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Tartalom-

Most életére, munkásságára és a Műszaki Könyvtáros
Szekcióban közösen eltöltött évtizedekre, a vele leghosszabb
időt együtt dolgozó Maráczi Lászlóné Magdolna (aki szintén az
MKSZ vezetőségi tagja volt) nekrológjának soraival kívánunk
emlékezni és szervezetünk nagyjainak sorába örökre beiktatni.
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Beszámoló az MKSZ
2018-as Luca napi
rendezvényéről

Titkári beszámoló
az MKSZ
2018. évi munkájáról

Tavaly beszámoltunk arról a szomorú hírről, hogy régi kedves tagtársunk, később az MKSZ egyik vezetője és az alapító intézményünknek a BME OMIKK-nak a volt főigazgatója
Liszkay Béla tavaly tragikus gyorsasággal elhunyt. Búcsút
szerveztünk nevében a Magyar Szentek templomában 2018.
XI. 09-én, az Emlékező Gyászmiséjén részt vehettünk mi is.

Emlékét örökre megőrizzük!
Szokásaink szerint idén is már a Magyar Kultúra Napi nyitórendezvényünkön 2019. január 22-én az OSZK-ban összegyűltünk, hogy megvitassuk az évi munka és rendezvény-programunkat, a sikeres és szép Szendrey Júliáról készült kiállítás
szakvezetéssel történt megtekintése után. A kellemes teázás
és sütemények elfogyasztása mellett már itt lehetősége nyílt
a résztvevőknek, hogy befizethessék a tagdíjaikat Fazekas
Jutka gazdasági felelősünknél.

16

Tájékoztató 2019-es évi
tagdíjbefizetésről
(a képen: Fazekas Jutka
gazdasági felelős)
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Ezt a személyes befizetési lehetőséget szeretnénk biztosítani
még további 2 alkalommal február hónapban, hogy az e hó
végén lejáró s az eddig az ingyenes múzeumi belépés lehetőségét a továbbiakban is lehetővé tevő bélyegeket a tagtársaink mielőbb megkaphassák.
(Részletek a 16. oldalon)

Nagy Zoltán
Elnök
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Nekrológ Liszkay Béla (1954-2018)
Liszkay Béla 1954-ben Budapesten született. 1978-ban kezdett el dolgozni a Budapesti Műszaki
Egyetem Központi Könyvtárában, élete első és egyetlen munkahelyén. Munkáját kezdetben
könyvtárosként, majd osztályvezetőként, megbízott főigazgató-helyettesként, 2012-től pedig
főigazgatóként végezte.

Elkötelezett könyvtáros, a technikai újításokat pártoló és létrehozó
személyiség volt. A BME Központi Könyvtárában nevéhez fűződik az
1980-as években kidolgozott lyukszalagos nyilvántartással gépesített folyóirat-rendelési folyamat, majd később a Regiszter nevű folyóirat-nyilvántartási szoftver kidolgozása. Részt vett a Magyar Könyvtáros
Egyesület Műszaki Szekció elnökségi munkájában, a Magyar Periodika
Kör elnökségi tagja volt. Irányítása alatt az 1990-es évek elején bevezették a számítógépes integrált kölcsönzési rendszert. Az EISZ Nemzeti
Program keretében az országos elektronikus folyóirat–hozzáférések
rendszerének kidolgozásában a kezdetektől részt vállalt.
Az egyetem oktatóival együttműködve megalkották a BME Publikációs Adattárát, majd megszervezték a Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) intézményi támogatását.
A Periodica Polytechnica című műegyetemi folyóirat-család szerkesztési folyamatát a mai kor igényeinek megfelelően alakították át közreműködésével, valamint a könyvtárban valósult meg a felsőoktatási rangsorokkal kapcsolatos belső egyetemi szolgáltatás is.
Szakmai tevékenységet nemcsak a BME-n, hanem a veszprémi Pannon
Egyetem Könyvtárában is végzett. Emellett részt vett a Magyar Könyvtáros Egyesület Műszaki Szekció elnökségi munkájában, valamint a Magyar Periodika Kör elnökségi tagja volt.
Munkásságával kiemelkedő mértékben járult hozzá a BME könyvtára és
az Egyetem ismertségéhez és elismertségéhez, valamint ahhoz, hogy a
hallgatók hozzájuthassanak a szakmai és versenyképes tudáshoz. Szakmai elhivatottságáért a BME Rektorától 2018-ban a Műegyetem legrangosabb kitüntetését, József Nádor Emlékérmet vehetett át.
A kultúra, irodalom, történelem területén is széles látókörrel és ismeretekkel rendelkezett, és ezekről szívesen beszélgetett barátaival, kollégáival. Munkatársaira segítőkészséggel, emberséggel figyelt.
Azt tervezte, hogy nyugdíjasként továbbra is segíti a Neki oly sokat jelentő intézmény munkáját. Ezt már sajnos nem válthatta valóra, de a
BME könyvárában eltöltött 4 évtizednyi áldozatos munkája nem merül
feledésbe.
Maráczi Lászlóné

