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Gáspár-tanítványnak az élvezetes történeteit hall-
gatták a Mester munkájáról. Majd Celler Zsu-
zsa, az egykori Országos Oktatástechnikai Köz-
pont, jelenleg az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum munkatársa diaképeken mutatta be
Gazsi bácsi mintakönyvtárát, újító ötleteit, tech-
nikai berendezéseit.

Reméljük, hogy ennek az újító kezdeménye-
zésnek lesz folytatása, bár nem az a cél, hogy a
Bod Péter országos könyvtárhasználati vetélke-
dõ konkurenciája legyen ez az új vállalkozás,
hanem hogy az 5–6. osztályos tehetséges, verse-
nyezni kívánó tanulók is megtalálják a nekik
megfelelõ fórumot, hogy számot adhassanak
tudásukról.

Reméljük, hogy a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola kezdeményezését,
hagyományt teremtve ennek a tehetséggondozó
versenynek, jövõre is meghirdeti, talán országos
méretûvé fejleszti a Gyõri Gáspár könyvtáris-
mereti tehetséggondozó versenyt. S így elmond-
hatjuk: Jövõre veled ugyanitt!

Petri Ágnes
könyvtárostanár

Vidéki falvak
közmûvelõdésének
humánerõ-helyzete

2005-ben
Vidéki kis falvak könyvtárainak, mûvelõdési há-
zainak visszatérõ problémája a humánerõ. Az ala-
csony költségvetéssel üzemelõ önkormányzatok,
ahol tudnak, húznak nadrágszíjukon, deficitjük
csökkentése, megszüntetése érdekében. Ezeknek a
megszorító gazdasági intézkedéseknek sokszor a
közmûvelõdés, közgyûjtemény dolgozói válnak
szenvedõ alanyaivá. Így állhatott elõ az ország több
településén, hogy státusokat szüntettek meg, in-
tézmények nyitva tartását szûkítették le.

Ezekben a községekben a közmûvelõdési szín-
terek, közgyûjtemények üzemeltetését, a bennük
folyó munkát jobb esetben közhasznú társaságok,
egyéni vállalkozók, betéti társaságok és egyéb tár-
sas vállalkozások végzik, megbízási szerzõdések
alapján. Rosszabbikban sajnos lakattal ajtajukon
várnak sorsukra. A cégek létrejötte természetesen
az esetek többségében megélhetési kényszer a dol-
gozók részérõl, akik a munka és a szakma szere-
tete miatt hajlandók bármilyen formában elvégez-

ni tevékenységüket. Többször elgondolkoztam,
hogy a magántõke ilyen jellegû bevonása elõnyé-
re válik-e a közmûvelõdésnek, illetve ha nem,
akkor milyenfajta kárt okoz. Ez irányú kutatásai-
mat jelenleg még végzem.

A társasági formák között az egyszerûen, na-
gyobb tõkebefektetés nélkül létrehozhatók képvi-
selik a többséget, a kft.-vel szemben a részvény-
társasági formáról gyakorlatilag nem is beszélhe-
tünk. Ebbõl a ténybõl is látszik, hogy ezek az
alacsony jegyzett tõkével rendelkezõ cégek kény-
szerbõl jöttek létre és nem a szakterületben látták
meg az üzleti lehetõséget, ahová tõkéjüket kíván-
ják befektetni, bár kétségtelenül vannak ilyen irá-
nyú üzleti próbálkozások is.

A parlament által 2005. november 7-én az egy-
szerûsített közteher-viselési hozzájárulásról elfo-
gadott törvény alapvitáját pont az ilyen jellegû szer-
zõdések okozták. A megbízási szerzõdéssekkel fog-
lalkozatott újságírók, színészek, egyéb mûvészek
is ebben a kényszerben végezték munkájukat.

A megbízási szerzõdéssel való foglalkoztatás-
kor a megbízó számla ellenében kifizeti a szerzõ-
désben foglalt díjat. Ennek az elvégzett munka
ellenértékét képezõ díjnak a járulékterheit viszont
a dolgozóra hárítja, hiszen ha az egyén munka-
szerzõdés alapján közalkalmazotti státusban dol-
gozik, akkor a munkaadónak különbözõ járuléko-
kat kell utána megfizetnie (egészségbiztosítási já-
rulék: 18%, munkáltató által fizetett nyugdíjjáru-
lék: 11%, munkaadói járulék: 3%, egészségügyi
hozzájárulás 1950 Ft), illetve nem elhanyagolha-
tóak az egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
sem. Az ilyen formában foglalkozatott személy nem
mehet betegállományba, a szabadságát nem veheti
ki, hiszen arra az idõre egyértelmûen nem jár a
megbízási díj, mert nem végez tevékenységet.

Megvizsgálva a jogi helyzetüket, kiderül, hogy
munkájukat a megbízó ingatlanjaiban, annak tár-
gyi eszközein, annak rezsiköltségén és infrastruk-
túráján végzik. Ebbõl megállapítható, hogy a gaz-
dasági szervezet mûködésének minden feltételét a
megbízó biztosítja, kivétel ez alól a humán erõ.
Így az is kijelenthetõ, hogy a felek között a szer-
zõdés a munkabérek és azok járulékai kifizetésé-
nek elkerülése érdekében jött létre.

Az e tárgyban folyó vita eredménye az EKHO,
ami 2006. január 1-jétõl lép életbe. Amennyiben a
törvény hatálya arra kiterjed, akkor ennek az adó-
zási formának választásával a kifizetõ köteles az
EKHO alapjának 20%-át (11% EB + 9% nyugdíj),
míg a magánszemély 15%-át (11% szja + 4% nyug-
díj) EKHO címen megfizetni. Ezzel a közterhek meg-
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oszlanak, nincs csak az egyik félre áthárítva azok
megfizetése, és így megvalósul a közös teherviselés.

