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A Limes-en jártunk

Jól tették, akik a munka ünnepét Almásfüzitőn töltötték 
az MKE KEMSZ által szervezett kiránduláson! Bár 
többen tettük volna!
A könyvtárosok és hozzátartozóik kis csapatát Bekéné 
Magyar Melinda fogadta a kicsi, de szép, nemrégiben 
felújított főtéren. A megyeieknek nem kell külön 
bemutatni Almásfüzitőt, hiszen aki itt él, tudja a 
„fejlődéstörténetet”, hogyan lett a kis faluból a felépített 
Timföldgyár égisze alatt egy prosperáló település, majd a 
rendszerváltás utáni történéseket is ismerjük – ezzel 
Almásfüzitő nem áll egyedül. Minden jó és rossz mellett 
sikerült egy olyan korszerű, barátságos és tágas könyvtárat 
kialakítaniuk a kolónián, amelynek megtekintése után – az 
elégedettség mellett – némelyikünk lelkében a sóvárgás is 
megjelent: ó, ha nekünk is… 

Az iskola egy részéből (a gyermeklétszám csökkenése 
miatt) alakították ki külön szárnyként a könyvtárat, amely 
iskolai és települési funkciót is ellát. Itt kapott helyet a 
római kori leleteket bemutató tárlat, valamint a 
településhez sok szállal kötődő keramikus, Kumpost Éva 
hagyatékának állandó kiállítása.

A gyönyörűen felújított épületrész a könyvtári nyitva 
tartás mellett helyet ad kisebb rendezvényeknek, 
foglalkozásoknak, nagy kihasználtsággal működik. A sok 
zöld növény csak úgy fürdött az ablakokon beáradó 
májusi napfényben! Gratulálunk az almásfüzitőieknek 
ehhez a szép és hasznos létesítményhez! Nagyon sok 
energia, munka, küzdés, csüggedés és újrakezdés volt az 
ára, de megérte – szűrtük le Melinda szavaiból. 
Engedtessék meg a tudósítónak, hogy itt a helyi 
önkormányzat vezetőjének neve is megemlíttessék: 
Karánsebesy Lukács polgármester, akinek jóindulatára 
és segítségére mindig lehetett (és lehet) számítani, ha a 
kultúra ügyéről van szó – ez bíztató a jövőt illetően is. 
Valljuk be, nem mindenütt ez a jellemző!
A könyvtárlátogatás után vezetőnkkel elindultunk a római 
kori katonai tábor 
felé. Mint ismeretes, 
már a „régi rómaiak” 
is kedvelték ezt a 
környéket, hiszen 
Azaum néven 
jelölték térképeiken, 
s működtettek 
katonai tábort itt a 
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limes részeként. A Duna másik partján, a szemben lévő 
Izsán is megtalálták a római nyomokat. Mivel az „eredeti” 
tábort a vörös iszap befedte, megkísérelték – sikerrel –, 
hogy utánozzák az elődöket. Megépítettek egy tábort, 
amely lehetőséget ad, hogy működésén keresztül 
megismertesse az érdeklődőkkel azt az életet, amelyet 
korabeli lakói élhettek. 
De, hogy a mi életünk se legyen kevésbé izgalmas, mint 
egy hódító római katonáé, a rendezők lehetőséget adtak 
nekünk, hogy motorcsónakkal átmehessünk Izsára, ahol 
éppen a Lovas-napok eseményei zajlottak. 70 km-es 
sebességgel hasítottuk a Duna hullámait – aki ért a 
motorcsónakázáshoz és a vízi közlekedéshez, az tudja ez 
mit jelent! Mi (én legalább is) nem tudtuk előre, de 
nagyon jó volt, senkitől nem hallottam ellenkező 
véleményt. Partot érve szétnéztünk a „túlparton”: 
elgyönyörködtünk a színpompás (és nagyon kacér!) izsai 
népviseletben énekelő-táncoló párokban, a fényesre kefélt 
szőrű paripákban. 

