost meg lehet győzni a 
homlokzat eredeti állapotában történő visszaállítás 
fontosságáról.
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8. Kollégium

A korábbi kis szatócs-vasbolt lebontása után nem tudni mi 
vezette a tervező kezét, amikor megalkotta a kollégiumnak 
épült ház tervét. Az épület nem felel meg a hely szellemének és 
funkciójában sem felelt meg az elvárásoknak.
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9. Lakóház

Tipikus 70-es évekbeli kockaház, amelynek ablakait sajnos 
kicserélték. Egy korszak építészeti stílusát testesíti meg. Ma 
még megoszlanak a vélemények erről a háztípusról. Talán ma 
többen vannak, akiknek negatív véleménye vannak, de ez 
idővel enyhülni fog, védelemre javasolható.
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10. Hangya épülete

Az épület szerencsésen megőrződött, a homlokzati részleteket 
és feliratokat az eredeti formában kellene rekonstruálni, hiszen 
régi fénykép rendelkezésre áll.
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11. Csengettyűs iskola

Az 1898-ban épült iskola barokkos épülettömegével nagyon 
harmonikusan igazodik a templom épületéhez. Régi fénykép 
felhasználásával el lehet készíteni a rekonstrukciós tervet
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12. Üzlet Dodi-boltja

13. Lakóház átalakított
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15. Lakóház, módos gazda háza

16. Lakóház, Kockaház 1970 körül
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17. Lakóház, 1930 körül

19. Lakóház, villaszerű, átalakított
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20. Takarékszövetkezeti fiók épülete

A teret nyugaton lezáró épületsor kérdésével a tér rendezési 
tervének elkészítésével egy időben külön foglalkozni kell
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9. Jászdózsai vízimalom története

Jászdózsára vonatkozó régi leírásokból tudjuk, hogy a 18-19. 
században komoly vízi malom volt a helységben, amely 
biztosította az őrlést az egész falu számára. Kézenfekvőnek 
tűnt,  hogy ez a Széchenyi úti malom helyén lehetett, a Tarna 
partján. Azonban Kovács István László levéltári kutatásaiból 
tudjuk, hogy a vízimalom a Liget u. végén a Holt és az Élő-Tarna 
találkozásánál lehetett.

Kovács István László: A Jászdózsai vízimalom története 
c. munkája  Jászdózsa Község Helyi Értéktárán belül a 
Jászdózsára vonatkozó szellemi értékek között kerül 
felvételre

melléklet:

DVD

Nyomtatott anyag

10.Jászdózsa, Kápolna-halom

Jászdózsa talán legfontosabb értéke, amellyel a 
dósaiakat és a szélesebb közvéleményt is jobban meg 
kellene ismertetni.

A Jászdózsa Kápolna-halomról az eddigi eredményeket 
összefoglaló monográfia a napig nem jelent meg. Ezt a hiányt 
szeretnénk pótolni a mellékelt anyag könyv formájában történő 
kiadásával.

A régészeti helyszínről, a régészekről, az ott folyó munkáról dr. 
Tárnoki Judit régész írt tanulmányt, amelyhez irodalom jegyzék, 
nézőképek és egyéb rajzos illusztrációk tartoznak. Alábbiakban 
röviden összefoglaljuk a tanulmányt. 
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„Jászdózsa-Kápolnahalom neve fogalom a magyar, de az 
európai őskorkutatók számára is. Az 1966 és 1975 között, tíz 
szezonon át zajló ásatás ugyanis a legfontosabb műhelyévé vált  
a bronzkori tell-telepek feltárási gyakorlatának. 

Mi is az a tell-telep és mitől bonyolult a feltárása? A tell arab 
szó, halmot jelent – ez utal a települések küllemére és méretére  
is. A tellek több évszázad alatt, az egymásra rétegződő 
lakószintekből rakódtak össze, magasodtak fel. Ennek a 
különleges települése formának igazi régészeti kihívás a 
feltárása, mivel pontos információhoz csak úgy juthatunk, ha 
ezeket a települési szinteket – melyek nem mások, mint 
különböző összetételű földrétegek! – egymástól elválasztva, 
egyenként igyekszünk kibontani, lehántani, mint a hagyma 
rétegeit. 

„Ennek az aprólékos bontómunkának a műhelye volt a 
jászdózsai ásatás, de itt alakult ki a tell-feltárások 
dokumentálásának máig elfogadott és követett módszere is. A 
60-70-es évek szinte minden őskoros régésze megfordult a 
lelőhelyen, hogy maga is megtapasztalhassa ezt a módszert és 
hozzátegye a saját tapasztalatát is. Az ásatás vezetője a 
szolnoki múzeum régésze Stanczik Ilona volt, állandó 
munkatársa pedig Bóna István, a 20. század kiemelkedő 
régészprofesszora. 

Jászdózsa-Kápolnahalom – mely nevét a rajta állt, majd a II. 
világháborúban felrobbantott Sarlós Boldogasszony-kápolnáról 
kapta – ovális, 120 x 60 méteres alapú, környezetéből 6 
méterre kiemelkedő halom. A települést két árokrendszer is 
védte egykor, az egyik közvetlenül a „vár” lábánál, a másik 
nagyobb távolságra húzódott.

A halom belseje 540 cm vastagságban 16 települési réteget 
rejt, mely a falunak a kora bronzkor végétől a középső 
bronzkorig (Kr.e. 2200 – 1500 között) tartó életét reprezentálja. 
E hosszú évszázadok alatt kétszer változott meg gyökeresen a 
település szerkezete, ez valószínűleg idegen bevándorlók 
hatására történt. Míg a legkorábbi időkben nagyméretű, 12-15 
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méter hosszú, 4-5 méter széles, többhelyiséges házak álltak a 
telepen, utolsó időszakában a házak már csak kb. 8 x 5 
méteresek és jellemzően egyhelyiségesek. De a házak 
építéstechnikája szinte azonos: padlójuk döngölt agyag, faluk 
cölöperősítésű paticsfal, tetőszerkezetük valószínűleg nádból 
készült.

Az ásatás során rendkívül nagymennyiségű leletanyag került 
elő, amely még ma is csak részben feldolgozott (ez az 
ásatásvezető, Stanczik Ilona fájdalmasan korai halála miatt 
történt). A hétköznapi használati tárgyak (edények, csont- és 
kőeszközök, igen kevés fémtárgy) mellett izgalmas, egyedi 
leletek is napvilágot láttak, melyek közül most csak a 11. 
szinten megtalált arany kincsleletet és a 6. szintből származó, 
mínoszi kapcsolatokat mutató agyag kettősbárd-modellt 
emelnénk ki.

A bronzkori település feltárása során megtalálták két románkori  
és egy gótikus templom megmaradt alapfalait, valamint a 
templomokhoz tartozó temető 270 sírját is. (Ezek a korai 
templomok nem ott álltak, ahol a felrobbantott kápolna.)

Jászdózsa-Kápolnahalom bronzkori települése máig egyike a 
legjobban kutatott és részletesen dokumentált telljeinknek, 
egyúttal az ország kiemelten védett régészeti lelőhelye, 
melynek védelme és megőrzése mindannyiunk fontos feladata.” 
/Dr. Tárnoki Judit/

 

A szöveges anyaghoz a nagyméretű tárgyfotókat Kozma Károly 
készítette.

A szöveges rész később kiegészítésre kerül a tárgyleírások 
listájával.

Jászdózsa idegenforgalma szempontjából a régészeti 
múlt bemutatása kulcsfontosságú lehet. Az ásatási 
eredmények, a leletek és másolatok bemutatási módját 
egy gondos tervezés során lehet kidolgozni. Ebbe a 
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munkába régészek, néprajzosok, építészek, kertészek, 
múzeumpedagógusok stb. bevonása egyaránt szükséges. A 
tervezés alapjául szolgálhat a Dr. Kertész Róbert és Kómár 
Mihály által a „Jászsági Régészeti- és Néprajzi Skanzen” 
intézményére kidolgozott terve.

1.kép Jászsági Régészeti és Néprajzi Skanzen látványtervének 
címlapja

Jászdózsa határa tele van régészeti lelőhelyekkel, amelyekre a 
helyi lakosoknak vigyázniuk kell. Ha lelet kerülne elő arról 
értesíteni kell a Damjanich János Múzeumot, vagy a Jász 
Múzeumot. 
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2.kép Jászdózsa, Tölgyes-halmi leletek

A jászdózsai határ agyagából évezredek óta készítenek 
használati edényeket. A jó minőségű agyaglelőhelyeket fel 
kellene deríteni.

3.Kép Kézzel felrakott edények a József Attila u. 3. szám előtti 
gödörből származó agyagból, 2014.

A Jászdózsa Kápolna-halom régészeti múltjáról kiváló animációs 
filmet készítettek, amely folyamatos vetítésre kerül a Magyar 
Nemzeti Múzeum állandó kiállításán a dózsai leletek tárlója 
mellett.

Mellékletek, DVD & nyomtatott anyag:

- Jászdózsa, Kápolna-halom, tanulmány, irodalom, 
nézőképek, illusztrációk

     -      Jászdózsa, Kápolna-halom, nagyméretű 
tárgyfotók    
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11. Dósai Alkotótábor Alapítvány

Az Alapítványt 1999-ben alapították lelkes művészetpártolók.  
Székhelye: 5122. Jászdózsa, Széchenyi u.9.
Az Alapítványt  hét fős kuratórium vezeti, amelynek elnöke 
Rédei Ilona /5122 Jászdózsa, Szent Imre u. 38. tel.: +36/20/960 
71 02/                                                                                            
Az alapítvány honlapja: http://dosaialkototabor.hu/

Az Alapítvány célja:
- a képzőművészeti kultúra fejlesztése, segítése Jászdózsán és a 
Jászságban
- a Jászság történelmi múltjának, jelenének megismertetése az 
országgal és külfölddel
- a határon túli magyar alkotók segítése és a Magyarországon 
élő más nemzetiséghez tartozó alkotók támogatása
- a helyi művésztelep nemzetközivé alakítása és annak 
fenntartásához való hozzájárulás
- a jövőben egy állandó kortárs galéria létrehozása
- alapítványi alkotóház rendbetétele és működtetése

A továbbiakban szemelvényeket mutatunk be amelyeket az 
Alapítvány honlapjának anyagából:

Jászdózsa kicsiny település Jászberény közelében, a Jászság fő folyója, a Tarna  
partján.  Jászság  az  Alföld  északi  peremvidékén  helyezkedik  el,  ezért  nem 
tökéletes síkság. A vidéken sok a "halom", a "domb", a "lapos" elnevezés, amely  
bizonyítja  a  táj  egyenetlenségét.  A  szintkülönbségek  azonban  nem  kiugróak,  
harmonikusan illeszkednek bele a tájba. A hegyekben eredő folyók sodrása itt  
lelassul  s  termékeny talajjal,  halállománnyal  ajándékozza  meg a  vidéket,  ám  
áradásaik  komoly  veszélyt  jelentettek  évszázadokon  keresztül.  Az  Alföld  
legszárazabb vidéke ez a táj. A csapadék éves eloszlása kedvezőtlen, általában a  
tavaszi  és  az  őszi  hónapokban esik  több eső,  míg júliusban és augusztusban  
gyakran  aszály  sújtja  a  vidéket.  Kiég  a  legelő,  elszáradnak  a  termesztett  
növények csak a "jászeső esik" – a szél porfelhőt szállít a határban.

