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Új elnökség az MKE élén 
 
Kissné Anda Klára 

 
2015. május 6-án tisztújító küldöttközgyűlésre 
kaptak meghívót az MKE szervezetek és szekci-
ók képviselői. A levezető elnök Kiss Gábor 
MKE alelnök volt. Závogyán Magdolna, az 
EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára 
helyett Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztály-
vezető tartott rövid összefoglalót a kulturális 
ágazat stratégiai törekvéseiről, a Kulturális Alap-
ellátás koncepciójáról. Mindenekelőtt megerősí-
tette, hogy a könyvtáros társadalom mind a civil 
kapcsolatok, mind a minisztérium partnereként 
egyaránt erős. Bakos Klára elkötelezettségét, 
hozzáállását és tudatosságát példaértékűnek ne-
vezte, amelyből tizenkét éve alatt a főosztály is 
profitált. A magyar könyvtárügy felfelé ívelő 
pályája stratégiai gondolkodásra vall.  

Mint mondta, a főosztály legfontosabb feladata 
most a kulturális alapellátás kiterjesztése, 2016-
ban már érzékelhető hatása lesz – a helyettes 
államtitkár asszony ebben a kérdésben elkötele-
zett.  

A könyvtárosi életpálya-modellt az MKE példa-
értékű módszerességgel dolgozta ki. A miniszté-
rium számít az MKE partnerségére. Jelenleg a 
kötelespéldány rendelet előkészítése folyik. Az 
uniós fejlesztési pályázatokról elmondta, hogy az 
eddigi tapasztalatok alapján a hazai forrás (költ-
ségvetés és NKA) nélkülözhetetlen. Az MKE-re 
– még a nyár előtt - számítanak az egyeztetések 
és szövegezés során.  

Ezt követően Bakos Klára elnök asszony az 
MKE Emlékérem kitüntetésre felterjesztett sze-
mély laudációját olvasta fel. Az Elnökség márci-
usi ülésén döntött arról, hogy dr. Fodor Péter-
nek, az IKSZ tizenkét éve választott elnökének 
adományozza az emlékérmet. A civil szférában 
és a szakmában egyaránt kiemelkedő tekintély-
nek örvendő, igazi kultúrpolitikus távolléte miatt 
az IKSZ májusi küldöttközgyűlésén veheti át az 
adományozó oklevelet és az érmet. 

 

Bakos Klára búcsúzik az MKE éléről.  
Fotó: Mándli Gyula 

Ezek után a határozatképesnek nyilvánított MKE 
küldöttközgyűlés megkezdte napirend szerinti 
munkáját. Elsőként Bakos Klára fűzött kiegészí-
téseket a 2014. évi közhasznúsági jelentéshez. 
Említést tett a huszonkilenc szervezet összehan-
golt gazdálkodásának sikeres megvalósulásáról. 
Kiemelte, hogy az életpálya-modell, amely egy 
új tevékenység kezdete, egyrészt muníciót ad a 
minisztérium számára, másrészt a pénzen, a kar-
rieren és a jövőképen túl a szakma továbbélését 
is biztosítja. Beszámolóját kiegészítette azzal, 



hogy az egyesület túljutott a forrásnehézségeken, 
és megköszönte a tagságnak és a szervezeteknek 
a megértést és az együttgondolkodást. 

Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző 
Bizottság elnöke 2014. évi beszámolójában ki-
hangsúlyozta a korrekt és hiteles adatokat, a ki-
egyensúlyozott és takarékos gazdálkodást, a 
pénzügyi dokumentáció fegyelmezett vezetését. 
Az Elnökség figyelmét arra hívta fel, hogy – 
különösen a vándorgyűléseket érintő – szerző-
déskötésekre fokozottan ügyeljen, a költségtérí-
téseket pedig egységesen és következetesen do-
kumentálják. Erre szabályzat kidolgozását java-
solta. Visszatekintve a lezárt ciklusra kijelentet-
te, hogy az egyesület szembenézett a változások-
kal járó félelmével, és a szabályozásnak köszön-
hetően mára a gazdálkodás terén is jogszerű, 
mintaszerű működés állapítható meg. 

