
1980. június 3.

j választás"!

1980. május 21-én, szerdán 16 órakor a Díszteremben VÁLASZTÓI ÉRTEKEZLET-et 
tartottunk, melynek utolsó napirendi pontjaként került sor az uj Szakszer
vezeti Bizottság és tisztségviselők megválasztására.
A titkos szavazás eredményéről a szavazatszedő bizottság a következőket ál
lapította meg:

a vezetősegválasztó bizalmi testületi ülésen megjelent szavazásra jo
gosultak száma: 45 fő 
a kiosztott szavazólapok száma: 45 db 
a leadott szavazólapok száma: 44 db 
ebből érvényes szavazólap: 44 db

A választás eredményeképpen az új Szakszervezeti Bizottság tagjai a követ
kezők /a nevek mellett zárójelben közöljük az időközben szétosztott reszor
tokat/:

elnök: Karácsonyi Rózsa
titkár: Dr.Susánszky Zoltánné
tagok: Csapó Edit /Ágit.-prop./

Divényiné Váradi Zsuzsa /TT elnök/
Gerő Zsoltné /Nőfelelős/
Heltai János /Ifjúságfelelős/
Horváth Tiborné /Kultúr-és sportfelelős/
Milhoffer Alajos /Bér- és munkaügy/
Nagy Zoltán /Munkahelyi demokrácia - érdekvédelem/ 
Rosta Lajosné /Munkavédelem/
Szinainé László Zsuzsa /Gazdasági felelős/

küldött: Dr.Susánszky Zoltánné

Társadalombiztosítási tanács tagjai:
elnök: Divényiné Váradi Zsuzsa
segélyezési felelős: Patay Lászlóné 
üdültetési felelős: Losonci Andrásné
nyugdij előkészít ő: 
munkásellátási f.:

Kovács B. Istvánná
Nemeshanyi Hubáné

Felhívjuk munkatársaink figyelmét, hogy problémáikkal az egyes reszortok 
felelőseihez forduljanak. Szakmai munkánk nyugodt végzése érdekében kérjük, 
hogy naponta d.e. 10 h.-ig keressenek fel bennünket telefonon vagy személye
sen.
Patay Lászlóné távolléte alatt a júniusi segélykérelmeket kérjük Divényiné- 
hez eljuttatni legkésőbb 13.-ig.Saját érdekeben a segélyt igénylő nyomtat
ványokat mindenki pontosan töltse ki /gyermekét egyedül nevelő szülő a ' 
tartásdij összegét is tüntesse fel/, részletesen indokolja kérelme okát.



A bizalmik szintén érdemleges információt adjanak. Főbizalmik aláírása
elengedhetetlen.
Számvizsgáló bizottság tagjai: Fejes Józsefné

Malek Magda
Reisenleitner Lajosné

Munkaügyi döntőbizottság:
elnök: Dr.Tóth Lajos

elnökhelyettesek: Dr.Batári Gyula
Dr.Borsa Gedeon

tagok: Belencsik Lajos
Bor Kálmán
Dr.Illyés Katalin
Dr.Szente Ferenc

| ÜDÜLÉS|

A kérelmek figyelembevételével a TT május 28-i ülésén döntött a Miskolc
tapolcai családos üdültetés beosztásáról:

í, épület 
Görömböly u. 39*

I. turnus - VI.10-19. 
Murányi Mihályné és családja 
Sándor Istvánné és családja
II. turnus - VI.20-29. 
Stroh Tamásné és családja 
Rosta Lajosné és családja
III. tumus - VI.3O-VII.19. 
Németh Jánosné és családja 
Csillag Ildikó és gyermeke
IV. turnus - VII.10-19. 
Tóth Tiborné és családja 
Gyurján Istvánné és két gyermeke
V. turnus - VII.20-29. 
Fái Albertné és családja 
Palotás Endréné és családja

VI. turnus - VII.30-VIII.9.
Papp Árpádné és családja 
Somogyi Lajosné és gyermeke 
Horváthné Solymár Ildikó és gyermeke
VII. turnus - VIII.10-20.
Szénási Lászlóné és családja
Horváth Miklósné és gyermeke
VIII. turnus - VIII.21-31.
Kaibin^er Károlyné és családja 
Illy Lászlóné és családja

II, épület 
Görömböly u. 73.

Széchenyi Tibor és édesanyja

Gál Ágnes. Gál Júlia és szüleik

Béres-Deák Lászlóné és családja

Bárdosy Éva és családja

Sonnevend Péter és családja

Zahoray Gyuláné és unokája 
Szeles Árpádné és családja

Kálóczy Lajosné gyermeke és nővére 
Szalai G. Rozália és gyermeke

Beck Ivánná és két gyermeke 
Zágoni Ilona és Teremy Krisztina



(gratulálunk!