A  község  hivatalos  neve  1910  óta  Jázsdózsa,  korábban  Jász-Dósa  néven  
jegyezték a hivatalos iratok. Okleveles első említése 1433-ból, Zsigmond király  
uralkodásának  idejéből  való.  A  helyi  hagyomány  szerint  azonban  a  község  
régebbi, alapítása a tatárjárás idejére tehető. Arra az időszakra, mikor az ázsiai  
eredetű alán-oszét gyökerekkel rendelkező jászok önálló törzsként, de a kunokkal  
együtt  betelepedtek  a  Kárpát-medencébe.  Így  már  IV.  Béla  és  Károly  Róbert  
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törvényeiben  is  említésre  került  a  katonáskodásból  élő  népcsoport.
Az  alig  2250  főt  számláló  település  igyekszik  megőrizni  tradícióit,  s  új  
hagyományok  teremtésével,  az  infrastruktúra  (gáz,  telefon,  internet,  iskola,  
diákotthon,  idősek  otthona)  fejlesztésével,  gondozott  környezetével  törekszik  
lakosságmegtartó erejét fenntartani. A sajnos egyre inkább elöregedő település  
aktív  lakosságának  zöme  földműveléssel  foglalkozik,  de  sokan  a  környező  
városokban igyekeznek munkát találni.

A falu  újkori  történelme a török világ végeztével  kezdődött.  A piciny teleülés  
házai  fölé  magasodó  Szent  Mihály  tiszteletének  szentelt  katolikus  templom  
építését 1777-ben kezdte el a község, de a török kiűzése után az első templom  
építéséhez már 1600 körül hozzáfogtak. Falaihoz a közeli Négyszállás romba dőlt  
templomának  köveit  is  felhasználták.  A  gyülekezet  megnövekedése  
eredményeképpen az 1757-58-as években megnagyobbították, azonban az öreg  
épület  állapota  menthetetlenné  vált,  emiatt  1777-ben új  templom építéséhez  
fogtak. A barokk stílusú templom Quadri Kristóf tarnamérai pallér irányításával  
1782-re készült el. Hamarosan elkezdődött a belső berendezés elkészítése, mely  
több mint egy évszázadon keresztül folyamatosan gazdagodott. Szószék (1785),  
toronyóra  (1789),  főoltár  és a  tabernákulum (1792)  Steihaiser  egri  képfaragó  
munkájaként,  mellékoltárak  (1795).  A  orgonát  1878-ban készíttették,  a  Szent  
Donát  harangot  1799-ben,  a  Szent  Mihály harangot  pedig 1810-ben öntették.  
1793-ban került sor a templom kifestésére, a munkálatok elvégzésére Farensohn  
Ferenc egri piktort kérték fel. A szentély kupolájában a Szentháromság lebeg_  
figurái  láthatók.  A  második  kupolában  Mária  mennybemenetelének  jelenetét  
Ábrahám,  Izsák,  Melkizedek  főpap,  valamint  a  magyar  szentek  (Szent  István,  
Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Margit…)  
veszik  körül.  A  harmadik  kupola  kiemelt  jelenete  Keresztelő  Szent  János  
megdicsőülése,  melyet  a  négy  evangélista  (Máté,  Lukács,  Márk  és  János)  
valamint ószövetségi szentek vesznek körül. A főoltár festményét az egri Kovács  
Mihály  festette  1856-ban.  A  kép  Szent  Mihály  arkangyalt  ábrázolja,  ki  tüzes  
karddal a pokolba űzi a világ bűneit jelképező Lucifert.

Jászdózsa épített műemlékei közül a leghíresebb a Tarnán átívelő híd, a helyiek  
szerint Kőhíd, vagy Nagyhíd. Az ötnyílású, a homlokfalból kiugró négy pilléren  
álló, kőboltozatos, a partok felé szárnyfalakban folytatódó, a közepe felé enyhén  
emelkedő híd 1811-13 között épült.

A lakosság ivóvízellátásában a mélyben elhelyezkedő vizek döntő jelentőségűek.  
Jászdózsán  az  első  mélyfúrású  kutat  1902-ben  készítették  a  falu  közepén,  a  
piactéren,  a  templomhoz  közel.  Ez  az  egyetlen  artézi  kút  látta  el  az  egész  
községet ivóvízzel  hosszú ideig. A fiataloknak talán a legkedvesebb időtöltése  
volt  az  artézi  kútra  való  járás  –  beszélgetés,  udvarlás,  nyári  hétvégeken  a  
térzenénél  való  táncra  perdülés.  A  2001-ben  felújított  kút  vize  ma  már  a  
vízhálózatot  táplálja,  s  jó  minősége  miatt  palackozásával  is  foglalkoznak.
Az 1984-ben megalakult Dósai Honismereti Kör több éves gyűjtőtevékenysége és  
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áldozatos munkája révén 1989-ben készült el a tájház, mely a falu régmúltjának  
tárgyi  emlékeit,  paraszti  bútorait,  szerszámait,  az  életmódot  s  a  falu  
történelmének eseményeit mutatja be. A Dósai Napok keretében felelevenednek  
általuk a régi  hétköznapok tevékenységei  (aratás,  lekvár főzés,  szappanfőzés,  
kovácsolás,  kádármesterség),  az  ünnepnapok  (lakodalom)  és  vásárok  helyi  
szokásai. Szintén a Honismereti Kör gondozza a falu emlékműveit, az első és a  
második  világháború  halottainak  emléket  állító  szobrokat  és  a  honfoglalási  
emlékművet.

Az óvoda és az 1996-ban átadott új általános iskola mellett a kultúra fészke a  
2000-ben elkészült új könyvtár. Békéssy György tanítónak volt az érdeme, hogy  
a második világháború után a községben fellelhető iparos-, gazda-, munkásköri  
és  a  kaszinói  könyveket  összegyűjtötte,  és  az  Iparoskör  helyiségében  
megnyitotta a kölcsönzést. Az ötvenes években ő és utódai tovább fejlesztették a  
könyvtárat,  de  a  falu  lakosságának  20.  század  végi  csökkenése  miatt  az  
állomány fejlesztése lelassult.  Mégis  2000-ben lehetőség nyílott  arra,  hogy új  
könyvtárral  gazdagodjon  a  község.  Tartalmas  szórakozásra  ad  lehetőséget  a  
faluban  a  mintegy  450  fővel  működő,  Horgásztanyát  működtető  Tarnamenti  
Horgász Egyesület, és a felnőtt és ifjúsági szakosztállyal is rendelkező Jászdózsai  
Sport  Egyesület.
Az elöregedő falu nagy figyelmet fordít az idősekre. Az önkormányzat 1999-ban  
adta át a Svájcban élő Erd_s István kezdeményezésére és támogatásával épített  
bentlakásos  idősek  otthonát.
A  Jászok  Világtalálkozójának  rendezvényeibe  1994  óta  bekapcsolódó  teleülés  
megteremtette saját idegenforgalmi csalogatóját, a Dósai Napok hagyományát. E  
napok keretében kerül megrendezésre immár kilencedik alkalommal a Jászdózsai  
Alkotótáborban készült művekből rendezett kiállítás.

H.Szilas Ágota művészettörténész

Magunkról
1999 óta,  bármi  nehézség is  toluljon elő,  megrendezésre kerül  a  Nemzetközi  
Alkotótábor  Jászdózsán.  Létét  a  civil,  majd  önkormányzati  összefogásnak  
köszönheti,  annak,  hogy  a  falubeliek  örömmel  fogadták,  és  azóta  is  segítik  
Magyarország  akkori  mexikói  nagykövetének  felesége,  a  jászdózsai  születésű  
Némethné Harsányi Katalin és Kopacz Mária festőművész kezdeményezését. Az  
egyre erősödő globalizációs törekvések ugyanis egyre gyakrabban erősítik fel a  
helyi  értékek  megőrzésére,  illetve  helyi  értékek  megteremtésére  szerveződő  
összefogásokat.  Ezért különösen érdekes ez a nyitott szellemiségű nemzetközi  
művésztelep,  melyet  éppen a Jászok  Világtalálkozójához köthető Dósai  Napok  
rendezvényeinek  idejére  szerveznek.  Így  megalakulása  óta  az  ünnepi  
rendezvények  elmaradhatatlan  tartozéka  a  nemzetközi  képzőművészeti  tábor,  
majd a készült művekből rendezett kiállítás is, amelynek két hetes időtartamára  
a magyarországi művészek mellett Romániából (Erdélyből, többen Kolozsvárról),  
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Mexikóból,  Chiléből,  Hondurasból,  az  Egyesült  Államokból,  Svédországból,  
Szlovákiából, Ukrajnából (Kárpátaljáról), újabban Montenegróból érkeztek neves –  
idősebb és fiatal – alkotók.

Az  alkotótábor  meghívásos  alapon  működik,  de  várja  az  érdeklődőket.  Tábor  
művészeti vezetőinek (Kopacz Mária majd F. Balogh Erzsébet) szándéka szerint  
műfaji megkötés nincs, azonban feltétel a képzőművészeti alap vagy szövetségi  
tagság,  felsőfokú  képzőművészeti  végzettség.  Részvételi  díj  sincs,  de  a  
művészek  évről-évre  legalább  két  alkotást  ajándékba  hagynak  a  faluban  –  a  
tábor  működtetését  felvállaló  alapítvány  részére.  E  művek,  a  szervezők  
elképzelése  szerint,  alapját  képezik  egy  komoly  kortárs  gyűjteménynek,  egy  
majdani jászdózsai képtárnak.

