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VÁNDORGYŰLÉS

1993. augusztus 11-14.

A könyvtárosok legnagyobb szakmai találkozójá-
nak ez évi témája a Művészetek és a könyvtár kapcso-
lata volt.

A plenáris ülést Fekete György államtitkárhelyet-
tes előadása nyitotta meg, amelyben az országos
irányítás, vezetés szemszögéből a jelenlegi helyzetet
és a kívánatos jövőt vázolta. Ebben a jövőképben
létezésünk financiális alapjait hat lábra állította (ál-
lami, önkormányzati, alapítványi, pályázati, magán
adományok, saját bevételek).

Érdekes és tanulságos képet festett Hollós Máté
zeneszerő az (Akkord Zenei Kiadó művészeti vezető-
je) a zenei kiadók helyzetéről. Fontosnak tartotta a
vásárlók (könyvtárak) visszajelzéseit szolgáltatásaik-
ról. Magán cégről lévén szó, nyilván azt akarják
kiadni, amit el is tudnak adni.

Megható találkozásunk volt az idős Szántó Tibor,
könyvművésszel, akinek előadása hitvallás volt, s a
szép könyvek dicséretéről szólt.

A szekcióüléseken az alábbi témákat "járták kö-
rül" az előadók:

- Információ a művészetben - művészet az infor-
mációban.
- Művészetek és olvasótáborok.
- A nélkülözhetetlen művészet. (A múlt összefüg-
gései - a jelen lehetőségei.)
- A bencések szerepe a magyar könyvkultúra
kialakításában.
- Zene és a könyvtár.
- Az egyetemi könyvtárak és a külső felhasználók
kapcsolata.
Benne: Külső felhasználó - aki nem vevő, informá-

ciós piac - ami virtuális: OMIKK. Ennek a korreferá-
tumnak számomra szomorú, ugyanakkor reménytkel-
tő mondanivalója volt. Azaz: az információ Budapes-
ten van, a felhasználó (nagyszámú) pedig vidéken. Ez
a tény magában hordja az "információ-tulajdonosok"
bukását. Nem túl drága dolog hagyni, hogy ez meg-
történjen? Nem a hozzájutás technikai feltételeit kel-
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lene megteremteni, azt szorgalmazni a könyvtárügy-
nek?

Részt vettünk a szokásos baráti találkozón. Itt
tombola is volt, s nekünk malacunk, Síposné Jutka
(Tószeg) 1 liter ecetet nyert, jómagam fél kg darált
sertéshús konzervet.

Esti program volt Cziglényi László orgonaművész
hangversenye, Vagyon László fuvolaművész közre-
működésével. Az irodalmi esten győri költők és a
Műhelye, folyóirat mutatkoztak be.

Négy napon át könyvtárak, híradók, intézmények,
vállalkozások tartottak szakmai bemutatót.

A külföldiek közül pl.:
a Blackwell Ltd. - könyveket, folyóiratokat,
microkiadványokat, DC-ROM-okat,
DABIS gmbh. Österreich - könyvtárautomatizálási
szoftvert,
EX LIBRIS Ltd. - ALEPH integrált könyvtár rend-
szert,
Schulz Bibliothekstechnih Gmbh. - könyvtári fel-
szereléseket,
Swets und Zeitlinger Gmbh - PC-t, CD-ROM-ot
mutatott be.
A belföldiek közül jelen volt többek között a CA-

VOUR Könyvtártechnológia, a MICROSYSTEM Mű-
szaki és Számítástechnikai Rt., Mohai Lajos a SZIRÉN
számítógépes integrált könyvtári programrendszer-
rel, a MTA Számítástechnikai Alkalmazási Kutatóin-
tézet a TINLIB könyvtári szoftverrel, stb.

A megyéből 24-en vettünk részt a vándorgyűlésen,
egyesületünk által bérelt autóbusszal. A kánikulai me-
legben is keiJemesen töltött három napot bécsi ki-
rándulás zárta.

Csáti Péterné
Megyei Könyvtár



BEMUTATKOZIK

a közigazgatási szakkönyvtár

1993-tól a Megyei Könyvtár részlege, bárki által
ingyen látogatható. Profilja azonban szakkönyvtári: a
teljesség igényével gyűjti a közlönyöket, jogi kiadvá-
nyokat, s a közigazgatással kapcsolatos irodalmat.
Igen sok statisztikai kiadvány, adattár is szerepel a
gyűjteményében, pl. megvan a legutóbbi összes me-
gyei statisztikai évkönyv, a 93-as Cégkatalógus, Ipari
Almanach, Kereskedelmi Almanach, stb. Gyűjtőkö-
rünkbe tartozik még a politológia, közgazdaságtu-
domány, vezetéselmélet s a szociológia egyes ágai
(pl. településszociológia, politikai szociológia, szo-
ciálpolitika).

Ez sajnos nem jelenti azt, hogy a gyűjtőkörünkbe
tartozó alapművekkel valóban rendelkezünk. A
könyvtár nagyon fiatal, csupán néhány évre tekint
vissza, így bizony még nagyok a hiányok.

