
I. évf. 3. szám. Jász-Nagykun- Szolnok megye könyvtárai naic híradója 1992. március

'NÉKEM TETSZIK!"

Jászárokszállás 1991-ben ismét város lett. Ismét, mert első ízben
Mária Terézia adott 1856. augusztus 8-án kelt oklevelével városi ran-
got a településnek. A várossá nyilvánítás a könyvtár életében is vál-
tozást hozott. Nem csak nevében lett Városi Könyvtár. Az önkormányzati
képviselőtestület tagjai - élükön a polgármester úrral - igen fontos-
nak tartják a könyvtár létét és fejlesztését, ennek érdekében jelentős
lépéseket tesznek. 1991-ben példaértékű támogatást kapott a könyvtár.
Csatornajavításra 45.000, a belső nyílászárók festésére 62.000, fény-
másoló berendezésre 74.000, gyorsmásoló gépre 20.000, videomagnóra
28.000, a zenei részleg polcaira 4.000 és villanyírógépre 27.000 Ft-ot
fordíthattak a könyvtárosok.

Valószínűleg az árokszállási önkormányzat sem dúskál az anyagi ja-
vakban, mégsem érzik a könyvtár támogatását nyűgnek, mert az ott ka-
pott kulturális szolgáltatásokat a mindennapos igények közé sorolják. A
könyvtár működése ebben a városban közüggyé vált. Érdek és érték azonos
fogalom az itt élő emberek gondolkodásában. Jól példázza ezt az, hogy az
ipartestületi tagok vissza szeretnék kapni volt székházukat, melyben
most a Városi Könyvtár működik. De tudják, hogy ha kiköltöztetik könyv-
tárukat az épületből, az gyakorlatilag megszűnik létezni. Ugyanis
másik, hasonló adottságú épület jelenleg nincs. A gond tehát megoldha-
tatlannak tűnik. Az érdekelt felek mégsem kapnak hajba, nem civakod-
nak (ahogyan ez manapság sok helyen tapasztalható), hanem az önkormány-
zati testületi ülésen feláll egy higgadt, okos bádogosmester, személy
szerint Kiss László, az ipartestület tiszteletbeli elnöke, és javas-
latot tesz az új Városi Könyvtár alapítványra, amit a testület egyhan-
gúan elfogad. Ö egyhavi nyugdíját, a város polgármestere, Szikra Fe-
renc pedig egyhavi fizetését ajánlja fel az alapítványhoz. Reményked-
nek abban, hogy példájukat követik a városban élő könyvet, könyvtárat
szerető, tisztelő állampolgárok is. Ha összefognak lesz új könyvtára a
városnak! Vagyis a könyvtár ügyét egy településen így is lehet kezel-
ni, okosan, önzetlenül, a holnapra is gondolva. Nem tudom, ki hogy van
vele, de az árokszállásiak észjárása "nékem tetszik"!

Gregorné Földi Mária
módszertanos
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BEMUTATKOZIK

A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI FŐISKOLA KÖNYVTÁRA

Főiskolánk - sajátos képzési profil keretében - kereskedelmi és vendéglá-
tóipari alaptevékenységek szervezésére, irányítására képez szakembereket.
Intézményünk ma már a piacgazdasági szakemberképzés alföldi központja.

A főiskolai könyvtárak fejlesztésére vonatkozó irsnyelvek a könyvtár
alapvető funkciójaként az oktató-nevelő munka szakirodalmi tájékoztatási
igényeinek ellátását jelölik meg. Könyvtárunk az oktatók, hallgatók, külső
szakemberek ellátásának bázisintézménye.

1990-ben emeletráépítést végeztek, így a könyvtár 240 m2 alapterületen,
új bútorok és egyéb berendezések között, 60 olvasói férőhellyel, korszerű
világítással és fűtéssel várja olvasóit.

