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Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
Szakmai beszámoló 

2014. 
 

 
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) 1993. óta folyamatosan végzi 
tevékenységét. 1988 évtől, mint közhasznú nonprofit civil szervezet egyesületi formában. 
 
2014. év hasonlóan az elmúlt évekhez igen mozgalmas és szakmailag tartalmas volt. 
 
2015. május 27-én a BLNT évi rendes közgyűlést tartott, melyen elfogadásra került a 
szervezet 2014. évi szakmai, számviteli beszámolója a közhasznúsági melléklettel együtt. 
Ismertetésre került a 2015.évre vonatkozóan a szakmai programtervezet, drámaműhely 
programjai, illetve a 2015. évre a tagdíjak mértéke. A fentiek a közgyűlés által elfogadásra 
kerültek. 
 
 
 
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2014. évi tevékenysége három 
programcsomagban valósult meg. 
 
 
1. 
A népfőiskolai munkánk nagy részét az EU-s pályázatunk lebonyolítása (4 település 8 
intézményében), szakmai és pénzügyi beszámolók elszámolások készítése töltötte ki.  

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság pályázatot adott be 2012. november 30-án 
„Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális 
kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében ” címmel a TÁMOP-
3.2.13-12/1 sz. konstrukcióra. A pályázat eredményességéről 2013. október 3-án kaptunk 
értesítést. A nyertes pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, az elnyert 
támogatás: 17.573.987,- Ft. Az adminisztratív munkák elvégzését követően kezdődtek el a 
projektmunkák. A projekt támogatási időszaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. 

A program keretében nyolc köznevelési intézmény - Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, 
Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái számára biztosítottunk tanórán kívüli 
tevékenységeket: heti szakkör, havi szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek és 
tehetséggondozás keretében. 
 
Az előkészítő munkák során, minden intézményt felkerestünk s a nevelők, intézményvezetők 
igényeinek, elképzeléseiknek megfelelően alakítottuk ki - pedagógiai programjaik alapján - az 
alábbi foglalkoztatási formákat: 4 heti szakkör, 2 havi szakkör, 1 tehetséggondozás, 52 
témanap, témahét (ebben 3 tábor), 20 verseny, vetélkedő. a projektben 494 fő tanuló, óvodás, 
50 fő pedagógus, óvodapedagógus vett részt. Három tábor került megvalósításra: 
Cserhátszentivánon 50 fő részvételével „Apáról, fiúra” kézműves tábor (8 nap, 7 éjszaka); 
Szandán „Pegazus” tábor (pusztamonostori diákok, 6 nap, 5 éjszaka); Boldogon nyári 
napközis kézműves tábor (45 fő). 
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A BLNT 2015. évben sikeresen fejezete be a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 
azonosítószámú projektet. 2015 februárjában került sor a projektzáró konferenciára s a záró 
pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtására.  
 
Disszeminációra külön figyelmet fordítottunk: www.bedekovich.hu, intézmények facebook 
oldalai, Jász TRIÓ TV, sajtó, vidéki települések honlapjai, újságai. 
 
 

2. 
Hagyományőrző Erzsébet napi Kiállítás és Vásár 2014. november 21-én, Jászfényszarun a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, egész nap folyamán. 
 
Ugyanekkor a további programok valósultak meg:  

Délelőtt a kicsiknek  

Kerekítő a picik részére – Cirógatós – lógázós – höcögtetős - dögönyözős mondókázás egy 
kis néptánccal, népzenével és hangszerekkel;  

Kukoricás játszóház az óvodásoknak. 

Délután a felnőtteknek  

Fotókiállítás - Lovak között címmel Pető István munkáiból. A tárlatot megnyitotta Mészáros 
Annarózsa fotográfus.  

Kiállítás - Értékeink címmel, amely fotóválogatás a népfőiskola életéből és Bedekovich 
Lőrinc kéziratos térképeiből. A kiállítást méltatta Nagyné Kiss Mária a Magyar Népfőiskolai 
Társaság alelnöke.  

A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet meghívásában Dr. Baritz Sarolta Laura 
nővér domonkosrendi apáca tartott előadást „Példa a gazdaság és erkölcs oktatására - 
keresztény társadalmi elvek a gazdaságban címmel”.  

 

3. 
Adventi Kávéház 2014. december 14-én   

A jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság hagyományos adventi 
ünnepségének vendégfellépője ez évben a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara volt.    

