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Az önáJJó könyvtárak száma változatlanul 78, a
fiókok léte azonban egyre bizonytalanabbá válik.
Jelenleg mindössze 90 működik a megyében, közü-
lük a községekben csupán 26.

A meglévő 31 gyerek- és 18 zenei részleg évek
óta ennyi, a felszereltségben viszont történt szerény
fejlődés: 27könyvtárban van video-berendezés és
12-ben számitógép.

192 főfoglalkozású és 36 részfoglalkozású
könyvtáros látja el a szakmát - hasonlóan a múlt
évihez. Megjegyezzük, hogy a községekben, főként
az AMK-kat működtetőkben egyre gyakoribbá válik
a 8 órás szakalkalmazottak "félműszakositása ", kö-
vetkezésképpen a nyitvatartási idő megkurtítása.

Az alapterület összességében a szükségesnek 49
%-a. Zsúfolt a szolnoki megyei és a városi, a jászá-
rokszállási, a kunszentmártoni, a mezőtúri és a tö-
rökszentmiklósi városi könyvtár. Tulajdonképpen a
tiszafüredin kívül'minden városi könyvtárunk elhe-
lyezései gondokkal küzd. A községeket tekintve
Tiszaug, Tiszapüspöki, Tiszabő, Rákóczifalva
könyvtárát szorongatják leginkább a falak.

Az 1992-ben megrendelt periodikumok száma
ismét csökkent 100 féleséggel. Sok kistelepülés
csupán pár darab újságot, hetilapot járathat, s ráadá-
sul a hátrányos helyzetű, nagyrészt munkanélküli la-
kosság nem képes a kiadványokat megvásárolni.
Tiszabő, Tiszainoka, Jászivány Szászberek, Szele-
vény Tiszaderzs, Rákócziújfalu olvasói 1-3 perio-
dikumot vehetnek a kezükbe; de a nagyobb közsé-
gi könyvtárak sincsenek rózsásabb helyzetben: Ti-
szajenő 7, Nagykörű 10, Jászalsószentgyörgy 13,
Kunmadaras 10 féle újságot, folyóiratot rendelt.

Az állománygyarapításra fordítható pénzössze-
gek látszólag szépen emelkedtek: az eredeti költ-
ségvetésből 5, az egyéb támogatással együtt számít-
va 7 millió Ft-tal. Az összességében 17millió Ft-on
62.000 db dokumentumot vásárolhattak könyvtá-
raink, 10.000-rel többet, mint az előző évben.
(Szomorú emlékezésképpen: 10 évvel ezelőtt 5
millió Ft-ért 108.000 dokumentumot szereztünk
be.)

1991.

4 megye 1 lakosára 40 Ft könyvbeszerzési keret
jut. Jóval az átlag alatt állnak: Jászapáti, Karcag,
Törökszentmiklós, továbbá Nagyrév, Tiszaug,
Szászberek, Nagyiván, Ötményes, Tiszasas, Tisza-
derzs, Tiszakürt, Rákócziújfalu, Alattyán, Tiszabő,
Cserkeszőlő, Jászdózsa, Tiszaszentimre, Beseny-
szög, Kengyel, Öcsöd, Cibakháza, Kenderes, Kun-
madaras, Ujszász.

A hálózat tavaly vásárolt dokumentumainak 88
%-a könyv. A teljes állomány nagysága 2.386.817,
ebből könyv 2.256.689, időszaki kiadvány 43.861,
hangzó anyag 57.647, egyéb dokumentum 28.620.
Egy lakosra 5,6 dokumentum esik. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a könyveket érintő nagyarányú elavult-
ság és a fölösleges példányok felszaporodása in-
tenzívebb törlésre ösztökélte a kollégákat: közel
75 ezer kötettel csappant meg ily módon az állo-
mány. (Több ez, mint a gyarapodás.)

Az olvasók számának folyamatos csökkenését itt
nem áll módunkban elemezni - talán a szakma nem
is igényli, hiszen országosan közismertek az okok.
Jelenleg a megye lakosságának 18 %-a beiratkozott
olvasó, szám szerint 76.109, 42 %-a gyerek. Örven-
detes a látogatások növekedése a községekben. Ez
ma azt jelenti, hogy a kedvezőtlenebb helyzetben
élő falusi lakosság egyre erőteljesebben veszi
igénybe a szolgáltatásokat, sűrűbben jár a könyv-
tárba, több könyvet visz haza, mint a korábbi
években.

