
Beszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Tájékoztatás hangzott el a Kormány 132/2011.(VII.18.) számú, a muzeális 
taggyűléséről intézmények látogatóit megillető kedvezményekre vonatkozó rendeletéről, illetve 

arról, milyen módon jogosít majd a tagkártya múzeumlátogatásra. Az 
Hosszú évtizedekig a megyei könyvtári napokként vagy könyvtári már biztos, hogy emiatt módosítani kell a tagdíjbefizetések határidejét (a 
hétként számon tartott programok rólunk, a könyvtárosokról és javaslat szerint november 30.). Előzetesen az MKE már arról tárgyalt a 
könyvtárainkról szóltak megtűzdelve néhány író–olvasó találkozóval. kormánnyal, hogy a múzeumok 2012. február végéig fogadják el az ez évi 
Rendszerint a József  Attila Megyei Könyvtárban az ünnepélyes matricáinkat. 
megnyitót az aktuális kérdéskörök szakmai előadásai követték és Kissné Anda Klára beszámolt a szeptember 29-ei tanácsülésen 
elmaradhatatlan része volt a programnak az egyesületi (kezdetben a elhangzottakról is. Nem kis visszatetszést váltott ki az MKE 
szakszervezettel közös) délután. Tavasszal már megfogalmazódott e tagdíjemelési kísérlete. A hozzászólók többsége szerint a jelenlegi 
hagyomány felélesztésének gondolata. Az őszi könyvtári hét nyitónapja, egyezer, illetve négyezer forint is nehezen kifizethető, miközben a tagság 
amikor szinte minden könyvtárból érkeznek kollégák, ideális időpont a nem látja az egyesület munkáját, minden szervezetben magyarázkodni 
kötetlenebb, közvetlen hangulatú eszmecseréhez, miközben a szakmát kell, mire fizetik a tagok a tagdíjat, mit is csinál az egyesület? A 
és a tagságot érintő problémák is felszínre kerülnek. Ám az „összefogás” tanácsülésen az elnökség sok bírálatot kapott emiatt. Ebben a helyzetben 
program óta könyvtáraink minden erejükkel a társadalom figyelmének tagdíjemelésről beszélni nem lehet. A soron következő küldöttközgyűlés 
felkeltésére összpontosítanak. Ezt tapasztalhattuk október 3-án is, előkészítéséhez azonban a megyei szervezetnek is ki kell alakítania 
amikor a délelőtti előadásokat követően – ki ebéd előtt, ki ebéd után – álláspontját, esetleges javaslatait. Mindemellett az elnökség éppúgy 
saját rendezvényére hivatkozva kért elnézést távozásáért. Pedig a felülvizsgálja és ellenőrzi pénzügyi helyzetét, keresi az egyéb 
taggyűlés is fontos lett volna… támogatások és anyagi források lehetőségeit, mint ahogy az a 
Akik mégis maradni tudtak, azokat Kristófné Szabó Szerafina elnök szervezetekben is központi kérdés. 
köszöntötte. Az első napirendi pont az MKE ellenőrző bizottsága által Nem megnyugtató a testületi tagság helyzete sem. Meg kell találni a 
jóváhagyott megyei szervezeti és működési szabályzat megszavazása lett módját annak, hogy a könyvtárak ne csak az IKSZ-ben vállaljanak 
volna. Az egyesület elnöksége még januárban kérte minden tagságot, hiszen az MKE éppúgy szakmai szervezet, egyértelműsíteni 
tagszervezettől a működése szabályait rögzítő dokumentumot, ugyanis kell, mit jelenthet, mit adhat számukra az egyesület. Nem az IKSZ ellen, 
nem elegendő önálló jogi személyiségükhöz felsorolni őket az hanem amellett működik az egyesület.
alapszabályban. A megyei szervezet a márciusi taggyűlésen már tárgyalta Tény, hogy az elnökség rosszul kommunikálja a tevékenységét, a többség 
a tagsággal a szabályzatot. Az akkori hozzászólásokkal módosított iratot nem tud róla, hányszor érvel és tárgyal törvényeink módosítása közben a 
megküldtük az MKE ellenőrző bizottságának. Választ szeptemberben szakma mellett, teszi meg javaslatait, beadványait. Már most igyekszik 
kaptunk dr. Horváth Sándor Domonkostól. Az általa javasolt például mindent elkövetni azért, hogy a következő időszak könyvtári 
módosításokkal SZMSZ-ünk elkészült. Sajnos a kétharmados többség stratégiáját minden szakmai szempontot figyelembe véve az egyesület 
hiányzott az elfogadásához. dolgozhassa ki. Hiba az MKE-t csak a vándorgyűlésekkel azonosítani! 