Liszkay Béla (1954-2018)
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Beszámoló a Monet bécsi kiállításról
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagjaival adventi kulturális szakmai napot szerveztünk a világhírű C. Monet festőművész eddig még együtt soha nem látott számú
nevezetes festményének megnézése céljából Bécsbe az Albertina Múzeumban lévő kiállítása
keretében.

Látogatás az Albertinában a Monet kiállításon
A mintegy 41 különböző európai, amerikai, ázsiai és ausztráliai múzeumokból
másfél év munkájával összeválogatott Monet életmű anyag valóban csodálatos festmények megnézését ajánlotta, a már hónapok óta rendkívüli nagy
számban odalátogató érdeklődő hazai és külföldi vendégeknek az e tárlaton
kívül is igen gazdag európai modern festészeti gyűjteményekkel rendelkező
Albertina képtár gyűjteményei között is.
Mintegy közel 3 órát töltöttünk bent megmerítkezve élete és munkássága
legkülönbözőbb korszakainak képeiben, beleértve a már a szemromlása és
vakság közeli állapotában festett un. rózsás álomszerű képeit is az 1920-as évekből.
Egészen az 1926. december 05-én bekövetkezett haláláig.
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Szerencsésen bejutva láthattuk is ennek a következményeit, miután a legtöbb
osztrák általános és középiskola e napara szervezte meg a gyerekek odalátogatását, lefelé nézve az emeleten lévő főbejárattól, kígyózó sorokban álltak és
vártak többszázan a még aznapi bejutásban reménykedve.
Mi beérve a kiállításra kisebb 3-5-7 fős csoportokra szétválva vagy teljesen szólóban is végigjárhattuk a körülbelül 20-25 teremből álló kiállítást; megismerkedve
az impresszionizmus különböző korszakaival is, Caude Monet csodás táji élményeket különböző napszakokban megörökítő festményei által.
Séta Bécs óvárosában
A képi élmények hatása alól alig felocsúdva léptünk ki a verőfényes Bécs
belvárosának utcáira, majd közös sétára indultunk az óváros központjába a
magyar Szent Istvánról elnevezett Stepansdomhoz. Itt megnéztük a csodás
gótikus templomban elhelyezett Máriapócsi könnyező madonna képet is,
amelyet I. Lipót császár hozatott ki és 1697-ben helyeztette el a dómban, azóta is
sokezren látogatják meg naponként.
Adventi vásár a a Városház téren
Ezt követően a Rathausplatzon lévő nevezetes adventi vásárba sétáltunk át.
Itt megcsodáltuk a nevezetes vásári bódékat, a kivilágított adventi gyertyákat
és megkóstolhattuk a finom forraltbort is, a drága de emlékezetes kerámia
mikuláscsizmákból.
Értékes és sokszínű napot tölthettünk együtt a Műszaki szekció tagjaival és
rokonaival, ismerőseinkkel.