Rövidesen kiadjuk az évente megjelenő statisz-
tikai táblázatos füzetünket, melyben ki-ki megtalál-

ja a saját könyvtárára vonatkozó adatokat. Itt most
csak a községi könyvtárak forgalmi adatainak pozi-
tív változását támasztjuk alá az alábbi adatokkal,
hogy érzékeltessük: a falvak, a kis- és hátrányos
helyzetben tiildoklótelepülésekmégfokozottabban
rászorulnak az anyagi-erkölcsi támogatásra, segí-
tésre, törődésre, mint valaha. Már csak emiatt sem
érthetünk egyet a könyvtári törvénytervezetnek az-
zal a koncepciójával, miszerint könyvtárat működ-
tetni csak meghatározott létszámú lakos alapján
szükséges.

1992.

Községi olvasók
-"- látogatók

1 olvasóra
-"- köles.köt.

1 olvasóra

30.685
333.077

10,9
727.843
23.7
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30.029
341.833
11,4

759.329
25,3

Lengyelné Molnár Klára
módszertani oszt.vez.



Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 1992. december 18-1 ülésére. 3. rész

(Az előterjesztés szövegének második részét az 1993. februári számunkban közöltük. Alább a harmadik, az
áprilisi számban a befejező részt tesszük közzé.)

2.) A fejlődés elemei, feladatai

A célkitűzések megvalósítása
térségenként, településenként
eltérő feladatokat, eszközöket
és módszereket tesz szükséges-
sé.
Az elmaradott kistérségek von-
zásközpontjainak nagyobb
mértékű előrelépése szükséges
a magasabb szintű ellátási for-
mák és egy bővebb munkahely
választék kialakítása érdeké-
ben. A kulcstelepülés-hiányos
térségekben pedig célszerű az
elmaradott települések közötti
együttműködés megteremtése,
fejlesztése. (Pl. Tiszaörs, Kőte-
lek, Tiszakürt, Tiszaroff, Csépa
és térségük.) Ezekben a hori-
zontális együttműködésen ala-
puló ellátási funkciók biztosít-
hatják a térség kiegyensúlyozot-
tabb fejlődését, a magasabb
szintű ellátási formák (iparcikk
kereskedelem, szakorvosi ren-
delés, stb.) decentralizálódá-
sát.
Egyes hátrányos helyzetű térsé-
gek fejlődésében meghatározó
szerepe lesz a megyén kívüli
vonzásközpontokhoz való kap-
csolódási feltételek megterem-
tésének így erősödhet pl. Tisza-
jenő, Vezseny, a tiszazugi kö-
zségek és Mesterszállás, Mező-
hék vonzódása Bács-Kiskun,
Csongrád és Békés megye felé,
vagy Jászivány, Jászágó közsé-
geké Heves megye irányába.
Mezőtúr, Szolnok, és Jászbe-
rény térségében elhelyezkedő
településeknél magasabb szintű
ellátás e központokból bizto-
sítható. Az egyedi fejlesztés ál-
talános követelmény lesz ott,
ahol a községek fejlődése szo-
rosabban összekapcsolódik.
A fejlesztés szociálpolitikai
eszközeit a Közép-Tiszavidék
cigánylakta községeiben, illet-
ve az öregedő népességű tele-
püléseken (pl. Tiszainoka,
Nagyrév, Tomajmonostora) kell
igénybe venni.
E települések felzárkóztatására
fokozottabban szükséges fel-
használni a központi költségve-
tési forrásokat, figyelembe véve
a gazdasági bázis, a megélheté-
si lehetőség kialakításának el-
sődlegességét.
A települési fejlettség tényezői
közül a gazdasági, megélhetési

