
III. évf. 7-8. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. július-augusztus

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

A Könyvtáros Egyesület által meghirdetett pályázatot megnyertük, így a Hild Viktor Városi Könyvtár két
könyvtárosa három napot töltött a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban.

Határozott céllal érkeztünk, de az első benyomás alapján úgy éreztük, minden területre bepillantást sze-
retnénk nyerni. Az igazgatónő, Orosz Bertalanné pontos programot ajánlott, így nem kerültünk időzavarba.

Kezdjük a gyermekkönyvtárral. Önálló épületben működik a gyermekházzal. A kolléganők kis alapterületen
csodákat műveinek. Bepillantást kaptunk a csoportos foglalkozások anyagába, különböző találkozók, vetélke-
dők lebonyolításának forgatókönyvébe. Beszámoltak a már hagyománnyá vált Olvasótábor sikeréről, gondjaik-
ról. Örömmel fogadtuk a meghívást az idei olvasótáborukba. Talán egyszer mi is megpróbáljuk... Fontosnak
tartanánk, hogy a könyvtárak kicseréljék a gyermekfoglalkozások anyagát, hiszen mindig el lehet "csípni"
valami jó ötletet. Ebben a témában megegyezett véleményünk az egri gyermekkönyvtárosokéval.

A következő napon a gépesített kölcsönzést tekintettük meg. Mivel nálunk még nincs lehetőség ennek
véghezvitelére, csak csodálkoztunk. Óriási munkával jutottak el, hogy a kölcsönzés zökkenőmentes legyen. Itt
gondolunk a könyvek vonalkódolására, stb. Az igazgatónő szívügyének tekinti a gépesítést. Minden munkaterü-
leten többé-kevésbé alkalmazzák. Mi most vezettük be az "IF" honosítását. Reméljük, azóta "élő" a rendszer.

Következő "állomásunk" az idegennyelvi gyűjtemény megtekintése volt. A felsőfokú nyelvvizsgával rendel-
kező kolléganő lelkesen mesélt a beszerzés apró-cseprő "allűrjeiről". A feldolgozást a feldolgozó csoport végzi.
Az ott töltött pár óra meggyőzött bennünket arról, hogy szívesen és egyre többen használják (statisztikai adato-
kat is megtekintettük) ezt a nagyszerű gyűjteményt: magyar diákok és külföldiek, "egyszerű" civil olvasók, akik
egy-egy regényt vagy ismeretterjesztő művet szeretnének eredetiben olvasni - szórakozásképpen.

A zenei részleg megtekintését újabb izgalommal vártuk, és nem ért bennünket csalódás. Megcsodáltuk a
zenei könyvtár új berendezéseit, melyek valóban minden igényt kielégítenek. A gyártó, egy békéscsabai
vállalkozó nagyon magas színvonalú munkát végzett. Az asztaloknál, ahol az olvasó hallgathatja a kívánt lemezt
vagy kazettát, saját magának tudja beállítani a hangerőt, a csatornát. Nagyon szép CD állománya van a
könyvtárnak. A lézerlemezek tárolója pedig praktikus, esztétikus és védi az állományt. Az olvasó a lemez
kézbevétele után tud dönteni. Nagyon jó ötleteket és a tárolók gyártójának a címét is megkaptuk. A könyvtáro-
soktól igazán szép példát láttunk arra, hogyan kell és lehet egy zenei könyvtárt berendezni, működtetni. Ehhez
természetesen hozzájárul a két zenei könyvtáros kedvessége, közvetlensége, tudása.

Elutazásunk előtt az utolsó különgyűjteményt, a közigazgatási könyvtárat néztük meg, a volt megyei tanács
épületében. Ebben a könyvtárban már használják a számítógépet, de kell is, hiszen a jogszabályok útvesztőjében
és a számtalan közlönyök között elveszne a tájékoztató könyvtáros. A gyűjtemény egy része a műemlék te-
remben, a volt levéltár helyiségében található. A gondos feltárás, katalógusépítés sokirányú keresést tesz lehető-
vé. Rövid beszélgetés után búcsút vettünk a két kolléganőtől.

Összegezzük a három napos látogatás tapasztalatait! Hasznosnak találjuk a kezdeményezést. A pályázat
nélkül nem jutottunk volna el Egerbe, nem találkoztunk volna ezekkel a lelkes könyvtárosokkal, akiktől nagyon
sok hasznos tapasztalatot, ötletet stb. kaptunk. Külön köszönetet mondunk Orosz Bertalanné Ibolyának, aki
minden kívánságunkat teljesítette, minden kíváncsi kérdésünkre kimerítő választ adott. Köszönjük az Egyesü-
letnek, hogy a pályázattal lehetőségünk nyílt bepillantani egy másik könyvtár mindenapjaiba, sikerült új isme-
retséget, barátságot kötni könyvtáros-kollégákkal.

