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ÜNNEPI KÖNYVHÉT,
TISZAFÖLDVÁR

«

Az Ünnepi könyvhét megyei megnyitójára az idén
ifjú városunkban, Tiszaföldváron került sor június 2-
án. A Városi Könyvtár hangulatossá varázsolt udvarát
zsúfolásig megtöltötte a helybeli olvasókból, érdek-
lődőkből álló közönség.

Köszöntőt mondott Marosfalvi Ernő polgármes-
ter, megnyitó beszédet mondott Szenté Ferenc, az
OSZK KMK nyugalmazott igazgatója. József Attila A
Dunánál c. versét Hegedűs D. Géza mondta el. Az
ünnepségen közreműködött a Hajnóczy J. Gimná-
zium kórusa, vezényelt Molnárné Váczy Márta.

Ezután lépett fel a gyerekek nagy tetszésére, óriási
sikerrel Eszményi Viktória és Heilig Gábor. Egy órás
műsorukra az utcán járó-kelő felnőttek is betódultak,
együtt szórakoztak, tapsoltak a gyerekekkel.

Végül a könyvtár olvasótermében Békés Pál író és
Hegedűs D. Géza színművész-rendező beszélgettek
az egri színházban előadott és a könyvhétre megje-
lentetett New-Buda c. drámáról, a színházi előadás-
ról és a rendezés körülményeiről. Békés Pál sok
izgalmas adalékot mesélt történelmünk e kevésbé
ismert eseményeiről, a művész-rendező részleteket
olvasott fel a kötetből.

A könyvhéten megjelent műveket az udvarban áru-
sították. Békés Pál könyvét nagyon sokan megvásá-
rolták, majd hosszú sorban dedikáltatták írójával és a
darab rendezőjével.

A megyei megnyitó rendezvényeit a Hét Törzs
Alapítvány támogatta. A vendéglátásért és fogadásért
a polgármesteri hivatalt illeti köszönet.

L.M.K.

A "színfalak" mögött történt...

Jaj, csak süssön a nap, sóhajtottunk fel egyre sű-
rűbben, ahogy közeledett a megnyitó. Könyvtárunk
idilli csendjét hangos gépek zaja űzte el. Miközben
kőművesek, festők dolgoztak az épületen, az udvaron
álló tujákat markoló emelte ki a helyükről. Zavarták a
nézőtér kialakítását, azért szedtük ki őket. A gyere-
kek örömére egy közeli iskola udvarát fogják ezentúl
díszíteni. Megérkezett az énekkari állvány és a szín-
padként szolgáló dobogó. Kipróbáltuk a hangosítást,
a kórus pedig a hangzást. Meghívók, plakátok, üdítő,
süti, dekoráció stb. ... vajon minden megvan? Jegyze-
tet elő, ami "kész", pipát kap. A nagy nap reggelén
megérkeztek a székek, be lehetett rendezni a nézőte-
ret. Most derült ki, milyen nagy az udvarunk. (Csak
tele legyen!)

Felvirradt a nagy nap. Végső hajrá. Megérkezett a
dekoratőr, vele újabb gond. Törik a gombostű! -
felkiáltással megkezdődött a "szögyadászat". Sző-
nyeg a pódiumra, gondok a lépcső körül. A bejáratot
zászlókkal díszítettük. Egy néni kedvesen érdeklő-
dött: román vendégeket várunk? -???- Mint kiderült,
a földvári zászló színei tévesztették meg. (Derültség.)

Végül minden a helyére került. Elkészítettük a
szendvicseket, lefőztük a kávét, minden elrendező-
dött, és elkezdődhetett a hivatalos megnyitó. A to-
vábbiakban a délután kellemes "kergetőzésben" telt
el. Könyvtárunk felépítéséből adódóan aki bement az
egyik ajtón, biztosan egy másiknál bukkant föl. Ami-
kor a vendégeknek búcsút intve becsuktuk a kaput,
fáradtan rogytunk le a legközelebbi székre.

Fodorné Németh Ilona
mb. könyvtárvez., Tiszaföldvár



REUTLINGENBEN JÁRTUNK

A Szolnok és Reutlingen közötti testvérvárosi kapcsolat jegyében 6 napos tapasztalatcserére utaztunk a
németvárosba.

A vendéglátónk Christa Gmelch asszony, a városi könyvtár igazgatónője volt. Hivatalosan fogadott
bennünket Dr. Ostberg, akit a város művelődési osztályvezetőjének mondhatnánk. Az ő tájékoztatójából kaptunk
képet a könyvtár építésének körülményeiről. Ebben a városban a könyvtár köré szerveződik a kulturális élet.
Mivel itt az iskolák nem a város költségvetésében szerepelnek, a kulturális költségvetés legnagyobb tétele a
könyvtár.

