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1. Jászivány: önállővá vált a községi könyvtár.
Korábban Jászapáti fiókkönyvtára volt.
1. Martfű: a városi könyvtár átkerült a szakszervezetiből az önkormányzati hálózatba.
1, Nagyiván: ismét önálló" intézmény a községi
könyvtár. Előzőleg Tiszaörs társintézménye

volt.

>.

Kisújszállás; a helyi munkásmozgalmi klub
hagyatékként átadta tárgyi emlékeit, dokumentumait a városi könyvtárnak, továbbá a
3óÜ0 Ft Összegű tagdíját befizette a könyvtár támogatására.
Kisújszállás; városi ünnepség a magyar kultúra napja alkalmaitól, melynek Keresztes K.
Sándor környezetvédelmi miniszter volt vendége. A rendezvényt a városi könyvtáF, a
művelődési központ és a Polgármesteri Hivatal szervezte.
Jászberény: új szolgáltatásokat vezetett
be a városi könyvtár: a vállalkozók, kereskedők, iparosok nevét, címét naprakészen
nyilvántartják; figyelik a pályázati lehetőségeket, ennek anyaga eljut az érdeklődőkhöz.
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27.

Kengyel: kolcsönzöasztalt és polcokat vásárolt a könyvtár.

Február
I.
Szolnok, Megyei Könyvtár; a Tisza Antal úti
felújított épületben megnyílt a gyermekrészleg, valamint a hang- és vitteotár.
Dr. Boros Lajos, a megyei önkormányzati
hivatal elnöke mondott avatóbeszédet.
4,

5zolnokT Megyei Könyvtár: a gyerekek számára rendezett bensőséges ünnepség keretében adták át a gyermekkönyvtárat a könyvtárosok .

II.

Oászfényszaru: Szőke Lajos természetgyógyász előadása a káros földsugár;ás hatása'
ról.

12,

Szolnok, W E megyei szervezete: közgyűlést
hívott össze az elnökség, melynek vendege
dr. Horváth Tibor, a f*E országos elnöke
volt.
A tagság elfogadta az űj alapszabályt és
az ávi programot.

22.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a Vagantes Együttes műsora a zenei részlegben.

26.

Tiszaörs: ''rt^st vagy soha" címnél 3 fordulós műveltségi verseny indult napközis
gyerekeknek.

28.

Tiszafüred- elkészült Tiszafüred helyisme
reti bibliográfiájának kézirata, Fottorné
Hámori Ágnes gondozásában.
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Március
11. Szolnok, Megyei Könyvtár; rejtvényfejtö
kluD alakult a gyerekkönyvtárban; vezetője
Lustyik Istvánná,
11-12. Szájai; a költészet napja alkalmából
fordulös vetélkedőt szetvezett a könyvtár
általános iskolások szánéra.
1?.

Mezőtúr: a városi Önkormányzat döntése alapján Összevont intézmény jött létre: a Móricz
Zsitpnond Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Igazgatója Szűcsné Boldog Mária.

19.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a Vagantes együttes koncertje a zenei részlegben.

?5.

TÖEÖkszentmikiős: a MKE megyei szervezetének tagsága rtr. Gergely Jenő történésszel
találkozott. Téma: 1919 értékelése.

29.

Mesterszállás: a klubkönyvtárban amatőr
művészek aűták elő Gárdonyi: A bor c_ művét.

29.

Kunszentmárton: s Művelődési Minisztériumtól pályázat űtjár nyert 5Ű.0O0 Ft-ot videofilmek vásárlására és a helyismereti anyag
bővítésére fordította a könyvtár.

Április
1.
Tifczeg: vídenka?etták gyűjtését kezdte meg
a könyvtár, 1D1 fővel videoklub alakglt.
11 -

Jászágő: a költészet napja alkalmából verség prózamondó versenyt rendezett a könyvtár.
^ 3 -

11.

Öcsöd: költészet napi irodalmi műsor, kaizarűzás a 3űzsef Attila emlékháznál.

ÍJ.

Karcag: területi Kazinczy-verseny.

13.

Szolnok,, Megyei Könyvtár: a Kazinczy-verseny városi és megyei döntője.

15.

Karcag: költészet napi verses összeállítás
gyerekeknek. Előadó: Kun János.

16.