lehetőségek játsszák az elsőd-
leges szerepet, mivel a helyi jö-
vedelemszerzési lehetőségek
bővülése a népességmegtartás,
az elvándorlás csökkentésének
egyik meghatározó tényezője.
Alapvető feladat a munkanélkü-
liség felszámolásának megkez-
dése vagy legalább szintentar-
tásának biztosítása valamennyi
településen.
Az új vállalkozási formák elter-
jesztését is támogatni szüksé-
ges, a nagyobb jövedelmezőség
elérése érdekében. így pl. a Ti-
szazug térségében zöldség-,
gyümölcs-, szőlőtermelő, más
területeken pedig állattenyész-
tő, fűztermelő, halászati stb.
vállalkozások létrehozására in-
dokolt törekedni. Tiszafüred
térségében a rizstermelés felté-
teleinek megteremtése is fontos
feladat lehet. A legrosszabb
minőségű földterületeket cél-
szerű kivonni a művelésből és
visszaállítani a gyepgazdálko-
dást, az állattenyésztést. Ahol a
munkaerő megtartása, vagy le-
kötésének növelése a cél, ott
elsősorban a kézi munka (do-
hánytermesztés, konyhakerté-
szet stb.) részarányának a növe-
lésejelenthet megoldást.
A hátrányos helyzetű települé-
seken jelenleg kihasználatlan és
ipari célokra alkalmassá tehető
épületek hasznosításával üzemi
munkahelyek hozhatók létre.
Ezzel egyidejűleg szorgalmazni
kell, hogy a beállítható munka-
erőtartalék a szükséges szakké-
pesítést megszerezhesse. Cél-
szerű a hatékony, jövedelmező
tevékenységek települése. E té-
ren a helyi kezdeményezésű
vállalkozások játszhatnak meg-
határozó szerepet.
A rétegspecifikus foglalkozta-
tási gondok felerősödése, a nö-
vekvő cigánynépességű telepü-
lések sajátos gondjai szüksé-
gessé teszik a foglalkoztatási
lehetőségek bővítését. Ez szer-
vezéssel és beruházással való-
sítható meg.

Ide sorolandó a helyi munkahe-
lyek fejlesztése, a munkaerő-
képzés, a munkahelyek műkö-
dése a vonzásközpontokban és
az ingázás feltételeinek javítá-
sa.

A munkanélküliség felszámolá-
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sá érdekében új munkahelyek
kialakítására elsősorban a Ti-
szazugban és a Közép-
Tiszavidéken van fokozottan
szükség. A térségekre jellemző
alacsony szellemi potenciál és a
munkaerő szakképzetlenségé-
nek felszámolása csak össze-
hangolt tevékenység útján biz-
tosítható. Célszerű azért egy
megyei oktatás-, szakképzésfej-
lesztési koncepciót kialakítani,
illetve egyéb eszközökkel biz-
tosítani a szakképzettebb, kva-
lifikáltabb munkaerő ittmara-
dását, letelepedését.
Sajátos gondot jelent a növekvő
cigánynépességű települések
felhalmozódott foglalkoztatási
problémáinak kezelése. Ezek-
nél elsősorban a munkakultúra
elterjedésére, fejlesztésére
szükséges hangsúlyt helyezni.
Ezt a cigányság hagyományos
"szakmáinak" újbóli megterem-
tésével, a közhasznú munka és
egyéb sajátos lehetőségek ki-
alakításával lehet biztosítani.
A hátrányos helyzetű települé-
sek viszonylag jelentősebb ipa-
rosítása, a termelőerők decent-
ralizált lekötése, a kiegészítő
beruházások megvalósítása
azonban a gazdaságosság
szempontjából várhatóan mind
több akadályba fog ütközni. A
települések többségénél a mun-
kahelyfejlesztés nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi
értelemben is felvetődik.
A helyi adottságok hasznosítá-
sának, a foglalkoztatási lehető-
ségek bővítésének egy sajátos
iránya lehet a települések üdü-
lési és idegenforgalmi lehető-
séginek kiaknázása. Erre első-
sorban a Tisza-tó mentén, a Ti-
szazugban van lehetőség, táv-
latban valamennyi tiszamenti
községnél.

A gazdasági potenciál - kiemel-
ten a jövedelemszerzési lehető-
ségek - fejlesztése összességé-
ben valamennyi településen ál-
talános feladatként jelentkezik.
A munkahelyek és vállalkozá-
sok fejlesztésében a Megyei
Munkaügyi Tanács, a Megyei
Munkaügyi Központ, a Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány, a megyei önkormányzat, a
településszövetségek, a telepü-
lések, a térségfejlesztési szerve-
ződések, a vállalkozói szövet-



ségek és a pénzintézetek koor-
dinált megyei befektetés- és
vállalkozásélénkítési magatar-
tásáravan szükség.