A könyvtári dokumentumok száma közel 16.000, évente 900-1000 kötet a gya-
rapodás. Könyvek, jegyzetek, szakfordítások, témakutatások megrendelésére
400 ezer, folyóiratok előfizetésére 380 ezer forintot fordítunk.
A gyűjtőkör szakirodalma mellett az adott tárgyak kötelező és ajánlott iro-
dalmát, tankönyveket, jegyzeteket, oktatási segédleteket vásárolunk. Válo-
gatva szerezzük be a világ és Magyarország gazdaságára vonatkozó szakiro-
dalmat. Kiemelten szerzeményezzük a kereskedelemmel összefüggő külgazdasági,
gazdaságpolitikai, a vállalkozásokkal kapcsolatos, a statisztikai, számvite-
li, szervezés- és vezetéstudományi tankönyveket, jegyzeteket, szakkönyveket.
Fontosnak tartjuk a nyelvkönyvek, szótárak, a nyelvi képzéshez szükséges ké-
zikönyvek beszerzését.

A könyvtár gépesítettsége sokat javult az utóbbi időben. A Soros Alapít-
ványból 1 db Ránk Xerox másológépet kaptunk, a főiskola 2 db Robotron író-
gépet és egy KOMBO Spirális Fűzőgépet vásárolt. Az információs infrastruktú-
ra fejlesztési program keretében IIF végponthoz jutottunk, melyről bekap-
csolódhattunk a postahálózatra telepített IIF rendszer szolgáltatásaiba.
Az információs rendszer kiépítését több lépcsőben tervezzük. Az első ütemben
beszereztünk egy merevlemezes tárolóval ellátott 386-os IBM/AT kompatibilis
számítógépet. A második ütemben 1 db 486-os IBM/AT (120 Mbyte-winchesterrel)
számítógépet és 2 db FX-1050 EPSON nyomtatót vásároltunk. Ezekkel a gépekkel
történik a folyóiratcikkek analitikus és a. különgyűjtemények feltársása, a
szakdolgozatok nyilvántartása, valamint a jegyzetek és a könyvek feldolgo-
zása.

A könyvtár korlátozottan nyilvános. A hallgatókon és a tanárokon kívül
teljeskörű szolgáltatással fogadja a kereskedelem, vendéglátás területén
dolgozó "külső'' szakembereket, - más érdeklődőknek csak helybenhasználatot
biztosít.

Nyitvatartási idő: hétfőn 13-17 óráig,
keddtől-péntekig 9-15 óráig.

Kiss Sándorné
könyvtárvezető

... A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLA KÖNYVTÁRA

A Külkereskedelmi Főiskola (amely 1971-ben kapott önálló főiskolai rangot)
igen szép és felelősségteljes feladatra, külkereskedelmi szakemberek képzé-
sére vállalkozott, - az országban egyedül.

Feladatát a főiskola főigazgatónője az alábbiakban fogalmazta meg:
..."olyan üzletembereket kell képeznünk, akik nemcsak kiválóan beszélnek
idegen nyelveket, hanem jól ismerik a külkereskedelem, a nemzetközi szállít-
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mányozás, a bankkapcsolatok gazdasági-pénzügyi vonatkozásait, jogi kereteit
ismerik, hanem marketing szakemberek is. Üzletembereket, akik vállalkoznak,
kockáztatnak, akik képesek önállóan előkészíteni, megkötni és lebonyolítani
a külkereskedelmi ügyleteket és akik jártasak a tőlünk idegen kultúrákban
is."

A főiskola 1990-ben létesítette Szolnoki Tagozatát, ahol külkereskedelmi
áruforgalmi szakon, nappali tagozaton képeznek szakembereket. A tagozaton
tanuló hallgatók négyféle idegen nyelvből (angol, német, francia, orosz) vá-
laszthatnak, illetve második nyelvként olasz nyelvet tanulhatnak. A tanulmá-
nyi- és kutató munkát hivatott segíteni a mintegy 25000 kötetes könyvtár a
főiskola szakmai profiljához kapcsolódó szakkönyvállománnyal és gazdag ide-
gen nyelvű szak- és szépirodalommal.