Kunmadaras: költészet napi szavalóverseny
általános iskolások számára.

lé.

Szolnok, Megyei Könyvtár: költészet napi
ünnepség a Verseghy tereniien. Megnyitót mondott Köriig László polgármester. Műsoron a
Vagantes együttes koncertje.

22.

Karcag: Berecz András népdalénekest látta
vendégül a városi könyvtárban a MKE megyei
szervezete.

24.

Jászjákóhalma: Ferencsik istván természetgyógyász előadása a reformtáplálkozásról,
szemdiagnosztikai vizsgálattal egybekötve.

24.

Tiszabö: olvasási versennyel összekötött
költészet napi ünnepség.

25.

Jánoshida: a Verseghy nyelvművelő verseny
helyi lebonyolítása.

25.

Szolnok, Városi Könyv/tár; videomagnóval
és kétkazettás magnóval ttóvült a könyvtár
Felszerelése.

Május
4.

6.

Tiszaföldvár: községi szavalóversenyt szervezett 3 könyvtár. A 25D embert raejjBozgató
rendezvény lebonyolításában nagy anyagi,
tárgyi segítséget nyújtott a lakosság is.
Jászjákohalnia: Czine Mihály előadása a
jászok eredetéről, történetéről.

10.

Szolnok, Megyei Könyvtár: Szilágyi íkossal
találkozott a szolnoki Könyvtáros Kör tagsága, A költő Dokumentumfilmek bemutatásával illusztrált előadást tartott a szovjet
koncentrációs táborokról.

10.

Tiszaszentimre; irodalmi, könyvtárhasználati vetélkedőt szervezett a könyvtár a
környező községek tanulói számára.

15.

Jászberény: a könyvtár vendége volt Szenté
Ferenc, az OSZK főigazgató helyettese, valamint ör. Geró Gyula, 3 Könyvtári Levelezői ap/Lap szerkesztője.

18.

^dszárokszállás: a városi rangot bizonyító
oklevelet Boross Péter belügyminiszter adta át a település polgármesterének. A könyvtár hivatalos neve Városi. Könyvtár lett.

18.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a Verseghy nyelvművelő verseny területi selejtezője-

19.

Karcag: a Verseghy nyelvművelő verseny teterületi selejtezője.

20.

Jászszentandrás: Nemeskürthy István íróval
találkoztak az olvasók.

20.

Tiszafüred: Takáts Béla tájékoztató könyvtáros összeállította az 1990. évi tiszafüredi eseménynaptárt.

24.

Vezsenyj ifj. Schirilla György természetgyógyásszal találkoztak az érdeklődök-

26.

Mezőtúr; a gyermeknapon szervezett nagyszahású rendezvény bevételéből a könyvtár
dolgozói "Mezőtúri Gyerekekért Alapítványt"
hoztak létre, melyet a cégbírósággal jegyeztettek.

27_

Jászárokszállás: a városi könyvtárban tartotta meg éves közgyűlését az árokszállásiak Baráti Köre.

27.

Karcag: az ünnepi könyvhéten Lörincz L.
László volt a könyvtár vendége.

25.

Tiszapüspöki: üimyés József "Kín és dac"
c. műsora az ünnepi könyvtiét alkalmából.

29,

TörÖkszentmíklós: Dinnyés József TIKín és
dac" c- műsora az ünnepi könyvhét alkalmából •

30.

Túrkeve: új könyvtárat kapott a város. A
3B9 m2 alapterületű, egyedi tervezésű bútorokkal berendezett épületet ünnepélyes
keretek között adcák át a lakosságnak.

51.

Jászberény: "Szülőföldem, Erdély11 címmel
kiállítás nyílt a könyvtárban az Erdély
Művészetéért Alapítvány jóvoltából. Kulcsár Edit közreműködésével. Megnyitót
mondott Hajdú Demeter Dénes, az alapítvány elnöke.

31.

Szolnok, Megyei Könyvtár: az ünnepi könyvhét alkalmából Karoli Gáspár bibliája c.
öibliatörténeti kiállítás a Verseghy teremben, ftajiyitotta dF. Ötvös László lelkipásztor , történész.

31.

Szolnok, Városi Könyvtár; az ünnepi könyvhét városi megnyitója a Hild téren. Találkozó Körmendi lajos íróval és Érdi Sándorral, a HÍV munkatársával.
Jászárokszállás: kétkazettás magnetofonnal
gyarapodott a városi könyvtár technikai berendezése.

