
II. évf. 4. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1993. április

AZ ELSŐ MEGYEI KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOKRÓL

(1993. márc. 29 - ápr. 2.)

A rossz léte serkent a jobb akarására. Talán így
summázható az ok, ami miatt belevágtunk e hét
megszervezésébe.

Szakmánk egyik nyavalyája, hogy minden gondját-
baját, jövőbe néző terveit egymás között, házon belül
akarjuk orvosolni, megvalósítani. Mindannyian tud-
juk pedig, hogy elválaszthatatlan hármas kapcsolatról
szól az életünk: KÖNYV (INFORMÁCIÓ) - KÖNYV-
TÁROS - OLVASÓ (HASZNÁLÓ) = KÖNYVTÁR.

Legnagyobb szövetségesünkké a könyvtár haszná-
lóit kell tennünk, akkor is, ha gyógyítani akarunk,
akkor is, ha terveket készítünk. Azt gondoltuk, hogy
ezután minden évben egy hét az olvasóké legyen, úgy,
hogy a könyvtári szolgáltatásokból mélyebben merít-
hessenek. Adjunk lehetőséget a könyvtárak életének,
működésének megismerésére, olyan programokon,
rendezvényeken való részvételre, amelyek egyébként
a "hétköznapi" munkakapcsolatainkba nem férnek
bele.

Egyetlen napot szántunk szakmai témákra, az el-
sőt, amely egyben a hét ünnepélyes megnyitása volt. A
fórumtól azt vártuk, hogy meghívott előadóink által
áttekintést kapjunk kulturális jelenünkről, a könyvtá-
rak helyzetéről, jövőjéről. Kérdéseink voltak: Meg

• tudnak-e felelni a könyvtárak e kor kihívásainak; Ha-
ladnak vagy maradnak hagyományos szerepkörük-
ben; - A fejlődés feltétele az infrastruktúra? S ha e
tekintetben Jász-Nagykun-Szolnok megye ellátottsá-
ga jó, információ-technológiai eszközökkel a vidéki
elzártság, bezártság csökkenthető-e? - Van-e megol-
dásra elképzelése a könyvtárosnak?

Eszmecsere folyt a hosszúra sikerült (14.00-17.30)
fórumon a szakma és a fenntartók között. (Talán
gyakrabban kellene alkalmat kínálnunk arra, hogy ez
a két oldal beszélgethessen egymással!)

Szenté Ferenc nyitó előadása, amely a hét "alap-
hangját@ megadta, olvasható lesz a Könyvtári Figyelő
következő számában. Érzésünk szerint jól érezték
magukat előadók és hallgatók, érdekelte őket a téma.
Ettől nem lettünk önelégültek, de eredménynek tart-
juk és érdemesnek e formát arra, hogy hagyomány-

ként éljen tovább.
A rendezvényekről minden könyvtárban tájéko-

zódni lehetett. Azok a könyvtárak, amelyek méltó-
képpen és lelkesen készítettek programokat erre a
hétre, maguk adnak ismertetést-tájékoztatást a fogad-
tatásról, a sikerről. Ezért néhány sorban csak a
szolnoki eseményekről szólok.

Március 29-én a Híd színpad Beckett előadása
azért is érdekes volt számunkra, mert a társulat
önzetlenül ajánlotta fel azt a Kulturális Napok kínála-
tának bővítéséhez.

30-án, a Magánvállalkozásokat Fejlesztő Központ
napján elegáns és szívélyes légkörben, ritkán tapasz-
talható, nagy érdeklődéstől kísérve zajlott a bemuta-
tó.

31-én két kedves és vidám "nagy öreg" - Varga
Domokos és Mészöly Dezső - részvételével igen jó
hangulatú rendhagyó irodalomóra közreműködői
voltak a középiskolások. Mácsai Pált hallgatva töb-
ben arra gondoltunk: ó, ha minden versiT°mzés ilyen
volna az iskolában!

Április l-jén a nyílt nap sikere minden könyvtá-
rosnak meglepetés volt a Megyei Könyvtárban, de a
Hild Viktor Városi Könyvtárban is! A meglepetést az
olvasók reagálása váltotta ki. (Vették a lapot!) Volt,
aki a belső raktárba kéredzkedett, hogy végre láthas-
sa azt az elvarázsolt helyet, ahonnan a kért könyveket
kapja.

Á városi könyvtárban igazi gyerekbuli volt. Szí-
nes, mozgalmas, más volt ez a nap, mint a szokáso-
sak.

Az Új Néplapban meghirdetett rejtvénynek szintén
sikere volt. Szolnokon az olvasótermes kollégák a
megmondhatói, milyen sokat dolgozott a remélt dí-
jért egy-egy megfejtő. Volt közöttük, aki életében
ekkor járt először a Megyei Könyvtár olvasótermé-
ben, és csak ámult a kézikönyvek sokaságától. Itt
döbbent rá, mi mindenért lehet könyvtárba
járni.Vendégeink, Annikki Saarinen és Fazekas Mag-
dolna pihenni ugyan nem értek rá, de remekül
érezték magukat, visszavágynak hozzánk.
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A jótékonysági bállal szerettük volna emlékezetes-
sé tenni ezt a hetet. Azt reméltük, hogy minden kollé-
ga - velünk együtt - vágyik egy kicsit arra, hogy az
együvé tartozás megérintse. Alkalmat,.teret kínáltunk
ennek az érzésnek a megszületésére. A bál célja az
igazán bajban levő kiskönyvtárak segítése ily módon.
Nem megszokott dolog ugyan, de ki ne támogathatná
jó szívvel ezt a formát? S vajon a "kicsik" hallották-e,
hogy most igazán értük történt valami ebben a me-
gyében? (80 báli belépő kelt el, ebből 32 db 500 fo-
rintos.)

A Megyei Közgyűlés elnökének levelét teljes terje-
delmében közüljük - tartalmát a bálon dr. Györgyi
Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője ismer-
tette -, a benne foglaltakkal örömmel egyetértünk. A
támogatás összegéről pontosan még nem tudunk
számot adni.

Azok, akik eljöttek életük első könyvtáros báljára,
nem bánták meg. Papp Istvánt (akit hirtelenjében
Papp Pista úrnak tituláltam), a bálapát otthon meges-
kették, hogy nem fogja jól éreznnnagát, hiszen "hiva-
talból" vesz részt a mulatságon. Ő pedig titkos esküjé-

ről megfeledkezve, hajnali négy óráig táncoltatta fá-
radhatatlanul az "ország legcsinosabb" lányait,
asszonyait.

Örömmel jelentjük, hogy sikeresen lebonyolítottuk
az első megyei Könyvtári Kulturális Napokat. Sikere-
sen, mert akit segítésre, közreműködésre (anyagi,
szellemi, fizikai) kértünk, egy sem mondott nemet. Itt
hosszú lista következne azok nevével, akiknek kö-
szönettel tartozunk. Erről azonban lemondtunk: e lap
"zord" szerkesztője helyhiányra hivatkozott. így egy
mondatban fogadja hálás köszönetünket Szolnokon
és vidéken mindenki, akit ez megillet!

