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A posta szellemi felújítása a fiatalok é s  idősebbek együttes feladata
A Posta-vezérigazgatóság tanácstermében tartot�

ták meg február 27-én a postás fiatalok országos parla�
mentjét. Részt vett a tanácskozáson Pullai Árpád köz�
lekedés- és postaügyi miniszter, Dávoti Istvánné, a 
SZOT ifjúsági bizottságának vezetője, Barabás János, 
az Állami Ifjúsági Bizottság titkára, Abonyi János, a 
KISZ XII. kerületi Bizottságának titkára. Az elnöki 
tisztet Moravecz Márta, szakszervezeti központunk 
munkatársa látta el. A beszámolót Tóth Illés vezérigaz�
gató tartotta, korreferátumot tartott Megyeri László, 
a Postások Szakszervezete központi vezetőségének tit�
kára és Zólyomi Lenke, a Posta-vezérigazgatóság KISZ- 
bizottságának titkára.

Kedves színfoltja, szép meg�
nyitója volt a tanácskozásnak 
Baranyi Ferenc „Ballada az el�
kényeztetett ifjúsághoz” című 
verse, melyet a zalaegerszegi 
Móka János a postások új 
egyenruhájában adott elő. (La�
punk előző számában már 
megírtuk, hogy a munkásfiata�
lok vers- és prózamondó ver�
senyének országos döntőjébe 
jutott.)

A tanácskozás küldöttei írá�
sos beszámolót kaptak az if�
júsági törvény postai végrehaj�
tására tett intézkedésekről, s 
ennek mellékleteként az 1978- 
as parlamenteken felvetett 
kérdések sorsáról.

Az országos szintű parla�
mentet 238 munkahelyi és 11 
területi tanácskozás előzte 
meg, melyeken a 22 995 postás 
fiatal közül 13137-en vettek 
részt, s 2163-an szólaltak fel. 
A sóik jól szervezett parlament 
közül is kiemelkedik a Deb�
receni, a Szegedi Postaigazga�
tóság, a Szociális Hivatal, a 
Tervező Intézet és a Kísérleti 
Intézet fiataljainak tanácsko�
zása. A vezérigazgatóság 40, a 
Postások Szakszervezete 52 
parlamenten képviseltette ma�
gát. A fiatalok által felvetett 
kérdésekre a vezetők a hely�
színen válaszoltak, s amit meg�
oldhatónak, hatáskörükbe tar�
tozónak tekintettek, felvették 
intézkedési tervükbe, ami ha�
táskörüket meghaladta, felter�
jesztették a vezérigazgatóságra.

Tóth Illés az írásos beszá�
molót szóban kiegészítette. Az�
zal kezdte, hogy a posta létszá�
mának egyharmada innen, 
kétharmada túl van a harmin�
con. A két korosztály együtt 
látja el a postai feladatokat. A 
fiatalok nagy értéke, hogy amit 
csinálnak, nem rutinból csinál�
ják. Nem a rutinnal van a baj, 
mert annak sok előnye is van, 
viszont azt a veszélyt hordoz�
za, hogy az észjárást is meg�
merevíti. Pedig a gondolkodás�

módot kell újjal felváltani, s 
ez az ifjúság erénye. A posta 
felújítása a fiatalok nélkül nem 
megy, de ők egyedül sem tud�
nák megoldani, tehát együtt 
kell csinálni.

— A posta szellemi élete, 
szellemi arculata az 1980-as 
adatok szerint: 6095 munka�
hely egyetemi végzettséghez 
van kötve. Papíron. Mert a va�
lóságban csak 2180-an rendel�
keznek a szükséges diplomá�
val. Ez azt jelenti, hogy ezek�
ben a munkakörökben a dol�
gozók 65 százaléka nem ren�
delkezik az előírt képzettség�
gel. Az átlagot nagyon rontja 
a postaforgalom. A posta szel�
lemi rekonstrukcióra szorul. 
Ehlhez persze pénz is -kell. Ked�
vezőbbé kell tenni a munkakö�
rülményeket a szakemberek 
számára.

— Bérhelyzet. Évek óta na�
pirenden szerepel. Elismerik a 
jogos bérigényeket. Az össze�
hasonlítható szakmáikhoz ké�
pesít a népgazdaságban 8,5, 
a tárcán Ibelül 11,9 szá�
zalékos az elmaradásunk. A 
kiegyenlítésihez 208 mil�
lió forint kellene. Az 
1981-es átlagbér-növekedés 8,6 
százalék volt. Az olló csukó�
dott, néhány év alatt megkö�
zelíthető a népgazdasági átlag.

— Szociális helyzet. Átlago�
san nem jók a feltételek, a 
rossz örökségek miatt, de sok 
mindenben előreléptünk. Ren�
geteg még a tennivaló, de év-* 
ről évre javulnak a munkakö�
rülmények, fejlődik a szociá�
lis ellátottság. 1969 óta írja elő 
a kollektív szerződés a lakás�
építés támogatását. 1981-ben 
minden reális igényt kielégítet�
tünk. Hasonlóképpen a gyer�
mekintézmények iránti igénye�
ket is. Egy óvodára 27 ezer, 
egy bölcsődére 32 ezer forin�
tot fordít évente a posta. A jog�
szabályok adta lehetőségeket 
teljesen kihasználjuk. Termé�
szetesen a szociális igények

sora szinte végtelen, ezért tu�
domásul kell venni az olyan 
válaszokat, hogy: van, amivel 
nem értünk egyet, van, amivel 
egyetértünk ugyan, de segíte�
ni nem tudunk, végül — az 
egyetértéshez a megoldást is 
megkeressük.

— A posta fejlesztése. Az 
1979-ben kialakított koncep�
ciót eljuttattuk, az illetékes 
szervekhez. Megértették gond�
jainkat, a népgazdasági felhal�
mozás stagnálása mellett a 
posta kiemelt lehetőséget ka�
pott a fejlesztésre. 1982-ben to�
vábbi fórumokat kapunk, a 
koncepcióban döntés várható, 
ami kedvezőnek ígérkezik, 
ugyanis a hírközlés színvona�
lát a népgazdasági szinthez kell 
felemelni. Reméljük, lehetőség 
nyílik az elmaradás felszámo�
lására.

Miért mondom el mindezt 
ezen a fórumon? — kérdezte 
Tóth Illés. — Azért, mert a 
2000-ig szóló programon dol�
gozunk, amelynek végrehajtá�
sát a mai fiatalok fogják befe�
jezni. A posta ma a legnagyobb 
működő múzeum. Mi vagyunk 
a teremőrök. Ugyanakkor 
egyes területeken technikai 
csúcsra jutottunk. Példaként: 
Toshiba, elektronikus közpon�
tok, mikrohullámú távbeszélő�
összeköttetések, solti adó .. .  A 
fiatalok tehát megtalálhatják 
mindazt, amiben szakmai am�
bícióikat kiélhetik — részben 
már itt van, részben itt lesz. 
Gyorsítani kell a képzést, hogy 
az új berendezésekhez megle�
gyen majd az üzemeltető. Egé�
szen más felfogásra, észjárás�
ra van szükség az elektronikus 
berendezésekhez. Ehhez ez a 
korosztály kell.

Befejezésül az üzletpolitiká�
ról, a szolgáltatási magatar�
tásról szólt a vezérigazgató.

A tarifáiig bevételekből fe�
dezni kell az üzemeltetési költ�
ségeket, úgy, hogy a fejlesztés�
re is maradjon. Az előbbi meg�
van, az utóbbi nincs. A tarifá�
kat tehát emelni kell, de ezért 
olyan színvonalú szolgáltatá�
sokat kell nyújtani, hogy a la�
kosság igénybe vegye. Az üz�
letpolitika fontos feladata, 
hogy az ország egész területén 
keressük a szolgáltatások új le�
hetőségeit. Vannak már ered�
mények, ötletek: elvállaltuk a 
benzinkutak bevételének be�
gyűjtését; felvesszük a távira�
tokat segélykérő és nyilvános 
állomásokról; itt a becsület - 
kasszás hírlapárusítás. Továb�
bi gondolatok: receptleadás a 
postán, a gyógyszer másnapi

Megyeri László. Pullai Árpád, Tóth Illés, Moravecz Márta és 
Zólyomi Lenke a parlament elnökségében

kézbesítése; helyszíni csomag- 
felvétel nagyfogyasztóknál, 
üdülőkben; a tudakozószolgál�
tatás kiszélesítése stb. Ilyen 
kezdeményezésekre van szük�
ség, s keresni kell az új vállal�
kozási formákat. Például a te�
lefonfülkék takaríttatását.

A szolgáltatói magatartás le�
het, hogy ideiglenes fogalom. 
Vitatkozzunk róla! Ennek csak 
része az udvariasság. Az azon�
ban bizonyos, hogy ebben leg�
nagyobb szerepe az embernek 
van: megjelenés, személyiség, 
felkészültség... A kézbesítő 
egyszemélyes üzem, elkövetett 
hibáját nem lehet korrigálni. 
Ha visszaél hatósági szerepé�
vel, maradandó a nyoma. Az 
sem mindegy, hogy a hivata�
lokban milyen környezet fo�
gadja a lakosságot. Ez elsősor�
ban a vezető igényességén mú�
lik.

— Miért szóltam itt erről? — 
kérdezte újból a vezérigazga�
tó. — Mert számítunk a fiata�
lok segítségére a közönségcent�
rikus postai szolgáltatások ki�
alakításában. Ezt a korosztályt 
még nem csontosították meg a 
szabályzatok.

— A jövőnk építését kezdjük 
együtt, az ifik majd befejezik 
— ezzel zárta mondanivalóját 
Tóth Illés.

Megyeri László kv-titkár 
korreferátumát röviden össze�
foglalva: A szakszervezet min�
dig nagyon fontos feladatának 
tekinti a fiatalok sajátos gond�
jaival való foglalkozást. Ma is 
és a jövőben is jelentős tenni�
való a munkába való beillesz�
kedés segítése. A nevelőmun- 
ka részét kell képeznie a tanu�
lás iránti igény felkeltésének, 
mert sokan nem rendelkeznek 
a munkakörhöz szükséges 
szakiképzettséggel. A szakmai 
fejlődést szolgálják az ifjúsá�
gi versenymozgalmak is. E le�
hetőséggel jobban kellene élni. 
Törekvésünk, hogy javítsuk 
a fiatalok és idősebbek közti 
szakmai megértést, az együttes 
cselekvést. Nem szégyen tanul�
ni a nagy élettapasztalattal 
rendelkező idősebb szakember�
től, még akkor sem, ha ő nem 
rendelkezik olyan szintű isko�
lai végzettséggel, mint az oda�
kerülő fiatal. Az új akarása 
jobban megmutatkozhatna az 
újítómozgalomban.

A fiatalok szociális problé�
máit kiemelten kezeli a szak- 
szervezet. Első helyen áll a la�

kásépítés támogatása. A lakás- 
építési kölcsönben részesülők 
54 százaléka volt fiatal. Tud�
juk azonban, hogy a családala�
pítók közül sokan nem rendel�
keznek a belépéshez szükséges 
pénzzel. Ehhez segítséget adhat 
a munkaverseny-mozgalom, a 
társadalmi munka alap növe�
lése is.

A társadalmi vitára bocsá�
tott törzsgárdaszabályzat mó�
dosult, 10 év helyett 5 év után 
erkölcsileg, anyagilag elismer�
jük a postához kötődő fiatalo�
kat.

Jelentős kedvezménnyel 
üdülhetnek a fiatalok a szántó- 
di oktatási táborban, jutalom�
ként. Tapasztalataink szerint 
nincs kellőképpen kihasználva 
ez a lehetőség.

Január 1-én a postánál is be�
vezették az ötnapos munkahe�
tet. Ezzel kötelesség is páro�
sul: helytállás minden terüle�
ten. Valamennyi dolgozóban 
— köztük a fiatalokban is — 
erősíteni kell a hivatástudatot, 
a fegyelmet, a cselekvési egy�
séget.

Zólyomi Lenke, a vezérigaz�
gatóság KISZ-titkára a terüle�
ti és alapszervezeti parlamen�
tek tapasztalatairól beszélt. A 
munkával kapcsolatban sok 
góndot vetettek fel a fiatalok, 
de kevés volt a kezdeménye�
zés. Nem lehet kívülállóként 
bírálni, a feltételek megterem�
tésében mindannyian részt ve�
szünk. A feladatokról szólva az 
Alkotó ifjúság pályázaton va�
ló részvételre buzdított, ehhez 
viszont segítséget kért a veze�
tőktől is, amit célfeladatok 
megjelölésében lát. Az alkotó- 
képesség kibontakoztatásához 
nyújt lehetőséget a Fiatal Mér�
nökök és Közgazdászok Taná�
csának munkájába való bekap�
csolódás is.

