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cigányok. Noha Apáti agrár-jelleg  település volt, azért megjelennek a régi „úri
világ” – talán nem a legkellemesebb hangulatú – képei és szerepl i is, de láthatjuk
a korabeli postahivatalt az el tte lév  – csak sártengerként jellemezhet  – utca-
részlettel, vagy a város sportegyesülete, a JÖSSZE különböz  sportágakban jeles-
ked  csapatait és versenyz it is.

A kötet utolsó, 10. tematikus blokkja a katonáskodással és a háborúkkal foglalkozik.
Itt – az addigi, zömmel der s vagy h vös nyugalmat árasztó képanyagot követ en
– már az 1848/49-es szabadságharc és a dualista monarchia katonái, majd pedig az
I. és a II. világháború frontharcosai elevenednek meg. Ezeken a képeken helyenként
megjelennek az egyéni tragédiák is: hosszú hadifogságból hazatér  rongyos, sovány
arcok, elesett német katona hozzátartozóiról készült képek, legvégül pedig a Vörös
Hadsereg Jászapátin állomásozó katonáinak fényképei. Így zárul le a fotók által tett
id utazás a kötetben, amellyel bepillantást nyerhetünk nemcsak Jászapáti, de
Magyarország történelmének utóbbi 150 esztendejébe is.

Szabó Jánosné

MI  HASZNUNK  AZ  EGÉSZB L?
(Buschmann Ferenc: Jászberény környékének természeti szépségei és értékei :

Védett növények és állatok / Buschmann Ferenc ; fotó Faragó László ; - Jászberény
Város Önkormányzata, 2004. – 70; p.: ill. ; 24 cm ISBN 963 216 789 9 f zött : 1300,- Ft)

„Nézzétek és lássátok!” - Ezzel a felszólítással bocsátja útjára könyvét Buschmann
Ferenc természetkutató. Jászberény Város Önkormányzata kiadásában 2004-ben
jelent meg Jászberény környékének természeti szépségei és értékei cím  kiadvány,
melyben védett növényekr l és állatokról van szó. A szerz  évtizedek óta kutatja
azokat az értékeket, melyek még megmenthet k az itt él k számára. A természetvéde-
lem iránti elkötelezettség ékes tanúbizonyságául szolgál ez a gy jtemény.

Pontosan összeállított, tudományos alapokon nyugvó értékelést tart kezében az
érdekl d , de mindezt olvasmányos, és élményszer en leírt formában. A gyönyör
növények, a szeretnivaló kis és még kisebb állatok bemutatása nagyon gyakorla-
tiasan a túravonalak mellett történik. Nem is gondolná a jász ember, hogy karnyúj-
tásnyira t lünk, az Alföld észak-nyugati peremén milyen gyönyör  vidék található.

A könyv f zött kötésben jelent meg. Már magában a borító figyelemfelkelt .
Tavaszi, nyári, szi, téli kép díszíti, szinte kínálja magát a továbblapozásra. Minden
oldalon a fejlécben olvasható a könyv f címe, mintegy nyomatékosítva a tartalom
id szer ségét. A szerkesztés, a témák rendszerezése könnyen érthet vé teszi a m
tartalmát. Hasznos ismereteket tud meg a könyvforgató az utalásokban lév  monda-
tokból is. Nincsenek feltüntetve – szándékosan – a fajok tudományos nevei, de a
szövegben a védetteket vastagon szedett, d lt bet  jelzi.

Az alapos szakmai tájékoztatást a szerz re jellemz  lírai hangvétel is segíti; több,
szebbnél szebb versrészlet érzékelteti a szakmai mondanivaló lényegét. Különös
értéke a kiadványnak a magyar mellett az angol, német, francia, olasz, orosz, lengyel
fordításban összeállított tartalmi kivonat.

A szerz  gyakran hivatkozik híres természettudósokra, áldozatos mukásságukra
(Herman Ottó, Vásárhelyi István, Elton, Charles Sutherland stb.).

Gyönyör ek a Faragó László által készítet fotók, szinte kedvet kap az olvasó az
azonnali kirándulásra, szemlél désre, minél hamarabb látni szeretné a valóságban
is. A képek szervesen illeszkednek a szöveg tartalmához. Igazi kuriózum, igazi
csemege mindegyik, bizsergeti fantáziánkat. Változatosak, a nádkúptól a vén f zfáig,
a fecskefarkú pillangótól a zöld levelibékáig sokféle található. Mindegyik m vészi
igényel készült, önmagukban is igen nagyszer ek, fontos információhordozók az
olvasó számára.



278                                                                                                             Könyvismertetés Könyvismertetés                                                                                                           279

A könyv környezetbarát „újrapapíron” jelent meg. Az el szót városunk önkor-
mányzatának környezeti tanácsnoka írta, nem véletlenül! Környezetünk védelme
különösen fontos a ma emberének, így a jászberényieknek is.

