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1. Tagsági információk

A Pemeksz tagság alakulása:
2011
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tagok 125

2012

2013
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167
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aktív 81 %
könyvtárosok

77 %

Nyugdíjasok,
Gyes-en lévők

23 %
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száma
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tagok 15

12

11

9
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könyvtárosok
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146

127

Községi
könyvtárosok

15

13

21 fő

Budapest

5

8

18 fő

A taglétszám 33 %-os növekedése 2012-ben, az ingyenes múzeumi belépésre jogosító MKE
tagkártyák miatt történt. Elsősorban a közművelődésben dolgozók és családtagok
jelentkeztek a szervezetnél, hogy az MKE-be való belépéssel az ingyenes múzeumlátogatás
kedvezményét megszerezzék. Pozitív tendencia, hogy a községi könyvtárak munkatársai is
regisztráltak az egyébként városi többségű szervezetben. A városi könyvtárak
munkatársainak 2014 évben tapasztalt elpártolása figyelmeztető jel, 19 kolléga nem újította
meg az egyesületi tagságát. Ez olyan nagyságrend, amellyel a vezetőségnek mindenképpen
foglalkoznia kell.
Nagy változás történt ebben az időszakban a tagdíjfizetés rendjében is. Megszűnt a csekken
történő befizetés, 2012-től átutalással kérjük a tagdíj kiegyenlítését a tagoktól. A befizetés
javarészt lezajlik január-február hónapban, a tagság a februári közgyűlésen megkapja az
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érvényesítő matricát, illetve az új tagok a tagkártyákat. A később befizetőknek nehézkes a
matrica eljuttatása. A szakmai napokon történik meg a matricák átadása, a postázás igen
drága, ezért nem szívesen vállalja az egyesület.
A Pemeksznek két tiszteletbeli tagja van: Solmosi Márta és Szilágyi Márta személyében,
mindketten felvidéki könyvtárak vezetői.
2. A vezetőség
A vezetőségben a négy éves ciklus során többször történt változás.
•

2011. március 21-én Szentendrén tartott a Pemeksz tisztújító közgyűlést.

Elnök: Bazsóné Megyes Klára
Titká:r: Bötkös Adrien
Vezetőség: Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid, Jancskár Judit, Némedi Tivadarné, Fülöp
Attiláné
Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla
Ellenőrző Bizottság tagjai: Sebestyénné Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet
•

2011. június 15-én ismét tisztújító közgyűlésre került sor, Százhalombattán a
Könyvtárosnapon.