Köszönjük! Balázsné Prohászka Mária,
Gubáné Ecsédi Erika

Hild Viktor Városi Könyvtár
Szolnok
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TUDNIVALÓK

TÁJÉKOZTATÓ
ZENEI KÖNYVTÁROSI KÉPZÉSRŐL

A Fővárosi Pedagógiai Intézet szakképzési tago-
zata és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu-
dományi és Módszertani Központ közös szervezésé-
ben felsőfokú szakképesítést nyújtó

zenei könyvtárosi

szaktanfolyam indul 1994. szeptemberében.

A jelentkezés feltételei: felsőfokú zenei diploma
bemutatása

jelentkezési lap kitöltése
munkahelyi (vezetői) ajánlás
2 db felbélyegzett, megcímzett boríték

A képzős időtartama: 2 félév, összesen 244 óra
Képzési nap: szombat délelőtt
Tantárgyak:
1. Altalános könyvtári ismeretek
2. Gyarapítás, gyűjtőkör, szakirodalom-ismeret,
olvasószolgálat
3. Bibliográfiai leírás
4. Katalógus-szerkesztés
5. Osztályozás
6. Műszaki alapismeretek
7. Számítógépes ismeretek

A részvételi díj félévenként 20.000 Ft., amelyet
részben vagy egészben a félév megkezdése előtt kell
csekken befizetni.

A tanfolyam eredményes elvégzését irodalom-
jegyzék alapján beszerezhető kiadványok is segítik.

A szaktanfolyamra jelentkezni a Fővárosi Peda-
gógiai Intézet Szakképzési Tagozata címén (Buda-
pest, 1431, Horváth Mihály tér 8.J.

Minden érdeklődőt várunk!
•

Dr. Pereszlényi Éva
tagozatvezető

Felhívás

Vadász János (KKDSz) és Boris Péter (Novorg Kft.
leveléből:

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!

Kiadóink elhatározták, hogy megjelentetnek egy
olyan alapművet a magyar közalkalmazottak számá-
ra, amely minden nélkülözhetetlen ismeretet tartal-
maz, amit a helyi közösségek, s a társadalom egésze
szolgálatában álló dolgozóknak fontos tudniuk.

Ez a könyv A Közalkalmazott című, reprezentatív
kiállítású, jogi szabályozásokat, megállapodásokat és
közérthető magyarázatokat együtt közreadó gyűjte-
mény.

: "

Olyan könyv tehát, amely bemutatja, hogy Európá-
ban milyenek a közalkalmazotti jogviszonyok, bér-
rendszerek, hogyan garantálják a foglalkoztatás biz-
tonságát, a jövedelmek folyamatos növekedését a kö-
zalkalmazottak részére. Könyvünk választ ad azokra
a kérdésekre is, amelyek Magyarországon tisztázat-
lanok ma még: hogy kik tartoznak a közalkalmazotti
munkavállalók közé, ki a valódi munkáltató a közal-
kalmazottak esetében, milyen saját érdekvédelemben
részesülnek, hogyan érvényesíthetik érdekeiket, mi-
lyen országos kollektív szerződések, megállapodá-
sok biztosítottak számukra Európában.

Könyvünkben nagy szakmai területenként, külön-
külön fejezetekben - de összehasonlítható módon -
mutatjuk be az oktatási, az egészségügyi, a kulturális,
a szociális, a kommunális stb. ellátásban dolgozó
közalkalmazottakra vonatkozó sajátos szabályozáso-
kat, s mellettük a szintén különleges közalkalmazotti
nyugdíj-rendszereket, egészségbiztosítási ellátáso-
kat, önsegélyezési formákat is.

A közalkalmazott című könyv várhatóan 1994
harmadik negyedévében jelenik meg, s nem csak
tartalmában, hanem kiállításában is különlegesen
szép, igényes kivitelben.

Azt szeretnénk szolgálni e könyv kiadásával, hogy
az abban lévő ismeretek váljanak nélkülözhetetlenné
minden magyar közalkalmazott számára egyrészt
ahhoz, hogy a feladatainak ellátásával szemben tá-
masztott követelményeknek az eddigieknél is jobban
meg tudjon felelni, másrészt ahhoz, hogy jogait és
közszolgálatának társadalmi jelentőségét ismerve,
megalapozottabban, s az eddigieknél eredménye-
sebben léphessen fel érdekei érvényesítéséért.

