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Hírlevél
Az MKE Pest Megyei Szervezete tagjainak
2013. január
Kedves Tagtársak!
Itt az új esztendő, így, szokás szerint, jelentkezünk az MKE Pest Megyei Szervezet híreivel,
programjaival.

Tagsági kérdések (érvényesítés, befizetés, belépés)
•

•

•

Kérjük, hogy banki átutalással fizessétek be a tagdíjat a PEMEKSZ számlaszámra.
Befizetési határidő: január 20.
A Pest Megyei Szervezet OTP-számlaszáma: 11742087-20022992, a tulajdonos neve: MKE
Pest Megyei Szervezete, Szentendre.
Akik idejében befizetik a tagdíjat, azok a február 27-én, szerdán Szentendrén tartott megyei
szervezeti közgyűlésen már át is vehetik a matricát, illetve új tagság esetén a kártyájukat.
Felhívjuk az újonnan belépők figyelmét, hogy nekik az új kártya 500,- Ft-os díját is meg kell
fizetniük.
Kérjük, tüntessétek föl a befizető nevét! Hasznos, ha egy-egy könyvtár dolgozói
összegyűjtik a pénzt, és egyben utalják, de akkor is kell a névsor, és a nevek mellett az
összeg, mert nem mindenki egyformán fizet.
Kérjük még továbbá, hogy Bazsóné Megyes Klárának írjatok egy e-mailt is ezzel
párhuzamosan (megyesklara@csukalib.hu), ahol szintén szerepel, hogy mely könyvtárból,
kik és mennyit fizették be. Aki nem tudja megoldani az átutalást, az Bötkös Adrient keresse
meg a sárga csekk ügyében.
A testületi tag könyvtárakat kérjük, jelezzék Adriennek, hogy testületi tagként szeretnének
fizetni, mert akkor számlát küldünk az átutaláshoz!
A tagdíj mértéke egyelőre nem változott,
aktív dolgozóknak 4000, nyugdíjasoknak 1000, testületeknek 20 000 Ft.
Változás az eddigiekhez képest: az új tagoknak fizetni kell a tagkártyáért (500 Ft)
Ha valaki elveszítette a kártyáját, annak is 500,- Ft pótlási díjat kell fizetnie. Ezt a nagy
egyesületnél (MKE) kell intézni: Molnár Jánosnénál (Ilikénél), de jelezni Bazsóné Megyes
Klárának lehet.
Befizetési határidők:
- befizetés január 20-ig, akkor február végén megkaphatod az érvényesítést,
- befizetés később, akkor természetesen az érvényesítés is csúszni fog.
Bármilyen adatváltozást Sebestyénné Majchrowska Ewának kell jelenteni
(sebestyenewa@csukalib.hu)
Ugyancsak neki küldjék postán az új tagok is a jelentkezési lapot, szkennelve pedig
Bazsóné Megyes Klárának!

Előzetes a programokról
2013. február 27.

Éves közgyűlés
Szentendre
Beszámoló az egyesület 2012. évi munkájáról,
a 2013. évi tervekről.
Az SZMSZ elfogadása.

2013. június 12.

Könyvtárosnap

Ráckeve

2013. április 17.

Olvasószolgálatos Műhely

Érd

2013. június 13-16.

Felvidéki várak 2. Pozsony és környéke, Felvidék/Szlovákia
Nagyszombat, Somorja
Gyermekkönyvtári Műhely
Dabas

2013. október16.

Egyebek
A Könyvtárosnapon való részvétel feltételein változtattunk. A teljes díjat fizetők (4000 Ft)
továbbra is ingyenesen vesznek részt a rendezvényen, a „kedvezményes” tagjainktól (nyugdíjasok,
GYES-en, GYED-en lévők) 1000 Ft hozzájárulást kérünk. Továbbra sem változott viszont, hogy
testületi tagság révén egy fő ingyenesen részt vehet a programjainkon.
A „nem tagoktól” természetesen a teljes költséget kérjük.
Téka-díj – a PEMEKSZ vezetősége változtatott a szabályzaton, ez évtől (már tavaly jeleztük) azok
kapják, akik 2011 óta tagjaink, és természetesen, 25 éve dolgoznak Pest megye könyvtárügyében).
Magyarázatképpen:
már sok éve elismerjük azokat a Pest megyei könyvtárosokat is a díjjal, akik nem voltak (és esetleg
nem is lettek azóta sem) az egyesület tagjai. Azt gondoljuk, joggal várják azt a tagtársaink, hogy
egy egyesületi díjat egyesületi tagok kaphassanak!
Kérjük tehát a kollégákat, az intézményvezetőket, hogy jelezzék azon 25 éve Pest megyében,
könyvtárban dolgozó kollégák nevét, akik legalább 2011 óta tagjai a PEMEKSZnek!
(Az érintettek jelentkezésére is számítunk.)
Határidő: május 10.
Nagy Ferenc-díj. Ez ügyben külön felhívás készült. Természetesen kérjük a vezetők, kollégák
aktivitását is a fiatalok mozgósításában!
Szeretnénk kapcsolatban lenni a már nyugdíjba vonult kollégákkal is. A postai levelek küldése
sajnos igen költséges, és nem is rendelkezünk mindenkinek a címével. Ezért arra kérjük a még aktív
kollégákat, hogy egykori munkatársak figyelmét hívják fel a levelezőlistára, hiszen erre feliratkozva
tudnak a legkönnyebben értesülni híreinkről. Azokat pedig, akik nem használnak internetet, de vélhetően szívesen jönnének rendezvényeinkre, ők maguk tájékoztassák a programokról.

PEMEKSZ vezetőség nevében
Szőts Dávid
a hírlevél szerkesztője