Hozzászólásra sokan jelent�
keztek, és sok volt a monda�
nivaló is. így egy-egy hosszúra 
nyúlt felszólalás másokat szo�
rított le a dobogóról. De néz�
zük, mi nyomja leginkább a 
fiatalok lelkét. A korosztály 
jellegzetes gondjai:

Tanulás, érvényesülés. A 
szolgáltatások jó minőségének 
feltétele a képzés, a tovább�
képzés. A POK 96 tanfolyamán 
több mint háromezren tanul�
tak. munkaidő-kedvezménnyel. 
Kiesett-e a tanulásra fordított 
munkaidő? Csak akkor, ha a 
dolgozó kiválasztása rossz volt,

különben az időráfordítás 
többszörösen megtérült. — A 
tiszti tanfolyam elvégzésének 
feltétele négy év postai gya�
korlat. A postaforgalmi szak�
középiskolai végzettség után 
ezt csökkenteni lehetne. — A 
tankönyvek nem követik a 
technikai fejlődést. A hálózat- 
építés tananyaga még a lég�
vezetéknél tart. — Egy vissza�
térő gond: a magasabb szak- 
képzettséget megszerző dolgo�
zók nem kerülnek be mindig a 
megfelelő szakcsoportba. Nincs 
helyén a technikusi besorolás.

Természetesen szó esett a la�
kásgondokról, a sportolási le�
hetőségek szűkös voltáról, de a 
munkát gátló körülményekről, 
a bürokráciáról is.

Végül Pullai Árpád minisz�
ter szólt a parlament részve�
vőihez, a tanácskozás tapaszta�
latai alapján. Minden fórum 
feltétele a realitások ismerete, 
nem lehet a vágyakból kiindul�
ni. Figyelembe kell venni, hogy 
milyen világgazdasági helyzet�
ben élünk, s ez hogyan hat a 
magyar népgazdaságra.

Ha nem ismeri egy nemze�
dék, hogy honnan indultunk, 
nem tudja becsülni jelenét. A 
posta jelenlegi helyzete „egye�
temes” mulasztásokból adódik, 
de nem tekinthető tragédiának. 
Ebből a helyzetből kell foko�
zatosan előrejutni, s ez hosszú 
távú feladat. Arra azonban, 
hogy a szellemi rekonstrukciót 
végrehajtsa, a postának legföl�
jebb egy évtizede van. Minden�
kinek meg kell értenie, hogy a 
közönség nem ellenségünk, ér�
te vagyunk, belőle élünk.

A felvetett kérdésekre vála�
szok következtek, majd még 
egy rövid spontán ügyrendi vi�
ta. A parlament részvevői meg�
tiszteltetésnek tekintik, hogy a 
posta fiataljait egy országos 
fórumon képviselhetik, éppen 
ezért élni is szeretnének kép�
viseleti jogukkal. Így sérelmes�
nek érzik, ha idő hiányában 
nem kapnak szót (a jelentke�
zőknek körülbelül egyharma�
da tudott felszólalni), monda�
nivalójuk írásban való benyúj�
tása nem pótolja a nyilvános�
ságot. A teljes körű vita ked�
véért feláldoznának még egy 
szabad napot.

A tanácskozás a postásokat 
a tárca ifjúsági parlamentjén 
képviselő 30 küldött megvá�
lasztásával fejeződött be.

Bánhidi Éva



Válasz korunk kihívásaira
A X. szakszervezeti világ- 

kongresszuson Fidel Castro 
szólalt fel elsőként. Magával 
ragadó egyénisége, beszédének 
lenyűgöző logikája, érveinek 
meggyőző ereje és forró igaz�
sága feszültséggel töltötte meg 
a kongresszusi termet.

„Ez az első alkalom, hogy 
egy ilyen kongresszust Euró�
pán kívül rendeznek. És az a 
tény, hogy Kubára esett a vá�
lasztás — egy olyan országra, 
amely állandó fenyegetések, 
rágalomhadjárat és szigorú 
gazdasági blokád közepette 
harcol fejlődéséért, egy olyan 
országra, amelyet ellenségei 
hasztalanul akarnak elszige�
telni a világ népeitől, haszta�
lanul akarnak kiközösíteni az 
emberiségből — a szolidaritás�
nak olyan jele, amelyért né�
pünk és kormányunk mélysé�
gesen hálás” — jelentette ki 
Fidel Castro.

Húsz évvel ezelőtt kevesen 
hitték volna, hogy 1982. feb�
ruárjában e földrész első szo�
cialista országában tartják meg 
a szakszervezeti világmozga�
lom példátlan méretű összejö�
vetelét. 138 ország 358 szerve�
zetének mintegy ezer képvise�
lője jött el Havannába. A 90 
SZVSZ-tagszervezet közül 87 
volt jelen, a többi 271 szerve�
zet nem SZVSZ-tag, illetve 
más szakszervezeti világszö�
vetséghez tartozik. Jellemző 
példa, hogy az Egyesült Álla�
mokból 50 munkásvezető vett 
részt a kongresszuson, s ott 
volt az angol TUC főtanácsá�
nak 5 tagja is. Latin-Amerika 
ilyen erőteljesen még soha nem 
képviseltette magát világmére�
tű munkásmozgalmi rendezvé�
nyen. Küldötteinek nagy szá�
mával, szenvedélyes és megrá�
zó megnyilvánulásaival alap�
vetően befolyásolta a kong�
resszus munkáját, egész légkö�
rét.

A nemzetközi helyzet nem 
kedvezett a havannai találko�
zónak. A világ nagy részére ki�
terjedő, a gazdaság szféráját 
messze túllépő mély válság, 
egyes földrajzi térségek súlyos 
politikai, katonai feszültségei, 
az óriási anyagi erőt felemész�
tő fegyverkezési hajsza, a hi�
degháborús jelenségek olyan 
kihívásokká érlelődtek, ame�
lyek hatással vannak a szak- 
szervezetek kapcsolataira is, 
amelyekre a szakszervezetek�
nek is választ kell keresniük, 
nemcsak nemzeti, hanem nem�
zetközi méretekben is. Az eu�
rópai szakszervezeti közpon�
toknak 1981. november 23—24- 
én Géniben megtartott IV. 
konferenciája egyértelmű és 
biztató jel volt arra, hogy a 
konfrontációs világhelyzetben 
a szakszervezetek közötti meg�
értés elmélyülhet. Megnyilvá�
nult az az igény és lehetőség, 
hogy az európai szakszerveze�
tek — a szakszervezeti világ�
mozgalom szakadása óta elő�
ször — a soraikba tömörült 
munkástömegekkel egységes 
politikai tényezőként léphet�
nek fel, kezdeményező és ér�
demi hatást gyakorolhatnak a 
kontinens és közvetve a világ 
helyzetének alakulására. Ez a 
törekvés azonban a Lengyelor�
szágban bevezetett szükségál�
lapot, a lengyel szakszerveze�
tek működésének felfüggeszté�
se miatt megtorpant. Félő volt, 
hogy a lengyel helyzet rányom�
ja bélyegét a kongresszusra.

A havannai találkozó politi�
kai tartalma azonban alá volt 
rendelve az egyetemes mun�
kásérdekeknek, mondanivaló�
jának lényege munkásszelle�
mű volt. A küldöttek a nyolc�
vanas évek munkás-, illetve 
szakszervezeti mozgalmának 
valamennyi fontos vitatott kér�
désével — ideértve a nézetek 
ütközésének középpontjában 
álló lengyel helyzetet, annak 
pozitív és negatív értékeléseit 
is — a mindenki számára jár�
ható út és elfogadható megol�
dások keresésének, az egység- 
törekvéseknek és nem a kon�
frontációnak a jegyében foglal�
koztak. A kongresszus fő do�
kumentuma — „A szakszerve�
zetek és a nyolcvanas évek ki�
hívásai” — rendkívül élénk, 
sokszínű vitát váltott ki. Nyílt, 
őszinte, demokratikus légkör�
ben több mint 150 hozzászóló 
fejtette ki véleményét az em�
beriség létével, jövőjével, a né�
pek nemzeti és szociális fel- 
szabadulásával, a közvetlen 
munkásérdekekkel összefüggő, 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalmat foglalkoztató leg�
fontosabb egyetemes kérdések�
ről. Számos munkásvezető ezt 
a fórumot találta alkalmas�
nak arra, hogy szenvedélyesen 
szóljon korunk olyan, az adott

térségek dolgozóit súlyosan 
érintő politikai, katonai fe�
szültséggócáról, mint a Közel- 
Kelet, Közép-Amerika, Délke- 
let-Ázsia, Dél-Afrika. A kül�
döttek az érdekvédelmi kötele�
zettségek széles skáláját sora�
koztatták fel a puszta létért, az 
emberi szabadságjogokért ví�
vott küzdelemtől egészen a 
szakszervezeteknek a társada�
lom szervezésében, irányításá�
ban vállalt fokozott részvéte�
léig.

Nyilvánvaló, hogy korunk 
olyan elkerülhetetlen kihívá�
sai, mint háború vagy béke, 
fegyverkezési hajsza, vagy le�
szerelés ; a válság súlyos követ�
kezményei, az infláció, a vá�
sárlóerő csökkenése, a munka- 
nélküliség drámája; az elma�
radottság, a szegénység, az éhe�
zés; az energiaválság; a tudo�
mány és a technika viha�
ros előrehaladásának ellent�
mondásai; a nemzetközi reak�
ció gátlástalan és veszélyes 
próbálkozásai elmozdítják, át�
rendezik a hangsúlyokat a 
nemzetközi szakszervezeti szer�
vezetek egész tevékenységében. 
Megnövekedett a szakszerveze�
tek felelőssége a világbéke 
megőrzéséért, az enyhülési fo�
lyamat megszilárdításáért. Ez 
létérdeke az emberiségnek és 
alapfeltétele a munkásérdekek 
érvényre juttatásának. A szak�
szervezeteknek alapos okuk 
van arra, hogy nemzetközi mé�
retekben küzdjenek a fegyver�
kezési hajsza megfékezéséért, a 
leszerelésért.

E küzdelem arra is irányul, 
hogy az így felszabaduló ha �
talmas anyagi és szellemi erő�
források az elmaradottság fel�
számolását, a szociális felemel�
kedést, a létbiztonság növelé�
sét segítsék, értelmes emberi 
célokat szolgáljanak.

Egyre bizonyosabbá válik, 
hogy a munkásérdekek védel�
me a fejlett, gazdag tőkés or�
szágokban sem szorítkozhat 
csupán a válságjelenségek tü�
neti kezelésére. Mélyebb tarta�
lommal, új lendülettel kell fel�
lépni az infláció, a reálbérek 
csökkenése, a munkanélküliség 
ellen. A szakszervezeteknek 
félelmetes és hatalmas ellen�
féllel — a tőke centralizáció�
jának mindeddig legfejlettebb, 
a patronátus legtökéletesebb 
formáival —, transznacionális 
vállalatokkal kell szembeszáll�
niuk. Ez új stratégiát, új mun�
kamódszereket kíván. A tudo�
mány és a technika eddig nem 
ismert fejlődésének következ�
tében világunk összeszűkült. 
Kiáltóvá súlyosodott a Föld or�
szágainak többségében uralko�
dó elmaradottság, éhezés és 
nyomor, amely lényegét tekint�
ve nem földrajzi kérdés, nem 
Észak—Dél probléma. A szak- 
szervezeti mozgalom tevékeny 
részt vállal a fejlődő országok 
gazdasági helyzetének javítá�
sáért folyó küzdelemből.

A havannai találkozó egyik 
figyelemreméltó tanulsága, 
hogy ebben a rendkívül bonyo�
lult, feszültségekkel terhes vi�
lághelyzetben különösen nagy 
felelősség hárul a szocialista 
országok szakszervezeteire. A 
világ munkásmozgalma hatá�
rozottan igényli, hogy a szo�
cialista országok adjanak reá�
lis képet önmagukról. Mutas�
sák be hitelesen társadalmi 
rendszerük fölényét, és az épí�
tés, az útkeresés különböző for�
máit, nehézségeit is.

„Ezek a harcok a mi időnk, 
a nyolcvanas évek harcai. Ha 
jellegük és tartalmuk egyes 
vonásai révén a múltat foly�
tatják is, a jelen és a jövendő 
összefüggései bizonyos élessé�
get és új minőséget adnak ne�
kik. A megoldandó problémák 
széles köre és jellege, a példa 
nélküli válság, az erőviszo�
nyok a világ küzdőterén, az 
érettség, amelyet a dolgozók, a 
népek elértek, okozzák, hogy a 
jelenlegi harcok tétjei nem ha�
sonlíthatók össze a múltbeliek�
kel. A szakszervezetek ma 
minden társadalomban növek�
vő szerephez jutottak, s ezál�
tal új felelősségek hárulnak 
rájuk” — szögezi le az egyhan�
gúlag elfogadott fődokumen�
tum.

