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I. évf. 9. szám Jész-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. október hó

KULTURÁLIS ARS POETICA

A múlt század derekán Vörösmarty Mihály tette fel a mindmáig érvényét nem
veszített kérdést a Gondolatok a könyvtárban című költeményében: "- Ment-e A
könyvek által a világ elébb?" Mi azt valljuk, a válasz csakis igen lehet,hi-
szen ma - és remélhetően még nagyon sokáig - abból élünk, amit eleink, il-
letve kortársaink hangyaszorgalommal összegyűjtöttek, s papírra vetettek.
Jóllehet elcsépelt frázisként'hat, mégis muszáj elismételni: egy-egy közös-
ség és szélesebb értelmezésben a társadalom szellemi-anyagi gazdagodása nem
mehet végbe a könyvek, a könyvtárak biztonságos léte nélkül.

Tudjuk, az olvasás sohasem öncélú: az egyénre vetítve voltaképp azt je-
lenti, hogy gyarapítja az ismereteket, alakítja a gondolkodást, egyfajta ma-
gatartásformát nyújt, végső soron szerepe a termelési kultúra mgújhodásában
elvitathatatlan - összességében azonban a közgondolkodást fejleszti és job-
bító tettekre sarkall. Mindezt egybevetve aligha szükséges külön hangsúlyoz-
ni, hogy önkormányzati képviselő-testületünk miért tekinti fontosnak a helyi
könyvtár kiemelt támogatását. Azt gondoljuk ugyanis, hogy egy esetleges el-
vonást szűkebb környezetünk, tágabban értelmezve: a jövőnk, a kultúránk
sínylené meg. Számunkra a kultúra, s ezen belül a könyvtár nem jelent gyűgöt,
ellenkezőleg: örömmel áldozunk rá, mert erkölcsi hasznot remélünk e befekte-
tésből. Magyarán: ha mai viszonyaink közepette csupán minden tizedik lakótár-
sunk él az olvasás, az önművelés könyvtári lehetőségével, s ebből eredően a
köz javára, boldogulására cselekszik, már megérte a zsebbe nyúlás. Ám mi nem
elégszünk meg ennyivel. Azt szeretnénk elérni, hogy még többen iratkozzanak
be a könyvtárba.

Mint a legtöbb önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mi sem dúská-
lunk az anyagi javakban, de a rendelkezésünkre álló keretből tudunk - és amit
fontosnak ítélek: akarunk - annyit elcsípni, hogy a kultúra nemes ügye ne
szenvedjen csorbát Tószegen. Mi tényleg hiszünk abban, hogy megy a könyvek
által a világ elébbf -és a televíziózás, illetve a sokszor időfecsérlő vi-
deózás korában nem vitatjuk el Gorkij híres mondatának igazát: "Mindent, amit
tudok, a könyveknek köszönhetem." Büszkén vállaljuk ezt a kulturális ars po-
eticát - és tenni szeretnénk a jövőben is érte.

Papp István
polgármester, Tószeg
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BEMUTATJUK

A JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR KÖNYVTARÁT

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Levéltár Könyvtára 1981 óta az ország leg-
modernebb levéltárának épületében várja a kutatókat és az érdeklődőket. Funk-
cióját tekintve zárt rendszerű tudományos szakkönyvtár, ez azt is jelenti,
hogy a dokumentumok csak helyben használhatók.

A könyvtár dokumentumai két helyiségen találhatók, egyrészt a világos, ké-
nyelmes bútorokkal berendezett kutatóteremben, másrészt a raktárban. A kuta-
tóteremben a kézikönyvek, a fontosabb, gyakran használatos összefoglaló mun-
kák találhatók üvegszekrényekben elhelyezve. Itt helyeztünk el sok értékes,
régi kiadványt is, pl. a Révai Nagy Lexikont eredeti kiadásban, Kempelen: Ne-
mes családok c. munkáját, a Magyar Törvénytár köteteit, az Ókori lexikont.

A kutatóteremben dolgozhatnak a hozzánk érkező kutatók. A katalógusszek-
rény is ebben a helyiségben található. Cím, szerző, tárgyszó és a most ké-
szülő sorozatkatalógus segíti a könyvek közötti eligazodást. A könyvtár ál-
lományát több, mint hétezer kötet könyv képezi, amelyek között szép számmal
szerepelnek a megyei kiadványok, levéltári anyagok. Itt említeném meg a Zou-
nuk című levéltári évkönyvet, amely ebben az évben jelenik meg a hetedik al-
kalommal. Több megye levéltárával van cserekapcsolatunk, ennek révén mi is
hozzájuthatunk sok szép, értékes kiadványhoz. Ezen kívül éves könyvbeszerzési
keretből vásárolunk könyveket, főként a Könyvterjesztő Vállalat jegyzékeiről.