50 fős olvasótermében lehetőséget biztosít a helybenolvasásra. Ehhez ké-
zikönyvtári állományán kívül 63 féle magyar és 10 féle idegen nyelvű perido-
dikumot tud kínálni. Médiatárában különösen nyelvtanuláshoz hasznos hang- és
videokazetták vannak, amelyeket ingyenesen használhatnak olvasóterében az
idelátogatók.

Az állománya jelentős részét - kivéve a főiskola jegyzeteit, kézikönyve-
ket, hang- és videokazettákat - kölcsönzi. A nem kölcsönözhető dokumentumok-
ról fénymásolatot tud készíteni, 5 Ft/oldal térítés ellenében.

Állománya kiegészítésére természetesen él a könyvtárközi kölcsönzés adta
lehetőségekkel is.

Tájékoztató munkája során igyekszik az olvasók kérdéseire megfelelő vá-
laszt adni, illetve egyedi igények alapján egy-egy témakörhöz irodalomjegy-
zéket összeállítani.

A könyvtár korlátozott mértékben külső érdeklődőket is szívesen fogad.

Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök 9-17.30 óráig
péntek 9-14.00 óráig.

Laczkovich Lászlóné
könyvtárvezető

... A TURKEVEI VÁROSI KÖNYVTÁR

1991-ben elérkezett az oly nehezen várt pillanat, hogy a rossz elrendezé-
sű, vizes, sötét épületből új helyre költözhettünk, a Petőfi tér 2-4. szám
alá. A három emeletes lakóépület földszinti részére eredetileg üzlethelyisé-
get terveztek, s bérlő hiányában kapta meg a könyvtár a kb. 400 m2 alapterü-
letű helyiséget. A kölcsönző, a gyermekkönyvtár és az olvasóterem egy közös
teret alkot. A belső berendezés tervezése, kialakítása Blazsek Gyöngyvér
belsőépítész hozzáértő munkáját dicséri.

Sajnos, már költözéskor raktározási gondok merültek fel a belső raktár
szükségesnél kevesebb férőhelye miatt. A bekötött folyóiratokat ideiglenesen
külső raktárban tudtuk elhelyezni. Ezt a gondot leszámítva a könyvtár 1991.
május 30-i átadása óta megelégedéssel végezzük munkánkat a szép, kulturált
környezetben. 1991. szeptember óta működik a nyugdíjas pedagógusok klubja,
havonként egy alkalommal. Általános iskolai tanulóknak rajzversenyt, meseíró
pályázatot és városi prózamondó versenyt hirdettünk meg. Iskolai szakköri
foglalkozásokat látunk vendégül. Szerkesztett és kért tananyaghoz kapcsolódó
foglalkozásokat tartunk.

A folyóiratolvasó vasárnap délelőtt is a város lakosságának rendelkezésé-
re áll.

Szegő Lászlóné
mb. igazgató
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FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

KÖNYVESBOLT A KÖNYVTÁRBAN

1991. június közepén nyílt meg Jászalsószentgyörgyön a Községi Könyves-
bolt. Az önkormányzat vállalkozása a könyvtár épületében kapott helyet.

A hlr nem is lenne olyan érdekes, hiszen manapság gombamód szaporodnak a
különböző üzletek. Hogy mi az, amiért mégis figyelmet érdemel? A képviselő-
testület döntését nemcsak a lakosság ilyen irányú igényének kielégítése ve-
zette, hanem a könyvtár anyagi helyzetének javítása is. A helyiség adott
volt, csak egy kis átalakítással kellett üzletté varázsolni. Havonta Buda-
pestről szállítjuk a legfrissebb kiadványokat. Az ehhez szükséges összeget
és az autót a Polgármesteri Hivatal bocsájtja rendelkezésünkre minden alka-
lommal .

