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A közigazgatási, a gazdasági, a kulturális intézményrend- Az olvasási szokások megváltozását visszatartani nincs elég 

szer jelentős átalakítása halaszthatatlanná tette, hogy az pénz! A versenyképesség és fennmaradás érdekében a 

MKE és az IKSZ a könyvtárügyet érintő kérdések megvita- digitális írástudást kell segíteni és ösztönözni. Kortól, adat-

tására országos konferenciát szervezzen.  November 23- hordozótól, feladattól függetlenül az olvasók megtartása és 

24. között az Országos Széchényi Könyvtár adott otthont a az olvasás legyen a cél, együttműködve más kulturális 

legtágabban értelmezett szakma képviselői és a döntés- intézményekkel. Ehhez a könyvtár fogalmát és feladatát 

hozók számára, hogy meghatározzák a könyvtárpolitika újra kell definiálni. 

fejlesztésének irányát, céljait, szolgáltatási körét és Dr. Csépe Valéria, az Magyar Tudományos Akadémia 

mikéntjét, megfogalmazzák az új könyvtári stratégia főtitkárhelyettese a könyvtárak társadalmi hasznát 

(2014- 2020) alapjait. Nem titkolt célja volt a fórumnak a elsősorban az oktatás és a tudomány felől, a hagyomány és a 

további jogalkotás befolyásolása. Ahogy dr. Fodor Péter, felzárkózás oldaláról közelítette meg. A könyv műalkotás, a 

az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke fogalmazott könyvtár hagyományos funkciójához ragaszkodunk az 

a konferencia megnyitása során: „Ha mi nem adunk választ, írástudás megváltozott készségei közepette. A szolgáltatás 

megteszi más”. felé mozdulva az a kérdés, mire van szükségünk, mi a 

L. Simon László kultúráért fe- funkciónk, ki értékközvetítő, hova, mit szervezünk ki? 

lelős államtitkár azokat az – el- Elgondolkodtató az RSS és az SN térhódítása. Az akadály 

sősorban pénzügyi – szempon- nélküli hozzáférhetőség, a hálóba szerveződés (nyitott 

tokat ismertette, amelyek a közösség, látni, látszani, együttműködni) lehet a fejlődés 

kormányzat részéről elvárás- útja. 

ként jelennek meg a szakmával Dr. Z. Karvalics László, a SZTE docense a kérdéskör tag-

szemben. A jelen nemzetgazdasági stratégia keretein belül lalását a digitalizálás (mindent?) és az Open Library (hatá-

az ország gyűjteményi bázisaként az állami intézmények rok nélkül) gondolatából kiindulva folytatta. Az információ 

életben tartása az elsődleges cél. Az eddig ellenőrizhetetlen és a tudáskormányzás világában a munkakörök és a munka-

önkormányzati normatíva rendszer helyett kialakított végzés határai változnak, szereppé alakulnak. Hogyan 

világos költségvetési szervezettel, a feladathoz rendelt hasznosítható a könyvek között szerzett tudás és 

forrás intézményi lebontásával, a forráselosztás szakmi- tapasztalat? A tervezés, az ellátás, a kistelepülési integráció, 

nisztériumi ellenőrzésével, a „kevés” így is több, ami a nem- a megosztás kultúrája közepette fontos a versenyelőny-

zetgazdaság alakulása függvényében nő majd. teremtés.

Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély
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Ramháb Mária, az IKSZ Vályi-Nagy Vilmos kormányzati informatikáért felelős 

alelnöke szerint: „A politika államtitkár (NEFMI) az információs társadalom (ki)alakí-

nem előzheti meg a repülőt.” tásával kapcsolatos feladatokról és tevékenységről beszélt, 

A kérdés, hogy „beférünk-e a melynek két pillére az állami e-szolgáltatásokat segítő 

repülőbe?”. Általánosítani ve- infrastruktúra és a megfelelő digitális készségek. Törekvés 

szélyes. Nem biztos, hogy mutatkozik az ország teljes szélessávú lefedettségére, a 

„leírható” az olvasóterem és közintézmények számára jobb infrastruktúra, olcsóbb 

nem a digitalizálás az egyetlen feladatunk. Az igazságtalan hozzáférés biztosítására. A digitális írástudás elmélyülését is 

forráselosztás a feladatok tisztázásával kerülhető el. segíteni kell éppúgy a köz-, mint a felnőttoktatás résztvevői 