A könyveken kívül gyűjtjük a megye történetére vonatkozó szakdolgozatokat,
disszertációkat, tanulmányokat. Ezekből is több, mint 500 db-bal rendelke-
zünk. A megye statisztikai kiadványai, intézmények évkönyvei a század ele-
jétől őrzünk iskolai évkönyveket/ sorakoznak a polcokon. A hírlapok közül az
Ój Néplapot és a Népszabadságot évente beköttetjük, a régebbi megyei újságo-
kat mikrofilmen őrizzük. Kötésre kerülnek a Magyar Közlöny és a Művelődési
Közlöny számai is.

Olvashatók nálunk a következő folyóiratok: História, Századok, Történelmi
szemle, Társadalmi szemle. Itt is kiemelkedő helyet foglalnak el a megyei vo-
natkozású lapok: Jászkunság, Nagyalföld, valamint a városok, községek helyi
hírlapkiadványai pl.: Karcagi Hírmondó, Öcsödi Hírek.

A kutatók a könyvtári állományon kívül - kutatási kérelmük elbírálása után
- a levéltári iratokba is betekintést nyerhetnek. Munkájukat segíti még, hogy
fénymásolási lehetőség is van.

Nyitvatartási idő: hétfőtől pénteking 8.00-16.00
szombat,vasárnap zárva

Örsiné Fekete Margit
könyvtárvezető, Levéltár

... A KISÚJSZÁLLÁSI ZENEI KÖNYVTAR TÖBBFUNKCIÓJÚ
HELYISÉGGÉ SZERVEZÉSÉT

A kisújszállási Városi Könyvtár megalakulásának éve: 1952. A jelenlegi
könyvtárépületet - mely régen városi börtön volt - 1961-ben alakították át,
ill. adták át a könyvtárnak. 1972-ben a könyvtár bővítésére és 1981-ben bel-
ső felújítási munkálatokra került sor. Az elmúlt évtized alatt működési fel-
tételeink nem sokat javultak. Az 1988-ban megyei pályázat útján nyert pénz-
összeget - a Városháza pincéjében - zenei könyvtár és rendezvényterem kiala-
kítására fordítottuk.
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Fejlesztésre, felújításra sajnos a közeljövőben sem fog sor kerülni, ezért
a meglévő hasznos alapterületet, helyiségeket kell még ésszerűbben kihasznál-
ni, berendezni.

A főépület zsúfoltságának enyhítésére egyetlen lehetséges megoldás a pince-
helyiség többfunkciójú könyvtári résszé alakítása. A legszükségesebb első lé-
pés a helyiség lambériázása volt - ugyanis 1988-ban csak a belső terem egy
része lett lambériázva. Az önkormányzat 1992. évi költségvetéséből 100 ezer
Ft összeget szavazott meg erre a célra. Sajnos a kivitelezők 150-170 ezer Ft
összegért vállalták volna el a munkát. Végül is sikerült megtalálni a megol-
dást: a könyvtár vásárolta meg az anyagot, visszfuvar keretében hozatta el,és
szakmunkástanuló fiatalokkal végezteti el a munkát. A lambériázás befejezése
után kerül sor a helyiségek berendezésére.

Az 1992. évi közművelődési pályázatra támogatási kérelmet nyújtottunk be a
zenei könyvtár mint többfunkciójú könyvtári helyiség kialakításához szükséges
berendezési tárgyak, bútorok vásárlására. Pályázatunkat nem fogadták el, de a
meglévő bútoraink, tárgyaink felhasználásával a pincehelyiséget az alábbi
funkciók ellátására alkalmassá tudjuk tenni. Az előtér a selejt könyvek és
könyvtári, várostörténeti kiadványok árusításának a helyszíne. Az év elejé-
től kezdődően határozott célunk volt, hogy a selejtezett könyvek további
hasznosítása céljából állandó árusítóhelyet alakítsunk ki. A terem a boltív
mentén két részre osztható. A külső teremrészben fénymásolás, hangzó, vizuá-
lis és audiovizuális dokumentumok kölcsönzése folyik, és az iskolás gyerekek
"játszó sarkául" szolgál.