Az évente ide érkező 10-12 művész szállását és műtermét a diákkollégiumban  
vagy az iskola épületében oldják meg, s étkezést is biztosítanak számukra. Így  
teljesen  átadhatják  magukat  az  alkotásnak,  a  falu,  a  puszta,  a  folyópart  
hangulatának,  a  közös  együttlét,  a  barátság  varázsának  s  a  vendéglátók  
szeretetének. Sokan ismét visszavágynak e csendes falucskába, elvágyódnak a  
városi  zajból,  az  embert  roncsoló  közönyből,  elidegenedett  világból,  talán  
vágynak  egy  olyan  helyre,  ahol  hanguk  nem  vész  el  a  sokadalomban,  
gondolataik  nem  torzulnak  el  a  zűrzavarban,  az  előítéletekben,  a  divatos  
trendekben. Az együttlét, a gyakran magányba húzódó alkotás de a közös nagy  
vacsorák, az esti beszélgetések és a kirándulások alatt nemcsak a baráti szálak  
fonódtak eggyé, hanem a művészi tapasztalatcsere révén bebizonyosodik, hogy  
érték az értéknek – bármely irányzatot  (absztraktot  vagy figurálist,  meditatív-
filozofikust, vagy ösztönösen expresszívet) emeljen piedesztálra – nem ellenfele,  
hanem  társa  egymásnak.
Immár  több  mint  negyven festő,  grafikus,  szobrász  kapott  „lehetőséget  arra,  
hogy sajátságos nézőpontból – művészetének karakterét ugyan megtartva,  de  
dósai  lelkülettel  –  ábrázolja  a  benne  lévő  titkot:  személyiségének  csodáját.  
Jóllehet a táj, a Jászság zenéje csak az aláfestést adta – az összhangzathoz csak  
egy halk dallamot –, ám ez a kis kísér_ momentum elég volt arra, hogy az itt  
született művek (témájuk legyen akár a legelvontabb, a helyi színhez képest a  
legtávolibb) valamiképp magukon viseljék a község utcáinak, tereinek, folyójának  
(tavának)  hangulatát.  A  hazaiak  által  jól  ismert  motívumok  (szobor,  kőhíd,  
templomtorony) beépültek a grafikákba és festményekbe, sőt némely alkotáson  
fókusszá is váltak.” (Szakolczay Lajos, 2003)
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A jászdózsai művésztelep immár kilépett a gyerekkorból, lassan tíz esztendeje  
működik. A megszülető gyűjtemény immár megérett arra, hogy tágabb közegben  
is  megismerjék  a  művészetet  szeretők  és  pártolók.  Válogatott  gyűjteményes  
anyaga  a  jászdózsai  községháza  termeiben  és  az  idősek  otthona  folyosóin  
láthatók,  mégis  tágabb  kört,  több  érdeklődőt  céloztak  meg  a  gyűjteményből  
rendezett kiállítások.

 2002 és 2003 – Budapest, XII. kerületi Csörsz utcai Művelődési Ház

 2005 – Jászberény, Déryné Művelődési Központ

 2005 és 2007 – Jászárokszállás, Művelődési Központ2007 – Montenegró, 
Herceg Novi

 Az évente megrendezett Jász Világtalálkozók alkalmával különböző jász 
településeken kiállítások nyílnak a gyűjteményi anyagból.

H.Szilas Ágota művészettörténész

Az Alapítvány tevékenysége hozzájárul Jászdózsa 
kulturális emelkedéséhez. A friss alkotásokból rendezett 
kiállítások a„Dósai Napok” rendezvénysorozatnak évek 
óta szerves része. A későbbiekben fontos lenne, ha a 
helyben alkotó művészek az alapítvány adattárában 
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elhelyeznék szakmai életrajzukat és archiválva lennének 
a  Dósán készült művek.

 A képzőművészek alkotásai eredetiben és jó minőségű, 
sorszámozott nyomatokban remélhetőleg meg fognak 
jelenni a középületek falain túl, a dósai otthonokban is. 
Idegenforgalmi szempontból kiemelten fontos és 
támogatandó az Alapítvány tevékenysége.

Alább a JÁSZDÓZSA ÉS EGY ALKOTÓTÁBOR Egy jászsági falu 
kapcsolata a kortárs képzômûvészettel című kiadvány linkje

file:///C:/Users/Holl%C3%B3%20M%C5%B1hely/Downloads/D
%C3%B3sai%20Alkot%C3%B3t%C3%A1bor%20Alap%C3%ADtv
%C3%A1ny%20-%20Egy%20alkot%C3%B3t%C3%A1bor
%20%C3%A9s%20J%C3%A1szd%C3%B3zsa%20-%20J
%C3%A1szd%C3%B3zsa.pdf

Melléklet:

DVD lemez Hatos csatorna műsora a Dósai 
Alkotótáborról

12. Holló Műhely- Virágos bútorok 
Jászdózsán

Jászdózsán 1968 óta működik a Holló Műhely, amelyről 
összefoglaló ez ideig nem készült. A műhelyben eddig 
kizárólag alkotótevékenység folyt. A műhely tervezett 
helyreállítása után nyílik lehetőség arra, hogy ott az 
érdeklődők bepillantást nyerjenek a bútorfestés 
rejtelmeibe és elsajátíthassák a szakmai fogásokat. A 
műhely vezetőinek elképzelése szerint 5-10 fő tud 
egyidejűleg a foglalkozásokon részt venni. A „nyitott 
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műhely” biztosította szolgáltatás idegenforgalom növelő 
tényező lehet.

A Holló Műhely tevékenységét jelenleg Holló László 
tevékenysége fémjelzi. Holló László 1989 óta „a Népművészet 
Mestere” cím birtokosa, melynek eredményeképpen az ő 
tudása és gyakorlata a Magyar Értéktár szerves része. Egy 
bútorokat, használati- és ajándéktárgyakat előállító 
üzemazonban csak több alkotó ember együttes munkájával tud 
csak jól működni. Asztalos, fafaragó, esztergályos, kovács, stb. 
munkája egészíti ki a bútorfestő munkáját, tehát logikus az 
lenne, ha Holló Műhely együttes közös tudása és gyakorlata 
válna Magyar Értéktár részévé.

 Nemcsak a növények, állatok vesznek ki a földről, de az 
emberiség hosszú évezredek alatt megszerzett tudásának és 
gyakorlatának számos eleme is eltűnik atechnikai civilizáció 
következtében. Az ipari termelés széleskörű elterjedése ellen 
komoly mozgalom szerveződött már a 19. század közepétől 
Angliától Oroszországig, egész Európában. Magyarországon is 
megtalálhatók voltak ennek a mozgalomnak képviselői. Talán 
legnagyobb hatása a Nagy Sándor és Kőrösfői Kriesch Aladár 
nevével fémjelzett Gödöllői művésztelepnek volt, amelynek 
kulturális törekvéseiről Petrovics Elek a következőképen ír a 
Magyar Iparművészet 1909-es, első számában:

„Amivel kezdenünk kell: régi dal régi bajról. Arról, hogy az újabb 
idők nagy társadalmi átalakulásai széttörték a művészeti 
kultúra egységét; feldúlták azt a szerves kapcsolatot, mely a 
művészet egyes ágait egymással, s valamennyit az élettel 
harmonikus egésszé olvasztotta.

 Azelőtt - egész a XVIII. század végéig - nemcsak annak a 
munkának volt művészi jellege, amit a „nagy művészet” 
művelői hoztak létre; minden jóravaló mesterember művének 
megvolt akár tudatos, akár öntudatlan esztétikai értéke. A 
legcsekélyebb dolgot is bevonta szerény szépséggel a 
kézműves ügyessége, s megnemesítette munkája 
becsületessége. Lelkes alkotó volt a munkás, és kedvének 
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zománca, frissessége kicsillant, amin keze munkált. Módjában 
volt, hogy megmutassa tudását, s becsületre tegyen szert vele; 
ezért volt oka rá, hogy nemes törekvés hevítse, és öröme teljék 
munkájában. Mindez nyomot hagyott munkáján, s ráütötte a 
művészet bélyegét, mert - Morris tanítása szerint - minden 
dolog művészi, amelyről le lehet olvasni az alkotás örömét.”

Sajnálatosan a Gödöllői művésztelep a I. világháború után 
szétesett, de tehetséges tagjai közül Nagy Sándor és Remsey 
Jenő még tovább vezették a szövőműhelyt.

 Az itt folyó munkába kapcsolódott be Holló Mihály, aki 1919-
ben kapott tanári oklevelet az Országos Magyar Rajztanárképző 
Főiskolán és ezután nem sokkal hozzákezdett népi hangvételű 
bútorok és kiegészítő kisebb tárgyak készítésébe. Részt vett az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat életében, mint 
választmányi tag.  Gödöllőn belsőépítészeti műhelyt alapított. 

/Műhelybelső Gödöllőn, 1930-as évek/
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/Csuhéfonatú szék 1930-as évek/

Az 1929-es a barcelonai világkiállítás festett magyaros bútorait 
későbbi feleségével Nagy Katalinnal együtt készítette.
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/Matyófigurás kártyadoboz, 1930 körül/

Munkájuk mellett Gödöllőn háziipari tanfolyamokat is 
szerveztek. 1936-ban Nagy Katalin tervezett egy kőnyomatos 
levelezőlap sorozatot, amely a Néprajzi Múzeum elődjének 
kiállítási anyaga alapján készült. 

/Levelezőlap tervei, Holló Mihályné, 1936/
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Az évente megrendezett áruminta vásárokon alkotásaikkal 
folyamatosan részt vettek. 

Egy ilyen vásáron vetette fel a jászárokszállási plébános, hogy 
nem vállalkoznának-e egy kisüzem létesítésére a községben, 
amely enyhítené a helyi munkanélküliséget. Erre igent mondtak 
és létrehozták a Földművelődési Minisztérium támogatásával 
faipari vállalkozásukat, amelyet a helyiek 
„Babagyárnak”nevezték az ott készülő nagyszámú játék után. 
Készültek a játékok mellett itt bútorok és ajándéktárgyak is.. A 
műhely nehezen, de túlélte a háborút. Rövid ideig 
hadiüzemként is működött - kézigránát nyeleket esztergáltak. 