Az elegáns „Régi Kaszinó” Étterem és Kávézó méltó helyszíne volt a meghitt rendezvénynek. 
A megjelenteket Kovács Béláné Pető Magdolna elnök asszony Maczkó Mária énekművész 
gondolatait idézve köszöntötte: 

„Az élet mit sem ér ünnep nélkül, 
az ünnep száraz ének nélkül, 
az ének megfagy lélek nélkül. 
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Az ünnep az élet virágoskertje, 
az ének a legszebb virág benne 
és ez a legszebb virág a lélektől ragyog.” 
 
A köszöntő gondolatok után a terem hátsó részéből énekelve előrevonuló kórus formabontó 
bemutatkozásával nyomban kivívta a közönség tetszését, amit fokozott az „Éljen minden 
bájos szép nő” kezdetű ének. A hölgyek a figyelmes köszöntést értékelték, az urak pedig azt, 
hogy nevükben is szólt a dalba öntött kedves bók.  

A Deméné Ilonka Gabriella karnagy által összeállított műsör hűen tükrözte a Férfikar 
repertoárjának széles skáláját. A könnyed, fülbemászó dallamokon túl Jászfényszaruban is 
nagy sikert aratott a Forgó Katalin igazgató-helyettes asszony, Madarász Lajos és Koczkás 
György  „leheles” szülők szóló produkciójával színesített I. világháborús dalcsokor. A 
narrátorként is közreműködő karnagy asszony az immáron hetedik éve együtt dolgozó 
Férfikart úgy mutatta be, hogy az éneklés szeretete, az összetartozás érzése és a közös 
élmények fűzik egybe a tanárokat, szülőket, jelenlegi és volt tanítványokat. Igazi 
kuriózumként Parti Tamás tanár úr szellemes bemutatójából a klasszikus perui hangszert, a 
kahont is megismerhette a közönség. A vendéglátók ajándékcsomaggal és szívélyes 
vendéglátással köszönték meg a szép estét. (Forrás: BerényCafé) 

 
Fenntarthatóság, Esélyegyenlőség - mint horizontális elv; 
Rendezvényeinken figyelünk a környezeti tudatosság elvének a betartására. (szelektív 
hulladékgyűjtés, telekocsi, lehetőleg nem használunk eldobható eszközöket az étkezésnél, 
újrahasznosított papírt is használunk az adminisztrációs munkák során). 
 
Esélyegyenlőség terén törekszünk az alábbiakra figyelni: 

- rendezvények időpontjának meghatározása 
- akadálymentes helyszínek használata 
- programjaink nyitottak bárki számára 
- pályázatainkban, BLNT vezetésében a nők-férfiak arányainak egészséges betartására 
- adott esetben gyermekfelügyelet biztosítása 
- pályázati programjainkat résztvevők ingyenesen vehetik igénybe 
- társaságunknál tapasztalatai, ismeretei alapján a Társaság elnök az esélyegyenlőségi 

felelős külön juttatás nélkül. 
- esélyegyenlőségi témában tartott rendezvényeken igyekszünk képviselni a 

Népfőiskolai Társaságot. 
 
Jászfényszaru, 2015. május 27. 
 
Záradék: 
A közhasznúsági jelentést és számviteli beszámolót a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság közgyűlése 2015. május 27-én elfogadta. 
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ÉRTÉKEINK  

A Bedekovich térképek kiállítása az Erzsébet napi programon 

(2014. november 21.) 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos 
térkép tartozik. Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a szolnoki 
anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület rendkívül tehetséges geometrájának, 
idősebb Bedekovich Lőrincnek köszönhetően kiemelkedő értéket képvisel. A gyűjtemény 
egy része 1878-ban Jászberényből, a megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt 
került Szolnokra, az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban fellelhető térképek készítői közül műveinek 
mennyisége és színvonala tekintetében egyaránt kiemelkedik idősebb Bedekovich Lőrinc, a 
Jászkun Kerület első állandó alkalmazásban álló földmérője. Bedekovich több mint félszáz 
alkotása került be a szolnoki levéltárba és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. 
(Tóth János, a Jászberényi Jász Múzeum korábbi igazgatója 1976-ban még csupán 41 db, 
Szolnokon őrzött Bedekovich - térképről tett említést, ám a később előkerült alkotásokkal és a 
név nélküli, vélhetően idősebb Bedekovich Lőrinc által készített szelvényekkel együtt, 
számuk meghaladja az ötvenet.) 

Az 1950-es évek első felében a városi és községi levéltárak felszámolásakor jelentős 
mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban folytatott iratrendezések és 
kutatások során a Jászkun Kerület, Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából 
további kéziratos szelvények kerültek elő. (A Blaskovits család Borsod, Heves, Hont és Pest 
megyei vonatkozású iratanyaga a térképekkel együtt az I. világháború után került Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába.) Ezeket eredeti jelzetük meghagyásával vettük fel 
nyilvántartásainkba. 