A könyvtári törvény módosítása komoly esély, a könyvtár, számára. Meg kell találni az ingyenes hozzáféréshez 

mint definíció -  adott szinten -  megáll, de meg kell találni kapcsolódó szolgáltatásokat, tevékenységeket. A cél, hogy 

az együttműködési lehetőségeket. Ehhez (is) új típusú bárhol, bármikor, kortól függetlenül bárki tanulhasson, 

kommunikálás kell.  online vagy offline bármilyen eszközön elérhesse az 

Dr. Eperjesi Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, információkat. IKT képzések, GOP és TÁMOP 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) vidékfejlesz- pályázatok kívánják segíteni a szélessávú hozzáférés és a 

tési igazgatója az EU 2014- 2020. közötti vidékfejlesztési digitális írástudás növelését.

politikájára, mint a kormányzat kiemelt jelentőségű felad- Ajánlott link a www.tudasodajovod.hu. 

atára hívta fel a figyelmet. Az IKSZT (Integrált Közösségi Várják a felélesztett eMagyarország program aktív 

és Szolgáltató Tér) fogalma nem ismeretlen könyvtári ber- résztvevői közé az intézmények és a könyvtárosok 

kekben. A könyvtár lényeges eleme lehet a térségi fejleszté- (másodállási lehetőség) jelentkezését is.

seknek, az együttműködések kiépítésének. Hasonló jelen- Dr. Kokas Károly (SZTE, főigazgató-helyettes) hangsú-

tőséggel bírnak a LEADER programok. A tudástranszfer lyozta, hogy a változás nem a média kicserélődéséről szól. 

és innováció a társadalmi kirekesztés ellen már 2013-tól pri- A hálózat puszta léte, a szabályozatlan információbőség, a 

oritássá válik. A helyi közösség társadalom- és gazdaságfej- digitalizálás elvárása, az a helyzet, hogy a megvásárolt 

lesztésében a kulturális művelődés is szerepet játszik, várják tartalom már az interneten van, versenyre késztet és 

a könyvtárak pályázatait. veszélyhelyzetet teremt. Milyen és mennyiben más szerepet 

Kiss Gábor (MKE, alelnök) az önkormányzati és vidékfej- jelent ez ránk nézve? A webkultúra megteremtése, a webtar-

lesztési feladatokat a köz- és iskolai könyvtárak vonatko- talom feldolgozása és archiválása a járható út. Nincs kor-

zásában vizsgálta. A kettős funkciójú könyvtárak működte- szerű vagy korszerűtlen könyvtár, csak más az igény a kiste-

tése érdekében fontos a megállapodások megléte. A lakos- lepülésen és más egy egyetemi könyvtárban.  

sági ellátás a kibővített feladatrendszer miatt változik. A kis-

térségi ellátás ebben a formában megszűnik  A forrás nem lehet láthatatlan!

 A könyvtárak a közt szolgálják, sok Dr. Székely András Bertalan, az Emberi Erőforrások 

területen segítik a továbbfejlődést, ezért az IKSZT-kel stra- Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

tégiai szinten is foglalkozni kell. A helyi közösségek istápo- Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet osztályveze-

lása fontos, a partneri kapcsolatok civil szervezetekkel és az tője a hazai egyházi könyvtárhálózat mellett kiemelte az 

egyházi intézményekkel is kialakíthatók. erdélyi és kárpátaljai gyűjteményeket. Ismertette a 

, 

A könyvtár a 

virtuális térbe kerüléssel láthatatlanná válik, de ettől még 

de továbbra is vannak forrásigényei.

az együttműködés kiút.
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nemzetiségi ellátás formáját, mibenlétét, hangsúlyozta a megújulásra, ugyanakkor az odafigyelés, az intuíció és az 

nemzeti identitás erősítését és az „Örökség – Kultúra” információ hiánycikk, pedig nem kerül pénzbe. A könyvtá-

weboldalaira hívta fel a figyelmet. Az elhangzottakat rak átfedik a kormányablakok, közösségi szolgáltató helyek 

kiegészítve Mender Tiborné (OIK, főigazgató) a feladatát, funkcióját. A köz javára történő hatékonyabb 

nemzetközi jogi háttér hiányosságaira mutatott rá. Hiába a működtetése a kérdés. 