Azért, mert a kiállítás már 2019. január 6-án, azaz vízkereszt napján bezár, már
most, december elején megszüntették az újabb csoportok fogadását múzeumi
szakvezetéssel együtt. Nekünk az MKSZ 35 fős csoportjának is csak, a még
jó időben elkezdett német nyelvű levelezés, és az Albertina Múzeum kedves
Lassy-Beelitz Friderika munkatársa segítőkészségének és támogató ügyintézése
s szívessége folytán sikerült még az utolsó pillanatban mindannyiunk részére
együtt a belépőjegyet megszereznünk, ezúton is mondjunk köszönetet érte.
Így tudtunk eljutni 2018. december 05-én reggel 6 órai Budapestről való indulással a hivatalosan 10 órakor nyitó múzeumba e napon. Már 9:30 körül
sikerült bejutni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a kedves osztrák múzeumi
kolléganő elárulta nekünk, hogy tekintettel Monet halálának évfordulós napjára ez egyszer kivételesen korán azaz reggel 09 órakor már kinyit az Albertina
Múzeum és este 21 óráig, azaz 12 órán át nyitva lesz.

Ezek között volt Juhász Előd most már barátunknak is mondható utastársunk
aki évtizedeken át a TV ben vezette a Zenebutik nevezetes műsorát. Az Ő
kedves falajánlása nyomán egy remek kis írását is közreadhatjuk, amelyet hálás szívvel fogadtunk és osztunk meg olvasóinkkal is
Borkóstoló a sporoni Lővér pincében
Ezek után indultunk vissza Magyarországra, és egy igazán érdekes Sopronba tett kitérővel folytattuk tovább utunk, ahol megálltunk a Lővér
Pincészetnél, ahol Magyar Dezső főborász közel egy órás érdekes előadást hallgathattunk meg a soproni és Sopron környéki borászat történetéről és jelenkori eredményeiről. Ennek értékeiről a finom helybéli
termékek: sajtok, tepertők és sonkaszeletek mellett, a pincészetük jeles
borainak megkóstolása útján győződhettünk meg.
Nagy Zoltán
MKSZ elnöke
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Juhász Előd írása:
Kis visszatekintés
Találkozásunk előzménye egy emlékezetes
padovai kirándulás, melyet az OSZK, a Pen
KLub, Szőcs Géza szervezett tavaly októberben Janus Pannonius szobrának felavatására.
Neves művészek koncertje tette teljessé a
szoboravatást. Néhány név: a Keller Vonósnégyes, Bogányi Gergely, Gyöngyösi Levente.
Így kerültem kapcsolatba Tüske igazgató úr
csapatával, többek között Lengyel Szilviával.
Akinek hetekkel ezelőtt említettem, hogy ha
szerveznek a bécsi Monet kiállításra közös kirándulást, boldogan csatlakozom. És egyszer
csak kaptam a telefonhívást: pár nap múlva
lesz, siess, még éppen van hely az autóbuszon...

mkemksz hírlevél 2019/1.

Séta Bécs óvárosában

útitársak között. Rögtön hozzáteszem,
„alkalmazkodni” nem igazán kellett, mert
e közösségben azt hiszem, mindenki azonnal
otthon érezheti magát. Pillanat alatt kiderült,
itt nem egyszerűen kollégákról van szó, hanem barátokról, vagy még inkább: remekül
összeszokott nagy családról. Akiknek sok
éves-évtizedes közös múltja van, rengeteg
nagyszerű emléket, élményt őriznek. Jó volt
köztük eltölteni egy napot!
Nem vagyok művészettörténész, de zenetörténész létemre Monet mindig is egyik nagy
kedvencem volt - és marad. Lenyűgöző
élmény a kiállítás! Az ott töltött két és fél óra
alatt háromszor jártam körbe. Először al freskó,
majd kicsit alaposabban, végül a kedvenc
festményekre koncentrálva. De még más élmények is vártak ránk december 5-én: közös
séta a bécsi belvárosban, Zoltán személyes
kommentárjaival, majd a Rathaus előtti karácsonyi vásár. És hogy a hazai benyomások is gazdagodjanak: befejezésül kitűnő
kalauzolással ismerkedtünk a Lövér pnice
históriájával és persze, kóstoló formában,
produktumaival.
Harmónia és életöröm uralta mindvégig ezt
a napot. Még az Ég is kegyes volt hozzánk:
enyhe idő, szikrázó napsütés kísért bennünket mindvégig. Monet mester művei mellett
a most megismert „nagycsalád” baráti hangulatát viszem magammal szép emlékként.
Köszönet érte!