A közlekedés fejlesztése ki-
emelt fontosságú lesz. Javítani
szükséges a tiszazugi községek
közúthálózati kapcsolatát a
megyeszékhellyel, Kunszent-
mártonnal, illetve a közvetlen
összeköttetésüket egymással. A
Tisza-tó jobb elérhetőségét és a
jászsági települések kapcsola-
tait elsősorban a meglévő úthá-
lózat korszerűsítésével, a köz-
lekedés jobb szervezésével ki
kell építeni; a Törökszentmik-
lós i^.iuii falvak úthálózati
zsáktelepülések elzártságát a
kompok és a hajójáratok vissza-
állításával oldani szükséges. A
szomszédos megyékkel való
közúti kapcsolatok javítását a
jobb megyeközi együttműködés
keretében lehetséges biztosíta-
ni.

A telefonhálózat kiépítése, va-
lamennyi település bekötése a
távhívásba az évtized közepéig
kiemelten megoldandó feladat.
E téren a távközlési törvény
adta lehetőségekkel kell élni,
biztosítva a létrejött térségi tár-
saságok további működését.

A települések energiagazdál-
kodása keretében a biztonsá-
gos, folyamatos, többirányú
energiaellátás kiépítésére kell
hangsúlyt helyezni. A földgáz-
zal való ellátást lehetőleg az
évtized végéig valamennyi te-
lepülésen biztosítani szükséges.

Az elmaradott térségek vi-
szonylag tisztább környezeté-
nek megőrzésére nagy hang-
súlyt indokolt helyezni. Célsze-
rű a megvalósuló létesítmé-
nyeknél a környezetvédelmi
követelményeket messzeme-
nően érvényesíteni.

Az infrastruktúra javítása - kü-
lönösen az évtized második
felében - három fő feladat köré
csoportosítható:
1. A közműhálózat fejlesztése.
2. Az alapfokú szociális infrast-
ruktúra biztosítása.
3. A középfokú ellátás elérhető-
ségének biztosítása.

A közműhálózat fejlesztésénél
alapvető cél, hogy ezeken a te-
lepüléseken is jöjjenek létre a
kulturált és korszerű lakhatási

körülmények feltételei. így az
ezredforduóig meg kell terem-
teni e településeken a népesség
egészséges ivóvízzel való ellá-
tását, a közüzemi vízhálózat la-
káson belüli bekötését. A bel-
és talajvíz elvezetésére szolgáló
rendszerek kiépítése ugyancsak
egyidejűleg megoldandó fel-
adat.
A szennyvízelvezetés, tisztítás
rendszerei e településkörben
széleskörűen vélelmezhetően
csak az ezredforduló körül
fognak megjelenni.

Az alapfokú szociális infrast-
ruktúra kiépítése rövidebb idő-
távon megvalósítandó feladat.
Különösen az időskorú népes-
ség számának gyorsütemű
emelkedése miatt^-a területi
gondozás szélesítése, a hétvégi
ügyeleti rendszer decentralizá-
lása, a gyógyszerellátás, a szak-
rendelések területileg ará-
nyosabb biztosítása vagy a
mentőszolgálat bővítése mie-
lőbbi megoldásra vár. E téren a
családorvosi rendszer és a vál-
lalkozások kialakulása gyors,
pozitív áttörést hozhat.
A nagyrészt cigányok által la-
kott településeken olyan speci-
ális ellátó hálózatot kell létre-
hozni, amely alkalmas e réteg
szocializációjának, beilleszke-
désének elősegítésére, a ci-
gányság sajátos problémáinak
komplexebb megoldására, a
munkát vállalók célszerű, rend-
szeres foglalkoztatására.
A szociális infrastruktúra meg-
felelő kiépítése elsősorban he-
lyi feladat, s mint ilyen, a köz-
ponti szociálpolitikai progra-
mokhoz is igazodó végrehajtást
igényel.