Bazsóné Megyes Klára az MKE Tanács elnöke feladatot elfogadta, amellyel együtt nem
láthatta el a Pemeksz elnöki tisztségét is. Ezért került sor új elnök megválasztására.
Elnök: Fülöp Attiláné
Vezetőség: Bazsóné Megyes Klára (tanácsi képviselő),
A titkár személyében a 2012. 12. 11-én tartott vezetőségi ülésen változás történt. Bötkös
Adrien lemondott vezetőségi tagságáról és titkári funkcióról. Döntését a megyei
könyvtárban megnövekedett feladataival indokolta. A vezetőség úgy döntött, hogy 2013-tól
a titkári feladatot Bazsóné Megyes Klára látja el, aki vállalta a tisztséget. A vezetőség új
tagja Hajdú Zoltánné, a Monori Városi Könyvtár igazgatója lett, aki korábban póttagként a
közgyűlés elfogadott.
A ciklust az alábbi felállásban zártuk:
Elnök: Fülöp Attiláné
Titkár: Bazsóné Megyes Klára
Vezetőség: Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid, Jancskár Judit, Némedi Tivadarné, Hajdú
Zoltánné
Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla
Ellenőrző Bizottság tagjai: Sebestyénné Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet
A vezetőségi ülésekre rendszerint a közgyűlések és a könyvtárosnap előtt került sor. A 201213 évben több alkalommal is tartottunk vezetőségi ülést, a gazdasági átalakulás miatt kellett
meghoznia a döntéseket, felhatalmazást adni az elnöknek egyes lépések megtételére. A
kommunikációt nagymértékben megkönnyíti a vezetőségi levelezőlista, ahol folyamatos a
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kapcsolattartás. Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség részt vett, és a
feladatokból is mindenki részt vállalt.
3. Közgyűlések
2011. január 26. Szentendre
Az
éves
közgyűlés
egyben
tisztújító
közgyűlés
is
volt.
Biczák Péter köszöntőjét a vezetőség beszámolója követte az elmúlt négy év munkájáról.
Elsőként Bazsóné Megyes Klára tekintette át a négy év tevékenységét, majd Fülöp Attiláné
az Olvasószolgáltos Műhely munkájáról, Szamosvári Istvánné a Gyermekkönyvtáros Műhely
rendezvényeiről, Jancskár Judit a honlapról és Gerber György az egyesület gazdálkodásáról
számolt
be.
A
beszámolók
felkerültek
a
PEMEKSZ
honlapjára.
A négy év áttekintése után került sor az új vezetőség megválasztására.
2012. április 4. Gödöllő
2011-12-ben nehéz időszakát élte a könyvtári szervezet, a Pest Megyei Könyvtár fenntartási
nehézségei, a tisztázatlan jogi viszonyok és a megyei könyvtár vezetőinek nyugdíjba
vonulása miatt. A gödöllői közgyűlés témáját és hangulatát ez határozta meg. Elköszöntünk
a nyugdíjba vonuló Biczák Pétertől és Dr. Kovács Csillától és Bazsóné Megyes Kláritól. Ezt
követően Nádor Ildikó a Pest Megyei Könyvtár megbízott igazgatója mutatkozott be új
funkciójában.
„Átalakulás, avagy merre tovább könyvtári szervezet?” címmel Rónai Iván a NEFMI
Könyvtári Osztály főosztályvezetői helyettese tartott előadást a könyvtárügy szervezeti
változásairól. A Pest megyei Könyvtár sorsa még ekkor is bizonytalan volt, további
egyeztetéseket, tárgyalásokat igényelt. Bár a közönség soraiból több kérdés elhangzott, de
érdemi válaszok nem születtek
A PEMEKSZ vezetősége beszámolt az elmúlt év munkájáról, Fülöp Attiláné általános
beszámolóját a pénzügyi beszámoló, majd az Olvasószolgálatos Műhely tevékenységének
bemutatása (Bazsóné Megyes Klára) és a Gyermekkönyvtáros Műhely találkozóinak
ismertetése követte (Némedi Tivadarné). A felvidéki kirándulásról vetítettképes beszámolót
tartott Bazsóné Megyes Klára. A 2012. évi tervek ismertetésével zárult a délelőtti
programsor.
Vendégünk volt Fehér Mikós az MKE titkára, aki „Törvényi változások a civil szervezetek
működésében” címmel vázolta az MKE szervezete előtt álló feladatokat. A megváltozott
civil törvény előírásainak való megfelelés, a gazdálkodás átalakítása, gyökeres változásokat
jelzett, amely a PEMEKSZ vezetésére is nagy feladatokat rótt.
2013. február 27. Szentendre
A beszámoló és az éves terv elfogadását követően a szervezet előtt álló átalakulás volt a
közgyűlés témája. Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy változás áll be a gazdasági
ügyek intézésében, az MKE egységes könyvelést vezet be és ezzel összefüggésben
módosítanunk kell a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. Jelezte azt is, hogy
tagdíjemelésre
kerül
majd
sori
a
következő
évben.
A vezetőségben változás történt. Titkár, Bötkös Adrien megnövekedett munkahelyi terheire
való tekintettel lemondott a vezetőségben végzett munkájáról. Ezt követően a választáskor
következő legtöbb szavazatot kapott Hajdú Zoltánné, Ági vette részt a vezetőség
munkájában.
A
titkári
teendőket
Bazsóné
Megyes
Klára
vette
át.
A szervezeti információkat követően „pihenésképpen” Kovács Csilla először
megénekeltette a társaságot majd a Csihán királyúrfi című mesét hallgattuk meg.
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Őt követte Nincsevics Klára, aki a Pest Megyei Könyvtár helyzetéről és terveiről adott
tájékoztatást. Beszélt többek között a kistelepülések könyvtári ellátásról, a helyismereti
sajtófigyelő szolgáltatásról valamint a PEMETE-ről, a helytörténeti érdekességek blogjáról.
Péterfi Rita, aki Olvasás, szövegértés, könyvtár címmel tartott előadást, nemzetközi
szövegértési vizsgálatok legfrissebb eredményeiről számolt be.
2014. február 26. Gödöllő
A közgyűlést szakmai előadással kezdtük, meghallgathattuk Fehér Miklós, az MKE
főtitkára előadását a könyvtár és művelődési ház közötti intézmény-összevonások kapcsán
végzett 2013-as vizsgálatról, mely az egyes települési szintekre külön készített felmérést az
ott dolgozó könyvtárosok körében. A vizsgálat tanulságairól részletesen beszámoltunk a
Pemeksz
honlapon.
A 2013-as évben komoly szervezeti átalakulás történt: a PEMEKSZ pénzügyileg
betagozódott a „nagy” egyesületbe, változott a számlaszámunk és a könyvelést is a központ
végzi 2014-ben. Az átalakulás sikeresen megtörtént, a tagság jól reagált, az új számlára
február végéig megérkeztek a tagdíjbefizetések.
A Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozásában, a változásokhoz való igazításában
Bazsóné Megyes Klárinak volt nagy szerepe. A közgyűlés Gödöllőn elfogadta az új
PEMEKSZ SZMSz-t.
4. Pest megyei Könyvtárosnapok
2011. június 15. Százhalombatta
Gyönyörű, napsütéses időben több mint 130 könyvtáros érkezett Százhalombattára a megye
könyvtáraiból. Szakmai programként elsőként Tóthné Kurán Julianna, a százhalombattai
könyvtár igazgatója mutatta be az intézmény történetét és tevékenységét.
Ezt követte Bazsóné Megyes Klára előadása aki a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
tevékenységét, szervezeti felépítését mutatta be. A szakmai előadásokat követően megható
pillanatok következtek. Az idei tisztújításkor két régi vezetőségi tagunk Béresné Dávid
Magdolna és Gerber György már nem vállalták tovább a munkát a vezetőségben. A szervezet
nevében Bazsóné Megyes Klára köszönte meg eddigi munkájukat. Meglepetésként az elmúlt
évek érdekes, szép pillanatait felelevenítő fénykép-összeállítást vetítettünk. Ezeket a
fényképeket „Magdi könyve” és Gyuri könyve” címmel az ünnepeltek egy fotókönyv
formájában is megkapták.
Immár nyolcadik alkalommal osztottuk ki a Téka-díjakat, amit a legalább 25 éve Pest
megyében dolgozó könyvtárosok vehetnek át. 2011-ben 9 kollégánk kapta meg ezt a díjat.
Ezt követően átalakultunk közgyűléssé, hiszen új elnököt kellett választanunk. Bazsóné
Megyes Klárát, eddigi elnökünket megválasztották az MKE tanácsának az elnökévé, így
szervezetünk elnökségi posztját már tovább nem vállalhatta. A szavazáson Fülöp Attiláné
választottuk meg elnökünknek
A program az Ebatta étteremben folytatódott. Jó hangulatú ebédet költöttünk ott el, ami nem
csak a finom ételeknek, hanem a kellemes társaságnak is köszönhető volt. A városnézést a
főtéren, a Makovecz-templom, a Finta templom megtekintésével kezdtük, és a könyvtár
megtekintésével zártuk. A városnézés után még a Régészeti parkot is megtekintettük.