Nagy Zoltán MKSZ elnök úrral, a kiránduló
társaság vezetőjével korábban nem ismertük
egymást, de az első találkozásnál már úgy
tűnt, mintha barátságunk több évtizedes
lenne. Ugyanígy pillanat alatt otthon éreztem magam a zömmel könyvtárosok-alkotta

Juhász Előd

Forraltborozás
az adventi vásáron

Magyar Dezső főborász
bemutatja a borászatot
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Beszámoló az MKSZ 2018-as
Luca napi rendezvényéről

A Műszaki Könyvtáros 2018 . évi évadzáró taggyűlésére és Luca napi rendezvényére
2018. december 13-án került sor.

Beszámoló

Program:
Évzáró taggyűlés
– titkári beszámoló
– elnöki beszámoló
– ellenőrző bizottsági beszámoló
– MKE tanácstagi beszámoló
Az MKSZ 2018. évi beszámolóinak és a 2019. évi előzetes munkatervének megvitatása és elfogadása
Luca napi kulturális program
1. Könyvbemutató
Bihari Zoltán tagtársunk most megjelent MAGYAR
CUKRÁSZDÁK ÉS KÁVÉHÁZAK című szép színes fényképekkel a legjobb cukrászdáinkat és cukrászainkat
megidéző könyvét kívánjuk bemutatni, amely sok örömet nyújthat. Remek ötleteket is kaphattunk, mert
a bemutatót két neves cukrász tette „édesebbé”
saját remekművű készítményeik kóstolással egybekötött tesztelését biztosítva.
2. Cukrászvendégeink:
Kemenes Cukrászda
Budapest. I. Attila út 12
Vezető cukrász: Kemenes Edith
Erika Cukrászda
Kesztölc, Szabadság tér 14,
Vezető cukrász: Kara Józsefné, Erika
3. Vetített filmes és képes beszámolók
a. Videofilm az MKE vándorgyűlésen Keszthelyen
a Hableány nosztalgia hajón tartott programunk
élményeiről. Farkas István tagtársunk mint filmrendező bemutatta kis filmjét.
b. Vetített képes beszámoló a Bécsben töltött szakmai
napunkról
Összeállította és fényképezte: Tolnai György tagtársunk
AZ élményeket felelevenítette: Nagy Zoltán
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4. Cukrászremekek kóstolója
Mint mindig az MKSZ idén is gondoskodott egy szerény büféről, de
batyubál alapon tagtársaink és a szakmai utazásainkon részt vettek is
hoztak süteményeket.
Az MKSZ vezetősége nevében köszönjük mindenkinek, aki a Luca nap
előkészítésében, megszervezésében részt vett és a finom süteményekkel megjelenve emlékezetessé tette ezt a jelentős taglétszámú
rendezvényünket.
Nagy Zoltán
Elnök
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Titkári beszámoló az MKSZ
2018. évi munkájáról