A könyvtár, amely több emeletes üvegpalota a város központjában, ahol kiállító-, hangverseny-, mozi-, pó-
dium és konferenciaterem mellett kutatószobák várják az olvasókat, az 1200 m2 szabadpolcos kölcsönzőtér
mellett.

Christa Gmelch igazi kollegiális szeretettel, szakmai büszkeséggel kalauzolt végig bennünket a könyvtárá-
ban. A cédulakata'ógust a könyvtárosok, a gépi katalógust az olvasók használják. A kölcsönzés számítógépen
történik, egyszerre 4 ponton, ezt indokolja a napi 3-4000 fős látogatói létszám. A 40 fős személyzet mnidegyike
szakképzett, rendszeresen részt vesznek posztgraudális képzésben a könyvtár költségein. Ami érdekesség, hogy
kölcsönzik a könyveken, lemezeken, CD-n, folyóiratokon, videokazettákon túl a játékokat és posztereket is.

Működik a közhasznú információ, nemcsak a könyvtárban, de a fiókkönyvtárakban is.
A gyermekkönyvtári részen színházasdit is lehet játszani.
A régi, leselejtezett könyveket itt is eladják 2-3 márkáért, bolhapiac keretében.
A könyvek más rendszerben vannak a szabadpolcon, mint nálunk, más jelzeteket használnak. Van beiratko-

zási díj, van késedelmi díj.
Sokat tud ez a könyvtár, és ennek megfelelően nagy a látogatottsága, nagy a megbecsültsége. Azt azért

elmondták vendéglátóink, hogy nem minden német városnak van ilyen korszerű könyvtára. Ők is több, mint 20
évvel ezelőtt tervezték, döntöttek, majd céltudatosan építettek, fejlesztettek.

Nagyon sokat tudnánk írni, több olyan ötletet hoztunk haza, amelyet a mi szerény körülményeink között is
meg lehet valósítani.

Tanulság: érdemes kitekinteni a világba, de csak értő szemmel, értő nyelvvel. Vagyis ez az út a nyelvtanu-
lásra is ösztönzött bennünket. Jó lenne, ha ehhez az egyesület vagy a megyei könyvtár valamilyen segítséget
tudna adni.
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Lászlóné Nagy Ilona és
Gubáné Ecsédi Erika

Szolnok, Városi Könyvtár

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ES A
SZEMÉLYISÉGI JOGOK

címmel szakmai fórumot rendezett az egri Bródy
Sándor Megyei Könyvtár és az MKE Heves Megyei
Szervezete.

Dr. Oros Paulina, az Igazságügyi Minisztérium
főosztályvezető-helyettese az 1992. évi LXIII. törvény
(a személyes adatok védelméről és a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról) könyvtári következményeit
taglalta.

Az elhangzottakból és a törvény követelményeiből
az következik, hogy olvasóinkról vezetett nyilvántar-
tásainkat át kell alakítanunk. Terveink között szere-
pel, hogy teendőinket egy megyei értekezleten meg-
vitassuk munkatársainkkal, s 1995-ben már e szem-
pontoknak megfelelően vegyük fel és kezeljük hasz-
nálóink adatait.

Dr. Vida István, az Igazságügyi Minisztérium főta-

nácsosa az új végrehajtási törvény könyvtári alkalma-
zásáról tartott előadást. (A törvény szövege a Magyar
Közlöny 1994. évi 5l-es számában jelent meg.) Nem
lett egyszerűbb követeléseink behajtása! Hátralékos
olvasóink könyvtári tartozását a jövőben nagyössze-
gű illetékek is növelni fogják, erre az "utolsó" felszó-
lító kiküldésekor feltétlenül fel kell hívnunk a fi-
gyelmüket.

Végső esetben a mintaként mellékelt "Fizetési
meghagyás" bírósági benyújtásával kell megkezde-
nünk a jogi procedúrát - reméljük, ritka esetben
kényszerülünk erre a lépésre.

Utolsó egri előadónk, Soron László, az MKM
osztályvezetője megerősítette e jogszabályok könyv-
tári alkalmazásának szükségességét. Főleg az adat-
védelemmel kapcsolatos kérdések rendezését sürget-
te. Jelezte, hogy az ehhez szükséges nyomtatványok
kidolgozása és elkészíttetése a szakmai szervezetek
feladata lesz. (A Fizetési meghagyás c. adatiap mel-
lékletben!]
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Kedves Kollégák! Figyelmükbe ajánljuk a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat alább közölt felhí-
vását. Jövő évi megrendeléseiknél ne feledkezzenek
meg szakmai lapunkról, amelynek a legkisebb könyv-
tárban is egy példányban meg kell lennie. Nélkülöz-
hetetlen információkkal, országos, regionális és helyi
tudósításokkal, nemzetközi kitekintéssel, a könyvtá-
rostársadalom örömeivel és gondjaival jelentkezik
havonta a kiadvány, s természetesen szívesen fogadja
a kollégák írásait, híreit is.