 

 

Idősebb BEDEKOVICH Lőrinc (Jászapáti, 1751 - Jászfényszaru, 1823) 

Horvát nemesi családból származott. A Budai Királyi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. 
1779-ben a Jászkun Kerület közgyűlésének határozata szerint, évi 200 rajnai forint fizetéssel a 
Hármas Kerület földmérőjének választották meg. Elsősorban vízrajzi térképei, 
vízszabályozással kapcsolatos munkái ismertek. Nemes Gerzson kutatásai szerint, több mint 
90 nagyméretű vízrajzi térképet készített több évtizedes működése során. Szinte valamennyi 
jászkunsági településről maradt fenn Bedekovich felmérés. Ugyanis a helyi igények és 
természeti adottságok figyelembe vételével, minden jászkun helység vízpanaszával 
kapcsolatosan tervet dolgozott ki. Nemcsak a Jászkun Kerület, hanem a Helytartótanács 
megbízásából is dolgozott. A Nagykunságban a Mirhó és a Zádor-ér, a Jászságban a Zagyva 
és a Tarna szabályozásában voltak kiemelkedő érdemei. A vízimalmok működtetéséhez 
szükséges zsilipeket, zúgókat és gátakat is tervezett. Térképei nemcsak pontosak, hanem 
díszesek is, sokszor művészien megrajzolt képeket tartalmaznak. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltárban található legismertebb műve, az egész Jászkunságot ábrázoló, 1782-ben 
készült alkotása. A térképen valamennyi jászkun helységet és pusztát, az utakat és a folyókat 
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is feltüntette. Ez az egyetlen Bedekovich-térkép, amely még a szerző életében nyomtatásban 
megjelent. Először 1801-ben Horváth Péter jászkunok történetéről írt könyvének 
mellékleteként került kiadásra. Legjelentősebb alkotásának mégsem ez, hanem a Heves 
Megyei Levéltárban lévő, 31 lapos Zagyva és Tarna térkép tekinthető, amelyen 1791-ben a 
két folyó futását ábrázolta, Hatvan vidékétől a szolnoki várig (Heves Megyei Levéltár). 
Bedekovich mérnöki munkájának magas színvonalát jelzi, hogy vízrendezési elgondolásait a 
Helytartótanács jóváhagyta. Munkái mégis ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges 
megoldás, az egész Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel később kezdődhetett meg. 
Bedekovich Lőrincet 1801-ben érdemei elismeréséül József nádor tiszteletbeli táblabírónak 
nevezte ki. 1819-ben negyven évi szolgálat után, fizetése meghagyásával vonult nyugdíjba. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található Bedekovich térképanyag alapját az a 43 
rajz képezi, amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott át a Jászkun Kerületnek. 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 1785-től élete végéig Jászfényszarun élt. 

(Vö.: NEMES Gerzson: Bedekovich Lőrinc a Jászkunság első vízépítő mérnöke. Vízügyi 
Közlemények, 1984. 2. füzet. 271-279. p.; NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar 
Vízgazdálkodás, 1980/2. 30-32. p.) 
 

 
Ifjabb BEDEKOVICH Lőrinc (Jászfényszaru, 1788 - Jászfényszaru, 1857) 

1806-tól mérnökgyakornoki munkát folytatott atyja, idősebb Bedekovich Lőrinc mellett. A 
gyakorlati idő alatt készített rajz- és térképmásolatait, terveit apja hitelesítette. 1815-ben a 
Pesti Mérnöki Intézetben oklevelet szerzett, majd József nádor hozzájárulásával elnyerte a 
Jászkun Kerület másodföldmérői állását. Idősebb Bedekovich Lőrinc nyugdíjba vonulása 
után, rövid ideig a Hármas Kerület mérnöke. 1820-ban azonban külön Kiskun és Nagykun 
kerületi mérnöki állásokat létesítettek, az előbbit Varga Elek, Zala megyei mérnök, az utóbbit 
Tóth (Toót) András nyerte el, míg ifjabb Bedekovich Lőrincet a Jász Kerület mérnökévé 
választották meg. Atyjához hasonlóan Jászfényszarun lakott, de hivatali tevékenysége 
Jászberényhez kötötte. Első önálló térképe a jászberényi ispotály létesítésével kapcsolatban 
1816-ban készült. 1825 és 1838 között kidolgozta Jászberény városrendezési tervét, melynek 
figyelembevételével a főteret, az onnan nyíló utcákat, illetve a városközpont mai szerkezetét 
kialakították. 1826-ra elkészítette valamennyi jászsági település felmérését. Vízimalmok 
zúgóinak tervezését és szakvéleményezését is vállalta (Újszász, Jászfényszaru) és építészként, 
több jászberényi középület létesítése fűződik nevéhez. 1829-30-ban az újjáépült Jászkun 
Kerületi Székház, 1839-40-ben a városháza, valamint a Rozália-kápolna tervezésében és a 
munkálatok kivitelezésében vett részt. Apjánál sokoldalúbb volt ugyan, azonban munkássága, 
térképeinek száma jóval kevesebb és ezek sem annyira igényes és díszes kidolgozásúak. A két 
Bedekovich térképeit nehéz elkülöníteni, mivel az 1810-es évekből mindkettőjüknek 
maradtak fenn alkotásai, néhány esetben közösek a művek és az idősebbik olykor ellenőrizte 
és szignálta fia rajzait. Ifjabb Bedekovich Lőrinc 1848-ig töltötte be hivatalát. Ekkor azonban 
mást választottak meg a Jász Kerület földmérőjének és nyugdíjkérelmét is elutasították. 
Életműve és tevékenysége azonban még nem minden részletében feltárt. 