2012. június 13. Leányfalu
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Leányfalu és Móricz Zsigmond irodalmi öröksége sok könyvtáros szívéhet közel áll, mert,
közel 150 résztvevő jött el a programra,és a Faluház befogadóképességének korlátai miatt
egy héttel a program előtt le kellett zárnunk a jelentkezést.
Nyíri Csaba polgármester köszöntötte a könyvtárosokat, és bemutatta a települést, Szavaiból
érződött, hogy tényleg szívügyének tartja a művelődést.
Bakos Klára, az MKE elnöke üdvözölte a résztvevőket, és egyben hitet tett a könyvtáros
szakma jövője mellett.
Bedő Szilvia könyvtáros szólt hozzánk: megismertette velünk a könyvtár történetét,
amelynek területe a közelmúltban örvendetesen gyarapodott, és új bútorokat is kapott.
Ezt követően két irodalmi előadást hallhattunk. Először Dr. Szilágyi Zsófia
irodalomtörténész beszélt Irodalmárok Leányfalun címmel, Móricz Zsigmondról, Gyulai
Pálról. A másik előadás személyesebb hangú volt: Móricz Zsigmond unokája, Kolos Virág
az író életének kevésbé ismert mozzanatairól mesélt.
Az előadások után a megye könyvtárügyében 25 éve dolgozók megkapták a Téka-díjat. A
helytörténeti sétát Kolos Virág és Bedő Szilvia vezette. Majd a Helytörténeti Múzeumban
Móricz Zsigmond életét bemutató kiállítás volt a program része, amely közös ebéddel zárult.
2013. szeptember 11. Ráckeve
A ráckevei könyvtárosnap nagyon emlékezetes találkozó volt. Júniusban az árvízi helyzet
miatt el kellett halasztani a programot, így rendhagyóan szeptember 11-én gyűltünk össze
Ráckevén. A 110 résztvevős tanácskozás a következő mottó jegyében zajlott: Olyan a
könyvtár, mint a könyvtárosa. Azért ezt választottuk, mert olyan sokszor esik szó a technikai
feltételekről, az állomány összetételéről, a pénzügyi helyzetről, hogy néha nem árt beszélni
arról sem, aki mindezt működteti, vagyis a könyvtárosról.
A köszöntők után egy ráckevei kisfiú, Sáfár Tamás olvasta fel saját meséjét, amellyel a
Kossuth Rádió pályázatán is indult, és szép helyezést is ért el. A vendéglátó, Hegyi Gergely,
ráckevei igazgató mutatta be a könyvtárat, különös tekintettel a közelmúltban lezajlott
felújításra, fényképekkel illusztrálta, hogy mekkora változáson ment keresztül az egykori
iskolaépület.
A szakmai előadást Vidra-Szabó Ferenc szociológus/könyvtáros Rövid történeti áttekintést
adott a könyvtárosi szerepkör változásairól. Dr. Kovács Csilla, Lélekjelenlét című előadása
arra figyelmeztetett, hogy időt szakítva a befelé fordulásra és a lelki elmélyülésre, találjunk
vissza a „belső maghoz”. Ignéczi Lilla, a váci könyvtár igazgatóhelyettese is megosztotta
gondolatait. Ő is kiemelte a segítőkészség fontosságát, de a tudás elavulása ellen is küzdeni
kell a folyamatos továbbképzéssel. hiszen a könyvtárossal szemben kis túlzással elvárás,
hogy mindent tudjon és azonnal. Tóth Marianna, dunaharaszti kollégánk szerint, a jó fa terem
csak jó gyümölcsöt, így fontos a könyvtáros erkölcsös magatartása, ami a modern tudással
kiegészülve lehetővé teszi az innovációt. Személyes hitelességünk mentheti meg a szakmánk
hitelességét is. A programban a Téka-díjakak átadása következett. A Nagy Ferenc-díjat is
átadtuk a ikeres pállyázatot készítő ráckevei gyerekkönyvtárosnak, Barbulszka
Gabriellának. Ebben az évben több kollégánk részesült szakmai elismerésben Szamosvári
Istvánné Marika MKE-emlékérmet kapott, több évtizedes munkája elismeréseképpen.
Mándli Gyula, a váci könyvtár igazgatója pedig Kertész Gyula-emlékéremben részesült
helyismereti munkájáért. Az országos egyesület főtitkára, Fehér Miklós Szinnyei Józsefdíjat kapott.
A szakmai előadások után kellemes hajókirándulást tettünk a Dunán, körbehajózva a meghitt
horgászparadicsomot nyújtó kis szigetet, megcsodáltuk a gazdag ismeretanyagot nyújtó helyi
múzeumot és az ortodox templomot.
2014. június 18. Vecsés
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Vecsésen szép új épületet kapott, a kulturális központ és ezzel együtt a könyvtár is.
Szlahó Csaba polgármester személyes hangú köszöntése hangzott el. A könyvtárhoz fűződő
korábbi élményeit megosztva azt is elmesélte, hogyan zajlott az új épület tervezése,
kivitelezése.
Vadászi Istvánné Marika, a könyvtár vezetője mutatta be a Bálint Ágnes Kulturális
Központ és a könyvtárat.
Itt is sor került a Téka-díjak átadására. A Nagy Ferenc-díjra kiírt pályázat eredményes volt,
Kiss Regina, ikladi könyvtáros kapta ezt az elismerést.
Ezután következett az ünnepi műsor, a helyi Rozmaring tánccsoport parádés bemutatója, ami
a sváb kultúrába is betekintést engedett nyerni.
Mit és hogyan olvasnak ma a gyerekek? címmel Fenyő D. György a Magyartanárok
Egyesületének alelnöke, az olvasási szokásokról tartott előadást. Némedi Tivadarné
Ceglédről egy sikeres kezdeményezésről, az ifjúsági könyvtár létrehozásáról számolt be.
Péterfi Rita, a PMK munkatársa a „Szülői értekezlet” az olvasás segítésére c. programról
beszélt röviden.
Végül Frühwirth Mihály helytörténész tartott előadást a névmagyarosításról.
Az előadások után megtekintettük a Bálint Ágnes Emlékházat és a Tájházat, ahol az udvaron
Morzsa kutya háza és egyéb, Bálint Ágnes meséiből ismert figurák fogadtak minket. A
házban Bálint Ágnes lánya vezette a csoportot, ahol az írónő életével ismerkedhettünk meg,
itt mutatják be életét eredeti képeivel, használati tárgyaival.
5. Olvasószolgálatos műhely találkozók
2011. október 12. Monor
A Pemeksz Olvasószolgálatos Műhely tanácskozás témája: Helyismereti szolgáltatások a
Pest megyei könyvtárakban.
A város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket és mutatta be a települést, részletesen
ismertetve a gazdasági és szociális körülményeket, majd Fülöp Attiláné elnök és Hajdú
Zoltánné, a vendéglátó könyvtár igazgatója üdvözölte a vendégeket.
Az előadók sorát Pogány György, a pilisi könyvtár igazgatója, sokak egykori tanára nyitotta,
aki Főúri könyvtárak Pest megyében a 18. században címmel tartott előadást. Őt a városi
könyvtárak előadói követték. Filipszky István a budaörsi gyűjteményt mutatta be, a
Gödöllői wikipédiát Bautista Soldevila Katalin, az érdiek munkájáról Paulovits Istvánné
számolt be, a Budakeszin végzett helyismereti munkáról, Szőts Dávid adott áttekintést.
Bernula Béla Péter jóvoltából megismerhettük a híres monoriakat, végül Becsei
Zsuzsanna, a PMK munkatársa beszélt a digitalizált helytörténeti adatbázisokról. Ebéd előtt
még röviden megnéztük a könyvtár épületében a malomtörténeti kiállítást.
A főtéren tett séta, a helytörténeti kiállítás megtekintése után kirándultunk a Strázsa-hegyre,
ahol röviden bemutatkoztak a helybeli borászok.
2012. október 10. Ráckeve
A Skarica Máté Könyvtárban, tartott tanácskozás témája a témája a szerzői jog volt. Nem
véletlenül választottuk ezt a helyszínt, ugyanis nagyon kíváncsiak voltunk az egy hónapja
átadott új könyvtárépületre, amelyet a korábbi iskolaépületből alakítottak ki. Szadai József
polgármesternek mutatta be a települést, amely 2010-ben megkapta a Kultúra Magyar Városa
