
 IX. évfolyam, 1. szám (22.) A Heves megyei könyvtárosok lapja  2000. március         

 

Figyeljünk jobban a pályázati 

kiírásokra! 
 

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,  a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  szóló 1997. évi 

CXL-es   törvény 70. §-ának  2. bek. c. pontja, valamint a 4. bek. 

rendelkezik az érdekeltségnövelő támogatásról. Rendelkezik arról, hogy 

a Belügyminisztérium költségvetési  fejezete központosított 

előirányzatként tartalmazza a települési és a megyei könyvtárak 

érdekeltségnövelő támogatását és hogy erre a fenntartók adhatják be 

pályázataikat. 

A 92. §     2. és 4.  bekezdései szólnak a támogatás mértékéről is. 

A 100. § 3. bekezdése pedig miniszteri hatáskörbe rendeli ennek 

szabályozását. 

 

A törvényi   felhatalmazás alapján a művelődési és közoktatási miniszter 

kiadta a 15/1998.(III.31.) MKM rendeletét. E rendelet részletesen 

szabályozza az érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos tennivalókat, 

a határidőket , a felosztható összeg arányait. Rendelkezik a fenntartók, 

valamint a megyei és a fővárosi könyvtár teendőiről. 

A rendelet  5. §-a 7. bek-e rendelkezik arról, hogy a miniszter  a 

könyvtári támogatásokra felhasználható keret maximum 10 %-a terhére 

minden év május 20-ig pályázatot ír ki azon önkormányzatok számára, 

amelyeknek könyvtáraiban a tárgyévet megelőző évben  az egy lakosra 

jutó állománygyarapításra fordított összeg  nem érte el az országos 

átlagot,  s vállalják   a központi támogatásként odaítélendő összeggel 

legalább azonos saját forrás biztosítását.                

 

Fentiek alapján az elmúlt  két évben már lehetett pályázni.  Az 1997-es 

évre 20 milliós keret állt rendelkezésre e célból, 1998-ban pedig 24 

millió.  

Mellékelek egy táblázatot  az 1998-as évre benyújtott pályázatokról. A 

táblázat első része megyénkénti ABC sorrendben mutatja meg a 

benyújtott igényeket és mellette az elnyert összegeket. Mellette az 

igények nagyságszerinti sorrendje, majd az elnyert összegek nagyság 

szerinti sorrendje található.  
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pályázatok 
 

Az 1999. évi 

érdekeltségnövelő 

pályázat  

Heves megyei 
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Arcanum  

CD-ROM 

bemutató a  

Bródy Sándor 

Megyei és Városi 

Könyvtárban 

 



 

 

 Mindkét évben tagja 

voltam a kuratóriumnak, 

mely a döntést hozta. A 

pályázatokat illetően 

sajnos nem kedvezőek a 

tapasztalataim.  

Az valószínűsíthető, 

hogy a pályázók 

felületesen nézik meg a 

kiírást, hiszen nagyon 

sok pályázat nem felelt 

meg a kiírás feltételeinek  

Az ez évi pályázati 

kiírásban egyértelműen 

olvasható volt, hogy 

“Pályázhatnak azok a 

községi és városi  

önkormányzatok…”. 

Tehát nem könyvtárak, 

nem könyvtárosok.  Sok 

pályázat érkezett be, 

melyet a könyvtáros írt 

és írt is alá. Ismerjük az általános gyakorlatot, hogy legtöbb esetben a könyvtáros fogalmaz, de 

aláíratja az önkormányzat vezetőjével. Legalább ezt a gyakorlatot kellett volna követniük. 

Az ez évi pályázatnak tartalmaznia kellett a könyvtár 1999. évre jóváhagyott  költségvetését. Több 

pályázó nem mellékelte ezt, nem is tudtuk elfogadni. 

Mellékelni kellett  az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott 

költségvetési támogatáson felül kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét. Ez sem volt meg 

mindenütt. 

S mellékelni kellett a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az 

önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.  Ezt sem teljesítették 

többen. Természetesen e kötelezettségvállalás nélkül  a pályázatot nem lehetett elfogadni. 