A középfokú ellátás biztosításá-
ra, de főként az ellátást nyújtó
intézmények optimális elérhe-
tőségére elsősorban szervezési
módszerek (menetrend korsze-
rűsítés, céljáratok, mozgójára-
tok biztosítása stb.) útján nyílik
lehetőség.
Bizonyos magasabb szintű ellá-
tási formák szükségszerűen
meg kell, hog\ jelenjenek a ho-
rizontális kistérségekben még a
'90-es években. Szervezési in-
tézkedésekkel az elérhetőség
már a közeljövőben javítható.
Az elmaradott térségeket érintő
magasabb szintű ellátás fejlesz-
tését célszerű az érintett telepü-
lések forrásainak koncentrálá-
sával megvalósítani.

A kereskedelmi ellátás fejlesz-
tése terén elsősorban a ma-
gánszféra fejlődése hozhat vál-
tozást. Az önkormányzatok elő-
segíthetik azt, hogy az alapvető
élelmiszerkínálat mind több te-
lepülésen kiegészüljön a napi
ruházati és iparcikkek, a háztáji
kisárutermeléshez szükséges
eszközök és a "Tüzép-cikkek"
kínálatával.

A fogyasztási szolgáltatások el-
látásában továbbra is meghatá-
rozó marad a kisipar szerepe,
itt némi fejlődés és differenciá-
lódás várható. A helyi önkor-
mányzatoknak szükség szerint
élniük kell a különféle ked-
vezmények és támogatások
nyújtásának lehetőségével.

Az alapfokú oktatás és közmű-
velődés tevékenységét a helyi
körülményekhez igazodó szük-
séglet szerint differenciáltan az
óvodai és általános iskolai ta-
nulócsoportok létszámának
csökkentésével, a napközi ott-
honi ellátás javításával, a szük-
ségtantermek kiváltásával, a
tornaterem, tornaszobák építé-
sével, az üres álláshelyek és ké-
pesítés nélküliek számának
mérséklésével indokolt javíta-
ni.

A települések szellemi potenci-
áliának emelése mind a gazda-
sági bázis, mind a községek
általános fejlődésének megha-
tározó feltétele. Ehhez a helyi
közművelődési tevékenység- és
intézményrendszer, továbbá az
alapfokú oktatás szakmai szín-
vonalának és módszereinek ra-
dikális megújítása szükséges.
Olyan felzárkóztató típusú kép-
zési, nevelési, kulturálódási
módszerek bevezetésére van
szükség, amely belátható időn
belül elmozdulást eredményez-
het. Az ehhez szükséges mód-
szertani és szakmai bázist meg
kell erősíteni.
A szakképzettség javítását e te-
rületeken kihelyezett át- és to-
vábbképző intézmények mie-
lőbbi kialakításával célszrű
erősíteni. Az e térségből to-
vábbtanulni szándékozók és az
ott oktató pedagógusok támo-
gatása érdekében speciális me-
gyei alapok, ösztönzőrendsze-
rek kialakítása szükséges.

Az elmaradott térségek felzár-
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kóztatása nem lehetséges a he-
lyi társadalmi bázis megterem-
tése, a helyi közmegegyezés ki-
alakulása nélkül. Ennek feltéte-
lei a közös célok kialakítása,
elfogadtatása, a lakosság ter-
helhetőségi határainak betartá-
sa, a helyi közösségek és ha-

gyományok újraszervezése, a
bizalom, az állampolgári hit, a
települési méltóság és egyenlő-
ség erősítése.

A településkép általános rende-
zettebbé, igényesebbé, korsze-
rűbbé, kulturáltabbá tételével, a

hagyományos beépítési módok
és szerkezeti elemek megőrzé-
sével is javítani kell a lakosság
életminőségét.

(Folytatása következik.)

Keresik az igazit

KÖLTÖZIK A MEGYEI KÖNYVTÁR?

Évtizedek óta küzd helyhi-
ánnyal, raktározási gondokkal
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei könyvtár. A Kossuth téri
épület felújítási munkái, a mú-
zeummal való társbérletből
adódó problémák különösen
időszerűvé teszik a könyvtár
elhelyezésének kérdését.

Lapunkban már többször
helyt adtunk a költözésről szó-
ló véleményeknek, a megyei
önkormányzat elképzeléseit vi-
tató szakmai ellenérveknek.

Ferenczi György, a megyei
közgyűlés alelnöke a megye és
a Szolnok megyei jogú város
önkormányzatai kulturális bi-
zottságainak együttes ülésén
hangsúlyozta, hogy az intéz-
mény sorsáról szóló helyes
döntés közös megyei és városi
érdek.