Mire a nap delelőre ért, visszatértünk a táborba. 
Itt újabb meglepetés várt minket: hagyományos módon, 
eredeti receptek alapján elkészített „légiós” ebéd, ami a 
következőkből állt (leírom, hátha valaki kedvet érez rá, 
hogy kipróbálja, nekünk nagyon ízlett!): szalonnás, almás, 
fűszeres lencse és kemencében sütött disznósült, bulgur, 
mazsolás-lilahagymás öntet. Mellé agyagkorsóban 
felszolgált friss, hűs víz – megmondom őszintén, nagyon 
jólesett! A „hab a tortán” az ebéd mellé „felszolgált” 
ismeretterjesztő előadás volt egy „római katona” 
jóvoltából. Rendkívül élvezetesen beszélt arról a 
tevékenységről, amelyet a tábor köré szerveződött, ókori 

hagyományőrző kis 
csoport végez. Én sok 
új információval 
lettem gazdagabb. 
Ebéd után még 
meglátogattuk a 
nyitott kézműves 
műhelyeket, 
vásároltunk apró kis 
emléket – 
emlékeztetve majd magunkat erre a nagyon jól sikerült 
napra. 
Még egy teljesen szubjektív megjegyzés, „utóirat”. A mi 
megyénk az egyik legkisebb az országban, egyik végéből 
a másikba elérni még fél nap sem szükséges, s még ezt 
sem ismerjük úgy, ahogyan lehetne! Pedig sok érdekeset 
és jót rejt, csak elhatározás kérdése, megtesszük-e az első 
lépéseket, hogy felfedezzük magunk körül az újat. Ebben 
a pénzszűkében lévő világban, ami most körülvesz 
bennünket, tegyük közkinccsé ezeket a lehetőségeket, 
azokon a csatornákon, amivel mi rendelkezünk – ezzel 
segíthetjük a mások és a saját munkánkat. Ezt próbáltam 
én is a fentiekben - nekem ezt is adta tanulságul ez a 
májusi kirándulás. Köszönet érte az ötletgazdának és a 
szervezőknek.

Kristófné Szabó Szerafina 
(elnök, MKE KEMSZ)

Kirándulás az érsekújvári járásban

Régóta tervezte az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete ezt a kirándulást – jellemzően már tavaly 
váltottam ki hozzá eurót – anyagilag nem jártam rosszul a 
döntéssel. Az indulás sem volt izgalommentes: féltünk, 
hogy az árvíz miatt nem jutunk át Szlovákiába. A magyar 
szervező, Kissné Anda Klári az utolsó pillanatig 
bizakodott – végül neki lett igaza. Mivel eleve Mocsán 
keresztül mentünk, baj nélkül jutottunk el Komáromig, a 
hídon is át tudtunk menni. Onnantól már nem volt 
komolyabb gond. 
Szlovákiai kirándulásunk első állomása Gúta volt, ahol 
egész napos kísérőink, Kecskés Ildikó és Kovačic 
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Gizka várt bennünket. Átmentünk Európa leghosszabb 
fedett fahídján (86 m) a Kis-Duna  holtága fölötti 
szigetre, ahol a könyvtárosok (Muržic Anna 
könyvtárvezető és Szabó Kati) mellett a helyi 
alpolgármester, Kockás Beáta is üdvözölte a 
könyvtárosok csoportját, a barátságos kocsmában pedig a 
helyi specialitással, a paprikás kaláccsal (meg kakaóssal, 
pogácsával, kávéval, teával, ásványvízzel) vártak 
bennünket. 

No meg ott volt a helyi nevezetesség, az úszó vízimalom. 
Vízimalom Tatán is volt, de itt – a Duna változó vízállása 
miatt – változtattak az eredetin, hogy folyamatosan 
használhassák. Jelenleg a Duna holtágán helyezkedik el a 
két párhuzamos csónakra felhelyezett, és a parthoz 
kikötött vízimalom. A malom rekonstruált hasonmását a 
Komáromi Hajógyárban készítették el 1982-ben. 
Napjainkban a malom elvileg működőképes, a valóságban 
azonban a holtág mozdulatlan állóvize miatt nem 
működik. Az objektumban az eredeti malom néhány 
komponense is megtalálható, amelyek egy kis történelmi 
kiállítás keretén belül tekinthetők meg. Mindezt – és 
egyéb érdekességeket – Füri Anikó idegenvezetőtől 
tudtuk meg. A malomhoz meg kellett toldani a kis hidat a 
Duna magasabb vízállása miatt, de mindannyian baj 
nélkül átjutottunk. A helyi televízió június 19-i adása 
beszámolt látogatásunkról.
A következő állomás Szímő volt, ahol a község szülöttjét, 
Jedlik Ányos emlékét ápolják elismerésre méltóan. 
Kantár Éva, a helyi CSEMADOK szervezet elnöknője 
fogadott bennünk, és mutatta meg a falu kultúrházában 
található Jedlik Ányos emlékszobát, a kiállítást, amely 

