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Szervezetünk szempontjából a 2009. évet is tartalmas évként értékelhetjük.  A 
PEMEKSZ a 2007-2010. közötti idıszakra kidolgozott koncepció alapján 
folytatta tevékenységét s talán elmondható, hogy kitőzött céljainkat 
megközelítettük. 
Részt vettünk az országos könyvtári programokon, melyeken közzé tettük az 
eredményeinket. Az MKE debreceni vándorgyőlésén többen jelen voltunk. 
Örömünkre itt MKE emlékérmet kapott szervezetünk titkára, Gerber György, a 
Pest megyei könyvtár igazgatóhelyettese. Ugyancsak fontosnak véljük, hogy 
javaslatunkra 2009-ben elsıként osztott az Egyesület tiszteletbeli tag címeket, 
Solmosi Márta (Ipolyság) és Szilágyi Márta (Érsekújvár) kapták ezeket. 
Az áprilisi pécsi tanulmányúton is képviseltettük magunkat: jómagam és Fülöp 
Attiláné vettünk részt a baranyai szervezet által szervezett gazdag programon. 
A június 22-én tartott, az MKE elsı vándorgyőlésére emlékezı, tatai ünnepi 
ülésen is ott voltunk, errıl cikket írtam a Könyvtári Levelezılapba. 
Véleményt nyilvánítottunk különbözı egyesületi ügyekben. Az MKE 
tanácsának ülésein is Bazsóné Megyes Klára elnök képviselte a szervezetet, a 
Fitz-díjat elıkészítı bizottság tagjaként Szamosvári Istvánné dolgozott. 
Az MKE történetét feldolgozó könyvhöz befejeztük a kutató- és győjtımunkát, 
szeptemberre – nem kis munkával - elkészült a tanulmány, a kronológia és a 
vezetıségi lista.  
A honlapunk jól mőködik, igyekszünk naprakészen tartani. 
Átadtuk – most már második alkalommal - a fiatal Pest megyei 
könyvtárosoknak létrehozott Nagy Ferenc-díjat, melyet 2009-ben Szıts Dávid, a 
budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár munkatársa érdemelt ki.  
Téka-díjat már évek óta átadunk. Az idei Téka-díjasok: Bazsóné Megyes Klára 
(Érd) és Dusza Gabriella (Szigethalom). 
Nyugdíjba menetelekor elbúcsúztattuk talán legrégebbi tagtársunkat: Gloserné 
Szabó Györgyit, a gödöllıi könyvtár igazgatóját. 
Rendezvényeink jól sikerültek, az elıadások egy része olvasható a honlapunkon 
is.  
Az olvasószolgálatos mőhely elsı tanácskozását február 4-én Budakeszin 
tartotta. Témája a nem mindig népszerő statisztikai adatgyőjtés gyakorlata volt. 
Elıadást tartottak a Pest Megyei Könyvtár munkatársai, Bötkös Adrien és 
Gerber György, valamint az általunk használt SZIKLA-program képviseletében 
Szilágyi Loránd. Pintácsiné Lugosi Tünde a ceglédi, Szalai Gáborné pedig a 
százhalombattai gyakorlatról számolt be. A résztvevık száma mintegy 50 fı 
volt. 
Az olvasószolgálatos mőhely második rendezvényét november 4-én 
Csévharaszton tartottuk „A könyvtárügy végvárai – községi könyvtárak az 
ezredfordulón” címmel. Megtisztelt bennünket a község polgármestere, s  az 