  

Fentebb már írtam arról, hogy az 1998-as évre 24 millió állt rendelkezésre e célból.  A mellékelt 

táblázatokból kiderül, hogy több, mint 29 milliós igény érkezett be, a kuratórium viszont alig több, 

mint 20 milliót tudott megítélni – éppen a fent említett hiányosságok miatt. Ennél a pályázatnál 

ugyanis a kuratórium annyit és csak annyit ítélhetett meg, amennyit a pályázó kért. Sajnos nem volt 

annyi elfogadható pályázat.  A mintegy 3 milliós összeg végül is nem veszett el a könyvtárak 

számára, mert – tudomásom szerint – az érdekeltségnövelő támogatás 90 %-os részéhez adták 

hozzá. 

A leírtak alapján ismételten arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a pályázatok megírásánál – 

fölösleges szövegek helyett - tegyünk eleget a kiírás feltételeinek.  Volt olyan pályázat, amelyik 

egyetlen oldalból állt és nyert, s volt olyan pályázat, amelyiket 25 oldalon nyújtottak be és nem 

tudtuk megítélni. 

Miután  rá vagyunk kényszerítve, hogy sok pályázatot írjunk, talán nem  hiábavaló a fenti 

tanulságok papírra vetése. 

 

 Engel Tibor 

Az írás megjelent a Könyvtári Levelező/lap 1999. 12. számában is. 

 

 

Sorrendek: 

Pályázati igény szerint:  Elnyert összegek szerint: 

     
1. Pest  4396000  1. Pest 3106000 

2. Hajdú-Bihar 2960000  2. Hajdú-Bihar 2560000 

3. BAZ 2386000  3. Szolnok 2120000 

4. Szolnok 2360000  4. Baranya 2070000 

5. Baranya 2070000  5. BAZ 1595000 

6. Csongrád 2055000  6. Békés 1380000 

7. Békés 1690000  7. Szabolcs-Szatmár 1244000 

8. Szabolcs-Szatmár 1666000  8. Heves 1070000 

9. Somogy 1530000  9. Csongrád 980000 

10. Komárom 1297000  10. Somogy 685000 

11. Heves 1240000  11. Veszprém 650000 

12. Bács-Kiskun 1100000  12. Komárom 649000 

13. Veszprém 1015000  13. Bács-Kiskun 590000 

14. Zala 977000  14. Fejér 535000 

15. Fejér 864500  15. Győr-Sopron 300000 

16. Győr-Sopron 795000  16. Nógrád 300000 

17. Nógrád 615000  17. Tolna 130000 

18. Vas 465820  18. Zala 110000 

19. Tolna 325000  19. Vas 50000 

 29807320   20124000 



Tájékoztató az 1999. évi pályázatok eredményeiről Heves megyében 

 
Vastag betűvel szedtük azon települések nevét, amelyek 2000. február 1-ig a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékére 

kerültek. 

 
Önkormányzat neve Állomány-

gyarapításra 

fordított 

összeg 1998. 

Érdekeltség-

növelő 

támogatás 

1999. 

Pályázat 

Heves megyei önk. 3647 639  

Abasár 156 30  

Adács 352 77  

Aldebrő    

Andornaktálya 286 64  

Apc 315 66  

Átány 391 89  

Atkár 235 57  

Balaton 139 34  

Bátor    

Bekölce 50 10  

Bélapátfalva    

Besenyőtelek 766 150  

Boconád 54 13  

Bodony 24   

Boldog 321 66  

Bükkszék 50 12  

Bükkszentmárton 104 19  

Csány    

Demjén    

Detk 456 90  

Domoszló 363 75  

Dormánd 162 39  

Ecséd 358 72  

Eger 7040 1479  

Egerbakta 106 21  

Egerbocs    

Egercsehi 14 3  

Egerfarmos 69 17  

Egerszalók 105 24  

Egerszólát 62 15  

Erdőkövesd 50 12  

Erdőtelek 174 34  

Erk 58 10  

Fedémes 101 19  

Feldebrő 118 25 100 

Felsőtárkány 174 29  

Füzesabony 1244 244  

Gyöngyös 2336 467 1300 

Gyöngyöshalász 109 18  

Gyöngyösoroszi 429 99  

Gyöngyöspata 160 32  

Gyöngyössolymos 146 35  

Gyöngyöstarján    

Halmajugra 134 26  

Hatvan 3133 610  

Heréd 128 26  

Heves 955 200  

Hevesaranyos 64 13  

Hevesvezekény 61 13  

Hort 549 113 600 

Istenmezeje 131 32  

Ivád 50 12  

Kál 83 16  

Kápolna 199 48  

Önkormányzat neve Állomány-

gyarapításra 

fordított 

összeg 1998. 