Régóta problémát jelentett, hogy a buszra, vonatra váró bejáró diákok a
déli órákban társasjátékozni, zenét hallgatni szerettek volna. A gyermek-
könyvtár kölcsönzőtere olvasóterem is, így a játszó gyerekek zavarták elmé-
lyülten olvasgató, csendes kutatómunkát végző társaikat. A zenei teremben le-
hetőségünk lesz arra, hogy kellemes környezetben, hasznosan töltsék el a vá-
rakozás idejét.

A várostörténeti kiadványok árusításával, továbbá a hangzó, vizuális és
audiovizuális dokumentumok kölcsönzésével eddig a felnőtt olvasószolgálatos
könyvtárosok foglalkoztak. A zenei anyag átjátszása a tájékoztató könyvtáros
feladata volt. A gyesről visszatérő zenei könyvtáros munkaköre lesz a jövőben
ezeknek a tevékenységeknek az ellátása. így a referensz tájékoztató szolgál-
tatások iránt megnövekedett igények kielégítésében is nagyobb szerepet vál-
lalhatnak a felnőtt olvasószolgálatos kollégák. A tájékoztató könyvtáros pe-
dig a gyermekrészleg tájékoztató feladatainak ellátását is elvégezheti.

A belső teremrész a zenei részleg és a rendezvényterem, amely videófilmve-
títés, könyvtári foglalkozások és rendezvények helyszíne. A felsorolt tevé-
kenységeket a zenei könyvtáros végzi majd, de a fénymásolást végző részmunka-
idős gépíró-adminisztrátor is segíteni fogja munkáját. A fentiek alapján a
megújult zenei könyvtár nemcsak több funkciót lát el, hanem általa új szol-
gáltatások bevezetésére is lehetőség adódik.

Továbbra is pályázunk berendezési tárgyak, bútorok vásárlására, mivel még
szükségünk lenne a hangoskönyv és a videokazetta elhelyezésére alkalmas üve-
ges, zárható szekrényekre, az árusítóhelyen a fal mentén polcokra, a boltív
mentén térelválasztó felszerelésére, a belső teremben az egyik falrész men-
tén üveges tárló szekrényekre, amelyekben a helyi mozgalomtörténeti dokumen-
tumokat tudnánk állandó kiállítás-jelleggel elhelyezni.

Gubuczné Tomor Mária
igazgató, Kisújszállás
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KÖNYVTÁRAINK ÉLETÉBŐL

HELYISMERETI KUTATÓMUNKA A KARCAGI VÁROSI CSOKONAI KÖNYVTÁRBAN

A Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága által az 1982. évre meghirdetett
"Megyei új- és legújabbkori történeti pályázati felhívás" adta az induló lépést
ahhoz, hogy egy helyi kiemelkedő személyiség életútját feldolgozzam.

Mezőgazdasági szakkönyvtáros lévén - az agrártörténeti értékek ápolása
céljából - szívemhez közel álló témát, illetve személyt választottam: Szent-
annai Sámuelt a karcagi Mezőgazdasági Szakközépiskola elődjének, a Földmíves-
iskolának egykori (1912-1933-ig) igazgatóját.

A pályázat elkészült, a szakiskola akkori igazgatója, Erős András lehető-
séget adott számomra egy Szentannai Sámuel emlékszoba berendezésére az iskola
múzeumában, amely általában zárva volt. Ugyanakkor a Debreceni Agrártudományi
Egyetem karcagi Kutató Intézete javasolta, hogy az iskola vegye fel a nagy
talajjavító, Szentannai nevét. Ezt azonban az akkori városi párt- és állami
vezetés megtiltotta. Azóta mély volt a hallgatás róla egészen a rendszervál-
tásig.

Az elmúlt évben már az iskola új igazgatója, Baja Sándor kezdeményezte a
névfelvételt, sőt elkészíttette a neves igazgató szobrát Györfi Sándor karca-
gi szobrászművésszel.

1992. október l-jén történt az iskola életében a nagy esemény, amikor a
karcagi Mezőgazdasági Szakközépiskola ünnepélyes emlékülés keretében hivata-
losan felvette Szentannai Sámuel nevét és felavatta mellszobrát az iskola
parkjában. Természetesen a felújított emlékszobát is megnyitották. Az iskola
utcáját a karcagi Önkormányzati Hivatal Szentannai Sámuel névre változtatta.

1982 óta a "jobb róla hallgatni" tanácsok ellenére - az anyagot gyűjtöget-
tem. Nagy örömömre szolgált, hogy a volt főigazgatót, tudóst, szakírót re-
habilitálták, és végre az őt megillető méltó helyre került.