31,

31.

Jászberény: Jászberényről és a Jászságról
szóld könyvek jegyzékét állította össze a
városi könyvtár.

31.

Szolnok, WCE megyei szervezete: Erdösné
Márta Mária, a Pedagógiai Intézet könyvtárosa Tallinnban járt tapasztalatcserén
- a HCE szervezése révén.

Június
1.
Szolnok, Megyei Könyvtár: 3 Verseghy nyelvművelő verseny megyei dontfije.
2.

Szolnok,Megyei Könyvtár: Illyés Kinga, ma^
rosvásárhelyi művész előadóestje, (válogatás Kányád! Sándor müveiből.)

3.

Zagyvarékas: "Nulladik típusú találkozások" cinnel Nemere István író tartott előadást.
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b„

Szolnok, Városi Könyvtár: író-olvasd találkozó Nemere Istvánnal,

5.

Tószeg; író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal,

5.

TiszatíFs: író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal .

7.

Tiszaörs: rendhagyó irodalomóra Kovács Mari fe Tóth Károly előadóművészek közreműködésével .

B.

Jászapáti: a város fennállásának 600. évfordulójára helyismereti kiállítás a könyvtár állományából,

9.

Jászapáti: a városból elszármazottak baráti
találkozója a könyvtárban.

9.

3ás7szentandrás: Ferencsik István természetgyógyász előadása.

10.

Kunmadaras: a könyvtár elköltözött a művelődési házból a vált bölcsödébe, alapterülete 49 m2-rel csökkent.

11.

Jászapáti: "Itt születtem én, ezen a tájon"
c. vetélkedővel ünnepelte a gyerekkönyvtár
a város 000, évfordulóját.

11.

Jászivdny: az önkormányzati hivatal terjeszkedése folytán 74-röl 40 m2-re csökkent a könyvtár alapterülete.

12.

Túrkeve: Tadeusz Nowak lengyel íróval találkoztak az olvasók a Finta Múzeumban.
- B -

15.

Szolnok, Megyei Könyvtár: Kazinczy-verseny.

13.

Szolnok, Városi Könyvtár: vers- és prózamondó verseny a Széchenyi lakd" telep tafiulói szánára.

14.

Jászaísűszentgyörgy: könyvárusítást kezdett
a könyvtár. A 2U-30 \-os hasznot állománygyarapításra fordítják. A szállításhoz sziiíséges gépkocsit az önkormányzati hivatal
biztosítja.

17-aug.lÜ. Szajol; nyári olvasótábort szervezett a
könyvtár általános iskolás gyerekeknek, az
e célra kért és kapott Mí.000 Ft-ból.
1B.

Kisújszállás: romániai olvasótábor szervezésére 20.000 Ft-ot kapott a könyvtár a megyei Művelődési és Népjóléti Bizottság által meghirdetett pályázat révén.

10.

Szolnok, Megyei Könyvtár: finn-ugor kiállítás nyílt a Verseghy teremben.

18.

Tiszafüred: a Megyei Könyvtár, a Műzeufl,
a Levéltár és a MKE megyei szervezete Forunot rendezett a közgyűjteményekről.
Vendégek: dr. Bodri Sándor (MKM közgyűjteményi fóoszt. vez,), Ferenczi György (a
íregyei közgyűlés alelnöke), dr. Györgyi
Lajoa (a megyei műv. és népjóléti iroda
vezetője) és Várhegyi Attila (Szolnok város alpolgármestere),

23-30.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a Verseghy
nyelvművelő verseny országos döntőjének
nyertesei számára olvasótábort szervezett
a gyerekkönyvtár.
- 9 -

24.

Fegyvernek: a képviselőtestület döntése
alapján a könyvtár megkapta a volt bölcsőde épületét, melynek alapterülete 259 m2_

28-30, Szolnok, Megyei Könyvtár: az országos Verseojiy nyelvművelő verseny döntője és eredmény hírdetése.
30.

Pusztamonostor: megszűnt az ArtC, önálló
lett a könyvtár.

50.

Kengyel: színes tévét és videomagnót vasáruit a könyvtár.

30.

Tiszafüred: székely és moldvai csángó dalok, mesék szerepeltek Berecz András irodalmi estjén a könyvtárban.