1945. után Holló Mihály elhitte a kommunisták felhívását, mely 
szerint az üzemeket nem fogják államosítani, ha a tulajdonosok 
a háborús pusztítások után azokat helyreállítják.  
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/”Babagyári termékek” 1948-as katalógusból/

/ 

1950-ben megtörtént a műhely államosítása. Indokolatlanul 
magas adókat vetettek ki, amelyeket már nem lehetett 
befizetni és ezért az állam „kénytelen” volt állami tulajdonba 
venni a termelőeszközöket. A volt tulajdonosok kétkezi 
munkásként is megállták a helyüket nem kevés humoros és 
kellemetlen helyzetet elviselve. A háború után díszműárura 
szükség nem volt. Holló Mihály a szocialista üzem felkérésére 
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fagomb és facsat mintadarabokat készített, gyártástechnológiai 
útmutatót adott és vállalta a megrendelés megszerzését is.   A 
szocialista üzemvezetéssel kötött szerződés alapján a fenti 
munkákért 1% jutalék járt volna, de miután a 2 millió forintos 
megrendelést  legyártotta az üzem,  a 20 ezer forint kifizetését 
megtagadták, a „szellemi teljesítmény nem munka” indoklással. 
A korábban igényes ajándéktárgy és bútort készítő műhely 
rövid idő alatt egy gyümölcsös ládákat gyártó üzemmé 
silányodott. 

Holló Mihály az ötvenes évek elején távozott korábbi üzeméből, 
és karcolozott szarutárgyak készítésébe fogott, amelyek egy kis 
magánkézben megmaradt Vörösmarty téri népművészeti 
boltban kerültek értékesítésre.

1958. után háziipari keretek között próbálták folytatni a 
korábban elkezdett munkát egy parasztház istállójában a saját 
készítésű, favázas gépeikkel. A kezdetleges gépekkel 
bugylicskát kezdtek készíteni, amelynek nagy sikere lett.

 A 1966-ban meghalt Holló Mihály, 

1968-ban megszűnt a család munkaviszonya az Eger- és 
Gyögyös-környéke Háziipari Szövetkezetben.

Holló Péter és öccse Holló László korán bekapcsolódnak a 
családi vállalkozásba. Míg az idősebbik testvér a műszaki 
problémák megoldásában addig a fiatalabbik a művészeti 
vezetővé lép elő a családi vállalkozásban.  

1968-ban Jászárokszállásról Jászdózsára költöztek.

1970-ben Holló László belépett egy szabad szellemű pesti 
házipari szövetkezetbe és ezek után a Holló Műhely 
tevékenységekörül-belül ott folytatódott, ahol az a II. 
világháború kezdetén megszakadhatott. 1977-ben  tagtársaival 
létrehozza a Kézműves Alkotó Közösséget amelynek vezetését 
nem sokkal a megalakulást követően a NIT döntése alapján egy 
nyolc elemivel rendelkező ejtőernyős pártmunkásnak át kell 
adnia.
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/rajzolt---Katalógus képe 1978/
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Homoródalmási bútoregyüttes 1979

1982 nyarán nagy kiállítást rendez a Népművészeti Vállalat a 
Jászdózsai Holló-Műhely alkotásaiból
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/Képek a FMH-beli kiállításról 1982/

1990-ben önálló vállalkozásként működött a műhely 
alkalmazottakkal.

1992-ben egy elismerő cikk jelenik meg a műhely 
tevékenységéről a lakáskultúrában, ezt követően Osskó Judit 
forgat filmet a műhelyről
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/ a Lakáskultúra magazinban megjelent képek 1992-ből /

2000-től a műhely, állami kereskedelmi bolthálózat 
megszűnésével családi vállalkozásként üzemel tovább.

1990-től Holló László Pest belvárosában Holló Műhely 
elnevezéssel lakásgalériát tart fenn, amely a mai napig még 
mindig működik.
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/Holló Műhely Pesten 2012/

/Jászdózsa szobabelső 2002/
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/Kiállítási bútorok 2014 Fotó: Alapfy/
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Holló László a Jászságban és más vidékeken történő néprajzi 
gyűjtőútjai alkalmával számtalanszor találkozotta 
legkülönbözőbb vidékek festett tárgyaival, amelyek 
termékenyítőleg hatottak rá. Jászdózsa különösen gazdag volt 
festett tulipános ládákban. Ezek közül 18. század végi 
komáromi és a régi miskolci ládadíszítmények kerültek 
díszítménykincsébe..

A Jászságban a 18-19. században majdnem minden házban volt 
egy-egy festett tulipános láda. Az emberi élet nagy 
fordulópontjait minden emberi közösség régtől fogva 
megünnepelte, így  a születést, a lakodalmat, és a temetést is. 
A három alkalom közül a legnagyobb ünnepnek a fiatalok 
egybekelése, az esküvő számított. Ekkor kezdődött igazán a 
önálló élet, komoly részvétel az élet nagy kalandjában.Ennek a 
szokásrendnek egyik,ha nem a legfontosabbtárgyi kelléke volt a 
kelengye láda. Egyfajta státusz szimbólum is volt ez. A 
méretéből és díszítettségéből lehetett következtetni a lány 
vagyoni állapotára. A korábbi századokban, amikor a 
lakásberendezés sokkal egyszerűbb volt a lakás legpompásabb 
dísze a menyasszonyi láda volt. Ma el sem tudjuk képzelnia 
színes, virágos bútor hatását a befogadó közösségre. De abban 
a korban amikor nem volt az ipari termékek színes és 
folyamatosan mozgó áradata a menyasszonyi láda színeivel, 
virágjaival megbűvölték az embereket.

Széleskörűen a 18. századtól indul meg széleskörűen a 
fenyőbútorok készítés. Ezeket a bútorokat tetszetősebbé, 
kelendőbbé a díszítőfestéssel tették. Nagy festett bútorkészítő 
műhelyek fontosabb kereskedelmi utak metszéspontjain 
alakultak ki. A Jászságba leginkább két helyről történt szállítás, 
komáromi és a felvidéki műhelyekből. A komáromi asztalosok 
kivételesen jó helyzetben voltak, mert a fenyőrönköket 
tutajosok szállították a hegyekből, a Dunán pedig szállíthatták a 
készárút egészen Bulgáriáig. Későbbiekben a komáromi 
bútorművesség is a szállítási útvonalaik mentén honosodott 
meg, így pl. Hartán  vagy Hódmezővásárhelyen. Az utóbbi 
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helyeknek azonban már nem volt olyan nagy hatókörű 
kisugárzásuk, mint a komáromi központnak.

Érdekes, hogy Jászdózsán a bútorvirágozás a korábbi 
századokban nem honosodott meg. A virágos kelengyeládákat a 
vásárban vették meg a lány szülei, ugyan a helybeli mesterek is 
készítettek ládákat és egyéb bútorokat, de ezeket egyszínű 
mázolással látták el, nem virágozták. A jászság egészére 
elmondható korán polgárosult, ruházkodásuk, lakberendezésük 
a városi polgári divatot követte.

A Holló Műhely virágos bútorai helyben nem váltak 
közkedveltté. Ennek oka  talán abban keresendő, hogy a  jász 
ember vonódik az egyszerű díszítetlen tárgyakhoz és talán nem 
is ismeri kellőképen a műhelyben készült alkotásokat.

A „Nyitott műhely” program megvalósítása, kiállítások 
szervezése sokat segíthet abban, hogy a jászdózsai 
kistérségben megismerjék és megszeressék a Holló-
Műhely alkotásait. 

13. Jászdózsa védett műemlékei

JÁSZDÓZSA Lakóház (Jászsági parasztporta) 10916 Bozóky 
János u. 8. hrsz.: 107 – 1847 Fésűs beépítésű, földszintes, 
nyeregtetős, egytraktusos lakóház, tornácos alaprajzzal, 
vízvetős deszkaoromzattal, az oromzat csúcsán kovácsoltvas 
kereszttel. Udvari homlokzatán vízcsendesítővel fedett 
faoszlopos tornác. Egykori mestergerendás födémének 
töredéke a kamrában. A lakóház mögött két szabadon álló 
gazdasági épület. Népi műemlék. BÉ 
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R. k. templom (Szent Mihály arkangyal) 4007 Szent Mihály tér 
hrsz.: 457/2 barokk 1782 Egyhajós, egyenes szentélyzáródású 
templom, É-i homlokzatán enyhe kiülésű középrizalitban álló 
toronnyal, amelyhez kétoldalt volutával záródó, felül vázával 
díszített oromfal kapcsolódik. A szentély K-i oldalán sekrestye. 
Csehboltozatos belső, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 
1793 (Farenson Ferenc), 1882-ben megújítva (Tancsa Lajos). 
Berendezés: 18. század vége; oltárképek: 19. század közepe 
(Kovács Mihály, Sajóssy Alajos). Orgona: 1878 (Országh 
Sándor). Az 1728-ban épült korábbi templom helyén áll 
(kivitelező: Quadri Kristóf). 1806-ban egy vihar ledöntötte 
tornyát, amelyet csak 1829-ben építettek fel (építész: 
Homályossy Ferenc). BÉ
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3935 10916 4007 JÁSZDÓZSA 27Tarna híd 4008 Széchenyi u. 
hrsz.: 1630/1 klasszicista 1813 Ötlyukú, lapos kosárívű 
dongaboltozattal alátámasztott, hídfőknél kiszélesedő kőhíd, a 
mellvéd- és szárnyfalakon végigvonuló, vaspántokkal 
egymáshoz kapcsolt, faragott fedkövekkel (kivitelező: Rabl 
Károly). BÉ

Jász-Nagykun-Szolnok Megye műemlékjegyzéke /2005, 27-28 p/

A templom és a tájház turisztikailag kiemelt 
jelentőségűek. A templomról művészettörténeti, a 
tájházról néprajzi tanulmányt lenne célszerű 
összeállítani, a bennük szereplő tárgyak katalógusokban 
történő bemutatásával.  