Mélyen tisztelt Olvasónk, kedves Előfizetőnk!

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, újabban sokak és
egyre többek által használt néven a 3K életében Je-
lentős fordulat következik be. A szerkesztőség új cí-
me: Bp. Hold u. 6., 1054, telefonszáma (ezúttal már
elérhető telefonszáma): 153-3763. A lap megrende-
lését, előfizetését a szerkesztőség intézi. Régebbi elő-
fizetőinket arra kérjük, hogy 1994. második félévére
márnálunk (a szerkesztőség címén) Jelezzék további
megrendelési szándékukat. Az eddigi - Joggal kri-
tizálható - módszerrel ellentétben most egy féléves, a
későbbiekben teljes éves előfizetésekről lehet szó. ÚJ
előfizetőinktől csak a megrendelőszelvényt várjuk,
hogy kérik-e 1994-es évfolyamunk második félévé-
nek számait. Régebbi számokat csak nagyon mérsé-
kelt példányszámban tudunk küldeni, egyszerűen
nincsenek remittenda példányaink. Persze, ha vala-
kinek ilyenre lenne szüksége, Jelezze, ha tudjuk,
igyekszünk teljesíteni.

Nem tennénk különbséget [mint eddig volt)
könyvtári (közjogi) és magánszemély között. Bízunk
benne, hogy minél több könyvtár és könyvtáros fog
előfizetni lapunkra, annál is inkább, mivel a Jövőben
- legalábbis technikai-előfizetési - problémákkal az
eddiginél kevésbé kell számolniuk.

A szerkesztőség

A folyóirat terjesztésével kizárólag az Országos
Széchényi Könyvtár foglalkozik. Az alábbi megren-
delőlap-minta alapján várjuk szíves megrendelését. A
megrendelőknek befizetési csekket, vagy számlát
küldünk.

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztősége
1054 Budapest, Hold u. 6.

MEGRENDELŐSZELVÉNY

Amegrendelő neve:
A megrendelő címe (postai címe):

Megrendeljük a havonta megjelenő KÖNYV,
KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS című folyóiratot 1994
második félévére.

pld. Egységár: 124.- Félév.előfiz. díj: 744.

Megrendelő aláírása, bélyegzője

Megismételjük korábbi közlésünket: a Megyei
Könyvtár minden nyilvános részlege (olvasószolgá-
lat, gyerek- és zenei részleg) 1994. július 23-tól
augusztus 23-ig zárva tart. Telefonon, levélen
keresztül természetesen elérhetők leszünk. A titkár-
ságon, a feldolgozó, a gazdasági osztályon és a ruha-

tárban mindig lesz egy-egy munkatárs.
A könyvtárközi kölcsönzés nem szünetel!

"A Jászságért" Alapítvány pályázati ered-
ményhirdetése:

"A Jászságért" Alapítván}' legutóbbi pályázatára
beérkezett 32 pályaművet a kuratórium elbírálta.
481.500 forint értékű támogatásiban részesítette a
következő 8 pályázatot:

1/ Bedekovich Lőrinc Népfőiskola; Társaság,
Jászfényszaru, számítógépes és nyelvi tanfolyamok,
mezőgazdasági vállalkozói kurzus szervezéséhez

80.000.-Ft

2/ Vándorfy János Honismereti Szakkör, Jászapá-
ti, helytörténeti találkozó szervezéséhez

50.000.-Ft

3/ Székely Mihály Kórus, Jászberény, formaruha
készíttetéséhez 50.000.-Ft

4/ Árokszállásiak Baráti Köre, Jászárokszállás, a
II. világháború áldozatai névsorának emléktáblára
vésetéséhez 100.000.-Ft

5/ A jászszentandrási Pávakör részére a Jászsági
Dalostalálkozó megszervezéséhez

40.000.-Ft

6/ Csete Balázs Honismereti Szakkör, Jászkisér,
jubileumi "Apáról fiúra" c. rendezvény lebonyolításá-
hoz 100.000.-Ft

7/ Hortiné dr. Bathó Edit néprajzos múzeulógus.
Jászberény, "A méhészet szerepe a Jászság paraszti
gazdálkodásában" c. tanulmány kiadásához

50.000.-Ft

8/ Molnár István ny. iskolaigazgató, Jászszen-
tandrás, részére ösztöndíjként a Jászságban végzen-
dő néprajzi gyűjtőmunkához 34.000.-Ft.