Milyen szolgáltatásunkat tudom máris jószíwel
ajánlani? Először is a Megyei Könyvtárhoz hasonlóan
nálunk is működik a "Kartoték" számítógépes prog-
ram, amellyel majdnem naprakészen meg tudjuk
mondani egy jogszabályról, hatályos-e, illetve adott
témáról, hogy milyen jogszabály foglalkozik vele. A
Magyar Közlöny és a Corpus Juris szinte teljes soro-
zata mellett igen sok ágazati közlönyünk van - még
az ötvenes évekből is -, jár az Alkotmánybírósági Ha-
tározatok, az Országgyűlési Tudósítások, valamint az
alapvető céginformációkat közzétevő Cégközlöny és

Heti Csődértesítő. A segítségükkel elérhető informá-
ciókról szívesen adunk telefonon is felvilágosítást. A
könyvtárközi kölcsönzést sajnos korlátozza, hogy
pénzügyi lehetőségeink többnyire csak az egy példá-
nyos beszerzést teszik lehetővé, de ha nem aktuális
jogszabálygyűjteményről van szó, még ez is elképzel-
hető. Telefaxunk és fénymásolónk egyelőre nincs
(ígéretet már kaptunk rá), de a Megyei Könyvtár
közreműködésével fénymásolt anyagot is tudunk
küldeni.

Aki pedig személyesen jár a Megyeházán vagy a
környékén, ne mulasszon el benézni hozzánk! Na-
gyon szép, a Megyeházához illő a könyvtár berende-
zése, s kellemes környezetet biztosít az elmélyült
munkára és egy kis napilap lapozgatásra egyaránt.
Mindenkit szeretettel vár a Közigazgatási Szak-
könyvtár könyvtárosa:

Ladosné Varjú Irén
Közigazgatási Szakkönyvtár

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig de. 9-12 óráig.
du. 14-16 óráig.

A könyvtár címe .'Szolnok, Kossuth u. 2. (a Megyeháza
földszintjén)
tel: 56/379-933/243

ívsm
TUDNIVALÓK

Kristóf Andrásné dr.:

A SZEMÉLYI JÖVEDELEM-
ADÓ AZ ALAPÍTVÁNYOKNÁL.

2. rész

Adóköteles jövedelmek

Az adóköteles jövedelmeket az
SZJA-tv. a nem önálló tevékeny-
ségből, és az önálló tevékenység-
ből származó jövedelmek, vala-
mint az egyéb jövedelmek szerinti
csoportosításban tartalmazza. Ez
utóbbi jövedelemtípusok nem te-
vékenységhez kapcsolódnak, ha-
nem azokat a magánszemély vala-
milyen más jogcímen szerzi meg
(pl. ingatlan átruházásból szárma-
zó jövedelem, tőkejövedelmek).

1. A nem önálló tevékenvséeből
származó jövedelem.

A nem önálló tevékenységből
származó jövedelem jellemzője,
hogy a bevétel teljes egészében jö-
vedelem (kivéve amikor a bevétel
70 %-a tekintendő jövedelemnek
pl. a devizaellátmány), s a bevétel-
nek nem része az ezzel a tevékeny-
séggel összefüggésben kapott költ-
ségtérítés. A nem önálló tevékeny-
ségből származó jövedelemnek
minősül a munkaviszonyból, to-
vábbá a társas vállalkozás tagsági
jogviszonyából származó jövede-
lem, valamint az országgyűlési
képviselő tiszteletdíja. A munkálta-
tónak, s így az alapítványnak is a
munkaviszonyból származó jöve-
delem kifizetése esetén az adóelő-
leget kell levonnia. Az adóelőleg

számítási módja, elve, évek óta vál-
tozatlan.

2. Az önálló tevékenységből
származó jövedelmek.

Önálló tevékenységen azokat a
tevékenységeket kell érteni, ame-
lyeket a magánszemélyek munkavi-
szonyon kívül, jövedelemszerzési
célból folytatnak. Ebbe a körbe
tartoznak a tudományos, a művé-
szeti és szerzői jogi védelem alá
tartozó alkotótevékenységet folyta-
tók, az ingatlanhasznosítással, -
bérbeadással foglalkozók, a mező-
gazdasági kistermelők, az egyéni
vállalkozók. Már a tavalyi évtől az
SZJA-tv. ezeket a tevékenységeket
egy nagy csoportba sorolta, és a jö-
vedelem kiszámítására általános
szabályt írt elő. Eszerint a jöve-

- 2 -



delmet úgy kell meghatározni,
hogy a bevételből le kell vonni a
bevétel megszerzése érdekében va-
lóban felmerült és számlával iga-
zolt költségeket; illetve, ha a ma-
gánszemély úgy dönt, hogy ezt
nem kívánja alkalmazni (mert
nincs költsége, tevékenysége kis
költségigényű, vagy nem akarja a
költségelszámoláshoz szükséges
nyilvántartásokat vezetni, igazolá-
sokat, számlákat gyűjteni), akkor
választhatja, hogy a bevételnek a
90 %-át kell jövedelemnek tekin-
teni. Ez esetben költségeit nem
kell számlával igazolnia, a törvény
ezáltal 10 %-os költségátalányt
ismer el a magánszemélynek. A
költségelszámolás választása ese-
tén költségként a bevételszerző te-
vékenységgel közvetlenül össze-
függő, kizárólag a bevétel meg-
szerzése, a tevékenység folytatása
érdekében az adóévben ténylege-
sen felmerült és számlákkal igazolt
kiadás vehető figyelembe. Az a
magánszemély, aki a 90 %-os jö-
vedelemtartalmát választja, min-
den más önálló tevékenységből
származó jövedelmére is ezt kell
alkalmaznia, emellett az adóéven
belül igazolt költségelszámolásra
nincs mód. A bevételnek ebben az
esetben része az ezzel összefüg-
gésben kapott költségtérítés is.

Az önálló tevékenységből
származó kifizetések után is adóe-
lőleget kell levonni, a számítási
mód itt is változatlan, de eltérő a
munkaviszonyból származó jöve-
delmek adóelőlegszámításától,
nevezetesen, ez esetben a 100 000
Ft ("0" adókulcsú sáv felső határa)
hozzáadásával meghatározott adó-
alap után kell az adóelőleget le-
vonni.