Szentannai Sámuel 1876-ban született Székelyszentmiklóson. Kemény, székely
ember volt, aki 21 évi karcagi munkásságával beírta nevét nemcsak a mezőgaz-
dasági szakiskolák, hanem a magyar szikjavítás és sziki gazdálkodás történe-
tébe is.

Igazgatói működése alatt az ország hasonló típusú iskolái között a karca-
gi Földmívesiskola az első helyre került. Szikjavítási, rét- és legelőgazdál-
kodási tanfolyamokat szervezett, részt vett szikfásítási akcióban faiskolá-
jával, közreműködésével létejött a Nagykunsági Állattenyésztők Egyesülete,
lókiállításokat, fogathajtó versenyeket, termékkiállításokat rendezett. Te-
henészeti eredményeivel az országos kiállításokon első helyezéseket ért el.
Nagy érdeme, hogy 1926-ban a Nemzetközi Talajtani Kongresszus 50 tudósa lá-
togatott a földmívesiskola szikjavítási kísérleteinek megtekintésére.

1933-ban, nyugdíjazása évében főigazgatóvá nevezték ki.
Munkássága, irodalmi tevékenysége a magyar talajtani tudomány fejlődésé-

ben igen jelentős, külföldön is elismert, a magyar szíkjavítás- és hasznosí-
tás gyakorlatában pedig mérföldkő volt. Nevét a magyar talajtani tudomány
történetét összefoglaló szakirodalom is úttörő-tanító mestereként és hirde-
tőjeként említi. Szakirodalmi és gyakorlati tevékenysége példamutató és kö-
vetendő.

Szentannai Sámuel több közleményében is megfogalmazta azt a ma is érvé-
nyes követelményt, hogy a gyakorló ember számára írandó szakkönyv a tudomá-
nyos tárgyilagosság igényén túl figyelemfelkeltő, egyértelműen közérthető és
munkájában hasznosítható kell, hogy legyen. Ezt valósította meg az élete mun-
kásságát összefoglaló A sziktalaj müvelése és javítása c. 1928-ban, valamint
a Sikeres gazdálkodás sziken és aszályban c. 1936-ban megjelent könyveivel
is. 1953-ban még hallat magáról, amikor a Magyar Tudományos Akadémia felké-
résére részt vesz a szovjet Malcev-féle altalajlazító eke karcagi kipróbálásá-
ban. Kiszolgáltatva az elmúlt rendszer túlkapásainak, nyugdíjától megfosztva,
szegényen, 1956 januárjában 80 éves korában távozott az élők sorából. Itt
nyugszik Karcagon, a szeretett iskolája melletti temetőben, egy kopj áfás sír-
ban.
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Szakirodalmi munkásságának felkutatása során 18 könyv, Hl. szakcikk került
regisztrálásra. Az életmű összeállításához a helyi intézményeken kívül a MTA
Levéltára és Könyvtára, a gödöllői Agrártudományi Egyetem Könyvtára, a debre-
ceni Mezőgazdasági Kamara, a kecskeméti Levéltár, a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum Könyvtárának anyaga adott lehetőséget.
Az emlékszoba 19 tablóján, tárlóiban nemcsak a fenti intézményekben fel-

kutatott dokumentumok másolatait láthatják az érdeklődők, hanem a Szentannai-
család 1982-ben még karcagon élő egyetlen tagja által ajándékozott személyes
jellegű tárgyakat, fényképeket, olajfestményeket is.

A Szentannai-anyag írásos dokumentumai, illetve másolatai megtalálhatók a
karcagi Városi Csokonai Könyvtár helyismereti részlegében.

Dr. Nyíri Lászlóné
könyvtáros, Karcag

OJ SZÍNEK TÓSZEGEN

A sárospataki vándorgyűlésen hallottunk néhány nagyobb könyvtár életéről,
vállalkozásairól. Ennek hatására úgy gondoltam, megismertetem könyvtárunk né-
hány új szolgáltatását azokkal, akik eddig még nem jártak nálunk.

Igaz, a mi többletmunkánk nem hoz annyi pénzt a kasszába, hogy vállalko-
zónak nevezhessük magunkat, de "a szabad kapacitás kihasználása érdekében"
folytatunk néhány nem hagyományosan könyvtári tevékenységet.

Amikor 1990 szeptemberében gyesről visszajöttem, rémülten hallottam né-
hány falusi könyvtár kálváriájáról, esetleges bezáratásáról. Minket nem fe-
nyegetett ilyen veszély, de tudtam, hogy alvó, nehézkes intézményként tarta-
nak számon. Ezen mindenképpen változtatni akartam. A kolléganőmmel összedug-
tuk a fejünket és gyűjtöttük ötleteinket, amiből néhányat később megvalósí-
tottunk.

