ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
Jászapáti, a Jászság és az innen elszármazott valamennyi könyvszerető és tisztelő Polgárához, s minden magyar Olvasóhoz!

A Jászapátiak Baráti Egyesülete ismét egy hiánypótló könyv
kiadásával jelentkezik. Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
nyugalmazott népművelő, helytörténeti kutató munkájának
újabb gyümölcse Jászapáti 1945 utáni történetét mutatja be,
melyet ezúton is ajánlunk szíves figyelmükbe.
A szerző munkásságát közel húsz Jászapáti, Jászberény és a Jászság múltját feldolgozott kiadványok jegyzik. Első könyve éppen harminc éve jelent meg nyomtatásban.
Dr. Suba Györgyné kiadványában az 1945 utáni történéseket rögzíti. A mű értéke többek között abban rejlik, hogy feldolgozza az eddig elhallgatott témákat. Bemutatja a koalíciós korszakot, a kék-cédulás választásokat, a Boldogasszony-évet (Márianapok), a kuláküldözést, a deportálást/kitelepítést, az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásait, s az ezt követő megtorlásokat, valamint a rendszerváltozást
megelőző gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokat.
Munkájában kiemelt szerepet kapott az úgynevezett szabadművelődés és közművelődés korszaka, valamint a szerző egykori munkahelyi oktatási, kulturális lehetőségeinek, gyakorlatának bemutatása. Ismerteti a kultúrház, könyvtár, mozi, múzeum történetét és az ott folyó műhelymunkát is.
A település civil közösségeinek különösen nagy teret szán. Betekintést ad közel
negyven közösség, mint például a honismereti szakkör, a helyi kórusok, a néptánccsoport,
a nyugdíjas klubok, kézimunka szakkör stb. történetébe, értékőrző munkájába.
A kutató a nevelési és oktatási intézmények történetével, a város jász és külföldi testvérvárosi kapcsolataival is foglalkozik könyvében.
Az anyag forrásjegyzéke nagyon gazdag, a levéltári dokumentumok mellett bőségesen idéz korabeli újságcikkekből is.
Ezenkívül több száz adatközlő értékes információkkal, dokumentumokkal és fényképekkel segítette munkáját. A könyv függelékében számos kimutatás, névsor és egyéb kiegészítő dolgozat található. A szerző munkájának egyik erőssége a pontos név- és
helynévmutató, mely segíti az olvasót.

A mű terjedelme 900 oldal, amely két kötetben, kemény kötésben és színes kivitelben jelenik meg.
A megjelenést 2022. december hónapban tervezzük.

A könyv előfizetési ára: I. és II. kötet együtt 5000 Ft.
Megjelenés után a kiadvány várhatóan 6000 forintért szerezhető be.

Előfizetési időszak: 2022. június 15. – 2022. július 31. között a gyűjtőknél, a jászapáti és a
jászberényi Városi Könyvtárban, a Jász Múzeumban. Az előfizetők neve megjelenik a könyvben.
Megjelenés után a könyvet személyesen a gyűjtőknél, a könyvtárakban és a jászapáti könyvbemutatón lehet
átvenni.
Vidéki előfizetők a kiadványt megrendelhetik az előfizetői felhívás alján lévő „Előfizetői jelentkezési
lap” megküldésével és a könyv előfizetési díjának együttes megküldésével.
Felhívjuk figyelmüket, hogy postai küldés esetén a postai feladás díját legalább 2000 forintot az előfizetőnek kell megfizetnie.
A támogatók: Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt., a Jászok Egyesülete, „A Jászságért” Alapítvány,
Jászapáti Város Önkormányzata és az előfizetők stb.
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
E-mail: subadoktor4@gmail.com
Tel.: +36-57-412-167

Mihályi Mónika
jabe@freemail.hu
mihalyi.monika@gmail.com
Tel.:+36-30-600-48-18 (1600 után)

Előfizetői jelentkezési lap

Alulírott

……………………………………………………………..………..,

(lakcím: ………………………………….………………………………………,
telefonszám: …………………………………………………….………………..,
e-mail cím: ……………………………………….……………………………….)
a mai napon megrendelem
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna:
Jászapáti évtizedek (1945 után) (I. II.) kiadványát
… db példányban.
2022. ……………

…………………………….
aláírás

Tudomásul veszem, hogy a megrendelésem az előfizetői díj megfizetését követően fogadható csak el.
--------------------------------------Az 5000 Ft/(I. és II. kötet) előfizetői díjat az alábbi módon teljesíthető:
Banki átutalással:
Jászapátiak Baráti Egyesülete
Erste Bank Zrt. 11993805-06301282-00000000
Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: Könyv 1945

Csekken történő befizetéssel:
Csekk kérhető: Mihályi Mónikától (jabe@freemail.hu, mihalyi.monika@gmail.com, Tel.:+36306004818 (1600 után)

Amennyiben a kiadványt postai úton szeretné megkapni a megadott postacímre, akkor az előfizetői díj
mellé kötetenként további + 2000 Ft megfizetése szükséges (vagyis összesen 7000 Ft/könyv), a megnövekedett postai díjak miatt. Több könyv együttes megrendelése esetén a postai díj tovább növekedhet,
erről egyeztetünk az előfizetővel.
--------------------------------------Az előfizetői 2022. július 31-ig megküldeni:
E-mail: jabe@freemail.hu és/vagy mihalyi.monika@gmail.com címre
Postán: Jászapátiak Baráti Egyesülete 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4–6.

