
 

 

 

 
Az MKE  

Pest Megyei Szervezetének Hírlevele 
2006 

 

Kedves Könyvtáros Kolleganők/Kollegák! 
 

2006-ra előzetesen az alábbi programokat terveztük: 
 
Április 25-27 között, Csemőn tréningprogramot kínálunk az érdeklődő kollegák részére: 

 
Érdekérvényesítés, együttműködés 

Pszichodrámás tréning 
A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők azon képességeit, készségeit, amelyek az 

eredményes érdekérvényesítéshez elengedhetetlenül szükségesek: feszültségmentes, nyílt 
kommunikáció, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés, asszertivitás. A saját élményeket a 
pszichodráma módszereivel dolgozzuk fel, vagyis a résztvevők dramatizálják, eljátsszák a megélt 
élményeket, konfliktusokat, és a hatás a cselekvéses megjelenítés révén érvényesül. El kívánjuk érni, 
hogy a résztvevőkben tudatosodjon az egyes cselekvések háttere: a feltételek, amelyek a cselekvést 
meghatározzák; a cselekvés közvetlen indítékai; a magatartás éppen érvényes mintái. A dráma 
eszközeivel kívánjuk kimunkálni a társas elvárások és a személyes igények kompromisszumát. A 
résztvevők elsajátítják a problémamegoldás, a konfliktuskezelés, az együttműködés-fejlesztés, az 
önérvényesítés, a célmeghatározás eszközeit, lehetséges módjait, ezáltal képessé válhatnak saját 
szerepeik tudatosítására, a jobb önértékelésre, önelfogadásra. 

A tréninget vezetik: 
 Vidra Szabó Ferenc: szociológus, minőségügyi menedzser, pszichodráma vezető 
 Péterfi Rita: szociológus, könyvtáros 
Egy könyvtárból csak egy munkatársat tudunk fogadni a továbbképző programra, mivel maximum 20 
fő vehet részt a tréningen. A résztvevők számára teljes ellátást biztosítunk! 
      

Részvételi díj 3000,-Ft 
Jelentkezéseiket várjuk mielőbb, hogy a szervezési feladatainkat megfelelően el tudjuk végezni. 
   
Jelentkezni lehet:  
Gerber György-nél, Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre Pátriárka u. 7. 
T: 06-26-310-222 e-mail: gerber.gyorgy@pmk.hu 
 
Május 24-én lesz nyugdíjas kollegáink számára az éves találkozó, melyre szeretettel várjuk őket. 
Ezúttal külön-busszal Gyöngyösre látogatunk velük. Továbbra is kérjük a még aktív kollegák (főként 
a városi könyvtárak vezetőinek) segítségét, hogy összegyűjthessük az érintettek címlistáját. 
Amennyiben a buszon maradnak szabad férőhelyek, szívesen osztanánk meg azt a fiatalabb 
tagjainkkal. Ez irányú igényüket kérjük, mihamarabb jelezzék a vezetőség megbízottja felé (Fülöp 
Attiláné – Mirza 28/515-280)  
Június 7-én, Nagykőrösön rendezzük meg a Pest Megyei Könyvtárosok Napját. Az előzetes 
egyeztetések alapján a programban szerepel a helyi Könyvtár bemutatkozásán kívül egy helytörténeti 
előadás és a Város nevezetességeinek megtekintése. Egyesületünk tagjai számára az ebédet fizetjük. 
Azoknak, akik nem tagjaink az ebéd költségét a helyszínen téríteniük kell, mely várhatóan 2000,-Ft 
körül lesz. 



        
Június 29. és július 2. között négynapos tanulmányútra indulunk Prágába. A tervek szerint a 
programban szerepelni fog két félnapos városnézés magyar nyelvű vezetéssel. Útközben is szeretnénk 
beiktatni egy-két ínyenc látnivalót.  

Az utazás költségeiről csak durva becslést tudunk adni (kb. 30-35 ezer forint), mivel a 
szervezés még javában folyik. Az ellátásban mindenképpen lesz legalább reggeli.  

Reméljük, hogy a Szervezet kasszájából némi támogatást tudunk majd nyújtani, de ezt előre 
meg nem ígérhetjük. 
 
Augusztus 24-27. között, a tavalyi sikereken felbuzdulva, ugyancsak négynapos tanulmányutat 
tervezünk Erdélybe torockói szállással. 

Az utazás költségei a prágai úthoz hasonlóak lesznek. Az ellátás ebben az esetben biztosan 
félpanziós lesz. 

 
A fentiek ismeretében kérünk minden érdeklődőt, hogy a tanulmányutakra 2006. március 31-

ig írásban jelentkezzen a Pest Megyei Könyvtár Hálózati Osztályán. (2000. Szentendre, Pátriárka u. 
7.) 

 
Szeptember 20-án, az érdi Jószomszédság Könyvtár 30 éves születésnapja alkalmából tanácskozást 
rendeznénk a Pest megyében dolgozó könyvtárak névadásáról, névadóiról. A részletes programról 
értesítést küldünk. 
 
November 8-án, a Pest Megyei Könyvtárban tarjuk tisztújító közgyűlésünket, melyre minden 
tagtársunk hívjuk, és várjuk. 
 

A tagdíjról és a regisztrációs díjról 
Szervezetünk tagsága jelentős mértékben növekedett, mely az eredményes munkálkodásunkhoz 
szükséges anyagi hátteret részben biztosította. Ebben fontos szerepet játszott az a tizenhárom városi 
könyvtár is, mely intézményi tagdíjat fizetett. Ezúton is köszönjük vezetőiknek e nemes gesztust. 
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy, ha szimpatizál törekvéseinkkel, tagdíjának befizetésével 
támogassa céljaink megvalósítását. Miután a tagdíjakra vonatkozóan az MKE előírásai a mérvadók a 
számunkra, az alábbiakban tájékoztatásul közöljük az új, érvényben lévő tagdíjakra vonatkozó 
közgyűlési határozatot: 
 
Mindenki, aki legalább egy tagszervezetbe belép 1000,-Ft (nyugdíjasoknak 500,-Ft) tagdíjat köteles 
fizetni az MKE kasszájába a regisztráló szervezeten keresztül. Ennek fejében tagkártyát kap, mely 
sokféle kedvezmény igénybevételére jogosít. 
Az egyes szervezetekben a jelentkező regisztrációs díjat fizet, melynek mértéke egységesen 3000,-Ft 
(nyugdíjasoknak 500,-Ft) szervezetenként. (Tehát, ha valaki például a Pest megyei szervezet mellett, 
a Helyismeretinek is tagja, akkor összesen 1000,-Ft + 3000,-Ft + 3000,- Ft, azaz összesen 7000,-Ft 
befizetésére kötelezett). 
A testületi tagdíj mértéke 2000,-Ft változott. Ebből adódóan a testületi regisztrációs díj összege 
18.000,-Ft lett. Így végeredményben a 20.000,-Ft-os befizetés mértéke nem változott. 
A befizetéshez, igény esetén,  csekket tudunk küldeni, de be lehet fizetni közvetlenül a 
számlaszámunkra is 11742087-20022992. Ez utóbbi variáció esetén kérjük feltüntetni a befizetés 
jogcímeként, hogy 2006. évi tagdíj 

Kérjük, a tagdíjakat a februári fizetésből fizessétek be! 
 
Érd-Szentendre, 2006.02.06.    
 

 Üdvözlettel: 
Bazsóné Megyes Klára  Gerber György 
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