Az árukészlet induláskor 30.000 Ft értékű volt. A könyvárusításból 20-30 %
haszon van, amelyet felhasználhatunk a könyvtár állománygyarapítására, szem-
léltetőeszközök beszerzésére, stb. Az 1991-es év folyamán közel 210 ezer Ft-
ot forgalmaztunk, ami jól igazolja, hogy a községnek szüksége van könyves-
boltra, hiszen eddig kilométereket kellett megtenni egy-egy könyvért. Az
amúgy is drága könyvek árát ez további költséggel növelte.
Elsősorban a "könnyű" műfaj kelendő, de emellett szép számmal fogy a szép-

és szakirodalom is a felnőttek körében.
Nagy választékban kínálunk gyermekirodalmat, mesét, ismeretterjesztő müve-

Ket, iskolai segédanyagot, kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. Igen nagy az
érdeklődés. A lakosság igényéhez igazodva a közelmúltban már egy "mini an-
tikváriummal" is bővítettük a választékot. Átvesszük a még jó állapotban lé-
vő könyveket, és olcsóbb áron értékesítjük azokat. így a kiskeresetű embe-
rek is megfelelő áron juthatnak az olvasnivalóhoz.
Ezt a megoldást más, szűkös anyagi helyzetben lévő könyvtáraknak is ajánl-

juk! Vállalkozzanak bátran! Érdemes!

Sándor Józsefné
mb. könyvtárvezető

GYARAPÍTÁS

Elsősorban a nagyobb könyvtárak figyelmébe ajánljuk a KSH Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Igazgatóságán kapható alábbi müveket:

Munkaügyi statisztikai fogalmak. (80.- Ft)
Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) (240.- Ft)
Területi statisztikai évkönyv, 1990. (484.- Ft)

Az év második felében jelenik meg, de már megrendelhető:
Foglalkozások osztályozása (FEOR)
Jász-Nagykun-Szolnok megye statisztikai évkönyve, 1991.
Javasoljuk a Megyei Igazgatóság negyedévente megjelenő Tájékoztató c. ki-

adványának a megrendelését is. A közeljövőben megjelenő egyik szám éppen a
könyvtárakról szól. (Ár: 400.- Ft/db).

- 4 -



A MEGYÉBEN MEGJELENŐ HELYI ÚJSÁGOK

A rendszerváltással egyIdőben egyre-másra kezdtek megjelenni megyénkben a
helyi újságok, hírlapok, kiadványok. Ugy gondoljuk, hogy a könyvtáraknak nem
lehet közömbös a települések publikációs tevékenysége, az egyes írások, hí-
rek tárgya, témája. A helyismereti gyűjtemények gazdagítása, szűkebb hazánk
jobb, teljesebb megismerése érdekében adjuk közre a helyi lapok jegyzékét
kihagyva abból a már korábban indult, közismert periodikumokat (Uj Néplap,
Jászkunság, Maholnap stb.)

A továbbiakban szeretnénk közülük néhányat a szerkesztők által részlete-
sebben is bemutatni. E számunkban a mesterszállási Falufigyelő születéséről,
jellegéről olvashatnak.

ÁROKÁSÓ
A jászárokszállási események lapja. Kiadó-főszerk. André Béla. Jászárok-

szállás . Havonta. Indult: 1990. márc.

CIBAKI HÍREK
Helyi közéleti havilap. A nagyközségi önkormányzat havilapja. Fel.szerk.

Szurmay Zoltán. Kiad. az Atex-Spinger-Magyarország Kft. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodája. Cibakháza. Havonta. Indult: 1991. febr.

EZ AZ ÚJSÁG SZENTGYÖRGYÖN

Jászalsószentgyörgy község lapja. Fel. szerk. Lukácsi László. Kiad. a Köz-
ségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Jászalsószentgyörgy. Havonta. In-
dult: 1991. szept.