egyik képviselı is. (Ezeket az epizódokat fontosnak gondoljuk a vendéglátó 
könyvtár szempontjából is.) Magas színvonalú elıadást hallottunk Somogyi 
Józseftıl (OSZK Könyvtári Intézet) az országos helyzetképrıl. Gerber György a 
Pest megyei helyzetrıl, a kistérségekrıl tartott beszámolót, Dr. Kovács Csilla a 
községi könyvtárakban végzett szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalatait 
ismertette. A résztvevık száma kb. 60 fı volt. 
A gyermekkönyvtáros mőhely csupán egyszer tanácskozott, mivel az ıszi 
programot a TÁMOP miatt el kellett halasztani. Az április 22-én 
Százhalombattán tartott találkozón a mese világa volt a téma, Ahol a madár se 
jár... címmel. A fı elıadó Agócs Gergely mesemondó, néprajzos volt, majd 
kolléganınk, a kiváló mesemondó Kovács Marianna mutatta be tudását.     
Stiblár Anikó pszichológus elıadását is meghallgathattuk. Az esten 
közremőködött még József Rozsnyai Julianna színmővész, a százhalombattai 
könyvtár  munkatársa. Természetesen a meséket nemcsak mi, hanem gyerekek is 
meghallgathatták, illetve aktív résztvevıi voltak nemcsak ennek, hanem a 
táncháznak, játszóháznak is. Így élvezıi voltunk (mintegy 50 fı) egy komplex 
gyermekkönyvtári programnak, foglalkozásnak. 
Évek óta legnagyobb tömeget megmozgató programunk a Pest megyei 
könyvtárosok napja, melyet 2009-ben június 17-én Visegrádon tartottunk, kb. 
150 fı részvételével. Fı szervezıi a Pest Megyei Könyvtár munkatársai voltak 
(Gerber György, Schwarczenberger Ágnes, és még sokan mások) Megtisztelt 
bennünket jelenlétével Bakos Klára, az MKE elnöke és  Szabó István, Pest 
Megye Közgyőlésének alelnöke is. İk adták át a Téka-díjakat és a tiszteletbeli 
tagsági okleveleket. Az Erdei Mővelıdés Házában Békefi Andrásné igazgató 
mutatta be az intézmény tevékenységét. Az ezt követı gyalogtúra után a 
vendéglátó Nagy-Villám Étteremben következett egy szakmai elıadás, illetve a 
díjátadások. Buzás Gergely az 1000 éves Pest megye történetét mutatta be 
elsısorban Visegrád szemszögébıl, majd Szabó István és Bakos Klára méltatta a 
Egyesület, illetve a díjazottak tevékenységét. A Könyvtárosnapon vendégül 
láttuk a nyugdíjas és jó néhány felvidéki kollégánkat is, akik közül kettı a 
tiszteletbeli tag címet is ekkor kapta meg. 
A közös ebéd után fakultatív programokon vehettünk részt (várlátogatás, a 
palota megtekintése, gyalogtúra a hegyen). 
A 2009. év tanulmányútja Lengyelországba vezetett: június 25-28 között 
Zakopáné és környékét jártuk be mintegy 48-an (részletesebb élménybeszámoló 
olvasható a honlapon) Elmondhatjuk, hogy láttuk a bártfai és a zakopánéi 
könyvtárat is – egyelıre kívülrıl. 
Hagyományosan jó az együttmőködésünk a Helyismereti Szekcióval, emellett 
2009-ben egy új együttmőködés alakult ki: a Zenei Szekcióval közösen 
szerveztünk egy tanácskozást szeptember 16-án Érdre. A polgármesteri 
köszöntıvel indított tanácskozáson bemutatkoztak a Pest megyei zenei 
könyvtárak:  Nida Judit (Érd), Kókai István (Gödöllı), Felhı Mária (Vác), a 
szentendrei zenei könyvtárosok. Ismét „bizonyíthatott” a jó szlovákiai 



kapcsolatunk, hiszen itt a lévai zenei könyvtár is bemutatkozhatott. A résztvevık 
száma: kb. 35 fı volt. 
Nemzetközi kapcsolataink elsısorban a felvidéki könyvtárosokkal vannak. A  
megállapodásunk alapján ık is részt vettek a mi rendezvényeinken (Visegrád, 
Érd), de mi magunk is többször voltunk náluk. Az MKE és a Szlovák 
Könyvtáros Egyesület által szervezett április 17-i somorjai tanácskozáson tizen 
voltunk, a június 2-i érsekújvári tanácskozáson elıadóként (Biczák Péter és 
Bazsóné Megyes Klára, akinek elıadását Sebestyénné M. Ewa tartotta meg) is 
szerepet kaptunk meg). November 25-én az ipolysági könyvtár szervezésében 
tartott megbeszélésen zártuk le az idei együttmőködést, melynek sok apró 
konkrét jele is volt (videókazetták és könyvajándékok, közös kiállítás stb.) 
Létszámunk évek óta növekszik, 2008 decemberében  150 egyéni, 11 testületi 
tagunk volt. Ebben a tekintetében is elmondhatjuk, hogy az egyik legsikeresebb 
szervezet vagyunk. 
Álljon itt azoknak az egyesületi vezetıknek a neve, akik ezt a munkát 
összefogták: Gerber György titkár, Béresné Dávid Magdolna (Budakeszi), Fülöp 
Attiláné (Gödöllı), Jancskár Judit (Vác), Szamosvári Istvánné (Ráckeve), 
Kovács Csilla (Szentendre), Damner Erzsébet (Csévharaszt), Sebestyénné 
Majchrowska Ewa (Érd). 
 
Érd, 2010. január 
           B. Megyes Klára 
      MKE PEMEKSZ elnök 
 

 
 