                                14.  A  DÓSAI  TÁJHÁZ  

A Dósai Tájház  idegenforgalmi szempontból 
kiemelkedően fontos épülete Jászdózsának. Meg kellene 
oldani a megtekintés módját és múzeológiai elveket 
érvényesíteni kellene/ Szakszerű leltározás, tárolás és 
tárgybemutatás/
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„A ház 1847 -ben épült,eredetileg négyosztatú épület - 
nagyszoba, konyha a pitvarral, kisszoba és kamra. Az ajtók és 
az ablakok  eredetiek. A XX. Század elején építették hozzá a 
faoszlopos ámbitust és a nyári konyhát. A lakórészből 
kifűrészelték a mestergerendát, amelynek megmaradt 
kifűrészelt darabja bizonyítja az építés idejét és a tulajdonos 
nevét.
Az épületet a Községi Tanács és a helyi Tarnamenti Tsz. 
vásárolta meg 1988-ban de a Honismereti Szakkör tagsága is 
hozzájárult a vásárláshoz, fejenként 500 Ft-al. A kilenc évig 
lakatlan portát fel kellett újítani és fészert kellett építeni a 
mezőgazdaságban használt régi eszközöknek.
A tájházban található tárgyakat a tagság gyűjtötte össze. A 
tagságról készült tabló a konyhában látható/ 

A Tájház 1989 december 1-én nyitotta meg kapuját a látogatók 
előtt.”/ Jászdózsa Község Honlapja/

„ Jászdózsa Tájház A dósai Tájházat 1989. december 1-jén 
avatták fel Bozóky József 1847-ben épült házában. 
Létrehozásában a Dósai Honismereti Szakkör jeleskedett Gulyás  
János vezetésével, akik azóta is gondozói a győjteménynek. A 
szakkör irányítását jelenleg Zsidei Andrásné végzi. A tájház 
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hagyományosan berendezett jászsági parasztház, amelynek 
hátsó szobája egyben közösségi helyiségül is szolgál. A 
gyűjtemény nem leltározott. Jellegzetes tárgyai: a kerepélyes 
fıkötık, csikó sparhelt, pénzrosta. A szakkör hagyományırzı 
tevékenysége igen széleskörő (aratás, tejfeldolgozás, a régi 
vásárok világa, Jánoska úsztatása) A tájház fenntartója a helyi 
önkormányzat, gondozója a Honismereti Szakkör.”/Dr.H.Bathó 
Edit etnográfus, múzeumigazgató/
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15. Helyi védettségre javasolt emlékek 
felsorolása; huszonkét szakrális kőemlék 

     

Jászdózsa büszkélkedhetik három országos Műemlékjegyzékben 
is szereplő védett műemlékkel, de ennél sokkal több érték 
található itt, amelyeknek megmentéséről a helyi közösségnek 
kellene gondoskodnia. Miközben a szentendrei „Skanzen” nem 
tud megbirkózni az Alföldi tájegység megépítésével, Jászdózsa 
azzal, hogy a modernizáció sodorvonalából kimaradt bizonyos 
értelemben a svédországi, igazi Skanzen nevezetű faluhoz lett 
hasonló. Sok régi ház őrződött meg és nem tudott igazán teret 
nyerni a „tüzép-barokk” és a „mediterrán” stílus sem. 
Szerencsére elkerülték a gyár- és bevásárlóközpont-építők is. A 
pár mezőgazdasági telep zavaró képe talán idővel szelídíthető 
lesz, telepítendő erdősávok jó szolgálatot tehetnek. 

Hiba lenne, ha Dósa nem ismerné fel a lehetőségeit, táji, 
természeti adottságait, több ezer éves múltját és 
néprajzi értékeit és nem használná ki Budapest 
viszonylagos közelségét, (1ó. 20 perc), idegenforgalmi 
látványosságainak bemutatására.

 A helyi látványosságok áttekintésére nagyon jól használható a 
„Jászdózsa kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere” c. 
munka, amely alapul szolgálhat egy átfogó, a „Jászdózsa 
természeti és épített öröksége” című munka elkészítéséhez.  
Ezt természetesen ki kell egészíteni a településsel foglalkozó 
írásművek, valamint a helyi alkotók szellemi termésének 
bemutatásával is.

A tulajdonosok és az Önkormányzat alkotó együttműködésének 
eredményeként létrejöhet egy olyan helyi védettség alatt 
álló épület és földterület bázis, amely lehetővé teszi egy „in 
situ” megőrzött kétbeltelkes alföldi település bemutatását.

Hogyan lehet eldönteni, hogy egy közösség mit tart fontosnak 
megőrzésre, hogyan lehetne megnyerni a hivatalos kormányzat 
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támogatását egy jól átgondolt falufejlesztés és idegenforgalmat 
növelő, értékmentő beruházás támogatására? Erre a választ 
későbbiekben fogjuk megkapni.

A helyi védettség biztosításához szükséges ismerni a 
tulajdonost, aki vállalja a védettséggel járó kötelezettségeket 
és elfogadja azt a támogatást, amely segítséget nyújt az emlék 
jó karban tartásához. A „Jászdózsa kultúrtörténeti egyedi 
tájértékeinek katasztere” 60 adatlapon sorol fel különféle 
értékeket, amelynél csupán 5 esetben jelöli meg a tulajdonost, 
illetőleg a kezelőt. 

Az egyik legproblematikusabb elemként a szabadtéri szakrális 
kisemlékeket nevezhetjük meg, a kereszteket és szobrokat, 
melyek alapításának emléke mára elhalványult, a létesítésre 
vonatkozó írásos anyagok többnyire eltűntek. Tudjuk, hogy a 
katolikus egyház csak akkor engedélyezte ezeknek az 
emlékeknek az állítását, ha a donátor nemcsak az építésről, de 
a későbbi karbantartási fedezetről is gondoskodik. És ez minden 
esetben így történt, a kereszt állítója pénzt, földet adott át a 
katolikus egyháznak, amelyről minden esetben szerződés is 
készült. A kommunista hatalomátvétel során azok az egyháznál 
őrzött felújítási biztosítékok, pénzbetét és ingatlan, 
automatikusan átkerültek a állami tulajdonba. A 
rendszerváltozást követő, az állam és egyház közötti 
megállapodásnál nem esett szó a szabadtéri szakrális 
kisemlékek felújítási fedezetének kérdéséről. Erről a kérdésről 
az egyháznak, az államnak a közeljövőben tárgyalást kellene 
folytatnia. Mindaddig, amíg ez meg nem történik, Jászdózsa 
Önkormányzatának tisztáznia kellene a tulajdonosi 
jogviszony kérdését a szakrális kisemlékek esetében és 
erről határozatot is kell hoznia.

Az alábbiakban felsoroljuk a helyi védettségre javasolt 
szabadtéri szakrális kisemlékeket:

JD-008 Immaculata szobor

JD-009 Nepomuki Szent János szobor
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JD-010 Szentháromság szobor

JD-011 Szent Vendel szobor

JD-012 Gyöngyösi úti határkereszt

JD-013 Kápolna-halmi kereszt

JD-014 útmenti Túri kereszt

JD-015 Morvai-kereszt

JD-016 Turi-kereszt

JD-017 templomkerti feszület

JD-018 Pető-kereszt

JD-019 Tarnaörsi úti út menti kereszt

JD-020 Gyurkó kereszt

JD-021 Nagy Béla emlékkereszt

JD-022 Kiss László emlékkereszt

JD-023 Juhász-kereszt

JD-024 Kovács-Bollók-kereszt

JD-025 Nagyhalmi feszület

JD-026 Bollók-Krista-kereszt

JD-027 régi temetőkereszt

JD-028 felső temetőkereszt

JD-029 új temetőkereszt

/lásd: „Jászdózsa kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek 
kataszterében” a JD-008-029-ig felvett szakrális emlékek/
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      16. Háziipari tevékenységek emléke és 
gyakorlata

Jászdózsa a környező településeknél lényegesen 
hagyományőrzőbb maradt egyrészt az elzártsága miatt, 
másrészt mert a villanyt is jóval a II. világháború után vezették 
be a községbe, de az iparosítás is elkerülte.  A többi, környező 
településsel összehasonlítva sokkal hosszabb ideig 
fennmaradtak bizonyos háziipari tevékenységek. A 
kendermegmunkálás nem sokkal a világháború után megszűnt, 
de a fűzfavessző kosarak, kasok készítése, csuhéfonás, 
szakajtók, tojástartók kötése sásból csak a huszadik század 
végére se ment ki teljesen a gyakorlatból

A háziipari gyakorlat még mindig ott él az idősebb dósai 
emberek fejében és kezében, csak meg kellene szólítani őket, 
hogy átadják azt a fiatalabb generációknak. Biztosak lehetünk 
abban, hogy ezt meg is tennék.

Az alábbiakban bemutatunk néhány csuhéval bekötött széket 
az 1990-es évekből, amelyek dósai mesterek keze munkáját 
dicsérik.

A sás, a fűzfavessző és a kukoricacsuhé feldolgozása 
könnyedén visszaállítható foglalkozás lehetne.
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Kendertörő malomkő a Holló Műhely udvarán, a kő a nagy 
múltú dósai szövés-fonás emlékét idézi

   

Szék, famunka és fonás :Szepesi Gyuri bácsi
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Régi szék, fonás Kabács Rózsi néni
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Az első képen 1930-as évekből készült szék látható a másik 
szék új munka

mindkettő a Holló Műhelyben készült a fonás Kabács Rózsi néni 
munkája   

17. Dósai Honismereti Szakkör

Vezetője: Zsidei Andrásné

Cím: Jászdózsa, Bozóky János u.8.

Elérhetősége (telefon, fax)06-57/436-304, 06-70/7795363

A Közösségi Tájház gondozása, a benne lévő tárgyi emlékek 
ápolása, megőrzése, gyarapítása. Népi ételek bemutatása. 
Hagyományőrző rendezvények szervezése, vásár, szüreti 
felvonulás, lakodalom, aratás, Szent János úsztatás, baráti 
találkozók szervezése

„A Zsidei Andrásné Bugyi Anikó községi könyvtáros vezetésével  
működő jászdózsai „Dósai” Honismereti Szakkör harmincadik 
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születésnapját ünnepelte március 14-én. A Szakkör tagjain túl 
barátok, ismerősök, valamint a lengyelországi Tarnowból 
érkezett delegáció tagjai zsúfolásig megtöltötték a jászdózsai 
Közösségi Házat.

Mákszem Albert óvodás kedves verses köszöntője után 
Szerencsés István, Jászdózsa polgármestere és Pócs János 
országgyűlési képviselő szólt a megjelentekhez. Szerencsés 
István méltatta a Szakkör értékőrző munkáját és ígéretet tett 
törekvéseik anyagi támogatására.

Pócs János ünnepi beszédében a múlt ismeretének 
fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen csak az tudja hová 
jutott, aki tisztában van azzal, hogy honnan indult. Végezetül 
azt kívánta, legyen olyan egység családjainkban, 
munkahelyeinken és az egész Jászságban, mint amilyet ezen az  
ünnepen Jászdózsán megélhettünk.

Néhai Gulyás János alapító gazdag szellemi hagyatékot hagyott  
hátra. Vezetésével létrehozták a tájházat, a település értékes 
helytörténeti gyűjteménnyel büszkélkedhet. Nem kis feladat 
azonban ezeknek az értékeknek az ápolása, fenntartása és a 
további kutatómunka. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget 
nagy elhivatottsággal a Honismereti Szakkör. Az utóbbi 
években a hajdani tanyavilág mindennapjait térképezték fel. Az  
itt élő emberek életében fontos szerepe volt a színjátszásnak, 
ez jelentette számukra a kulturális életet. Gyűjtéseik 
eredményeként egy pajzán elemekkel átszőtt színdarabot 
adtak elő „Téli esték a tanyán” címmel.