A magánszemély írásbeli nyi-
latkozatában kérheti, hogy az elő-
írtnál magasabb %-os mértékű
adóelőleg-levonást alkalmazzon a
kifizető. Természetesen az előírt-
nál kevesebb, vagy alacsonyabb
kulccsal történő számítás kérésére
(figyelembevételre) nincs mód.
Lehetőség van azonban a magán-
személy azon nyilatkozatának a fi-
gyelembevételére is, amelyben ki-
jelenti, hogy az összes levonás alá
eső jövedelme - az esedékes kifize-
téssel együtt - nem haladja meg a
100 000 Ft-ot, illetve nyugdíjasnál
a 108 000 Ft-ot, amikor is adóelő-
leget e nyilatkozata alapján nem
kell levonni.

Kisösszegű kifizetések

Amennyiben a kifizető egy
szerződés alapján 3 000 Ft-ot meg

nem haladó összegben fizet ki ön-
álló tevékenységből származó jö-
vedelmet, akkor annak teljes
összege után (bevétel egésze a jö-
vedelem):

- általános szabályként 40 %-os
forrásadót kell levonnia,

- ha azonban a magánszemély
írásban úgy nyilatkozik, hogy a
kisösszegű kifizetést az összes
adóköteles jövedelmével össze kí-
vánja vonni (mert ez kedvezőbb
lehet számára), akkor az ilyen kifi-
zetésekre az SZJA-tv. önálló tevé-
kenységből származó jövedelmek-
re vonatkozó általános rendelke-
zéseit kell alkalmazni, s a kifizető-
nek adóelőleget kell levonnia.

ADÓKEDVEZMÉNYEK

Évek óta ismert szabály, hogy
nem kell megfizetni az adót a
nyugdíj (és a kedvezmény szem-
pontjából azzal egy tekintet alá eső
jövedelmek után), nyugdíj és az
adott évben szerzett egyéb jöve-
delmek együttes összegének évi
108 000 Ft-nál kevesebb, továbbá
a jogszabályban meghatározott fel-
tétele fennállása esetén a lakáscélú
megtakarítás összegének egy része
után. 1993. január l-jétől két új
adókedvezményről szóló rendel-
kezés lépett hatályba, az alkalma-
zotti adókedvezmény, és a gyer-
mekkedvezmény, mindkettőt az
adóelőleg számításánál is - a szá-
mított adóelőlegből levonva - fi-
gyelmbe kell venni.

AJkaJmazotti kedvezmény

Az alkalmazotti kedvezményt
az az aktív alkalmazott veheti
igénybe, aki az adott hónap min-
den munkanapián munkaviszony-
ban állt. Nem illeti meg az alkal-
mazotti adókedvezmény a magán-
személyt akkor, ha munkabeosztá-
sára tekintettel - az éves munka-
rendben foglalkoztatottak kivéte-
lével - az adott hónapban munka-
végzési kötelezettsége nem volt.

Megilleti tehát a kedvezmény,
ha valakit munkaszerződése alap-
ján éves munkarendben foglalkoz-
tatnak, de a végzett munka, jelle-
génél fogva egy-egy idényhez kap-
csolódik (pl. nyári, téli munkavég-
zés). Ez esetben a dolgozó minden
olyan hónapban, ameiyben munka-
viszonyban állt, jogosult a ked-
vezményre. Megilleti továbbá a
kedvezmény a dolgozót arra az
időszakra is, amikor jogszabály-
ban meghatározott jogosultság,
vagy kötelezettség miatt nem vé-

gezhet munkát. Ilyen eset lehet pl.,
ha valakit a munkáltatója tanulmá-
nyi szerződés alapján felment a
munkavégzés alól diplomamunkája
elkészítésekor. Erre a felmentésre
(lOnapra) a dolgozó a Munka
Törvénykönyve alapján jogosult. A
szabályozás értelmében kedvez-
ményre jogosult. A szabályozás ér-
telmében kedvezményre jogosult
az a dolgozó is, akit a munkáltató-
ja a munkaviszony megszüntetése
miatt mentett fel a munkavégzési
kötelezettsége alól (pl. nyugdíjba-
vonulás, felmondás ' miatt) min-
daddig, amíg a munkaviszonya
fennáll. Nem jár alkalmazotti ked-
vezmény azoknak, akik gyermek-
gondozási segélyt kapnak, ösz-
töndíjban részesülnek, s azoknak
sem, akik nyugdíjuk mellett létesí-
tenek munkaviszonyt.

A kedvezmény összege havi
2OO.-Ft

Gyermekkedvezmény

A gyermekkedvezmény - mint
eddig is - kizárólag azoknak jár,
akik családi pótlékra jogosultak,
csak ez évtől nem adóalap, össz-
jövedelmet csökkentő, hanem adót
csökkentő tétel.

Az új szabályozás szerint •
- az egy és két gyermek után

családi pótlékra jogosultak gyer-
mekenként havonta 3 00.-Ft-tal,

- három vagy több gyermek után
családi pótlékra jogosultak gyer-
mekenként havonta 4OO.-Ft-tal

csökkenthetik adójukat.
Alapítványoknál jellemzőek

azok az esetek, amikor a családi
pótlékot közvetlenül a társada-
lombiztosítási szervezet küldi
meg postán a magánszemélynek.
Ekkor az utalványon a magánsze-
mély törzsszáma, a családi pótlék-
megjelölés, a pótlék összege és az
a hónap is feltüntetésre kerül
amelyre a kifizetett összeg vonat-
kozik.

Az adóelőleg számításnál tehát
az így bemutatott utalvány alapján
is figyelembe kell venni a gyer-
mekkedvezményt.