Keretegyezmény (1995), a Lisszaboni szerződés (2000), a hazai Fonyó Istvánné (BME-OMIKK, főigazgató) a 

törvény (2011) és ajánlás (1971), csak odafigyeléssel, felsőoktatási könyvtárak könyvtári rendszerben elfoglalt 

nagyobb anyagi támogatással, célzott pályázati forrásokkal kitüntetett helyzetét tárta fel. Szerepét a tudásmenedzselés, 

lehet egyáltalán esélyt teremteni a nemzetiséghez tartozók az általános műveltség segítésére irányuló programok, a 

könyvtári ellátására. Ezen belül nemzeti stratégiai digitális írástudás elősegítése, a közösségi szolgáltatásokkal 

kérdésként kell kezelni a cigány lakosság ellátását. az életminőség javulásához való hozzájárulás és az 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes élethosszig tartó tanulás támogatása jelöli ki. Ehhez az 

államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) a infrastrukturális és finanszírozási feltételeket meg kell 

forrást nélkülöző és cizellálódás nélküli helyzetképet tárta a teremteni. 

résztvevők elé. A jórészt tizennyolc év alatti könyvtárhasz- Dr. Fodor Péter az átalakuló könyvtárat kulturális közve-

nálók és könyvadományokból gyarapodó könyvtárak is títő intézményként ha-

szembesülnek az új elvárásokkal. A könyvtár közösségi tér, tározta meg, ahol az 

a digitális írástudás különösen fontos. olvasó személyesen és 

virtuálisan, időben és 

térben gyorsan és hitele-

sen tájékozódhat, sze-

Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója mélyre szabott szol-

korreferátumában „A könyvtár, ami összeköt” címmel 2011- gáltatást kap. Piacképes 

ben indított ösztöndíj programjukat és annak eredményeit szolgáltatásokra van szükség, rendszerszemléletre, szakmai 

ismertette. konszenzusra, amit magunknak kell generálnunk. A haté-

konyság és a hasznosság szem előtt tartásával folyamatosan 

 De a figyelni kell a tényleges és potenciális használói igényeket. 

digitalizálás területén is lehet találni kapcsolódási pontokat Minden réteg számára jövőorientált használóképzést, az 

a határon túli műhelyekkel. A partnerség mellett olvasásfejlesztés motivációs bázisát kell megvalósítani.

tanulhatunk is egymástól.  Másnap a tagszervezetek küldötteinek előzetes regisztrációi 

Dr. Horváth Sándor Domonkos győri könyvtárigazgató szerint hat szekciókban folytatódott a konzultáció: digitális 

a könyvtár közigazgatásban írástudás; olvasáskultúra és értő olvasás; a könyvtár 

elfoglalt helyéről, valamint az szociokulturális funkciói, életmód és életminőség; 

azzal összefüggő kérdésekről innováció, kutatás, kutatásfejlesztés, eredmények; magyar 

beszélt. Társadalompolitikai könyvtári hálózat (határok nélkül); hagyományos és 

kérdés a látogatók támogatása. elektronikus nemzeti kulturális értékek. Az egyes 

Elvárás a bevétel, igény van a szekciókban az adott témát kifejtő, az alapgondolatokat 

A külhoni kapcsola-

tokban az egyesületek, az előrelépésben a továbbképzések, 

a tapasztalatcserék játszanak fontos szerepet. Magyarságuk 

megőrzésében segíteni kell. 

A határon túli könyvtárosok szakmai 

továbbképzését, a tapasztalatcserét más könyvtárak is 

megvalósíthatják, a program ily módon távlatot nyit.
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megfogalmazó előadások hangzottak el a moderátorok jó- alkalmazására, a kulturális sokszínűség támogatására, a 

voltából. Miután az előadások jó része (a fent említetteket is közösségi összetartozás erősítésére és mire van szükség 

értve ez alatt) a konferenciához kapcsolódó egyéb anyagok- mindehhez.

kal egyetemben megtalálhatók és letölthetők az MKE A záró plenáris ülésen az egyes szekciók összefoglalói után 