A történethez hozzátartozik, hogy 1985 szeptemberétől 1990 decemberéig ÁMK
keretében működött a könyvtár, az óvodával, a Művelődési Házzal és az iskolá-
val együtt. 1990 novemberében testületi ülésen tárgyalták az óvoda kiválását
az intézményrendszerből. Ehhez csatlakoztam én is, kérve a könyvtár önállósí-
tását. A képviselőtestület tagjai meghallgatták érveimet, indokaimat, és mel-
lém álltak. Megadták a lehetőséget, hogy bebizonyítsuk: képesek vagyunk rész-
ben önálló intézményként dolgozni. Eljött az idő terveink megvalósításához.
Indulásként, és mivel '90. évi költségvetésünknek közel felét nem a könyvtár-
ra költötte az ÁMK, kaptunk 100.000 Ft-ot. Ebből televíziót, videomagnót, ka-
zettákat és berendezési tárgyakat vásároltunk. Az előbb említett eszközök
megadták a lehetőséget videoklub beindításához.

Vásároltunk még néhány műsoros kazettát, a szolnoki kollégák segítségével
megszerkesztettük a szabályzatunkat, és 1991 áprilisában beindítottuk a klu-
bot, amely azóta is működik, nagyobb részt önfenntartó módon.

A másik megvalósításra váró ötlet a könyvárusítás volt. Elsősorban új
könyveket, de a község lakói által behozott, eladásra szánt könyveket is kí-
nálunk. Az utóbbiaknak nagyobb a sikerük az emberek között.

Néhány hónap elteltével felkeresett minket egy községbeli fotós vállalkozó,
akivel együttműködési megállapodást kötöttünk. Azóta az amatőr fotósoknak is
érdemes benyitni hozzánk, hiszen átvesszük a kidolgozásra szánt tekercseket.
Mindez többletmunkát igényel a könyvtárosoktól. Természetesen ezek nélkül
sem unatkoznánk a munkaidő alatt, de így sikerült felhívni magunkra a figyel-
mozgalmasabbá vált az élet a könyvtár falai között, sőt a költségvetésünket is
ki tudjuk egészíteni a bevételekből.Nyertünk néhány olvasót, a sokrétű szolga,
tatásainkat igénybe vevő látogatót, pénzt, bevételt az intézménynek, és időn-
ként a lakosság érdeklődésének központjába kerültünk.
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Úgy gondolom, manapság egy könyvtár sem engedheti meg magának, hogy a régi
módon éljen és dolgozzon. Változtatnunk kell, nyitottabbá kell válnunk, fel
kell hívni magunkra a figyelmet. Nem szabad megelégednünk a hagyományos
könyvtári munkával. A fenntartók, az esetleges támogatók oda fogják adni a
pénzt, ahol eredményt látnak, ahol tartalmas munka folyik. Nem elégedhetünk
meg mi sem azzal, hogy a kölcsönzőpult mögött ülve csak várjuk az olvasókat
és készítjük a munkánkhoz nélkülözhetetlen katalógusokat. Ennél mindenképpen
több kelli

A községi könyvtáraknak is meg kell próbálniuk helyi információs központtá
válni, minél szélesebb körű adatbázist létrehozni. A következő években ennek
megvalósításán munkálkodunk mi is.

Síposné Nagy Julianna
könyvtárvezető, Tószeg

***

KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁR

A Kunszentmártoni Városi Könyvtár szűkös könyvbeszerzési forrásai meglehe-
tősen nehézkessé teszik a könyvválaszték megfelelő ütemű gyarapítását és fej-
lesztését. Októberben azonban rendkívül előnyös beszerzési lehetőségről érte-
sültünk, melyet igyekeztünk a körülményekhez képest maximálisan kihasználni,
segítséget nyújtva más, hasonló problémával küzdő községi és iskolai könyv-
tárnak is. Összesen 6 közművelődési, továbbá 5 általános és középiskolai
könyvtár jutott így rendkívül olcsón a szükséges könyvekhez. A községi, ill.
városi könyvtárak közül Csépának 2000, Cibakházának 1500, Cserkeszőlőnek 2000,
Tiszakürtnek 2000, Tiszainokának 1000, Kunszentmártonnak 4500.- Ft értékben
sikerült vásárolni. A könyvek bruttó értéke kb. 150 ezer forintot tesz ki,
ténylegesen azonban mindössze 20.000 Ft volt az az összeg, melyet könyvbe-
szerzésre kellett fordítani (az iskolai könyvtárakkal is számolva).