A pénzügyi realitások azt
mutatják, hogy új épület létre-
hozása csak álom. A közvéle-
mény viszont elvárja, hogy
megnyugtatóan rendeződjön a
könyvtár sorsa. Boros Lajos, a
megyei közgyűlés elnöke fel-
hívta a figyelmet az új vizsgála-
tok mielőbbi elvégzésére, hi-
szen májusig be kell adni a
pályázatokat a központi támo-
gatásra. Halász István or-
szággyűlési képviselő azon vé-
leményének adott hangot, hogy
ezt a városépítő intézményt
nem szabad kirakni a város
központjából.

Milyen elképzelések merül-
tek fel? Az első hírek arról
szóltak, hogy a Mikszáth Kál-
mán úti Agrober székházat
szemelték ki a könyvtár számá-
ra.

Ez a változat megosztotta a

véleményeket, néhányan óbbon
látták vélni a megoldást, ma-
sok, így a könyvtárosok - tohát
a szakma - a szakértői vélemé-
nyekre hivatkozva más megol-
dások figyelembevételéi is ja-
vasolta.

A szakvélemény szerint a
székház födémszerkezete nem,
illetve korlátozottan alkalmas a
papír tárolására. A polcokat
csak az ablakokkal párhuzamo-
san, a falaktól távol lehetne fel-
állítani. Ráadásul az alapterület
is kevés, bővítésre szorulna.

Felötlött egy másik lehető-
ség. A Kossuth téri leánykollé-
gium felszabadulása esetén a
könyvtár a város főterén mara-
radhatna, így nem szakadna el
a kulturális élet központjától.

Ebben az esetben a Mikszáth
úti épületet alakítanák át kollé-
giummá. Az együttes ülés ered-
ményességét bizonyítja, hogy a
megyei önkormányzat részéről
nem vetették el a javaslatot, fel-
kérték a szakértőket, hogy foly-
tassák le a vizsgálatot és tárják
fel az átalakítások költségeit.

Most tehát három változat
maradt a felszínen: a Mikszáth
útra való költözés, a leánykol-
légium átalakítása és valamely
másik épület felhasználhatósá-
gának vizsgálata a Kossuth téri
tömbben. Talán a három meg-
oldás között van az igazi.

-b-

(Nagyalföld, 1993. márc. 5.)
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KÖNYV AJÁNLÁS

Mit tegyünk az új
könyvek polcára?

Új sorozat látott nap-
világot "Magyarország
Krónikája" címmel.
Göncz Árpád előszavából
megtudhatjuk, hogy
ezekből a kis könyvecs-
kékből eligazítást kapha-
tunk történelmünk vita-
tott, de biztosnak látszó
kérdéseiről is.

Divatos kifejezéssel
élve azt mondhatjuk,
hogy hiányt pótló művek
sorát kapjuk kezünkbe,
hiszen éppen a történe-
lem tanítása terén mutat-
koznak a legnagyobb
gondok napjainkban. A
cél az, hogy megszaba-
duljunk közelebbi és tá-
volabbi történelmünk
torzított képétől, a dog-
matikus, hamis ideológi-
áktól. Talán e sorozat se-
gíteni fog ebben. Segíthet
tanárnak, diáknak, szü-
lőnek, gyereknek, s nem
utolsó sorban a könyvtá-
rosnak, aki olvasói kezé-
be adhatja e köteteket.

Mikor adhatjuk kéz-
be?

Akkor, ha olvasónk
(legyen az diák vagy ta-
nár) egy adott korról ér-
deklődik. Nem csak tör-
ténelmi tényeket és
összefüggéseket, egy-egy
kor szellemét és alkotóit
találhatja itt, hanem idő-
rendi tájékoztatót, iro-
dalmi útmutatót, terje-
delmes bibliográfiát, sőt
némelyik könyvben még
illusztrációt is. Felhasz-
nálhatja ezeket a könyve-
ket a tanítási anyag ki-
egészítéseként, de forrás-
jegyzéke további búvár-
kodásra is ösztönözheti.