A X. szakszervezeti világ- 
kongresszus egyértelműen be�
bizonyította, hogy a nemzet�
közi szakszervezeti mozgalom 
aktívan részt vállal a világpo�
litika alakításából. Bizonyítot�
ta az SZVSZ vonzerejét, kisu�
gárzó hatását, mélyreható poli�
tikai befolyását. Ez a kihívás 
a világszervezet minden veze�
tőjét, valamennyi testületét és 
tagszervezetét egyaránt köte�
lezi.

Baranyai Gézáné

Szólhat a szám  
— nem fájhat a fejem

Mit kell tudni a szakszervezeti tisztségviselők jogi védelméről?

Partnerkapcsolat, együttmű�
ködés a szakvezetők és a vá�
lasztott szakszervezeti tiszt�
ségviselők között, üzemi de�
mokrácia. Nem azonos fogal�
makat jelentő szavak, kifeje�
zések, de egyikük sem valósul�
hat meg az életben a másik 
nélkül. A helyes gyakorlathoz 
pedig mindezen felül olyan 
személyek kellenek, akik hoz�
zá megfelelő munkahelyi lég�
kört tudnak teremteni. De kik 
ezek a személyek? Egyrészről 
a szakvezetők, akiket képzett�
ségük, rátermettségük mérle�
gelésével állítottak beosztá�
sukba, másrészről a választott 
tisztségviselők, akiket kedvező 
emberi tulajdonságaiknál fog�
va, a munkában példamutató 
szakemberként elismerve bíz�
tak meg társadalmi feladatuk�
kal. Mindkét részről írásos uta�
sítások szerint dolgoznak. Az 
egyiket szervezeti és ügyrendi 
szabályzatnak, azon belül mun�
kaköri utasításnak, a másikat 
működési szabályzatnak hív�
ják. Az előbbi a gazdasági fel�
adatokat és végrehajtásuk 
módját írja elő, a másik a dol�
gozókat érintő intézkedések 
társadalmi ellenőrzését szabá�
lyozza. Más-más eszközöket, 
módszereket bocsátanak alkal�
mazóik rendelkezésére, a két�
féleképpen kialakított tevé�
kenység mégsem gátolhatja, 
keresztezheti egymást, célja 
nem lehet ellentétes.

Mégis, mi lehet az oka an�
nak, hogy ez a partnerkapcso�
lat meglehetősen gyakran ne�
hézségekbe ütközik, a minden�
napi életben különböző gon�
dokat vet fel? Közelítsünk a 
kérdéshez a szakszervezeti 
tisztségviselő oldaláról!

Bár a tisztségviselő a dolgo�
zók megbízásából jár el, jogai�
nak gyakorlásakor mégis bizo�
nyos függőségi viszonyban áll 
a szakvezetővel, mert való igaz, 
hogy a szakszervezeti tisztség- 
viselő is munkavállaló. Nem 
szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy tisztséget csak bi�
zalom alapján tölthet be, erre 
pedig rá kell szolgálni, nem is 
más előtt, mint elsősorban a 
dolgozótársak előtt, tehát el�
ismert szakembernek kell len�
nie. Ezenkívül politikai képes�
ségekkel is rendelkeznie kell, 
hogy tudjon mérlegelni, kü�
lönbséget tenni az egyéni és a 
kollektív érdekek között. Ez�

által válik a szakszervezeti 
tisztségviselő munkatársainak 
nevelőjévé, munkahelyének 
társadalmi, politikai vezetőjé�
vé. Ha ezt meg tudta valósíta�
ni, egyúttal kivívta szolgálati 
főnökeinek megbecsülését is.

Igen ám, csakhogy emberek 
vagyunk, és nem is egyformák. 
Így aztán gyakran felmerül a 
kérdés — főleg a kezdő szak- 
szervezeti tisztségviselők kö�
rében —, hogy tevékenységük 
milyen jogvédelemben része�
sül.

A szocialista társadalomban 
a mozgalomnak egyik alapel�
ve a védettség. Ez azt jelenti, 
hogy a választott szakszerve�
zeti tisztségviselőt munkajogi 
védettség illeti meg, amely ki�
terjed a megbízás idejére, va�
lamint a lejártát követő két�
évi időtartamra is. Természe�
tesen a védettség nem alkal�
mazható abban az esetben, ha 
a tisztségviselőt érdemtelenség 
miatt visszahívják.

Az is felmerül, hogy mikor 
kell alkalmazni és mire ter�
jed ki a védettség. A jogsza�
bályi előírások szerint

— a közvetlen felsőbb szak- 
szervezeti szerv egyetértése 
szükséges a választott tisztség- 
viselőnek más munkahelyre 
való beosztásához;

— munkaviszonyának a 
munkáltató által való meg�
szüntetéséhez, valamint áthe�
lyezés esetén az új munkahely 
elfoglalására kitűzött időpont 
megállapításához;

— abban az esetben, ha a 
változó munkahelyen alkalma�
zott választott szakszervezeti 
tisztségviselőt más munka�
helyre osztják be, a közvetlen 
felsőbb szakszervezeti szervet 
előzetesen értesíteni kell;

— a munkajogi védelem idő�
tartama alatt a közvetlen fel�
sőbb szakszervezeti szerv 
egyetértése szükséges a tiszt�
ségviselő elleni fegyelmi eljá�
rás megindításához.

A munkajogi védelmet szol�
gáló rendelkezések alkalmazá�
sának szükségessége aránylag 
kevés esetben merül fel. Ez 
egyrészt a munkáltatói jogok 
gyakorlóinak figyelmességével, 
másrészt a szakszervezeti tiszt�
ségviselők helyes magatartásá�
val magyarázható, ami viszont 
arra enged következtetni, hogy 
a legutóbbi választások körül�
tekintők, megalapozottak vol�
tak.

.Előfordul azonban — szeren�
csére ugyancsak ritkán —, 
hogy a törvényesség megsérté�
sével fegyelmi eljárást indíta�
nak választott szakszervezeti 
tisztségviselők ellen, anélkül, 
hogy meggyőződtek volna ar�
ról, hogy a fegyelmi vétség el�
követője védettség alatt áll-e 
vagy sem. Pedig ilyenkor a ha�
tározatot hatályon kívül kell 
helyezni, még abban az eset�
ben is, ha az eljárás alá vont 
tisztségviselő egyébként csele�
kedetével, magatartásával va�
lóban rászolgált az elmarasz�
talásra.

Természetesen a védettség 
nem arra irányul, hogy a fe�
gyelmi vétségek alól felmen�
tést adjon; célja a társadalmi 
munka feltételeinek megte�
remtése.

Itt szólni kell viszont egy 
olyan jellegű védelemről is, 
amely a szakszervezeti tiszt�
ségviselők erkölcsi elismerését 
jelenti. Ezt a védettséget a 
szakszervezeti testületek mun�
kája, a kollektív vezetés és an�
nak tekintélye adja meg. Nem 
szabad megfeledkezni arról, 
hogy a szakszervezeti tisztség- 
viselők a tagságtól, a vá�
lasztóktól előlegezett bizalmat 
kapnak. Erre a bizalomra va�
lamennyi tisztségviselőnek rá 
kell szolgálnia, úgy, hogy a 
tagság és a mozgalom igényei�
nek egyaránt megfeleljen. Ezt 
várja a tagság valamennyi 
tisztségviselőtől, erre kötelezi 
őket az előlegezett bizalom, 
amellyel élni lehet, sőt kell, de 
visszaélni nem szabad. A leg�
nagyobb elismerést is a tagság 
adja, amikor újraválasztja a 
helytálló szakszervezeti tiszt�
ségviselőket.

Kánya Gyula

SUSZT DEZSŐ, az 1919- 
es Postás Vörösezred vete�
ránja életének 83. évében 
elhunyt. Február 25-én az 
óbudai temetőben helyez�
ték örök nyugalomra.

NAGY ANTAL, szakszer�
vezetünk veteránja, volt 
1919-es vöröskatona, a Szo�
cialista Hazáért Érdem�
rend kitüntetettje életének 
84. évében elhunyt. Teme�
tése március 17-én volt a 
Rákoskeresztúri temetőben.

JÓZSA BÉLA, a buda�
pesti nyugdíjas szakszerve�
zeti bizottság tisztségvise�
lője, főbizalmi, a nyugdíjas 
klub alapító tagja 84 éves 
korában elhunyt. Március 
5-én búcsúztatták a Farkas�
réti temetőben.

FELHÍVÁS
az 1942-ben a Szegedi Pos�
taigazgatóságon végzett volt 
postanövendékekhez.

Az idén esedékes 40 éves 
találkozó szervezésével,
megrendezésével kapcsolat�
ban kérjük, hogy nevüket 
és címűket közöljék telefo�
non vagy írásban Hegyesdi 
Jenővel (Távbeszélő:
427—938/21 mellékállomás; 
Postai Műszaki Dokumen�
tációs és Tájékoztatási Köz�
pont, Budapest, postafiób: 
28, 1525).

Moszkvai napok Budapesten
A február 21. és március 1. 

között Budapesten tartott 
moszkvai napokra szovjet 
szakszervezeti delegáció is ér�
kezett fővárosunkba. Vezetője 
Jevgenyij Zernov, a moszkvai 
városi szakszervezeti tanács 
titkára volt.

A szakszervezeti delegáció 
tagjait, fiatal komszomolistá- 
kat, újítókat, feltalálókat feb�
ruár 22-én Kovács Károly, a 
Szakszervezetek Budapesti Ta�
nácsának vezetőtdtkára tájé�

koztatta a magyar szakszerve�
zeti mozgalom időszerű kérdé�
seiről és az SZBT tevékenysé�
géről, majd február 24—25-én 
üzemlátogatások keretében ta�
lálkoztak magyar testvérválla�
lataink dolgozóival, újítóival, 
szocialista brigádjaival.

A szakszervezeti delegáció 
február 28-án a Szovjet Kul�
túra és Tudomány Házában 
nagy sikerű barátság-gálaest 
keretében búcsúzott Budapest�
től.

Élénk csoportélet -  jó eredmények
Javában folynak az alapszer�

vezeteknél a beszámoló tag�
gyűlések. Jól bevált gyakorla�
ta a mozgalomnak, hogy eze�
ket megelőzően a választott 
tisztségviselők évente visszaté�
rően számot adnak a tagság�
nak végzett munkájukról. A 
hónap elején két Szolnok me�
gyei alapszervezetnél egy-egy 
bizalmi beszámolóján voltam.

TÖRÖKSZENTMIKLOS pos�
tahivatalban Kocsis Irén bizal�
mi március 4-én csoporttag�
gyűlésen számolt be elmúlt évi 
tevékenységéről. Kiemelten 
foglalkozott az elmúlt évben 
lezajlott, csoportja tagjait is 
jelentősen érintő társadalmi 
vitákkal, amelyek — értékelé�
se szerint — hozzájárultak a 
csoportélet, csoporttevékenység 
javításához, a tagság aktivizá�
lódásához. A kollektív szerző�
dés, a törzsgárdaszabályzat 
módosítási javaslatai, vagy az 
5 napos munkahét bevezetésé�
nek tervezete olyan jelentős 
változtatásokat kezdeményez�
tek, amelyekről szinte minden�
kinek volt véleménye. Jó do�
log volt — ezt többen kiemel�
ték —, hogy a Postás Dolgo�
zóban a tervezetek megjelen�
tek, s ezek alapján a csoport 
tagjai a vitákon félkészükén, 
tevékenyen vehettek részt.^El�
mondták, hogy a társadalmi vi�
tákon felvetett észrevételeiket 
figyelembe vették, összessé�
gükben kedvező döntések szü�
lettek.

Sikeres kirándulásokról, kö�
zös programokról, jól működő 
ifjúsági klubról is szólt a be�
számoló.

A csoport tagdíjfizetési hely�
zetét értékelve a bizalmi 100 
százalékos szervezettségről,

rendszeres, tárgyhavi tagdíj- 
fizetésről adott számot. Hogy 
ezt a szép eredményt hogyan 
érték el? Ez itt természetes�
nek tűnik. Ahol van csoport�
élet, ahol érzik a szakszerve�
zet jelentőségét, ott nem lehet 
gond a szervezettséggel.

