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Ünnepi alkalomra érkeztünk Tatára június 19-én, ahol emlékülésen vettünk 

részt. Az MKE I. Vándorgyűlésének 40. évfordulóját ünnepeltük (1969-2009). 
A meghívott vendégek először Tata város polgármesterét hallgathatták. Szívé-

lyes meghívását, miszerint látogassuk meg városukat turisztikai céllal is, örömmel fo-
gadtuk. 

Versösszeállítás következett a ” Ment-e a könyvek által a világ elébb?” címmel 
Petrozsényi Eszter helyi könyvtáros előadásában. (Könyvekről szóló versekből  állított 
össze ”montázst”.) 

Papp István, az MKE volt főtitkára lépett a mikrofonhoz. Előadásának cí-
me:”Ment-e a világ előbbre a vándorgyűlések által?” Élvezetes előadása méltán volt a 
nap fénypontja. A tőle megszokott tartalmas, és lényegretörő mondanivalóval emlékez-
tette és  szórakoztatta a hallgatóságot. Természetesen megadta a választ a címben feltett 
kérdésre. Tanulmányát elolvashatjátok a Könyvtári Figyelőben. 

Az előadók közül Bakos Klára, az MKE elnöke kicsit megbolygatta a nyugal-
masnak ígérkező tanácskozást. Előadásának címe: A jelen könyvtárszakma feladatai, 
kihívásai, reményei. Kihangsúlyozta a jelenlegi TIOP-os pályázat könyvtárfejlesztő 
jelentőségét, ugyanakkor a jelenlévők között sokan voltak akik nem nyertek a pályáza-
ton, és felháborodva tették szóvá sérelmeiket. A házigazda csillapította le a hangulatot, 
és pozitív gondolkodásra „szólított” fel mindenkit. 

A délutáni előadás címe: Az első vándorgyűlés és a tatai könyvtár. Előadó: 
Márkusné Sinkó Ildikó, a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója. A beszá-
molót a háttérben vetített régi fekete-fehér képek tették színesebbé. Hallhattuk a régi és 
az új problémákat (pl. a beázások minden időben megkeserítették a könyvtár életét).  

Az utolsó előadás címe: Az MKE Komárom Esztergom Megyei Szervezetének 
elmúlt 40 éve, az előadó Kissné Anda Klára, az MKE Komárom Esztergom Megyei 
Szervezet titkára. A felsorolt számszerű adatok túl részletezőre sikerültek, és kissé hosz-
szúnak tűntek, akárcsak a 40 év. 

A hallgatóság izgatottan készülődött a városnézésre, előtte azonban emléktábla 
avatás következett. 

Az 1969-es Vándorgyűlés tiszteletére készített táblát Bakos Klára avatta fel. 
Következhetett a városnézés a Dotto kisvonattal. Tata város csodálatos fekvé-

sű, kellemes éghajlatú város, látnivalók sokaságával. A 35 fokos melegben felüdülés 
volt az angol parkban tett látogatás. Hatalmas „Ős” fák és a Cseke –tó látványa feledhe-
tetlen. Aztán megpillantottuk az Öreg tavat és a várat. Jártunk a Kálvária dombon, és 
láthattunk néhány malmot, amelyek üdülőként ill. étteremként üzemelnek. 

Tartalmas, jó hangulatú tanácskozáson, ”baráti találkozóval” zárult, amely kö-
szönhető a házigazdáknak. Jól éreztük magunkat! Tata a vizek és a malmok városa, no 
meg a könyvtárosoké. Tata visszavár! 

 
 
       Nagyné Tóth F. Julianna   
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Zalai könyvtárosok a tatai városnéző kiránduláson 
 

 