FALUFIGYELŐ
A mesterszállási Önkormányzat, a mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezet és a

mesterszállási SzDSz közös folyóirata. Főszerk. Kovács János. Közread. a
mesterszállási Ifjúsági Klub. Mesterszállás. Havonta. Indult: 1990. aug.

FEGYVERNEKI HÍRMONDÓ
Fegyvernek önkormányzat kiadványa. Szerk. Basticz József, Baunok Béla,

stb. Kiad. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata. Fegyvernek. Kéthavonta. In-
dult: 1990. dec.

FÜREDI HÍREK
Tiszafüred és Vidéke lapja. Szerk. a Tiszafüred Városi Önkormányzat. Fel.

szerk. Kosa Csaba. Kiad. a Füredi Nyilvánosság Betéti Társaság. Tiszafüred.
Havonta. Indult: 1989. júl.

JÁSZ-SZÓ
Jászszentandrási faliújság. Impr.-ban: Közéleti faliújság. Fel.szerk. Nagy

István. Kiad. a Jász-Szó Alapítvány. Jászszentandrás. Havonta. Indult: 1991.
máj.

JÁSZ ÚJSÁG
Jászapáti és környéke független havilapja. Jászapáti közéleti, kulturális,

közgazdasági, irodalmi lapja. Főszerk. Ballá Ferenc. Fel. Kiadó: HA-HO Kft.
Jászapáti. Havonta. Indult: 1990. jún.

JÁSZFÖLD
Jászsági közéleti lap. Fel.szerk. Lukácsi Pál. Fel.kiadó: Jászföld Bt.Jász-

berény . Kéthetente. Indult: 1991. ápr.

JÁSZVIDÉK
Jászárokszállási közéleti havilap. Szerk. Szikra Ferenc, G. Molnár Ferenc.

Jászárokszállás. Havonta. Indult. 1990. ápr.

KARCAGI HÍRADÓ
Nagykunsági folyóirat. Fel. szerk. Kovács Sándor. Kiad. a FIDESZ karcagi

csoportja. Karcag. Megj. rendszertelenül, de legalább havonta. Indult: 1991.
jan.
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KARCAGI HÍRMONDÓ
Városi hetilap. Fel. szerk. Jenéi Gyula. Fel. kiadó: dr. Fazekas Sándor.

Karcag. Heti. Indult: 1992. jan. Előbb: Nagykunsági Hírmondó. 1989. jan. -
1991. márc: Karcagi Hírmondó címen.

KUNHALOM
Karcagi közéleti lap. Fel.szerk. Körmendi Lajos. Kiad. a Kunhalom Baráti

Kör és az MDF karcagi szervezete, Karcag. Kéthetente. Indult: 1990. márc.

KUNSZENTI HÍREK
Városi lap. Fel.szerk. Hevesi Ferenc. Fel.kiadó: Réz László.Kunszentmárton.

Havonta. Indult: 1988. szept.

MÁS
Közéleti lap. Martfű város önkormányzatának kétheti lapja. Fel.szerk. Szé-

kács József. Kiad. Martfű város Önkormányzata. Martfű. Kéthetente. Indult:
1989. dec.

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE
Mezőtúr város önkormányzatának lapja. Fel.szerk. Jávorcsik Sándorné. Kiad.

a Városi Szabadidőközpont. Mezőtúr. Kéthetente. 1990. decemberig havonta.
Indult: 1989. febr.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN
Jászfényszaru nagyközség lapja. Fel. szerk. Pásztory Alajos. Fel.kiadó:

Győriné Czeglédi Márta. Jászfényszaru. Havonta. Indult: 1990. máj.

NAGYKÖRŰ
A Polgármesteri Hivatal és a Baráti Kör tájékoztatója. Szerk. ifj. Baráth

József. Kiad.a Polgármesteri Hivatal és Nagykörű Barátainak Köre. Nagykörű.
Havonta. Indult: 1991. febr.