A beszámolók elfogadását követően Bakos Klára 
elnöki összegzése hangzott el az elmúlt négy 
évről. A 2178 egyéni és 84 testületi tagot szám-
láló egyesület négy éves tevékenysége és társa-
dalmi munkája során számos makro- és mikro 
változással nézett szembe. Nem érthető a Könyv-
tári Osztály szerepének csökkentése, miközben 
számos területen (tudásalapú társadalom alakítá-
sa, K+F, szociokulturális szerepvállalás, digitális 
tudás fejlesztése, a műveltség meghonosítása 
stb.) bizonyított a könyvtáros társadalom felké-
szültségével, szolgáltatásaival, jó stratégiával. 
Az MKE aktívan képviselte a szakmát, állandóan 
jelen volt a könyvtárpolitika alakításában, részt 
vett a stratégia hosszú távú kialakításában. Javas-
lataival részt vett a nemzeti könyvtár helyzetének 
rendezésben, a felsőoktatási könyvtárak problé-
mamegoldásában, az ágazati szintű jogszabály-
alkotásban, a szakmai érdekvédelem erősítésé-
ben, partnerként a minisztérium döntéshozatalá-
ban, valamint erősítette a nemzetközi partnersé-
gét.  

Négy év eseményei és vállalásai sorából kiemel-
te az Országos Könyvtárügyi Konferenciát és a 
kapcsolódó műhelybeszélgetéseket, az IKSZ-szel 
közösen kidolgozott életpálya-modellt, az MA 
képzés megmaradásáért tett lépéseket, az MKE 
vándorgyűléseket, a könyvfesztiválokon való 

részvételt, a Magyar Könyvtárosok Világtalálko-
zóját, a Hungarikum Munkabizottság szerepét, a 
kis- és középvállalkozók kompetenciafejleszté-
sében vállalt szerepet, a Civil Akadémiát, az 
Alkotó könyvtáros sorozatot és kísérő program-
jait, az MKE-díjakat és kitüntetéseket, valamint a 
partnerséget az IKSZ-szel és a társszakmákkal.  

Hangsúlyozta, hogy nem a Könyvtári Osztály 
hibája, hogy nem született önálló könyvtári stra-
tégia, hanem beleolvadt az egységes nemzeti 
stratégiába. Az MKE jogszabályalkotást segítő 
tevékenysége megnyilvánult több szakmai kér-
désben is. Néhány példa erre: a települési ellátási 
rendszer átalakítása, a közeljövőben megjelenő 
új kötelespéldány rendelet, az 1976-os könyvtári 
törvény változásai.  Ez a munka nem egyszer az 
IKSZ zászlaja alatt történt, de az MKE közremű-
ködésével. 

Mint mondta, gondok mindig vannak, de előre 
kell tekinteni.  

Fehér Miklós főtitkári beszámolójában utalt arra, 
hogy eredményeket, sikereket elérni csak egy jó 
csapattal és a belső feltételek teljesülésével lehet. 
Az Elnök, az Elnökség, az EB, a Tanács és a 
tagság közösen elért eredményeiről beszélünk. 
Kétezer fölötti egyéni tagság, három társult szer-
vezet igazolja, hogy a szakma résztvevői figyel-
nek egymásra és tudnak együttműködni. A har-
minc szervezetből bár egy kivált, együttműködő-
ként visszatér. Sok a belső munkacsoport, tevé-
kenységük meghatározó. Vannak máshova tarto-
zó delegáltak is (OTCEF, Szellemi Kulturális 
Örökség Szakbizottság, Könyvfesztivál Szerve-
zeti Munkacsoport). Az MKE partnerei között 
jelen van az OSZK, a NAKVI, az IKSZ, a szak-
minisztérium, a társult és további szakmai szer-
vezetek, nem utolsó sorban pedig a határon túli 
magyar könyvtáros szervezetek.  