Érdekeltség-

növelő 

támogatás 

1999. 

Pályázat 

Karácsond 75 17  

Kerecsend 277 56  

Kisköre 688 140  

Kisnána 78 19  

Kompolt 340 71  

Kömlő 253 55  

Lőrinci 407 78  

Ludas 18 4  

Maklár 117 22  

Markaz 360 78  

Mátraballa 52 13  

Mátraderecske 176 33 100 

Mezőszemere 201 43  

Mezőtárkány 133 28  

Mikófalva    

Mónosbél    

Nagyfüged 176 38  

Nagykökényes 109 23  

Nagyréde 230 37  

Nagytálya 24 6  

Nagyvisnyó 568 115  

Noszvaj 101 24  

Novaj 156 36  

Ostoros 92 18  

Parád    

Pély 76 9  

Pétervására 591 118  

Petőfibánya 96 21  

Poroszló 268 54  

Recsk 462 96  

Rózsaszentmárton 174 33  

Sarud 81 16  

Sirok 240 48  

Szajla    

Szentdomonkos 39 9  

Szihalom 726 146  

Szilvásvárad 95 19  

Szücsi 214 46  

Tarnabod 47 11  

Tarnalelesz 784 161  

Tarnaméra 60 14 50 

Tarnaörs 208 39  

Tarnaszentmiklós 86 17  

Tarnazsadány    

Tenk 279 61  

Terpes 16 4  

Tiszanána 184 37  

Vámosgyörk 159 35  

Váraszó    

Vécs 10 2  

Verpelét 588 123  

Visonta 101 22  

Visznek 76 15  

Zagyvaszántó 243 48  

Zaránk   20 



Pályázatokról 
 

Felhívjuk minden kedves kolléga figyelmét az alábbi pályázati lehetőségekre. 

Kérjük, hogy nagyon figyelmesen olvassák el a felhívásokat, s minden mellékletet hiánytalanul 

csatoljanak a pályázat anyagához. Pályázati űrlapok a megyei könyvtár módszertani osztályán is 

igényelhetők telefonon ill. levélben, Internetes kapcsolat esetén a http://www.nkom.hu/palyazat/ 

címről letölthetők és kinyomtathatók. 

 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

AZ OLVASÁS ÉVE 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében pályázatot hirdet 

esélyegyenlőségnövelő könyvtári szolgáltatások fejlesztésére 
 
Pályázhatnak azok a községi könyvtárak, amelyek megfelelnek a nyilvános könyvtárak 

alapkövetelményeinek (lásd. 1997. Évi CXL. tv. 54. §) az alábbi esélyegyenlőséget növelő új 

szolgáltatás(ok) kialakítására, illetve meglévő szolgáltatás(ok) bővítésére: 

 

 Internet-csatlakozás kiépítése, elektronikus dokumentumok szolgáltatása, 

 Az olvasás presztízsének növelését segítő programok megvalósítása, 

 Könyvtári szoftver alkalmazása, technikai eszközök vásárlása. 

 

A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő, a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodájában, továbbá a megyei 

könyvtárakban beszerezhető űrlap kitöltésével, három példányban és sokszorosítható formátumban (A/4-es, 

egy oldalas lap, összetűzés nélkül) kizárólag postai úton adható be a NKÖM Pályázati Igazgatóság címére 

"Esélyegyenlőség" megjelöléssel (1410 Budapest 7. Pf. 219.). A pályázattal kapcsolatos részletesebb 

információ Bariczné Rózsa Máriától a 484-7100/6853, vagy a 484-7382 telefonszámon kérhető. 