Polgár Miklós hozzászólásá�
ban hangsúlyozta; nehézsé�
gektől mentes volt az ötnapos 
munkahétre való áttérés. A la�
kosság és a közületek is elfo�
gadták, a hivatal dolgozói 
örömmel vették a változtatáso�
kat. A hírlapkézbesítés megol�
dása tűnt a legkétségesebbnek, 
azonban a saját alkalmi foglal�
koztatás engedélyezésével, va�
lamint a színes lapok kedve�
zőbb megjelenésével, a vasár�
napi napilapok oldalszámának 
csökkentésével ezen a terüle�
ten sincs fennakadás. Jó hatá�
sa van a munkahelyi pótlék 
bevezetésének is. A továbbiak�
ban észrevételezte, hogy a kul�
turális tevékenységről a beszá�
molóban kevés szó esett. A 
megnöVekedett szabad időre 
hivatkozva pódiumbérlet be�
szerzését javasolta.

Kis létszámú az alapszerve�
zet, ebből következően kevés 
az éves keretük. Etlényiné és 
Hegedűsné szaktársnő a szak- 
szervezeti segélykeretet tartja 
túlzottan alacsonynak. A kö�
telező segélyezés (temetési és 
szülési) mellett a szociális se�
gélyezésre — mint elmondták 
— alig van lehetőség.

Kevés a családos beutaló, 
ezen belül is a főidényű be�
utalók hiányoznak leginkább. 
Ezzel a kérdéssel foglalkozott 
hozzászólásában Csekélyné és 
Urbánné szaktársnő. Szintén a 
beutalókkal foglalkozva Né-

methné szaktársnő felvetet�
te, hogy decemberben az év 
végi csúcsforgalom miatt a 
postahivataloknál gond az 
üdülőjegyek elhelyezése, s er�
re már a szétosztásnál jobban 
kellene figyelni.

Polgár Miklósné, a hivatal 
vezetője hozzászólásában elis�
meréssel szólt a bizalmi mun�
kájáról, kiemelve azt, hogy 
nagymértékben segíti munká�
ját.

A SZOLNOK MEGYEI TÁV�
KÖZLÉSI ÜZEMBEN az egyik

bizalmicsoport-értekezleten, 
március 5-én Bolyhos Sándor-  
né bizalmi beszámolójában 
minden lényeges kérdést érin�
tett. Csoportját tevékeny, egy�
másért cselekedni akaró közös�
ségnek mutatta be.

Természetesen szó esett az 
üzem rossz elhelyezéséről, a 
szinte elviselhetetlen szociális 
helyzetről. (Megoldás csak a 
következő ötéves tervben — 
vagy tervekben? — várható.) 
A csoport tagjai a rossz körül�
mények között is jól dolgoz�
tak, fegyelmi helyzetük példa�
mutató.

Jó hatása volt — mint ezt a 
beszámoló is kiemelte — az el�
múlt évben két alkalommal is 
végrehajtott béremelésnek. Szó 
volt még sikeres közös kirán�
dulásról, egyéb rendezvények�
ről, a családos üdültetés gond�
jairól, az üzemnél jól szerve�
zett politikai oktatásokról. 
Szervezettségük 98 százalékos.

A hozzászólók kiegészítették 
a bizalmi beszámolóját. Jó volt 
hallani, hogy az ötnapos mun�
kahét bevezetése a csoportnál, 
de az üzem egészénél is sike�
res volt. Valamennyien örülnek

a többlet szabad időnek. Egy 
megoldásra váró kérdés felve�
tődött: egyes dolgozók készen�
léti szolgálattal túl vannak ter�
helve, mivel az utasítás szerint 
készenlétet csak lakástelefon�
nal rendelkező dolgozó láthat 
el.

Komlósné szaktársnő hozzá�
szólásában többek között elis�
meréssel szólt a postai lakás- 
építési támogatás rendszeréről 
és bírálóan — az azonos mun�
kát végzők egységes munkaru�
ha-ellátását hangsúlyozva — a 
munka- és védőruha-ellátásról.

Ennél az alapszervezetnél is 
több hozzászóló — Szerdahe�
lyi és Kiss szaktárs — foglal�
kozott az üdültetés gondjaival. 
Kevés a lehetőség, azonban azt 
is hozzátették, hogy az üdülő�
jegyek szétosztása az alapszer�
vezetnél demokratikusan, min�
denki megelégedésére történik. 
Saját erőből is a megnöveke�
dett szabad idő hasznos eltöl�
tésére törekednek. Horgász�
egyesületet alakítottak, népsze�
rű kirándulásokat és egyéb 
programokat is szerveznek.

Nem értik — mint ezt töb�
ben felvetették — a postai 
busz igénybevételéért miért 
kell megemelt összegű térítést 
fizetni. Több hozzászóló foglal�
kozott a műszaki területen dol�
gozók képzésének, továbbkép�
zésének gondjaival.

Két alapszervezetnél jártam, 
forgalmi hivatalnál és műsza�
ki üzemnél. Gondok mindkét 
területen felvetődtek, mégis 
legfontosabbnak érzem, hogy 
saját sorsuk alakításáért ten�
ni akaró szakszervezeti tagok�
kal találkoztam, s a bizalmiak 
tartalmas csoportéletről szá�
molhattak be.

Daróczi László
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Minden lehetőséget felhasználunk 

a lakásgondok enyhítésére
Nem először és nem is utol�

jára tárgyalta szakszerveze�
tünk elnöksége a lakásépítés 
vállalati támogatásáról szóló 
beszámolót és a keretek szét�
osztására készített előterjesz�
tést. Olyannyira szem előtt 
tartja e fontos szociálpolitikai 
juttatás helyzetét, hogy még ez 
év folyamán vissza akar térni 
a kérdésre, azt vizsgálva, bon�
colgatva, miképpen lehetne az 
eddig nyújtott — ugyancsak 
elismerésre méltó — postai tá �
mogatást új ötletekkel, mód�
szerekkel gazdagítani, minél 
többek részéről hozzáférhetőb�
bé tenni.

A lakásügyi jogszabályok 
1981-ben jelentős mértékben 
változtak. Számos újabb építé�
si formához is lehet munkálta�
tói támogatást nyújtani, amire 
korábban a jogszabályok nem 
adtak lehetőséget (például ta�
nácsi értékesítésű lakás vásár�
lásához, meghatározott feltéte�
lek mellett családi ház vásárlá�
sához, nem lakás céljára szol�
gáló helyiség lakássá alakítá�
sához stb.). A magánerős la�
kásépítés .vagy vásárlás köl- 
csönfeltételei munkáltatói tá �
mogatás esetén kedvezőbbek az 
általánosnál, így azok a dolgo�
zók is képesek saját lakás meg�
szerzésére vállalkozni, akik 
egyébként jövedelmüknél fog�
va nem tudnák a terheket vi�
selni. Nem véletlen tehát, hogy 
megnőtt a támogatás Iránti ér�
deklődés. Mindemellett az elő�
írt feltételekkel rendelkező va�
lamennyi postás dolgozó igé�
nyét sikerült kielégíteni.

Hogy a jelentésnek az utób�
bi kitételét az elnökség több 
tagja — elismerve a támoga�
tásban elért eddigi eredmé�
nyeket — mégis úgy kívánta 
módosítani, hogy „minden rea�
lizálható kölcsönigényt” elégí�
tett ki a posta, és a jövőben is 
„csak” erre van kilátás, azt az�
zal magyarázták, hogy az ál�
landóan növekvő lakásárak 
miatt akkora előtakarékossági 
összeggel kell rendelkezni a 
kölcsön feltételeként, amire a 
családot alapító fiatalok nagy 
része nem lehet képes. így a 
legégetőbb lakásigények be 
sem kerülnek az előjegyzések�
be. Éppen ezért keresi az el�
nökség a telepszerű építkezé�
sek újabb és újabb lehetősé�
geit, elsősorban a nagyobb vá�
rosokban.

A múlt évben 870-en az erre 
szolgáló alapokból csaknem 61 
millió forint pénzbeni, 873-an 
körülbelül 2,7 millió értékű 
természetbeni (bontott anyag, 
C-fuvar) támogatásban része�
sültek. A postaszervek saját fu�
vareszközeiket, gépeket, beren�
dezéseket is kölcsönöztek az 
építtetőknek.

A postaszervek társadalmi 
munkából származó bevétele, a 
tm-alap, az elmúlt évben emel�
kedett. Az egyre növekvő igé�
nyek és a rendelkezésre álló 
anyagi eszközök korlátozottsá�
ga miatt a tm-alap képzésére 
szolgáló különböző társadalmi 
munkák szervezését fokozni 
kell.

A kamatmentes vállalati la�
kásépítési kölcsön és a térítés- 
mentes támogatás odaítélése a 
rétegpolitikai elvekkel össz�
hangban történt. A kölcsönben 
részesítettek 51 százaléka mun�
kás, 30,5 százaléka forgalmi 
vagy műszaki dolgozó, 18,5 szá�
zaléka egyéb beosztású. A fia�
talok támogatása kedvező képet 
mutat, a lakásépítési kölcsön�
ben részesítettek 54 százaléka 
30 éven aluli fiatal családos, és 
egyre növekszik a két- és több- 
gyermekesek száma is. Kedve�
zően alakult a imunkáslakás- 
építés aránya, ehhez a formá�
hoz 142 esetben adott a posta 
támogatást.

A mutatós statisztikai ada�
tokra némi árnyékot vet az a 
körülmény, hogy a kölcsönt 
igénybe vevők közül egyre töb�
ben határozzák el magukat ar�
ra, hogy vállalt kötelezettségü�
ket megszegve kilépnek a pos�
ta szolgálatából. Ezt a tényt 
tartalmazta a napirenden levő 
jelentés is, emellett említést 
tettek róla az írásos anyag elő�
terjesztői is. Elgondolkoztató, 
hogy 42-en szüntették meg 
munkaviszonyukat a vállalt 
időtartam lejárta előtt, s közü�
lük nem egy hosszabb postai 
szolgálattal rendelkezett. Ezért 
az elnökség egyetértett azzal 
hogy a munkahely-változtatá�
sok okait vizsgálni, elemezni 
kell. Ismeretükben esetleg 
megelőzhető egyes dolgozók 
ilyen értelmű elhatározása. 
Emellett azonban mind a pos�
taszerveknek, mind szakszer�
vezeti partnereiknek nagyobb 
körültekintést kell tanúsíta�
niuk a támogatás odaítélésénél.

A folyó évben az igények ki�
elégítésére a különböző alapok�
ból valamivel több, mint 81 
millió forint áll a posta rendel�
kezésére, s ez az összeg előre�
láthatólag ki fogja elégíteni a 
számításba vehető igényeket.

Említésre érdemes lakásépí�
tési akció a KPM által Buda�
pesten szervezett közlekedési 
lakótelep. Ebben a posta jelen�
leg 32 lakással van érdekelve. 
Ennek kivitelezése ugyan kü�
lönböző okok miatt eltolódik, 
viszont a Fővárosi Tanács a 
III. kerületi Pók utcában a VI. 
ötéves terv folyamán épülő te�
lepen 15 lakást bocsátott a pos�
tások rendelkezésére.

A lakásgondok megoldásá�
nak elősegítésére — az elnök�
ség állásfoglalása szerint — ke�
resni kell a helyi lehetőségek 
kihasználása mellett az önerő�
ből megvalósítható építkezés 
formáit.

Vidéken a családiház-építés 
a rendelkezésre álló telkek 
miatt a legkedveltebb; Buda�
pesten és a nagyvárosokban a 
fiatalok lakásgondjainak meg�
oldása már sokkal összetettebb 
gond a magas telekárak miatt. 
Mivel Budapesten a legkilátás- 
talanabb a lakáshelyzet, az el�
nökség felkérte a Posta-vezér�
igazgatóságot, hogy a szabad 
rendelkezésű postai telkek be�
építési lehetőségét vizsgálja fe�
lül, s szervezett akcióban kez�
deményezze — együttműködve 
a szakszervezettel — postásla�
kások építését. A központi ve�
zetőség apparátusa hozzáfogott 
a budapesti postás fiatalok la�
káshelyzetének felméréséhez, 
az ehhez szükséges kérdőíveket 
rövidesen megküldi a szakszer�
vezeti bizottságoknak.

A lakásépítés támogatása a 
postán is az egyik legjelentő�
sebb szociálpolitikai juttatás, s 
a posta ugyancsak tiszteletre 
méltó figyelmet fordít rá. Szak- 
szervezetünk vezető testületé 
ezt elismerte, egyúttal azonban 
szükségesnek tartja, hogy a 
posta ez irányú erőfeszítései is 
nagyobb nyilvánosságot kapja�
nak. A napi sajtóban megjele�
nő vagy a rádióban, televízió�
ban elhangzó tudósítások ta�
lán a postára fordítanák a pá�
lyakezdő fiatalok figyelmét.

