
 

 

HÁZUNK TÁJA 

 

Konferencia és könyvbemutató 

 

A Jászsági Évkönyv 10. számának megjelenése alkalmából 2002. december 4-

én került sor a regionális és lokális kiadványok szerkesztıinek tanácskozására és 

találkozójára. A Városi Könyvtárban rendezett konferenciára az ország több részébıl 

és határokon túlról is érkeztek kollegák. A tanácskozáson szerkesztıségünk 

valamennyi tagja megjelent és közülünk Farkas Ferenc látta el az elnöki teendıket. A 

jelenlevıket Tokajiné Demecs Katalin a Megyei Közgyőlés alelnöke köszöntötte. 

(Beszédét teljes terjedelmében közöljük.)  

A tanácskozás alapjául szolgáló vitaanyagot Kováts Dániel és Pethı László 

készítette el, melyhez szinte valamennyi részvevı hozzászólt. Az elsı alkalommal 

megrendezett konferencia komoly visszhangot kapott, az itt elhangzottakról 

beszámoló jelent meg a Comitatus-ban, a SZIN-ben, a Honismeretben, s 

Gömörországban, a Paksi Tükörben és a Zempléni Hírekben. A jászberényi 

tanácskozást követıen 2003 ıszén Rimaszombaton kerül sor a következı 

konferenciára. 

Az ugyancsak a Városi Könyvtárban megrendezett könyvbemutatón 

köszöntötte a Jászsági Évkönyv szerzı és szerkesztıgárdáját a Jászjákóhalmi Pávakör, 

Gedei József országgyőlési képviselı, Gyıriné Czeglédi Márta, Jászsági 

Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Kármán Antal menedzser, az Apritógépgyár 

Rt. Igazgatóságának és a Sáros András Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A 

hagyományosnak minısülı eseményen a 2002-es szám szerzıi közül Gyurkó 

Miklósné, Kocsis Gyula, Kelényi István, Lukács Feri, Nagy Varga Veronika és Wirth 

Gábor adott közre szemelvényeket írásaiból, ill. alkotásaiból. Szabados Lajos 

fıigazgató pedig elsı olvasóként ajánlotta a részvevık figyelmébe az új évkönyvet. A 

bemutatót Kertész Ottó kuratóriumi elnök vezette, az utána rendezett fogadáson Fodor 

István Ferenc szerkesztıségünk tagja mondott pohárköszöntıt. 

 

Tisztelt Jelenlévık !  Hölgyeim és Uraim ! 
 
 



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés képviseletében köszöntöm Önöket.1  Örömmel teszek 
eleget a jászberényi Városi Könyvtár és a Jászsági Évkönyv Kuratóriuma meghívásának, hiszen 
szakképzettségemet, hivatásomat tekintve könyvtáros vagyok. 
Vallom, hogy az írott szó, a könyv, az elıre mutató gondolatok nem maradhatnak ki életünkbıl, s 
mivel a könyvek, a kiadványok évszázadok óta a gondolatok hordozói, fontosak mindannyiunk 
számára. 
 
A megyei önkormányzat is több alkalommal bizonyította már a könyvek iránti elkötelezettségét, 
legutóbb pl. a  „Száz Magyar Falu Könyvesháza” sorozat megyei kötetei megjelentetésének jelentıs 
összegő támogatásával.  Így kerültek kiadásra, illetve jelennek meg a közeljövıben  Jászdózsa, 
Nagyiván, Cibakháza, Kenderes, Tiszavárkony települések kismonográfiái. 
 
Örömmel üdvözlöm a Jászsági Évkönyv 10. alkalommal történı megjelenését. Értékessé teszi, hogy 
sok helyi alkotótól jelenik meg cikk az évkönyvben, illetve, hogy a jászberényiek évrıl évre küzdenek  
megjelentetéséért, nem adják fel a harcot, hisznek az évkönyv fontosságában. A kiadvány állandó 
rovatai a folyamatosságot képviselik, s egyben a kor változásai szerint szervezıdnek. A jász identitást 
erısíti a Jászsági Évkönyv megjelentetése. A gyökerek, a történelmi múlt, a jász szokásviszonyok 
tisztelete jellemzi egyfelıl, másfelıl pedig a ma és a jövı problémái az EU csatlakozás kérdései, 
illetve az útkeresés lehetıségei egyaránt szerepelnek benne. 
A globalizáció korában nemzeti kultúránk megırzésével védjük legjobban értékeinket és úgy 
gondolom, a Jászsági Évkönyv is egy fontos láncszeme ennek az értékırzésnek. A tanulás az 
élethosszig tartó tudásgyarapítás szükséges a mai személyiség fejlıdéséhez, ugyanakkor csak a 
kultúra értékei tesznek alkalmassá bennünket, hogy válogatni tudjunk magunknak abból az 
információs „sokkból”, ami nap mint nap ér bennünket. Arányt kell teremtenünk a hagyomány és az 
újítás között, nem szabad a kor néhány tetszetıs, felszínes  divathóbortját összekeverni az élet 
lényeges problémáival, kérdéseivel. 
A felvetett gondolatok megoldását segítı Jászsági Évkönyv megjelenítését mindezek miatt 
elıremutató, hasznos, civil és intézményi kezdeményezésen alapuló kiadványnak tartom.  Ez a kötet, s 
minden hozzá hasonló kiadvány szól az idelátogatókhoz, és minden helybélihez, akiknek ez a táj 
szülıföldjük, s minden nap látván, talán észre sem veszik, hogy vidékük is  tartogat gyönyörőségeket, 
meglepetéseket. 
Minden könyvnek küldetése van, a térségi, helyi kiadványoknak talán éppen az, hogy az ott élıkben 
növelje a szülıföld szeretetét, büszkeségét, a hazai és külföldi látogatót pedig ösztönözze a  
visszatérésre.  Létrejöttüket az igény követeli, de mi  tagadás, pusztába kiálltott szó maradna az ötlet, 
ha nincs alkotó és vállalkozó kedv, és nincsenek, akik ennek szükségességét megértsék, és ténylegesen 
elkészítsenek egy-egy kiadványt. 
 