 

A pályázat beadási határideje: 2000. április 10. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2000. május 30. A támogatás odaitéléséről a NKÖM szakmai 

kuratórium javaslata alapján dönt. A rendelkezésre álló forrás összesen 70 millió Ft. Előnyben részesülnek 

azok a pályázatok, amelyekben a könyvtári informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit kívánják 

megteremteni, illetve fejleszteni. A támogatás felhasználásáról a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 

előírásai szerint külön szerződést kötünk. 

 

 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

a "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000" cím elnyerésére 
 
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, amelyek az elmúlt három év során könyvtáruk 

működési feltételeit, illetve a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonalát jelentősen fejlesztették. 

 

A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő, illetve a megyei könyvtárakban beszerezhető űrlap 

kitöltésével, két példányban és sokszorosítható formátumban (A/4-es, egy oldalas lap, összetűzés nélkül) 

kizárólag postai úton adható be a NKÖM Pályázati Igazgatóság címére "Könyvtárpártoló Önkormányzat 

- 2000" megjelöléssel (1410 Budapest 7. Pf. 219.). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ 

Bariczné Rózsa Máriától a 484-7100/6853 vagy a 484-7382 telefonszámon kérhető.  

 

A pályázat beadásának határideje: 2000. április 10. 



 

Az eredményesen pályázó önkormányzatoknak a nemzeti kulturális örökség minisztere a "Könyvtárpártoló 

Önkormányzat - 2000" címet adományozza. A címhez kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás 

járul, melyet a könyvtár technikai, műszaki feltételeinek fejlesztésére kell fordítani.  

 

A településtípus szerinti kategóriákban elnyerhető támogatások: 

 

 I. helyezett 1 millió Ft 

 II. helyezett 800 ezer Ft 

 II. helyezett 600 ezer Ft 

 

A kiíró - a beérkezett pályázatok alapján - különdíja(ka)t is megállapíthat. A következő pályázati kiírás 

időszakában - 2001-ben - a minisztérium be kívánja mutatni a nyilvánosságnak a támogatás felhasználásának 

módját és eredményeit. 

 

 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 
 
A 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári 

érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, 

amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. 

 

Az országos átlag - az előzetes statisztikai adatok alapján - 1999-ben 

 

 községi könyvtárakban: 70,- Ft/lakos 

 városi könyvtárakban: 110,- Ft/lakos. 

 

Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 1999-ben a fenti átlagos 

összegeknél kevesebbet tudtak állománygyarapításra fordítani. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

1. A könyvtár 2000. évre jóváhagyott költségvetését, 

2. Hiteles határozatkivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza az önkormányzat által 

felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár 

beszerzési keretét, 

3. A képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által 

felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják. 

 

A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő, a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján, továbbá a megyei 

könyvtárakban beszerezhető űrlap kitöltésével, két példányban és sokszorosítható formátumban (A/4-es, egy 

oldalas lap, összetűzés nélkül) postai úton - "Felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma Pályázati Igazgatóságára kell beküldeni (1410 Budapest 7. Pf. 219.). A pályázattal 

kapcsolatos részletesebb információ Bariczné Rózsa Máriától a 484-7100/6853 vagy a 484-7382 

telefonszámon kérhető. 

 

A pályázat beadásának határideje: 2000. április 10. 

 

A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében – megegyezik az önkormányzat által 

felajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen 28 millió Ft. A nyertes önkormányzatok a 

támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint 

kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint. 

 



MKE HÍREK    MKE HÍREK   MKE HÍREK    MKE HÍREK    MKE HÍREK    MKE HÍREK 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete tisztelettel meghívja tagjait és 

valamennyi érdeklődő könyvtáros kollégát  

2000. március 27-én 9 órára  

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermébe 

 ezévi első taggyűlésére.  

Téma: A szervezet 1999. évi beszámolója és 2000. évi munkaterve. 

 

 

MKE HÍREK    MKE HÍREK   MKE HÍREK    MKE HÍREK    MKE HÍREK    MKE HÍREK 

 

 

ARCANUM CD-ROM bemutató 
2000. március 27. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme 

 

A MKE taggyűlés után 10-13 óráig az Arcanum Adatbázis Kft. Könyvtárostalálkozót tart.  