Házunk táján? Sajnos kimaradtunk a törvénybõl,
mert az a 3. §-ban egyértelmûen meghatározza azo-
kat a FEOR-számmal jelzett tevékenységeket, ame-
lyekkel ez az adózás választható. Igaz, az 5349-es
FEOR-számú egyéb kulturális szórakoztatási foglal-
kozás közel áll a mûvelõdési házakhoz, de a jogal-
kotó hangsúlyozza, hogy „…feltéve, ha az a mû el-
készítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól el-
választhatatlan módon vesz részt”. Ennek tükrében
úgy gondolom, hogy ez magunkra nézve nem alkal-
mazható. Ha belegondolunk, hogy a „maszek” könyv-
táros, mûvelõdésszervezõ milyen körülmények kö-
zött, kinek az eszközeivel, kinek az infrastrukturális
költségein végzi tevékenységét, akkor elvárható len-
ne, hogy ez a törvény a mi érdekeinket is szolgálja,
fõleg akkor, amikor így is sokan státus nélküli áldo-
zatok vagyunk. Célszerû lenne ennek érdekében egy-
ségesen lobbizni, ha már a státusainkat nem tudjuk
megmenteni, legalább ne legyen a szakma e szûk
köre teljesen védtelen és kiszolgáltatott.

Szulágyi Tibor
androgógus

Irodalmi koktélpartik
a miskolci
II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban
„Könyvek kísérik végig életünket az elsõ mese-
könyvtõl a tegnapi bestsellerig, az iskolai köte-
lezõktõl a nagy, megrendítõ olvasmányélménye-
kig.” Békés Pál író ezekkel a gondolatokkal
vezette be az év egyik kiemelkedõ kulturális
eseményét, A nagy könyvet.

Mi is arra kerestük a választ, hogyan tudnánk
az általános olvasási kedvet felkelteni. Nem tit-
kolt célunk: népszerûsíteni az olvasást mint sza-
badidõs tevékenységet, annak érdekében, hogy
ne szoruljon háttérbe, hanem ismét elfoglalja
méltó helyét. Mivel a program egyik fõ bázisa a
könyvtár volt, igyekeztünk legjobb tudásunk
szerint kiválasztani azt a mûfajt, amely legin-
kább alkalmas ennek népszerûsítésére.

A könyvtár munkatársai közül többször és
többen összeültünk, megvitattuk, mi lenne a leg-
megfelelõbb fórum. Alighogy elindult a prog-
ram, megvolt a kézenfekvõ megoldás. Egy kü-

lönleges, nekünk tetszõ „mûfaj”, az irodalmi
koktélparti. Népszerû és közismert emberek négy
alkalommal beszéltek olvasási élményeikrõl,
kedvenc könyveikrõl.

Az elsõ három koktélparti a Top 100-as lista
idõszaka alatt zajlott. Vendégeink voltak:
május 11-én Fandl Ferenc színmûvész, Lehóczki
László, a Spider mentõcsoport vezetõje (s ter-
mészetesen vele volt elmaradhatatlan társa,
Mancs), Schmidt Vera megasztáros elõadómû-
vész;
május 25-én Borkúti László, a Bíbor Kiadó ve-
zetõje, Káli Sándor, Miskolc város polgármeste-
re, Máger Ágnes festõmûvész, Máhr Ágnes szín-
mûvész, Regõs Zsolt zongoramûvész-karnagy;
június 8-án Szegedi Dezsõ színmûvész, Vass
Tibor költõ, Veres László, a Herman Ottó Múze-
um igazgatója.

A negyedik koktélparti (október 21.) több
dologban is eltért az elõzõektõl. Itt már megszü-
letett a 12-es lista, meghívott vendégünk pedig
nem helyi közismert személyiség volt, hanem
országosan ismert és elismert színmûvész, Lu-
kács Sándor, aki nemcsak könyvélményeirõl be-
szélt, hanem a meghatározó gyermek- és ifjú-
korról is. Valójában õ sem lógott ki a sorból,
ugyanis miskolci születésû. Tizenhat éves korá-
ig itt nevelkedett, a Földes Ferenc Gimnázium
tanulója volt. Az est befejezõ részében saját
verseit olvasta fel, így megismerhettük a költõ
Lukács Sándort is.

Mind a négy koktélpartit Czikora Ágnes, a
Városi Televízió szerkesztõ-riportere vezette. A
moderátori szerepet kiválóan látta el. Vendégeink
vallomást tettek olyan könyvekrõl, amelyek meg-
változtatták vagy éppen felforgatták az életüket.

Így vall errõl Szegedi Dezsõ: „Meghatározó
életemben Lakatos Menyhért Füstös képek címû
könyve, amely a cigányságról szól. Rendkívül
szépen megfogalmazza a témát, mikor olvastam,
akkor ébredtem öntudatra. Fantasztikus volt!”

Mindenkinek van legalább egy olyan könyve,
amely élete domináns olvasmányává vált. Borkúti
László számára ez Rideg Sándor Indul a bakterház
címû könyve: „…én ezt minden nyáron kiolva-
som. Fél nap alatt, egy nap alatt végzek vele –
fontos, hogy idillikus környezetben, általában nya-
raláskor. Mindig szellemi töltést ad, mert annak a
környezetnek megvan a maga szarkasztikus humo-
ra, megvan benne a fõhõs kis élete. Közel érzem
magamhoz, mert én is éltem falun, apám is egy