Melyek azok a tanulságok, amelyeket itt ezen a helyen, helyi illetve regionális kiadványok létrehozói 
számára meg lehet fogalmazni? 
Mindenekelıtt az, hogy egy település, vagy térség lapjának, könyvének megjelenése nem elsısorban 
tudományos igényő kutatás, hanem sokkal inkább elhivatás dolga. És ennek nem mond ellent az, hogy 
egy-egy kiadvány, például  a Jászság Évkönyv összeállításában, alkotásában olyan emberek 
mőködnek közre, akik egyébként tudásukból, tudományos munkájukból élnek meg az élet különbözı 
területein. Tevékenységük ugyanis nem kizárólagosan szakmai, hanem erkölcsi jellegő is, mellyel 
mások, sokak, egész közösségek javát szolgálják. Az új, egységes Európát sok egyén más feltétel 
teljesülése mellett persze csak úgy tudjuk megteremteni, ha mindnyájan, akik e térségben élünk, 
személyi és közösségi kapcsolatainkban az együttmőködés szelleméhez csatlakozunk. 
 
Kívánom, hogy gyümölcsözı legyen a jövıben a jászberényi Városi Könyvtár, a város lakossága és a 
Jászsági Évkönyv Kuratóriuma összefogása. 
 
 

                                                           
1 Tokajiné Demecs Katalin alelnök köszöntıje 



Kívánom, érjen meg minél több tíz, száz évet a kötet kiadása, hogy ez is elısegítse a megye részét 
képezı Jászság és az itt élı emberek elırehaladását, mővelıdését. 
 
A Kossuth - emlékévben hagy idézzem  Kossuth Lajost: 
 
„a haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelezettséggel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

 
 

 

 

 

 

Startlapok a Jászságról és Jászberényrıl 

 

 A megszokottnál sokkal nyitottabban mőködı, nehezen teljesíthetı anyagi 

feltételeket nem támasztó szervezet adta lehetıséggel élve 2002 augusztusától 

www.jaszsag.lap.hu címmel jászsági, 2003. februárjától pedig www.jaszbereny.lap.hu 

pedig jászberényi információkkal találkozhatnak az internetezı érdeklıdık. 

Tapasztalataink és adataink szerint ez a legnépszerőbb szolgáltatásunk. Figyelemre 

méltó, hogy a Jászberénnyel foglalkozó oldal lényegesen nagyobb „nézettséget“ 

monhat magáénak, mint a Jászsággal foglalkozó oldal. Megemlítendı, hogy minkét 

oldal bıvítéséhez rendszeresen kapunk javaslatokat, melyek hamarosan meg is 

jelentek az egyes oldalakon.   

 

 

Fodor Ferencre emlékeztünk 

 

2002. május 23-án – halálának évfordulóján – szerkesztıségünk és a velünk 

tartó jászsági lokálpatrióták nevében koszorút helyzetünk el Fodor Ferenc egykori 

budapesti lakóházának falán lévı emléktáblán. Az ünnepségen Pethı László 

emlékezett meg a jeles tudósról, Czettler Antal pedig visszaidézte egykori érettségi 

elnökének alakját. Az Ábel Jenı utca 31. sz alatti házban – ahol Fodor Ferenc 

leszármazottai laknak – megtekinthettük az a dolgozószobát, ahol a Jászság életrajza 

készült.   

 

 

A 2003. évi szám megjelenésének támogatói: 



 

Jászárokszállás és Jászberény Önkormányzata, 

Jászfényszaru és Vidéke Takarékszövetkezet, 

Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítány és a 

Sáros András Közalapítvány. 

 

 
 1 % 

 

Az 1996. Évi CXXVI. törvényben foglaltak alapján alapítványunk 2003-ban a 

személyi jövedelemadó meghatározott részébıl 33593 Ft támogatásban részesült, 

mely összeget az évkönyv nyomdaköltségeinek részbeni fedezésére fordítottunk.   

 

 

 

 

 

Az évkönyv kiadója a Jászsági Évkönyv Alapítvány hálásan  

megköszönve az eddigieket, továbbra is szívesen fogad  

felajánlásokat és várja újabb támogatóit. 

 (Számlaszámunk: OTP Jászberény, 11745035-20009362) 
 

 

 

 

 