bemutatja a nagy fizikus-feltaláló életét, maketteken a 
találmányaiból is ízelítőt kaphattunk. Érdekesség, hogy 
hagyományteremtő céllal 2012 szeptemberében 
megrendezték a szímői fröccsnapot (Jedlik Ányos 
találmánya a szódavíz is). Az összetartozás jelképeként 
helybéli gúgi borból és szolnoki szikvízből keverték az 
italt. Az erről készített képekben is gyönyörködhettünk. 
Megnéztük a róla szóló filmet, majd megtekintettük a 
könyvtárat.

 Nem mulasztottuk el a Szent Márton templom 
meglátogatását sem, amely 1728-ban épült, 1989-ben 
újították fel. A templom előtt áll 1993 óta a két 
világháború és a kitelepítések áldozatainak emlékműve. 
Komárom-Esztergom megyében (Bajon és Tatán) több 
egykori szímői család él.
Közeledvén Érsekújvárhoz, megálltunk Andód 
községben, ahol Czuczor Mária polgármester fogadott 
bennünket. Itt a helyi Néprajzi Múzeumot – benne a 
Czuczor Gergely emlékszobát tekintettük meg. A szépen 
megtervezett kiállítás bemutatta életútját. Az udvaron a 
templom és a múzeum mögött új, okosan tervezett 
sorház állt. Mint kiderült, egy hete lakott, szociális 
lakásként adták át, egyedülálló idős emberek költöztek be. 
Hogy ne legyenek túlzottan elszigetelve, már készül az 
egykori iskolából (a gyerekek Érsekújvárra járnak) az 
idősek napközi otthona, és egy nagyobb alapterületű 
könyvtár. Ez utóbbi jelenleg három kis helyiségből áll – 
ahol pogácsával, ásványvízzel fogadott bennünket Mojzes 
Mária könyvtáros –, helyére majd a gyógyszertár 
költözik, ahogy azt a rendkívül agilis polgármester 
asszony elmondta. Mindent pályázatokkal oldanak meg, és 
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– a közösségi beruházások után – jöhet a polgármesteri 
hivatal felújítása is. A gondozott főtér, a beruházások 
sorrendje figyelemre és elismerésre méltó. 
Érsekújváros először Strba Sándor nyugalmazott 
középiskolai tanár, helytörténész mutatott be a városból 
annyit, amennyi egy órába belefért. Bemutatta a Fő tér 

szobrait, ismertette a város 
történetét. Megtekintettük 
az érsekújvári római 
katolikus 
plébániatemplomot, voltunk 
a Ferences rendi kolostor 
kriptájában és a 
zsinagógában, amely 
jelenleg is működik. Még 
ebéd előtt volt alkalmunk 
Kecskés Ildikó 
kalauzolásában megnézni az 
érsekújvári szakkönyvtárat, 
amely jelenleg még a város 
főterén, a Városháza 

épületében található. A szűkös alapterületet a fából 
készült galériával enyhítették. Ennek köszönhetően 
minden helyiségben plafonig érnek a könyvek, a 
zsúfoltság benyomását keltve. Jelenleg az állomány 
retrospektív feldolgozása folyik. A szakkönyvtárat főként 
az egyetemisták látogatják.
Ezt követően ebédeltünk a Stardust vendéglőben – a 
magyar viszonyokhoz képest igencsak elfogadható árú, 
jóízű menüt –, majd az ebéd utáni kávét már a 
könyvtárban fogyasztottuk el, ahol Lubica Červená 
igazgatónő is köszöntött bennünket. Kovačic Gizka és 
Kecskés Ildikó tartott power pointos előadást a könyvtár 
rendezvényeiről. Természetesen ez csak ízelítő volt, 
hiszen számtalan 
gyermekprogra
mot szerveznek, 
klubot 
működtetnek, 
irodalmi 
előadások, 
beszélgetések 
tömegét kínálják 
az érsekújvári 