30.

Zagyvarékas: új polcok felállítására, műanyagpadló kialakítására került sor a raktárban. A könyvtár helyiségeit kifestették.

Július
I.
JászjS<óhalma: az önkormányzat összevonta
a könyvtárat és a művelődési házat. A közös intézmény neve Községi Közösségi Ház.
1-25.

II.

Jászapáti: a település fennállásának 600.
évfordulója alkalmából előadások nangzottak el a város neves személyiségeiről: Makő Pál apátról, Rácz Aladár cimbalcuTFiúvészröl és Beöthy István szobrászművészről,
Jászberény: a Honi Hírvivő Hálózat Lap- és
Könyvterjesztő Kft által terjesztett könyvek árusítása kezdődött meg a könyvtárban.
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A közel 60.000 Ft értőiben eladott művek
7000 Ft-05 jutalékösszegét a Védegylet szántára ajánlotta fel az olvasószolgálat,
13.
15.

Jászszentandrás: Ferencsik István természetgyógyász előadása.
Kisújszállás: IBM PC AT 2S6 típusú számítógépet és nyomtató vásárolt a könyvtár.

16-21. Kisújszállás- olvasótábor a romániai 5ecele városban.
1B.

Szolnok, Megyei Könyvtár: 3 gyerekkönyvtár találkozót rendezett volt olvasótáborra gyerekek számára, melyet Haksa Zoltán
előadóestjével tettek emlékezetesedbe.

29.

Jászdózsa-, egy helybeli támogató 10.000
Ft ertekben ajándékkönyvekkel gazdagította a könyvtár állományát,

3l-aug.9. Szolnok, HKE raegyei szervezete: számítógépes, valamint angol és német kezdő
nyelvtanfolyamot inűitott könyvtárosok
számára a MKE megyei szervezete.
31.

Kunszentmártoni Z-30 típusú Fénymásoló
berendezést vásárolt a könyvtár.

31.

Rákóczifalva; a könyvtár alapterülete
bóvült a inellette lévő volt MHSZ helyiséggel (79 m2-röl 109 m2-re). Az önkormányzattól kapott 100.000 Ft-bdl bútort,
tévét, videót és kazettás magnót vásároltak.
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Augusztus
18-26. Jászszentandrás: honismereti táboc általános iskolások számára. Pályázat utján az
Országos Honismereti Szövetségtől 5OÜ0,
a helyi önkormányzattól 10.00Ű Ft támogatást kaptak.
25-ZB. Szolnok, rtíE megyei szervezete: Evi Rannap észt könyvtárost, az észt könyvtáros
egyesület volt elnökét látta vendégül a
megyei szervezet.
2É,

Jászszentandrás: írő-olv&ső találkozó
dr. Pálöczi Horváth András íróval,

28.

Fegyvernek: betörtek a könyvtárba, eltűnt
a Színes tévé és a videó-lejátsző készülék,

2B.

Jászberény: elkészült Marsi Sándor bibliográfiája. Szerkesztette; Lollok Andrea.

Szeptember
1.
Fegyvernek: a könyvtár átköltözése a volt
bölcsödé épületébe befejeződött.
1.

3á£zalsószentgyörgy: betörtek a zenei
részlegbe. 2 db kazettás magnót, 4 erősítőt és 1 fejhallgatót tulajdonítottak el
a tolvajok.

1.

Jászjákóhalma: a Közösségi Ház (a könyvtár és a művelődési ház Összevonásából
létrejött új intézmény) élére Kiss Bélanét nevezte ki a képviselőtestület. Korábban Kissné volt a könyvtár vezetője.
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2.

Jászberény: japán pedagógusok csoportját
látta vendégül a városi könvvtör.

3.

Szolnok, MKE megyei szervezete: Bariczné
Rózsa Mária lemondása után Csáti Petemé,
a Hegyei Könyvtár módszertanosa vállalta
az elnöki teendőket.

7.

TÖrÖk5zenbniklá5: hét számítógépes tanfolyamot indított a városi könyvtár általános iskolás gyerekek számára (6, ü l - 7
hónapos időtartamra).

10.

Tiszafüred: kéziratban elkészült Gsál Sándor "A tiszafüredi férfikar tíz éve" c.
dolgozata.

13.