Beszámoló

Szekciónkban 2018-ban ennyi tagunk volt:
144 regisztrált tag. Melyből 46 aktív, a többi
nyugdíjas. Ezen felül van 10 testületi tagunk is.
Idén is töröltük nyilvántartásunkból akik nem fizettek tagdíjat vagy távoztak tőlünk.
Ez évben is, minden hónap elején az OSZK-ban
(kivéve augusztus hónapot, a szabadságok miatt),
vezetőségi üléseket tartottunk melyeken megbeszéltük az előző havi eseményeket és kiosztottuk
az elvégzendő feladatokat. Általában minden feladatnak volt felelőse, néha egyszemélyben, néha többen. Az ülésekről jegyzőkönyveket készítettünk
melyeket az irattárunkban őrzünk, itt ellenőrizni
lehet az elvégzett feladatokat.
Vezetőségünk tagjai:
Elnök: Nagy Zoltán
Titkár: Pastyik Endre
Vezetőségi tagok: Fazekas Gáborné, Antal Lajosné,
Farkas István, Zsigáné Kóródy Judit.
Póttagunk volt: Bálint Dániel, aki év elejei betegsége
óta nem vett részt szervezetünk életében.
Ellenőrző bizottság elnöke: Farkas István
Tagjai: Antal Lajosné, Elli, Fenyves Márta
Vezetőségünk tagjai a következő feladatokat látták el:
Elnökünk, Nagy Zoltán, több rendezvényünknek
volt a szervezője. Képviselte szekciónkat a különféle rendezvényeken, rendszeresen eljárt a nagy
egyesület Tanácsüléseire. Szervezte az idei évi Magyar
Kultúra Napját, a Nemzetközi Könyvfesztivál programját is ő állította össze.
Óriási munka volt a vándorgyűlés jubileumi képanyagának a válogatása és rendszerezése. Szekcióprogramunkat is sikeresen moderálta és vezette.
Valamint nagy részben neki köszönhetjük a
Corvina-kiállítás megszervezését és a bécsi advent
utunkat, mely körül nagy mennyiségű levelezést
kellett folytatni a múzeumokkal.
Mai programunkat is az ő hathatós közreműködésének köszönhetjük.
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Pastyik Endre, titkár is igyekezett a programok szervezésében részt
venni, összehangolta a vezetőségi ülések napirendi pontjait, ezen üléseken vezette a jegyzőkönyveket. Ő kezeli a Muszkon levelező lista körüli ügyeket. Taglista bővítés, programok szétküldése stb. Az MKE tanácsülésein elnök úrral képviseli szervezetünket, mint tanácsi képviselőnk.
Fazekas Gáborné, Jutka, pénzügyeinket tartja kézben illetve a tag-nyílvántartásunkat. Ő állítja össze havi szinten a gazdálkodásunkat, pénzmozgásokat és számlázásokat. Tartja a kapcsolatot az MKE központi
irodájával.
Zsigáné Kóródy Judit ez évben is a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetését szervezte meg ragyogóan. Sok könyvtáros részvételével.
Judit egyesületünket képviseli az MKE elnökségében, valamint a Könyvtárvilág webmagazin szerkesztője is.
Farkas István az ellenőrző bizottság elnökeként ellenőrzi gazdálkodásunkat és figyelemmel kíséri a pénzügyi adminisztrációs tevékenységeinket. Vándorgyűlésen sokat segített különféle logisztikai kérdésekben,
megszervezte a Hableány hajón lévő programunk hangosítását is.
Antal Lajosné sikeresen végzi az EB-n belüli munkáját számla és költség
ellenőrzés, javaslataival és véleményével nagyban segíti az elnökség
munkáját. A vándorgyűlési szellemi totó nagyban neki köszönthetjük.
Fenyves Márta másik EB tagunk, idős kora miatt elsősorban otthonról
segíti a munkánkat. Telefonon és postán is rendszeres kapcsolatban áll
Fazekas Judittal a pénzügyi dokumentumok egyeztetését illetően.
Hírlevél:
Általában a hírlevelünkkel kommunikáltunk a tagsággal. 2018-ban 5 hírlevelet terveztünk, ebből megjelentettünk 4-et és az év végére készül
el az 5-ik. Elektronikusan a Muszkon és a Katalist levelezési listákon
jelentettük meg illetve a Honlapunkon is. Minden eseményről előzetesen Meghívókkal, majd képes beszámolókkal tájékoztatunk, amelyek
folyamatosan megtekinthetők. Email címmel nem rendelkező tagtársaink,
nyugdíjasaink pedig nyomtatott formában kapták meg postai úton. A
rendezvényeinkre is hasonló formában mentek ki a meghívók, vagyis
elektronikusan és nyomtatott változatban. Jó tájékozódási pont még a
honlapunk is, ahol igyekszünk minél előbb feltölteni az aktuális híreket.
Ebben nem lehetünk eléggé hálásak Tolnai Gyurinak, aki a honlapunkat
mint aktív rendszergazdánk kezeli és fejleszti.
Eseménynaptár:
2018. január 25.
A Magyar Kultúra Napja az OSZK-ban. Itt megtekintettük Vitray Tamás
Csak ülök és mesélek visszaemlékezését Tv műsorokra, kvízekre.
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2018. február 15.
A Könyvtárlat sorozaton belül megtekintettük Lackfi János irodalmi
műsorát valamint a Sebő Ferenc megzenésített verseit
2018. március 10.
Szénássy Árpád emlékülés Komáromban, születésének 65. halálának 10
évfordulóján
2018. április 5.
Erdély kolozsvári szemmel fotótárlat megtekintése , Csillag Katalinnal
szakszerű körbevezetésével.
2018. április 20.
Nemzetközi Könyvfesztivál, mely keretein belül 2 könyvet mutattunk
be Féja Géza Atyámfiait és a Mein Budapestet Magyar Kázmértól
2018. május 11.
MKE Közgyűllés
2018. május 24-25.
Egészség- Információ- Könyvtár, MOKSZ- Konferencia, Palotai Marika
szervezésében
2018. június 7.
Műhelybeszélgetés volt a GDPR-ról az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont könyvtárában
2018. július 3-6.
Keszthelyen a z 50-ik jubileumi Vándorgyűlés, melyre Fotótárlat és vetített képkiállítás készült az MKSZ szerkesztésében.
2018. november 28.
Konferencia és workshop melynek témája az adatvédelem volt
Ugyanezen a napon Corvina-kiállítás az OSZK-ban,amelyen csoportos
szakvezetéses látogatással vett részt az MKSZ
2018. december 5.
Bécsi adventi kirándulás a Monet kiállítás megtekintésére
2018. december 6.
Vállalti Könyvtárosok Műhelybeszélgetése az új Telecom székházban
2018. december 13. Luca-napi gyűlésünk
A programjainkról részletesen írtunk a hírleveleinkben és a honlapunkon
is. El kell mondanom azt is, hogy a szekciónk által szervezett programok iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan jöttek tagjaink közül különféle
konferenciákra és előadásokra. Igyekeztünk olyan programokat összeállítani amelyekhez a műszaki szekció iránt érdeklődők kedvet kapnak
ahhoz, hogy esetleg tagjaink között köszönthessük őket.
Vándorgyűlésen tartott programunkról rengeteg kedvező visszajelzést kaptunk, fénykép összeállításunkat még a vándorgyűlés után is sokan megnézték.