Igen jó összetételben sikerült szert tennünk gyermek- és ifjúsági iroda-
lomra, történelmi regényekre, szakkönyvekre is. A könyveket részben a Poli-
marketing Kft-től /Bp. Dél u. 1./ a könyvek eredeti árának 30 %-áért, rész-
ben a Müveit Nép Könyvterjesztő Vállalat budaörsi telephelyén /a vasútállo-
mással szemben/ 10 %-áért lehetett megvásárolni. Mind a két helyen hasonló
választékot találtunk. A Müveit Nép Vállalatnál hanglemezek, hangkazetták,
CD-lemezek is kaphatók 20 %-os áron.

A válogatáshoz - a felhalmozott könyvmennyiség nagysága miatt - egy nap
kevésnek bizonyult. Érdemes más-más napokon, gyakrabban is körülnézni.

Köszönettel tartozunk a kunszentmártoni Pallér BT-nek, hogy kedvezményes
gépkocsihasználatot biztosított a vásárláshoz, így a kiadások az alacsony fu-
varköltség miatt nem haladták meg a könyvek eredeti árának 20 %-át.

Szathmári József
Kunszentmárton, igazgató

AJÁNLÁS

Óda a fényhez. Vak és gyengénlátó költők és írók antológiája. Szerk. Kör-
mendi Lajos. Kiad. a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. Szolnok,1992.
400 p. Ara 200.- Ft.

Körmendi Lajos előszavából idézünk: "Hazánkban eddig még soha nem jelent
meg antológia látássérült szerzők alkotásaiból...
1990. októberében született meg az a gondolat, hogy össze kell gyűjteni a lá-
tássérült szerzők írásait. A gyűjtő, feltáró munkát dr. Baranyi Imréné, Lak
István és Rózsa Dezső kezdte el. ... A válogató szerkesztő 47 alkotó közül
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harminchat szerző verseiből, novelláiból állította össze a készülő kötet
anyagát. ... A kötet legrégebbi szerzője 1875-ben, a legfiatalabb pedig 1966-
ban született. ... Hét alkotó a fővárosban, a többi vidéken, nyolc pedig or-
szágunk mai határain túl szülezett, közülük öt Erdélyben, kettő a Felvidéken
és egy Kárpátalján. ..."

Megyei vonatkozású szerzők:

Baranyiné Miks Mária: 1953. szept. 8-án született Kéleshalmán.
Könyvtáros volt Jászladányban, később médiatáros Szolnokon. Jelenleg a
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége megyei szervezetének titkára.

Kerekes Géza: 1929. szept. 28-án született Kunhegyesen. Szolnokon, a Ver-
seghy Ferenc Gimnáziumban érettségizett.

Plothné Mezei Erzsébet: 1912. júl. 17-én született a Csík megyei Ditró
községben. Az első világháború után Magyarországra került, az elemi és
polgári iskoláit Karcagon végezte.

KURÁZSI. A civil társadalom lapja. Havonta megjelenő folyóirat. Kiad. a
Nonprofit Alapítvány. Főszerk. Gyergyói Ildikó. Társszerk. Bayer Ilona. Meg-
rendelhető a szerkesztőség postacímén: Budapest, Pf. 706. 1399
Előfizetési díj 1 évre 1164 Ft, fél évre 582 Ft.
A folyóiratot az 1993. évre megrendelők az 1992. évi novemberi és decemberi
számát ingyen megkapják.

Az első éyfolyam első száma októberben jelent meg. ízelítőül egy-két cím:
Változások a nonprofit szervezetek szabályozásában, Megalakult a Nonprofit
Humán Szolgáltatók Kamarája, A Jóléti Szolgálat Alapítvány, Kalendárium (a
különböző pályázatok meghirdetőinek, a pályázatok tartalmának, a benyújtási
határidőknek és a benyújtások helyének listája).