Hagyományteremtő rendezvénysorozatot szeret-
tünk volna útjára bocsájtani. A fogadtatás a szakma, a
közönség, a sajtó részéről arról győzött meg bennün-
ket, hogy érdemes volt időt, energiát áldozni az olva-
sókért és a könyvtárakért. Lehet terveket szőni. 1994-
ben újra kezdjük, folytatjuk.

Csáti Péterné
az MKE megyei elnöke

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

5001 SZOLNOK, Kossuth L. u.2. Pf. 41.
Telefon:56/379-314 * Fax:56/374-424 * Telex:23-440

Csáti Péterné
Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
e l n ö k e

Verseghy

Szo1n o

Ferenc

k

Megyei Könyvtar

Tisztelt Elnöknő!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete kezdeményezését: a
" K ö n y v t á r i K u l t u r á l i s N a p o k " rendezvénysorozatát figyelemmel kísérjük, szakmai programjaihoz
gratulálunk.

A kis könyvtárak számára új könyvek vásárlása jótékonysági programját - a Könyvtáros jótékonysági bál
bevételéből - igen hasznosnak tartjuk. A Megyei Közgyűlés 100.000.- Ft támogatással járul hozzá a gyűjtéshez
azon kistelepülések javára, ahol a hely: önkormányzat maga is támogatja a könyvtár álilománygyarapítását,
értékeli a könyvtári munkát.

S z o l n o k , 1993. április 1.

Szívélyes üdvözlettel:
Boros Lajos
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KÖNYVTÁRI NAPOK A MEGYÉBEN

Jászberény

A Városi Könyvtár felnőtt részlege egy hetes programmal készült a Könyvtári Napokra.
Március 29-én délután 16 órakor Perei Zoltán grafikusművész emlékkiállítását dr. Arató Antal, a "Kisgrafika"

szerkesztője nyitotta meg. A közelmúltban elhunyt művész a jászberényi kiállításaira emlékezve 2000 db grafi-
kát adományozott intézményünknek. Dr. Arató Antal a grafikusról kedves anekdotákat mesélt, akik ismertük
Perei Zoltánt, szinte magunk előtt láttuk. A grafikáiról, valamint a grafika készítésének módjáról, és az ex
librisek sokszorosítási módjáról érdekesen, meggyőzően beszélt. A megnyitón résztvevők - negyvenen -
érdeklődéssel figyelték a magyarázatot. A kiállítás két hétig tartott, 121-en nézték meg a lépcsőfeljárón és az
eszköztárba elhelyezett grafikákat.

A "Rendhagyó történelemóra középiskolásoknak'' dr. Wirth István, a Tanítóképző Főiskola docense részvé-
telével március 30-án délelőtt volt. A rendezvényen nemcsak középiskolások, főiskolások, hanem néhány felnőtt
is részt vett, akik érdeklődtek a téma, 1848 jelentősége és helytörténeti vonatkozásai iránt. Felemelő pillanat
volt, amikor egy nyugdíjas tanárnő a dédapjáról mesélt, aki 48-as honvéd volt. Fényképét is megmutatta, amely
valamikor a Tolnai Világlapjában jelent meg. A diákoknak sok kérdésük volt, így a rendhagyó tanóra 45 perc
helyett majdnem két óra hosszáig tartott.

Március 31-én az eszköztájban az egyik általános iskola 5. osztálya nézte meg a "János vitéz" c. rajzfilmet.
Április l-jén "A Jászság Őstörténete" címmel Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze tartott

ismeretterjesztő előadást, diavetítéssel egybekötve. A résztvevők száma 20 fő, köztük (két gyerek) volt, akik az
érdekes előadás után néhány kérdést tettek fel.

A rendezvénysorozat április 2-án zenei vetélkedővel zárult, a kérdések városunk zenei életéhez kapcso-
lódtak.

A rendezvénysorozatot a TIT Jászberényi csoportja és a Montöring Lízing és Reklám Centrum támogatta. Két
előadó nem kért díjat. A "Könyvtári Napokat" a jövőben is meg kell rendeznünk, kapcsolnunk a Város Napjához,
amely április 3-án van.

Gulyás Erzsébet
könyvtáros, Jászberény

***

Jó ötletként üdvözöltük a Megyei Könyvtári Napok hagyományteremtő rendezvénysorozatát, amely újszerű-
ségével valóban pezsdítően hatott szakmai, kulturális életünkre egyaránt. Az írott és az elektronikus sajtó
gyakran közöl híreket a könyvtárak, a könyvtárosok jelenlegi gondjairól, eredményeiről, de a valós tényeket,
munkánk sokrétűségét, színességét igazán csak mi állíthatjuk reflektorfénybe. Erre kínálkozott most remek
lehetőség, hiszen a direkt, a közvetlen inger - különösen ha pozitív, jó ügy érdekében fejtik ki - hamarább ér
célba és lényegesen hatékonyabb.

Éppen ezért örömmel ragadtuk meg ezt a lehetőséget, szellemi kalandozásra csábítottuk házunkb. az általá-
nos iskolás nebulókat. A szervezési munkára kevés idő állt rendelkezésünkre, ötleteinkhez nem voit módja a
könyvtárnak anyagi támogatást nyújtani, potenciális szponzort pedig képtelenség ilyen hirtelen a "szögről
leakasztani". Ezen előzmények után csak saját "kútfőnkre" támaszkodhattunk, az egyhetes rendezvénysorozat
megvalósítása saját szellemi, fizikai munkánk produktuma. Lehetőségeinket számbavéve törekedtünk a nemes
célhoz méltó program összeállítására, amely kicsit más, kicsit alternatív, kicsit érdekesebb, színesebb, mint a
szürke hétköznapoké.

Terveink között szerepelt Tavaszvárás címmel zenés, irodalmi műsor, a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan
pedig ajándék készítő manuális foglalkozás, mindez kötetlen, oldott légkörben, vidámsággal fűszerezve. Igen
népszerű volt a rendezvénysorozatot megnyitó "süteményes délutánunk", ahol az üresen maradt tálcák számával
mérhettük a siker fokát. Pénteken nagyszabású vetélkedőn mérték össze erejüket a gyerekek játékos ügyességi és
fejtörő feladatok megoldásával . Lelkesedésük, győzni akarásuk magával ragadó volt, ők is, mi is remekül
szórakoztunk.

A csütörtök délelőttöt a Szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtárban töltöttük, ahol a látott programok közül
Kun János debreceni előadóművész szuggesztív hatású irodalomórája nyerte el leginkább tetszésünket. Itt sze-
retnénk megköszönni szolnoki kolléganőinknek a tapasztalatszerzés lehetőségét, a kedves, figyelmes vendéglá-
tást.