mkemksz hírlevél 2019/1.

Végezetül elmondható, hogy programokban gazdag évet tudhatunk
magunk mögött és reméljük, hogy a tagságunk tetszését is elnyerték.
Reméljük, hogy a jövő évünk is ily sikeres lesz.
Köszönöm az egész évi munkájukat!
Budapest, 2018. dec. 13.
Pastyik Endre MKSZ titkár
MKE-MKSZ 2018. évi gazdálkodásának főbb adatai
2018. január 1. és november 30. között
Nyitó pénzügyi eszközök, folyószámla:
2018.01.01.:				
Bevételek:		
		
Összesen:		
Kiadások:				
Egyenleg, 2018.11.30. : 			

969.457,-Ft
513.002,-Ft
1.482.459,-Ft
238.500,-Ft
1.243.959,-Ft		

Nyitó pénzügyi eszközök házi pénztár:
				
2018.01.01.:		
		
Bevételek:		
		
Összesen:		
		
Kiadások:		
		
Egyenleg, 2018.11.30. :
		

9.815,-Ft
521.800,-Ft
531.615.-Ft
496.770.-Ft
34.845.-Ft

Számlaegyenlegünk 18%-al magasabb, mint 2017 hasonló időszakában
MKE-MKSZ tagok száma és összetétele 2018.január – október:
Testület:				
10
Egyéni tagok:
Aktív dolgozó:				
46 fő
Nyugdíjas:				
72 fő
Tiszteletbeli tag:		
		