Anton Bernolák Könyvtárban. Ami figyelemre méltó 
érdekesség: ezekről rendszeresen tájékoztatást ad a 
Castrum Novum és a helyi televízió is. (A mi 
látogatásunkról is értesültek az érsekújváriak.)
Egy rövid könyvtári séta után indultunk Martosra, ahol a 
tájház gondnoka, Ötvös Zsuzsanna várta a csoportot. 
Mesélt Martos hagyományairól és bemutatta az őrzött 
tárgyi emlékeket. Ezt követően megkérte a református 
lelkészt, Szénási Szilárdot, hogy nyissa ki nekünk a 
templomot, és 
szóljon a helyi 
egyházközségről. 
Természetesen a 
tiszteletes úr 
átöltözött és mire 
odasétáltunk, 
körülnéztünk, 
már jött is. A 
közel 700 lelkes 
község zömében 
református. Az 
alacsony gyermeklétszám miatt itt is meg akarták 
szüntetni az iskolát, de az egyházközség vállalta a 
fenntartást, hogy az alsó tagozatosoknak ne kelljen 
messzebbre menni. Ez a közösség megtartó ereje miatt 
sem elhanyagolható, arról nem szólva, nem kell a 
kicsiknek reggel hatkor kelni, buszozni. Két tanítót 
teljesen a község fizet. A tanítás fél kilenckor kezdődik, 
így amikorra a gyerekek „felébrednek“, már a 
teljesítőképességük is megfelelő. A martosiak elsősor-ban 
a humán tárgyakban, művészetekben jeleskednek a 
tiszteletes úr szerint. A templom szinte csupasz, a misére 

a hangszereket maguk hozzák 
a hívek, de a néhány éves fa 
bútorzaton martosi hímzéssel 
diszített terítők 
gyönyörködtetik a szemet. 
Közelről megnézve nem 
csoda, hogy ma már kevesen 
tudják ezt az aprólékos 
kézimunkát megfelelő 
minőségben elkészíteni. 
Utunk utolsó állomása 
Ógyalla, a Konkoly-Thege 
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család faluja volt. Konkoly-
Thege Miklós mellett itt 
született Feszty Árpád, a 
Feszty-körkép alkotója is. Itt 
megnéztük a Konkoly-Thege 
család síremlékét, kápolnáját, 
majd az 1912-1913-ban épült 
katolikus templomot. (A korábbi 
leégett, abban az időszakban a 
Konkoly-Thege kápolnában 
tartották az istentiszteleket.) Itt 
Lelovič Margit, a Konkoly-

Thege Miklós Művelődési Központ igazgatónője 
fogadta a csapatot. Horváth Edit könyvtáros volt az 
idegenvezetőnk.
Ezt követően már csak egy kis frissítőre maradt idő egy 
étteremben, búcsút vettünk két kísérőnktől, és 
elindultunk hazafelé.
A kirándulásról, a szervezésről, a vendéglátók 
kedvességéról, figyelmességéről, körültekintéséről csak 
felső fokban lehet szólni. Mi némi ajándékkönyvvel, hazai 
szlovák (vértesszőlősi) süteménnyel, borral és kézműves 
munkával próbáltuk meg viszonozni fáradozásukat. 
Reméljük, hogy a kapcsolat nem szakad meg, fogadhatjuk 
a kedves ismerős-ismeretlen kollégákat, és talán mi is 
folytathatjuk Szlovákia közeli vidékeinek felfedezését.

Takács Anna
(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)

MKE küldöttközgyűlés

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete május 8-án tartotta 
2013. évi küldöttközgyűlését. Ez alkalommal feszültebb 
légkör uralkodott, több hozzászólásra, kiegészítésre került 
sor, a küldöttek határozottan képviselték szervezetük 
véleményét. Kiss Gábor, az MKE alelnöke nyitotta meg 
és koordinálta a programot - neki sem volt könnyű dolga. 
Átalakulásról, pénzről és e változásokat rögzítő új 
alapszabályról kellett dönteni.
Az előzetesen kiküldött közhasznúsági jelentést és 
beszámolót Bakos Klára elnök csupán néhány 
gondolattal egészítette ki. Elmondta, hogy a 
könyvtárszakmai kérdéseket érintő változások próbára 