Nagy Sándorné

Az elmaradt törzsgárdajutalmak kifizetése Q A nyugdíjasok utazási kedvezménye

A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Vezetősége 1981. 
december 16-i ülésén megvitat�
ta és egyetértett az új törzs- 
gárdaszabályzattal. A vitában 
szenvedélyesen tették szóvá, 
hogy vannak olyan, hosszú 
szolgálati idővel rendelkező 
törzsgárdatagok, akik még ez 
ideig egyszer sem részesültek 
törzsgárda jutalomban, és az új 
szabályozásánál is hátrányos 
helyzetbe kerültek.

Kikről van szó?
Azokról a törzsgárdatagok- 

ról, akik a törzsgárdaszabály- 
zat hatályba lépése óta a törzs�
gárda tagjai, s 1977-ben a 10 
és a 20 éves törzsgándafokozatot 
éppen túlhaladták. A mostani 
módosítással beiktatott új fo�
kozatokat pedig — a 15 és a 25 
éveket — szintén meghaladták, 
így az egyszeri jutalom .kifize�
téséig még három-négy évig is 
várniok kellene. Ezért a köz�
ponti vezetőség határozatában 
úgy fogalmazott, hogy a posta 
— a gazdasági feltételektől 
függően — mielőbb oldja meg 
a 16, 17 és 26, 27 évvel rendel�
kező törzsgárdatagok elmaradt 
egyszeri jutalmának kifizeté�
sét.

A posta vezetői a központi 
vezetőség határozatában fog�
laltakat magukévá tették, és 
keresték a megoldás' lehetősé�
gét. Örömmel közöljük, hogy a 
posta vezetői már ez évben 
megteremtették az elmaradt 
egyszeri jutalmak kifizetésé�
hez szükséges anyagi fedezetet. 
A gyors intézkedést — vala�
mennyi postás dolgozó nevé�
ben — köszönjük.

Az e célra kialakított anyagi 
forrás lehetővé teszi, hogy a

központi vezetőség határozatá�
ban foglaltakon felül a 18 és 28 
törzsgárdaévvel rendelkezők is 
részesülhessenek az elmaradt 
jutalomban (a szabályzat sze�
rint 1984-ben kapnának elő�
ször).

Mindezek után kik, mikor 
és milyen összegű jutalomban 
részesülnek?

Azok a törzsgárdatagok, akik 
1981-ben 16, 17 és 18 éves 
törzsgárdatagsággal rendelkez�
tek, 2500, akik pedig 26, 27 és 
28 éves törzsgárdatagsággal 
rendelkeztek, 4000 forint egy�
szeri jutalomban részesülnek 
1982. május 1-e alkalmával.

★

Nyugdíjas szaktársaink ré�
széről — most már ugyan nem 
jellemzően — ismételten felve�
tődik a kedvezményes utazási 
lehetőség kérdése. Ebből arra 
következtetünk, hogy az e té�
mában érdekeltek egy részének 
hiányos a tájékozottsága. Ezért 
szükségesnek tartjuk, hogy a 
kedvezményes utazással kap�
csolatban hatályban levő ren�
delkezést olvasóinkkal ismer�
tessük.

A Minisztertanács — az ága�
zati szakszervezeteknek, töb�
bek között a Postások Szak- 
szervezetének kérését továbbí�
tó SZOT kezdeményezésére — 
1977-ben határozatot hozott, 
amely szerint 1977. április 1- 
től valamennyi nyugdíjas éven�
te négy menettérti, vagy nyolc 
egyszeri utazásra szóló, 50 szá�
zalékos mérséklésű vasúti me�
netjegy váltására jogosult.'

Az utazási kedvezményt az 
erre a célra rendszeresített 
utazási utalvány alapján lehet 
igénybe venni, amelyet év ele�

jén a Nyugdíjfolyósító Igazga�
tóság minden nyugdíjasnak 
megküld. Év közben történt 
nyugdíjazás esetén az utazási 
utalványt az első nyugdíj fo�
lyósításával egyidejűleg kapja 
meg a nyugdíjas. Fontosnak 
tartjuk felhívni a figyelmet ar�
ra, hogy az elveszett utazási 
utalványokat a Nyugdíjfolyó�
sító Igazgatóság nem pótolja.

Az utazási utalvány alapján 
váltott menetjegy a vasút bár�
mely menetrend szerint közle�
kedtetett vonatára és a vonat 
bármely kocsiosztályára érvé�
nyes. Különvonatokra az utal�
vány alapján nem lehet ked�
vezményes jegyet váltani.

A kedvezményes menetjegy- 
gyei az utazás megszakítható, 
és az úticél felé kerülő út is 
igénybe vehető. ■ Mindkettővel 
bővíthető a kedvezményes uta�
zás igénybevétele, illetve e le�
hetőség minél teljesebb kihasz�
nálása. Ezekben az esetekben 
azonban figyelemmel kell len�
ni az útmegszakítások számá�
ra és a kerülő út hosszára. Az 
utat mind az oda-, mind a 
visszaútban csak egy-egy alka�
lommal lehet megszakítani, a 
kerülő útvonal hossza pedig 
nem haladhatja meg a legrövi�
debb útvonal távolságának két�
szeresét.

Az utazási kedvezményt a 
nyugdíjas és házastársa, ille�
tőleg élettársa egymás között 
megosztva is igénybe veheti. 
Azonban a házastársat, illető�
leg az élettársat ez a kedvez�
mény csak akkor illeti meg, ha 
a nyugdíjkorhatárt elérte, és 
munkaviszonyból származó 
rendszeres jövedelme nincs.

Közgazdasági osztály

Mindenkit érint, mindenkit érdekel

A szabadságrendszer változásai
A lap előző számában tájé�

koztatást adtunk arról, hogy 
január 1-től módosultak a sza�
badság mértékét, valamint szá�
mítását, továbbá a kiadását 
szabályozó jogszabályi rendel�
kezések. A változások kereté�
ben ismertettük a szabadság- 
időre vonatkozó rendelkezések 
módosításának lényegét és cél�
ját.

Felvillantásszerűen vissza�
utalunk arra, hogy naptári 
évenként most már minden 
dolgozót 3 hét alapszabadság 
illet meg. Ez a munkaviszony�
ban töltött időtől függően pót- 
szabadsággal növekszik, még�
pedig 3 évenként egy nappal, s 
maximum 9 munkanap lehet. 
A lényeg tehát az, hogy egy 
dolgozónak évente egy nap hí�
ján legfeljebb 5 hét rendes sza�
badság jár.

A különböző jogcímeken já �
ró pótszabadságok közül fog�
lalkoztunk a fiatalkorú dolgo�
zók pótszabadságával, amely 
16 éves korig 2 hét, majd 18 
éves korig 1 hét.

A dolgozó anyának és a gyer�
mekét egyedül nevelő apának, 
továbbá a többgyermekes
anyának járó pótszabadság
mértéke változatlan; mégis kö�
zöltük, mivel az többféle címen 
is esedékes lehet.

Lényeges változás, hogy a 
nyugdíjjogosultság megszerzé�
se után tovább dolgozóknak 
csak akkor jár pótszabadság, 
ha fizikai munkakörben van�
nak foglalkoztatva. Ilyen eset�
ben a pótszabadság mértéke az 
első évben 3 munkanap, min�
den további évben 5 munka�
nap.

A munkaköri pótszabadság 
mértéke a magasabb vezető ál�
lásúak esetében 5, a vezető ál�
lásúak esetében 3 munkanap. 
Az évi rendes szabadság azon�
ban ezekben az esetekben sem 
lehet több 24 munkanapnál.

Az új szabadságrendszerről 
szóló rendelkezéseket a sza�
badság kiszámításával és ki�
adásával kapcsolatosan az 
alábbiakban összegezzük:

— A szabadság tartama alatt 
a dolgozónak átlagkeresete jár.

— A szabadságot munkana�
pokban kell számítani.

— A többféle címen járó pót- 
szabadság együttesen is, illető�
leg egymás mellett is megilleti 
a dolgozót az alapszabadságon 
felül.

— Az ötnapos munkarendet 
alapul véve a szabadságnapok 
számát heti egy szabadnap és 
heti egy pihenőnap figyelmen 
kívül hagyásával kell megálla�
pítani.

— Legalább 10 munkanap 
szabadságot mindenkinek egy�
befüggően kell kiadni.

— A szabadságot esedékessé�
gének évében kell kiadni. 
Munkatorlódás, betegség vagy 
más akadály esetén a szabad�
ságot az akadályoztatás meg�
szűnésétől számított 30 napon 
belül kell kiadni. Megjegyez�
zük, hogy a kollektív szerződés 
ettől eltérő határidőt is előír�
hat.

— A szabadság kiadásának 
időpontját a dolgozóval leg�
alább a kiadás előtt egy hó�
nappal közölni kell, ha a kol�
lektív szerződés ettől eltérően 
nem rendelkezik.

Rendkívüli szabadságok

Kezdjük mindjárt azokkal, 
amelyek ez év elejétől meg�

szűntek. Az egyik ilyen, rend�
kívüli fizetett szabadság volt a 
jutalomszabadság, a másik pe�
dig a sorkatonai szolgálattal 
összefüggő szabadság. Megje�
gyezzük, hogy létezésük ide�
jén mindkettőt sok bírálat ér�
te. Az érvek és ellenérvek so�
kaságának felsorolásától elte�
kintünk, mivel a szabadságren- 
szer módosítása az e címen ad�
ható jutalomszabadságokat 
megszüntette.

A mérlegelés alapján adható 
fizetett és fizetés nélküli sza�
badság mértéke a jogszabály�
ban nincs korlátozva, illetőleg 
meghatározva. A jutalomsza�
badság megszűnése óta egyre 
nagyobb az érdeklődés az e cí�
men adható rendkívüli szabad�
ság iránt. A közérdeklődésre 
való tekintettel hangsúlyoz�
zuk, hogy postai vonatkozás�
ban ezek engedélyezésére az 
ügyrend szerint a posta-vezér�
igazgató és helyettesei, vala�
mint az igazgatók és helyet�
teseik jogosultak.

Szülő nők, 

anyák szabadsága

A szabadságrendszer módo�
sítása után is. változatlan ma�
rad a szülési, a gyermekgon�
dozási és a gyermekápolási 
szabadság. Eszerint a terhes, il�
letőleg a szülő nőt 20 hét szü�
lési szabadság illeti meg. Ez 
rendellenes szülés esetén (szak�
orvosi javaslatra) négy héttel 
meghosszabbítható.

Gyakran érdeklődnek arról, 
hogy kötelező-e a szülési sza�
badságból 4 hetet a szülés előtt 
kivenni. A jogszabály egyér�
telműen lehetővé teszi, hogy 
ettől a dolgozó nő kérésére el 
lehet tekinteni. (Persze, ha az 
orvos szerint nem jár egész�
ségének veszélyeztetésével.)

Nem mulaszthatjuk el, sőt 
szükséges szólni arról, hogy a 
gyermek harmadik életévének 
betöltéséig a dolgozó nő to�
vábbra is igényt tarthat és 
igénybe veheti a gyermekgon�
dozási segélyt.

Ugyancsak továbbra is jár a 
szülő anyának a szoptatási 
munkaidő-kedvezmény. Ennek 
mértéke 6 hónapig naponta 
kétszer 45 perc, ezt követően a 
kilencedik hónapig egyszer 45 
perc. Fontos tudni, hogy ez a 
munkaidő-kedvezmény a dol�
gozó nő kérelmére akár a mun�
kaidő végén egyszerre is kiad�
ható. Mivel ennek tartama 
munkaidőnek számít, így arra 
is átlagkereset jár.

Gyermekápolás címén a dol�
gozó nő fizetés nélküli szabad�
ságot vehet igénybe a gyermek 
betegségének időtartamára. 
Ezen a címen a munkaadó a 
gyermek 10 éves koráig köteles 
ezt lehetővé tenni.

Tanulmányi szabadságok

A munkájuk mellett tovább�
tanuló dolgozókat tanulmányi 
szabadság il’léti meg. A tanul�
mányi szabadság feltételeit 
azonban a rendelet szigorítot�
ta, és mértékét csökkentette is.