Amennyiben a könyv megvásárlása mellett dön-
tött, kérjük, hogy postautalványon (j.sz. 427-945)
annak árát szíveskedjen befizetni! így - a szeptember
30-ig beérkező befizetés esetén - a könyvet kedvez-
ményes áron, 900Ft+10% áfáért tudjuk rendelkezé-
sére bocsátani. Ebben az esetben a postaköltséget a
kiadó vállalja. Amennyiben a könyvet postai utánvét-
tel rendeli meg, akkor a könyv ára 1200 Ft + áfa.

Megrendelését az alábbi Megrendelőlap kitölté-
sével levélben (1088) Budapest, Puskin u. 4. KKDSZ
Kiadó), illetve telefaxon (118-7360) szíveskedjen
mielőbb beküldeni!

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a KKDSZ Kiadónál A Közalkalma-
zott c. könyvet ... példányban (j.sz.:427-9451). Tu-
domásul veszem, hogy a könyv utánvétes ára 1200 Ft
+ 10% áfa/példány és a kiadó a rendelet könyve(ke)t
postai úton a postaköltség felszámolásával utánvéttel
szállítja.

Név:
Telefon:
Telefax:
Cím:
Dátum:

Megrendelő aláírása
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Ismét felhívjuk azoknak a könyvtárvezetőknek a
figyelmét, akik az 1993. évi beszámolót még nem
küldték be, hogy szeptemberben 1-jéig tegyenek
eleget kérésünknek. A beszámoló elsősorban azok-
nak az eseményeknek, rendezvényeknek a pontos dá-
tum szerinti felsorolását tartalmazza, amelyeket a rö-
vadesen kiadandó "Eseménynaptár '93" c. kiadvány-
ban közölhetünk (író-olvasó találkozó, felújítás, köl-
tözködés, területbővülés, szervezeti és személyi vál-
tozás, nagyobb beszerzés stb.). A következő könyvtá-
aktól várjuk tehát az anyagot: Karcag, Szolnok Várcn

si Könyvtár, Túrkeve, Jászfényszaru Városi Könyvtárj
Jászfényszaru Iskolai Könyvtár, Jászágó, Jászdózsa,
'ászivány, Jászjákóhalma, Jászladány, Jászszentand-
ás, Pusztamonostor, Cserkeszőlő, Nagyrév, Tisza-

kürt, Tiszasas, Tiszaug, Tiszaigar, Örményes, Tisza-
bő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Besenyszög, Kőtelek,
Mesterszállás, Nagykörű, Szajol, Tiszajenő, Tiszavár-
«>ny, Újszász, Vezseny.

Bertalanná Kovács Piroska
igazgató

Figyelem!

A Magyar Közlöny 1994. évi 71. számában megje-
lent a Szerzői Jogvédő Hivatal közleménye "irodal-
mi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadá-
sáért, valamint rádió- vagy televízió-műsorok sugár-
zás útján vagy vezetékkel a nyilvánossághoz történő
átviteléért, szerzői művek rádió- vagy televízió-
műsor céljára történő mechanikai rögzítésért fize-
tendő szerzői jogdíjakról". A művelődési intézmé-
nyekre a közlemény II. fejezetének 2. és 3. pontja vo-
natkozik.

2. Művelődési intézmény vagy önkormányzat által
tartósan működtetett műkedvelő kulturális közösség
(tánc-, színjátszó csoport stb.) előadásai után a bruttó
bevétel 3 %-át fizeti szerzői jogdíjként.

3.a) Művelődési intézmény, illetve önkormányzat
által belépődíj nélkül vagy 60 Ft-nál kevesebb össze-
gű belépődíjjal megtartott rendezvény esetén a szer-

zői díjat 60 Ft-os jegyár és a résztvevők számának
figyelembevételével kell megállapítani.

b) Egy-, vagy többnapos, belépődíj nélküli ren-
dezvény esetén a közönség számától függően:

500 főig napi 4 000 Ft
1000 főig napi 8 000 Ft
1000 fő felett napi 1O1300 Ft

jogdíjat kell fizetni.
c) Jótékony célú rendezvény alkalmával felhasz-

nált irodalmi és zeneművek után nem kell szerzői
jogdíjat fizetni, az alábbi feltételek együttes fenn-
állásakor:

- ha annak közreműködői ingyen lépnek fel, vagy
fellépti díjukat teljes egészében a rendezvény meg-
rendezésekor közzétett közérdekű célra ajánlják fel,

- a rendezvényt rendező szerv a teljes bevételt
olyan alapítvány számára vagy közérdekű kötelezett-
ségvállalás céljára fizet ki, amely esetében az adóha-
tóság előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy az ala-
pítvány az alapítványi befizetésekről a levonásra jo-
gosító igazolást adjon, illetve a közérdekű kötele-
zettségvállalást levonhatónak minősítette. A Szerzői
Jogvédő Hivatal a jótékony célú előadások elbírálá-
sához, illetve a jogdíj elengedéséhez az alábbr iratok
becsatolását kéri:

- alapítvány esetében az alapítvány nyilvántartás-
ba vételét elrendelő jogerős bírósági végzés egy má-
solati példányát,

- közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó
okirat, továbbá 1993. november 1-je előtt történt kö-
zérdekű kötelezettségvállalás esetén az illetékes ál-
lami felügyelő szerv jóváhagyó határozatának egy
másolati példányát,

- mind alapítvány, mind közérdekű kötelezettség-
vállalás esetében az adóhatóság előzetes hozzájáruló
határozatának egy másolati példányát, amely szerint
az alapítványi befizetés, illetve a közérdekű kötele-
zettségvállalás az adóalapból levonható.

Ha a rendezvény nem minősíthető jótékony célú-
nak, vagy a rendezvényt rendező szerv a kért iratokat
a jogdíj megfizetése esedékességének időpontjáig
nem csatolja be, a rendezvény után a közlemény sze-
rint egyébként járó jogdíjat meg kell fizetni.

PÁLYAZATOK

Pályázat

Az Országos Játék Tanács pályázata

Az 1993. évi XXVIII. törvény és a 21/1993. (VII.2.)
PM-rendelet alapján a Szerencsejáték Alap jogutód-
jaként létrejött Országos Játék Alap terhére az Orszá-
gos Játék Tanács pályázatot hirdet egészségügyi, ifjú-
sági, szociális, kulturális, oktatási területeken bel- és
külföldi természetes- és jogi személyek számára
olyan közérdeket szolgáló konkrét célok megvalósí-
tására, amelyek elsősorban nem működési, beruházá-
si költségek fedezésére, állami feladatok finanszíro-
zására, nyereségorientált vállalkozásokra, könyv, fo-
lyóirat kiadására vonatkoznak.

Közvetlen pártpolitikai célok megvalósítását
szolgáló pályázatokra az Alap nem nyújt támogatást.

A pályázat folyamatos, a pályázatok a beérkezés
sorrendjében, negyedévente kerülnek elbírálásra.

A pályázatot az Országos Játék Alap Kezelő Szer-
vezeteknél (1051 Budapest, Sas u. 23., telefon: 131-
83-87) igényelhető formanyomtatványon lehet ben-
yújtani. A nyomtatványhoz mellékelni kell a pályázati
díj befizetését igazoló csekk másolatát.
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A Nemzeti Kulturális Alap Film és Videó
Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása

A Nemzeti Kulturális Alap Film és Videó Szakmai
Kollégiumának Filmterjesztési Albizottsága, a ma-
gyar és az egyetemes filmművészet értékes alkotásai-
nak megismerését elősegítendő, pályázatot ír ki az
1994-es évre, a következő témakörökben.

Artvideotékák kialakítása
Támogatásért azok az egyesületek, intézmények (is-
kolák, könyvtárak, művelődési otthonok) és vállal-
kozások pályázhatnak, amelyek artvideo-kölcsönző

hely létrehozására vállalkoznak, illetve ilyen
profillal kívánják kiegészíteni a már meglevő

kazettaállományukat.
A kisebb vidéki településekről pályázók előnyben

részesülnek. Pályázni lehet, maximum
100 000 Ft erejéig, a Nemzeti Kulturális Alap

igazgatóságától beszerezhető listán szereplő filmek
megvásárlására. A kollégium utólag - a vásárlást

igazoló számla ellenében - kazettánként
maximum 1000 Ft támogatást nyújt.

Iskolai videotárak kiépítése

Támogatásért azok az oktatási intézmények
(általános, közép- és főiskolák, egyetemek)

pályázhatnak, amelyek a mozgókép- és médiaokta-
tásban megkezdik a kollégium által ajánlott listán
szereplő, a magyar nyelv, irodalom és történelem

megismerése szempontjából fontos, kortárs és
klasszikus alapfilmekből álló iskolai videotár

kiépítését.
Pályázni lehet egyfelől a listán szereplő alkotások
beszerzésihez szükséges összegre (kb. 70 000 Ft),

másfelől
a folyamatos állománybővítés érdekében történő,

további vásárlásokra (a kazetták vételárára)

A támogatás mértéke, a vállalt artelőadásonként,
1000 Ft-tól 2000 Ft-ig terjedhet.
A konkrét összegről a kollégium a pályázó 1994. I.
negyedévi kölcsöndíj-elszámolásának bemutatása
alapján dönt (az elszámolást csatolni kell a pályá-
zathoz). Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap
igazgatósága által kiadott adatlapon lehet, minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és
benyújtani. A támogatás nem használható fel építési
jellegű beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra.
A pályázatok benyújtására a kollégium két határidőt
szabott meg. A pályázatok 1994. június 30-áig
vagy 1994. október 31-éig nyújthatók be, kizáró-
lag postai úton, a Nemzeti Kulturális Alap igazgató-
ságának címére (Budapest, Bajza u. 32. 1062). Mi-
nisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest.
V., Szalay u. 1014. fszt.J szerezhető be, személyesen.