A Helikon együttes 1977 óta járja az országot felnőtt, középiskolás és ál-
talános iskolás közönség számára összeállított zenés-irodalmi műsorokkal. If-
júsági előadásaik az irodalmi tananyagot egészítik ki. A műsorok gyakori ven-
dége Czine Mihály egyetemi tanár, aki bevezető előadásaival ad átfogó képet
egy-egy irodalmi korszakról.
Az együttes a görögországi Helikon hegycsúcsáról kapta nevét. A mitológia

szerint a művészetek és tudományok ihletői, a múzsák laktak itt. A névválasz-
tás meghatározza az együttes munkáját. Előadók: Létay Klára (vers-próza), Bé-
ceffy Sarolta (ének), Mosóczi Miklós - Tornai Péter (gitár), Vági László -
Vaszlik Kálmán (fuvola). Műsoraikon többek között szerepel a népköltészet,
Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Móricz, József Attila, Radnóti,Sán-
ta Ferenc, Sütő András, Tamási Áron, a környező országok magyar irodalma,stí-
lustörténeti órák, Mese a csodafurulyás juhászról, Emlékezés 1956 októberére.
Az előadók tiszteletdíja egy előadás esetén 8000 Ft, 2-3 előadás esetén

6000 Ft.
Cím: Békeffy Sarolta, 1026 Budapest, Harangvirág u. 6/b. Tel.: 1176-1025
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TUDNIVALÓK, HÍREK

Részlet a Magyar Nemzet 1992. okt. 3-i számában megjelent Godot-ra már nem
várhatunk c. cikkből, amely Firch Magda interjúja alapján készült.

"... A Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyv-, lap- és irodalmi fő-
osztályának vezetőjével, Gallyas Csabával hivatalba lépése után, március ele-
jén beszélgetünk. Fél év elteltével Pécsett, az első magyar könyvvásáron ar-
ról kérdeztem...

... Könyvesboltok maradnak-e az ÁKV legjobb boltjai?
- Meg kell maradniuk könyvesboltnak. Bizonyos további működtetésükhöz ha-

zai és szakmai befektetőkre várunk. Ez mindhárom terjesztővállalat boltjaira
vonatkozik,nemcsak az ÁKV-ira. Az a tény, hogy a Müveit Nép átalakítása során
huszonhat boltot sikerült kivennünk az előprivatizációból, nagy fegyvertény.
Ezek biztosan könyvesboltok maradnak, mert az ÁVÜ-vel abban állapodtunk meg,
hogy részben szakmai privatizációs pályázatot írunk ki rájuk, néhányuk meg
kiadókhoz kerül.

- A Művelt Nép feladata a vidéki könyvterjesztés volt. De a könyvek nem
jutottak el vidékre. Mi a helyzet ma?

- Sajnos, még változatlan, de legalább a szervezeti átalakításra vonatko-
zó elvi döntés megszületett szeptember 9-én. Az ÁVÜ igazgatótanácsa elfogadta
a minisztérium javaslatát. A Művelt Nép megalapítja a Bibliofil Kft-t a vidék
talán legjobb huszonöt boltjával és a százhalombattai raktárral. A maradék
része marad meg állami vállalatnak, ez vállalja át az adósságok túlnyomó
többségét - vagyonvesztéssel, valószínűleg rá fog menni a budaörsi raktár
nagy része. Az ingatlaneladásból befolyó összegből fizetik ki a kiadókat.
Most az a nagy kérdés, hogy ez mennyi idő alatt bonyolítható le.

- Mi történik a Tékával, amelyről az a hír járta, hogy vagyona egy részét
már kimenekítette különböző Kft-kbe?

- A Téka helyzete a legnehezebb. Több százmillió forint adóssága van, ami
csak részbeni vagyonvesztéssel rendezhető. Folyik a csődeljárás ellene. Még
vitatkozunk azon, hogy mi történjék a Váci úti Könyvesházzal, amelyet másfél-
millió alaptőkével létrehozott kft-ként működtetnek. Természetesen ez is
csődegyezség része. A minisztériumnak az a terve, hogy mozgalmas, rugalmas,
hatékony vállalkozássá alakítsa, amely csírája lehetne egy új, életképes
szervezetnek.

- Hogyan alakul a Szépirodalmi Könyvkiadó sorsa?
- ügy látszik, szerencsésen. Sikerült a csődegyezség. Rendelkezésre áll az

az összeg, amelyből ki lehet fizetni a tartozásokat. Egyelőre csak annyit
mondhatok, hogy egy külföldi kiadó szándéknyilatkozatot adott be: a Szépiro-
dalmi állami vagyonrészeivel közösen kft-t hozna létre, több tízmillió forint
értékű beruházást végezne, megőrizve a Szépirodalmi nevét, profilját, tervei-
nek egy részét.

- A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Pécsett bemutatta a
könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályainak tervezetét. Változtat-e
ez az anarchikus helyzeten?