A könyvtári hét eseményeit összegezve alapvetően pozitív a mérleg. Felhívásunkra, propagálásunkra több,
mint 200 gyermek és néhány lelkes pedagógus érezte fontosnak, hogy betérjen a kultúra házába, és élményekkel,
tudással feltöltődve távozzon. A könyvtár azon a néhány napon a figyelem középpontjába került, reméljük, hogy
programjainkkal lépéseket tettünk a jövőbeni potenciális olvasótáborunk növelésére is. Ha ez sikerült, célt
értünk, van értelme a hagyomány folytatásának.

Hajekné Nagy Gizella
gyermekkönyvtáros, Jászberény
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Karcag

Amikor az idei rendezvénysorozatot terveztük, szerettünk volna mindenki szája ízének eleget tenni. Olyan
programokat állítottunk össze, hogy a komolyság mellett sok-sok vidámságot is belopjunk az emberek szívébe.

Legelső nap a Jászkunság irodalmi est zajlott, vendégeink a lap főszerkesztője és munkatársai voltak. Miután
- a bemutatkozás erejéig - megismerkedhettünk az írókkal, költőkkel, néhány vers tolmácsolásából megtudhat-
tuk, mi rejlik bennük, mi foglalkoztatja őket valójában.

Igazi irodalmi csemege volt ez az est, mely visszatükrözte a régi találkozók hangulatát.
Március 30-a a gyerekeké volt. Délelőtt a SZIM Óvodában volt mesedélelőtt. A sok vidámságot nagyon

élvezték a kicsik. Este 17-19 óráig a nagyvénkerti fiókkönyvtárban kezdetét vette a Nagyotmondó verseny.A
lódítások mellett viccek, tréfás mesék, versek is elhangzottak.

Március 31-én egész délutánt betoitő rejtvénysorozat volt a gyermekkönyvtárban, "Az ember feje nem lexi-
kon" címmel. Villámkérdések, totók, vidám feladványok helyes megfejtéséért zsetont kaptak a résztvevők, s 5
zseton összegyűjtése után értékes jutalomban részesültek

Soha nem volt még ilyen népszerű, ilyen látogatott a könyvtár, mint ezekben a napokban.
Az egész heti rendezvénysorozat csűcsa az "Április elsejei zsákbamacska" volt. Minden látogató - aki kölcsö-

nözni, újságot olvasni, fénymásolni jött - húzott egy zsákbamacskát: hasznos, haszontalan ajándékot egy-egy
jótanács kíséretében.

Senki sem sértődött meg, ha nem kedvere való "macskát" húzott. Óriási forgalmunk rádöbbentett arra, hogy
az embereknek szükségük van a vidámságra, jókedvre, a velük való foglalkozásra.

A Könyvtári Napok záróakkordja április 2-án "Vidám versek" címmel tartott versmondó verseny volt általá-
nos iskolások részére. A gazdag rím-skálán Arany János, Petőfi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly,
Devecseri Gábor stb. versei csendültek fe!.

A jókedv, nevetés, vidámság hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Nem szabad leszokni róla, hiszen így
könnyebben tudjuk elviselni az élet árnyoldalait.

Ahogy Mark Twain írta:

"A legjobb módszer önmagunk felvidítására,
ha felvidítunk valaki mást."

Az idei Könyvtári Napok eredményének titka a lelkes csoportmunka volt. Minden könyvtáros tudásának
legjavát adta, s együtt izgult, hogy minden rendezvény a legjobban sikerüljön.

Dobrainé Szita Ildikó
könyvtáros, Karcag

Kisújszállás

Régi terv vált valóra: március 11-én, csütörtökön megalakult az Anyanyelvápolók Szövetsége helyi csoportja.
Megalakításának lelkes kezdeményezője Pintér István középiskolai tanár, aki már több éve tevékenyen részt
vesz az országos és megyei szövetség munkájában. A csoport tagjai többségükben tanárok, diákok, de sokan
vannak olyanok is, akik magánemberként tekintik szívügyüknek a magyar nyelv ápolását. A tagok 3 fős vezető-
séget választottak. Elnök: Dr. Kiss Kálmánné ny. gimnáziumi tanár, titkár: Gubuczné Tomor Mária könyvtárve-
zető, gazdasági ügyintéző: Varga Ferencné ált.iskolai tanítónő. Sok ötlettel, javaslattal kiegészítve elfogadták
az éves munkára vonatkozó programtervezetet is. A csoport tagjai negyedévente tartják gyűléseiket a zenei
könyvtárban.

Szálai Józsefné
könyvtáros, Kisújszállás

* • * *

A kisújszállási városi könyvtár méltón emlékezett meg nemzeti ünnepünkről, március tizenötödikéről.
Játékos vetélkedőt hirdetett meg az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói részére. A versenyt nagy érdeklődés
előzte meg. A versenyzők a felhasznált zenei és egyéb irodalmat a gyermekkönyvtárban tekinthették meg. A tíz
csapat - 3-3 fővel - tagjai igen jó felkészültségről tettek bizonyságot történelmi, zenei ismeretek, sőt kokárda
készítés terén egyaránt. A tanulók munkáját a tanárokból és könyvtárosokból állló zsűri értékelte. A győztes
csapatok értékes ajándékot és könyvjutalmat vehettek át dr. Kiss Kálmánné zsűri elnöktől, aki szóbeli dicsé-
retben is részesítette a diákokat. Minden versenyző könyvjutalmat kapott. A vetélkedőre végig a jó hangulat volt
jellemző, és kellemes kikapcsolódást jelentett mindenkinek.

Varró Lászlóné
gyermekkönyvtáros, Kisújszállás
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Kunszentmárton

A Könyvtári Kulturális Napok alkalmából a kunszentmártoni városi könyvtár kötetlen beszélgetésre hívta
meg törzsolvasóit 1993. március 29-én délután 14 órára. A szándék mögött a könyvtárhasználók igényeinek,
kívánalmainak tökéletesebb, közvetlenebb megbeszélésére való törekvés húzódott meg.

A kezdeti, várakozásteli hangulatban először Szathmári József, a könyvtár igazgatója számolt be az olva-
sóknak a könyvtár tevékenységéről, a múlt évben végzett munka mérlegéről, az idén előirányzott, a könyvtár
fenntartására és az állomány gyarapítására szánt önkormányzati támogatás mértékéről. 1993-ban 3,5 millió Ft
jutott az intézménynek, ebből 300 ezer Ft-ot fordíthat könyvvásárlásra. "Könyvbeszerzési keretünknek csak egy
részét kötöttük le a Könyvtárellátó Vállalatnál, más, kisebb részét egyéb terjesztőknél költjük el, élve az alkalmi
árengedményes vételi lehetőségekkel. Nagy gondot fordítunk a periodikumok kiegyensúlyozott gyarapítására,
a helyi szükségleteknek megfelelően " - mondotta a könyvtár igazgatója.