(Vö.: NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar vízgazdálkodás, 1980/2. 30-32. p. ; 
SUGÁRNÉ Koncsek Aranka: A két Bedekovich. A Jász Múzeum évkönyve 1975-2000. 
Jászberény, 2001. 313-324. p.) 
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A kor földmérési eszközei idősebb Bedekovich Lőrinc térképein is megfigyelhetők. 

Közülük legismertebbek a háromszögelési méréseknél, a földrajzi helyek koordinátáinak 
meghatározására szolgáló csillagászati műszer, az astrolabium, a mágneses iránytűvel ellátott 
compass, a mérőlánc, mérőasztal, szintező távcső, a jelző és kitűző rudak. Bedekovich 1795-
ben rajzolt, Nagykunságot bemutató térképén nemcsak a mérnöki műszereket, hanem a 
mérőasztalnál dolgozó mérnök alakjában saját magát is megörökítette A térkép szélén 
megrajzolt fa mögül előbukkanó állatfejekkel (ökör, kecske és juh) valószínűleg a pusztákra 
jellemző állattartásra kívánt utalni. A pusztai élet tárgyai, mezőgazdasági szerszámok, a 
pásztorok főző- és evőeszközei láthatók Bedekovich Lőrinc Péteri- és Tajó-pusztáról 1782-
ben készült, rendkívül díszes alkotásán Az ábra főalakja csónakban, iránytűn álló faun, 
kezében sarlóval nádat vág. Faun látható, kezében a léptéket kifejező mérőrúddal Bedekovich 
Lőrinc 1817-ből származó kiskunsági és nagykunsági térképén is. Az ábrázolásból az apa és a 
fiú közös munkájára következtethetünk. A felmérést valószínűleg az ifjabb, a díszítést az 
idősebb Bedekovich készítette. 

 

Az idősebb Bedekovich művein angyal figurák is feltűnnek. Az 1781-ben Jászfényszaruról 
készült térkép jobb felső sarkában szálló angyal látható, kezében ugyancsak a léptéket és 
tájolást jelző mérőrúddal Bedekovich Lőrinc "Jászság képe" című alkotásán puttó tartja 
kezében a szöveges feliratot Feltehetően ez az 1817-ben készült térkép is az apa és fiú közös 
munkájának eredménye, ugyanis az ifjabb Bedekovich önálló művein figurális ábrázolások 
nem láthatók. Az idősebb Bedekovich Lőrinc legismertebb, Szolnokon őrzött térképén, 
amelyen 1782-ben az egész Jászkun Kerületet bemutatta a Hármas Kerület színes címere, 
katona, felszerszámozott ló, fegyverek és mezőgazdasági eszközök figyelhetők meg. A katona 
kezében lévő, ágyútöltéshez használt rúdon lévő mérföldbeosztás a léptéket fejezi ki. 