- Azt szeretnénk, ha változtatna. Jogi értelemben persze egyelőre nincs
változás, de technikai és piaci értelemben mintha elkezdődött volna. A külső
szemlélő talán észre sem veszi, de belülről érezhető a differenciálódás. Las-
san kihullanak a rostán mindazok, akik érdemtelenül tartják magukat könyvki-
adónak. A kereskedelemre ezt még nem mondhatom el, de a lassú szelektálódás
ott is megindult. ..."

Az 1993. évre szóló munkanaplókat (120 napos, mindennapos) a következő
címen lehet megrendelni:

Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, XIII. Kartács út 24/26. 1139.
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A vajdasági Magyar Anyanyelvápolók Szövetsége Szarvas Gábor, a XIX. száza-
di magyar nyelvtudós emlékének áldozva Nyelvművelő Napokat rendezett október
8-9-10-én a jugoszláviai Adán. A mintegy 12.000 lakosú településre - e 3 na-
pos rendezvénysorozat keretében - nemcsak a Vajdaság sok-sok településéről,
hanem Pozsonyból, Budapestről, Veszprémből és Szolnok megyéből is érkeztek
vendégek. Megyénkből 4 fő kapott meghívást: Deme Fruzsina (a Kunhegyesi Kos-
suth Üti Ált. Iskola 8. osztályos tanulója), Fekete Boglárka (a szolnoki Má-
tyás Király Ált. Iskola 7. osztályos tnaulója), valamint Pápayné Kemenczey
Judit és dr. Horváth Attiláné a Verseghy nyelvművelő verseny szervezőinek
képviselőjeiként.
Az adai vendéglátók gazdag, igényes szakmai programot állítottak össze. Az

általános iskolásoknak játékos nyelvi vetélkedőt szerveztek, a középiskolások
beszédversenyen mérhették össze tudásukat.

A tudományos ülésszak keretében több neves nyelvész előadása hangzott el
(Ágoston Mihály, Grétsy László, Molnár Csikós László, Láncz Irén, Szende Ala-
dár stb.).

A nyelvészek az iskolai anyanyelvápolás helyzetének elemzéséről, a kisebb-
ségben élők (magyar, ukrán, szlovák nemzetiségűek) anyanyelvi oktatásának le-
hetőségeiről, korlátairól szóltak.

Dr. Horváth Attiláné
a gyerekkönyvtár vezetője

A MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója 1992. okt. 13-16-ig Karácsony Sándor Na-
pokat rendezett Földesen.

A 4 napos előadássorozat Karácsony Sándor szelleméhez méltóan, a reformpe-
dagógia jegyében zajlott.

Az ország minden részéből ideérkező gyermekkönyvtárosok többek között meg-
hallgathatták Kövendi Dénes Karácsony Sándor-tanítvány tudományos értékű be-
számolóját a nagy pedagógusról, Vekerdy Tamás pszichológust a Waldorf-peda-
gógiáról . Az Erdei Iskola és az Életfa Iskola módszereiről az Iskolafejlesz-
tési Központ szakemberei referáltak.

A Napok zárásaként Varga Domokos író tartott előadást Könyvek és tanköny-
vek címmel a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán.
A szekció vezetősége meglepetést is tartogatott az érdeklődőknek: okt.

30-án a bécsi Waldorf-iskolát látogathatják meg.

A kisújszállási városi könyvtár 1992. júl. l-jétől 2 szerződéses dolgozó-
ját véglegesítette: Szálai Józsefné felnőtt olvasószolgálati könyvtárost, va-
lamint Varró Lászlóné gyermekkönyvtárost. Szept. l-jétől az adminisztrátori
állásra érettségizett, gépírni tudó fiatalt állított be szerződéssel, rész-
munkaidőben .

A tiszatenyői klubkönyvtár ebben az évben több pályázatot is benyújtott,
közülük négy sikerrel járt. A következő összegeket nyerték: 40.000 Ft-ot a
Művelődési Minisztériumtól a nyugdíjas klub programjainak (kirándulás, öregek
napja, színházlátogatás támogatására), 20.000 Ft-ot a gyerekek téli szünidei
programjára, 10.000 Ft-ot a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Alapítványtól
"indián táborozásra" (25 gyerek júliusban 2 hétig a környékbeli erdőben sá-
tortáborozott, fürdött, kerékpározott, a tábor vezetője Gubán Istvánné könyv-
táros volt), 10.000 Ft-ot a megyei közművelődési alapból egy gyerekeknek szóló,
a családi élettel foglalkozó előadássorozatra.
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KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak hfradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Hegyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér U.
Megjelenik havonta, 230 példányban.