Egy könyvtári anyag összegy jtése, rendezése, komoly er feszítést igényel a
közrem köd t l. Ez kiadvány alapos odafigyeléssel készült. Az els  fejezet általában
a természetvédelemr l szól, majd egy kis történelmi áttekintés következik, els sorban
magyar vonatkozású eseményekkel. Miért is kell a növényeket és állatokat védeni?
A következ  részek adnak erre választ. A mondanivaló lényege: „ne bántsuk azt,
ami nincs ártalmunkra!”, tehát óvjuk, védjük a még meglév  él lényeket. Ezután
Jászberény környékének négy nagy, természetvédelmi szempontból fontos területét
elemzi a szerz . Zagyvamenti Természetvédelmi Terület, Hajta, Újerd , Borsóhalma
nemcsak kellemes melegben, hanem még télen is tartogat meglepetéseket. Ha valaki
elhatározza magát egy felfedez  útra kezében ezzel a kiadvánnyal, biztosan nem fog
eltévedni. Életh en, szinte lépésr l lépésre minden látnivalóra felhívja a figyelmet.
A szöveget olvasva elgondolkozik az ember, mennyi találó elnevezéssel bírnak az
itt található él lények. Imádkozó sáska, sisakos sáska, fecskefarkú lepke, gyöngy-
házlepke stb. Az említett területekr l jó jelmagyarázattal ellátott, 1978- ban készült
térkép egészíti ki a szöveges részt. Ennek alapján össze lehet hasonlítani az akkori
és a mai területeket. Ebben a fejezetben tudhatjuk meg az egyik legfontosabbat: a
„vízrendezés”, a mocsárterületek lecsapolása mennyi kárt okozott a természetben.

Az utolsó, fontos adatokat tartalmazó részben táblázatokat találunk a környék
védett és fokozottan védett növényeir l és állatfajairól. A magyar- latin neveket
néhány kivételt l eltekintve bet rendbe szerkesztette a szerz , melyhez párosítja a
f bb el fordulási helyeket megfelel  rövidítésekkel ellátva. Ez utóbbiakat feloldja,
ami a könyv használhatóságát könnyíti. A térképek azokat a túravonalakat mutatják,
amelyeken gyakran találkozunk kerékpározó vagy gyalogos turistákkal. A kiadvány
a téma iránt érdekl d ket bizonyára további kutatásra ösztönzi, melyhez nagy
segítséget nyújtanak az irodalomjegyzékben felsorolt szakkönyvek, folyóiratcikkek.

A szerz  nem mindennapi személyiség, tartást, hitelt ad, megtanít látni, rámutat a
védelem fontosságára, hogy az utókor tagjai is gyönyörködhessenek a szép növé-
nyekben, és a ma is védett állatokat él ben láthassák még nagyon sokáig. Célja az
volt, hogy a tájegység természeti értékeire ráirányítsa a közvélemény figyelmét,
bemutassa nekik azokat a ritkaságokat, amelyek meg rzése a ma él k feladata.

Buschmann Ferenc és Faragó László „alkotása” igényes munka, amelynek minden
könyvtár polcán ott a helye, fiatalnak, id snek egyaránt el nyére válik a benne
foglaltak ismerete. Úgy gondolom, a tanulók és kutatók, valamint a természet
szépségei iránt érdekl d k részére tartalmas, jól szerkesztett m  született. A
kiadvány megjelenését anyagilag is támogatta városunk polgármestere, a Képvisel -
testület több bizottsága, valamint a Sáros András Közalapítvány. Nagyszer  dolog,

hogy értékeink meg rzéséhez így is hozzájárulnak azok, akiknek erre lehet ségük
van.

Az ismertet  végén fel lehet tenni a kérdést: mi hasznunk van az egészb l? Mármint
környezetünk tudatos védelméb l! A könyvben megtalálható a válasz is: „Els
látásra az égvilágon semmi. Ám sokkal több, mintsem az bármiféle pénzegységgel
mérhet  lenne! Tulajdonképpen maga az élet, benne a mi utódaink élete…”

Buschmann Ferenc, a Jász Múzeum munkatársa igazi lokálpatrióta, több évtizede
dolgozik a város környékének természetvédelme, valamint növény és állatvilágának
teljes kör  feltárása érdekében. Tevékenyen részt vesz a Jászság természetvilágának
hazai és külfödi bemutatásában. Ezt példázza a korábbi kett  és jelenlegi kiadványa
is. Tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, szabad idejét áldozza fel azért,
hogy az itt él  emberek tisztább, egészségesebb környezetet tudhassanak maguk
körül. E munkásságát értékelve – több, szakmai elismerést követ en – 2001-ben a
Város Napján a Sáros András Közalapítvány kuratóriuma Jászberény Kultúrájáért-
díjban részesítette.
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KRÓNIKA A JÁSZSÁGI TELEPÜLÉSEK ELMÚLT
ÉVI ESEMÉNYEIBŐL