Az ünnepeltet műsorral köszöntötték a helyi óvodások, a 
jászszentlászlói Hangász Citeraegyüttes, a jásztelki Akácvirág 
Népdalkör, valamint a Gyöngyösoroszi Férfikórus.

Kozma Istvánné szavalata a szűkebb közösség szeretetét 
tolmácsolta a hallgatóság felé. A baráti- és testvérszervezetek 
ajándékokkal és elismerő szavakkal emlékeztek meg a jeles 
évfordulóról.”

„Születésnap nem múlhat el ünnepi torta nélkül. Az egész 
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asztalt betöltő hatalmas tortából minden jelenlévő tányérjára 
került egy szelet.

Zsidei Andrásné Anikó tizenkét évvel ezelőtt ideiglenesen egy 
évre vállalta el a „Dósai” Honismereti Szakkör vezetését. Az 
elért eredmények tükrében kívánjuk, hogy ez az ideiglenes 
állapot tartson több évtizeden keresztül.”

Forrás: http://berenycafe.hu/jaszsag-szines/jaszdozsai-
szuletesnap#sthash.mStBJoVb.dpuf

2014. március 25. | Szerző: Nagy Katalin | Jászberény | Rovat: Jászság, 
Színes - See more at: http://berenycafe.hu/jaszsag-szines/jaszdozsai-
szuletesnap#sthash.mStBJoVb.dpuf

18. Jászdózsai Íjász Egyesület

A Jászdózsai Íjász Klub a Jászdózsai Polgárőrség Szabadidős és 
Sport Tagozatán belül működik és olyan emberekből 
verbuválódott, akik számára fontos a hagyományos íjászat 
fenntartása és annak nagyközönséggel történő 
megismertetése.  Évente több alkalommal is szerveznek íjászat 
bemutatót. A pünkösdi, Kápolna-halmi íjászverseny 
megszervezése komoly teljesítménynek számít a mintegy 
háromszáz főnyi versenyzőjével. A változatos célpontokat a 
klub tagjai állítják elő önkéntes munkával. Céloznak 
magaslesről lenti célpontra és földről, felemelkedő célra. 
Változatos tábláiknak, szobraiknak se szeri, se száma és ezek 
évről évre is változnak. Az egyes íjász csoportok külön 
egyenruhában jelennek meg. Ezek jelentős része a régészek 
által rekonstruált honfoglalás kori viseletek alapján készültek, 
de szép számmal előfordulnak az egyes tájegységek 
díszítőmotívumaival ellátott alkalmi darabok is.

A Jászdózsa Kápolna-halmi pünkösdvasárnapján megtartott íjász 
verseny országosan számon tartott, fontos esemény, 
idegenforgalmi látványosság.
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19. HUSZÁR-TANYA

A  Huszár-tanya üzemeltetője Guba Imre testnevelő tanár

Címe: 5122 Jászdózsa  Deák Ferenc  u. 39-41.

A Huszár-tanyát az Élő- és a Holt Tarna fogja közre. Hat férőhelyes lóistállóval 
rendelkezik, 2015-ben négy ló áll a lovaglás iránt érdeklődők számára. A 
tanyához egy gyakorlópálya is tartozik. A tanya vezetője a lovas oktatást vállal 
gyerekkortól felnőttkorig a legkülönbözőbb nehézségi fokig. 

Szálláslehetőség is megoldott, parasztházban, épített és valóságos jurtában. /A 
mosdás külön fürdőházban történik. /

Sportolási lehetőségek:lovaglás, íjászat,kajakozás.

Bemutatók; huszár, viselet, fegyver.

Táborok szervezése diákok és lovascsoportok részére.

A Huszár Tanya  fő rendezvénye több mint tíz éve
a Lehel Vezér Napok,  amelyen megrendezésre kerül egy
magyar hagyományőrző íjász verseny és egy evezős verseny. 
Időpontja: minden év augusztus első hétvégéje.

Idegenforgalmi szempontból jelentős esemény
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20. Evezős sportok Jászdózsán

Jászdózsán több szervezetnél is találhatók csónakok; kenuk és 
kajakok. Az Élő- és Holt-Tarna vizén mégsem honosodtak meg 
az evezősportok. Ennek alapvetően két oka van; kialakult egy 
érdekellentét a horgászok és az evezős sportok kedvelői között. 
Ebben a pillanatban a horgászok állnak „nyerésre”, mert 
véleményük szerint a Holt-Tarna, mint három szakaszos 
horgásztó az ő kezelésükben van. A horgásztó tulajdonjoga 
viszont a községé, amelynek képviselőtestülete nem alakította 
ki álláspontját a csónakázást illetően.

Az Élő-Tarnán lényegesebben kevesebb a horgász. Ez a 
csónakázóknak jó. A Tarnába kerülő magas szerves 
anyagkoncentráció következtében az utóbbi időben a mederben 
elszaporodtak a különféle vízi növények/ káka, sás,nád, stb./  
amelyek nehezítik az evezést.

 A Lehel-vezér Napokon ettől függetlenül elő kerülnek a 
csónakok és a fiatalok örömére mégis megindul a csónakázás 
az élő Tarnán.

22. Kerékpár sport és gördeszkázás

Jászdózsa és környéke kiválóan alkalmas kerékpározásra. A 
szomszédos városok termálvizű strandjait jól meg lehet 
közelíteni jó minőségű aszfalt utakon. Nyáridőben a Tarna 
gátjainak autók és munkagépek által kialakított keréksávjai a 
biciklisek részére is jól használható útvonalat biztosítanak.

A falu újonnan kivitelezett gördeszka pályája meghatározott 
nyitva tartás szerint üzemel.  
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22. Tarnamenti Horgász Egyesület

Címe: 5122 Deák Ferenc u. 65

Vezetője: Bollók László

Tel: (+36) 30-637 0788

E-mail:bollok.laszlo@invitel.hu

Honlap: http://www.jaszdozsaihe.extra.hu

A Tarnamenti Horgász Egyesület 1967-ben alakult, mára már 
210 tagja van. A Tarna-Holtág közel 3 km hosszú és átlagosan 
10 méter széles, az átlagos vízmélység másfél méteres. A 
halállomány telepítéssel folyamatosan felújításra kerül. A víz 
gazdag halfajokban, megtalálható benne a ponty, a kárász, a 
keszeg, a csuka, a süllő, a harcsa, a balin, stb.

23. Pap-erdő

A Pap-erdő korábban a helyiek kedvelt kiránduló helye, 
a „madarak és fák napjának” megünneplésének 
színhelye a későbbiekben idegenforgalmi látványosság 
is lehetne. Fel kellene kutatni, hogy az erdő és az azt 
szegélyező füves sáv milyen védett 
növénykülönlegességeket  rejteget, tanösvényt kellene 
kialakítani, amelynek mentén névtáblával kellene az 
egyes növényeket megjelölni

Jászdózsa határában megmaradt Pap-erdő mintegy öt hektáras 
területe, amely a Tarnát övező erdőségeknek utolsó 
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maradványa a határban. Natura 2ooo területhez tartozik, védett 
erdő.  Az erdő flórájáról, faunájáról sok mindent leírtak az 
elmúlt időben. Megtalálható itt tavasszal az odvas keltike 
/Corydalis cava/, amellyel ez az erdő elnyerte „az utolsó 
jászsági odvas keltikés tölgyes” címet. Janka Viktor 186o-ban 
megtalálta egy erdei tisztáson a réti őszirózsát, amelyet a 2013 
augusztusában a Nimfea Természetvédelmi Egyesület nem 
talált meg, sem itt, sem az erdőt keretező kaszálón.

 /Nem tartozik a természetvédelmi területhez, de a Tölgyes-
halom melletti Holt- Tarna meder partján ott díszlik a réti 
őszirózsa,/ Aster sedifolius,/ a réti iszalaggal/ Clematis 
integrifolia/ és az őszi kökörcsinnel /Colchicum autumnale/. 
Tölgyes-halom a Tarna jobb partján helyezkedik el a vashídtól 
északi irányban 750 méterre./

Megtalálhatjuk itt a fák és cserjék közül a mezei szilt, a mocsári 
tölgyet, a magyar kőrist, a tatárjuhart, a mezei juhart, egybibés 
galagonyát, a varjútövis bengét, a kökényt, a veresgyűrű 
somot.

A sziki kocsord és a nagy szikibagoly lepke előfordul itt. Kiemelt 
fontossággal bír a Janka tarsóka és a változó gurgolya. Előfordul 
a macskahere /Phlomis tuberosa/is.  

Az erdőre vonatkozó leírások legtöbbször korábbi  
ismertetésekből származnak.  Szükséges lenne az erdőben és 
annak környezetében a növényfajokat  az évszakonkénti 
váltakozásukban pontosan feltérképezni. 