Adatlap, illetve filmlista az alap igazgatóságától -
bélyeggel ellátott, A/4-es méretű válaszboríték mel-
lékelésével - postai úton is igényelhető. A kollégium a
benyújtás határnapjaitól számított 60 napon belül bí-
rálja el a pályázatokat, és a döntés meghozatalától
számított 15 napon belül értesíti a pályázókat. A
kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatok megvalósítását a helyszínen, mind pénzügyileg,
mind szakmailag ellenőrizze.
Felvilágosítás kérhető a Nemzeti Kulturális Alapnál
(Budapest VI., Bajza u. 32., Telefon: 122-6808),

illetve Port Ferenctől, a Kollégium elnökétől (tele-
fon: 111-2494).Film és Videó Szakmai Kollégium

A Terraprint Kiadó pályázatot hirdet az
iskolák világával, a diákok életével, a tanár-

diák kapcsolatokkal foglalkozó
irodalmi alkotásokra.

Eművek műfaja kötetlen. Lehet például:
- kisregény
- novella
- az iskolaújságban megjelent válogatott írások gyűj-
teménye
- diák-beszólásokból, bakikból, padfirkákból készí-
tettösszeállítás.

A pályázatra bárki nevezhet.
A pályázati anyagok terjedelme 20-120 oldal közötti
legyen (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés).
Beküldési határidő: 1994. június 30., szeptember 30.,
november 30.
Cim: Terraprint Kiadó, 1142 Budapest. Tengerszem
U.40/A.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A legjobb
alkotások szerzőivel kiadási szerződést kötünk, s az
abban szereplő jogdíj egyúttal a pályadíj is. A pályá-
zat első három helyezettje kiemelt jogdíjban részesül.
A nyerteseket levélben értesítjük. A megjelenő műve-
ket iskolákban terjesztjük.

***

A törökszentmiklósi Helytörténeti
Gyűjtemény és a Városi Könyvtár

pályázatot hirdet Kossuth Lajos halálának
100. évfordulójára alkalmából felnőtteknek

és fiataloknak

A témakörök. Kossuth és Törökszentmiklós, illetve
Kossuth-hagyományok Törökszentmiklóson.
Bővebb felvilágositás: a meghirdető intézményekben
adnak. Apályázat jeligés, egyénileg, vagy csoportban
készített munkákkal lehet résztvenni. Kézírással és
gépírással készített pályázatokat fogadnak el.
Terjedelem: felnőtteknek 10-15 gépelt oldalnyi, fia-
taloknak 5-10 gépelt oldalnyi.
Beküldésihatáridő, augusztus 20.
Felnőtt kategória díjazása: I. helyezett: 4000 Ft,
II. helyezett: 2000 Ft, I. helyezett: 1000 Ft.
Eredményhirdetés a városi Kossuth-emlékülésen
szeptember második felében.

A Kölcsey Alapítvány pályázatot hirdet olyan
könyvtárak és kulturális egyesületek

részére, amelyek a határon túli
könyvtáraknak magyar nyelvű könyveket

juttatnak.

A testvérintézményi kapcsolatban lévő könyvtárak
közösen könyvbeszerzési közösen könyvbeszerzési
támogatást igényelhetnek még az idei évre.

A pályázat beküldési határideje szeptember 30.

Az elbírálás október 15-ig befejeződik. A Kölcsey
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Alapítvány 1990-es megalakulása óta folyamatosan
hirdeti meg testvérkönyvtári pályázatait, így a test-
vérkeresésben és a kapcsolatfelvételben is tud segí-
teni.
Cím: Budapest, V., Hold u. 6. Telefon: 13-0195

Mondagyűjtő pályázat

A magyar honfoglalás 1100. évfordulójának a Magyar
Néprajzi Társaság számos hazai és határon túli ma-
gyar intézmény közreműködésével pályázatot hirdet

a magyar történeti mondák összegyűjtésére azzal a
célkitűzéssel, hogy a mondák közkinccsé tételével
nemzeti kultúránkat gazdagítsuk. E mondákban egy-
egy család vagy falu történetének fontos eseményei, a
magyar történelem hősei és küzdelmei elevenedhet-
nek meg.
A beküldött mondákból 1996-ra reprezentatív

mondatgyűjteményt kívánnak megjelentetni.