AZ ALAPÍTVÁNY, MINT MUN-
KÁLTATÓ ADÓMEGÁLLAPÍTÁSA

Az alapítvány, mint munkáltató
a magánszemélyek jövedelmadóját
akkor köteles megállapítani, ha
annak törvényben foglalt feltételei
fennállnak. A magánszemély, ha az
adóév utolsó napján (december
31-én) munkaviszonyban áll, mun-
káltatójának az adóévet követő év
január 15-éig köteles nyilatkozatot
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adni arról, hogy adóbevallását
maga készíti-e el, vagy a munkálta-
tóját bízza meg az adó elszámolá-
sával. Ez utóbbi esetben, ha tehát a
magánszemélynek az adóév során
kizárólag egy vagy több, de egy-
mást követő munkáltatótól szár-
mazó, összevonás alá eső adóköte-

les és bevallásra kötelezett jöve-
delme volt, akkor az adóalapját és
az adóját a munkáltató állapítja
meg, vonja le, vallja be, fizeti be,
illetve rendezi az adókülönböze-
tét.

Az adóbevallás, az adófizetés
rendjéről, az esedékesség időpont-

jairól, a munkáltatói, kifizetői
adatszolgáltatásról és egyéb eljá-
rásjogi előírásokról az adózás
rendjéről szóló többször módosí-
tott 1990. évi XCI. törvény rendel-
kezik.

A Kormány
tárgyalóküldöttsége

A KKDSZ, PDSZ és liga Egészségügyi Szövetsége
által létrehozott Közalkalmazotti Sztrájkbizottság

Nyilatkozat

a KKDSZ, PDSZ, PSZ és Liga Egészségügyi
Szövetsége által létrehozott Közalkalmazotti

Sztrájkbizottság és a Kormány tárgyaló Küldöttsége
közötti egyeztető tárgyalás-sorozat lezárásáról

I. A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy

1.) Az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat 64. $-
ára olyan értelemben tesz az Országgyűlés módosítási
javaslatot, amely biztosítja az 1992. évi XXXIII. tör-
vény 66 $ (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti
törvény illetmény-előmeneteli rendszere bevezetését
1994. január 1-től 1 év időtartamra, 8.000.-Ft/hó/fő
A/l fizetési fokozatnak megfelelő illetmény alappal,
ideértve a törvényben rögzített pótlékokat és egyéb
juttatásokat.

2.) Az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat nyújt
garanciát a közalkalmazotti bérrendszer bevezetésé-
nek finanszírozására oly módon, hogy a központi
költségvetést terhelő támogatás célzott támogatás
formájában érkezik meg az érintett fenntartóhoz, en-
nek mértékét a fenntartott intézmény 1993. december
31-i tényleges létszáma alapján kell megállapítani.
Évközi létszámcsökkentés esetén a támogatás összege
arányosan csökken.

3.) Az erről szóló külön törvényben szabályozottak
szerint az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza az
Alap által érintett központi és helyi önkormányzati
költségvetési intézményekben a Kjt megvalósításának
többletkiadásait.

4.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerü-
lő önkormányzatok támogatását szolgáló előirányzat
törvényekben meghatározott felhasználási céljai ki-
egészülnek a Kjt-ből fakadó 1994-ben felmerülő több-
letkiadásokkal.

II.
A fentiek tudatában a Sztrájkbizottság kötelezett-

séget vállal a sztrájk-fenyegetés felfüggesztésére a
költségvetési törvény parlamenti jóváhagyásáig. Ked-
vező elfogadás esetén a Sztrájkbizottság feloszlatja
önmagát.

teknek megfelelő álláspontot képviselik a Költségve-
tési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában és az
Érdekegyeztető Tanácsban.

IV.
A Sztrájkbizottság tájékoztatásul átvette a Kormány

szakértői javaslatát az 1994. évi költségvetési törvény-
javaslat vonatkozó módosítására, valamint az OTP
nyilatkozatát. Ajavaslatban foglaltak ellen a KIÉT ülé-
sen nem emel kifogást, de fenntartja a jogot más
alternatív megoldás előterjesztésére is.

Budapest, 1993. augusztus 25.

III.
Az egyeztető felek közösen vállalják, hogy a feni-

A nyilatkozatot aláírták a Kormány és a Sztrájkbizott-
ság képviselői.

Felhívjuk a kollégák, elsősorban a helyismerettel
foglalkozó könyvtárosok figyelmét Bényei Miklósnak,
a Debreceni Megyei Könyvtár munkatársának tanul-
mányára, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c.
folyóirat 1993. júliusi számában (25-32. old.) "Ho-
gyan tovább a helyismereti munkában?" címmel jelent
meg. E témában tartott előadást a szerző a Tiszafüre-
den megtartott helyismereti tanácskozáson.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozatának

f e l h í v á s a

Kedves Tagtársunk!

Olyan közös és közhasznú kutató-feltáró munkára
hívjuk tagtársainkat, amelynek bármely kicsiny része-
redménye hozzájárul megyénk irodalomtörténeti
anyagának kiteljesítéséhez.

A tennivalók között szerepel egyszerű adatgyűjtés,
bármely nagyobb könyvtárban végezhető feltáró mun-
ka, hosszabb, türelmes kutatást igénylő feldolgozás,
illetve publikálásra alkalmas műismertetés.

Ennek megfelelően a vállalható konkrét feladato-
kat az alábbiakban rögzítjük:

1. Adatgyűjtés

a. Egy település magyar írókról, költőkről elneve-
zett intézményei, utcái, terei (*-gal jelölve a helyi kö-
tődésű neveket!)