Következő napirendi pontként a szeptember 24-ei „civil nap” Számtalan munkabizottságot működtet annak érdekében, hogy a 
eseményeiről és eredményeiről hallhattak a jelenlévők beszámolót, majd könyvtári munka minden területe, az a sokféle és sokszínű tevékenység, 
a szervezet jelenlegi anyagi helyzetének függvényében az éves ami a könyvtárakra és könyvtárosokra hárul, megfelelő támogatást, 
munkatervben rögzített, és év végéig ránk váró feladatokról, érdekvédelmet és figyelmet kapjon. Nem egy „vízfejet” tartunk fenn 
programokról volt szó. Az októberi esztergomi kirándulásból befolyt tagdíjainkból, hanem egy olyan szervezetet, aminek elhivatott tagjai 
támogatás függvénye maradt, hogy testületi tagjaink számára idén mit sorainkból kikerülve igyekeznek „vigyázni” ránk, hogy még sokáig 
tudunk nyújtani. Ugyanakkor a kiforratlan agostyáni program és a maradhassunk méltósággal könyvtárosok, legyen kiknek és hol 
lehetséges időpontok miatt tagjaink úgy döntöttek, hogy elegendő erre dolgoznunk.
az évre Esztergomon kívül az októberre és novemberre tervezett 
webszerkesztő workshop, minden mással várjuk meg a tavaszi jó időt. Az elnökség felélesztette a 2006–2007-ig jól működő Kommunikációs 
Kissné Anda Klára tájékoztatott arról, hogy az egyesületi és PR Bizottságot. Minden szervezettől kérték egy tag delegálását, 
színházbérlettel igénybe vehető első előadás október 15-én lesz a Jászai nálunk Márku Mónika, a József  Attila Megyei Könyvtár munkatársa 
Mari Színházban. Röviden ismertette a bérlethez tartozó kuponfüzet vállalt aktív részvételt a munkabizottságban, reméljük szervezetünk is 
tartalmát, amellyel most egyedülálló kedvezményekre nyílik lehetőség sokat profitál majd belőle.
éttermekben, a Várgesztesi Villaparkban, a Gyémánt Fürdőben stb. Javaslatot várt tőlünk az elnökség a Füzéki István és a Bibliotéka Emlékérem-
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díjra. A Könyvtárostanárok Egyesülete is alapított saját kitüntetést, – megelőző és követő két hétben legalább 6000 Ft értékű éttermi 
érdemes honlapjukat (http://www.ktep.hu/) megnézni –, amelyre az fogyasztás esetén 1000 Ft értékű kedvezményt biztosít a kupont 
arra érdemes kollegáink jelölését éppúgy várják. felmutató személy részére. Egy alkalommal egy kupon használható fel 
Az ötvenfős tagságból tizennyolcan tudtak az elhangzottakhoz 2012. május 31-éig.
hozzászólni. A megyei szervezet javaslatainak kidolgozásához az A színházbérletet és a kuponfüzetet alkalmanként az egyesületi tagjaink 
elektronikus úton érkezett véleményeket is figyelembe kellett venni. Kissné Anda Klárától (József  Attila Megyei Könyvtár, tel.: 34/513-

679) kérhetik el előzetes egyeztetés után. Az előadásokra szintén nála 
Kissné Anda Klára, titkár lehet jelentkezni a szólójegyekre leadott igényléssel együtt. A jelentkezők 

(MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete) között sorsolás útján dől el, ki nézheti meg a soron következő műsort. 
Egyesületi tagok számára a bérlet ingyenes, a szólójegyek térítendők.

Színházbérlet és különleges kedvezmények egyesületi Október 15-én a Légy jó mindhalálig című musicalt Béke Ildikó 
tagjainknak (Oroszlány) és Galbács Györgyi (Tatabánya) nézhette meg. A 

következő előadás 2011. november 19-én a Guelmino Sándor által 
A 2011/2012. évadra az MKE Komárom-Esztergom Megyei rendezett Lila ákác, Szép Ernő szerelmes históriája lesz két részben. 