A pályázat határideje 1995. március 15. Pályázati
útmutató és kérdőív beszerezhető a Magyar Néprajzi

Múzeum Etnológiai Adattáránál és a Magyar Néprajzi
Társaság titkárságán (1055 Budapest.Kossuth tér 12.)

ESEMÉNYEK

Az idén már 18. alkalommal rendezte meg a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára
Szolnokon az anyanyelvüket alaposan megismerni
vágyó 10-14 éves gyerekek nyelvművelő verse-
nyét. A résztvevők a magyarországi megyei verse-
nyek győztesei, valamint Ada, Becse, Szabadka, Zen-
ta (Vajdaság), Nagybánya, Sepsiszentgyörgy
(Erdély), Dunaszerdahely, Felsőszeli (Szlovákia),
Göteborg (Svédország) versenyzői voltak, összesen
66 fő.

Június 19-26-a között valamennyien nyelvművelő-
művelődési táborban vettek részt.

Délelőttönként szakavatott magyartanárok irányí-
tásával készültek a hétvégi döntőre. Az iskolai, városi
és megyei döntők után került sor az országos meg-
mérettetésre. Június 24-én volt az írásbeli, 25-én a
szóbeli verseny. Az 5-6. osztályosok kategóriájában
Dr. Grétsy László, a 7-8.osztályosoknál Dr. Szűts
László volt a zsűri elnöke. Vasárnap ünnepélyes
eredményhirdetéssel zárult a verseny a szolnoki vá-
rosháza dísztermében. Mindkét korcsoportban az
első öt helyezett kapott emlékplakettet, melyet Len-
gyel Györgyi alpolgármester adott át. A 11-12 évesek
közül hárman holtversenyben lettek ötödikek, Kakas
Ármin (Kecskemét), Petraskó Judit (Tiszaföldvár),
Székely István (Nagybánya). A negyedik helyezett
Andor Ágnes (Szekszárd), a harmadik Stréber Edina
(Veszprém), a második Dömény Ágnes, az első helye-
zett Kovács Gergely tiszafüredi versenyző lett. A 13-
14 éveseknél ketten lettek ötödikek, Fekete Boglárka
(Szolnok) és Horváth Richárd (Kaposvár). A negye-
dik Bakony Veronika (Veszprém), a harmadik Weic-
zer Roland (Csorvás) a második Varga Péter (Komá-
rom), a legeredményesebb Petia Csaba (Székesfehér-
vár) lett.

Almási Gizella
gyermekkönyvtáros,

Megyei Könyvtár

Az ünnepi könyvhéten Csalog Zsolt József Atti-
la díjas író volt a Városi Könyvtár vendége. A meghí-

vott vendég művei a könyvLár közkézen forgó doku-
mentumai közé tartoznak. A június 7-i találkozóra
kiadott meghívó rövid életrajzot és az író műveinek
jegyzékét tartalmazza.

Részben ezért, másrészt azért esett választásunk
rá, mert több szállal kötődik megyénkhez.

A falukutató, szociográfus általunk egyik legérté-
kesebbnek tartott könyve az 1978-ban megjelent Pa-
rasztregény is megyénkhez kötődik. A tiszaroffi Esz-
ter néni a pusztuló paraszti értékeknek örökérvényű
dokumentumát alkotta meg paraszttörténeteivel. Az
író a regényt kísérő jegyzetekben értelmezi a történe-
tek általánosítható vonásait.

Csalog Zsolt bevezetőjében szólt az olvasás napja-
inkban is igen fontos szerepéről. Majd a fővárosi
könyvhétről, az érdeklődő, olvasó közönség körében
tapasztalt vásárlóerő hiányáról.

A közönség kérdései alapján több témáról meg-
ismerhettük a vendég és az olvasók véleményét.
Hosszabb ideig New-York-ban élt, ennek kapcsán
szóba került az amerikai kulturális élet, az ott élő
magyarok sorsa, hazánkra figyelése vagy nem figye-
lése, a második generációk asszimilációja.

Á rendszerváltozás eseményeinek hatására vissza-
települt Magyarországra.

Beszélt az ország "kettészakadásáról", amelynek
hatásai súlytják térségünket.

Cigánytárgyú művei kapcsán szólt a népcsoport
sorskérdéseiről, a nemzetünk jövőjét is befolyásolha-
tó folyamatokról, az életük, kultúrájuk megismerésé-
nek szükségességéről. Ehhez nyújtanak segítséget a
róluk írt munkái.

Felvetődött az írói stílus kérdése, a témaválasztás.
Befejezésül a közönség kérésére a Falak és falro-

mok c, könyvhétre megjelent művéből olvasott fel a
szerző.