tették az egyesületet. Az MKE az IKSZ-szel közösen, 
azzal együttműködve, egyeztetve, hol az egyik, hol a 
másik fellépésével igyekezett előrelépni a tapasztalható 
tendenciák ellen. Hat kulcsszóval lehet lefedni az 
egyesület 2012. évi tevékenységét: stabilitás, innováció, 
inspiráció, fejlesztés, fenntarthatóság, esély. Az Országos 
Könyvtárügyi Konferencia segített szembenézni magunkkal. A 
jövőben folytatódik a munka, kijelöli, mit kell ellátni. Új 
munkacsoport a Hungarikum munkacsoport. Az értékelő 
bizottságokban megyénként van képviselet. A könyvtár és 
az egyesület megjelenése a könyvfesztiválon szintén a 
kulturális területen való jelenlétet hangsúlyozta. Élénkebb 
a kapcsolat a Kárpát-medencei könyvtárosokkal. A 
nemzetközi kapcsolatok terén Barátné dr. Hajdu Ágnes, 
az MKE külügyekért felelős alelnöke a 
legfelsőbb IFLA szervezet tagja lett, 
ezzel megnőtt az esélye annak, hogy a 
külföldi gyakorlat, a hallottak, a trendek 
és jelenségek még inkább ismertek 
legyenek idehaza. 
A könyvtárak vezetése számíthat az 
MKE érdekvédelmi fellépésére, 
használja ki! Mi köszönjük a helyet, a hozzájárulást!
Vannak persze gondok is. Nem fogadták el 
maradéktalanul a kulturális törvény módosításával vagy a 
kitüntetésekkel kapcsolatos MKE javaslatokat.  Az 
EMMI-vel azonban új, a Könyvtári Osztállyal szoros 
együttműködés alakult ki, az egyesület nem mond le a 
vonatkozó rendeletek módosításáról. Az MKE nem csak 
a szűk szakmai, hanem az azt érintő, azzal összefüggő 
területeken is jelen van. A beszámolók szerint a 
szervezetek sem szakadtak el a szakmaiságtól. A 
közgyűjtemények között a könyvtár egy prosperáló, jól 
működő intézmény, jelentsen szolgáltatást a 
társadalomnak!
Belső kérdés a harmincegy szervezet közös gazdálkodása, 
könyvelése, amely napirenden szerepel. A takarékosság fő 
szempont. A pályázatok lehetősége megcsappant, de a 
mérleg hosszú évek óta most újra pozitív! 
Bakos Klára hozzászólását azzal zárta, hogy a felvetett 
kérdéseket szabad átgondolni, a küldöttek merjenek 
hozzászólni és tegyék teljessé a végeredményt.
Bazsóné Megyes Klára a Tanács 2012. évi munkájáról 
adott számot elnöki beszámolójában. Az elnökség 
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tanácsadó szerveként négy alkalommal ült össze. Kiemelt 
feladata volt a szervezeti élet megerősítése. Rendszeresen 
foglalkozott az alapszabály-módosítás, az ügyvitel, a 
tagnyilvántartás szabályozás kérdéseivel, a díjak és 
kitüntetések előkészítésével, kapcsolatot tartott a Verzó és 
az új webmagazin szerzőgárdájával. A nyilvántartások 
pontosítása, a beszámolók készítése követelménnyé vált. 
A tanácsi képviselők útján lehetőség nyílt tájékozódni a 
könyvtárak átalakulásáról. Az ülések feszített napirendje 
miatt a szervezetek bemutatkozása sokszor elmaradt.
Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző 
Bizottság elnökeként elmondta, hogy az egyesület eleget 
tett a cél szerinti, szabályszerű működés kritériumainak. 
Az objektív, törvényes feltételek megoldásának 
biztosítását nem lehet halogatni. A nonprofit törvénnyel 
az MKE kettős könyvelésre kötelezett. Tudatosítani kell, 
hogy a harmincegy szervezet egy egység, egy szervezet! A 
szakmai és a társadalmi ereje is az összefogásban van! A 
világos, áttekinthető, szakszerű könyvelés, szabályszerű és 
jogszerű utalványozás, pályázati elszámolás szükséges. Az 
elkülönült könyvelés aggályossá teheti a működést.
Fehér Miklós főtitkár az egységes ügyrendi 
szabályozáshoz kérte a küldöttközgyűlés támogatását. A 
küldöttek az átlátható, egységes ügyviteli nyilvántartással 
és ügyviteli javaslattal egyetértettek. 2013. november 1-
jétől minden szervezetnek a szabályzatban foglaltak 
szerint kell működni.  
Külön napirendi pontban Fehér Miklós a 2013-as 
átmeneti évre vonatkozóan, a működéssel összefüggő 
feladatok átcsoportosítása és az ebből fakadó közös 
finanszírozás megoldása érdekében, a közös feladatok 
ellátásának forrásigényét kérte támogatni. E szerint 2013. 
május 31-ig az áprilisi taglétszám alapján minden első 
helyen regisztrált tag után egyszeri 635 forint kiegészítést 
kell átcsoportosítani a szervezeteknek. Az előterjesztés 
nem mellőzte a vitát, de nagy többséggel elfogadásra 
került. 
Szintén főtitkári előterjesztésként hangzott el a 
tagdíjemelés kérdése. Az ügyviteli-könyvelési 
többletfeladat és a szervezeti feladatellátás egyensúlyban 
tartása fontos, de a tartalmas szervezeti élet fedezetét sem 
szeretné csökkenteni senki. Több módosító javaslat 
hangzott el. A helyi többlettartalom forrásának 
biztosítására a szervezeti szmsz-ben el lehet térni. A 