Jászapáti: megalakult a 6. osztályosok
önképzőköre.

1B. Jászárokszállás; fénymásolat vásárolt a
városi könyvtár, 74.000 Ft értékben
27,

Jászárokszállás: yídeofelszereléssel gazdagodott a városi könyvtár technikai felszerelése.

27. Karcag: "A szunnyadó sárkány országában"
ciramel dr. Kubassek JánosT az érdi Magyar
Földrajzi rtjzeum igazgatója tartott előadást
29. Jaszszentandrás: találkozó Ferencsik István
termeszetgyogyásszal.
29. Kunszentmártort: MEQFLEX RT 7 D típusú raikrofilHileolvasút vásárolt a könyvtár.
29. Martfű: a Védegyleti Olvasókör működtetésére 90.Q0D Ft-ot nyert pályázat útján a
könyvtár.
- 13 -

Qktdber
1.

Szolnok, Megyei Könyvtár: Bertalanné Kovács
Piroskát nevezte ki a megyei önkormányzat
a Verseghy Ferenc f-tegyei Könyvtár élére,

1.

Tiszaipar: csökkentett munkaidőben látja
el a könyvtári teendőket Dedrák Ferencné,
aki korábban főfoglalkozású volt. Félmüszakban a polgármesteri hivatalban foglalkoztatják.

3.

Wartfű: a MíE megyei szervezete Lengyel
László politológust látta vendégül a könyvtárban. Előadásának cirae: "Hol állunk?".

3.

Szolnok, Városi Könyvtár: író-olvasó találkozó Horgas Bélával, továbbá az "Aranytoll"
versíró pályázat eredményhirdetése.

3.

Törökszentmiklús: Biblia a társmüvészetekben címnél 13 előadásból álló ismeretterjesztő sorozat indult.

10.

Türkeve; a városi jubileumi emlékhét alkalmából Lengyel Zoltánnalt a Kistermelők Lapjának főszerkesztőjével találkoztak az olvasok.

20.

Ahádszalók: befejeződött a könyvtar épületének külső tatarozása és festése.

21. Szolnok, Megyei Könyvtár: a Széchenyi és
kora címmel meghirdetett vetélkedő sorozat
középdöntője a gyerekrésziégben.

24-nov.5. Jászapáti; a zenei részleg "Természet,
ó dicső természet" c_ irodalmi-zenei vetélkedőt rendezett középiskolások és szakmunkásképzős tanulók részére,
30. Jánoshida: Kovács Mari előadóművész irodalmi műsora.
30. Karcag; Brother CE-6U0 típusú írógépet vásárolt a könyvtár.
30. Mesterszállás: Kovács János klubkonyvtárvezető "Mestersíállási betleheroes" c. munkáját kiadta a Verseghy Könyvtár.
30.

Iörökszentmiklós: 60 órás angol nyelvtanfolyamot indított a könyvtár alsó-, felsőtagozatos tanulóknak és felnőtteknek.

5. Martfű: író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal.
5.

Tiszaföldvár: író-olvasó találkozó Nemere
Istvánnal,

É,

Karcag: a méhészkedés aktuális problémáiról
tartott előadást dr. Ruff János a "Hasznos
téli esték" sorozat keretében.

7.

Karcag: író-olvasó találkozó dr. Kubassek
Jánossal, aki "Soroksártól Chejn szigetéig"
cínmel tartót előadást-
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12-

Szolnok, Megyei Könyvtár: a finn zenéről
tartott elöaüást Rigó Éva karmester a zenei
részlegben.

13. Tiszaföldvár: kismama klubat szervezett a
könyvtár. A pályázat útján nyert 50.000 Fttól technikai felszerelést vásároltak15. Jászjákóhalma: Ferencsik István természetgyógyász előadása a reformtáplálkozásról.
15.

Jászkisér: Nakajima AX^6ü típusú szövegszerkesztő gépet vásárolt a könyvtár.