A Jászkun Krónika újságírójának, Tiszai Lajosnak
adott interjúban Csalog Zsolt így értékelte a kétórás
beszélgetést: "Régen voltam ennyire érdemi, olykor
forró levegőjű író-olvasó találkozón."

Batáné Máté Mária, igazgató
Városi Könyvtár, Törökszentmiklós
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Könyvheti megnyitó Zagyvarékason

Kedves hangú, invitáló plakát hívogatta Zagyvaré-
kas irodalomkedvelő, könyvet szerető lakosait az
idei könyvhét ünnepi megnyitójára június 1-jére.

A Községi Könyvtár vezetőinek meghívására Kör-
mendi Lajos, a megye irodalmi folyóiratának, a
Jászkunságnak főszerkesztője és a Szolnoki Tisza-
parti Gimnázium irodalmi körének tagjai jöttek el,
hogy műsorukkal ünnepivé tegyék ezt a szerdai estét.

A Községháza házasságkötő termében gyülekezett
este 6 óra körül a nagyrészt érdeklődő diákokból,
irodalmat szerető felnőttekből, pedagógusokból álló
közönség.

Először Kovács Zsuzsa könyvtárvezető köszöntöt-
te a hallgatóságot, s bemutatta a vendégeket.

Körmendi Lajos nem először járt Zagyvarékason, s
talán ezért, talán egyéniségéből adódóan, igen köz-
vetlen módon szólt a hallgatósághoz. Beszélt az iro-
dalom jelenlegi helyzetéről, a megyénkben is jelem-
kező nehézségekről.

A könyvpiac ellehetetlenüléséről, az értéktelen
irodalom dömpingjéről. Arról, hogy egyre nehezebbé
válik az az út, amelyen író, költő eljuthat az olvasóig.
Véleménye szerint különösen nehéz helyzetben van-
nak a fiatal költők.

A Jászkunság célja, hogy számukra publikálási
lehetőséget biztosítson.

A megnyitó gondolatok folytatásaként a me-
gyénkben élő tehetséges fiatal költők verseiből adtak
ízelítőt a Tiszaparti Gimnázium Verseghy-körének
tagjai. A tizenéves fiatalok értő módon, érzelmileg
azonosulva mondták el a néha furcsa hangulatú,
olykor szorongó, olykor enyhén pikáns verseket. Ez a
jól szerkesztett kis műsor, amelyet Horváth Károlyné
tanárnő állított össze, erre a félórára talán a hallgató-
ságot is kizökkentette a mindennapok szürke gondo-
latvilágából, s gondolatébresztőül is szolgált a könyv
ünnepének előestéjén, hogy újraértelmezhessük az
irodalom, könyv, érték fogalmakat.

Garai Imréné
a Könyvtári Védegylet tagja,

Zagyvarékas

Varga Domokos Tiszaszentimrén

1994. június 7-én könyvtárunkba látogatott Varga
Domokos író. Az olvasók nagy érdeklődéssel és izga-
lommal várták már a találkozót, hiszen régóta nem
volt alkalmunk ilyen rendezvény létrehozatalára. Ez-
úton is szeretném megköszönni a Megyei Könyvtár-
nak, hogy biztosította számunkra ezt a lehetőséget.

Az olvasók, vendégek nagy figyelemmel és érdek-
lődéssel hallgatták az írót, akinek, azt hiszem, sike-
rült közvetlenségével és egyszerűségével még inkább
megszerettetnie magát és könyveit. A találkozó má-
sodik felében az olvasók kérdéseire válaszolt Varga
Domokos. Érdeklődésüket hűen bizonyította az, hogy
szünet nélkül érkeztek újabb és újabb, érdekesebbnél
érdekesebb kérdések.

A szinte családiassá vált beszélgetést sajnos az idő
múlása szakította félbe, hiszen az írónak délután még
egy másik találkozón is részt kellett vennie.

A találkozó eredményességét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy sikerült Varga Domokos köny-

vei iránt oly nagy mértékben felkelteni az olvasók
figyelmét, hogy azóta kézről-kézre járnak a könyv-
tárban megtalálható kötetei. Örömünkre, műveinek
70-80 %-a rendelkezésünkre áll.

Szeretnénk a későbbiekben több ilyen és ehhez
hasonló eseményeket rendezni, hiszen bebizonyoso-
dott, hogy ezeket igénylik az olvasók.