Ezek után az olvasók hozzászólásai, kérdései következtek. Általános véleményként emelték ki, hogy a
könyvtár szolgáltatásai jelenleg megfelelnek a kisvárosi szinten támasztható igényeknek, és a szakirányú kutatá-
sokhoz is képesek nem csekély útmutatást adni, a könyvtárközi szolgáltatás és a bibliográfiák, az olvasószolgá-
lati kézi- és segédkönyvek által nyújtott információs háttér optimális alkalmazásával.

Említésre méltónak tartották a könyvtárban uralkodó kellemes légkört, a kikapcsolódás, felüdülés lehetősé-
gét. Javaslatokat tettek további dokumentumok beszerzésére vonatkozóan is.

A jó hangulatú összejövetel a késő délutáni órákban ért véget.

***

Herczeg László
könyvtáros, Kunszentmárton

Zagyvarékas

A MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete kezdeményezésére mi is bekapcsolódtunk az áprilisi
könyvtári napok rendezvénysorozatba.

Kedden egy napközis csoporttal, szerdán pedig a Lutra klubunk tagjaival készítettünk húsvéti nyuszis ké-
peslapokat. A gyerekek nagy örömmel és ügyességgel fogtak hozzá a lapok elkészítéséhez. Előtte röviden
megismertettük a gyerekeket a húsvéti ünnepek eredetével, beszélgettünk a hagyományokról, amik ezekhez a
napokhoz kapcsolódnak. A leporelló típusú képeslapokat sablonok segítségével és magyarázatunkkal hamar
elkészítették a gyerekek. A saját kezűleg készített ajándék nekik is és a szüleiknek, nagyszüleiknek is nagyobb
örömet szerez, mint a vásárolt képeslap.

Április l-jén szokatlan nap volt a könyvtárban. Valamennyi gyermekolvasónk zsákbamacskát kapott
ajándékba, aminek nagyon örültek. Szorgalmasan bontogatták a sok papírba csomagolt, átkötött és beragasztott
kis ajándékokat. Nagy derültség közepette mutatták egymásnak, ki mit talált a sok papírban. Felnőtt olvasóink
között ezen a délutánon sorsoltuk ki azt a művészi asztalinaptárat, amit a március 30-áig beiratkozott olva-
sóinknak meghirdettünk. A nyertes az 1509-es olvasói törzsszámú Polónyi Imréné, Zagyvarékas, Aradi u. 18. sz.
alatti lakos lett. Ezúton is gratulálunk neki.

Ezen a napon is lehetőségük volt a gyerekeknek húsvéti lapokat készíteni. Többen is éltek ezzel a lehető-
séggel és örömmel vitték haza szüleiknek.

Kicsit másként zajlottak ezek a napok, mint egyébként szoktak, közelebb került egymáshoz könyvtáros és
olvasó.

Szaszkóné Borsányi Anna és Kovács Zsuzsanna
könyvtárosok, Zagyvarékas

BANDI NYUGDÍJBA KESZUL...

Nemes András, sokunk Bandija a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója az élet rendje-módja szerint nyugdíjba
készül. Felkerekedtünk hát könyvtárosok, hogy illő tisztelettel köszöntsük őt munkahelyén. Munkabírása nem
azt sejteti velem, hogy az idő elszaladt, kétkedem is magamban, miközben ráfigyelek.

Ráfigyelünk a melegszívű, mindig segítőkész kollégára, a megfontolt szakmabelire, az emberre, a Jászság
könyvtárügyének jeles "alkotójára".

Bandi második otthona a könyvtár, amely magán hordozza "lakójának" szakmai hozzáértését, a mindenre
odafigyelő vezető elkötelezettségét.

Lehetünk húszan-huszonöten, összesereglett könyvtárosok, akik meghatódva hallgatjuk Bertalanná Kovács
Piroska, a Megyei Könyvtár igazgatója és Csapó Edit OSZK osztályvezető méltató szavait, a mindig derűt fa-
kasztó Gaál Sándor tiszafüredi könyvtárigazgató könnyed poémáit, majd az ünnepelt megilletődött, el-
elhalkuló viszontszavait.

- 5 -



Közben azon gondolkodom, hogy mennyi mindenen kell áttörnie az embernek magát, amíg idáig elérhet,
különösen akkor, ha ráadásul könyvtáros mesterségre adja a fejét.

Nem volt mindig fáklyásmenet Bandi eddigi életútja sem. Járt biciklivel, Csepel-motorkerékpárral, majd
művelődési autóval, közben a mesterségre tanította a jász községek könyvtárosait. Szép volt és felemelő a
küldetés, a szolgálat, amelyet az olvasókért, a kultúra ügyéért tett nap mint nap.

Elteltek a dolgos hétköznapok, az esztendők Bandi életében. Kívánjuk, hogy a nyugdíjas éveit békesség
övezze, egészségben teljes napok köszöntsék őt minden hajnalon. Segítse továbbra is a könyvtárügyet, mindig
helye lesz a könyvtár((ak)ban és közöttünk.

Szathmári József
igazgató, Kunszentmárton

Előterjesztés a Megyei Közgyűlés 1992. dec. 18-i ülésére. 4. rész

(Az előterjesztés szövegének harmadik részét az 1993. márciusi számunkban közöltük. Alább a negyedik, befe-
jező részt tettük közzé.)

3.) Térségi fejlődési lehetőségek

3.1. Közép-Tiszavidék

A megye észak-keleti elmara-
dott térségeiben elsősorban a he-
lyi foglalkoztatási gondok meg-
oldására kell a hangsúlyt helyezni.
Különösen a megszűnt ipari mun-
kahelyek pótlását, valamint a me-
zőgazdaság stabilizálását indo-
kolt erőteljesebben ösztönözni.

Az idegenforgalmi tevékeny-
ség fejlesztése a meglévő adottsá-
gokra alapozva a jövőbeni jövede-
lemszerzési lehetőségek egyik
forrása lehet.

A lakossági infrastruktúra
komplex fejlesztéséből a gázháló-
zat, a csatornahálózat és a még
ellátatlan területeken a telefonhá-
lózat emelhető ki. A térségben a
magasabb szintű ellátást és a mi-
nőségi munkahelyválasztékot a
városokban célszerű biztosítani.
Abádszalók, Tiszaroff és Tíszaörs
térségében kialakulhat egy sajátos
horizontális munkemegosztás.

A növekvő számú cigánynépes-
ség problémáinak megoldása
speciális gondként kezelendő.

A térség jövőjének szempont-
jából meghatározó lehet a kunma-
darasi repülőtér jövője, ennek
hasznosítási lehetőségei.
A térség összeköttetését a megye
más részeivel alapvetően javítani
szükséges. Ki kell alakítani a tá-
gabban vett Közép-Tiszavidékkel
Heves, Hajdú-Bihar és Borsod-A-Z
megyék) való regionális együtt-
működés kereteit.