- 4 -



b. Az adott településhez valamilyen módon kötődő
írók, költők névsorának összeállítása (születés, isko-
láztatás, huzamosabb ott tartózkodás, illetve, lakás,
helyi közéleti szereplés, elhalálozás, sírhely, az író va-
lamely művének, illetve műveinek helyi kiadása).

c. Az 1945. előtti megyei lapokban (napi, heti) kö-
zölt irodalmi alkotások lelőhelybibliográfiájának
összeállítása (egy vagy több évfolyam anyagának át-
vizsgálása szerző, cím, műfaj, évfolyam, lap- és oldal-
szám megjelölésével).

d. Az 1945. előtti megyei folyóiratokban fellelhető
irodalmi alkotások lelőhelyjegyzéke (1. a c. pontban
megadott szempontokat!).

A c./ és a d./ feladatok feldolgozása esetén u.cs. *-
gal jelölendők a bizonyíthatóan helyi szerzők alkotá-
sai!

e. Helyi szerzők önálló műveinek összeállítása a
legfontosabb könyvészeti adatokkal (teljes cím, műfaj,
a kiadás éve, helye, - ha lehet - terjedelme, formátuma).

f. Helyi szerzők antológiákban szereplő műveinek
összeállítása az antológia adataival.

2. a Egyes - önálló monográfiában nem szereplő -
helyi szerzők életművének feldolgozása.

KÉZIKÖNYV-SOROZAT
KÖZALKALMAZOTTAKNAK

Több mint egymillió munkavállalót érint a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló törvény.

Ennek szövegét - az új Munka Törvénykönyvvel egy-
beszerkesztve és magyarázatokkal ellátva -

kézikönyvünk (a "lila könyv") közli.
Ára: 300 Ft+Afa

A kézikönyv-sorozat második köteteként
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez

kapcsolódó kormányrendeletek és miniszteri rende-
letek szövegét, valamint az ehhez szükséges magyará-

zatokat adjuk ki jelen kötetünkben.
Ara: 400 -Ft+Afa

Várjuk megrendelését!

Kérjük, hogy a megrendelést a Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetéhez

f 1088 Budapest. VIII., Puskin u. 4.) visszajuttatni
szíveskedjék. (KKDSZ Kiadó

***

PÁLYÁLYZATfigyelő

KIZÁRÓLAG ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA

A Pályázatfigyelő változó terjedelmű újság települések-
nek, önkormányzatoknak, közösségeknek, intézmé-
nyeknek.
A teljesség igényével gyűjti a pályázatokat a művelődés,
a közigazgatás, az oktatás, az egészségügy, a szociális, a
kisebbségi ügyek, a környezetvédelem és művészetek
területén.

b. Egy-egy kisebb tájegység, település irodalmi
emlékeinek feldolgozása.

3. a. Helyi szerzők egy, eddig nem ismertetett mű-
vénekpublikálásra alkalmas ismertetése.

b. Egy adott tájegység, illetve település által ihletett
mű ismertetése (szerzőjétől függetlenül!).

A munkához kedvet érző tagtársaink jelentkezését
a vállalt feladat megjelölésével szeptember 15-ig vár-
juk a következő címen: Magyar Irodalomtörténeti
Társaság, Szolnoki Tagozata - 5001. Szolnok, Pf. 140.

Az 1. és 3. pontban foglalt feladatok teljesítésének
határideje: 1993. december31.

A 2. pont teljesítésére vállalkozók munkáikat 1994.
május 31-ig juttathatják el az előbbi címre. A témát
választók részére akár levélben, akár' személyesen
konzultációs lehetőséget biztosítunk.

A hiteles adatgyűjtést lehetőségeink arányában dí-
jazzuk, a publikálásra alkalmas írások megjelenését
szorgalmazzuk.

Szívélyes üdvözlettel:

Szurmay Ernő

A J Á N L Á S

A pályázati kiírásokat a napilapokból, a közlönyökből,
az alapítványoktól, valamint a minisztériumoktól köz-
vetlenül szerezzük be.

Pályázati naptár
rovatunkban minden pályázatot nyilvántartunk annak
beadási határidejéig, így a pályázati naptár mint egy
határidőnapló havonta figyelmeztet, hogy a pályázato-
kat milyen határidővel kell elkészíteni.

Többször előfordul, hogy lapzárta után jutunk hozzá
fontos pályázatokhoz. Ilyenkor levélben értesítünk
minden előfizetőt, hogy időben eljusson hozzájuk a
pályázat híre.

Mintát küldünk
Ha felad a címünkre (i&i KFT Bp. 1251 pf. 88) egy
bélyeggel ellátott, az Ön címére megcímzett borítékot,
postafordultával küldünk egy régebbi Pályázatfigyelőt,
hogy annak étlapján pontosabb képet alkothasson szol-
gáltatásunkról
Havonta 106 -ft
A Pályázatfigyelő előfizetési díja havonta 100 Ft+Áfa.
Az időközi értesítések ingyenesek.

Előfizethető
a következő címen: i&i Kulturális Informatikai és Inno-
vációs Kft. Budapest 1251 Pf. 88.
Fax: (1)201-4892

További
felvilágosítást kaphat: Szokolárs Marianna szerkesztő-
ségi titkártól az (l)201-5728-as és az (l)201-5328-as te-
lefonszámokon, vagy személyesen a szerkesztőségben.
Budapest, I. ker. Corvin tér 8.
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Rendezze be könyvtárát a
MERABONA vagy TÉKA
bútorcsalád elemeiből.

Az alkatrészekből álló rendszer jól alkalmazkodik
a rendelkezésre álló tér, az elhelyezése kerülő

állomány kívánalmaihoz.
Raktárakba ajánljuk az

IRINGÓ vagy MINERCIA
típusú tömörraktári állványokat.

Kérésükre elvégezzük a helyszíni felmérést,
s ennek alapján berendezési javaslat

és árajánlat kidolgozását.
Forduljon hozzánk bizalommal!

