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SEGÍTSÉGET kérünk

Július 15-től előre láthatóan augusztus.31-ig új villanyvezetékeket szerel-, 
nek fel a gyöngyösi Miiemlék Könyvtárban. A munkát naponta reggel 6-kor kéz- . 
dik és este 8-kor fejezik be /szombaton és vasárnap is/» Könyvtárunknak reg
gel 6-tól 13 -ig ügyeletet kell tartania. /A délutáni ügyeletét a műemlék 
könyvtár alkalmazottjai és más helybeliek látják el./
A Il.főosztály vezetése $z intézmény KISz szervezetének támogatásával a 
fiatalok segítségét kéri. Kérjük azokat a fiatalokat, akik egy-egy heti, 
esetleg ennél rövidebb vagy hosszabb időtartamra az ügyeletet vállalni tud-, 
ják. jelentkezzenek június 30-ig Heltai Jánosnál /RMNY csoport, 134-400/31/*  
A nekik megfelelő időpontot vagy időpontokat a jelentkezéskor közöljék. A 
könyvtár kiküldetést és helyben-‘olcsó ebédet biztosit. /Délutánonként Gyön
gyösről a Mátra kirándulásra alkalmas részei fél óra alatt elérhetőek./ 
A jelentkezők az illetékes osztályvezetők hozzájárulását előzetesen szerez
zék meg!

ÜDÜLÉS

A Kulturális Minisztériumtól szerzett beutalókkal az alábbi OSZK dolgozók 
üdült ek illetve f ognak üdülni:

Balatonlelle június 5-től
Horváthné Payer Berta és gyermeke 
Hausenblasz Róbertné és családja 
Miklóssy János és családja 
Velich Sándorné és családja
Balogh Attiláné
Orbán Emőke
Hoffer Rezsőné és családja 
Horváth Józsefné és férje

június 19-től
Baczoni Tamásné és családja

augusztus 27-től
Kasánszky Zsombor és két gyermeke



Balatonföldvár június 6-tól
Biegelbauer Pál és családja
Rákóczy Csabáné és gyermeke
Szilágyi József

június 20-tól
Moór Istvánná és két gyermeke
Maksa Lajosné és fia

augusztus 15-től
Kucska Lászlóné és családja
Szende Lászlóné és három gyermeke

augusztus 28-tól
Papp István és felesége
Nemere Zoltánná és férje

MISKOLC-TAPOLCÁN ÜDÜLŐKNEK

A szakszervezeti bizottság által bérelt házak cime: Miskolc-Tapolca, Göröm- 
böly u. 39. ill. Görömböly u. 73. A térképen jelöltük.

Megközelítése: vonattal érkezők a miskolci pályaudvarról az 1-es busszal, 
vagy villamossal menjenek az Ady Endre utcáig. Az Ady Endre utca vezet a 
Búza térre, ahol a tapolcai 2-es, 102-es busz végállomása van. A strandnál 
kell leszállni.

Étkezési lehetőség: Tejivó /főtt ételt is lehet kapni.reggeltől estig/, 
Kisvadász Étterem, Strandvendéglő /kiszolgálás a strand felől is/, Anna Szál
ló étterme, Lidó és Junó Szálló étterme.

Fürdési lehetőség: strand, Barlang és termál fürdő /nyitott része is van/. 
A víz hőfoka 28-30°.

Kirándulási lehetőség: A Tapolca-kömyéki erdők, Lillafüred /kisvonattal, 
vagy az 1-es, 101-es busszal a Majális parki végállomásig, onnan az 5-ös, 
105-ös busszal/*  Ómassa-őskohó /kisvonattal, vagy az 1-es, 101-es busszal a 
Majális parkig, onnan a 15-ös, 115-ös busszal/.

Kellemes nyaralást, jó pihenést kíván

a szakszervezeti bizottság





MUNKAHELYI OLIMPIA

Intézményünk szakszervezeti bizottsága május 5» “ Június 19. között rendez
te meg a munkahelyi olimpia sakkversenyét.
A verseny első három helyezettje:

1. Illy László 4,5
2. Utasi Péter 3,5
3. Babucsik Péter 3,5

Á kiegyensúlyozott erőviszonyokra jellemző, hogy a holtversenyt a Berger- 
Sonneborn számítással sem sikerült kiküszöbölni, végülis az egymás elleni 
eredmény számított.
Dicséret illeti a többi résztvevőt is /Pázmán Péter, Koncz János, Szente 
Péter/, mivel az utolsó fordulókig harcban álltak a jobb helyezésért.
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