NAGYKUNSÁGI HÍRMONDÓ
Közéleti lap. 1992-től: Karcagi közéleti hetilap. Fel.szerk. Jenéi Gyula.

Fel. kiadó: Fazekas Sándor. Hetente. 1991-ben kéthetente. Indult: 1991.márc.
Megszűnt: 1992. jan. Előzményei: Kisújszállás és Vidéke, Karcagi Hírmondó.
Utóbb: Karcagi Hírmondó 1992. jan. 31-től.)

ÖCSÖDI HÍREK
A nagyközség önkormányzatának lapja. Fel.szerk. Molnár Bálint. Kiad. a Ka-

leidoszkóp Kiadó és Informatikai Menedzsment Iroda. Öcsöd. Havonta. Indult:
1991. jan.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Jászszentandrás Képviselő-testületének hivatalos lapja. Fel. szerk. Szar-

vasné Nagy Hajnalka. Fel. kiadó: Nagy Sándor. Jászszentandrás. Havonta. In-
dult: 1991. márc.

RÁKÓCZI TÁROGATÓ
A Rákóczifalvi Polgárok Körének lapja. Fel. szerk. L. Murányi László. Fel.

kiadó: Tóth Lajos. Rákóczifalva. Havonta. Indult: 1991. ápr.

SZOLNOKI FIATAL
Városi diák- és ifjúsági kiadvány. Főszerk. Bajnai Zsolt. Kiad. a SZO-FI

Klub. Szolnok, Havonta. Indult: 1991. febr.

SZOLNOKI SZÍNHÁZI UJSAG
Szerk. Tiszai Lajos. Kiad. a Maholnap Kiadói Kft. Szolnok. Havonta.Indult:

1991. ápr. 1991. szept.-tői: Vasárnap.

TISZAFÖLDVÁRI HÍRLAP
Tiszaföldvár polgáraínak lapja. Szerk. a Szerkesztőbizottság. Kiad. a Ti-

szaföldvári Polgárok Társulata. Tiszaföldvár. Havonta. Indult: 1989. dec.
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TISZAKURTI HÍRMONDÓ
Független községi hírlap. Fel.szerk. Kovács Istvánná. Kiad.a Községi Klub-

könyvtár, Tiszakürt. Negyedévi. Indult: 1990.

TISZAUG
A Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetének folyóirata. Fel.szerk. Ha-

raszty Károlyné. Tiszaug. Havonta. Indult: 1989. okt.

TISZAZUG
Kistérségi újság. Főszerk. Balajtiné Garáz Erzsébet. Közread, a Városi Mű-

velődési Központ, Kunszentmárton. Havonta. Indult: 1990. szept.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
Független közéleti lap. Szerk. Szőke György. Kiad. a Törökszentmiklós és

Vidéke Újság Alapítvány. Törökszentmiklós. Havonta. Indult: 1990. aug.

TURKEVE
A városi önkormányzat lapja. Fel. szerk. Tiszai Lajos. Kiad. az ASB Szol-

nok Megyei Irodája. Túrkeve. Kéthetente. Indult: 1989. júl.

ÚJSZASZI HÍRADÓ
A helyi önkormányzat havonta megjelenő lapja. Fel. szerk. Fehér János. Ki-

ad, az Ujszászi Gyermekkönyvtár. Ujszász. Havonta. Indult: 1991. jan.

VASÁRNAP
Szolnoki magazin. Szerk. Tiszai Lajos. Kiad. a Maholnap Kiadói Kft. Szol-

nok. Havonta. 1991. okt. 6-tól kéthetente. Indult: 1991. szept. Előbb: Szol-
noki Színházi Újság. Folyamatos.