kitüntetést. Az első két előadó a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát képviselte. Először Dr.
Tószegi Zsuzsanna, főtanácsadó, az Elnöki Kabinet tagja beszélt. Röviden áttekintette a
szerzői jogok lényegét.
A második előadó Dr. Legeza Dénes szakértő volt, aki a szerzői jogoknak a nem
hagyományos dokumentumok kölcsönzését érintő vonatkozásairól beszélt. Harmadikként
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Seres Nóra gyűjteményszervező, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
munkatársa beszélt a MISZJE adatszolgáltatásról. Az utolsó előadást Hegyi Gergely, a
könyvtár fiatal igazgatója tartotta, aki bemutatta a könyvtárat és beszélt a felújítás
lebonyolításáról is. Virággal köszöntöttük Szamosvári Istvánné Marikát, mivel nyugdíjba
ment. Az ebéd utáni emlékezetes program volt az ország egyetlen működő hajómalmának
megtekintése és végül még a tűztoronyba is felmentünk, ahonnan az egész várost láthattuk.
2013. április 17. Érd
„A könyvtár mint harmadik hely” – ezt a témát jártuk körbe az érdi műhelynapon.
Köszöntésként Diriczi Zoltán diósdi kollégánk és zenekara adott műsort.
A szakmai részt a szokásos köszöntőkkel kezdtük. Elsőként Érd polgármestere, T. Mészáros
András köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozta, hogy a könyvtár fontos feladatának tartja
a közösségépítést, az érdi identitás, az „érdiség” kialakítását a városba betelepülőkben.
A házigazdák nevében Sebestyénné Majchrowska Ewa köszöntötte a vendégeket.
A szakmai előadásokat dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa kezdte. Ő „A
könyvtár mint harmadik hely” elméleti kérdéseibe vezette be a hallgatóságot. A könyvtár
lehet egyben a közösség „kapuja” is, amin bárki bátran beléphet, új barátokat, közösséget
találhat.
Az elméletet a gyakorlat követte. Péterfy Rita előadásában a Pest Megyei Könyvtár egyik
problémájára tért ki, a hajléktalan olvasók ügyére. Elmondta, hogy együttműködve a
hajléktalanszállóval hogyan oldották meg ezt a kérdést.
Tóthné Kurán Julianna rendezvényeiken keresztül a százhalombattai könyvtár
közösségépítő tevékenységét mutatta be. Többek között beszélt a Hamvas Béla
Népfőiskoláról, a filmklubról és az irodalomtörténeti előadásokról is.
Lázár Gergő, a szigetszentmiklósi könyvtár vezetője élvezetes előadásában szintén
rendezvényeiken keresztül mutatta be a könyvtár közösségi munkáját.
Gyakorlati oldalról közelítette meg Fülöp Attiláné, a gödöllői könyvtár vezetője is a témát.
Rendezvényeik, a különböző klubok mind a közösségépítést szolgálják, de emellett az ismert
közösségi oldalakon a virtuális térben is jelen vannak.
Végül Sebestyénné Majchrowska Ewa az érdi könyvtár igazgatójaként azon érdi
egyesületek tevékenységét mutatta be, amelyek valamilyen formában a könyvtárhoz
kötődnek. Az érdi kollégák figyelmes vendéglátása után városnéző túrára indultunk
Paulovits Istvánné, Erika vezetésével. Megnéztük a város főterét, majd a Magyar Földrajzi
Múzeumot, és nemrég felújított zenei részleget.
2014. április 23. Cegléd
A műhely nagyon korszerű témát választott a ceglédi szakmai napra: Összevont kulturális
intézmények a gyakorlatban. A köszöntők után meglepetés következett Fülöp Zsuzsi, a
helyi általános iskola tanulója népdalokat énekelt. Ezután Bazsóné Megyes Klára beszámolt
saját (Fehér Miklós munkáján alapuló) kérdőíves felméréséről, melyben 8 Pest megyei
könyvtár válaszait dolgozta fel. Számba vette az előnyöket és a hátrányokat. Előnyként a
legtöbben azt jelölték meg, hogy több helyük lett, javult az együttműködés a
művelődésszervezőkkel, a könyvtárosra jutó adminisztrációs teher csökkent, a gazdálkodás
hatékonyabbá vált. Ami a hátrányokat illeti: a könyvtár szerepe csökken. A vezető az eltérő
helyeken levő részlegek miatt sokszor távmunkában irányít. A fenntartó az összlétszámot
látja, így az esetleges takarékosság is az összevont intézményt sújtja, hiszen „úgyis olyan
sokan vannak”. A könyvtári szerep másodlagossága miatt kevesebb jut állománygyarapításra.
Közmunkást küldenek helyettesnek.
Koglerné Hernádi Ágnes a ceglédi tapasztalatokat osztotta meg velünk, jó példát láthattunk
arra. hogyan tud együtt dolgozni a két intézmény a célok és érdekek csorbítása nélkül. Az
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erdőkertesi községi könyvtár tapasztalatait Hollósi Jánosné könyvtáros vázolta. Az
összevonást természetes folyamatként élték meg, mondanivalóját úgy foglalta össze, „különkülön nem menne”. Dunaharasztiban már ellentmondásosabban értékelik a helyzetet, ezért az
előadásnak az „egy fenékkel két lovat megülni” címet adta Táborosi Zoltánn igazgató. Az
előadások sorát a Diósdról érkezett Diriczi Zoltán zárta, Összevonásból összevonásba
címmel. Komoly előny, hogy a művelődési központtal történt az összevonás, és immár nem
az iskolához kell igazítani a könyvtár nyitva tartását. A ceglédi kollégák meglepetése egy
vetélkedő volt. Végigjárva az összevont intézmény egyes helyszínei, játékos feladatokat
oldottunk meg, s már ez miatt is nagyon emlékezetes volt a ceglédi műhelynap.
6. Gyermekkönyvtáros Műhely találkozók
A Gyermekkönyvtáros műhely célja:
o olyan módszereket, ismereteket adjunk át egymásnak, amelyek segítik, hatékonyabbá teszik
munkánkat;
o bemutatásra kerüljenek a már kipróbált és bevált gyakorlatok.
Szempontok a műhelyek tematikájának összeállításához:
o Megőrizve a korábbi évek jó gyakorlatát, kiegészítettük a programokat bemutató
foglalkozásokkal.
o Kérdőívet küldtünk ki a könyvtárakba, amellyel megerősítést kértünk, hogy a kollégák
támogatják-e elképzelésünket és ötleteket vártunk, mi az, amit szívesen látnának egy-egy
műhelytalálkozón.
o Figyelemmel kísértük a szakirodalmat és igyekeztünk részt venni előadásokon, amelyek
segítették a programok összeállítását.
2011. november 9. Tóalmás
Könyvtár- és olvasásnépszerűsítés – ezt a tematikát választották a szervezők tóalmási
műhelynapra. „Olvasásnépszerűsítés, nem hagyományos eszközökkel” címmel, Cs. Bogyó
Katalin könyvtárostanár, arról, hogy a gyakorlatban hogyan csinálja, aki "nemcsak
magyarázza, oktatja" a szakmát. Ezt követően Némedi Erzsike, ceglédi gyermekkönyvtáros
„Győzzük le a hétfejű sárkányt” címmel 3. osztályos gyerekeknek tartott foglalkozást. A
könyvajánló részben, Dr. Kovács Csilla mutatta be a Lackfi János által szerkesztett Száz
vers c. kötetet. Ugyancsak ő mutatta be a szentendreiek által vezetett TÁMOPos projekt
olvasásfejlesztő programját is. Ezt követően Mistéth Erika (Veresegyház) praktikus,
gyakorlatias ötleteivel ismerkedtünk meg. Dunaharasztiból Tóth Marianna az ökológia
jegyében készített kézműves "termékeiket" mutatta be. A szakmai programot követően
megnéztük a Andrássy-kastélyt, ahol ma egy alapítvány Biblia-iskolát működtet.
Királyné Kati, a tóalmási könyvtár kolléganő nagyon jó vendéglátónak bizonyult, A
községi könyvtár részéről nagyobb feladat egy ilyen program fogadása, mint a városi
könyvtáraktól, ahol több munkatárs között osztható meg a feladat.