Függetlenül az oktatási for�
mától, vagyis attól, hogy esti 
vagy levelező tagozaton vesz 
részt valaki, továbbá a szak�
képzés irányától (műszaki vagy 
humán jellegű a képzés), vala�

mint a tanulmányi időtől, min�
den tanévben:

— az általános iskolában 5,
— a szakközépiskolában 10,
— a gimnáziumban 10,
— a főiskolán 15,
— az egyetemen 18

munkanap tanulmányi szabad�
ság jár a továbbtanuló dolgo�
zóknak. «

A tanulmányok folyamán
— az érettségire 5 munka�

nap külön tanulmányi szabad�
ság jár;

— a szakmunkásvizsgára 5 
munkanap,

— a szakdolgozat vagy a 
diplomaterv elkészítéséhez, va�
lamint az államvizsgára való 
felkészüléshez összesen 20 
munkanap tanulmányi szabad�
ságot kell adni.

A felvételi vizsgára való fel�
készüléshez 5 munkanap külön 
tanulmányi szabadság illeti 
meg azokat a szakmunkásokat, 
akik felsőfokú oktatási intéz�
mény előkészítő tanfolyamán 
vesznek részt. (Akkor, ha a 
munkáltató javasolta őket.)

Tanulmányi szabadság a dol�
gozónak a rendes szabadságon 
felül jár. Utólag nem adható 
ki a tanulmányi szabadságnak 
az a része, amelyet a dolgo�
zó a vizsgáikig nem vett igény�
be.

Tanévismétlés esetén nem 
jár tanulmányi szabadság. Ki�
vétel akkor tehető, ha a dolgo�
zó betegség, katonai szolgálat 
vagy más, rajta kívül álló fon�
tos ok miatt ismétli a tanévet.

Sportolók 

rendkívüli szabadsága

A sportolók rendkívüli sza�
badságát a rendelet a feltéte�
lek szempontjából szigorította, 
a mértékét pedig csökkentette.

Valamennyi sportágban az 
országos válogatott (A, B, 
utánpótlás és ifjúsági) keretek 
tagjai számára felkészülés és 
versenyzés céljából rendkívüli 
szabadságot kell engedélyezni 
az OTSH elnöke által jóváha�
gyott időtartamra. Az I. osztá�
lyú egyéni versenyzőket és csa�
patjátékokban részt vevő spor�
tolókat rendkívüli szabadság 
illeti meg. Ezek mértékét — 25 
és 35 nap között lehet — az 
Állami Bér- és Munkaügyi Hi�
vatal 7/1981. számú rendelke �
zésének melléklete tartalmaz�
za.

Azoknak, az előbb nem em�
lített sportolóknak, akik olyan 
országos vagy nemzetközi ver�
senyeken szerepelnek, amelye�
ken a részvétel munkaidőn kí�
vül nem biztosítható, a ver�
senyzésre naptári évenként 
legfeljebb 15 nap rendkívüli 
szabadság jár.

Az ÁBMH elnökének rende�
leté részletesen tartalmazza 
mind a továbbtanulók, 
mind a sportolók munkaidő�
kedvezményére vonatkozó új 
szabályozást is. Ennek ismerte�
tésétől most eltekintünk, meg�
jegyezzük azonban, hogy ebben 
a vonatkozásban is történtek 
lényeges módosítások, illetőleg 
változtatások.

Záró gondolatként nemcsak 
megjegyezzük, hanem hangsú�
lyozzuk is, hogy a szabadságra 
vonatkozó joguk a dolgozók�
nak olyan jogosultságuk, 
amelyről még önként sem 
mondhatnak le.

Kovács József

A K ö zlek ed éstu d o m á n yi E g yesü le t 
p o s ta i é s  tá vk ö zlé s i tagoza tán ak  

április havi program ja
Április 5. (hétfő), 15 ó ra , V. K os �

su th  L ajo s té r  6-8. IV. 635. Dr. Fe- 
ren czy  P á l:  K ét h an g c sa to rn á s  te �
levízió.

Á prilis 6. (kedd), 14 ó ra, VI. 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. A n k é t: Á t �
v ite li h á ló za to k  szám ítógépes te r �
vezése. A n k é tv e z e tő : dr. Sallai
G yula, fe lk é rt h ozzászó lók : Je reb  
László, P e r la k i G yörgy.

Á prilis 14. (szerda), 15 ó ra, V., 
B á th o ry  u. 16. B a u e r A lfréd—G ro t �
te  A n d rás—K lein S á n d o r: B eszá �
m oló az ON-LINE ’82 (D üsseldorf, 
1982. feb ru á r)  k o n fe re n c iá ró l és 
k iá llítá sró l — szövegfeldolgozás, 
Videotext.

Április 15. (csü tö rtö k ), 15 óra, 
VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. K el- 
t ic sk a  A ttila—Szikszai F e ren c— 
T ö rök  Z o ltá n : Üj fo ly am k eresz te - 
zési technológ ia .

Április 20. (kedd), 15 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. Szikszai 
F e ren c : V íztaszító  an y ag o k  a lk a l �
m azásán ak  ta p a sz ta la ta i a posta i 
h á ló za tép íté sb en .

Április 21. (szerda), 14 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. O prics 
G yörgy—dr. S alla i G y u la : A fo r �
g a lom felm érések  szám ítógépes fel �
do lgozásának  tap asz ta la ta i.

Április 22. (csü tö rtö k ), 15 ó ra, V., 
K ossu th  L ajos té r  6-8. III. 333. Dr. 
G asztony  G é z a : B eszám oló a

CCITT II. ta n u lm á n y i b izo ttság á �
n ak  eddigi e red m én y eirő l és az 
1981—84. év ek re  szóló cé lja iró l.

Á prilis 27. (kedd), 15 ó ra, VI., 
N ép k ö z tá rsaság  ú tja  3. K uncz Pál- 
n é : Az üzle tág i kö ltség te rv ezés le �
h e tő ség e in ek  v izsgálata .

Á prilis 27. (kedd), Solt, R ádió- 
állom ás. A PRTM IG m űszak i n ap �
ja :  ö té v e s  a so lti K ossu th -ad ó á l- 
lom ás (szov jet és m ag y ar előadók 
az á llom ás ü zem elte tés i ta p a sz ta �
la ta iró l, a  rád ió m ű so r-szó rás  fe j �
lesz tésén ek  lehetőségeirő l, a r á �
d ióá llom ás b em u ta tá sa ). R észvétel 
k ü lön  m eghívóval. Je len tk ezés a 
KTE p ro g ram fü ze téb en  ta lá lh a tó  
je len tk ezés i lapon .
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5 + 2=7 — mégsem ugyanaz
Sok szó esik mostanában a 

sajtóban, a rádióban, a televí�
zióban, de az emberek egymás 
közti beszélgetéseiben is az öt�
napos munkahétről, előnyeiről, 
hátrányairól, a jelentkező — 
bízzunk benne, hogy csak át�
meneti, minden újjal együtt�
járó — gondokról, nehézségek�
ről. A szabad szombatokért is 
fizetni kell, mint mindenért. 
Igaz ugyan, hogy a hét öt mun�
kanapján meghosszabbodott a 
munkaidő, szombatra gyűlt 
össze a háziasszonyok, elsősor�
ban a kisgyerekes anyák ten�
gernyi házi munkája, ennek 
ellenére jó, hogy a hét végén 
két szabadnap van, amelyeket 
ha nem is rendszeresen, de 
időnként okosan, tartalmasán 
ki lehet használni.

Március első napjaiban ol�
vastam az újságban, hogy ta �
vaszt jeleznek a Mátrában a 
madarak. Az alacsonyabban 
fekvő erdőségekben megjelen�
tek az énekes rigók: több he�
lyen feltűnt a vörösbegy és a 
hegyi billegető is; a lakóterü�
letek környékét csapatokban 
lepték el a seregélyek. De nem 
is kell a hegyekbe, az erdők�
be menni, hogy észrevegyük; 
visszavonhatatlanul itt a ta �
vasz. Már a hónap első nap�
jaiban megjelentek az első hó�
virágcsokrok, igaz, hogy 8—10 
forintos áron, a kiskertekben 
sárgállik már az aranyeső vi�
rága — ezek csalhatatlan elő�
hírnökei a legszebb évszaknak. 
Ha lesznek is még hűvös, sze�
les, barátságtalan napok, az ta�
gadhatatlan, hogy vége a hosz- 
szú, hideg télnek; fiataloknak 
és idősebbeknek, nőknek és 
férfiaknak egyaránt ki kell — 
kellene! — mozdulniuk a zárt 
ajtók mögül. Ki a friss leve�
gőre, a szabadba, ki a négy fal 
közül, a megszokott környezet�
ből, megismerkedni a hazai, 
még ismeretlen vagy alig is�
mert tájakkal. Ki ne hallott 
volna az „Ismerd meg hazá�
dat!” vagy a „Tájak, Korok, 
Múzeumok” mozgalomról?

Jómagam csendben — néha 
kissé erősebb hangnemben — 
bosszankodom, amikor isme�
rősök dicsekednek, hogy a nyá�
ron „Olaszba”, netán „Spanyol�
ba” mennek, de ha megkérde�
zem tőlük, hogy Kőszegen, Ta�
tán, Gyulán, Hollóházán, Sze�
rencsen, Sárospatakon voltak-e 
már, rámcsodálkoznak, hogy 
ugyan minek, mi érdekes van 
ott, vagy ami még elretten- 
tőbb: „Mit lehet onnan hoz�
ni?”

Tévedés ne essék, nem csap�
tam fel az utazási irodák pro�
pagandistájának, pusztán arra

szeretném felhívni postásaink 
figyelmét, hogy a megnöveke�
dett szabad időt ezekben a 
szép tavaszi hónapokban és 
majd az üdülési főidény után 
ősszel is, töltsék 1—2 napos ki�
rándulással, utazással, hiszen 
annyi szép látnivaló akad fő�
városunkban is, nemkülönben 
az ország különböző vidékein, 
amit még bizonyára nem lát�
tak, és higgyék el, kár lenne 
kihagyni megtekintésüket.

Szinte hallani vélem a kér�
déseket: Utazzunk a hét vé�
gén? De hol töltsük az éjsza�
kát? Netán az Intercontinen- 
tálban? A pestiek pedig a deb�
receni Aranybikában vagy az 
Aranyhomokban Kecskemé�
ten? Ki győzi azokat az ára�
kat megfizetni? Az ilyen szál�
láshelyeket a nagypénzűek 
számára találták ki, nem pe�
dig a szegény postások, uram 
bocsá’ a nyugdíjasok számá�
ra! Való igaz! De akadnak még 
postai vendégszobák, a ven�
dégszobákkal azonos színvo�
nalú munkásszállók, amelyek�
ben naponként és személyen�
ként 20 forint térítés ellené�
ben a hétvégeken 2—3 éjsza�
kára is kaphatnak szállást a 
postások, továbbá az igazgató�
ságok kezelésében levő kis 
üdülők, amelyeket az elő- és 
utóidényben néhány napra 
ugyancsak csekély összegért 
igénybe vehetnek.

Hol vannak ilyen intézmé�
nyek, és mi a módja a hely- 
foglalásnak? — vetődik fel a 
kérdés sokakban, akik rászán�
ják magukat úgy havonta vagy 
ritkábban egy 2—3 napos ki�
ruccanásra, és postai szállás�
helyet szeretnének igénybe 
venni. Többfelé érdeklődtem, 
nem is eredménytelenül. A 
Postaügyi Értesítő 1979. évi 38. 
számában tételesen fel vannak 
sorolva az ország valamennyi 
postaszervének vendégszobái,

amelyekben — elsősorban vi�
déken — a hét utolsó napján, 
amikor hivatalos kiküldetés ál�
talában nem valószínű — 1—2 
személy megszállhat éjszakára. 
De több vidéki városban, így 
pl. Egerben, Miskolcon, Ka�
zincbarcikán, Szolnokon, Deb�
recenben, Pécsett, Sopronban, 
Szombathelyen vannak mun�
kásszállások, amelyek nincse�
nek kellőképpen kihasználva. 
Ezeket az év bármely idősza�
kában, hétvégeken, néhány na�
pos szállásként igénybe lehet 
venni.

És mi a helyzet Pesten? Itt 
is kínálkozik lehetőség. A Bu�
dapest 100-as postahivatal épü�
letében, annak emeleti részén 
a Posta Oktatási Központban 
körülbelül 80, ugyanennek az 
épülettömbnek a női munkás- 
szállásán tavasszal és ősszel 
mintegy 24 kétágyas szoba áll 
hétvégeken a vidékről felrán- 
duló postások rendelkezésére. 
Ott van még a római-parti 
üdülő, amely ugyan nincs té- 
liesítve, csak májustól szep�
temberig van nyitva, de 1—2 
szobára itt is igényt lehet tar�
tani, a többivel ugyanis a kü�
lönböző postaszervek rendel�
keznek. Van még a Gvadányi 
utcában is egy munkásszállás, 
szombatokon ez is számításba 
jöhet. Végül a Benczúr utcá�
ban, a Postás Művelődési Köz�
pontban is van öt vendégszo�
ba, ahol előzetes bejelentkezés 
alapján ugyancsak kaphatnak 
szállást a postások. Utoljára 
említem a Szent István körúti 
vendégszobákat. Azért hagy�
tam a végére, mert itt födém�
csere lesz, de hogy valóban sor 
kerül-e ezen a tavaszon a mun�
kálatokra, az csak ennek a 
lapnak a megjelenésekor derül 
ki.