küldöttközgyűlés befogadta az alapszabály-szintű 
kiegészítést, miszerint a tagdíjat tagdíjminimumként 
határozza meg. A közgyűlés előtt – ugyanazoktól – újra 
felvetődtek azok a kérdések, amelyek a tanácsülésen is 
vitát gerjesztettek. Nem kétséges, hogy ahol eddig is 
magasabb regisztrációs díjat fizettek, vagy a tagság 
jelentős számban nyugdíjasból áll, ott még fájóbb az 
emelés. Minden felvetés ellenére a képviselők jelentős 
többsége megszavazta az előterjesztett javaslatot. 2014-től 
tehát a tagdíj mértéke aktív egyéni tagoknak 5.000, a 
testületeknek – változatlanul – 20.000, társult szervezetek 
tagjaként 1.000 forint. Nyugdíjasok, nagycsaládosok, 25 
év alatti fiatalok, gyesen lévők egyaránt 3.000 forint 
kedvezményes tagdíjat fizetnek majd. Ez az összeg 
magában foglalja a közös feladatok ellátására szolgáló és a 
közös kedvezményeket nyújtó MKE tagdíjat (egységesen 
2.000 forint minden tag után), valamint a szervezeti 
minimum regisztrációs díjat.  
Utolsó napirendi pontként dr. Redl Károly alelnök 
terjesztette elő az Alapszabály módosítását. A 
jogszabálynak megfelelően minden módosítandó 
szövegrészt meg kellett szavazni, annak ellenére, hogy 
többségében éppen a különböző jogszabály-
változásokból eredő szövegszerű módosításról volt szó. 
Módosult a közhasznúsági jelentéssel és melléklettel, a 
tiszteletbeli tagsággal, a szervezetek és további 
alszervezetek működésével, a tagdíj(minimum) 
rögzítésével, az egyidejűleg választott és betölthető 
tisztségekkel, illetve a megszűnéssel és feloszlással 
kapcsolatos paragrafus. Bekerültek gazdálkodást érintő 
kiegészítések, a tagnyilvántartás vezetése, az ügyrendi 
szabályzat bevezetése. 
A megjelent 146 küldöttből 133 igen szavazattal az MKE 
új Alapszabálya elfogadásra került.
Összességében sikeres és eredményes közgyűlést 
zárhatott Kiss Gábor. Az új ügyviteli rend bevezetésére 
és segítésére a főtitkár és a titkárság ütemtervet dolgoz ki 
és juttat el a szervezetekhez.  