A kuratórium által alapított és harmadik alka-
lommal kiírt Jászságért Díj kapcsán tíz személyre
érkezett javaslat. A kuratórium úgy döntött, hogy az
ez évi Jászságért Díjat és a vele járó 75.000.- Ft
elismerést

FARAGÓ JÁNOSNÉ
ny. tanár (Jászárokszállás) részére ítéli oda, élet-

pályájának elismeréseként.

AJÁNLÁS

Békés Pál: New-Buda
Az 1848-as szabadságharc leverése után az ameri-

kai Iowa államban emigrált a polgárok, nemesek, ka-
tonák egy csoportja, s a Missisipi mentén megalapí-
tottak egy magyar városkát, New-Budát. Másik Ma-
gyarországot szerettek volna megalkotni - nem sike-
rült. Történelmünk e különös eseményét formálta
színdarabbá Békés Pál, s vitte az egri színpadra He-
gedűs D. Géza. A kötet az Ünnepi Könyvhét egyik
kuriózuma. Ara: 100.- Ft. A könyv megvásárolható a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár titkárságán.



KONYVHETI ESEMÉNYEK,

HÍREK

Ünnepi Könyvhét '94 Karcagon

Az idén 65. alkalommal megrendezett Ünnepi
könyvhét is elmúlt, mint a többi. Megint meg akartuk
újítani, de ez most sem sikerült. Több, mint 60 kiadó,
csaknem 500 kötettel készült e nemes megmérette-
tésre, melyből "vidékre" még a mai napig sem jutott
el mind.

Könyvtárosként, őszinte irigykedéssel szemléltem
a TV tudósításait a pesti könyvsátrak kínálatáról, s
megállapítottam, hogy az Ünnepi Könyvhét megint
csak a fővárosra koncentált rendezvénysorozat. A
sátraknál mai magyar irodalmunk jeles alakjai to-
longtak, hogy dedikálhassanak... íróink, költőink
többsége nem vállalt vidéki meghívást június 2-5. kö-
zött, mert nélkülözhetetlenek voltak Budapesten...

Közben megszületett a javaslatom, jövőre tervez-
zék 6 naposra a könyv ünnepét, az első 3 nap legyen
Budapesté, a többi a vidéké! Legalább az írói társa-
dalom meggyőződhet arról, hogy a vidéki ember is
tud írni-olvasni...

E zsörtölődések ellenére, mi könyvtárosok ma-
gunkénak érezzük és valljuk, sőt ápoljuk ezt a könyv-
höz, munkánk tárgyához kapcsolódó rendezvényso-
rozatot. Karcagon, ahol a könyvkereskedelem nem
találta kifizetődőnek a könyvek utcai árusítását, mi
könyvtárosok vállaltuk fel és valósítottuk meg június
3-án, a sétáló utcán felállított sátrunkban. Tevékeny-
kedésünk eredménye: kevés vásárló, igen sok néze-
lődő, érdeklődő felnőtt, és csaknem 200 gyerek,
akik könyvjutalomért játszottak a Könyvről könyvért
vetélkedőinken. (Gyúró Éva gyermekkönyvtáros kol-
léganőm bonyolította le, óránként. A jutalomköny-
vekre az Önkormányzat adott 5.000.-Ft-ot.)

író-olvasó találkozóra Tornai Józsefet, az írószö-
vetség elnökét hívtuk meg. Reméljük, nem bánta meg,
hogy eljött hozzánk, mert igazán aktív, irodalomértő-
és olvasó közönséggel találkozhatott könyvtárunk-
ban. Nagyon jól sikerült találkozónk volt dr. Endes
Mihály debreceni természetkutatóval, aki az ásvá-
nyok csodálatos világát mutatta be gyönyörű diaké-
pei és "Föld alatti szivárvány" c. érdekes előadása
segítségével.

Összességében megint nagyszerű szellemi élmé-
nyekkel gazdagodtunk, s ha a fenti "kis szilánkok"
nem rontanák befogadói hangulatunkat és nyitni-
megújulni vágyó kedvünket, talán még elégedettek is
lehetnénk.

NagyMihályné
ig. h., Karcag

Találkozás Varga Domokossal

rokszálláson. A Városi Könyvtár életében azért is volt
ünnep ez az esemény, mert évek óta nem volt alkal-
munk személyesen találkozni olyan íróval, akinek
könyveit gyermekek és felnőttek egyaránt olvassák.