 Az erdő gazdag madárfajokban: „Dryocopus martius - fekete 
harkály: költőfaj Dendrocopos syriacus - balkáni fakopáncs: 
rendszeresen jelen van költési időben is Ficedula albicollis - 
örvös légykapó: alkalmanként vonulási időben látható Lanius 
collurio - tövisszúró gébics: terület peremterületein költőfaj 
stabil állománnyal Accipiter nisus - karvaly: rendszeres költő 
Columba palumbus - örvös galamb: rendszeres költő faj 
Streptopelia decaocto - balkáni gerle: rendszeres költő faj Asio 
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otus - erdei fülesbagoly: rendszeres költő faj Jynx torquilla - 
nyaktekercs: alkalmi előforduló Galerida cristata – búbos 
pacsirta: rendszeres költő faj Troglodytes troglodytes - 
ökörszem: rendszeres költőfaj Erithacus rubecula - vörösbegy: 
rendszeres költőfaj Luscinia megarhynchos - fülemüle: 
rendszeres költőfaj Phoenicurus ochruros - házi rozsdafarkú: 
rendszeres költő faj Turdus merula - fekete rigó: rendszeres, 
stabil költőfaj Turdus pilaris - fenyőrigó: nagyobb számú téli 
vendég Sylvia atricapilla - barátposzáta: rendszeres költő faj 
Phylloscopus collybita - csilpcsalpfüzike: rendszeres költő faj 
Muscicapa striata - szürke légykapó: rendszeresen előforduló 
Ficedula hypoleuca - kormos légykapó vonulási időben ritka 
vendég Aegithalos caudatus - őszapó: rendszeresen előforduló 
költőfaj Parus caeruleus - kék cinege: rendszeresen előforduló 
költőfaj Oriolus oriolus - sárgarigó: rendszeresen előforduló 
költőfaj Corvus monedula - csóka: rendszeresen előforduló 
költőfaj Fringilla coelebs - erdei pinty: rendszeresen előforduló 
költőfaj Fringilla montifringilla - fenyőpinty: rendszeres téli 
vendég Serinus serinus - csicsörke: : rendszeresen előforduló faj 
Carduelis chloris - zöldike: rendszeresen előforduló költőfaj 
Carduelis carduelis - tengelic: rendszeresen előforduló költőfaj 
Pyrrhula pyrrhula - süvöltő: rendszeres téli vendég 
Coccothraustes coccothraustes - meggyvágó: rendszeresen 
előforduló faj” /Nimfea Természetvédelmi Egyesület adatai./
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24.„Promonád”

Jászdózsa egyik nevezetessége a község főterén, a 
községháza előtt elterülő „Promonád” nevű park, amely 
korábban sétatérként, pihenőhelyként szolgált, ahol 
alkalmanként cigánybandák térzenét szolgáltattak. 
Rendbetétele után az idegenforgalom szolgálatába 
állítható

 A rendelkezésre álló adatokból még nem sikerült teljesen 
rekonstruálni a park szerkezetét, sétaútjainak pontos helyét. 
Azt tudjuk, hogy kert építésének idején cserjékkel körbevették a 
ligetet és a szimmetriatengelyen kialakítottak egy sétautat. A 
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kertben csak helyben őshonos növényt telepítettek; 15 db 
kocsányos tölgyet/Quercus robur/  és sövény céljaira 
veresgyűrű somot /Cornus sanguinea/, tatárjuhart /Acer 
tataricum/, mezei juhart /Acer campestre/, mezei szilt /Ulmus 
minor/, galagonyát /Crataegus monogyna/,  kökényt /Prunus 
spinosa/, közönséges fagyalt /Ligustrum vulgare/. 

Az1990-es évektől fokozatosan  „kikezdték” ezt a kis parkot. A 
posta felőli járdát egyre inkább a parkba tolták, az útban lévő 
sövényt kivágták, parkolót alakítottak ki egy fátlan bokros 
helyen, a kivágott sövény helyére a parkoló rész mellé télizöld 
fagyalt/Ligustrum ovalifolium /ültettek, a szoborhoz közeli 
részen oda nem illő cserjéket telepítettek a fák alá; 
ráncoslevelű bangitát / Viburnum rhytidophyllum/, 
babérmeggyet /Prunus laurocerasus/, az  I. világháborús 
emlékművet a fő néző pontból szintén tájidegen lucfenyővel 
/Picea excelsa/ és nyírfával /Betula pendula/ takarták el 
érthetetlenül, mert az az emlékmű a maga műfajában kiváló 
alkotás. A parkolósáv mellé hosszában ültettek egy virágos 
gömbkőris sort /Fraxinus ornus „Mecsek”/. A karsztbokor 
erdőkből szelektált szárazság és fénykedvelő gömbkőrisek 
nagyon mutatós növények, de nem harmonizálnak a száz 
esztendős mocsári tölgyfákkal.  

Valami jó is történt; a fák alatti őszi lombot az utóbbi időben 
már nem gyűjtik össze és hosszú idő után így a fák legalább 
önmaguktól kapnak egy kis tápanyag utánpótlást.
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25.Hagyományos jeles napok

Az idegenforgalom szempontjából fontosak a látványos 
rendezvények, amelyek országos viszonylatban is 
példamutatóan változatosak és értékesek

Rendezvénynaptár:
2015

Február: 

5.   Iskolai farsang
                     Helyszín: Széchenyi u. 9 
                     Szervező: Bozóky János Általános Iskola
                     Közreműködő: Kohári Éva
                          Tel.: +36/57/436005
14. VII: Jótékonysági Katolikus bál
       Helyszín: Közösségi Ház
       Szervező: Egyházközség
       közreműködő: Bolyós István
                         Tel.:30/7374121
20. Diáknap Bozóky János névadónk napja
                     Helyszín: Széchenyi u. 9 
                     Szervező: Bozóky János Általános Iskola
                     Közreműködő: Kohári Éva
                        Tel.:+36/57/436005
21. Óvodai Farsang:
      Helyszín: Közösségi Ház 
     Szervező: Önkormányzat intézménye Óvoda
      Közreműködő: Palotainé Szabó Éva, Seres Lászlóné
                        Seres Lászlóné
                          Tel.:+36/ 20/3977466
                                  +36/57/436006

28.  9 óra Honismereti találkozó
                     Helyszín: Közösségi Ház
                     Szervező: Dósai Honismereti Szakkör
                    Közreműködő: Zsidei Andrásné
                     Tel.: 70/7795363
Március:
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15.Nemzeti Ünnep Községi Ünnepség :  
                                         de. 8 óra Szentmise
                                           1848-49 Forradalom és 
Szabadságharc
                                           167. évfordulója
                                           Helyszín: Római Katolikus Templom
                                           Ünnepi műsor: Közösségi ház
                                         megemlékezés

                                       szervező: Községi Önkormányzat
                                       közreműködő: Zsidei Andrásné
                                       Tel.: 06707795363
faültetés(14 facsemete ültetése az aradi vértanúk tiszteletére)
                                        FIDESZ- KDNP helyi szervezete

Március 23-25. Nyílt napok
            Helyszín: Mocorgó Óvoda
            szervező: Községi Önkormányzat intézménye Óvoda
            közreműködő: Palotainé Szabó Éva
…………tel: 06/20-397-7466
31. Húsvét
             Helyszín: Mocorgó Óvoda
             Szervező: Községi Önkormányzat Intézménye Óvoda
             Közreműködő: Bozóki Katalin
                 Tel.: +36/57/436006
Április: 

3. Tavaszi hadjárat:
            Helyszín: Szent Mihály tér
            65.Honvéd emlékzászlóalj toborzója
            Huszárkonyha főzőverseny
            szervező: Községi Önkormányzat
            közreműködő:Vajda Anna
             Tel.: +36/30/6473220
…………Önkormányzat kulturális rendezvényszervezője
             Tel.: +36/57/ 436304
10. Szavalóverseny /óvodások és általános iskolás tanulók
       részére
       Helyszín: Községi Könyvtár
       Szervező: Községi Önkormányzat Könyvtára
       Közreműködő: Zsidei Andrásné
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                 Tel: 70/7795363

24-26 ig. 48 órás Harcsa fogó verseny (nyílt)
                               Helyszín: Tarna Holtág II. szakasz
                               Szervező: Horgászegyesület
                               Közreműködő: Bollók László
                               Tel.:+36/30/6370788

30. Tavaszi nagytakarítás
       Szemétszedés  
       Munka után bográcsozás
       Szervező: Községi Önkormányzat
      Közreműködő: Önkormányzat kulturális 
rendezvényszervezője
                         Tel: 3657436304

Május:

5-6 Anyák napja
            Helyszín: Mocorgó Óvoda
            szervező: Önkormányzat intézménye óvoda

            közreműködő: Seres Lászlóné
                  Tel.: +36/303939266

8. Mocorgó nap
                  Helyszín:  Mocorgó óvoda
                  Szervező:  Önkormányzat Intézménye Óvoda
                  közreműködő:Palotainé Szabó Éva
                       Tel.:  +36/20/ 3977466

16. Jótékonysági est
            Helyszín: Közösségi Ház
            Szervező: Bozóky János Általános 
            Közreműködő: Vajda Anna
             Tel.:+36/30/6473220

16. Szent János úsztatás (Nepomuki Szent János emlékére)
        ünnepség a főtéri szobor környéke
                        Szervező: „Dósai” Honismereti Szakkör
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                       Közreműködő: Zsidei Andrásné
                            Tel.:+36/70/7795363

24. Örömíjász Viadal 
       Helyszín: Kápolnadomb
       Szervező: Íjászklub Polgárőrség Tagozata
       Közreműködő:Rajzinger Ferenc
                Tel.: +36/20/3242313

29. óvodai tanévzáró ballagás
       Helyszín: Közösségi Ház
       Szervező: Önkormányzat Intézménye Óvoda
        Közreműködő:Palotainé Szabó Éva
                Tel.:+36/20/ 3977466

30. Községi Gyermeknap
       Szervező:Községi Önkormányzat
       Közreműködő: Önk. kulturális rendezvényszervezője
               Tel.: +36/57/436304

Június:

4. Trianoni megemlékezés Községi ünnepség
                               Szervező: Községi Önkormányzat, Bozóky 
János Ált. Isk.
                               Közreműködő: Vajda Anna tagintézmény 
vezető
                                                       Önk. kulturális 
rendezvényszervezője
                                                        Tel.:0657436304
20. Általános Iskolai Ballagás
                  Helyszín: Széchenyi u. 9
                       Szervező:Bozóky János Általános Iskola
                       Közreműködő: Vajda Anna
                       Tel.: +36/30/6473220

21-július 3 ig.VII. Dósai Alkotótábor
Helyszín: Bozóky János Általános Iskola
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Szervező: Dósai Alkotótábor Alapítvány
Közreműködő: Rédei Ilona
                           +36/20/9607102

Július: 

3. XVII. Dósai Alkotótábor záró kiállítása
              A kiállítást megnyitja: Szegvári Katalin
              Helyszín: Közösségi Ház
              Szervező: Dósai Alkotótábor Alapítvány
              Közreműködő: Rédei Ilona
                     Tel.:  +36/20/ 9607102

4. Feeder botos horgászverseny (nyílt)
                                Szervező: Horgászegyesület
                                Helyszín: Tarna Holtág II. szakasz
                                Közreműködő: Bollók László
                                     Tel.:+36/30/6370788

4. Gyermekek ingyenes horgászversenye
                               Helyszín: Tarna Holtág II. szakasz
                               Szervező: Horgászegyesület
                              Közreműködő: Bollók László
                                   Tel.: +36/30/6370788
4-5-6. XXI. Dósai Napok

                          Helyszín: Kápolnadomb, templom melletti park, 
főtér
                          Szervező: Községi Önkormányzat
                          Közreműködő: Önk. kult. rendezvényszervezője
                                           Tel.:+36/57/436304

   16. Csíkszentsimoni Ifjusági Fúvószenekar koncertje
                                                   Helyszín: Közösségi ház
                                                   Szervező: Községi 
Önkormányzat
                                                  Közreműködő: Vajda Anna
                                                      Tel.: +36/30/ 6473220
                          