2012. szeptember 12. Gödöllő
Dr. Kovács Csilla „Mindennel, ami él, én beszélni tudjak” címet tartott gondolatindító
előadást. Felgyorsult, pörgővé vált világunk problémáira adható egyik lehetséges választ
járta körbe, a válasza: éljünk lassúbb, de minőségi életet .
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„Népmesei árnyak” címmel, Allmann-né Kovács Krisztina (Gödöllő) 4. osztályos
kisdiákokkal tartott bemutató foglalkozást. Jól felépített, változatos eszközökkel bemutatott
mesefeldolgozást, könyv- és könyvtárhasználatot láthattunk.
Az árnyjátéktechnika sokunk számára volt újszerű, látványos és érdekes kiegészítője a
foglalkozásnak.
Ebéd után mutatkozott be az Óbudai Platán Könyvtár gyermekkönyvtára. Gyulai Ivánné
igazgató beszélt a könyvtár történetéről, fontosabb rendezvényeikről és pályázataikról.
Némethné Kapus Krisztina gyermekkönyvtáros nagy lelkesedéssel mesélt a
könyvtárhasználati foglalkozásokról, melynek Sün Tóbiás és barátainak kalandjai adnak
keretet. Ezek a kedves kis figurák történeteiken keresztül bevezetik a gyermekeket a
könyvtárhasználat alapjaiba, megismerkedhetnek a könyvtár és a könyvek csodálatos
világával.
A családi hétvégék kedvelt programja a zsebszínház, - amely bábjátékkal egybekötött
meseolvasás- erről Pandurné Pápics Ildikó számolt be. Mindkét program jó példa arra,
hogyan lehet a gyermekekhez közelebb vinni a mesét, a könyveket és színesen, izgalmasan
átadni könyvtárhasználati ismereteket. A gödöllői könyvtár gyermekkönyvtárát Liskáné
Fóthy Zsuzsa mutatta be. Gödöllőn is számos rendezvénnyel, könyvtári foglalkozással
igyekeznek megismertetni megszerettetni a kicsikkel a meséket, az olvasás élményét.
Megtekintettük a tavaly átadásra került, felűjított Királyi Várót – amely a Gödöllőre vonattal
érkező királyi pár kényelmét szolgálta
2013. október 16. Vecsés
A megújult városközpontban áll a Bálint Ágnes Kulturális Központ és Könyvtár a kisváros
minden művelődési igényét kiszolgáló összevont intézmény. Kis Tóth János, a művelődési
központ igazgatójának köszöntőjét követően, Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott
igazgatója tartotta Kamasz válasz címmel előadást.A kamaszok problémáival foglalkozó
könyveket mutatott be (Háy János Völgyhíd című novella, Bódi Péter: Szétírt falak,
graffitiregény) Az elgondolkodtató elméleti előadást a gyakorlat követte, Nagy Éva, a
vecsési gyerekkönyvtáros ötödik osztályos könyvtárhasználati óráját tekinthettük meg.
Ebéd után az Erdőkertesről érkezett Hollósi Jánosné könnyen kivitelezhető játékötleteit
osztotta meg a közönséggel. A ráckevei Barbulszka Gabriella, rövid könyvajánlót tartott
olyan kortárs művekről, amelyek népszerűek és maga is értékesnek tartja őket. A záró
előadást a házigazda, Vadászi Istvánné könyvtárigazgató tartotta, amelyben elmesélte a
könyvtár történetét, valamint az új épület felépültét és a költözés viszontagságait.
A szakmai napot a Bálint Ágnes Emlékházban zártuk.
2014. november 5. Óbudai Platán Könyvtár
Már korábban elhatároztuk, hogy közelebbről is szeretnénk megismerni az Óbudai Platán
Könyvtárat.
Gyulai Ivánné könyvtárvezető mutatta be a könyvtárat, az utcákra, terekre kihelyezett
könyvmegállókat, a olvasásfejlesztési projekteket.
„Gyermekkönyvek kontra gyermekirodalom” címmel Dr. Hermann Zoltán (PhD), a Károli
Gáspár Református Egyetem docense tartott a mai gyermekkönyvkiadásra vonatkozó és
nemzetközi kitekintést is tartalmazó előadást. Az elméleti kérdések után Némethné Kapus
Krisztina, az Óbudai Platán Könyvtár korábbi gyermekkönyvtárosa beszélt a Sün Tóbiás
Könyvtára programról, melynek keretében könyvtárpedagógiai foglalkozásokat tartanak
óvodásoknak és iskolásoknak. Ezt követően Némethné Kapus Krisztina és Pandurné
Pápics Ildikó gyerekkönyvtáros bemutatták a zsebszínházat, ami egy asztalra helyezhető
mini forgószínpad, ahol meseolvasás közben megelevenednek a mesefigurák. A
gyerekkönyvtár arculata egyedi, a saját tervezésű Sün Tóbiás és társai – melyek megalkotója
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Tóth Éva – a könyvtár honlapján, a könyvtári foglalkozások történeteiben egyaránt
megjelennek.
A szakmai programot követően megtekintettük a nemrég megnyílt Goldberger Textilipari
Gyűjteményt, amelyet az egykori textilgyár területén rendeztek be.
7. Bejegyzési cím, számlaszám
Levelezési cím: MKE Pest Megyei Szervezete 2000 Szentendre Pátriárka u. 7.
Számlaszám 2013-ig: 11742087-20022992
Számlázási cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 1827
Budapest Budavári Palota F. épület
Számlaszám 2014 évtől: 11708001-20570567