Június 7-én 3 órakor megérkezett meghívott ven-
dégünk, Varga Domokos. A teremben 80 általános
iskolás gyermek és néhány felnőtt gyűlt össze. Sokak
kezében volt egy-egy Varga Domokos könyv. Rövid
köszöntő után az író vette át a szót. Közvetlen hangú
beszédét azzal kezdte, hogy a jászokkal rokonnak
érzi magát, mert Kunszentmiklóson született. Először
gyermekkoráról mesélt mélységes, bölcs humorral,
majd tanulmányairól s végül könyveiről. Pedagógus
szeretett volna lenni, de egészségi okokból erdő-
mérnöknek tanult Sopronban. Amint elmondta: "A
bennem rejlő pedagógiai hajlam nem hagyott nyug-
ton. Végül író lettem, így mindenkit taníthatok. S ez
az, amit a legjobban szeretek a világon. "Az idős író-
nak valóban remek pedagógiai érzékkel sikerült a
gyermekek érdeklődését végig ébren tartani. Elő-
adása befejezése után a gyermekek kérdései követ-
keztek, amelyekre kedvesen, szellemesen válaszolt.
Végül dedikálta könyveit. A tulajdonosok boldogan
és büszkén távoztak, hónuk alatt a dedikált Varga
Domokos-könyvvel.

Nagyon köszönöm az írószövetségnek és a Ver-
seghy Ferenc Megyei Könyvtárnak, hogy lehetővé
tették számunkra az író-olvasó találkozó megrende-
zését és azt, hogy a résztvevők kellemes és emlékeze-
tes perceket tölthettekel az íróval, Varga Domokos-
sal.

Ádám Gáborné
könyvtárvezető, Jászárokszállás

A könyvhét keretében nyílt lehetőségünk - az
írószövetség és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
támogatásával és segítségével - arra, hogy 1994. jú-
nius 7-én író-olvasó találkozót rendezhettünk Jászá-

Az Ünnepi könyvhét rendezvényei
Kisújszálláson

Könyvtárunkban, az Ünnepi könyvhét keretében
több pályázaton és kiállításon vehettek részt az
érdeklődők.

A gyermekkönyvtár a Madarak és Fák napja al-
kalmából - óvodások részére - rendezett rajzversenyt.

Minden beérkezett mű kiállításra került, s a zsűri
27 rajzot díjazott.

Az általános iskolások háromfordulós írásbeli ve-
télkedőn mérhették fel műveltségüket. Itt Nagy Mária
(Arany J. Iskola 4. o.) és Oros Márta (Arany J. Iskola
4. o.) szerepeltek a legeredményesebben.

A zenei könyvtárban Károlyi Albert csontfaragá-
sait lehetett megtekinteni.

A folyamatosan zajló események mellett a könyv-
hét nyitóünnepségére június 3-án került sor.

Ezen a zeneiskola növendékei adtak ízelítőt
hangszeres tudásukból, majd Perla Erzsébet gimná-
ziumi tanuló és Máté Istvánné Rózsika néni mondott
verset.

A műsor után az Anyanyelvi őrjárat c. pályázat



eredményhirdetése következett.
Kiemelkedett Szilágyi Andrea (Móricz Zs. Gimn.

I. kg. c.) munkája, de valamennyi résztvevő elismerést
érdemelt.

így: Szepeshelyi Csilla és Horváth Annamária
(Móricz Zs. Gimn. I. b.), Zsákai Etelka Klára (Móricz
Zs. Gimn. I. kg. c), Czinege Anikó, Nagy Szilvia, Nyí-
ri Nóra, Kiss Krisztina (a Móricz Zs. Gimn. Beszélni
nehéz-körének tagjai). Ozsváth Kata, Demeter Hen-
riett, Horváth Anita, Nagy Tünde, Guba Zsuzsa (Mó-
ricz Zs. Gimn. I. b.)

Mindenkit az Anyanyelvápolók Szövetségének he-
lyi csoportja jutalmazott ajándékkönyvekkel.

Legvégül az ingyenes könyvbörzén, valamint a
könyvhét újdonságai között válogathattak a jelenlévő
olvasók.

Zilizi Tibor
könyvtáros, Kisújszállás

A szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár-
ban nagy izgalommal készültünk az immár hagyo-
mányos rendezvényünkre, az Ünnepi könyvhétre.

A gyerekeknek író-olvasó találkozót szerveztünk
Rónaszegi Miklóssal. Minden könyvtárosnak csak
ajánlani tudjuk ezt a programot.

Az idén először próbálkoztunk lakótelepi "Gyer-
meknap" rendezésével, ahol a könyveké, a lexikális
tudásé volt a főszerep.

De ügyességi játékokban is összemérhették tudá-
sukat a gyerekek. A jutalmazást szponzorok segítsé-
gével oldottuk meg, akiknek azúton is szeretnénk
köszönetet mondani.