Amint a leírtakból látható, 
a fővárosban és vidéken egy�
aránt van szálláslehetőség. 
Szervezés kérdése az egész. 
Aki úgy érzi, hogy jó lenne 
egy kis változatosság, 2—3 
napra kimozdulni otthonról, 
az jelentkezzen a szakszerve�
zeti bizottságánál, amely majd 
eljár az illetékes tszb-nél. Itt 
tudják, hogy például az emlí�
tett budapesti szállásigényeket 
a Budapesti Postaigazgatóság 
gondnokságán kell bejelenteni. 
Itt az igényeket előjegyzik, az 
érdekelt postaszervet értesítik, 
ahol gondoskodnak róla, hogy 
tiszta szoba, tisztálkodási lehe�
tőség és puha ágy várja a vá�
rosnézésben, a kirándulásban 
megfáradt postásokat.

Török Lászlóné

Faliújság, amely előtt megállnak
Látható helyen, változatos mondanivalóval

„Lubickoltunk örömünk�
ben”, „Cipődbe itt nem megy 
homok” feliratú képek, emlé�
kek 1981 túráiról, aztán a má�
sikon: 13 +  1 kérdés asszo�
nyokról, 100 forintos könyv- 
utalvány üti a markát annak, 
aki eltalálja a nőnapi totó min�
den kérdését. Pár lépéssel ar�
rébb .még egy hirdetőtábla: tú�
raterv, aztán még egy, ezen 
postás programterv.

Szóval, aki a Posta Közpon�
ti Távíróhivatal harmadik 
emeletén kiszáll a liftből, lép- 
ten-nyomon faliújságokba bot- 
lik, s ami nem megvetendő, lát 
is rajtuk valamit. Vagy az el�
múlt élmények képes összefog�
lalóját nézheti, vagy már ter�
vezheti az elkövetkezendő uta�
zásokat, készülhet brigádvetél�
kedőre, törheti a fejét rejtvé�
nyeken. Itt aztán megtalálhat�
ja mindenki a számára érde�
keset.

— Hát igen! Hirdet a szak- 
szervezet, a pártszervezet, a 
sportkör, aztán a könyvtár és 
a nemzetközi kezelési üzem�
osztály KISZ-alapszervezete — 
sorolja a kis szekrények tu�
lajdonos gazdáit Jäger Márta, 
a KISZ-alapszervezet titkára.

— Ott, ahol mindenki lát�
hatja. Ragasztunk falra, vas�
ajtóra. Főleg az ebédlőbe ve�
zető út a legalkalmasabb erre 
a célra. Persze vannak alkal�
mak, amikor kölcsön kérjük a 
hirdetőtáblákat is. Tavaly pél�
dául kiállítássorozatban emlé�

keztünk meg a forradalmi if�
júsági napokról, felelevenítet�
tük az 1848-as szabadságharc 
eseményeit, és 1919-ről sem fe�
ledkeztünk meg. Idén Buda�
pest felszabadulásának évfor�
dulójáról szintén egy kiállítás�
sorozattal emlékeztünk meg.

— Ki szervezi ezeket a ki�
állításokat?

— A kulturális munkabizott�
ság tagjai között születnek 
meg ezek az elképzelések. Cé�
lunk az, hogy a kiállításokat 
meg is nézzék a dolgozók, ezért 
kerüljük az egyhangúságot. 
Minden évben más és más té�
mát dolgozunk fel. Így aztán 
a tetszésnyilvánítás nem ma�
rad el. Év végére tervezünk 
egy festészettel kapcsolatos 
anyagot, és egyet a KISZ 25. 
évfordulójára. El kell monda�
nunk azt is, hogy sok jó ötle�
tet kapunk a tagságtól is, és 
rengeteg segítséget raktáro�
sunktól, Sarkadi Zoltántól. Az 
a szenvedélye, hogy régisége�
ket gyűjt, így a megemléke�
zéseinket nemcsak képek, új�
ságkivágások, hanem kardok, 
érmék is gazdagítják.

Jáger Márta 1979 óta KISZ- 
titkár. A 85 fős tagság összefo�
gása nem bizonyul egyszerű 
feladatnak. Három műszakban, 
folyamatos szolgálatiidő-be- 
osztásiban dolgoznak.

— Azonos munkaidőben a 
tagság egyharmada van csak 
benn — mondja karját szét�

tárva. Van olyan vezetőségi 
tagunk, aki éjszakai szolgálat�
ban dolgozik. Taggyűlésre, ér�
tekezletre vagy itt marad mű�
szak után, vagy telefonon tájé�
koztatjuk az elhangzottakról. 
A többieket pedig, ha azt akar�
juk, hogy megjelenjenek, el�
kérjük a munkából. Ilyen 
munkafeltételek mellett nem�
csak a taggyűléseket, hanem a 
KISZ-klubot is elég nehéz 
megszervezni.

— Valójában hányán men�
nek el ezekre az összejövete�
lekre?

— Hát. . .  örülünk, ha tízen 
eljönnek. Igaz, ebben szerepet 
játszik az is, hogy a klubhe�
lyiségünket itt, az épületben, 
már másfél éve nem használ�
hatjuk az építkezési, átalakítá�
si munkák miatt. Így a múlt 
esztendőben idegen vállalatok�
kal tartottuk meg háromhe�
tenként a klubnapot. Idén 
azonban új kezdeményezés�
ként, a Belváros Távbeszélő 
Üzem KISZ-szervezetével 
együtt tartjuk az összejövete�
leket, havonta egy alkalom�
mal. Igaz, ezen is mint vendé�
gek veszünk részt, de csak a 
szomszédos épületbe kell át�
mennünk. Az igazi majd az 
lesz, ha a faliújságra nagy be�
tűkkel ismét felírhatjuk: 
„Megnyílt a KISZ-klubunk. 
Vendégeink lesznek . . . ”

Csillag Mária

Nagyaktíva után

Legfőbb eél a szolgáltatások javítása
A Budapesti Postaigazgatóság verseny vállalásai

A Posta-vezérigazgatóságon 
tartott aktívaértekezlet után 
az információs láncon már el 
kellett jutnia a tájékoztatás�
nak a végrehajtó szervekhez 
arról, hogy a posta legfonto�
sabb feladata ebben az évben 
— s az elkövetkezőkben is — 
a szolgáltatások javítása. Szó 
esett természetesen ennek a 
mikéntjéről is. Ebben termé�
szetesen fontos helyet foglal el 
a fejlesztés, és ennek egy ez 
ideig szokatlan módszere: új
szolgáltatások kitalálása és be�
vezetése. Viszont továbbra is 
legalább ennyire jelentősek az 
emberi tényezők is, összefogla�
ló nevükön, amint a mostaná�
ban meglehetősen gyorsan el�
terjedt kifejezéssel jelöljük: a 
szolgáltatói magatartás.

A fejlesztés elsősorban azon 
múlik, hogy rendelkezésre áll- 
nak-e a hozzá szükséges anya�
gi eszközök, a szolgáltatási ma�
gatartás viszont nem emészt 
fel • számottevő összegeket. 
Szakismeret kell hozzá, a mun�
ka, a rend, a kellemes környe�
zet szeretete, a közönség meg�
becsülése, szolgálatkészség és 
leleményesség. Mindez kitűnő 
terepe a munkaversenynek.

Rátapintott erre a Budapes�
ti Postaigazgatóság, és aktí�
vaértekezletével egyidőben ki�
dolgozta ajánlásait a brigádok 
munkaverseny-vállalásaihoz, 

olyanformán, hogy ezek egy�
úttal az igazgatóságnak a szol�
gáltatások javítására irányu�
ló összesített vállalásait képe�
zik. Ha ez a kezdeményezés 
kellő visszhangra talál a pos�
tahivatalokban működő kö�
zösségek tagjainak körében, ta �
lán már az év elején sikerrel 
megpályázhatja a postaszervek 
közötti munkaverseny vala�
melyik kiemelkedő díját.

Ügy gondolom, senkit nem 
ért és nem fog érni csalódás, 
amikor a tszb javaslatára Bu�
dapest 62 postahivatal felve�
vőinek Széchenyi nevét viselő 
brigádját kerestem fel, hogy 
megtudakoljam, tagjai mikép�
pen vélekednek az igazgatóság 
által kitűzött versenycélokról. 
A felvételi osztály vezetőjével, 
Németh Györgynével és a bri�
gádnak éppen szolgálatban le�
vő tagjaival sikerült beszélget�
nem. A brigádvezető, Kovács 
Ferencné, részt vett az igaz�
gatósági aktívaértekezleten, 
kérdéseim tehát nem voltak 
újak számára.

— Egyébként sem nevezném 
ismeretlennek az igazgatóság 
ajánlásában szereplő célokat 
és feladatokat — kapom a vá�
laszt Kovács Ferencnétől —, 
hiszen éppen ilyen irányú 
eddigi törekvéseinknek kö�
szönhetjük mostanáig elért si�
kereinket is.

— Nézzük pontonként!
— A kulturált szolgáltatá�

sért hirdet mozgalmat az igaz�
gatóság. Az az érzésem, hogy 
eddig sem kellett szégyenkez�
nünk. Arról nem tudok, hogy 
indokolt panasz merült volna 
fel munkánk ellen az utóbbi 
években, viszont van a birto�
kunkban egy levél, amelynek 
írója „Arankának és Évának” 
megköszönte készséges segít�
ségét. A dolgozóknak ilyen 
megnevezése nyilvánvalóan 
nem rideg, fennsőbbséges fo�
gadtatás viszonzása.

— Persze szó sincs arról, 
hogy az ismeretlenség kapui 
mögé akarnánk zárkózni. Sőt, 
őszinte örömmel csatlakozunk 
az „Add a neved a munkád�

VersÍMágó postások
Olvasva a Postatörténetünk 

tárházából című sorozatot, az 
alábbi anekdota jutott eszem�
be. Állítólag megtörtént, hogy 
amikor az igazgatóság a posta- 
mesterségektől jelentést kért a 
hivatal helyiségeinek számáról, 
az egyik postamester a követ�
kezőket írta:

Egy szobám van, az a posta, 
Nappali és hálószoba, 
Csomagraktár az ágy alatt, 
Iratok fedik a falat,
Szoba közepén ebédlőm, 
Ilyen a posta Kenézlőn.

Udvari Karola

hoz!” mozgalomhoz. Attól nem 
kell tartanunk, hogy a közön�
ség a nevünket panaszok be�
jegyzéséhez használja fel.

— Ami a szakképzettséget 
illeti — veszi át a szót az 
osztályvezető — a nyomasztó 
létszámhiány ellenére is ked�
vező. Egyetlen fiatal brigádtag 
kivételével — aki a tanfolyam�
ra való beiskolázás lezárta 
után került a hivatalhoz — 
mindannyian rendelkeznek az 
előírt szakképesítéssel.

— Hogyan állnak a hét végi 
szolgálattal?

— Az átállás zökkenőmentes 
volt. Eddigi tapasztalataink 
szerint a takarékszolgálati 
munkahely nem bonyolít le 
nagy forgalmat, annál nagyob�
bat a pénzfelvevők. Gondolko�
dunk a megterhelés kiegyen�
lítésének módján.

— Ami pedig a több mun�
kakör elsajátítását és ezáltal a 
munkaszervezés könnyítését 
illeti, erre azt mondhatjuk, 
hogy ez a brigád vállalásai 
között évek óta fontos tétel, 
szinte valamennyien el tudjuk 
látni — a főpénztári feladato�
kon kívül — a felvételi osz�
tály valamennyi munkakörét.

— Az ajánlások a technikai 
felszereltségnek és a berende�
zések műszaki állapotának a 
javítását is említik. Mit tud�
nak ebben tenni vagy java�
solni?

— Tenni nem sokat, legföl�
jebb azt, hogy kezelési és 
irodagépeinket gondosan ke�
zeljük, rendeltetésszerűen 
használjuk. A géppark kiegé�
szítésére viszont bankjegykö- 
tegelő gépek beszerzését java�
soljuk. Sőt jó lenne — bár a 
berendezés bizonyára drága 
—, ha automatikusan díjazó 
mérlegeket kapnánk. Ez a 
szerkezet nemcsak a munkát

könnyítené, hanem segítené a 
diíjhiányok kiküszöbölését is.