Gyarapodott a kitüntetések és kitüntetettek szá-
ma: az MKE Emlékérmesek, a Füzéki-díjasok, a 
Kertész Gyula Emlékérmesek, Az év fiatal 
könyvtárosa díjasok és különdíjasok a Kovács 
Máté Alapítvány jóvoltából. 

Nem maradhatott említés nélkül a honlap-
módosítás és a Könyvtárvilág online magazin, 



valamint a 2011-ben kiadott jubileumi emlékkö-
tet, amelyhez mára a mutató is elkészült.  

Négy év alatt háromszor kellett alapszabályt mó-
dosítani. Fontos szervezeti történés volt az ügy-
viteli nyilvántartás és könyvelési szabályzat 
megalkotása, amelyhez az ügyrend kidolgozása 
még hátra van. A múzeumi belépőkártya külön 
vállalt feladat volt, kapcsolattartást jelent a mú-
zeumok felé.  

Az egyesület anyagi stabilitásán sokat segített a 
tagdíjreform. Az elnökséghez vont források biz-
tosítják a közös könyvelés financiális hátterét. 
Mára 3314 ezer forint áll rendelkezésre a műkö-
dés, a pályázatok, a programok megvalósítására, 
nemzetközi képviseletre. Visszatekintve, az 
anyagi forrás önállóságot hozott, és mindenki 
javát szolgáló tevékenységet jelent. 

A Tanács négyéves munkájáról Bazsóné Megyes 

Klára számolt be. „A regisztrált tagság képvise-

leti szerve és az Elnökség tanácsadó szerve” 

tartalmas és megfeszített munkával dolgozott. 
Ennek köszönhetően javult a szervezeti fegye-
lem. Radikális változásokat kellett tenni a tagdíj-
rendszerben, meg kellett alkotni a szervezeti 
működési szabályzatokat. A szervezeti beszámo-
lók összeállítására egységes szempontrendszert 
dolgozott ki. Jelentős szerepet vállalt az országos 
konferenciák előkészítésében, lépett a Fitz-díj 
szabályzat és bizottság létrehozásában. Bemutat-
kozási lehetőséget teremtett a szervezeteknek, 
szekcióknak és összekötőként dolgozik a Könyv-
tárvilág felé. Sokat tett a szervezeti és pénzügyi 
fegyelem, a tagdíjfizetési fegyelem érdekében. 
Mint mondta, a Tanács fontos, konzultatív ta-
nácsadó szerv, az egyesület hatékonyságát növe-
li. Hogy az Elnökség és az egyesület most ilyen 
konszolidált helyzetben van, az nem kis részben 
a Tanácsnak köszönhető. 

Horváth Tamás, az MKE Választási Bizottságá-
nak elnöke betegség miatt maradt távol. Bazsóné 
Megyes Klára számolt be a 2014 novemberében 
összehívott bizottság eddigi munkájáról is, a 
jelölés feltételeiről és eredményéről. Az elhang-
zottakat azzal egészítette ki, hogy míg 2011-ben 
311 jelölőlap érkezett be, most 524-gyel kellett 

dolgozniuk, amelyet szintén az erősödő fegye-
lemnek tulajdonított. Mint mondta, a jelölés nem 
volt sikeres, mivel az Ellenőrző Bizottság elnöki 
posztjára senki nem vállalta a jelölést.  Az Ügy-
rend szerint így helyben, a Küldöttközgyűlésnek 
kellett jelöltet állítani. Dr. Amberg Eszter szemé-
lyére hangzott el javaslat, amelyet mind a Kül-
döttközgyűlés, mint a jelölt elfogadott.  