Szilvássy Zoltánnét, a könyvtárunk keretében működő Nemzeti ISDS Központ 
vezetőjét, a Párizsban ez év áprilisában megtartott 3.ISDS közgyűlés a. 
rendszer Igazgató Tanácsának elnökévé választotta. Szilvássy. Zoltánná az 
elmúlt két évben az alelnöki tisztet látta el.
Kinevezéséhez szeretettel gratulálunk és sok erőt kívánunk felelősségteljes 
megbízatásához.

|KÖZLEMÉNYEK |

A Keresztury jutalomra kiirt pályázati felhívás szövege /megjelent az OSZK 
Híradó 1979.évi 9-10.számában/ egyértelműen kimondja, hogy "a pályaművek 
megkívánt terjedelme három szerzői iv". Ennek ellenére munkatársaink két 
olyan tanulmányt is beküldtek, amelyek e követelménynek nem felelnek meg.
A "Balaton", illetve a "Salva venia" jeligével beadott dolgozatok - az elő
írtnál kisebb terjedelmük miatt - a pályázaton nem vehetnek .érászt,
A tanulmányokat Németh Mária tudományos titkártól /Múzeum u.3. II.emelet/ 
lehet átvenni.
Felhívjuk a szerzők figyelmét arra, hogy ha tovább dolgoznak' témájukon és 
tanulmányaik terjedelmét kutatásaik kiszélesítésével növelik, a következő 
évi pályázatra azokat ismét beküldhetik.

NÉMETH .MÁRIA

Államvizsgára készülők figyelmébe.
Az OM 2/1976.sz. rendelete szerint a népművelő-könyvtáros szakot, illetve 
könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek az 1980/81 tanév végéig tehetnek 
államvizsgát. Ennek értelmében - az OM.Pedagógusképző osztályának tájékozta
tója szerint /ld. Tájékoztató a 2/1976./IX.14./ OM számú rendelet alapján 
szervezett tanárképző főiskolai könyvtáros államvizsgákhoz, Bp. 1979. OSZK- 
KMK./ - a vizsgázni szándékozóknak legkésőbb 1980. december 1-31. között 
kell jelentkezniük. Az államvizsga letételére csak azok kapnak lehetőséget, 
akik december 31-ig jelentkeznek valamelyik főiskolán.

Megjelent - A kulturális miniszter, a Közalkalmazottak Szakszervezete 
elnöksége, és a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége elnöksége irányelvei 
a munkahelyi demokrácia fejlesztéséről. Tanulmányozása valamennyi munkatár
sunk számára igen hasznos lenne.

*]ffiivelődésügyi Közlöny, 1980. 10.sz. 443-445.p.



|'uj KÖNYVESBOLT |

A Táncsics Szakszervezeti Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Budapest és 
Pest megye szakszervezeti és munkavédelmi kiadványokkal való ellátására új 
kirendeltséget hozott létre a Szakszervezeti Kiadványbolt és a Munkavédelmi 
Kiadványbolt összevonásával. A kirendeltség tevékenységével elő kivánja se
gíteni, hogy a mozgalmi munka ellátásához és a munkavédelmi tevékenységhez 
szükséges kiadványok gyorsan, kellő mennyiségben jussanak el megrendelőik
hez. Az új kirendeltség postai úton is elfogad megrendeléseket.
Cím: BUDAPEST V., 1051 Guszev u. 12.

| HANGVERSENY |

A Közalkalmazottak Szakszervezete "Szocialista.kultúráért" és "Kiváló 
együttes" jelvénnyel kitüntetett központi szimfonikus zenekarának A és B 
bérletben meghirdetett "Puskin-kerti hangversenyek" o. nyári rendezvényeire 
bérletek igényelhetők. Bérlet árat 75.- Ft. Részletes műsor és időpontok 
kultúrfelélésünknél.

( FIGYELEM! |

Kérem tisztségviselőinket és mindenkit, aki érdekelt; fokozottabban ügyel
jenek arra, hogy környezetükben a Kis Hiradó mindenkihez eljusson. A Kis 
Hiradó ugyanis - a benne közölt friss, sürgős, határidős közleményeivel - 
csak igy képes szerepét betölteni.

szb.titkár

ÜDÜLÉS MÉGEGYSZER....

1 db szóló beutalót lehet még sürgősen megpályázni Losonci Andrásnénál 
július 20-ig. «
Üdülés időpontja: szept, 11-24. Fonyód, Közalkalmazottak üdülője, ár: 504.-Ft

(meghívó I
Szabad pártnap! 1980. június 11-én, szerdán délután 5 órakor a Díszteremben 
Púja Frigyes külügyminiszter aktuális külpolitikai kérdésekről tart tájé
koztatót.
A könyvtár MINDEN DOLGOZÓJÁT szeretettel várjuk!