Itt bemutatásra kerülnek az Arcanum CD-ROM-jai, mind a kulturális, mind a könyvtárosoknak 

szóló szakmai adatbázisok. 

 A bemutató után lehetőség nyílik a CD-ROM-ok megtekintésére, saját kipróbálására az Arcanum 

Adatbázis Kft. dolgozóinak segítségével. E konzultáció keretében szívesen válaszolnak minden 

felmerülő kérdésre is. 

A helyszínen vásárlási lehetőséget is biztosítanak. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

  DEZIDERATA   

 
A következő köteteket és folyóiratokat keressük a hálózat könyvtáraiban: 

Recsk Községi Könyvtár: Magyar Irodalmi Lexikon 3. kötet S-Z Bp. Akadémiai K., 1965. 

Eger 3. sz. fiókkönyvtár:  Magyar életrajzi lexikon 2. kötet 

 Világirodalmi lexikon 17. kötet 

Eger Megyei könyvtár: Családi Lap 1999/8., 11. sz. 

 Magyar Konyha 1999/1., 8., 12. sz. 

 Magyar Könyvszemle 1998/4 .sz  

 Napi Magyarország 1999/1, 12, 30, 35, 50, 55, 153, 209. sz. 

 168 óra 1999/13, 18, 20, 22, 24, 37, 44, 49.sz. 

 Természet Világa 1999/11. sz. 

 Vezetéstudomány 1999/5. sz.  

 

Kérjük azoknak a könyvtáraknak a segítségét, amelyekben ezek a kötetek és folyóiratok 

fölöspéldányként megtalálhatóak!  

 



"Feltámadásról való ének" Ratkó 

József költészete 
Csatlakozva a Kulturális Kormányzat felhívásához 

- 2000 az Olvasás Éve! - 
 Az MKE Olvasószolgálati Szekciója, az MKE Heves Megyei Szervezete és a Ratkó József 

Közművelődési Egyesület kétnapos tanácskozást szervez Hatvanban. 

Helye: Ady Endre Városi Könyvtár Hatvan, Kossuth tér 3. 

Időpontja: 2000. március 31-április 1. 

Úgy ítéljük meg, hoy a magyar könyvtáros társadalom képes egy önmaga által kitalált és nem 

felülről létrehozott mozgalmat meghirdetni az olvasási kultúra fejlesztése érdekében. E mozgalom 

elindításához számos szakmán belüli és közel álló partnerre van szükségünk. Ezért a tanácskozásra 

meghívjuk: 

   a Magyar Olvasástársaság vezetőségét 

   az MKE Gyermekkönyvtári, Közkönyvtári, Könyvtárostanári Szekcióinak elnökeit 

   a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülését 

   a Magyar Garabonciás Szövetség elnökségét 

   a gyermek és ifjúsági lapok, folyóiratok, egyes szaklapok szerkesztőit 

   a Magyar Írók Szövetségét 

   a Magyar Rádió és a Duna TV szerkesztőit 

Ennek a gondolatkörnek a felvezetése, a felhívás szövegének ismertetése történik március 31-én 

délelőtt 11 órától. Ratkó József költő emlékülésének leszünk részesei  14 órától, aki maga is , mint 

könyvtáros, az olvasótáborok létrehozóinak egyike személyesen is sokat tett a hazai olvasáskultúra 

ápolásáért.Másnap - április 1-én - 9 órától a meghívott partnerek véleményét is kikérve a felhívás 

megszövegezése lesz a feladatunk! 

Tervezett témakörök és előadók:  
Költészete - Görömbei András;  a népköltészet felől: Jánosi Zoltán; a határon túl: Vári Fábián László; zene 

és vers: Szokolay Sándor; Ratkó József anyanyelve: egy nyelvész; olvasótáborban, gyerekek között: Nagy 

Gáspár; Ratkó József színháza: Ablonczy László; a rendezendő darab: Nagy András László; a közösségi 

eszmény: Elek István; az ügyekért házaló: Kósa Ferenc; az ifjabb társakkal: Magyar József;a műfordító: 

Koczinszky Éva; a pályatárs Buda Ferenc:A Hetek. 

 

Szeretettel várjuk Hatvanba! 

     Dr. Nemes Erzsébet sk.                                             Guszmanné Nagy Ágnes sk. 