 

Barátné dr. Hajdú Ágnes, az egyesület új elnöke.  
Fotó: Mándli Gyula 

 
Az ezt követő országos tisztújítás lebonyolítá-
sa az alábbi eredménnyel zárult:  

• Az MKE elnöke: 
Barátné dr. Hajdu Ágnes 

• Főtitkár: Gerencsér Judit,  

• Az EB elnöke: dr. Amberg Eszter.  

• Elnökségi tagok lettek:  
Buzai Csaba,  
Eszenyiné dr. Borbély Mária,  
Fehér Miklós,  
Kiss Gábor,  
Oros Sándor,  
dr. Redl Károly,  
Takáts Béla.  

• Az elnökség póttagjai:  
Venyigéné Makrányi Margit, 
Zsigáné Kóródy Judit.  



• Az MKE EB tagjai: 
Elekes Eduárdné,  
dr. Hangodi Ágnes,  
Koglerné Hernádi Ágnes. 

A tisztújítást követően Barátné dr. Hajdu Ágnes 
nagyon röviden arra adott választ, hogy miért 
vállalta ezt a feladatot. Egyrészt sokat tanult Ba-
kos Klárától. Másrészt édesapja mellett, aki 
egész életét a szakmának áldozta, már gyermek-
korától szívta magába a civil és a közösségi 
munkát. Harmadrészt Fülöp Géza, mint példakép

ösztönözte erre a szerepvállalásra. Programjában 
minden eddigi célkitűzést és feladatot meg kíván 
tartani, lesz, amit pedig erősíteni szeretne. 

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet veze-
tősége és tagsága nevében kívánok neki és min-
den megválasztott tisztségviselőnek erőt, egész-
séget és kitartást a sikeres munkához! 

(A küldöttközgyűlés részletes beszámolója és az 
eseményről készült hivatalos jegyzőkönyv az 
mke.info.hu oldalon hozzáférhető lesz.) 

. 
 

 

A Szomolányi-gyűjtemény  
Tatabányán 
 
Kissné Anda Klára 

 
Kivételes lehetőséget kínált a Tatabányai Múze-
um a könyvtárosoknak azzal, hogy felkínálta a 
Szomolányi-gyűjtemény megtekintését nyitva 
tartási idején kívül. A múzeumlátogatást az 
MKE megyei szervezete május 18-ára szervezte 
meg. Az időpont számunkra szerencsésnek bizo-
nyult, mert egyúttal annak is tanúi lehettünk, 
hogyan kerülnek helyükre a féltve őrzött darabok 
egy kiállítás megnyitó előtti utolsó pillanatok-
ban. Éppen a Metamorfózis második egysége, A 
fa évszázadai című kiállítás berendezésének, 
illetve az utolsó simításoknak lehettünk  szemta-
núi. A feszültség, a várakozás, az izgalom, az 
elégedettség és büszkeség egyvelege fogadott 
bennünket, mi pedig zavartan és rácsodálkozó 
kíváncsisággal szívtuk magunkba ezt a színfalak 
mögötti élményt. A kiállítás az Által-ér völgyé-
ben élő ember és a természet kapcsolatát ezúttal 
a bronzkor, a vaskor és a népvándorlás korába 
vetíti, csak jó szívvel tudom ajánlani mindenki-
nek. 

Visszatérve a Szomolányi-gyűjteményre, párat-
lan ötvösművészeti alkotások, szőnyegek, minia-

tűrök és bútorok tárultak a látogató elé. A 16-19. 
századi arany, ezüst, elefántcsont és egyéb anya-
gok felhasználásával készült fűszertartók, sze-
lencék a leghíresebb augsburgi, nürnbergi, bécsi, 
lőcsei, pozsonyi műhelyekben készültek.  