Kissné Anda Klára 
(MKE KEMSZ titkár, József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya)
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Egyesületi élet

Megújult honlap és Könyvtárvilág

A Kemlib előző számában (2013. 2., március−április 
összevont szám. p. 32−33.) volt olvasható 
Sajtótájékoztató címmel az MKE új weblapját és 
webmagazinját érintő fejlesztés rövid összefoglalása. Az 
akkor még csak próbaverzióként üzemelő Könyvtárvilág 
júniustól „élesben” működik: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/. Eddig szerkesztett 
három száma élő rovatokkal, figyelemre méltó írásokkal, 
híradásokkal, könyvtáros szakmai felajánlásokkal sokunk 
örömére szolgál. 
De a hír nem csak ebből áll! A webmagazinnal együtt 
valóban megújult az MKE honlapja is. A cím ugyanaz 
( ), de letisztult, új a felület, www.mke.info.hu
határozottabb a színvilág, új funkciókkal egészült ki (pl.: 
naptár), nem kell keresgélni a belépés helyét stb. Van, ami 
még feltöltésre vár, de ami késik, nem múlik. Átlátható, 
egyszerű, azt hiszem, kedvelni fogom…

Kissné Anda Klára 
(MKE KEMSZ titkár, József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya)

Változó kedvezményrendszer, bővülő partnerhálózat 
az Euro Discount Clubbal

2013-tól átalakul az MKE tagkártyához kapcsolódó EDC 
rendszer – hallottuk az elmúlt év végén. Az elmúlt fél 
évben több országos hálózattal történt együttműködés és 
több ezer egyéni vállalkozóval, kereskedővel, 
szolgáltatóval bővült a kedvezményadók köre. Most a 
nyári szezon, az üdülés, az utazások megkezdése előtt 
különösen érdemes böngészni közöttük! Vessünk egy 
pillantást az ország lefedettségére: 
http://www.edc.hu/teljesterkep. 
A hálózat- és kedvezménybővítés mellett technikai 
fejlesztésre is sor került. A www.edc.hu oldal már 
alkalmas internet hozzáféréssel rendelkező 
mobiltelefonnal történő böngészésre, vagyis ha a 
készüléken a saját helymeghatározás engedélyezett, akkor 

az adott környéken lévő elfogadóhelyeket képes 
megjeleníteni. A későbbiekben speciális igényeket 
kielégítő applikációk is várhatóak.
Az EDC elfogadóhelyek számának emelkedésével (napi 
5-10) heti hírlevelek helyett hetente kettő, majd naponta 
friss hírlevél kerül kiküldésre az MKE szervezeteknek. 
Sajnos a Burger King étteremhálózat új 
marketingvezetése nem biztosítja a megállapodás szerinti 
15 % kedvezmény megosztását oly módon, hogy teljes 
árú termékeire 10 %, az akciós kínálatra 5 % 
kedvezményt ad. Sőt, egyáltalán nem vették figyelembe az 
EDC logós kártyákat. Mivel az EDC hálózatot 
koordináló CardSolutions Group reklamációira, 
megkereséseire érdemi választ a Burger King vezetői nem 
adtak, a velük való megállapodás felfüggesztésre került. A 
www.edc.hu/kereso oldalakon éttermeik már nem 
szerepelnek.  Egyúttal több hasonló étterem-lánccal 
történt kapcsolatfelvétel, de eredményről még nem 
számolhatunk be.
A  oldalon új együttműködés www.edc.hu/halozatok
eredményeként, valamint kiemelt elfogadó partnerként 
szerepel a Pátria Irodaszer országos kereskedelmi 
hálózata. Ez már nem „csak” 10 % kedvezményt biztosít 
a kártyatulajdonosoknak, hanem 2 % jutalékot is fizet a 
vásárlások után, amiből 1%-ot visszautalnak az MKE-
nek.
Természetesen lehetőség van a helyi kiskereskedők 
ajánlására, bevonására is. A támogatói vagy partnerkártya 
előnyeiről szabadon kommunikálhat bármely kártya- vagy 
weblaptulajdonos. A  oldalon www.edc.hu/ajanlas
bővebben lehet tájékozódni az új támogatási/értékesítési 
bevételt generáló - a mobiltelefonokra optimalizált - 
webes alkalmazásról. 
Érdemes böngészni a  vagy a www.edc.hu/kereso
www.edc.hu/elfogadohelyadatok oldalán! Aki már ismeri 
az elfogadóhelyeket, annak ajánlott a 
www.edc.hu/elfogadohelyvaltozasok nyomon követése. 
Az MKE tagkártyán lévő EDC logó az akciós 
termékekre, illetve szolgáltatásokra az alapkedvezmény 

minimum felét biztosítja a 
kártyatulajdonosoknak. Ha már van, 
használjuk ki!

Kissné Anda Klára 
(MKE KEMSZ titkár, József  Attila Megyei 

és Városi Könyvtár, Tatabánya)
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