3.2 A Tiszazug

A fejlesztések során számításba
kell venni a szomszédos megyék
városaival (Tiszakécske, Csong-
rád, Szentes, Szarvas) kialakítan-

dó kapcsolatot. A térség foglal-
koztatási gondjai megoldásánál
meg kell teremteni az egyensúlyt
a helyi jellegű, a térségi szervező-
központokban történő, illetve a
környező városokban való mun-
kahelyteremtéseknél. A jövede-
lemszerzési lehetőségek bővítésé-
nél a táji adottságú mezőgazdasá-
gi kistermelésre, a falusi turizmus
lehetőségeinek kihasználására
szükséges alapozni.

A lakossági infrastruktúrát el-
sősorban a közlekedési és hírköz-
lési kapcsolatok fejlesztésével
célszerű bővíteni. Fokozottan kell
törekedni a vezetékes gázhálózat
kiépítésére.

Az intézményrendszer fejlesz-
tését elsősorban a vonzásközpon-
tokban kell fejleszteni. A horizon-
tális munkamegosztás egyes e-
lemeí is létrejöhetnek. Kunszent-
márton esetében célszerű a térségi
szervezőfunkciók mennyiségi és
minőségi bővítése.

Az elöregedésből fakadó szo-
ciális problémák kezelésére tér-
ségi együttműködést kell létre-
hozni.

3.3. Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly

E térségben főként a megye-
székhely felé való erőteljesebb
kapcsolatrendszer kialakítását
kell segíteni. Ennek érdekében a
közlekedési és hírközlési kapcso-
latok fejlesztésével oldani szük-
séges a községek viszonylagos el-
zártságát.

A településeken a lakossági
infrastruktúrát teljeskörűen ki kell
építeni, a vezetékes gázellátást és
csatornázást lehetőleg a közeljö-
vőben gazdaságosan kell megol-
dani. Az ellátási funkciókat az
alapellátásnál magasabb szintre
szükséges fejleszteni. A települé-

sek munka- és funkciómegosztását
horizontálisan célszerű megszer-
vezni.

A megyeszékhelytől való na-
gyobb távolság miatt törekedni
kell a helyben foglalkoztatás mér-
tékének növelésére, a nagyobb jö-
vedelemszerzési lehetőségek biz-
tosítására. Ennek érdekében a he-
lyi vállalkozások számának bővü-
lése szükséges. A községek adott-
ságaiknál fogva alkalmasak a ti-
szai turizmus és a falusi turizmus
kiépítésére.

3.4. Tiszajenő, Vezseny

A két település fejlődésében
meghatározó a megyeszékhely
vonzásának dominanciája, továb-
bá a mára kialakult fejlettségi kü-
lönbség, így míg Vezseny eseté-
ben a település felzárkóztatása ál-
talában feladatként jelentkezik,
addig Tiszajenőnél az infrastruk-
túra és az intézményhálózat fej-
lesztése oldandó meg.

Mindkét község a szolnoki te-
lepülésegyütteshez tartozása révén
tartós fejlődési elemekkel ren-
delkezik, de kapcsolattartásukat
egymással és környezetükkel mi-
nőségileg célszerű javítani. Fel
kell készülni a megyeszékhelyen
jelentkező lakáshiány feloldásába
történő bevonásukra. Ehhez köz-
műhálózatukat mennyiségileg és
minőségileg is fejleszteni kell. A
településeken a műszaki infrast-
ruktúra teljes kiépülése csak a ké-
sőbbiekben várható, így a lakos-
sági infrastruktúra fejlődése ke-
rülhet a közeljövőben előtérbe.

A gazdasági bázis és a foglal-
koztatási lehetőségek bővítésénél
figyelemmel kell lenni a megye-
székhely közelsége adta lehetősé-
gekre is.



3.5. A TörökszentmikJős körüli
térség

A településcsoport zömmel az
1950-es évek elején önállóvá vált
tanyás településekből áll. így fia-
talos korösszetételükkel szemben
áll az infrastruktúra viszonylagos
fejletlensége. A megye központi
térségéhez való közelség miatt
gazdasági bázisuk is távlati fejlő-
dési lehetőségeik kedvezőnek
mondhatók.

Ebben a térségben elsősorban
az infrastruktúra teijeskörű kiépí-
tésére kell törekedni, mindeneke-
lőtt a távközlés és a vezetékes
gázhálózat kiépítése indokolt.
Néhány településen speciális
gondként jelentkezik a magas ta-
lajvíz miatt a szennyvíz- és belví-
zelvezetés gyorsított megoldása.

A települések fejlettebb szer-
vezőközpontokkal való kapcsola-
tait elsősorban mennyiségileg
szükséges erősíteni. A jövedelem-
szerzési lehetőségek bővítésénél
is rájuk szükséges alapozni; azon-
ban a helyi munkahelyteremtések-
re is szükség van. A térség lakos-
ságának képzettségi, végzettségi
szintjét fokozottan szükséges
emelni.

3.6. A Jászság problémás telepü-
lései

A Jászság ezen településeinek
hátrányos helyzete egyrészt a mű-
szaki infrastruktúra általános fej-
letlenségéből, másrészt a népes-
ség erőteljes elöregedéséből
adódik. Ebben a térségben, ahol a
gazdasági tendenciák egyértel-
műen kedvezőek, a hírközlés és a
vezetékes gázellátás teljeskörű ki-
építésével már a közeljövőben
látványos eredmények érhetők el.

A közeljövő megoldandó nagy
problémája lesz a térségi ivóvíz-
bázis pótlása, illetve a szennyvíz-
tisztítás megoldása.

Jelentős munkahelyteremtésre
az Alsó-Jászságban van szükség,
míg a többi településen általában
a helyi kisvállalkozások jelenthe-
tik a foglalkoztatási lehetőségek
bővülését.

A kialakult vertikális kapcso-
latrendszer mellett új horizontális
formák csak kismértékben jelen-
hetnek meg. A környező más me-
gyei településekkel kialakult erő-
teljes kapcsolatok megőrzése
szükséges. Jászberény térségi sze-
repét néhány funkcióban azonban

erősíteni kell.
Az elöregedésből adódó szo-

ciális problémák kezelése össze-
hangolt térségi megoldást igé-
nyel.

4.) A fejlődést elősegítő eszkö-
zök, módszerek

Az elmaradott térségek össze-
hangolt fejlesztése a helyi és kis-
térségi érdekek magasfokú integ-
rálódását feltételezi; s egyúttal
igényli a minél hatékonyabb szer-
vezeti, szervezési és fejlesztési
megoldások kibontakozását. Az
anyagi és szellemi erők mozgósí-
tása csak olyan célok elérése ér-
dekében lehet sikeres, amelyekkel
az érdekeltek - elsősorban az
érintett lakosság és a vállalkozók
- azonosulni tudnak. Ennek előse-
gítésére olyan fórum és kontroll-
rendszert célszerű kialakítani,
amely lehetővé teszi a helyi érde-
kek, szükségletek és lehetőségek,
valamint a helyi, megyei és orszá-
gos javaslatok közmegegyezéssé
válását, a célok végrehajtásának
előkészítését, megoldását és
ellenőrzését.