MEZŐGÉPIPARI KFT.

9317 SZANY, Szabadság u. 1.
Tel.: 5, 23

Üzletszerzőnk: Cavalloni Gyöngyi
1222 Budapest, Csap u. 14/a. Tel.: 227-0237

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Nyelvművelő verseny Szolnokon

Az idén is - mint évek óta annyiszor - megrendezte
a Megyei Könyvtár a Verseghy nyelvművelő vesenyt és
művelődési tábort.

A nyelvtudós költő tiszteletére rendezett 10-14
éveseknek szóló veétlkedőt Szolnok városa, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a megyei
művelődési és oktatási intézmények és társaságok, va-
lamint a könyvtári szakmai szervezetek támogatták.

Minden évben nagyobb érdeklődés kiséri hazánk-
ban és a határon túli magyarság körében is rendezvé-
nyünket. A cél az, hogy a magyar nyelven beszélő gye-
rekekben felkeltse és fokozza az anyanyelv iránti
érdeklődést, és erősítse bennük nyelvük szeretetét. A
versengés során pedig bizonyosságot tehetnek a gye-
rekek arról, hogy milyen élő és gazdag szókincsük,
kifejezésmódjuk, s milyen a beszédkultúrájuk.

Az iskolai, körzeti és megyei válogatók után ke-
rülnek a legjobbak a szolnoki döntőbe. Minden me-
gye egy 5-6. osztályos és egy 7-8. osztályos gyereket
delegálhat, Budapest pedig mindkét kategóriában 3-3
főt. így az idén 68 résztvevővel indíthattuk táborunkat
június 19-én. A magyarországi gyerekek mellett szép
számmal voltak újvidéki, erdélyi, szlovákiai sőt svéd
állampolgárságú tanulók is, s azok felkészítő tanárai.

A Vízügyi Szakközépiskola kollégiuma megfelelő
hely volt a jó tábori légkör kialakításához. A délelőtti
anyanyelvi foglalkozások 6 kiscsoportban zajlottak,
melyek után kézműves játszóház szórakoztatta a kis
táborlakókat, esténként pedig vendégelőadók (Dudás
Zoltán, Kun János, Ihos József) programjain vehettek
részt. A legnagyobb siker mégis a maguk által szerve-
zett versmondó verseny volt, ahol gyerekzsűri bírálta
el a fellépőket.

A 4 napos kemény felkészülés után következett a 2
napos verseny. Az írásbeli feladatlapok kitöltée és a
szóbeli szövegalkotási feladaton kívül még egy vil-
lámkérdés-sorozattal is nehezítettük a "megmérette-

tést".
A versenyzőket szakértő zsűri bírálta el, melynek

elnöke az 5-6. osztályos korosztályban Grétsy László
volt, a 7-8. osztályosoknál pedig Szűts László. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre a Városházán került
sor, ahol mindenki könyvjutalmat kapott, az elsők
természetesen értékesebbet; köszönet ezért a város
cégeinek, akik támogatásukkal lehetővé tették ezt.

Az 5-6. osztályosok kategóriájában a kecskeméti
Mayer Edina lett az első, a 7-8. osztályosok közül pe-
dig az Egerből jött Dorner Eszter vihette el a pálmát.
10 Verseghy plakett talált még gazdára, amely a legsi-
keresebb kis nyelvművelők munkáját ismeri el.

A tábor szervezésében és lebonyolításában a
könyvtár minden tagja részt vett, de kölcsönösen nagy
erőpróba volt a gyermekkönyvtár dolgozóinak.

Nagy öröm számunkra, hogy a résztvevők és ven-
dégek is elismeréssel szóltak táborunkról, annak
színvonaláról, s mindenki így búcsúzott:

Viszontlátásra jövő nyáron!

Lustyiklstvánné
Megyei Könyvtár

Gordon-tréning a Megyei Könyvtárban

Tizenkét - mindenre elszánt - könyvtáros gyűlt
össze 1993. augusztus 16-án, hogy majd az e napot
követő 30 órán át olyan tréningen vegyen részt,
amelytől elméleti és gyakorlati fogások elsajátítását
várta. Ez a tréning szülőatyjától, Dr. Thomas Gordon-
tól (aki a Hatékonyság Fejlesztési Egyesület alapítója
és elnöke) a Szülői Hatékonyság Fejlesztése, köz-
ismertebb nevén a P.E.T. elnevezést kapta.

Mi ennek a tréningnek a lényege?
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Segít a szülők és gyermekek, de akár a munkáltató
és a munkavállaló, vagy a kollégák között olyan
egyedülálló kapcsolat kialakításában, amelyet a biza-
lom, nyílt és őszinte érintkezés, melegség és különös
törődés jellemez. A tréningen több érdekes és fontos
módszert, technikai megoldást tapasztaltunk meg. A
gyakorlatok során számomra rendkívül fantasztikus
volt az a felismerés, hogy ha nem is szándékosan, de
mégis könyörtelenül ártunk egymásnak, szülők a
gyermekeiknek. Megdöbbenve ismertem fel, hogy mi-
képpen ássuk alá magunk és egymás önbcsülését,
rendülünk meg önbizalmunkban, nyomjuk el az alko-
tóképességet, törjük meg egymás szellemét és veszít-
jük el egymás iránti szeretetünket. Úgy tűnik, hogy
mindezt azzal érjük el, ahogyan beszélünk egymással,
szülők gyermekeikkel, ahogy mindennapos egymással
kapcsolatos konfliktusainkat kezeljük, ahogyar. fe-
gyelmezni próbálunk, ahogy erővel és hatalommal má-
sokra kényszerítjük a saját értékrendjeinket.