És elérkezett a megnyitó napja, amit a könyvtár
előtti területen tartottunk. E jeles ünnepet dr. Lengyel
Györgyi alpolgármester nyitotta meg, felléptek a
Bartók Béla Zeneiskola és az Eötvös József Általános
Iskola növendékei.

Vendégeink az Ünnepi könyvhét kiadványai kö-
zött is válogathattak. Mindezek után pihenésképpen
az emeleten meghallgathatták az érdeklődők O. Sza-
bó István előadásában a Ludas Matyit. Műfaját tekint-
ve eredeti rege négy levonásban.

A közönség nagy tapssal köszönte meg a művész
úrnak a kellemes estét.

Gubáné Ecsédi Erika
könyvtáros, Szolnok Városi Könyvtár

A Megyei Könyvtár Verseghy-termében talál-
koztak az olvasók a Jászkunság c. folyóirat szerkesz-
tőivel és a Verseghy Kör tagjaival június 3-án. Kör-
mendi Lajos író, főszerkesztő beszélt a folyóirat éle-
téről, profiljáról, majd bemutatta a meghívott Jenéi
Gyula költőt, Seprősi-Czárán György írót, újságírót,
valamint azokat a fiatal és idősebb generációhoz
tartozó írókat, költőket, akik rendszeresen publikál-
nak a kiadványban.

A rendezvényen közreműködtek a Tiszaparti
Gimnázium diákjai, akik a Jászkunság költőinek
verseit adták elő szóval, zenével. A műsort dr. Hor-
váth Károlyné tanár állította össze.

Tornai József, az írószövetség elnöke volt vendé-
ge a Megyei Könyvtár ünnepi könyvheti rendezvénye-

inekjúnius 6-án. A főként értelmiségiekből álló kö-
zönség az író legújabb kötetei, az írószövetség mun-

kája és a mai könyvkiadás helyzete iránt érdeklődött.
Tornai beszélt a mai magyar szépirodalomról, az

írók feladatáról, a klasszikus irodalomhoz való kö-
tődésről, a politikai-ideológiai függetlenségről. A ta-

lálkozót dedikálás zárta.

Kunmadarasi könyvhetek

Június 1-7: Dedikált könyvek bemutatója
Június 1-7: "A természet patikája" c. könyvkiállí-

tás gyógynövényekről, a gyógyszer nélküli gyógyí-
tásról szóló művekből

Június 2.: "A boszorkány" című vetélkedő a mesék
világáról

Június 3.: "Legkedvesebb mesehősöm" c. aszfalt-
rajz.

"A természet patikája" c. könyvkiállítást a nagy
érdeklődésre való tekintettel június végéig tekinthe-
tik meg az olvasók. "A boszorkány" című vetélkedőre
9 csapat nevezett be 54 fővel. A vetélkedő jó hangu-
latban telt el. Az igazi "attrakció" a boszorkányok
bevonulása volt. Ötletesnél ötletesebb jelmezbe öl-
töztek a gyerekek. A boszorkányok "Bűbáj-italt" aján-
lottak. A hangulat érzékeléséhez íme egy keverék a
sok közül: "Kígyónyál, tűzokádó sárkány nyelve,
egérszőr, patkányfarok, békabőr, békavelő, kígyófa-
rok, denevérfül, macskaszem, sárkányfű, egérbél,
nyárson sült giliszta, főtt meztelencsiga, majomfarok,
kecskebékabél, elevenen nyúzott hal, lócitrom, dene-
vérmáj" - ez a recept is mutatja, hogy a gyerekek
fantáziája kifogyhatatlan.

A június 3-i aszfaltrajz készítésen 2. osztályos ta-
nulók vettek részt. Két ajánló címjegyzékünk latort
még napvilágot az elmúlt időszak alatt: Kutyákról.
Macskákról címmel, amit az általános iskolában
rendezett kutya és macska "szépségversenyre" jelen-
tettünk meg.

Kemecsi Sándorné
könyvtárvezető, Kunmadaras

Május 24-én, a közelgő Ünnepi könyvhét jegyében
Kovács Frigyes, a Garabonciás Pódium (Újvidék)
színésze volt a Martfűi Városi Könyvtár vendége.
A "Tanár úr kérem" című humoros műsorán mintegy
85 fő vett részt, általános iskolások, középiskolások
és néhány felnőtt. A gyerekek jól szórakoztak Kovács
Frigyes játékán, aki nagyszerűen idézte Karinthy
Frigyest, "A jó tanuló felel," "A rossz tanuló felel" stb.
című humoreszkjeivel. A pódiumműsor szórakoztató
jellegén túl hasznos is volt a résztvevőknek, jói
illusztrálta az iskolai tananyagot.

Csemus Gyulánó
könyvtáros, Martfű

Az Ünnepi könyvhét megrendezése az öcsödi
könyvtárban már hagyománnyá vált.