Szervezete két darab Latabár bérletet vásárolt a Jászai Mari Színház, Jelentkezni már most lehet e-mailben (kissne.anda.klara@jamk.hu) 
Népház előadásaira. A bérlet hat előadás megtekintését teszi lehetővé. november 10-éig.
Az előadások szombatonként 19.00 órakor kezdődnek.
Előadások: Légy jó mindhalálig, Lila ákác, Nem félünk a farkastól, Nóra, Éljetek a lehetőséggel, jó szórakozást!
Portugál, A régi nyár
A bérletek mellé járó kuponokkal különböző kedvezmények is járnak: Kissné Anda Klára (MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete)
Jászai kupon: a Jászai Mari Színház a kupont felmutató bérletes nézők 
számára valamennyi, a Jászai Kupon logóval jelzett előadásának 
jegyárából 10 % kedvezményt biztosít 2 fő részére. Kedves Egyesületi Tagok!
A Várgesztesi Villaparkban 2012. május 31-éig éttermi szolgáltatás 
igénybevételekor (ebéd vagy vacsora minimum 1500 Ft/fő felnőtt, Bár még hivatalos döntés nincs róla, de változik a tagdíjfizetés határideje. 
illetve 750 Ft/fő 3-14 éves gyerek esetén) ingyenes belépés az Többször, több forrásból értesülhettünk már arról, hogy 2011. 
élményfürdőbe egy kuponnal egyidejűleg 4 fő részére, ha az a 4 fő a fenti december 31-éig használhatjuk már csak könyvtárosként alanyi jogon a 
feltételeket teljesítette. A kupon korlátlan számú alkalommal muzeális intézmények ingyenes látogatására jogosító igazolványainkat. 
felhasználható, előzetes telefonos asztalfoglalás szükséges. A kor mányrendeletbe azonban az MKE  és  az  MKE 
Kivétel: az iskolai szünetek, nemzeti ünnepek, a teltházas időszakok, Társadalomtudományi Szekció javaslatára bekerült, hogy a legalább 
zártkörű rendezvények és a Villapark karbantartási szünetei. négyszáz fő taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű 
Elérhetőség: 2824 Várgesztes Villapark, Tel.: 06-34-494-494, közgyűjteményi szakmai szervezet tagja továbbra is ingyen látogathatja 
www.villapark.hu. az állandó és időszaki kiállításokat. 
Az Új Forrás című irodalmi, művészeti és társadalmi folyóiratra a A jogosultságot névre szóló, az adott évi matricával ellátott MKE 
kuponnal 33 %-os kedvezménnyel, 2000 Ft-ért lehet előfizetni egy évre tagkártya és a személyi igazolvány együttes felmutatása igazolja. 
2012. május 31-éig. Eddig a tagdíjat és regisztrációs díjat február 28-ig kérték befizetni a 
E-mail: info@ujforras.hu. szervezetek/szekciók, majd annak tagdíjhányadát március 31-éig utalták 
A Tatabányai Gyémánt Fürdő a téli időszakban 2012. május 31-éig tovább az MKE titkárságának. Az egyesület csak a befizetések után 
két alkalommal egy belépő mellé plusz egy fő belépőjét biztosítja ingyen tudott matricát rendelni, és sokszor két hónap is eltelt, mire a tagok 
a kupon felmutatójának. Egy alkalommal egy kupon használható fel. hozzájutottak. 
Elérhetőség: 2800 Tatabánya, Cseri u. 33., Tel.: 06-34-310-410, Az MKE tárgyal arról, hogy a tárgyévi matricával ellátott tagkártyáink a 
www.gyemantfurdo.hu. következő év február végéig érvényesek legyenek. Ahhoz viszont, hogy 
A Sport Hotel Étterem az előadások bérlet szerint meghirdetett mindenki időben megszerezhesse az érvényesítő matricát, időben kell 
napjain a kupont felmutató személy (egy fő) részére 20 % kedvezményt tagdíjat fizetni. 
ad az étel- és italfogyasztásból. A kedvezmény csak a kuponfüzetben Egymásra is gondoljunk! Nyilvánvalóan a Komárom-Esztergom 
található kuponnal alkalmanként egy kupon felhasználásával vehető Megyei Szervezet sincs abban a helyzetben, hogy minden egyéni 
igénybe 2012. május 31-éig. befizetés után utaljon az MKE felé, hiszen az átutalások sem 
A Hotel Gottwald a wellness részleg belépője árából 10 %-os költségmentesek. 
kedvezményt biztosít a kupon felmutatójának. A kupon egy fő részére Októberi taggyűlésünk után felvetődött a részletfizetés lehetősége. Ha 
érvényes és korlátlan számú alkalommal felhasználható 2012. május 31- tagjainknak ez könnyebbséget jelent, ne legyen akadály az ezzel járó 
éig. többletkönyvelés és nyilvántartás. Legfeljebb két részletben próbálja 
Elérhetőség: 2890 Tata, Fekete u. 1., Tel.: 06-34-586-114, mindenki befizetni 2012. évi tagdíját november 30-áig, illetve január 15-
www.gottwald.hu. éig. 