(http://mke.info.hu/tevekenysege/rendezvenyek/kozpo dr. Mader Béla (SZTE EK), a tézisszerkesztő bizottság 

nti-rendezvenyek/orszagos-konyvtarugyi-konferencia/) elnöke leszögezte, hogy a lelkes, szakmailag magas 

oldalán, illetve a Videotóriumban színvonalú együttgondolkodás megalapozta az új stratégiai 

(http://videotorium.hu/hu/events/details/927,Orszagos tervet. Rónai Iván (NEFMI) kormányzati zárszava után 

_Konyvtarugyi_Konferencia), engedtessék meg, hogy csak dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke leszögezte, tenni a 

a magam választotta szekció munkájáról ejtsek szót. könyvtárügyért minden könyvtártípus számára felelősség 

A könyvtár szociokulturális funkciói, életmód, életminőség témáját és feladat. A közvetítő szerep, a nyitottság, a rugalmasság, a 

boncolgató csoport moderátorai a funkció tág stratégiában a kezdeményező szerep, megfogalmazásban a 

értelmezésétől (Venyigéné Makrányi Margit, II. Rákóczi jogi korszerűség, a minisztériummal a partnerség a fontos. 

Ferenc Megyei Könyvtár), a szociális funkció könyvtári De erre pénzt kell szánni, a feltételeket meg kell teremteni.

fejlődéstörténetén keresztül (dr. Bartos Éva, Könyvtári Bakos Klára, az MKE elnöke a két szervezet (MKE és az 

Intézet) a fogyatékkal élők és a nemzetiségiek ? különös IKSZ) közös munkájáért, a minisztérium partnerségéért és 

tekintettel a romák ? szociális tartalmú szolgáltatásfejlesz- az OSZK együttműködéséért mondott köszönetet.

téséig (Kardos Ferenc, Halis István Városi Könyvtár) A 2014?2020-ra meghatározott, immár „egybefésült” 

megalapozták a teljes gondolatkört. A II. Rákóczi Ferenc könyvtári stratégiát várhatóan  ? ahogy az előzőt is ? 

Megyei Könyvtár gyakorlatáról, együttműködéseiről megküldik a tagszervezeteknek, hogy a lehető legszélesebb 

Bokrosné Stramszky Piroska számolt be. Jakab körben egyeztetve, az esetleges javaslatokkal kiegészítve, 

Krisztina (Ózdi Művelődési Intézmények Városi módosításokkal ellátva pozícionálja a jövő könyvtárképét 

Könyvtár) a kistelepülési könyvtárak szerepéről, a és segítse a kormányzatot a felelős törvényalkotásban.

szolgáltató helyekben rejlő lehetőségekről (irodalmi Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)

emlékhelyek, hagyományőrzés, helyismereti értékek és 

információk gyűjtése, közösségteremtés, bemutatkozási 

lehetőségek) számos példát mutatott fel. Év eleji döntések

A hallottak közben és után felvetődő kérdésekre, a közös 

problémákra együtt kerestünk választ. A konzultáció során Alig hogy köszöntöttük az újévet, máris komoly vitával 

megfogalmazódtak azok az alapvetések, amelyek kezdődött az MKE idei munkája. 2013. január 10-én az 

elengedhetetlen részét kell, hogy képezzék az új könyvtári OSZK-ban ülésezett a Tanács. Bazsóné Megyes Klára, a 

stratégiának. Mottó: A fejlesztés alanya elsősorban, kiemelten az Tanács elnöke az Alapszabály módosításának és az egyesület 

ember, az olvasó és a könyvtáros legyen! Meghatároztuk mi egységes könyvelési rendjének megvitatását tűzte 

mindenhez járulhatnak hozzá a könyvtárak, milyen újfajta napirendre. Nem maradhatott el a szokásos főtitkári 

elvárásokkal szembesülnek, milyen lehetőségek adódnak az beszámoló, amelyben Fehér Miklós az Elnökség 

információs-kommunikációs technológia újfajta munkájáról, az egyesületet érintő változásokról számolt be. 
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Az utolsó negyedévben is több jogszabály változott, amely válra, másrészt egy regénypályázat kiírásának ötletét vetette 

közvetlenül érinti a szakmát és a civil szervezeteket. Ilyen fel 1956 hatvan éves évfordulójára. Sokan és több műfajt 

például a 49/2012.(XII.15) miniszteri rendelet az pályáztatnak, de nagyregényre most lenne először példa, és 

adományozható szakmai díjakról. Hiába fogalmazta meg az MKE támogatása rangot jelenthetne.