Szándékaink általában jók. Azonban nagyon is hí-
ján vagyunk az olyan ismereteknek, amelyek révén
kialakíthatunk eredményes emberi kapsolatokat, em-
berek közötti őszinte érintkezést, és amelyek birtoká-
ban a konstruktív problémamegoldás elveit és gyakor-
lati fogásait alkalmazni tudjuk.

Megtaníthatók-e vagy megtanulhatók-e ezek az el-
vek és gyakorlati fogások? A tréningen tapasztaltak
alapján úgy gondolom, hogy igen. A dr. Thomas
Gordon által összeállított képzési program erre na-
gyon alkalmas. A P.E.T.-tréning a szülők ezreinek
nyújt kiképzést az USA államaiban és több más or-
szágban is. Nyilvánvaló, hogy a szülőknek, egyének-
nek segítségre van szükségük gyermekeik nevelésé-
hez, normális emberi kapcsolataik kialakításához. Ezt
a segítséget nyújtja a Gordon-tréning, amelyet minden
kedves kollégám figyelmébe ajánlok, elsősorban
azoknak, akik egyúttal szülők is. A tréningen megta-
pasztaltam, hogyan válhat emberségesebbé az életünk
(családban, iskolában, munkahelyen stb.), ha felhasz-
náljuk a P.E.T. gyakorlati fogásait és alkalmazzuk
annak filozófiáját.

A tanfolyam költségeit pályázat útján nyert ösz-
szegből finanszírozta a Megyei Könyvtár. A pályázatot
Ladosné Varjú Irén könyvtáros készítette.

A tanfolyamot két kitűnő szakember vezette: Zei-
fert Eszter pszichoterapeuta és Czétényi Sándor tanár.

G.F.M.

***

Irodalmi délután a Városi Csokonai Könyv-
tárban

Az idei Nagykunsági Kulturális Napok rendezvény-
sorozatára Karcagon került sor. Az augusztus 18-22-e
közötti eseménysorozat negyedik napjának színhelye
könyvtárunk volt. Elsőszámú vendégeink azok voltak,
akik erre az alkalomra kiírt irodalmi pályázaton részt
vettek.

A Nagykun települések összefogásával kiírt és tá-
mogatott pályázatra 55 felnőtt és 13 középiskolás
küldte be pályaművét. Legtöbb pályázat Kunszentmár-
tonból (10), Karcagról (9), Szolnokról (9), Kis-
újszállásról (6), Túrkevéről (6) érkezett. A pályázaton
prózai művekkel és verssel lehetett résztvenni.

A pályázatokat bírálta és a helyszínen értékelte két
neves, karcagi születésű irodalmár: dr. Bodnár

György irodalomtörténész és Gombos Imre író, mű-
fordító. Bodnár György kifejtette, hogy a beküldött
alkotások e tájon is azokat a jegyeket tartalmazzák,
mint az ország egyéb részein. Legnagyobb problémát
a tartalom és a forma viszonyában látta. Hol az egyik,
hol a másik sikerült jobban. Míg ennek az egységét
nem találják meg az "írók", addig igazi mű nem jöhet
létre.

Gombos Imre kiegészítette a fenti véleményt, majd
egy súlyos problémára tért át - a helyesírásra. Sajnála-
tát fejezte ki, hogy ez mennyire rontja az összképet
egy-egy pályaműnél. A jelenlévőket tanulásra, önma-
guk képzésére biztatta.

Díjazottak felnőtt kategóriában:
I. Safranyikné Sáros Judit, Szolnok - "Elveszett

évek" (elbeszélés)
II. Prókai Károly, Bácsalmás - "A Pokolsziget törté-

nete" (elbeszélés)
III. Dobrainé Szitha Ildikó, Karcag - "Aziru átka"

(elbeszélés)

Különdíjak:
1. Kissné Bátorligeti Mária, Kisújszállás - "Az éne-

kek éneke..." (vers)
2. Kardos Imre, Kunszentmárton - "A birodalom"

(elbeszélés)
3. Varga Gyula, Karcag - "A gyergyói album"

(elbeszélés)

Középiskolás kategóriában:
I. Nyerges Szilvia, Túrkeve - "Ima", "Az ópiumszí-

vó" (vers)
II. Oros Judit, Kisújszállás - "Csehország",, "Eső

után", "Mozaik" (vers)
III. Török Ildikó, Túrkeve - "A századelő magyar

próza - irodalmának különc alakjai" (esszé)
A díjakat a nagykun települések önkormányzatai,

míg a három különdíjat Győrfi Sándor Munkácsy-díjas
szobrászművész ajánlották fel.

Dr. Bellon Tiboné
igazgató, Karcag

* * •

A kunhegyesi Zsigmond Ferenc Városi
Könyvtár O l v a s ó t á b o r a , 1993.

Olvasótáborunkat második alkalommal szerveztük
az idén. Mivel Kunhegyesen a munkanélküliség 30
százalék fölött van, elsősorban munkanélküli szülők
gyermekei v. Ltek részt a táborban, hiszen - a szűkös
anyagiak miatt - számukra nincs lehetőség nyaralásra,
táborozásra.

Hetvenöt általános iskolás gyermek jelentkezését
tudtuk elfogadni, akiknek térítésmentes ebédet,
uzsonnát, strandbelépőt, egésznapos autóbusz-
kirándulást és színes programot biztosítottunk.

Egy hónapon keresztül - heti két alkalommal (hétfő,
csütörtök) - foglalkoztunk a gyermekekkel a városhoz
közeli Szabadidőközpontban és szomszédos strand-
fürdőn. A résztvevőket négy csoporrtba osztottuk, így
egy-egy könyvtáros 18-20 gyerekkel tudott foglal-
kozni.