MKE Olvasószolgálati Szekció            MKE Heves m. Szervezet elnöke 

              elnöke  

                   Kocsis István sk. 

                 a Ratkó József Egyesület titkára 

 

 

Kötészet 
Ebben az évben is felajánljuk kötészeti szolgáltatásunkat a megye könyvtárai számára. 

Az 2000. évben változatlanok maradtak a kötési  díjak, emlékeztetőül közzétesszük: 

 

 A/3 méretig  400 Ft/db 

 A/4 méretig 300 Ft/db 

 A/5 méretig  200 Ft/db 



Jogszabályfigyelő 
 

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy hatályba lépett 2000. január 1-től a kulturális alaptörvény 

(1997. évi CXL. törvény) 94.§. (4) és (5) bekezdése: 

  

(4) "Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott 

szakemberek 7 évente szervezett képzésben vesznek részt. A szervezett képzésnek minősülő 

képzési formák  körét, a képzés alóli  mentesítések lehetőségét a művelődési és közoktatási 

miniszter rendeletben szabályozza." 

 

(5) "Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben szakmai munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint  - 

évenként az év első munkanapján érvényes legkisebb munkabér  (minimálbér) ötven százaléka 

közterhekkel csökkentett összegének megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum 

vásárlásra (nyomtatott, hangzó elektronikus), illetve könyvtári szolgáltatások térítésére. 

 

§ 
 

KKDSZ hírek 
 

Vadász János bemutatkozó látogatása 
 

Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere hivatalában fogadta Vadász Jánost, a 

Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökét, aki bemutatkozó 

látogatást tett a tárca első emberénél. 

A beszélgetés során Vadász János tájékoztatta a minisztert a KKDSZ aktuális felvetéseiről. A 

miniszter beszámolt arról a döntéséről, hogy az együttműködést a továbbiakban magasabb szintre 

emeli. Mint az a bemutatkozó látogatáson elhangzott, mostantól a helyettes államtitkár helyett Baán 

László közigazgatási államtitkár feladata lesz a kapcsolattartás a minisztérium és az egyes 

érdekképviseleti szervek között. A felek megegyeztek: a régi, 1997-es megállapodás az akkori 

MKM és KKDSZ között érvényét vesztette, továbbá arról, hogy szükséges az érdekegyeztetés új 

eljárási rendjének kidolgozása. A miniszter biztosította a KKDSZ vezetőit, hogy az önkormányzati 

törekvésekkel összhangban támogatja az ágazatban dolgozók bér- és jövedelmi viszonyainak 

javítását, hosszútávú rendezését. 

http://www.nkom.hu/napihirek/minhir/ 

 

Könyvajánló Könyvajánló Könyvajánló Könyvajánló Könyvajánló Könyvajánló Könyvajánló 

 

Az ezredforduló alkalmából a Greger-Biográf Kiadó gondozásában megjelent a Ki Kicsoda 2000 

kortárs életrajzi lexikon és CD. A legnagyobb szabású életrajzgyűjtemény 13261 magyar és 6373 

külföldi kortársunk pontos adatait közli; az ezredvég teljes képét tárja az olvasó elé. 

A lexikon 12000 Ft helyett most 8000 Ft-ért, a CD 5000 Ft helyett 4000 Ft-ért rendelhető meg, a 

lexikon és CD együttes ára 13000 Ft helyett 12000 Ft. Az árak a posta és csomagolási költségeket 

nem tartalmazzák. 

Rendelési cím: Greger Kiadó 

  1066 Budapest, Teréz krt. 28. 

  Tel.: 302-5148, 49 

  Fax: 353-10-63 



Vachott Sándor Városi Könyvtár Ügyintéző: Begovné Kasza Ágnes 

         Gyermekkönyvtára Tárgy: Monda- és mesemondó verseny 
         3200 Gyöngyös, Fő tér 10.  

         Pf. 134. Tel/Fax: 37/311-883 

 

FELHÍVÁS 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2000-ben Magyar monda- és 

mesemondó versenyt hirdet külön kategóriában óvodás, alsó- és felsőtagozatos tanulók részére. 