18. Jászapáti: a nyugdíjas klub megalakulásának 5 éves évfordulója. A hangulatos rendezvényt videón is megörökítették.
20. Abátíszalűk: "Egészségünk védelmében" cinnel
tartott elóatíást felnőtteknek dr. Halas József körzeti orvos. A rendezvényhez kiállítás és ajánlö bibliográfia is készült.
20. Jászkisér: népfőiskolát indított a könyvtár
a pályázaton nyert 60,000 Ft-ból.
22. Kuncsorba: szakirodalmi és termékbemutató
a könyvtárban, "Tennészütes egészség" címmel25. Kenderes: "Reménnyé váljon az
(Széchenyi István és a magyar költészet.)
címnél Sellei Zoltán elöadímivász műsora.
2S. Zagyvarékas: reflexológía, talpmasszdzs
témakörben Bódi Lászlúné
előadása.

29. Szolnok, Megyei Könyvtár: Jakab Mihály festfimüvés? kiállítása a Verseny teremben.
29. Szolnok, Megyei Könyvtár: a zenei részlegben Murayné Szathmáry Judit zenetanár tartott előadást - zenehallgatással egybekötve - Mozartról.
30. Szolnok, Városi Könyvtár: a négyfordulós
Széchenyi vetélkedő díjazottjai Budapesten, a Budavári palotában megtekintették
az emlékkiállítást.
31. Kunszentmárton: CRflWN típusú (japán) zenegép, videomagnó vásárlása.
31,

TiszagyerxJa: befejeződtek a belső felújítási munkálatok (parkettcsiszolás, festés).

December
2. Kisújszállás^ a gyermekkönyvnéten a Kincskereső szerkesztőségének főmunkatársát látta vendégül a könyvtár,
2,

íörökszentmiklós; sikeres mesemondó versenyt
bonyolított le a könyvtár a gyermekkönyvhét
alkalmából.

2-33. htezűtür: Arfventjáték címen decemberi népszokásokról összeállított kérdésekre válaszolhattak a gyerekek, akiket 23-án karácsonyi ünnepséggel és ajándékokkal várt a
könyvtár.
4.

Jászberény: IBM AT 3B6 típusú számitagépet
vásárolt a könyvtár.
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5.

Jászlsdány: a rt<£ megyei szervezete egyesületi összejövetelén Mizsei Zsuzsanna, a Megyei Könyvtár gazdasági igazgatója tartott
előadást az öntevékeny szektor kialakulásáról.

6.

Karcag: IBH 286 típusú számítógépet vásárolt a könyvtár,

6.

Szolnok, Megyei könyvtár: Illyés Kinga marosvásárhelyi színművész "Birka-firka" c.
irodalmi előadása gyerekeknek.

6.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a János vitéz c.
illusztrációs pályázat díjkiosztó ünnepsége.
A kiállítást megnyitotta Kárpáti Andrea művészettörténész.

6,

Zagyvarékas: pályázat útján nyert 60.000
Ft-ból videobrendezést vásárolt a könyvtár,
a frissen szervezett videoklub számára.

7.

Kunhegyes: Illyés Kinga marosvásárhelyi
színművész műsora.

9.

Szolnok, Megyei Könyvtár: a "Kucorgó" színjátszó csoport Mikulás^műsora óvodásoknak.

11,

JaszjákóTialma: Bálint György CBálint gazda)
élménybeszámolója Új-Zélandról.

11-12. Kengyel: karácsonyi játék-, ajándék-, kerámia- és könyvvásárt rendezett a könyvtár.
A látogatók száma 500 fö volt.
ÍZ.

JászöoldoEfiáza: dr. Czeizel Endre "A jászok eredete" cfnmel tartott előadást a
könyvtárban.

12_

Jászddzsa: az Országos Idegen Nyelvű
tár 20.000 Ft értékű könyvanyagot adott át
fölöspélűányaiből a könyvtárnak.

13. Kisújszállás: szánítógépeket vásáralt 3
könyvtár 177.000 Ft értékben.
13, Jászapáti: elkészült a "Jászapáti története
írásban és képben" c. kiadvány, a Helyismereti füzetek sornzatban,
15. Jászapátir elkészült a Pedagógiai Szemle
1987. évi 5iára inak feltárása.
16. Szolnok, MKE megyei szervezete: az elnökség
Télapó délutánt szervezett a tagságnak. Játékvezető; Csáti Petemé T Télapó: Gaál Sándor.
18. Kenderes: közalkalmazott, egészségügyi és
pedagógus nyugdíjasok számára rendezett találkozdt a könyvtár. A polgármester isnertette a község vezetésének egész évi munkáját, majd vendéglátásra, jutalmak átadására
került sor.
2G_

Török$ zentmikiős: a Kutya c. falyúirat főszerkesztőjével, Joőb-F. Tamással találkoztak a

21. Jászároks?állás; villanyírógépet vásárolt a
könyvtár, 27.000 Ft értékben
21_

Szalnok, Városi Könyvtár: IBM AT 386 típusú
számítógepet vásárolt a könyvtár.