Ehhez a kialakult kistérségi te-
lepülésszövetségek mellett létre
kell hozni a helyi szintű döntési,
javaslattételi, bonyolítói és ellen-
őrzi jogkörrel rendelkező szerve-
ződéseket. Célszerű megvizsgálni
az elmaradott térségek valami-
lyen formájú megyei érdekképvi-
seleti szervezetének a létrehozását
is.

Az elmaradott térségek fejlesz-
tésénél az egyedi sajátosságok ér-
vényesülésének biztosítása érde-
kében kistérségi programokat in-
dokolt kidolgozni. Ehhez várha-
tóan jó kiindulási alapot nyújt a
Területfejlesztési Alapból pályá-
zat útján támogatott közép-
tiszavidéki gazdaságfejlesztési
koncepció. A többi térségre is
indokolt a közeljövőben hasonló
koncepció kialakítása.

A térségek fejlesztésében a te-
rületfejlesztés és a vállalkozásé-
lénkítés kialakuló szervezetrend-
szerére is nagymértékben kell tá-
maszkodni. Meghatározó szerepet
kaphatnak a településszövetsé-
geknél foglalkoztatott kistérségi
menedzserek, a vidéki vállalko-
zásfejlesztési irodák és a munka-
ügyi központ kirendeltségei.

A megyeszékhelyen kialakult
tiszta profilú szerveződések
(Jász-Nagykun Társulás, TMT,

VKKT, Alföld Rt, VOSZ megyei
iroda stb.) pedig külső fejlesztő
erők orientálásával, a térségi lehe-
tőségek kiközvetítésével, pályáza-
ti tanácsadással nyújthatnak segít-
séget.

A megyei önkormányzat részé-
ről a koncepcionális összehango-
lás mellett alapvetően a központi
szervek felé való érdekközvetítés,
illetve megyei pénzalap működte-
tése látszik célszerűnek. Termé-
szetesen ezen utóbbi kialakítása a
mindenkori anyagi lehetőségek
függvénye.

Indokolt, hogy a megyei ön-
kormányzat együttműködve a
Megyei Munkaügyi Központtal és
a szakképzési intézményekkel egy
összehangolt át- és továbbképzési
programot alakítson ki ezekre a
térségekre.

A szociális problémák kezelé-
se érdekében az országos szer-
vekkel együttműködve módszer-
tani jellegű megoldások kialakí-
tására kell törekedni, elsősorban
az időskorú népesség és a ci-
gányetnikum sajátos gondjainak
kezelésénél. Indokolt felülvizs-
gálni a falugondnoki funkció új-
bóli támogatását is a kedvezőtlen
közlekedési adottságú községek
és egyéb belterületek gondjainak
kezelése érdekében.

A hátrányos helyzetű települé-
seknek prioritást kell kapniuk a
megyei önkormányzat alapjaiból
odaítélt támogatásoknál, ugyanez
vonatkoztatható a megyei önkor-
mányzat alapítványaira is.

Az elmaradottság felszámolá-
sára vonatkozó részletes intézke-
déseket a megyei önkormányzat
éves költségvetéseiben és szakmai
koncepcióiban kell kir'akítani.

A megyei ön.v rmányzat
összehangoló szerepet tölthet be a
térségi jellegű gazdaság- és inf-
rastruktúra fejlesztésében. Az
ezekben való konkrét anyagi
részvétel elsősorban üzleti ala-
pon, az érdekeltséget és anyagi
lehetőségeket szem előtt tartva
történhet. Célszerű, hogy több te-
lepülést érintő összefogásban a
megyei önkormányzat szerepvál-
lalása a szakmai tanácsadáson és
segítésen túlmenően, ha minimáli-
san is, de anyagilag megjelenjen.

Vége
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Problémás és hátrányos helyzetű települések

problémás

hátrányos helyzetű
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"Babó a szeretet, jókedv, öröm hírvivője elindul,
hogy visszalopja a jéggé fagyott világot"

(Komáromi Gabriella)

3 ORSZÁGOS KÖZMŰVELŐDÉSI KONFERENCIA
1993.

Olvasás és személyiségfejlesztés címmel élményekben, tapasztalatokban gazdag, három napos konferencián
vettünk részt Hódmezővásárhelyen. A rendezvény támogatója volt a Németh László Városi Könyvtár, a Magyar
Olvasástársaság, a MKE Gyermekkönyvtáros Szekció és az OSZK

Ha szakmailag nézzük a három napot, elmondhatjuk, hogy magas színvonalú, érdekes előadásokat
hallgattunk. Nemcsak gyermekkönyvtárosok, hanem anyanyelvet tanítók, tanárok, költők, újságírók is részt
vettek, mindazok, akik képviselik az olvasásügyet a mai magyar társadalomban.

Az előadásokat summázva átfogó képet kaphattunk napjaink gyermekirodalmáról, az olvasóvá nevelés
problémáiról. Elidegenedő világunkban még fontosabb az olvasás. Az olvasás közügy, a könyv személyiségfej-
lesztő erő. Olvasáskultúránk stagnál, hanyatlik. Teendőinket illetően a huszonnegyedik órában vagyunk. Videó
és számítógép okozta depresszióban élünk, gyermekeink egyre kevesebbet olvasnak, és sokszor nem azt. ami
értéket képvisel.

A szakirodalom előtérben van a szépirodalommal szemben, pedig a szépirodalom és a vers is nagyon fontos.
Nincsenek jó gyermekfolyóiratok, nincs jó gyermekirodalmunk. A kiskamaszok számára nincs könyv, nem
tudunk kommunikálni a 9-13 évesekkel. Fordításokból élünk, nincs nekik való, szívhez szóló, személyiségfor-
máló könyv.

Az északi országoknak úttörő szerepük van a gyermekirodalom területén. A svédeknek páratlan a gyermek-
és ifjúsági irodalmuk. Napjainkban is számos, jelentős gyermekírodalmi alkotás születik. Gyermekverseik cso-
dálatosak.

Növelnünk kell az olvasási vágyat a gyermekekben. A könyvek csak a tettrekész olvasóikkal válnak teljessé,
enélkül a könyv csak raktári anyag marad.

A könyvtárosnak mint személyiségnek perdöntő szerepe van a könyvek megszerettetésében. A módszerek
csak másodlagosak. Mi közvetítjük az irodalmat a gyerekeknek. Adjuk át színesen, lélekkel a könyv szeretetét.
Hiszen a "Babok" ma is élnek, csak meg kell találnunk őket!
A gyermekkönyvtárosoknak sokféle értékrendet kell közvetíteniük pluralizálódott világunkban. Ismernünk kell
a könyvek tartalmát, sokféle értékskálát kell felmutatnunk a gyerekeknek, hogy megtalálják a személyiségüknek
megfelelőt.

A lehetséges kínálattal élve, emeljük vissza a könyvet, az olvasást a régi rangjára, varázsoljuk a gyermeket
igazi gyermekké, fejlesszük, teljesítsük ki a személyiségét.