Áz idei rendezvény érdekességének számított,
hogy egy Szolnok megyei születésű költőt, Serfőző
Simont láthatta vendégül könyvtárunk.
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A találkozót elsősorban a 8. osztályos tanulók kö-
zött népszerűsítettük, rendhagyó irodalomóra kere-
tében. A gyerekek élvezettel hallgatták a költő val-
lomását gyermekkorától kezdve egészen felnőtté vá-
lásig. A közel másfélórás beszélgetés során vendé-
günk készségesen válaszolt a gyermeki lélek minden
után érdeklődő kérdéseire.

Befejezésként felolvasott néhány verséből, publi-
cisztikai írásából. Valamennyi a való életről, a ma élő
emberek sorsáról, problémáiról szól.

A találkozó jó hangulatban telt el, mind az író,
mind a hallgatóság megelégedésére.

Zsadon Józsefné
könyvtáros, Öcsöd

***

Fegyverneki hírek

Az Ünnepi könyvhéten megismételtük a korábbi
könyvhéten és a Kulturális Napokon nagy sikert ara-
tott kiselejtezett könyveink böngészdéjét, így a
könyvek nagy része olvasóinkhoz került a MÉH-telep
helyett. Azok, akik úgy érezték, hogy ezen az akción
sok hasznos könyvhöz jutottak, könyvtárunkat anyagi
támogatásban részesítették.

Június 6-án "Mondok tücsköt-bogarat..." címmel
nevető irodalomórát tartott könyvtárunkban a kis-
iskolásoknak Kovács Mari és Tóth Károly. 46 tanuló
örült ennek a rendhagyó órának. Délután 35 felső ta-
gozatos nézte meg Rideg Sándor Indul a bakterház c.
művéből az előadott jeleneteket.

Budainé Alattyányi Magdolna és
Molnár Istvánné

könyvtárosok, Fegyvernek

Az idei könyvhét alkalmából (a Megyei Könyvtár
segítségével) a vezsenyi klubkönyvtár vendége
volt Békés Pál író.

A helyi iskola alsótagozatos tanulói közül már
többen ismerték, hiszen az elmúlt évi Ünnepi könyv-
héten szintén ő látogatott el a könyvtárba. A hangula-
tos, vidám beszélgetés keretén belül szó volt az író
gyerekek számára írt műveiről és a TV-beli Meselánc
című műsor szereplőiről is.

A rendezvény végén Békés Pál megígérte, hogy ha
alkalom adódik rá, ismét ellátogat hozzánk.

Kálmán Dezsőné
klubkönyvtár, Vezseny

Május 26-án a Megyei Könyv-
tár Verseghy-termében gyűltek
össze a megye gyerek- és AMK-s
könyvtárosai. A találkozót az Új
Néplap főszerkesztője, Hajnal
József kezdeményezte abból a
meggondolásból, hogy a most

induló, kéthetente, szombatonként megjelenő gye-
rekoldal szerkesztéséhez, tematikájához ötletekkel,
véleményekkel, elképzelésekkel járuljanak hozzá a
könyvtárosok.

Itt mutatkozott be Zakárné Horváth Ida tanár, a

"Gyerekoldal" szerkesztője. Elmondta, hogy elsősor-
ban a megyénkben élő, tanuló gyerekek számára
készül ez az oldal, akik írói, rajzolási, fényképezési
stb. képességeiket fejthetik ki a lapban. Állandó ro-
vatként szerepelne az ifjúsági szép- és ismeretterjesz-
tő irdalom, a tehetséggondozás, játékos és rejtvény-
pályázatok, programajánlat, sajtóhibák gyűjtése stb.

A könyvtárosoktól azt kérik a szerkesztők, hogy -
miután jól ismerik a gyerekek érdeklődését - írják
meg véleményüket, javaslataikat. A gyerekek helyi
élményeiket, rajzaikat az Új Néplap címére, a "Gye-
rekoldal" felirattal küldjék be.

A-Verseghy nyelvművelő verseny döntői lezárultak
minden megyében. Június 19-én kezdődik Szolno-
kon az országos verseny 69 benevezővel, köztük
szlovákiai, erdélyi és vajdasági gyerekek részvételé-
vel. Az erők, a képességek, a tudás írásos és szóbeli
összemérésére június 25-26-án kerül sor Szolnokon.
Júliusi számunkban tesszük közzé az eredményt, a
győztesek nevét.

A kunmadarasi könyvtár Anyák Napja tisztele-
térejelentette meg "Édesanyámnak" című kiadványát,
mellyel anyákról, anyákhoz szóló versekből nyújt át
egy csokorra valót.