álláspontját az MKE az inkább több díj kisebb pénzjutalom Az egri vándorgyűlés időpontja várhatóan 2013. július 

elve mentén, igen megcsappant a jövőben adható 17- 20. között lesz. A tanácsülést követően egyeztetnek a 

elismerések száma. A szervezetek sajnos már hiába tették szervezőkkel a lehetséges szlogenről és a témalehető-

meg javaslataikat a Bibliotéka Emlékérem kitüntetettjeire. ségekről.

A Füzéki István Emlékérmet 2012-ben Hanák Gábor, az Az MKE honlap fejlesztéséhez elnyert pályázat teljesítése 

OSZK nyugdíjasa kapta. Az MKE kéri a szervezeteket és a ellehetetlenült az elszámolás határidejét meghaladó 

tagokat egymás munkájának megbecsülésére, felhívja a értesítési dátum miatt. A Verzó szerkesztői csapata lelkes, 

figyelmet a felelősségünkre, és segítséget kér ahhoz, hogy mindenképpen figyelmet érdemel! Olvassuk, már a 

az egyesület honlapján tehessünk közzé róluk információs negyedik szám is megjelent. (http://mke.info.hu/wp-

anyagot. content/uploads/2012/12/Verzo_MKE_hirlevel_20121

Az év fiatal könyvtárosa díjhoz az alapító MKE és IKSZ mellé 219.pdf) 

csatlakozott a Kovács Máté Alapítvány. A tanácsülés külön napirendi pontban foglalkozott az 

Az Országos Könyvtárügyi Konferencia értékelése minden- Alapszabály módosításával. Az 2011. évi CLXXXI., ún. civil 

képpen pozitív. Vályi-Nagy Vilmos informatikai állam- tv. megjelenése után 2012. áprilisában  (24/2012. (IV. 25.) 

titkár által felajánlott együttműködés máris eredményekkel KIM rend.) és júniusában (6/2012. (VI. 28.) EMMI rend.) is 

kecsegtet. Várhatóan egy háromoldalú partnerségi megálla- történtek a civil szervezetek működését, újra regisztrálását 

podással lakossági képzésre kerülhet sor, kétszáz laptopra érintő jogszabályi változások, illetve egyes Ptk. 

van ígéret. Az eszközfejlesztés, a sávszélesség bővítése, a módosítások is indokolják az Alapszabály átdolgozását. 

digitális képzés egyformán fontos a minisztériumnak és a Emiatt mégsem „civil szövetség”, hanem továbbra is 

könyvtáraknak. Konkrétumok az adatokkal alátámasztott, egyesület marad az MKE. Rögzíteni kell benne újra az 

IKSZ-szel egyeztetett 30- 40 oldalas javaslat befogadása és egyesület nevét, célját, a tagsági viszonyra, a küldöttköz-

egyeztetése után várhatóak. gyűlésre és a megszűnésre vonatkozó pontosításokat, 

A könyvtárügyi konferenciával kapcsolatos anyagok, kiegészítéseket. 

előadások az MKE honlapján hozzáférhetők: Az új jogszabályoknak megfelelő működés, ügyrend és 

http://mke.info.hu/tevekenysege/rendezvenyek/kozpon átlátható gazdálkodás feltételeinek megteremtése azt 

ti-rendezvenyek/orszagos-konyvtarugyi-konferencia/. jelenti, hogy a szervezetek önálló jogi személyiség nélkül, 

A tézisek születőben vannak. helyben telepített pénztárprogramokkal, az MKE által 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal kapcsolatos egyezte- számukra nyitott alszámlákkal működhetnek tovább. Ez 

tések megkezdődtek. A norvég szerzőkkel megrendezett helyben egyszerűbb könyvelést tesz lehetővé, miközben az 

program helyszíne idén a Csodák Palotája lesz. A HUNRA előírt kettős könyvelésnek, mérlegkészítésnek, adóbe-

két kezdeményezéssel is megkereste az MKE-t. Egyrészt vallásnak csak a központ tesz eleget a jövőben. A novem-

együttműködést kért és programot ajánlott a könyvfeszti- berben alakult gazdálkodási munkacsoport feladata volt 
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egy olyan szabályzatot kidolgozni, amely rögzíti a közös Fehér Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy az új könyve-

