
Mikoly Andrea (Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged) beszámolója kétnapos 

országos értekezletről 

 

A KKDSZ központi Irodája idén október 26-27-re két napos titkári értekezletet szervezett 

Tatán. Várakozással néztem a két nap elébe, mert egyrészt nagyon vonzott, hogy végre egy 

kicsit a többi titkárt is megismerhetem jobban, másrészt örömmel töltött el az a  gondolat, 

hogy egy olyan városkában leszek két napot, ahol még nem jártam, de már sok szépet 

hallottam róla. Az előzetesen kiküldött program rengeteg jó előadással kecsegtetett, mely 

szintén várakozással töltött el. Nem régóta vagyok még titkár, sok alkalmam nem volt még 

arra, hogy a többi kollégát is megismerhessem, beszélgethessek velük, erre jó alkalom 

kínálkozott a titkári értekezleten. Végre elérkezett a várva várt nap reggele, elindultunk két 

szegedi titkár társammal együtt. Az utazás feledhető volt, és rögtön el is felejtettük, amint 

megérkeztünk a tatai állomásra, ahol a tatai kisvonat, a "Dottó már várt bennünket...és ezennel 

kezdetét vette a két napos "fejtágítás." Csóti Csaba  elnök köszöntője után egy fenséges ebéd 

várt ránk,majd pedig elkezdődött a feszített ütemű délután... 

A két nap alatt nagyon sok előadást végig hallgattunk, melyek egytől egyig hasznosak voltak. 

Nekem személy szerint talán a legfontosabbak a bérpótlék, bérharc kérdésköre, a vezetői 

pályázatok elbírálásának szempontjai, a Megválasztottak most mi lesz? című könyv 

ismertetése, az Alternatív vitarendező szolgálat bemutatkozása és végül, de nem utolsó 

sorban a Sör és a szakszervezet című előadás tetszett a legjobban. Utóbbi a rekeszizmomat 

tornáztatta, előbbieknek viszont úgy  gondolom munkám során nagyon  is hasznát tudom 

venni. A Megválasztottak most mi lesz? című előadásnak azért örültem nagyon, mert nem 

vagyok még tapasztalt titkár, sok új ötletet kaptam a kollégáktól és ami a legfontosabb újabb 

lendületet, erőt munkám folytatáshoz. 

 

"Dottóval"  a városnézés nagyon szép volt, az idő kegyessége is hozzájárulta felejthetetlen 

élményhez. Majd következett a vacsora, ami ha lehet, akkor talán még fenségesebb volt, mint 

az ebéd. Vacsora után a már fent említett  "sörös" előadást hallgattuk meg  Katona Csaba 

történész előadásában. Majd pedig egy éjszakába nyúló kötetlen beszélgetés, közös éneklés 

következett, mely a tábortüzes osztálykirándulások hangulatát idézte vissza. Másnap még 15 

óráig folytak az előadások, sajnos nekünk, szegedieknek 13 óra után el kellett jönnünk, hogy 

még időben haza tudjunk érni... 

 

Végezetül: nagyon hasznos előadásokat tartalmazó, komoly szakmai vitákkal fűszerezett, 

kellemes hangulatú kétnapos titkári értekezletnek lehettem vendége, melyet nagyon köszönök 

a szervezőknek. 

 

Mikoly Andi  

 

 