A program szerves része volt két autóbusz-
kirándulás. A kisebbeket a Bükki Nemzeti Parkba és
Lillafüredre, a nagyobbakat Szentendrére és Viseg-
rádra vittük.
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A kirándulásokkal - túl azon, hogy élményt nyújt-
sunk a rászoruló gyermekeknek - több célunk is volt:

- a két település, ül. tájegység természeti adottsá-
gainak, történelmi, művészeti nevezetességeinek, népi
kultúrájának megismertetése,

- lexikonok, kézikönyvek használata, a könyvtár-
ban való tájékozódás elsajátítása,

- az, hogy igénnyé váljék számukra: az évek során
bármerre kirándulnak, utaznak, előzőleg megismer-
kedjenek a település, tájegység kultúrájával.

A kirándulásokon örömmel tapasztaltuk, hogy a
gyerekek mennyire más szemmel nézték a nevezetes-
ségeket, milyen büszkék voltak ismereteikre.

A kisebbek a Bükk-hegységgel, közelebbről a Bük-
ki Nemzeti Parkkal, Lillafüreddel és környékével, a
nagyobbak a Duna-kanyarral, kiemelten Szentendré-
vel, annak művészeti, néprajzi és egyéb kulturális
értékeivel ismerkedtek meg. A felkészítő foglalkozá-
sokon fontosnak tartottuk a téma közös feldolgozását,
kisebbeknél az irányított kutatómunkát. A nagyobba-
kat önálló vagy részben önálló kutatómunkára inspi-
ráltuk.

A kirándulásokat megelőző felkészülést játékos
szellemi vetélkedővel zártuk, ahol a gyerekek számot
adtak a tanultakról.

Napi programunkban a délelőtti 45 perces és délu-
táni 30 perces foglalkozások mellett bőven jutott idő

strandolásra, játékos sportvetélkedők lebonyolítására,
dalok tanulására.

A Kunhegyesen immár hagyományosan megrende-
zésre kerülő nemzetközi utánpótlás labdarúgótorna -
a Hungary Kun Cup nagyszabású és színpompás nyi-
tóüünnepségén is részt vettünk a gyerekekkel.

Ókori görög ruhába - fehér khitonba és saruba
öltöztettük a résztvevőket. Jelmezüket ókori görög
sportszerek (diszkosz, golyó) másolataival egészítet-
tük ki.

A gyerekek felvonulása általános tetszést aratva, a
nyitóünnepség egyik legeredetibb és legszebb szín-
foltja volt, amellett a résztvevőknek is nagy élményt
jelentett.

A szorongató anyagi helyzetben a jelmezek előállí-
tása nem kis fejtörést okozott. A sarukhoz szabászati
hulladékbőrt a martfűi Tisza Cipő Rt. térítésmentsen
bocsájtott rendelkezésünkre, melyet méltányos áron
kisiparos készített el. A jelmezhez az anyagot és az
arany szalagokat nagykereskedelmi áron tudtuk meg-
vásárolni és ugyancsak nagyon olcsón (100.- Ft/db)
megvarratni.

Táborunk osztatlan sikert aratort a gyerekek és
szülők körében. Számunka is nagy öröm, hogy ez a 75
gyermek élménydús vakáció után kezdi szeptember-
ben a tanévet.

Szabó Vincéné
igazgató, Kunhegyes

H Í R E K

Tiszafüredről

A május 14-re virradó éjszakán a városi könyvtár
hangtárából (szakszerűen) erőszakos behatolással el-
vitt technikai berendezések időközben - a videoleját-
szó kivételével - megkerültek. Beszélik, hogy a videó
rövid időn belül a tiszafüred "Fokpart-Hilferstrassén"
vevőre talált, az erősítőket avatott kezek diszkószol-
gálatra tették alkalmassá, az egyiket szerencsére csak
némi kályhaezüsttel. A tízéves keverőerősítő a barbár
beavatkozás miatt lehet, hogy nem is lesz javítható.

Szeptember 10-én befejeződött az 1987/88-ban
épült füredi nevelési központ (szakmunkásképző +
ált.iskola 4- könyvtár) tetőzetének újraszigetelése. Az
első beázások az iskoláknál 1990-ben, a könyvtárban
1991-ben jelentkeztek, a műszaki vizsgálatok és a vo-
natkozó bírósági eljárás egyaránt jórészt építőmesteri
hibákat állapítottak meg.

A "Játék Alap" 150 000 Ft-os támogatását nyerte el
a Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány pályázata,
amely a helyismereti-helytörténeti gyűjtemény fejlesz-
tését, az aktív és passzív tájékoztatás tapasztalatainak
terjesztését vállalta.

DL 5.3 típusú mikrofilmleolvasóhoz optikát, vagy a
géphez adaptálható 35-40-45 mm-es fókusztávolságú
o.rendszert átvenne a tiszafüredi könyvtár. Cserébe
vállalja a leolvasó mechanikai részében a foglalatok
szakszerű átalakítását, átépítését.

G.S.
***

Kenderesről

A Megyei Könyvtár gyermekrészlege által szerve-
zett "Furfangos természetrajz" c. vetélkedőre 40 gye-
rek küldte be válaszait. A versengést ugyan még nem
zárták le, de a kenderesi nagyközségi könyvtár a
legjobban szereplő 6 gyereket máris értékes könyvju-
talomban részesítette.

U.M.
* * *

A Népművelésért-dijatV2c^XdL meg Szolnok me-
gyéből Szűcsné Boldog Mária, a mezőtúri Móricz
Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója.

Kitüntetéséhez gratulálunk, további sikereket kívá-
nunk!

KAPtÁR

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

Felelás kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4!
Megjelenik havonta, 280 példányban