könyvelés részleteit, a titkárság, a szervezetek és a könyvelő lési rendszer nem azért kell, hogy több pénzt adhassunk ki, 

iroda feladatait, az ügymenetet és a határidőket. A jelenlegi hanem a 2014-ig kötelező új egyesületi regisztráció miatt, 

könyvelést ellátó Mingus Bt. árajánlata, az MKE forrásai és ami érinti a gazdasági beszámolót is. Ez külső kényszer a 

a szervezetektől kapott tavalyi adatok alapján meghatáro- szabályszerű, átlátható működésre, amelyre a jelenlegi, illet-

zásra kerültek az új könyvelési rendszer és ügyvitel anyagi ve a régi könyvelés és ügyvitel nem volt képes. A költségve-

vonzatai. Nem csak a könyvelés, a számla- és postaköltség tés minőségi, más logikájú, más szisztémájú könyveléséről 

árát számolták ki, hanem a Titkárságra háruló többletadmi- van szó. Más minőséget tudott az előző, mint a most felállí-

nisztráció miatt egy négyórás státuszt is beterveztek. tandó rendszer. E szemlélet elfogadására kér mindenkit. 

A központ és a szervezetek között megosztott költségek, A tagok feladata és felelőssége nagy. Dönteniük kell arról, 

illetve azok szervezetekre hárított mértéke élénk vitát hogy a szervezeteket, az új könyvelési rendszert akarják-e, 

váltott ki. Összességében 3.480 ezer forintról beszélünk, illetve hogyan tudják tovább működtetni? Milyen kondí-

amelyből a központ havi szinten mintegy nyolcvan-, a ciókkal vállalható 2013-ban és milyen, mennyire vállalható 

szervezetek hétezer forintot fizetnének. Az egyetlen forrás tagdíjjavaslatokkal élnek 2014-től. A közeljövőben sorra 

a tagdíj, ugyanakkor tagdíjat a májusi küldöttközgyűlés kerülő taggyűlések döntései jogosítják fel majd a küldötte-

döntése alapján csak 2014-től lehet módosítani. Ez szintén ket a májusi küldöttközgyűlésen a határozathozatalra.

napirendi pont. Vegyük észre, hogy mindenkire szükség van! Egymásról 

A tagok érdekei mellett a kisebb (20- 25 főt számláló) döntünk és egymásért is dolgozunk - a legtágabb értelem-

szervezeteket is védeni kell. Több lehetőség és javaslat is ben: az MKE tevékenységének eredményei nem csak a 

körvonalazódott, végeredményben 2013-at átmeneti évnek tagokról szólnak, minden könyvtárat és könyvtárost 

tekintve, a szervezetek képviselői a központot kérték a érintenek; közösséget nem csak egymásért, hanem a 

költségek átvállalására. A munkacsoport legújabb javaslata kollégákért is vállalunk. De az egyesület tagjaként a jól 

szerint a szervezetek tavalyi taglétszámának, és így elvégzett munka jutalma lehet az öröm, ha  sikerül 

tagdíjbevételének arányában bevételeik 27 %-ával átverekedni egy ránk nézve pozitív változást, előrelépést 

járuljanak hozzá az áthárított költségekhez. Sajnos még így eredményező jogszabályokat, kiharcolni juttatásokat, 

is marad három szervezet, amelyek működése labilissá támogatásokat, kedvezményes és hasznos tanfolyamokon 

válhat, ők csupán harmincezer forintból gazdálkodhatná- vehetünk részt, támogatással a hátunk mögött nyílik lehe-

nak ebben az évben. tőségünk programokon részt venni, mások tapasztalataiból 

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a nyugdíjasok munka- tanulni vagy akár együtt múzeumba, színházba menni.

vállalásáról megjelent a 287/2012. rendelet miatt a titkárság- Ennek tükrében mérlegelje mindenki, hogy része akar-e 

vezető nyolcórás státusza is veszélyben van. Az Elnökség lenni, támogatja-e továbbra is, áldoz-e rá és mennyit ér 

csak a minisztériummal történő egyeztetésekben bízhat az számára az MKE? 

álláshely megtartásra. Kissné Anda Klára titkár, (MKE KEMSZ, JAMVK)
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