JÁSZAPÁTI1

2004
Május

  1. 1.Majális a Jászkör Egyesület szervezésében. Köszöntőt mondott: Adam
Kriszton és Szekeres Imre. Ökjk 6/2004

  2. 2. Jászapáti labdarúgó csapata bajnok lett, így az NB II-ben indulhat .Ökjk 6/
2004

  3. 2. Farkas Ferenc a gimnázium volt tanára, ny. főiskolai tanár kapta a Jászságért
Díjat. JU 06

  4. 6. A Magyar Sport Napja alkalmából iskolai tömegsport napot rendeztek.
Ökjk 8/2004

  5. 9. A Magyar Sport Jitsu Szövetség és a Magyar Harcos Sportegyesület a
Kigyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület eredményesen szerepelt. JU 06.,
Ökjk 8/2004

  6. 18. Az Egészségügyi Centrum és 11 bérlakás alapkőletétele. Vendég: Lamperth
Mónika belügyminiszter. JU 06, JH 05 M, N 04. 29, 05. 14, 05 19, Ökjk 6/2004

  7. 24. Környezet-és Természetvédelmi napok rendezvényei az István Király
Általános Iskolában. A programból: kiállítások, kerékpártúra, tablók készítése
a főbb világnapokról. JU 06

  8. 28. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő vetélkedő a Vágó Pál Alapfokú
Művészeti Iskola és a Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület szervezésében.
JH 05

Június

  9. 3.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban részesült László Péterné,
a Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola tanárnője. Ökjk 8/2004, JU
07

10. 4.István Király Nap az általános iskolában. A jászkiséri diákok aerobik- és
táncbemutatója, a gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt. Ökjk8/
2004, JU 07

11. 11. A jászsági-kunsági polgármesterek labdarúgó mérkőzését a jászságiak
nyerték 4:1 arányban. Ökjk 8/2004, JU 08

12. 11. Soproni Ászok Sörfesztivál; a programból: sörivó verseny, kvízjáték,
tűzijáték. Felléptek: Lagzi Lajcsi, West Company, Csepregi Éva, Roy és Ádám,
Kozmix, MC Haver, Dopeman és az Edda. A rendezvényen az osztrák testvér-
városunkból Grafensteinből érkezett vadászkürt zenekar is fellépett. Ökjk 8/
2004, JU 06

13. 13. A műfüves labdarúgópálya hivatalos átadása. Ökjk 8/2004
14. 22. A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával 47db kukát vásároltak

a cigány családok részére. 200 fát ültettek a Dankó és Ilona utcában, a telep-
gondnokokat fűnyíróval látták el. N.2004.06.29, 09.28.

15. 28. A Jász Alkotók Körének szervezésében nyitották meg a nyári művésztele-
pet Szabari Zoltán vezetésével. JU 08, N 07.10

Július
16. 3.Az Országos Polgárőr Nap alkalmából a Polgárőr Érdemkereszt arany foko-

zatát vehette át Nagy László, a helyi polgárőrség titkára. JU 08
17. 4.Lengyelországban járt a jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekara.

Nagy Norbert a zenekar 9 éves dobosa az Arany Trombita Fúvószenekari
Fesztiválon különdíjban részesült. JU 07

18. 10. VIII. Aratónap a Tanyamúzeumban és környékén. A programból: kézi
aratás bemutatása, a Hétszínvirág Néptáncegyüttes fellépése, kakasfőző
verseny, borkóstoló, játszóház, kézműves bemutató, népzenei műsor és tűzi-
játék. JU 07, 08, N 07.09., 07. 12. M

19. 11. 16 fiatal utazott testvérvárosunkba, Carignan-ba, ahol a közös európai
történelem és  kultúra témáit beszélték meg, és sportesemények színesítették
a programot.

20. 14. A Jásztej Rt. 10 millió,  Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Rt. 52 millió, a
Jászapáti Önkormányzata pedig 6 millió forintot nyert az Európai Unió agrár-
és vidékfejlesztési előcsatlakozási alapjából, a SAPARD-programból. N 07.14.

21. 18. Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a Kis Szent Teréz Kamilli-
ánus Közösség, melynek tagjai ez alkalomból ismét letették az esküt. Ökjk 8/
2004, N 07.22.

22. 25. X. alkalommal rendezték meg a nagyszülők és unokák hagyományőrző
táborát a művelődési házban a VKMK dolgozói. JU 08

Augusztus
23. 9.UEFA B diplomás edzői tanfolyamot szervezett a megyei labdarúgó

szövetség. JU 11
24. 14. Emlékműsort szervezett a Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége Rácz

Aladár emlékére, melyen fellépett Ökrös Oszkár cimbalomművész. Ökjk 8/
2005, N 08.14.1Összeállította:  Friczné Urbán Magdolna