A MESTERSZÁLLÁSI FALUFIGYELŐRŐL

A lap első száma 1990. augusztus 20-án jelent meg, azóta havonként rend-
szeresen megjelenik. Az újság létrejöttében nagy szerepe volt a mesterszál-
lási SZDSZ szervezetnek (amely közben feloszlott), személy szerint pedig Iz-
béki Tibornak, aki akkor az SZDSZ vezetője volt, ma pedig községi képviselő.
Ez a társaság fiatalokból állt, akik lelkesedtek és buzdítottak, hogy a "Fa-
lufigyelő"-t beindítsuk. A cím ötlete Gácsi András középiskolai tanulótól
származik, akit ezért a társaság egy tortával jutalmazott. Az első szám 4
oldalból állt, majd 8, 12 és 16 oldalra bővült, idén januártól 20 oldal.

A szerkesztést legnagyobbrészt egyedül csinálom, elég sok munkát ad. A
lapot anyagilag a mezőhékí Táncsics Termelőszövetkezet és a mesterszállási
Önkormányzata támogatja, amelyeknek köszönettel tartozunk. A lap szerkesztése
kézzel, hagyományos módon, ún, "ollózással" történik. Ez sajnos, meglátszik
a külső megjelenésén, anyagi okok miatt azonban csak ilyen módszerrel tudjuk
készíteni. A kedvezőtlen külsőt igyekszünk a tartalommal ellensúlyozni, re-
méljük, sikerrel. Az ún."vezércikket" általában magam írom és minden számban
még egy-két cikket. A külső munkatársak közül megemlítem a Mesterszállásról
elszármazott Szabó Imre bácsit, aki rendszeresen értékes, színvonalas íráso-
kat, helytörténeti cikkeket küld/hoz a Falufigyelőnek.

Az újságnak kezdettől fogva a nemzeti és egyetemes emberi értékek ápolá-
sa, népszerűsítése volt a célja, és az, hogy - ha csak a maga szerény mivol-
tában is - elősegítse a nemzeti kibontakozás nehéz, küzdelmes folyamatát.
Másfél év óta szerény erőmhöz és tehetségemhez mérten ezért dolgoztam és
küzdöttem, s fogok a jövőben is. ügy érzem, talán nem teljesen hiába, mert
az utóbbi hónapokban már egyre keresettebb és érdeklődést keltőbb egy-egy
szám. Szeretném, ha a Falufigyelő még jobb és színvonalasabb lenne. És nem
utolsósorban: hosszúéletű. S ez nemcsak rajtam múlik.

Kovács János
klubkönyvtárvezető

A Falufigyelő szerkesztője
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HÁLÓZATI HÍREK, TUDNIVALÓK

Jogszabályok

A művelődési és közoktatási miniszter 3/1992(III.6.) MKM rendelete... a
12/1991.(VIII.6.) MKM rendelet módosításáról megszüntette a Szabó Ervin dí-
jat. Helyette könyvtárosoknak Szinnyei József díj adományozható. A díjat -
amelynek összege 50.000 Ft/fő - évente hat személy kaphatja.

A 4/1992. (III.6.) MKM rendelet a művelődési és közoktatási miniszter ál-
tal adományozható művészeti és oktatási szakmai díjakról intézkedik. Örömmel
vettük, hogy Művelődés Szolgálatáért elnevezésű díj is alapíttatott (20. §),
amely nem az egyes konkrét szakterületet művelők, hanem - munkahelytől füg-
getlenül - az oktatás, a kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn
át, kiemelkedő munkát végzők részére adományozható.

(Mindkét rendelet a Magyar Közlöny 1992. 24. számában jelent meg.)