(folyt, a köv.oldalon)



A 12 darabból álló so-
rozatból eddig hét kerül-
hetett az olvasóhoz, idő-
rendben a következők:

Fodor István: A magyar
ság születése

Makk Ferenc: A királyság
első százada

Kristó Gyula: Az Árpád-
ház tündöklése és hanyat-

lása
Draskóczy István: A lili-

omjegyében
Kovács Péter: A Hunyadi-

ak kora
Ágoston Gábor: A hódolt

Magyarország
Tóth István György: Há-

rom ország egy haza

A további öt kötet ha-
marosan a könyvesbol-
tokba kerül:
Poór János: A kompro-

misszumok kora
Veliky János: A polgáro-

sodás hajnala
Gerő András: A polgáro-

sodás kora
L.Nagy Zsuzsa: Két hábo-

rú között
Rév István: A negyven
(négy) év története.

A tartalmi vonatkozá-
son túl azért is ajánlhatom
e könyvek beszerzését,
mert praktikusak. Prakti-
kusak alakjuk, formátu-
muk miatt, hiszen zseb-
könyv jellegűek, és prak-
tikusak kisebb könyvtá-
raknak is, amelyek kevés
pénzből gazdálkodnak
(az egyes kötetek ára: 55
Ft!).

A sorozat a Művelődé-
si és Közoktatási Minisz-
térium és a Lukács
György Alapítvány támo-
gatásával jelenik meg az
ADAMS könyvkiadó
gondozásában.

Bízom abban, hogy si-
került felkeltenem az ér-
deklődést és a vásárlási
kedvet, és megyénk min-
den könyvtárának polcán
ott sorakoznak majd a
"Magyarország Króniká-
ja" kötetei.

Lustyiklstvánné
gyermekkönyvtáros,

Megyei Könyvtár

TUDNIVALÓK

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Népjóléti Irodá-
jának vezetője 131/1993. sz.
levelében sajnálattal állapítja
meg, hogy az a tapasztalata,
miszerint "Szolnok kivételével
a megye többi területéről, kü-
lönösen az új kitüntetési alkal-
makra és formákra (pl. A Ma-
gyar Kultúra Napja) - kevés
megalapozott vélemény érkezik
a minisztériumokba. Kiváltképp
nagy a tartózkodás a magasabb
elismerésre javasolástól. Ebből
adódik, hogy az odaítélésben
aránytalanságok, egyoldalúsá-
gokjelennek meg."

Azért, hogy a fenti megálla-
pítás a jövőben megváltozzék -
segítségül - ismertetjük a ré-
szint új, részint nem egészen új
kitüntetési formákat és alkal-
makat, amelyekkel egyrészt a
könyvtárosok, másrészt az ön-
kormányzatok és egyéb szerve-
zetek, stb. munkatársai is kitün-
tethetők, akik a könyvtárügy
előrehaladásáért saját területü-
kön sokat tettek, tesznek.
- Szinyei József díj - ado-
mányozható: aug. 20.

Azoknak a könyvtárosoknak
adományozható, akik hosszabb
időn át kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak, és tevékeny-
ségükkel, kezdeményezéseik-
kel szakterületük fejlődését se-
gítik elő.
- A Művelődés Szolgála-
táért díj - adományozható:
aug. 20.

Az oktatás, a kultúra és a
közművelődés érdekében
hosszabb időn át, kiemelkedő
munkát végző minisztériumi,
intézményi és egyéb (gazdasá-
gi, üzemeltetői, stb.) dolgozók
részére adományozható.
- A Népművelésért díj azok-
nak a közművelődésben dolgo-
zó szakembereknek adomá-
nyozható, akik az iskolán kívüli
művelődésben elméleti tevé-
kenységükkel, új módszerek
kidolgozásával, azok alkalma-
zásával és terjesztésével ki-
emelkedő eredménnyel szol-
gálták a korszerű művelődési és
művészi ízlés fejlesztését.
(A művelődés területén adomá-
nyozható elismerésekről a
12/1991./VII.6./ MKM rende-
let és az azt módosító
3/1992./III./ MKM rendelet,
valamint a 116/1992./XI.30./
MKM rendelet intézkedik. Te-
hát, akinek bővebb információ-
ra van szüksége, a fenti rende-
leteket kell elővennie.
- A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyéért Díj, amelyet évente
aug. 20-án adnak át a kiemel-
kedő oktató-nevelő, ill. kulturá-
lis munka, valamint művészeti,
gyógyító, megelőző és szociális
tevékenység, ifjúságpolitikai
feladat, sportmunka elismeré-
sere.