18-19.részvétel a  XXI. Jászok Világtalálkozóján.
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                 Szervező: Községi Önkormányzat
                 Közreműködő: Önk.kult. rendezvényszervezője
                                Tel:0657436304

Augusztus 

1-2. Lehel Vezér Napok Hagyományőrző Ijászverseny
                             Helyszín: Huszártanya
                                              Deák Ferenc u. 39-41
                            Szervező:G uba Imre
                                Tel.: +36/20/9215469

20. Nemzeti ünnep /Községi ünnepség/
      Szentmise
      Helyszín: Főtér
      Szervező: Községi Önkormányzat
     Közreműködő: Önk. kult. rendezvényszervezője
    tel:0657436304
       Kettős kereszt állítás Nemeczky László javaslata alapján

Szeptember:

26. Itthon vagy Magyarország  szeretlek
                          Helyszín: Közösségi Ház
                          Könnyűzenei koncert, retro discó
                          Szervező:Községi Önkormányzat
                          Közreműködő: Önk.kult. rendezvényszervezője
                         Tel.:0657436304

27.Szent Mihály napi búcsú, szentmise, körmenet
                                    Helyszín: Római Katolikus Templom
      Kirakodóvásár, mutatványosok
                    Helyszín: Hajnal utca
                    Szervező:Községi Önkormányzat 
                    Közreműködő: Önk.kult. rendezvényszervezője
                    Tel.:+36/57/436304

Október 

1  Idősek Világnapja
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               Helyszín: Erdős Alapszolgáltatási Központ
               Szervező: Községi Önkormányzat Intézménye Erdős 
Otthon
               Közreműködő: Terjékiné Balázs Ágnes
                          Tel.: +36/57/436800

2. Állatok Világnapja
                 Helyszín: Mocorgó Óvoda
                 Szervező: Községi Önkormányzat óvoda
                 Közreműködő: Seres Lászlóné
                 Tel.:+36/30/3939266

5-11ig  Országos Könyvtári Napok Rendezvénysorozat
                                 Helyszín: Községi Könyvtár
                                 Szervező: Községi Önkormányzat 
könyvtára
                                 Közreműködő: 
Önk.kult.rendezvényszervezője
                                    Tel.:0657436304

23 Nemzeti ünnep Községi ünnepség
Szentmise koszorúzás
kulturális műsor
helyszín: Közösségi ház
Szervező: Községi önkormányzat
közreműködő:  Önk.kult.rendezvényszervezője
                 Tel:0657436304

November

11. Márton nap
                 Helyszín: Mocorgó Óvoda
                 Szervező: Önkormányzat Intézménye Óvoda
                 Közreműködő: Bozóky Katalin
                    Tel.: +36/57/436006

29. Advent első vasárnapja
                 Helyszín: piactér
                 Időpont: 17 óra
                 Szervező: Községi Önkormányzat
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                 Közreműködő: Önk.kult.rendezvényszervező
                Dósai Női szalon egyesület
                        Tel.:0657436304
December

5. Községi Mikulás
                    Helyszín: Közösségi Ház
                    Szervező:Községi Önkormányzat
                   Közreműködő: Önk.kult.rendezvényszervező
                    Tel.:+36/57/436304
6. Advent 2. vasárnapja
                Helyszín: főtér
                Szervező: Községi Önkormányzat
                Közreműködő: Önk.kult.rendezvényszervezője
                                          Dósai Női Szalon egyesület
                                           Tel.: +36/57/436304
13.  Advent 3. vasárnapja
                       Helyszín: főtér
                       Szervező: Községi Önkormányzat
                                        Dósai Női Szalon egyesület
                          Tel.:0657436304

20. Advent 4. vasárnapja
       Helyszín: Főtér
       Szervező: Községi Önkormányzat
      Közreműködő: Önk.kult.rendezvényszervezője
                                 Dósai Női Szalon egyesület
                                 Tel:+36/57/436304
Falukarácsony
       Élő Betlehem a templom melletti téren gyermekműsorokkal
       Helyszín: főtér
       Szervező: Községi Önkormányzat
       Közreműködő: Önk.kult. rendezvényszervezője
                        Tel.: +36/57/436304

20. Jótékonysági ételosztás
             Helyszín: főtér
              Szervező: Dósai Alkotótábor Alapítvány
                          Közreműködő: Rédei Ilona
                                     Tel.: +36/20/9607102
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A falunapot a „Sarlós Boldogasszony „ünnepére  tették, nagyon 
helyesen. Az alábbiakban Régi feljegyzéseket közlünk az 
ünnepről.

Barokk-kori búcsújáró helyeink egy része a településektől távoli  
helyeken jött létre. Ezek közé tartozott a Jászdózsa határában 
lévő halmon 1728-ban, Sarlós Boldogasszony tiszteletére 
épített kápolna. 1758-ban Barkóczy püspök engedélyt adott 
Textoris Györgynek, hogy magányba vonulva gondozza a 
kápolnát, a kerítésén belül épített kálváriát, a kertet és a 
méhest. Nyolc évvel később Szabó Ferenc végezte e 
szolgálatot.14 Ekkor írta a következő levelet Dósa Gergely 
kerületi kapitány: "Bizodalmas jó akaró Bíró Úr! Boldog Asszony 
halmánál lévő mostani Remetéhez kereszt attyai vonszó 
szeretetemet megmutatni kívánván, resolváltam nékie 
esztendőnként, meddigh tudniillik azon Remete Dósán fog 
tartózkodni, 50 font marhahúst és 50 itcze Bort..."15 
    Az 1800-as évek végén ott élő "Öreg remete" � így nevezték 
a környékbeliek � kámzsában járt, a derekán rojtos végű, fonott 
fehér övet viselt. Kegyszereket, énekeskönyveket is árult. 
Gyógyító embernek tartották, a beteg gyerekeket elvitték 
hozzá.16 
    Eme híres búcsújáróhelyen még 1921-ben is élt remete. 
Ekkor zarándokolt el oda Kamill testvér, jászberényi ferences 
barát. Az ő emlékiratából idézzük a következő sorokat: "Ekkor 
láttam életemben először remetét. Szürke, pokróc színű ruhát 
viselt, vékony kötéllel átkötve. Ő harangozott, takarította és 
díszítette a kápolnát. Virágokat is nevelt a díszítéséhez. A mise 
és a körmenet után ebédelni telepedett le a nép. Az ebédidő 
alatt a remete megszakítás nélkül húzta a búcsúsoknak a friss 
vizet a kútból. Bekukkantottunk a remetelakba is. Annyi sok 
szentképet, amennyit ez a remete összegyűjtött, még 
életemben nem láttam. Egész nap elnézegettem volna. 
Zsúfolva volt a szoba fala szebbnél szebb képekkel."17 [17] 
Sinkó Ferenc (szerk.): Kamill testvér kalandozása a XX. 
században. Fr. Kovács Kamill ferences testvér önéletrajza. Bp. 
1989. 17.
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26. Ady Endre utca 18.

Értékes népi műemlék, helyi védettségre javasolt. 
Idegenforgalom szempontjából értékes.

Az régi gazdaházat az önkormányzat ajándékba kapta a 
tulajdonostól. Négy osztatú lakóház, szoba, konyha, szoba 
követi egymást külső bejáratú kamrával. Az első szobában szép 
kemence maradt meg. Hasznosításul a Dósai Alkotótábor 
Alapítvány kapta. A kuratóriumnak el kell döntenie milyen belső 
funkcióváltozást szeretne egy vizesblokk elhelyezésével. A 
felújítás során javasolható a 19. századi külsőnek  az eredeti 
formában történő helyreállítása.

 Felújítására két mód kínálkozik:

1. Az épület teljes lebontásra kerül. Az újbóli, változatlan 
formában történő felépítése a szabadtéri múzeumok 
gyakorlata alapján történhetik. A használható darabok 
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felújításra és konzerválásra kerülnek, a többi elemet újra 
kell kicserélni.

2. A másik mód a helyben gyakorta alkalmazott eljárás; 
szakaszos falszigetelés, faszerkezetek javítása 
tetőszerkezet igazítása stb.

Hosszú távú tervezés esetén csak az első megoldás javasolható
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27. Rákóczi utca 4. számú lakóház

Idegenforgalom szempontjából a régi épületek, 
utcaképek rekonstrukciója elengedhetetlenül fontos. 
Meg kell vizsgálni, mely épületek alkalmasak arra, hogy 
az eredeti állapotot rekonstruálni lehessen. 

Sok esetben csak a házak utcai homlokzatai estek a 
korszerűsítés áldozatául. Más esetekben egészen új épületet 
emeltek fel néhány alapfal meghagyásával. Jellemző gyakorlat 
volt az is, hogy a régi hosszú házat „L „alakban befordították, 
az utca vonalába, így elől egy sátortetős ház alakult ki, az udvar 
felé pedig folytatódott a tornácos parasztház. 

A Rákóczi u. 4. számú ház azért került fel az értéktárba, hogy 
annak tervezett helyreállításával bizonyítsuk, hogy 
többszörösen átalakított házakat eredeti formájában is helyre 
lehet állítani.
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Ez a 19. században épült, eredetileg háromosztatú lakóház volt; 
szoba, konyha-pitvar, kamra. Szabadkéményes konyhájának 
korábbi létét a pitvar fölötti fiókgerendák bizonyítják. A két 
világháború között a korábbi nádfedelet zsombolyai cseréppel 
cserélték fel, ekkor készült a klinkertégla oszlopos ámbitus.  Az 
1850-es éveket követően az ólas kertekbe fokozatosan 
lakóházakat építettek, a belső településmag lakóházai mellé 
pedig alkalmanként istállókat. A lakóház mellé itt is 
megépítették az istállót, amelynek sarkába vályogtéglából 
alvópadkát emeltek, hiszen az istállót későbbiekben is 
használták alvási célra.  Az egymás mögötti házat és istállót 
végül a disznóól és árnyékszék zárta.

Az 1960-as évek táján a régi szoba ablakokat kicserélték, a régi 
kamrából és a csatlakozó ámbitus szakaszból mindennapos 
használatú lakó egységet alakítottak ki. A ház „megit” és 
homlokzatát kőporos vakolattal látták el. A komoly átalakítások 
ellenére a szoba és a régi konyha mai napig földes maradt.  

Terveink szerint ebből a többszörösen átalakított építményből 
analógiák felhasználásával helyre szeretnénk állítani egy 
gazdaházat, amelyet közösségi célra használnánk 
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