8. Iratok, szabályzatok
Az MKE Alapszabály módosítását követően elfogadásra került 2014-ben a PEMEKSZ
Szervezeti és Működési Szabályzata.
Megkaptuk az MKE egységes ügyviteli szabályzatát, amely a gazdálkodást és a könyvelési
rendet szabályozza. Rendelkezünk a készpénzmozgásra vonatkozó előírásokkal.
Az iratok papír alapú dokumentumai a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban találhatóak. A levelezés elektronikusan 2011, 06. 15-ig az Érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtárban, ezt követően a gödöllői könyvtárban vannak.

9. Kommunikáció
Honlap: www.pemeksz.hu - Jancskár Judit, Szőts Dávid
Az elmúlt négy évben a honlap szerkezetében sok változás nem történt. Ebben az
időszakban került fel a honlapunkra letölthető formában a Szervezeti és Működési
Szabályzat, ami így minden tagunk számára bármikor hozzáférhető. Kiegészítettük a tagok
adatit a tagkártya számával, így szükség esetén ellenőrizhető.
Tartalmában is maradt a korábbi gyakorlat. Az egyes rendezvények előtt a honlapra felkerül
a meghívó és ha kell egyéb (utazási stb.) információk. A rendezvények után továbbra is
felkerülnek beszámolók, fotók. Kevesebb lett a prezentáció, úgy alakultak az előadások,
hogy kevesebb prezentációt tudunk később is hozzáférhetővé tenni.
Az elmúlt négy év újdonsága, hogy a rendezvényekre a honlapon található űrlap kitöltésével
lehet jelentkezni. (2012-es könyvtárosnapon alkalmaztuk először). Véleményem szerint ez
jelentkezési mód bevált, sokkal egyszerűbb a jelentkezések kezelése. Ez kicsit meg is emelte
a látogatások számát.
Egy kis statisztika az elmúlt négy évről:
A kigyűjtésnél csak a Top10-ben szereplő eredményeket néztem, ezekből szemezgettem.
Egy részletesebb alaposabb elemzés több időt igényelne:
Évek