A  versenykiírás feltételei: 

 - magyar népmese vagy magyar történelmi monda max. 5 perc terjedelemben 

 - verses mesét nem fogadunk el 

Felhívásunknak aktualitást ad a jubileumi tizedik mesemondó versenyünk és az ezredéves 

évforduló. Minden nép nyelvében évezredek története, életérzése szunnyad, s leghívebben a mesék 

és mondák őrzik ezt. Ezért gondoltuk úgy, hogy nemcsak a magyar  népmesék kincsestárából 

válogathatnak a versenyzők, hanem a magyar történelmi mondavilág legszebb darabjaiból is. 

Felhívásunkra szeretnénk, ha minél többen bekapcsolódnának a rendezvénysorozatba, melynek 

döntőjére Gyöngyösön kerülne sor. 

A magyar monda- és mesemondó verseny helyi szervezői a települések könyvtárosai (vagy iskolái). 

Innen korcsoportonként 1 fő juthat be a városi könyvtárak körzeti elődöntőjébe. A városok 

könyvtárait kérjük, levélben értesítsék a verseny feltételeiről és időpontjáról a közetükbe tartozó 

települések könyvtárait (vagy iskoláit), valamint a helyi óvodákat, iskolákat. (Az elődöntők ajánlott 

időpontja április eleje.) 

 körzeti elődöntőbe jutottak névsorát március 25-ig kell eljuttatni az alábbi városi könyvtárakba: 

 3300 Eger  Gyermekkönyvtár,  Bartók Béla tér 6. 

 3390 Füzesabony , Rákóczi út 52-54. 

 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. 

 3000 Hatvan, Kossuth tér 4. 

 3360 Heves Gyermekkönyvtár, Fő út 14. 

 3021 Lőrinci, Árpád út 92. 

 3250 Pétervására, Kossuth L. út 39. 

A városi könyvtárak a korcsoportonként továbbjutó 3 helyezett névsorát legkésőbb április 20-ig 

juttassák el a gyöngyösi Vachott  Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába.  

A döntő időpontja: 2000. május 4. 

A pontos helyszínről és időpontról még értesíteni fogjuk a városi könyvtárakat. 

Gyöngyös és körzete elődöntőjének várható időpontja: 2000. április 11. 

Mindenkinek eredményes munkát kívánnak:  a gyöngyösi könyvtár dolgozói!



 

 

 KÖNYVAJÁNLÓ  
 

Magyar szókincstár 
Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára 

Anyanyelvünk oktatásának hasznos segédeszköze. A Szép Magyar Könyv '98 versenyen oklevelet 

kapott. A Magyar Könyvtárosok Országos Egyesülete Fitz József díjjal jutalmazta. 

  - B/5 formátumú, keménytáblakötés, védőborítóval 

  - 929 oldal, 25 000 címszó, 80 000 szinoníma, 3 800 közmondás, szólás 

  - a magyar szótárak közül elsőként közli a szavak ellentétét is  

  - ára: 4950,-Ft 

A Magyar szókincstár a szakemberek és a szótárhasználók körében nagy népszerűségnek örvend. 

Meleg hangú ismertetőt közölt róla a Magyar Nyelvőr és a Magyartanítás is. Megrendelhető: Tinta 

Könyvkiadó 1116 Budapest,Szatmárhegy utca 13. 

Nagyobb számú (5-nél több) példány megrendelédse esetén a kiadó 20 % kedvezményt ad! 

 

 

 

 

Személyi hírek 
Új könyvtárosok Heves megyében 

 

Aldebrő: Inklovicsné Sneider Judit 

Átány: Ötvösné Mérten Ilona 

Bátor: Meier Tibor 

Dormánd:  Veres Noémi 

Egerfarmos: Molnárné Vincze Judit 

Erk:  Sőti Krisztina 

Kerecsend:  Bodnár Andrea 

Kisnána: Krizsóné Kakuk Éva 

Kompolt: Várkonyi Andrea 

Mátraderecske: Kis Rolandné 

Noszvaj: Csorba Erzsébet 

Petőfibánya: Gáborné Pituch Tünde 

Sarud:  Gulyásné Törjék Magdolna 

Szajla: Suha Kálmánné 

Tarnabod: Besenyei Zsuzsanna 
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