"A szellem-lélek-fantázia birodalmában kell jó szakácsoknak lennünk" - mondotta Fogarassy Miklós.
A színvonalas előadások mellett más kulturális programokban is részt vehettünk.
Megismertük Fenyvesi Félix Lajost, a fiatal hódmezővásárhelyi költőt, akit súlyos betegsége úgy tett gazda-

gabbá, hogy egy halott kisfiú emlékére megírta MUZSIKÁLÓ KRISTÁLYERDŐ c. gyermek-verseskötetét. A
könyv kapható, a költő vállal író-olvasó találkozókat.

Jól szórakoztunk a FIGURINA bábegyüttes előadásán, amelyben a piros alma, azaz Piroska a meséből életre
kel, és Csipkerózsika kis csipketerítő formájában felébred százéves álmából.

Megismertük, megcsodáltuk Hódmezővásárhelyét, amely olyan büszke nagy fiaira: Tornyai Jánosra, Németh
Lászlóra, Szántó Kovács Jánosra. Ez a város Kiss Ibolya gyermekkönyvtáros szervezőmunkája nyomán remek
konferenciát rendezett. Öröm volt érezni a vásárhelyiek szellemi kapcsolódását, ennek a városnak ma is sz 'le-
mi kisugárzása van. Jó hangulatban, "teli tarisznyával" indulhattunk haza.

Kocsisné Bakos Ilona
gyermekkönyvtáros, Jászberény6y ' ' y

KÖSZÖNET AZ OLVASÓKNAK, A KÖNYVTÁRI VÉDEGYLET TAGJAINAK

1989. november 22-én Szegeden, a Somogyi Könyvtárban a Nagy-Alföld könyvtárosainak csoportja felhívást
fogalmazott meg az ország polgáraihoz /a felhívás rövidített szövege/:

"Az átmeneti időszak veszélytényezőit látva, felelősségünk tudatában az alábbi nyilatkozattal és felhívással
fordulunk minden magyar könyvtári olvasóhoz és könyvtároshoz, ahhoz a két és fél millió állampolgárhoz, aki
nevével és lakcímének megadásával vállalja elkötelezettségét a könyvtárhoz, ahhoz a kulturális, tudományos,
társadalmi szolgáltatáshoz, mely szellemi kapcsolatot jelent tér és időhatárok nélkül az emberiség szellemi fo-
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lyamatainak teljességéhez... Azokhoz fordulunk, akiket hajt a szónak és a szépnek az éhe, de reménytelen
számukra, hogy pénzzel követni tudják a nyomtatott szó árának drágulását. Azokhoz fordulunk, akik tudják,
hogy Európa nem távoli álom, hanem határainkon belül elérhető valóság a könyvtárak jól épített gyűjteményei
révén. Könyvtári védegyletbe hívjuk valamennyi olvasónkat, akik átérzik, hogy a műveltségről szóló hangzatos
szavak üres frázisok maradnak, ha nincs miből művelődnünk. Könyvtári védegyletbe hívunk mindenkit, aki
erkölcsi támogatást nyújt ahhoz, hogy a pénzelosztás új formájában a sok erőszakos követelőzés között ne
szoruljon háttérbe a könyvtár sorsa.

Könyvtári védegyletbe hívunk mindenkit, aki anyagilag is támogatni akarja azt a közkönyvtárat, mely neki,
családjának, rokonságának, lakótársainak jelenti az emberi szellemiséghez való tartós kapcsolatot."

1993-ban talán a könyvtárak még drámaibb helyzetbe kerültek, ezért nézzük hát meg egy városi
könyvtárban, mit hozott a védegylet. A Jászberényi Városi Könyvtár 1990. január l-jétől eltörölte a könyvtári
tagdíjat s helyette ismertette az olvasókkal a fenti felhívást. 1990-ben a 3182 fős 14 éven felüli olvasótáborból
1186-an 44.473 Ft-ot adtak a könyvtárunknak. Ekkor még 35-en nem léptek be a védegyletbe, de pénzt adtak,
így 1990ben 46.041 Ft-tal támogatták az olvasód könyvtárunkat.

1991-ben 58.545 Ft-ot és 156 kötet könyvet adományoztak intézményünknek a védegylet tagjai.
1992-ben 46 olvasótól 258, egyéb körökből pedig 109, összesen 367 kötetet kaptunk, 565 fő pedig 51.807

Ft-tal segítette állományunk bővítését. Az ajándékba kapott 367 kötet értéke 25.136 Ft.
Ha megnézzük, hogy az áldozatot hozók az olvasók hány százalékát képezik, talán lehangoló az arány (3235

olvasóból 18,88 %).
Sajnos keveset hallani arról, hogy más könyvtárakban hogyan alakultak a mutatók. Szeretnénk több tájé-

koztatást kapni a Védegylet eredményességéről, a megyeiről, a^ országosról egyaránt.

Nemes András
ny. könyvtárigazgató, Jászberény

Tanfolyami felhívás
Az Országos Széchényi Könyvtár

és a Jászberényi Tanítóképző Főiskola

felsőfokú
gyermekkönyvtárosi tanfolyamot

hirdet.

A jelentkezés feltétele:
felsőfokú iskolai végzettség.

Gyermek- és iskolai könyvtárosok
jelentkezését várjuk.

Tananyag:
speciális gyermekkönyvtári ismeretek,

fejlődés- és neveléslélektan,
olvasáspszichológia és -pedagógia,

gyermekirodalom

A képzés kétéves,
bizonyos mértékig egyéni felkészülést is

lehetővé tesz.

A részvételi díj: évenként 15.000 Ft.
Jelentkezni legkésőbb május 15-ig lehet

a következő címen:
Dr. Harmat Mária tanszékvezető

Jászberényi Tanítóképző Főiskola
5102. Jászberény, Rákóczi út. 53.

HÍREK, TUDNIVALÓK

Könyvajánlás

"A természet a mi tágabb otthonunk. Jelen van
mindenben: ételünkben, italunkban, lélegzetvéte-
lünkben. S mindannyian őrzői lehetünk a természet
kincseinek. Rajtad is múlik, hogy bolygónk lakható
marad-e nekünk, s az utánunk jövőknek."

Ezzel az ajánlással indítja útjára sorozatát a Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium.

A Veszélyben a Világunk kötetei az iskoláskorú
olvasók számára íródtak. A világ minden tájáról vett
példákon mutatják meg, milyen kényes egyensúlyt
alkot a természet, ember és környezete, és milyen ba-
jok következnek be, ha ez az egyensúly megbomlik.
És abban is segít eligazodni, hogy hogyan segíthetünk
ezeken a bajokon mi magunk is.