 

A Nautilus serleg. A kép forrása: 
http://www.minalunk.hu/leadkepek/eredetilead17760.jpg  



Csak egy a sok közül a tengeri kagyló arany be-
foglalásával készült Nautilus serleg. A szelencék 
és cukros dobozok mitológiai és hétköznapi je-
lenteket ábrázolnak.  A falakon hét szőnyeg, ‒ 
köztük értékes kézi csomózású perzsa és közép-
ázsiai nomád ‒ valamint festmények kaptak he-
lyet.  

Pál Gabriella múzeumigazgató nem állhatta 
meg, hogy el ne mesélje a gyűjtemény rendkívüli 
és hihetetlen történetét, miszerint Szomolányi 
Elemér (1909-1992), aki műkedvelőből nemzet-
közileg jegyzett gyűjtővé vált, úgy lelte tűz által 
halálát a lakásán, hogy a tűzben gyűjteményének 
egy darabja sem sérült. Feltételezhetően öngyul-
ladás történt; maga és az ágya hamuvá vált, míg 
a pernye borította rendkívüli műtárgyak épség-
ben maradtak. Gyűjteményét még életében felkí-
nálta a debreceni Déri Múzeumnak, amelynek 
mai napig egyik legjelentősebb gyűjteménye a 
Szomolányi. 

Ha pedig műélvezet, hát élvezzük csordultig! Az 
emeleten biciklikiállítás várt. Papp Sándor, egy 
nagykőrösi rézműves segéd történetével szembe-
sültünk, aki Nagykőröst a statisztika szerint a 
„legelkerékpárosodottabb várossá”  tette a ’30-as 
években.  A páratlan kreativitással megáldott úr 
1895-ben nyitott saját üzletében permetezőket, 
rézüstöket árult, miközben bicikliket javított. A 
második világháborúig felfelé ívelő pályát a bi-
ciklitípusok, nyergek, homorító és domborító 
eszközök, Csepel emblémák és címerek körében 
láthattuk.  

 

A kép forrása: 
http://www.minalunk.hu/leadkepek/eredetilead18889.jpg  

Ennyivel azonban az üzlettulajdonos nem érhette 
be. 1908-ban az országban az elsők között alapí-
tott mozgókép-színházat is. A filmtekercsek és 
szalagok mellett a fiatal Dayka Margit, Perczel 
Zita, Törzs Jenő, Mály Gerő,  Szeleczky Zita, 
Ráday Imre és sokan mások köszöntek vissza a 
plakátokról. A magát családi vállalkozássá kinőtt 
üzleteknek és vagyonnak a ’45 utáni államosítás 
vetett véget.  

Kár, hogy csak néhányan éltünk ezzel lehetőség-
gel! 

Beszámoló a szlovákiai Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének szak-
mai napjáról 
 
Roncz Melinda 

 

Április 27-én, a komáromi Szinnyei József 
Könyvtár Nádor utcai épületében került sor a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
éves közgyűlésére. Az elnöknő, Milány Bajnok 
Éva köszöntője után a szakmai nap három szín-
vonalas előadással kezdődött, melyeket neves 
magyarországi előadók tartottak a szlovákiai 
magyar kollégák számára. 

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár főigazgatója könyvtára történetét, valamint 
annak jelenét és jövőjét vázolta. Felhívta a jelen-
lévők figyelmét arra, hogy a mai kor könyvtárá-
nak, a könyvtárhasználók igényeinek és az in-
formációs világ kihívásainak is meg kell felelnie, 
valamint közösségi térként formálnia kell kör-
nyezetének kulturális életét. A főigazgató elő-
adásával rámutatott, hogy a hatékony működés 
feltétele a tervezés, az előrelátás. Úgy nézni a 
jövőbe, hogy kitaláljuk azt, hogy a könyvtár fala-
in kívüli világ a jövőben mit vár el a könyvtártól. 
Kiemelte, hogy a magas szintű szolgáltatás nyúj-
tása többek között megfelelő együttműködési és 
partnerségi kapcsolatok kiépítésében, valamint 
azok megtartásában is rejlik.  