5 fő
2.regisztrált:		
		
3 fő
Összesen:			
126 tag + 10 Testület= 136
A nem fizetők, illetve a tagságukat egy évre szüneteltetők száma: 20 fő
2018-ban regisztrált új tagok száma: 7 fő (ebből 5 Aktív és 2 Nyugdíjas)
A taglétszám alakulásában 2017 évhez képest hozzávetőlegesen 5%-os
csökkenés tapasztalható.
Farkas István
MKSZ EB elnök
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Tájékoztató a 2019. tagdíjbefietésről

Kedves Tagtársaink !
Elsőként 2019. február 7-én 13.30 és és 16.30 között az OSZK-ban a főbejárati Büfé előtt várjuk
a tagdíjfizető kollégáinkat.
Másodjára 2019. február 14-én 13.30 és 16.30 között az OSZK-ban a főbejárat mellett a Büfé előtt
várja a további tagdíjukat személyesen befizetni kívánó társainkat Fazekas Gáborné, Jutka
gazdasági felelősünk.
Ezen a napon egyébként az OSZK-ban du. 17 órától a Díszteremben a nagy sikerű Könyv-Tárlat
rendezvénysorozat következő műsoros estje is megtekinthető lesz.
Ezen 2 két személyes befizetésen túlmenően további lehetőségekkel is lehet élni.
Előzetes időpont-egyeztetéssel Fazekas Jutkával telefonon a 06 30 523 1433 telefonszámon
illetve a fazekas.jutka@gmail.com email címen.
A tagdíjak befizetésének összege 2019-ben nem változott, azonos a 2016. év végén megállapított és a tagság által elfogadott díjakkal.
Ezek a következők: Aktív dolgozó könyvtáros Bruttó havi fizetése alapján illetve a nyugdíjasoknál
egységes alacsonyabb összeggel:
Aktív dolgozó
Aktív dolgozó
Aktív dolgozó

0-150.000 Ft-ig:
150.000-200.000 Ft-ig:
200.000 Ft felett:

Nyugdíjas, tanuló, határon túli könyvtáros:

5.000 Ft
8.400 Ft
12.000 Ft
3.600 Ft

A második helyen regisztráltak tagdíja (az MKE más szervezetinél már befizették az éves tagdíjukat, de nálunk is rész kívánnak venni a szervezeti életben):
Másod regisztrációs munkában álló könyvtáros :
Másod regisztrációs nyugdíjas könyvtáros

3.000 Ft
1.500 Ft

Minden új tagnak, aki eddig még nem rendelkezett kártyával, vagy most újat kér, a tagdíjon
kívül 500 Ft előállítási költséget is be kell fizetnie. Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét arra
is, hogy az ingyenes múzeumi belépésre jogosító bélyeg február utolsó napjával lejár, március
1-től már csak az új, 2019-re befizetett tagdíjak nyomán kiadott bélyeget fogadják el a múzeumok térítésmentes belépésre. Az új kártyák és tárgyévi bélyegek elkészítése kb. 1 hónapot
vesz igénybe, ezért javasoljuk a kollégáknak, hogy igyekezzenek lehetőleg február 14-ig a tagdíj
befizetéseiket rendezni.
Továbbá az MKSZ bankszámlájára történő befizetéssel az OTP 11708001-20570615 számlaszámra,
de ez esetben kötelezettek vagyunk szabályos számlát készíteni a befizetett nevére címére,
függetlenül attól hogy az magánszemély, intézmény vagy cég, amelynek átadás-átvételét is
igazolnunk kell. Kérjük kedves tagtársainkat, hogy tagdíjukat lehetőleg NE postán adják fel,
mert a magas költségek mellett ez a befizetők nevének azonosítását sem teszi lehetővé. A
központi gazdálkodásra történő áttérés miatt csekkeket sem tudunk adni.
Ezért nagy tisztelettel, barátsággal és szeretettel várjuk a jelzett két időpontban kedves
tagtársaink minél nagyobb számban való megjelenését.
			

Nagy Zoltán
elnök

Fazekas Gáborné
gazdasági felelős