A Könyvtári és Informatikai Kamara Váro-
si Tagozata 1992. márc. 10-én tartotta so-
ron következő ülését.
A Kamara tagjai meghallgatták Maróti Ist-

vánné mb.igazgató beszámolóját a Könyvtár-
ellátó Vállalat eddigi munkájáról és ter-
veiről, majd baráti, de kemény kritikák kö-
vetkeztek: késnek a csomagok, hiányoznak a
folyóiratok, előnytelen a szerződés stb. Az
igazgatónő türelmet, megértést kért, s ígé-
retet tett arra, hogy a II. félévben visz-
szatér a könyvtári szerződések újrafogalma-
zására.
Megvitattuk Pintér Béla kollégánknak a Ka-

mara működésével, a városi könyvtárak funk-
ciórendszerével kapcsolatos szakmai észre-
vételeit .
Határoztunk arról, hogy köztársasági meg-

bízotti régióként delegálunk egy főt a Vá-
rosi Tagozat költségvetési és gazdálkodási
bizottságába. A mi régiónkból Gaál Sándort,
a tiszafüredi könyvtár igazgatóját kértük
fel erre a feladatra.

Lászlóné Nagy Ilona
a Hild Viktor Városi Könyvtár

igazgatója

A városi könyvtárigazgatók tanácskozását
1992. márc. 19-ére hívta össze a Megyei
Könyvtár. Napirenden szerepelt az alapító
okiratok és a 20/1992.(1.28.) Korm. rende-
let (előadó Dr. Kenyéri Katalin), a hálózat
1991. évi statisztikai adatainak értékelése
(előadó Lengyelné Molnár Klára), a számító-
gépesítés, - a számítógépes tanfolyamok
(előadó: Bertalanná Kovács Piroska).
Nemes András felvetésére az igazgatók

megszavazták a Városi Kamara megyei tagoza-
tának létrehozását.

Nyugdíjba vonult Ö. Tóth Lajosné Kurucz
Mária,a kisújszállási Városi Könyvtár igaz-
gatója. 1964 óta dolgozott a pályán mint
gyermekkönyvtáros, 1979 óta pedig mint az
intézmény igazgatója. A városszerte jól is-
mert, a gyerekek olvasását, művelődését,ta-
nulását ,szórakozását mindig szem előtt tar-
tó Marikát március 19-én búcsúztatták a vá-
rosi könyvtárak igazgatói, valamint az ön-
kormányzat nevében az alpolgármester.
Az intézmény vezetésére 1992. jan. l-jé-

től máj. 31-ig Gubuczné Tomor Mária kapott
megbízást.

Az Officina Nova Könyv- és Lapkiadó Kft.
májusban megjelenteti "Az emberiség króni-
kája" c. könyvet, bővített kiadásban. Bolti
hálózatban nem kívánják értékesíteni, csak
a kiadótól közvetlenül, megrendelés útján
szerezhető be. A kötet ára változatlanul
2500 Ft. Két részletben is lehet fizetni,
1500 Ft-ot 3 napon belül, 1000 Ft-ot 1 hó-
napon belül.
A könyvtárosok az olvasók megrendeléseit

is összegyűjthetik. A név és a pontos cím
elküldése után az igénylők postai úton kap-
ják kézhez a könyvet. A kiadó 200 Ft (+AFA)
összegű üzletkötői jutalékot fizet.

Az idei ünnepi könyvhét megyei megnyitó-
ját a törökszentmiklósi Városi Könyvtár ren-
dezi. A részletes programot a későbbiek so-
rán adjuk közre.

Váltásra került sor Túrkevén is.Nyugalom-
ba vonult Szegő Lászlóné Tóth Margit, aki
hosszú évekig állt a gyermekrészleg élén,az
utóbbi években pedig a könyvtárvezetői te-
endőket látta el.
A könyvtár új igazgatója Budai Judit, aki

ugyan most "kívülről" jött,de korábban több
esztendőn át az intézmény munkatársa volt.
Örömmel köszöntjük ismét a pályánl

A távozóknak sok-sok boldog, jó egészség-
ben töltött évet kívánunk, az új vezetőknek
pedig eredményekben gazdag munkálkodást.

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára
Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 150 példányban.
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