Kissné Anda Klára az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezetének elnökeként 
beszámolt egyesületük tevékenységéről, vázolva 
sikereiket, illetve problémáikat egyaránt. Rámu-
tatott arra, hogy az egyesület célja a tagok hiva-



tástudatának erősítésén kívül, hozzájárulni 
szakmai fejlődésükhöz is (pl. tanulmányutak 
szervezése, ingyenes szakmai képzések, konfe-
renciákon való részvétel támogatása). Kiemelte 
azt, hogy civil szerveződésként módjukban áll a 
törvényhozó szervek felé közvetíteni javaslatai-
kat, valamint alakítani a társadalomban a könyv-
tárosokról kialakult képet. Örömmel konstatálta, 
hogy a határon túli kollégákkal is jó kapcsolato-
kat ápolnak, melyek reméli a továbbiakban is 
folytatódnak.  Beszámolójával követendő példá-
val szolgált a jelenlévőknek az egyesületi életet 
illetően. 

 

Gyüszi László és Kissné Anda Klára meghívott elő-
adók, valamint Mgr. Kecskés Ildikó a vendéglátó szer-

vezet részéről. Fotó: Kovačič Gizella 

Harmadik előadóként Gyüszi László helytörté-
nész beszélt a helytörténeti kutatások jelentősé-
géről a könyvtárakban, melyek - mint mondta - 
nem merülnek ki az adott régióra vonatkozó iro-
dalom gyűjtésében. Ezek megismertetését, nép-
szerűsítését is feltételezik a helyi közösség szá-
mára. Akár helyismereti órák tartásával a gyer-
mekeknek, akár előadások formájában a felnőt-
tek számára, vagy szakcikkek írásával a szakmá-
nak. Gyakori feladatként jelölte meg a tanács-
adást, illetve irodalomkutatást a könyvtárba láto-
gatók számára. Említette még, hogy helytörté-
nész könyvtárosként vetélkedő szervezésére, 
illetve lebonyolítására is felkérték már.  

A szakmai nap másik felében a Szlovákiai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületét érintő feladatok-

ról esett szó. A gyűlés megnyitása után Mgr. 
Kecskés Ildikó számolt be a közelgő Kárpát-
medencei magyar könyvtárosok konferenciájá-
nak programjáról, melyre a magyarországi szer-
vezők kilenc szlovákiai magyar kollégát várnak. 
Felszólalásában kiemelte, hogy a gyakorlatnak 
megfelelően az őszi időszakban a Könyvtári In-
tézet idén is meghirdeti szakmai továbbképzése-
it, melyeknek helyszínei előreláthatólag a 
somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, 
illetve az érsekújvári Anton Bernolák Városi 
Könyvtár lesznek, résztvevői pedig az egyesület 
tagjai.  

Legfontosabb napirendi pontként sor került az új 
vezetőség megválasztására. A jelenlévők egy-
hangúlag támogatták a korábbi elnök, Milány 
Bajnok Éva (Komárom) újraválasztását. Alel-
nöknek választották Mgr. Kecskés Ildikót (Ér-
sekújvár), titkárnak Roncz Melindát (Somorja), 
elnökségi tagnak Szarka Katalint (Palást), pénz-
tárosnak Kovačič Gizellát (Érsekújvár) és 
a jegyzőkönyv vezetőjének  Kontár Juditot 
(Galánta).  

A komáromi szakmai nap minden jelenlévő szá-
mára mélyen elgondolkodtató és inspiráló volt. 
Az előadások, valamint a közgyűlés napirendi 
pontjai sok kérdést vetettek fel a jövővel kapcso-
latban, építő gondolatokat indítottak el a jelenle-
vőkben, terveket sugalltak a jövőbeli együttmű-
ködés érdekében.  

 

Fotó: Kovačič Gizella 


