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TAGGYŰLÉS UTÁN ...

Talán nem dicsekvés, ha úgy réljük, hogy taggyűlésünk eredményes volt.
Az előkészítés során elhangzott észrevételek^ felszólalások, valamint 
az elfogadott határozat valóban előbbre viszik munkánkat. Természetesen 
osak akkofr, ha a oőlkitűzések valőraváltása érdekében valamennyien ősz- 
szefogunk,
űrömmel kell megállapítanunk, hogy a szakszervezeti osoportok általában 
nagy gonddal tanulmányozták át és vitatták meg az előzőleg hozzájuk el
juttatott határozattervezetet, A taggyűlésén felszólalók részben az egész 
tervezetet értékelték, részben a munka egyes részletkérdéseit vetették 
fel. Minden egyes javaslattal, észrevétellel az SZB foglalkozni fóg és 
az illetékesekkel Való megbeszélés után a Híradóban választ adunk,Szük
ség esetéli az egyes kérdésekben személyes megbeszélést is szeretnénk 
folytatni.
Talán egyetlen, de minden esetre fő fogyatékossága taggyűlésünknek egye
sek 5 óra utáni "lemorzsolódása" volt, A szakszervezeti tagság^ Így a 
taggyűlésen valő részvétel is önkéntes, do úgy véljük, hogy közös kér
déseink osak akkor oldhatók meg, ha azok megoldásában ki—ki tehetsége 
szerint részt vesz LEGALÁBB EGY TAGGYŰLÉS EREJÉIGI
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DOLGOZÓIAK JOBB ÜDÜLÉSÉÉRT

Bízvást elmondhatjuk, hogy minden illetékes igyekezett intézetünk gaz
dasági hivatalának és szakszervezetének segítségére lenni, hogy dolgozóink 
nyári pihenése minél jobb és zavartalanabb legyen.

Dolgozóink nevében KÖSZÖNETÉT KELL MONDANUNK könyvtárunk főigazgatójá
nak, Jóboru elvtársnőnek, aki a nyaralási idény tartamára Keszthelyen az 
igazgatóság' részére fönntartott vendégszobát is dolgozóink rendelkezésére 
boosájtotta,

Nrgy megértéssel siettek segítségünkre a felsőbb szakszervezeti szervek 
is, A SZOT üdülési főigazgatóságától és a Közalkalmazottak Szakszervezeté
től fölszerelésünk részbeni kiegészítésére 13 matracot és 10 takarét kap
tunk a nyaralási idény tartamára és segítettek az étkeztetés megoldásában 
is.

Külön meg kell emlékeznünk keszthelyi és ziroi gyűjteményünk dolgozóirél, 
akik helyben igyekeztek lehetőleg'minden kérdést megoldani ős szeretettel 
várják üdülésre menő dolgozóinkat,

így Ziroen 4 kétágyas,Keszthelyen 1 háromágyas és 3 kétágyas szoba áll 
dolgozóink rendelkezésére, valamint biztosítva van, hogy ar nyaralási idényt 
junius elején ni is megkezdhessük^



SZÜNTESSÜK MEG a fölösleges kiadásokat. Olyan célokra fordítsuk meglevő a— 
nyagi eszköz óinkét', ahol azokat va lan ennyiünk érdekében a 1 egerednénye s ebb en 
lehet felhasználni. Ez a lényege az ORSZÁGOS TAKARÉKOSSÁGI MOZGALOM indítá
sára vonatkozó .kormányhatározatnak,,
Meggyőződésünk,- hogy könyvtárunkban is szép számban van lehetőség felesleges 
kiadások megtakarítására. Ezeknek a lehetőségeknek felkutatására(kérjük dol
gozóink segítségét.
Könyvtárunkban is TAKARÉKOSSÁGI BIZOTTSÁG alakult, melynek feladata az inté
zet takarékossági*’ tervének elkészítése, Ezt elkészülte után ismertetni fog
juk dolgozóinkkal, A tervété gr ehajtásához azonban nindannyiu.uk ellenőrző iére 
és segítségére van szükség, Ezért a HÍRADÓ rendszeresen közölni fogja dol
gozóink Javaslatait, észrevételeit és megjegyzéseit,ha azt akár szóban,ikár 
Írásban közlik velünk,
A takarékossági bizottság tagjai a gazdasági hivatal részéről Deutsch Béláné, 
Póosi Árpádné és Till Fereno^ a pártszervezet részérő]4JRenkó_J2ál, a szakszer
vezet részéről pedig Kovács József ős Milhoffer Alajos, Esetleges kérdésekkel 
és Javaslatokkal hozzájuk íb lohot fordulni.

Tájékoztató a keszthelyi és ziroi vendégszobák igénybevételéről,
A vendégszobák Jun0 9—tői'dolgozóink rendelkezésére állnak, üdűtésyo Je
lentkezni máj, 29—tőJL jun, 5-ig’ a TT üdülési felelősénél, Eóri;. Anna 
elvtársnőnél lehet. Gyermekes családok üdültetésére osak'Keszthelyen biz
tosítunk lehetőséget,itt tehát ezek előnyben részesülnek*,
A váltás az üdülési idény kezdetétől mindkét helyen kéthete?j£ént Iqbz, 

Keszthelyen 03ütörtökön, Ziroen pedig szombaton ;A szobákat a váltási na
pon déli 12 órától lehet átvenni és az előtto való nap dőli 12 órájáig 
át kell adni,

A szobák általában a legszükségesebb felszereléssel el var-mak látva, 
Keszthelyre azonban párnahuzatot mindenkinek magának, kell /innia,

ZIRCEN* mosás .14,takarítás 25 ft.ágyanként bzámitvacA takarításban a 
víz felkészitése is henne van,Üzomi ebédet 8*90*TcnáégIő3 előfizetésós 
ebédet 5,70 forintért lehet kapni,

KESZTHELYEN; mosás 10,takarítás 25 ft,ágyanként számitva,Jule 1-től 
üzeni minőségű ebédet 6 forintos áron tudunk biztositan. ,de tárgyaláso
kat folytatünk az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetével, ahol Jun3 
15-tfi 28 forintért napi négyszeri étkezést, 13 forintért pedig ebédet 
iudrltfc biztosítani olvitelre,v, ottani fogyasztásra a >201 üdülőkben 
szokásos oánvonalon. A kedvezményes strandhooználr.. érdekében a tár
gyalások még folynak*,
Az étkeaéppe való igényt a Jelentkezéskor be kell Jelenteni,

A TT FELHÍVÁSA.Keszthelyen gyermekes osaládáink üdültetéséhez egy gyormek- 
ágyrr van szükségünk,Ezt biztosítani nem tudjuk, ezért \ könyvtár dolgozóinak 
segítségét kérjük..—Amennyiben dolgozóink közül ván va Ír kinek egy használaton 
kívüli gyormekágya natraooal együtt^kérjük„hogy ezt a nyaralási idényre köl- 
osönk.éppon bocsássa az SZB,illetve az ősszdolgozók rerielke-zé3Óro0—A felaján
lott gyoroekágy olszállitásáről* és haza juttatásáról gondoskodunk, A be jelen
tést Hoffer elvtársnőhőa kérjük..

-------------------- HÍREK SZAKSZERVEZETE ÉLE TÜNKBŐL

A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának oln ifce felol,.Szerk9 
Kovács József-Országos Széchényi Könyvtár házi sokra.