A Pikant Étterem az előadások bérlet szerint meghirdetett napját A tagdíj mértéke változatlan. 4000 forint az aktív dolgozóknak, 1000 
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forint azoknak a tagjainknak (nyugdíjas, gyeses, gyedes), akik csak legyenek a kedvezményre. Testületi tagkártyával eddig csak egy, a 
járadékból élnek, 20000 forint testületi tagoknak. Ezek a tagdíjak egy testületet képviselő személy volt jogosult az egyéni tagoknak is kijáró 
regisztráció, illetve első helyen jelölt szervezet tagdíjai esetén érvényesek. kedvezményekre. De a jelen esetben a testületi tagkártya mellett a 
A befizetések történhetnek személyesen a szervezet titkáránál (Kissné testületi tagságot igazoló munkáltatói igazolás és személyi igazolvány is 
Anda Klára, József  Attila Megyei Könyvtár) vagy átutalással az MKE szükséges lenne az ingyenes múzeumlátogatáshoz – ha sikerül ezt 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete számlaszámára (63300109- elfogadtatni.
11056847). A számlaigényt előre kell jelezni. - Mit kell tenni a nem MKE tagoknak a kedvezmény igénybevétele 

érdekében? Mindenki maga dönt arról, hogy MKE tag kíván-e lenni. Tag 
Az alábbiakban Fehér Miklós, az MKE főtitkára Katalisten is közzétett lehet bármely magánszemély, aki az egyesület céljait elfogadja és kész az 
tájékoztatásából emeltem ki az MKE tagkártyával összefüggő egyéb alapszabály szerinti kötelezettségeit teljesíteni. Tag lehet intézmény, 
kérdéseket: gazdálkodó szervezet és társadalmi szervezet is. Az MKE nyitott és igen 
- A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Magyar Könyvtárosok színes szervezeti életet élő civil szervezet. Tagsága területi és szakterületi 
Egyesülete tagjai névre szóló tagkártyájukkal és személyi alapon szerveződik. 
igazolványukkal igazolják. A belépő tag maga döntheti el, hogy a megyei szervezetbe vagy 
- Mit kell tenni az MKE tagoknak a kedvezmény igénybevétele valamelyik szakterületi szervezetbe – netán egyszerre többfelé is – 
érdekében? Nincs semmilyen lépésre szükség. A meglévő MKE regisztráltatja magát. 
tagkártya igazolja a jogosultságot. Az MKE-ről tájékozódni a www.mke.info.hu (MKE) honlapon lehet.
- Mi a teendő elveszett tagkártya esetében? A tagkártyát az MKE - Nem könyvtáros munkakörben dolgozom. Lehetek-e MKE tag? Igen.
titkársága tudja pótolni. A pótlás 500 forintba kerül. (Az elvesztés tényét - Nyugdíjas vagyok. Lehetek-e MKE tag? Igen.
és a pótlás árát szintén a megyei szervezet titkáránál kell jelezni és 
rendezni.) Felhívjuk az érdeklődők és jelenlegi tagjaink figyelmét, hogy az MKE 
- Átadható-e a tagkártya más számára a kedvezmény igénybevétele tagkártya további jelentős vásárlási kedvezményekre is jogosít. Ezekről is 
érdekében? Nem! A tagkártya ingyenes múzeumi látogatásra csak érdemes tájékozódni az MKE titkárságán vagy honlapján, az ezzel 
személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes! kapcsolatos információt hamarosan közzéteszik.
- Testületi tag használhatja-e a tagkártyát múzeumi belépésre? Ebben a 
kérdésben az elnökség még tárgyal. Azt szeretnék elérni, hogy az MKE Kissné Anda Klára (MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete)
tagjai (függetlenül attól, hogy egyéni vagy testületi tagok), jogosultak 
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