Molnár Anikó
könyvtáros, Tiszaszentimre

Családi vetélkedő Kenderesen

1994. május 25-én a Nyugdíjas Klubok és Idősek
"Életet az éveknek" Országos Szövetsége jelentős
eseményhez érkezett. Öt esztendeje. 1989 tavaszán
139 klubból megalakult az Országos Szövetség, -
köztük a Kenderesi Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub is.
Ma már a 607 nyugdíjas klub nagy családja az ország
minden részén, falvakban és városokban élő nyugdí-
jasok baráti közössége.

Az ünnepi közgyűlésre meghívást kaptak a magyar
politikai és társadalmi vezető személyiségek, szerve-
zetek vezetői, külföldi és nemzetközi szervezetek ve-
zetői. Az ünnepi közgyűlésen került sor az "Életet az
Éveknek - Díj" átadására, hazai és külföldi vezetők
vehették át a díjat, közülük például.

Christopher Beér - a Help Age International fő-
titkár, X. Dinh, a Fiapa főtitkára, az idősek szerveze-
teinek egyik nagy nemzetközi szövetsége élén évek
óta nagy szervező és irányító tevékenységet fejt ki, s
ennek eredményeként a Fiapa az ENSZ egyre na-
gyobb elismerését is kiváltotta. Jónéhány éve szoros
munkakapcsolatban áll szövetségünkkel. Megkapta a
magas kitüntetést több polgármester is, például Bor-
dás Imre - Tiszaörs, Bordács István - Rákóczifalva,
Veresegyháza Polgármestere és Veszprém Polgármes-
tere is, akik a nyugdíjasokkal, a nyugdíjas klubokkal
rendkívül szoros, jó kapcsolatban vannak, figyelem-
mel kísérik a település időseinek helyzetét. Kozma
Imre plébános a Máltai Szeretet szolgálat Elnöke, aki
a fontos, karitatív feladatokat betöltő szeretet-
szolgálat vezetője, sok emberen segített különböző
módon. Zalán Katalin M. Lucina szatmári irgalmas
nővér, a Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálat
egyik vezetője, jelenleg a rend magyarországi tarto-
mányfőnöknője. A Szolnok Megyei Nyugdíjas Klub-
szövetség vezetőjét, Tábori Bélánét is köszönthettük
a kitüntetettek között.

Az "Életet az Éveknek" Országos Szövetség nagy
jelentőséget tulajdonít a létrejött szervezeti formá-
nak, annak, hogy az idős ember részt vehet a falu
életében, bekapcsolódva e nagycsalád vérkeringésé-
be.

Örömmel állapítható meg, hogy ennek a már
országhatáron túl is ismert Szervezetnek a kenderesi
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub elismert közössége.

A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 1994. június 18-án
közel 350 vendéget vár. Báránd, Derecske, Be-
rettyóújfalu, Tiszaszöllős, Bánhalma és természetesen
közöttük a vendéglátó kenderesi nyugdíjas klubta-
gokat is. A klubtalálkozó a CSALÁD ÉVE címet
kapta, amely irodalmi, művészeti, népművészeti (ha-
gyományőrző) zenés vetélkedő, falubemutatóval
kezdődik du. 13 órai kezdéssel. Majd vacsora, - ze-
ne, tánc, (Margó szolgáltatja a zenét) kivilágos vir-
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radatig tartó szórakozással ér véget. E nagyszabású
találkozóra a Klub meghívta Kenderes Önkormány-
zatának Képviselőtestületét, a kisebbség képviselőit
is. A találkozó szellemi irányítója a Könyvtár két
dolgozója: Ulveczki Mihályné és Peszeki Imréné.

(Kenderesei Nagyközségi Krónika, 1994. jún. 15.)

H Í R E K

"Karcag város kultúrájáért" díjban részesült
dr. Nyíri Lászlóné Rákóczy Ilona, aki 1956 óta
könyvtáros, a karcagi Városi Csokonai Könyvtár
munkatársa, a kiskulcsosi fiókkönyvtár vezetője.
Munkája elismeréséhez gratulálunk, sok sikert és jó
egészséget kívánunk neki.

***

Ismét nyugdíjba vonult egyik kedves kolléganőnk,
Kiss Istvánné, a jászszentandrási községi
könyvtár korábbi vezetője, majd "mindenese". Kis-
sné Magdika 1976-ban kezdte munkáját a könyvtár-
ban. Közel két évtizedes pályafutása alatt sokat tett az
intézmény fejlesztéséért, gyarapításáért, a hátrányos
helyzetű, állami gondozott gyerekekért, a község
helytörténetének feltárásáért, megismertetéséért.

Most a hosszú, eredményes munka után kezdte
meg kiérdemelt pihenését. Boldog, egészséges, nyu-
galmas éveket kívánunk neki a megye valamennyi
könyvtárosa nevében.
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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.
Megjelenik havonta, 280 példányban

- 8 -