11.

Jászberény: 1991-üen közel 60.000 Ft-ot és
1£D cto ajándékkönyvet adományoztak a Védegylet tagjai a könyvtárnak.
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31. Törakszerrbnikláö; megszűnt a két évtizedes
múltra visszatekintő ellátórendszer, melynek
eredményeképpen cna az Iskolák szakszerűen
gyarapította feltárt állományt morxtiatnak ma~
gukéinak.
31.

Jászárokszáliás: felújítási munkalí ícsatorfiajavítas, festés-mázolás) 107.OGO Ft értékben.

31. Jászberény: az Országos Közművelődési AlapDól
BO.000, a helyi önkormányzattól 20.000, a megyei TIT-től 3Ű_0O0 Ft-ot kapott a könyvtár,
melyből telefaxot, számítógépet, lézernyomtatót vásárolt.
31. Karcag: Két darab számítógépet CI8M 2B6> és
tartozékait vásárolta meg a könyvtár, 47.000
Ft é
31. Karcag: a kiskulcsosi fiókkönyvtár videomagnót kapott, melynek megvételéhez 15.000 Fttal járult az Önkarmányzat.
3L. Szolnok, Városi Könyvtár: számitógépet
(IBM 3B6) Vega monitorral, nyomtatóval vásárolt a könyvtár.

Kinevezések
Bertalanné Kovács Piroskát nevezte ki a
közgyűlés a Verseghy Ferenc Mggyei Könyvtár
élére.
Lászlódé Nagy Ilonát nevezte ki a szolnoki városi
könyvtár igazgatójának a városi képviselőtestület.
Kiss Bélánét bízták meg a jászjákóhalmi Közösségi
Ház vezetői teendőinek ellátásával.
Major Juűitot nevezte ki a jászlatJányi nagyközségi könyvtár vezetőjének a helyi képviselőtestület. Korábban megbízott vezető volt.
lűhegyi Juliannát nevezte ki a fegyvernek! művelődési ház és könyvtár összevont intézményének
élére a képviselőtestület.
Nyugdíjazások
Aborcyi Tiborné, könyvtáros* Sznlnofc, Városi Kvt.
Balogh Regina, könyvtárvezető, Újszász
Bujdosó Gyuláné, könyvtárvezető, fegyvernek
Csík Mihály, igazgató, Kunszentmárton
Nemes Andrásné, gyermekkönyvtárvezető» Jászberény
Pápay Lászlóoé, rab. igazgató. Megyei Könyvtár
Szlovák Ferencné, könyvtáros, íószeg
Halálozás
Dr. Horváth Károly, a Megyei Könyvtár igazgatója
53 éves korában, súlyos betegségben elhunyt.

Érkezett
Bertalanná Kovács Piroska, igazgató. Megyei Könyv-

Ur.

Demetérné Affbrus Anna, könyvtáros^ Tiszabö
Lászlóné Hagy Ilona, igazgató, Szolnok, Városi
Könyvtár
Molnár Istvánná, könyvtáros, Fegyvernek
Pilissy Erzsébet, könyvtáros, Megyei Könyvtár
Teleki József, könyvtáros, Szolnok, Városi Könyvtár
B. Töth Imráné, könyvtárvezető, Tomajmonostora
Túri Erzsébet, könyvtáros, Tiszaderzs
Távozott
Bariczné Rúzsa Mária, könyvtáros. Megyei Könyvtár,
Fehér Márta, könyvtáros, Fegyvernek
Gelsei Sándotné, könyvtáros, Me^ótút
Horthy Csaba, klubkönyvtárweí-tö, Tiszaienö
Péntekné Map Hedvig, könyvtárvezető, Tornajr*>rrontora.
Kitüntetés
A TIT Országos Elnöksége másodszor ítélte a
Jászberényi Városi Könyvtár kollektívájának
a TIT Aranykosjforús Plakettjét.
Hetnes András igazgató aranykoszorús jelvényt
kapott.