Mivel a jászkunsági vonatkozású térképek nagy részét idősebb Bedekovich Lőrinc készítette, 
akinek munkásságát fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc folytatta, életrajzukat célszerűnek találtuk 
részletesebben is ismertetni. . Bedekovich életművéből érdemes kiemelni a Heves Megyei 
Levéltárban őrzött, a korszak legszebb, legjelentősebb vízrajzi térképművét, amely a Zagyva 
folyó Hatvan és Szolnok közötti szakaszát ábrázolja (1791-ben) 31 darab (egyenként 70x40 
cm nagyságú, 1:36.000 méretarányú) térképen. Marsigli hadmérnök munkássága óta ez volt 
az első nagyszabású vízfelmérési munka. Alaposságát mutatja, hogy a térképsorozat 13 féle 
jellel ábrázolja a vízzel kapcsolatos objektumokat; pl. soha el nem öntött partok, néha elöntött 
partok, csekély vízállásnál is elöntött partok, partomlások, stb. Nemes Gerzson főmérnök 
fáradhatatlan kutatómunkával az 1980-as években feltárta a Bedekovichok családi 
kapcsolatait, mérnöki és térképészi működésük minden lényeges mozzanatát, a 
vízszabályozásban betöltött fontos szerepüket, sőt az idősebb Bedekovich mérnöki 
eszközeiről is jelentetett meg tanulmányt.  

A térképészek munkásságáról, életművéről az alábbi kiadványokban találhatunk részletes 
adatokat: FODOR Ferenc: Magyar vízmérnököknek a Tisza-vögyben a kiegyezés koráig 
végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Bp., 1957. és RAUM Frigyes: A 
magyarországi földmérők és térképészek fontosabb életrajzi adatai. Bp., 1987.) 
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A BEMUTATOTT, KIÁLLÍTOTT TÉRKÉPEK  
 
1. 
Jászkun Kerületek 1782 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 

A Jászság, Nagy- és Kiskunság egész területét ábrázolja valamennyi helység, puszta, folyó, út 
és templom feltüntetésével. Jelöli az elpusztult helységeket is, valamint az Ördög-árkot 
Dévaványától Kiskunhalasig. A JNSZML egyik legértékesebb térképe. Hadászati céllal 
készült, amire a jobb alsó sarokban látható díszes, figurális ábra utal.  

2. 
Jászfényszaru 1781 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 
 
Fövényszarut /Jászfényszaru/ és a közeli jászsági, Heves és Pest megyei településeket a 
templomok színes rajzával ábrázolja a térkép. Feltünteti a szabályozatlan Zagyva folyót, 
nádas területeket, szőlőskerteket, utakat, malmot és csárdát. Felirata színes, díszes 
címkeretben. Jobb felső sarkában szálló angyal látható, kezében mérőrúddal, amely a térkép 
méretarányát és tájolását megadja. Finom kivitelű, igen szép vízrajzi térkép. 
 
3. 
A Jászság képe 1817 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 
 
A Jászság áttekintő és vízrajzi térképe részletes szín- és jelmagyarázattal. A folyókat és a 
vízállásos, mocsaras területeket ábrázolja. Feltünteti a Jászság úthálózatát, a jászsági, továbbá 
a határos Heves-Külső-Szolnok és Pest megyei részek településeit templomaik jelölésével. 
Ábrázolja a Jászsághoz tartozó karai, kocséri és kisszállási pusztabirtokokat is. A szelvény 
díszesen illusztrált jobb alsó sarkában puttó alakja látható, kezében a térkép feliratával, alatta 
a léptéket mérföldekkel jelző beosztással.  
 
 
4. 
Szent-László-puszta 1780 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 
 
Tanyák, halmok, tó, szigetek, híd, utak, kutak feltüntetésével készült felmérési térkép. 
Címfelirata igen díszes rajzolatú. Tájolása színes és figurális. A heverő Poseidon kezében 
lévő alabárd a térkép tájolását jelzi. A korábban Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászjákóhalma és Jásztelek által birtokolt puszta 1873-ban önálló községgé alakult. 
 
5. 
Péteri- és Tajó-puszta 1782 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 
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Péteri-puszta jász és nagykun helységek birtoka volt. A ma Kiskunhalashoz tartozó Tajó-
pusztát a kiskunsági helységek birtokolták. Rendkívül díszes, finom kidolgozású felmérési 
térkép, amelynek díszítő elemei csónakon álló faunt, továbbá a pusztai élet tárgyait, 
mezőgazdasági eszközöket, főző- és evőeszközöket ábrázolnak. A két puszta felosztását jelöli 
a birtokos helységek között. Péteri-puszta a XIX. század közepére Pusztapéteri néven önálló 
községgé alakult, melynek neve 1900-ban Pálmonostorára változott. 
 
 
6. 
Kara-puszta 1798 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár 
 
Jászfényszaru község fél Kara-pusztájának dűlőkre /I-VII/ osztott térképe. A tavakat, kutakat, 
halmot feltünteti. Kara- és Jenő-pusztából 1860-ban alakult Jászkarajenő község. 
 
7. 
Jászjákóhalma, Jászapáti, Jászalsószentgyörgy és környékének vízrajzi térképe 1779 
Idősebb Bedekovich Lőrinc 
Heves Megyei levéltár 
 






