Különösen aktuális ez napjainkban, mikor a kör-
nyezetvédelem fontos része lett nemcsak a politiká-
nak, de az oktatásnak is. Az iskolákban egymást érik
az ilyen témájú vetélkedők, és kevés hasonló jellegű,
szép kivitelű, s főleg olvasóknak feldolgozható köny-
vet tudunk kézbeadni. Időszerű a közelgő "Madarak
és fák napja" alkalmából is. A legnagyobb természet-
es környezetvédelmi szervezetek nevét és címét is
közli a sorozat, melynek eddig megjelent, gazdagon
illusztrált kötetei a következők:

Veszélyben a víz
Veszélyben a levegő
Veszélyben a Föld
Veszélyben az állatvilág
Veszélyben az erdők
Veszélyben az emberiség

Lustyik Istvánné
gyermekkönyvtáros, Megyei Könyvtár
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Móricz Zsigmond vetélkedő a könyvtárban...

A zagyvarékasi községi könyvtár 1993. február 3-
án vetélkedőt hirdetett az általános iskola felső tago-
zatos diákjainak Móricz Zsigmondról.

Móricz kötődése a községhez minden rékasi előtt
ismert. Szeretnénk, ha mindez a fiatal korosztályban
is kitörölhetetlen nyomot hagyna. A vetélkedőre való
felkészülés során fontos szempont volt megkeresni
azokat az idős embereket, akik emlékeznek az íróra
és az itt nevelkedett fogadott fiára, Imrére.

Az első írásbeli fordulót sok tanuló megoldotta,
de a második fordulóra már csak 16-an maradtak
versenyben. A döntőbe az írásbeli fordulókon mini-
mum 80 %-os teljesítményt nyújtók kerültek be. A
szóbeli vetélkedőt 1993. március 19-én délután tar-
tottuk a községi könyvtár olvasótermében. Ekkor 5
gyerek mérte össze a tudását a figyelmes nézőtábor és
a három tagú zsűri előtt. A kitartó munkát, alapos
felkészülést kívánó vetélkedő helyezettjei és jutalmuk:

I. Bendó Helga VII.o. 2500.- Ft, II. Seres Melinda
VII.o. 1500.- Ft, III. Borsodi Barbara VII.o. 1000.- Ft,
IV. Fekete Orsolya VIII. o. könyvjutalom, V. Kocsis
Anett VII. o. könyvjutalom.

A vetélkedő díjait a Keresztény Demokrata Nép-
párt helyi szervezete ajánlotta fel. A vetélkedőt a
zagyvarékasi községi könyvtár dolgozói állították
össze és vezették le. A zsűriben munkájukat két lelkes
helyi pedagógus segítette, Dusnokiné Kovács Irén és
Cinka István.

Reméljük, hogy ezzel községünkben hagyományt
teremtettünk, s a jövőben is módunk lesz színvonalas
vetélkedők szervezésére.

Kovács Zsuzsanna
Szaszkóné Borsányi Anna,

Zagyvarékas

Vendég Nagybányáról

A romániai rendszerváltás némiképpen lehetővé
tette, hogy Erdélybe, magyarok lakta területekre,
magyar nyelvű könyveket juttassunk el. Ennek az
akciónak köszönhetően Nagybányán is összegyűlt egy
kisebb könyvtárra való állomány. A könyvek azonban
itt még becsomagolva várnak arra, hogy eleget tegye-
nek nemes feladatuknak, hogy kölcsönözhető álla-
potban könyvtári polcokra kerülhessenek. A remény
megvan, mert a RMDSZ nagybányai szervezete Faze-
kas Magdolna személyében Magyarországra, ponto-
sabban Szolnokra, a Megyei Könyvtárba küldött egy
leendő könyvtárost szakmai tanulmányútra. Fazekas
Magdolna 1993. március 29-től április 2-ig a Megyei
Könyvtárban ismerkedett a szakmával. A rövid idő
alatt átvett ismeretek birtokában nem lesz könnyű a
könyvtári feladatokkal megbirkóznia. A Megyei
Könyvtár könyvtárosainak szakmai segítségére azon-
ban a jövőben is számíthat.

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete
segítségével a kolléganő nagyon jól érezte magát kö-
rünkben, kellemes és hasznos élményekkel gazda-
godva tért haza.

G.F.M.

3000 kötet sérült meg

Áradás a tiszafüredi könyvtárban

A hirtelen téliesre fordult időjárás nem csak a
közlekedőknek okozott kellemetlen meglepetéseket,
hanem a tiszafüredi városi könyvtár dolgozóinak is.
A szombat estétől hétfő délutánig vigasztalanul zuho-
gó eső "felbecsülhetetlen" károkat okozott az intéz-
ményben. A rosszul szigetelt tetőszerkezeten keresz-
tül, szinte ellenállás nélkül jutott a víz az épület belse-
jébe, ahol az átnedvesedett falakon lecsurogva beha-
tolt a parketta alá is. A könyvtár alapterületének 2/3-
a beázott. A gondokat csak fokozta, hogy a könyvtár -
mint rendesen - hétvégén zárva volt. Szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy a dolgozók, érezvén a ve-
szélyt, azonnal a helyszínre rohantak és hétfő délutá-
nig erejükhöz mérten "víztelenítették" a területet.
Szinte megállás nélkül több száz liter vizet hordtak
ki az udvarra a vízfelfogó edények, rongyok segítsé-
gével. Ezért hétfőn ki sem tudtak nyitni. Am a
kegyetlenül hideg, alattomos késő téli gonosz víz-
cseppek elvégezték a dolgukat. A leltár bizony - a
dolgozók ügybuzgó kármentése ellenére - nagyon
szomorú. Több, mint ezer kötet szenvedett súlyos ká-
rokat, ennek a duplájára tehető a még menthető, de
nedves példányok száma. Kötésre előkészített 1992.
III. negyedévi folyóiratok sérültek meg. Átázott a
többszáz darabos videó- és hanglemeztár is. Gyűjte-
ményekről van szó, melyeknek pótlása szinte lehetet-
len. Nem is beszélve a konkrét anyagi kárról. Már
sokadszor ázik át ez az intézmény.

Ősszel a Széchenyi iskola lavórral szaladgáló ta-
nárairól írtam. De ezen tetőszerkezet alatt van a
sportcsarnok és szakmunkásképző iskola is. Most a
könyvtár húzta a rövidebbet. A többiek "megúszták".
Ez a példa azonban figyelmeztető, mert a rossz tető a
beázások gyakoriságával arányosan egyre több vizet
fog beengedni. A kivitelező SZOTÉV, aki^ellen csőd-
eljárás folyik, téríti meg a kárt? Aligha! Őket már az
sem érdekli, hogy a füredi iskolások kötelező olvas-
mányok nélkül maradtak. De ajánlhatok nekik még
szárazon maradt könyveket: Építési szabványok elő-
írásai, Erkölcs és Etika kézikönyv, BTK. Félek -
ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét -, ho. ' sok
ilyen esőzés lesz még a tetőcseréig. Gondolato' egy
beázott könyvtárban, jut eszembe Vörösmarty után.
De ki a fenének van kedve gondolkodni egy ilyen
helyen. Nekem sincs, mert csak azok és fázok. Rette-
netesen!

Percze
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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.
Megjelenikhavonta^SOpéldányban