Látogatók
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Látogatások száma

2011

5247

6674

2012

3995

5627

2013

3142

6622

2014

2993

5637

A látogatások megoszlásában meglepő dolog nincs: azokban a hónapokban, amikor
rendezvények vannak, (előtte, utána) magasabb a látogatók/látogatások száma. A
megtekintett oldalak is eszerint alakulnak, természetesen a cikkeket és a képeket nézik meg
a legtöbbet. A letöltések is hasonló képet mutatnak: a meghívókat töltik le a legtöbbet és
utána a kapcsolódó prezentációkat. Ami feltűnt, hogy van 2-3 olyan előadás, ami még
évekkel később is (még 2014-ben is) a Top10-ben van. Ilyen Radics Péter 2008-as Állam az
interneten c. előadása, illetve szintén 2008-ból Liskáné Fóthy Zsuzsa Tájékoztatás a
gyakorlaban c. előadása. Kereső kifejezések, hogy hogyan találnak rá a honlapra:
Természetesen a leggyakoribb a Pemeksz, Pest megye, pest megyei könyvtárosok, és ezek
kombinációja a leggyakoribb. De gyakori egy-egy kolléga neve, Több év is volt, amikor
Biczák Péter a 4-5 helyen volt a kereső kifejezések sorában. De szerepelt az első tízben a
Vereckei-hágó vagy Árva vára kifejezés is, ami a tanulmányutak egy-egy célpontja volt.
A honlapra felkerülő beszámolók elkészítésében Szőts Dávid vállalta az oroszlánrészt, de
Jancskár Judit, Bazsóné Megyes Klári, Kiss Regina is küldött szövegeket és fotókat az
eseményekről.
Levelező listák: Az egyesület két levelező listán kommunikált a tagsággal, az egyiken a
vezetőség cserél információkat, a másikon Pest megye valamennyi könyvtárosával (aki a
listára regisztrált) tarott kapcsolatot. A”pmko” – pest megyei könyvtárosok levelezőlistáján megszaporodtak azok a hírek, amelyek a szervezet ügyintézési dolgaira vonatkoznak és a
nem egyesületi tagoknak csak terheli a postafiókját. Ezért 2012-ben a vezetőség „pemeksz”
lista létrehozását határozta el, amelyen a szűkebb, a szervezetet érintő információkat
kommunikálja. A megye könyvtáros társadalmát érintő programokat, eseményeket a
„pmko” listán is közzé teszi.
Hírlevél: A PEMEKSZ vezetőség hírlevélben tájékoztatatja a tagságot a tagdíjfizetés
rendjéről, a programokról, díjakról, felhívásról. 2011-13-ban egy-egy hírlevelet küldtünk
szét, a 2014 évi hírlevél az új vezetőség szerkesztésében fog megjelenni.
10. Díjak
Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is akik nem tagjai a
PEMEKSZ-nek). A díj, László Bandy grafikája egy mappában, amelyet az érdi kötészet
készít el.
A díjat 2012-ben a régi szabály szerint osztottuk ki, de az év során a vezetőség kibővítette a
Téka-díj adományozásának feltételeit, azzal, hogy a jövőben olyan MKE tagok kaphatják
meg, akik legalább három éve tagjai a PEMEKSZ-nek. A díjazottak listája a honlapon
elérhető.
Nagy Ferenc-díj: a díjat azok a 35 év alatti fiatal egyesületi tagok kapják, akik kiemelkedő
szakmai munkájuk mellett az egyesület életében is aktívan részt vesznek.
A vezetőség 2012-ben módosított a Nagy Ferenc – díj kiírásán, a legalább három éve
folyamatos PEMEKSZ tagság is a kritériumok közé került. A díjra pályázatot írunk ki a
díjra, arra számítva, hogy vonzóvá tesszük a fiatal kollégák számára a jelentkezést. A
benyújtandó pályamű lehetett:
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• a könyvtárában megvalósított program, szolgáltatás, amely a könyvtár- és az
olvasásnépszerűsítést segíti,
• vagy innovatív, előre mutató fejlesztés a könyvtári munkafolyamatok bármely
területéről,
•

vagy olvasásfejlesztést célzó gyermekfoglalkozás forgatókönyve.

2011-2012-ben nem került kiosztásra a díj, de 2013-ban Barbulszka Gabriella (Ráckeve
gyermekkönyvtáros) 2014-ben Kiss Regina (Iklad) nyújtott be sikeres pályázatot.
Szinnyei-díj: A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik
hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel szakterületek fejlődését segítik elő.
2012-ben Biczák Péter, a Pest megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója kapta meg ezt a
kitüntetést, 2013-ban Fehér Miklós (MKE titkár) és 2014-ben Bazsóné Megyes Klára
nyugalmazott érdi könyvtárigazgató vehette át
MKE Emlékérmet kapott 2011-ben Béresné Dávid Magdolna (Budakeszi), 2013-ban
Szamosvári Istvánné Marika.
Kertész Gyula Emlékérmet – a Helyismereti Szervezet elismerése - vehetett át 2011-ben
Gerber György, és 2013-ban Mándli Gyula.
.
11. Tanulmányutak, kirándulások
A program szervezői Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Ewa voltak. Valamennyi
kirándulásról számtalan fotó és élményt adó leírás olvasható a honlapon.
A gótika és az irodalom nyomában a Szepességben - 2011. június 24-27.
Az élményekben gazdag kirándulás útvonala: Betlér, Andrásy kastély, Káposztafalva,
Csütörtökhely, Poprád, Szepesszombat, Késmárk – evangélikus líceum könyvtára, Ménhard,
Szepes vára, Zsigra, Szepeshely, tutajozás a Dunajec folyón. A kiránduláson 45 fő vett részt.
Felvidéki barangolás - 2012. június 28- július 1.
Az útvonal: Léva vára, Selmecbánya, Vágbeszterce, Nagybiccse, Budatin vára, Sztercsnó
vára, Csicsmány, Csejte, Beckó vára, Trencsény, Nyitra, Komárom (Monostori erőd).
Résztvevők száma: 45 fő

Szabad-e Dévénynél betörnöm” A felvidéki várak II. Tanulmányút. 2013. június 13-16.
Az útvonal: Guta, (hajómalom) Deáki, (római katolikus templom) Galánta, (könyvtár,
Eszterházy kastély) Somorja (könyvtár), Pozsony, Dévény, Vöröskő vára, Szomolány
Nagyszombat, és Révkomárom volt. A kiránduláson 45 fő vett részt.

2014-ben a Délvidék magyar településeit, könyvtárait, kulturális értékeit szerettük volna
végigjárni. Bár a programot teljesen megszervezte Bazsóné Megyes Klára, de mivel nem
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tudott vállalkozni az utazásra, a kirándulótársak nem akartak nélküle elindulni, a program
elmaradt. 2015-ben viszont, ismételten meghirdetjük ezt a programot.
12. Pénzügyi helyzet
A szervezet pénzügyi helyzete stabil. A pozitív mérleg egyik oka, a testületi tagtól érkező
tagdíj, és a magas egyéni tagsági szám, a másik a takarékos gazdálkodás.
Az egyesületben évről-évre hasonló jogcímen történnek kiadások:
• MKE tagdíjhányad
• Könyvtárosnap (előadó, étkezési költségek)
• Nagy Ferenc - Díj
• Szakmai műhelyek programjai
• Közgyűlések (program, étkezés)
• Honlap felügyelete
• Banki költségek
• Postaköltség
• Anyagköltség
Kiemelkedő költségünk 2013-ban volt, amikor az MKE-nek fizetett egyszeri tagdíjhányad,
valamint az előző időszak pénzügyi lezárását elvégző könyvelő költségét fizettük ki.
2014-ben az első két hónapban két OTP bankszámlával rendelkeztünk. Az új MKE alszámla
január 1-én nyílt meg, a régi még februárig működött, a banki költségek lerendezése után,
átutaltunk 830 E Ft-ot, az új számlára és a régit megszüntettük.
Könyvelésünket az MKE központ végezteti, és a pénzügyi beszámolót is ők készítik el. A
banki bizonylatok és a pénztárjelentések szerint az alábbi adatokat tudjuk leírni, tájékoztató
jelleggel.
2014-ben az induló új OTP bankszámlán

0

A régi számlán

849.571

2015 záró egyenleg: (OTP)

903.589

Pénztár nyitó összeg 2014. jan 1.