Nagy Lászlóné
titkárságvezető,

Megyei Könyvtár

***

Az alábbi szakmai közleményt a Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Főosztálya valamennyi polgármesteri hivatalnak

megküldte.

Körlevél
Az önkormányzati költségvetés intézményi szakszervezetekkel való

egyeztetésének szükségességéről

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 4. paragrafusának (5-6.)
bekezdése alapján valamennyi önkormányzat köteles előzetes érdeke-
gyeztetést folytatni a településen a költségvetési intézményben működő
szakszervezetek képviselőivel, így a pedagógus, az egészségügyi, a
közgyűjteményi és közművelődési, a művészeti, a tudományos stb. szak-
szervezetek felhatalmazott képviselőivel.



Tájékoztatjuk az önkormányzatokat, hogy az előzetes érdekegyeztetés nélkül
hozott önkormányzati költségvetési rendeletek, illetve a dolgozók nagyobb
csoportját érintő döntéseik törvénysértőek lehetnek. A jogviták elkerülése
érdekében jelezzük, hogy a hivatalos érdekegyeztetés lefolytatása mind az
önkormányzatoknak, mind a helyi szakszervezeteknek érdekében áll.

Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztálya

H Í R E K

Ismét távozik a hálózatból - nyugdíjba - egy régi
munkatárs. Nemes András, a Jászberényi Városi
Könyvtár igazgatója július 15-én kezdi meg jól
kiérdemelt pihenő éveit. Nevét nemcsak a megyé-
ben, az országban is sokan ismerik. 1953 óta a Vá-
rosi Könyvtár munkatársa. Igazgatóvá történt kine-
vezése előtt évtizedekig a hálózat könyvtárainak
példamutató, gondos, ötletekkel teli irányítója,
"gyakorló" módszertanosa volt. A városi könyvtá-
rak igazgatói és a Megyei Könyvtár munkatársai
március 9-én köszöntötték és kívántak neki még
sok-sok jó egészségben töltött nyugalmas évet, de
nem elszakadást a megye könyvtári életétől.

A jászárokszállási Városi Önkormányzati Testü-
let Ádám Gábornét nevezte ki a Városi Könyvtár
igazgatójává, 1993. febr. 24-én. Megbízatása öt évre
szóL

Ádám Gáborné Dóka Katalin Jászárokszálláson
érettségizett 1974-ben, ezután a művelődési ház
népművelője, majd mb. igazgatója volt. 1978-ban
szerzett diplomát a Debreceni Tanítóképző Főisko-
la népművelő-könyvtáros szakán. 1980-ban került a
Városi Könyvtárba. 1988-ban ismét diplomát szer-

zett Nyíregyházán. Urvölgyi Andrásné nyugdíjba
vonulása után, 1993. március l-jétől - 6 évre - az
önkormányzat kinevezte az intézmény igazgatójá-
vá. Jászárokszállás közéleti lapjának, a Jászvidék-
nek szerkesztőbizottsági tagja. A lapban vetélkedőt
indított "Kalandozások az ismeretek birodalmá-
ban" címmel. A könyvtár első alkalommal rendezi
meg a Kazinczy verseny területi fordulóját.

Ádám Gáboménak két gyermeke van: Arnold és
Attila.

Tomajmonostorán vidám, játékos vetélkedőt
szervezett a könyvtár március 19-én. Villámkérdé-
seket, irodalmi, történelmi, zenei, földrajzi, sport-
tal kapcsolatos és gyakorlati feladatokat kellett
megoldaniuk a fiúknak, akiket a lányok hívtak ki a
versengésre. A többszáz - jutalomnak szánt - pala-
csintát és fánkot a fiatalok készítették. A rendez-
vény végén a kunhegyesi "Green apple" együttes
muzsikált. A fiúk úgy döntöttek, hogy legközelebb
ők hívják ki vetélkedőre a lányokat, még nem tudni,
milyen kérdésekkel, de hogy főzés, mosás, kézi-
munka nem szerepel a programban, az biztos.

. - KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára

Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Kiadja: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban.
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