Nagy érdeklődés kísérte az "anyák napi játszóház"
foglalkozását is, ahol 80 gyerek vett részt. Itt a
könyvtárosok apró ajándékok készítéséhez adtak
ötleteket, és közösen a gyerekekkel állították össze a
tárgyakat.

Május 25-én "Üveghegyen innen és túl" címmel
került sor az "utazófoglalkozások" e tanévi utolsó
órájára. A sorozat megtartásáért ismételten köszöne-
tet mondanak a Megyei Könyvtár két gyerekkönyvtá-
rosának.

Április 18-án rendeztük meg a martfűi könyv-
tárban a Kazinczy nyelvművelő verseny területi for-
dulóját. A helyi általános iskola tanulóin kívül a
rákócziújfalui és a rákóczifalvi kisdiákok is a vendé-
geink voltak. Az országos döntőbe Kovács Orsolya
martfűi tanuló jutott tovább.

Az idén negyedik alkalommal rendeztük meg a
már hagyományosnak tekinthető Költészet Napi
versmondó versenyünket. A szavalóverseny április
26-án 15 órakor kezdődött. A jelentkezők száma vá-
rakozáson felüli volt, mintegy 60-an adták be neve-
zéseiket. Ezért a művelődési központ pódiumtermé-
ben tartottuk e rangos eseményt. Három kategóriá-
ban hallgattuk meg a versmondókat: a 6-10 éveseket,
a 10-14 éveseket és a 14 éven felülieket. A győztesek
könyvet, illetve könyvutalványt kaptak. A zsűri szá-
mos különdíjat is kiadott.

Csernus Gyuláné
Martfű

Fegyvernek Önkormányzati Képviselőtestülete áp-
rilis 28-i ülésén megváltoztatta a Művelődési Ház és
Könyvtár nevét. Az összevont intézmény új neve:

Művelődési Központ.
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A bíróság

/19 /
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni

Fontos!
Saját érdekében gondosan olvassa

el az alábbi figyelmeztetést!

FIZETÉSI MEGHAGYÁS

A bíróság a jogosult kérelmére az 1952. III. tv. 317. §-a alapján végrehajtás terhével meghagyja

lakos(ok)nak mint kötelezett(ék)nek, hogy

által képviselt

lakosnak mint jogosultnak

fejében fennálló követelésére
•

Ft-ot, azaz forintot és ennek

19 évi hó napjától a kifizetés napjáig járó % kamatát és Ft költséget

a jelen fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap — vallón alapuló követelés esetén három nap — alatt

fizessen meg.

Figyelmeztetés!
A bíróság figyelmezteti kötelezettet, hogy ha a követelt összeggel nem tartozik vagy a követelést egyéb

okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást ellentmondással támadhatja meg, amelyet ennél a bíróságnál
szóval vagy írásban (két példányban) terjeszthet elö.

Ha a kötelezett az ellentmondást ennek a fizetési meghagyásnak kézbesítésétől számított tizenöt nap
— váltón alapuló követelés esetén három nap — alatt elő nem terjeszti és a követelt összeget nem fizeti
meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti. E határidők eltelte után ellentmondásnak nincs helye.

Felhívja a bíróság a kötelezettet, nyilatkozzék esetleges ellentmondásában arra is, hogy a követelt összeggel
tartozik-e vagy nem, illetve mennyivel tartozik, továbbá adja elő a védekezésének alapjául szolgáló tényeket
és ezek bizonyítékait; az ügyre vonatkozó okirati bizonyítékait (nyugtát, elismervényt, szerződést, leveleket
stb.) eredetiben vagy másolatban mellékelje az ellentmondáshoz.

Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési
meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik.

,19 -n

bíró (bírósági titkár)

A kiadmány hiteléül:

irodavezető

VÉGZÉS

bíró/bíró.sági titkár

Ez a fizetési meghagyás 19 -n
jogerős és végrehajtható

19 -n

PH.

120. Fizetési incglingy.is kés7.péii7.kövclclésekre — »v KHI N>omd« 93. w.



Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását.

A kötelezett a követelt Ft f
összeggel azért tartozik, mert

bíróságnak.

A követelés alapjául fent előadott tények bizonyítására

a) a kérelemhez eredetiben (másolatban) melléke-
lem az ügyre vonatkozó darab okira-
tot (levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot);

b) kérem kihallgatni az alább, név és lakóhely sze-
rint megjelölt tanúkat:

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme

(név)

( foglalkozás)

utca

szám ) lakos jogosultnak.

(név)

( foglalkozás)

rrm
( ker., utca

szám ) lakos kötelezett ellen,

Ft iránt.
19 -n

Előttünk:

név:

lakás: ..,

név:

lakás: . . .
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