25.210

Pénztár záró egyenleg 2014. 02. 30.

81.120 Ft

A PEMEKSZ vagyona 2014. 12.31.

984.709 Ft

13. Kapcsolatok
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2011-ben a Pest Megyei Könyvtár anyagi gondjai és fizetésképtelensége, Szentendre városa
és a fenntartó Pest Megyei Önkormányzat közötti fenntartási vita okozta a legnagyobb
gondot a megye könyvtárügyében. A Pest Megyei Szervezet levélben fordult Szentendre
önkormányzatához, amelyben arra kértük a várost, hogy a szolgáltatás nagyságának
megfelelő arányban támogassa a Pest megyei Könyvtár fenntartását.
Pest megyei Önkormányzattal volt kapcsolata az egyesületnek, fontosabb rendezvényekre
meghívtuk és képviseltették is magukat, de a kapcsolat inkább formális.
Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, kezdeményezte a vajdasági
könyvtárakkal való kapcsolatfelvételt is. Az MKE szervezetei közül a Helyismereti
Szervezettel dolgozunk együtt, illetve a Zenei Szervezettel vannak kapcsolataink.
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet
működésével – eredmények, gondok – a vezetőségnek naprakész információi vannak.
Részt veszünk a Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára képviseli a
szervezetet. A Szinnyei –Díj Bizottságban Fülöp Attiláné képviseli a MKE-t.

14. Egyéb
2011.
•

•

•
•

A váci könyvtár helyismereti gyűjteményének átadása. 2011. március Vác
A program a váci könyvtár és a Pest megyei Szervezet közös szervezésében zajlott.
Gödöllő, Érd, Dunakeszi és Vác könyvtára egy-egy előadásban mutatta be az
intézményben zajló helyismereti munkát.
Európaiság és nemzeti, helyi értékek. Az MKE Helyismereti Szervezet országos
tanácskozása a Pest Megyei Szervezettel közösen. 2011. Július 6-8. Gödöllő
Pest megye helyismereti tevékenységét bemutató előadások:
Városi archívum könyvtáros szemmel. Előadó: Bajnok Tamara, Hamvas Béla Városi
Könyvtár (Százhalombatta)
Helyismereti fejlesztés – online elérés a dunakeszi könyvtárban. Előadó: Csonka
Mária, Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi)
Gödöllő Gyűjtemény, Cserkész Könyvtár és Levéltár Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban. Előadó: Lakatos Györgyné, Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
Résztvevők száma összesen: 94 fő, ebből Pest megyei volt kb. 30 fő
Részt veszünk a Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára képviseli
szervezetet.
Elköszöntünk a nyugdíjba vonuló Gerber Györgytől.

.
2012.
• A Könyvfesztivál MKE könyvtáros standján szervező, segítő munkát végzett
Szamosvári Istvánné és Bazsóné Megyes Klára, a programon előadást tartott Liskáné
Fóthi Zsuzsanna.
• A PEMEKSZ vezetése részt vett az új ráckevei könyvtár átadásán.
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• Elköszöntünk a nyugdíjba vonuló Szamosvári Istvánnétól, az egyesület vezetőségi
tagjától.
• Bibliotéka-díjra terjesztettük fel Bazsóné Megyes Klárát és Gerber Györgyöt. Sajnos
a jogszabály változása miatt (megszűnt a díj) sikertelen volt a kezdeményezés, bár az
MKE vezetősége is támogatta.
• Az MKE hírlevele, a Verzó szerkesztésében részt vesz Bazsóné Megyes Klára.
• Részt vettünk a 2013-2020 időszakra szóló országos könyvtári stratégiai tervét
előkészítő könyvtárügyi konferencia munkájában.
2013.
• Bazsóné Megyes Klára részt vesz a Könyvtárvilág c. internetes újság
szerkesztésében. A Könyvtárvilágban megjelent a PEMEKSZ-ről egy írás.
• Áprilisban részt vettünk a Könyvfesztiválon. A Könyvtáros Klubban előadást tartott
Gergely Ildikó, a gödöllői könyvtár munkatársa, a szervezésben részt vett Bazsóné
Megyes Klára, ügyeletet adott Jancskár Judit, Liskáné Fóthi Zsuzsa.
• A könyvtárügyi konferencián, amely a következő hét éves tervezési ciklus stratégiai
tervének szakmai előkészítése volt, szervezetünkből 9 fő vett részt.
• Nagy Ferencre emlékeztünk februárban, halálának 10. évfordulóján. A temetői
megemléketésen a vezetőségen kívül részt vettek a budakeszi kollégák, Bollobás
Boglárka, Nagy Ferenc özvegye, a lánya. A sírnál elhangzott beszéd olvasható az
egyesület honlapján.
• Elbúcsúztunk Tóth Lászlóné Jutkától, a Pest Megyei szervezet egykori elnökétől. A
temetésen Hajdú Zoltánné, Ági képviselte az egyesületet. Bazsóné Megyes Klára írt
róla megemlékezést.
2014.
• A Könyvtáros Életpálya kidolgozására bizottságot hozott lérte az MKE, amelynek
munkájában Fülöp Attiláné is részt vett.
• Küldöttekkel képviseltette megát a PEMEKSZ, az Életpálya-konferencián az OSZKban.
• Bazsóné Megyes Klári kiegészítette a PEMEKSZ-történetét, - a kronológiát és a
személyi nyilvántartást.
• A Könyvfesztiválon az idén is szerepet vállaltunk, a Pont Kiadó könyvbemutatóján.

Gödöllő, 2015. 02. 16
Fülöp Attiláné
elnök
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