A brigádélet azonban nem�
csak a munkahelyen bonyoló�
dik le, viszont a jó közösségi 
légkört kialakító programok 
végsősoron kihatnak a szolgál�
tatás minőségére is. A beszél�
getés folyamán a társaság tag�
jai egymástól vették át a szót. 
Ki kirándulásokról, a Tájak— 
korok—múzeumok mozgalom�
ban szerzett 4 aranyfokozatról, 
ki a III. kerületi tanács házi- 
gondozó-szolgálatában való 
részvételről tett említést, a 
naplóvezető pedig a tagság 
elsősegélynyújtási képzéséről, 
az ennek révén bel- és kül�
földi egészségügyi szervezetek�
kel kialakított kapcsolataikról 
számolt be. Megtudtam, hogy 
tagjai a Széchenyi brigádok 
országos szervezetének (194 
bejegyzett résztvevője van), 
s ennek kapcsán megállapodást 
kötöttek a nagycenki múzeum�
mal leletmentési munkálatok�
ra, illetve rendezvények szer�
vezésére.

Az az érzésem, még fogunk 
hallani a 62-es postahivatal 
Széchenyi brigádjáról. Ismer�
kedjünk hát meg a brigádVe- 
zető után a tagokkal is! íme 
a névsor: dr. Asztalos Márton�
ná, Barta Tamásné, Domonkos 
Elekné, Dukorm Józsefné, Fe�
kete Jánosné, Kása Zoltánná, 
Kozma Tamásné, Lakatos La�
josáé, Péntek Andrásné, dr. 
Pintér Lászlóné, Szántó Sán-  
dorné és végül az egyetlen 
férfi, a naplóvezető, Szabó Gé�
za. Az elismerésen azonban 
megosztoznak a gyes-en levő 
társaikkal is; nevezzük meg 
őket; Atalai Józsefné, Koreny 
Józsefné és Tandari Józsefné.

Sóik sikert kívánunk.

Benda István

A remény joga
Vannak divatos témák és új�

ra meg újra visszatérők az 
egyes országok (így természe�
tesen Magyarország) nemzeti 
filmtörténetében. Ha emléke�
zetünkben „visszalapozunk”, 
példák egész sorát hozhatjuk 
erre fel. Volt idő, amikor a 
munkássors, az új és a régi 
szemlélet összeütközése fal- 
vainkban, a nemzeti példaké�
pek ápolása foglalkoztatta kor�
szakosán a rendezőket. Nap�
jainkban mintegy természetes 
visszahatásként arra, hogy 
hosszú időn át hallgattunk ró�
la, 1956 és a személyi kultusz 
időszaka áll az érdeklődés kö�
zéppontjában.

Kézdi Kovács Zsoltot — ko�
rántsem megrovásképpen — 
nem a múlt érdekli, hanem a 
jelen (s mert forgatókönyvé�
nek középpontjában egy gyer�
mek sorsa áll), bátran mond�
hatjuk: a jövő. A remény joga 
azonban nemcsak az ő drámá�
ja, hanem az őt körülvevő fel�
nőtteké. A széthullt csalá�
dé, amelyben az apa a Német 
Szövetségi Köztársaságban él, 
Edit, az anya (szíve szavára 
hallgatva) hazatér ugyan, de 
nem az az ember, akire azt 
mondjuk, hogy igazi hátorszá�
ga hozzátartozóinak, s végül 
ott van Magda, a bírónő, aki 
maga az erkölcsi világrend — 
már foglalkozásánál is fogva 
—, de mégsem képes megolda�
ni saját magánéletének prob�
lémáit.

A szűkszavú történet na- 
gyobbára egyetlen színhelyen, 
egy villában bonyolódik, s ez a 
zártság már önmagában bizo�
nyos mértékig meghatározza a 
légkört. Valami baljós titok le�
beg a máskülönben idillinek 
ható épület körijl. A tizenéves 
Tamás tanú is, áldozat is és 
olyan tükör, amelyben minden�
ki és minden visszatükröző�
dik. ö  talán a legmagányo�
sabb.

A ház éjszakánként titokza�
tos zajokkal teli. A megszóla�
ló telefon sem e világi. Hang�
jában fenyegetés, számonkérés 
cseng. A nagyapa ennek válik 
áldozatává. S a halottat Tamás 
fedezi fel, és segítséget is tá�

volból (interurbán) kér, az ap�
jától. Más szóval, bár itt él 
Magyarországon, emlékeiben 
mégis az idegenhez kötődik. 
Ennek ellenére, amikor apja 
váratlanul rátör és magával 
akarja vinni külföldre, nem 
vállalja a kalandot. Igaz, ad�
digra már a szomszédos villa 
kis balettnövendékeiben meg�
találja a maga társaságát.

A múlt, ha nem is kopog az 
ablakon, de újra meg újra fel�
bukkan. Külön bravúr az, 
hogy az egyik jelenet során a 
régi családi fényképeken, új�
ságkivágásokban, használati 
tárgyakban, ruhákban, hangle�
mezen megelevenedik a zárt 
szobában meglapuló történe�
lem, amelyen diadalmasan gá�
zolnak keresztül az oda besza�
baduló gyerekek.

Kettős tükör a film, hiszen 
nemcsak Tamás a tanúja a fel�
nőttek sorsának, így például a 
végül megtébolyodó hajdani 
rendőr, Pittkó bosszúhadjára�
tának, hanem mi is az ő sorsa 
alakulásának, amely a ma�
gányból a remény jogán az új 
családba és a közösségbe ve-' 
zethet.

Kézdi Kovács Zsolt biztos 
kézzel, árnyalt pszichológiával 
eleveníti meg saját forgató- 
könyvét, különös gondot for�
dítva a cselekménysor légkö�
rének megteremtésére. Zsom�
bolyai János — operatőrként 
— fényeivel, árnyaival nagy�
mértékben hozzájárult ehhez.

A szereplőgárda jó együttest 
alkot. Varga Miklós (Tamás 
szerepében) elhitető erővel for�
mázza meg az érzékeny lelkű 
tinédzsert. Bánsági Ildikó (az 
anya) szertelensége remek el�
lenpontja a vendégművész, a 
finn Maja Idsa Turca (Magda) 
„rendszer és szabály” lényé�
nek. Szabó László Pittkója hi�
teles kórrajz. Örömmel láttuk 
nagyapaként a kitűnő debre�
ceni Novák Istvánt és Monori 
Lili remek epizód jelenetét a 
bíróságon. Jó volt Magda sze�
relmeként Szilágyi Tibor.

A film a pécsi filmszemle 
után, április elején kerül a kö�
zönség elé.

Ábel Péter
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4 .2 .6 .

A munkaviszony szünetelé�
sének időtartama alatt a dol�
gozót a törzsgárdatag jogai és 
a törzsgárda jutalom nem ille-

4 .2.7 .

Ha a dolgozó a törzsgárdaju- 
talomra való jogosultság meg�
szerzése után meghal, a törzs- 
gárda jutalmat — mint a pos�
tával szembeni munkabér jel�
legű követelést — az örökösök�
nek ki kell fizetni.

A következő magasabb ösz- 
szegű törzsgárda jutalom illeti 
meg az örököst abban az eset-

4 .2 .8 .

A kifizetés évében a kifize�
tés időpontjáig történt postán 
belüli munkahely-változtatás

tik meg, tagsági idejét a sza�
bályzat 1.2. pontja szerint csök�
kenteni kell.

ben, ha a törzsgárdatag elha�
lálozásáig az előző törzsgárda- 
fokozathoz tartozó törzsgárda- 
idő betöltését követően a vá�
rakozási idő fele (2,5 év) el�
telt.

A törzsgárdajutalmat az el�
halálozást követően (nem a 
következő évben) ki kell fizet�
ni.

esetében a törzsgárdatag ese�
dékes egyösszegű jutalmát az 
előző postaszerv folyósítja.

4 .2 .9 .

A nyugdíj szünetelése nél- csak a forduló év betöltését kö�
kül foglalkoztatott törzsgárda- vető évben lehet törzsgárda- 
tagot — a fofoglalkozasu torzs-
gárdatagokkal azonosan — jutalomban részesíteni.

5. Eljárási és záró�
rendelkezések

5.1. Nyilvántartás

A törzsgárdatagságot a pos- kaügyi nyilvántartó lapon, a 71. 
ta-vezérigazgató 1075/1981. Vig. . . ,,
számú utasításával elrendelt, a szamu mezőben kell elojegyez-
népgazdaságival egységes mun- ni.

5.2. Ünnepélyes átadás
A törzsgárdajelvényeket vényt a középfokú postaszerv

S f Ä Ä i  <-• «■
arany fokozatú törzsgárdajel- adni.

5.3. Hatályba lépés
A posta módosított törzsgár- 

daszabályzatának hatályba lé�
pésével egyidejűleg az 1977.

Csáki Lászlóné s. k.

a Postások Szakszervezetének 
főtitkára

január 1-vel bevezetett törzs- 
gárdaszabályzat hatályát veszti.

Tóth Illés s. k.

posta-vezérigazgató
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A postai és távközlési tevékenységet ellátó és hosszú 
szolgálati idővel rendelkező dolgozók fokozott anyagi és 
erkölcsi elismerése céljából a Magyar Posta vezérigazgatója 
és a Postások Szakszervezete — az 1021/1980. (VII. 10.) Mt. 
h.—SZOT együttes határozatában foglalt irányelvek alap �
ján — 1982. január 1-vel az alábbi módosított

törzsgárdaszabályzatot
adja ki.

1. A förzsgórdatagság feltételei
A Magyar Posta törzsgárdá�

jának tagja lehet az a főfog�
lalkozású dolgozó, aki

— 5 évi, törzsgárdatagság 
szempontjából figyelembe ve�
hető szolgálati idővel rendelke�
zik,

— nem áll fegyelmi bünte�
tés hatálya alatt,

— a szabályzat 1.4. pontjá�
ban meghatározott egyéb fel�
tételeknek megfelel.

A főfoglalkozású dolgozók�
kal azonosan kell elbírálni a 
postaszerveknél működő társa�

dalmi szervek függetlenített 
tisztségviselőit, továbbá az 
1977. január 1. után nyugállo�
mányba vonult törzsgárdata- 
got, ha a nyugdíj szünetelteté�
se nélkül dolgozik.

Azt a dolgozót, aki a törzs�
gárdatagság feltételeinek meg�
felel, a munkáltatói jogokat 
gyakorló postaszerv vezetője és 
az illetékes szakszervezeti bi�
zottság együttesen törzsgárda- 
taggá nyilvánítja, a bizalmi�
csoport előzetes véleménye 
alapján.

véve, ha jogszabály a munka- 
viszonyban töltött idő számí�
tása szempontjából ennek az 
időnek a figyelembevételét 
rendelte el, pl.: gyes, a tartós 
külföldi szolgálatot teljesítő 
dolgozó házastársának munka- 
viszonya a Minisztertanács 36/

1974. [IX. 29.] sz. rendelete ér�
telmében stb.),

— a szabadságvesztés-bünte�
tés,

— a javító-nevelő munka,
— a tanulmányi szerződés 

alapján folytatott iskolai kép �
zés időtartamával [17/1979. 
(XII. 1.) MüM sz. rendelet 11 
paragrafus].

1.3. A jutalom folyósításának szünetelése
A törzsgárdatagság szem- — a tényleges katonai szol�

pontjából figyelembe vett időt gálati idő alatt, 
nem szakítja meg, de a törzs-
gárda-jutalom folyósítása szü- ha a törzsgárdatagot al-
netel, lásától felfüggesztették.

1.4. A törzsgárdatagság további feltételei
— a munkaviszonyból eredő — a munkafegyelem önkén�

kötelezettségek lelkiismeretes tes megtartása,
és pontos teljesítése, a közösségi munkában

való tevékeny részvétel,
— a példamutató magatar- — a munkatársakkal való

tás, jó kapcsolat.

2. A törzsgárdatagság megszűnése
1.1. Beszámítható szolgálati idő

— A törzsgárdatagság szem�
pontjából szolgálati időnek te�
kintendő:

— a postánál folyamatosan, 
megszakítás nélkül munkavi�
szonyban töltött idő,

— előző postai munkaviszony 
újbóli alkalmazás esetén csak 
újabb 5 évi folyamatos postai 
munkaviszony eltelte után szá�
mítható be,

— átszervezés útján a postá�
hoz került híradástechnikai 
szerveknél (Diai, Elliwest Pri- 
teg, MATART, VÁV), vala�
mint a hírlapterjesztési szer�
vektől 1951. április 1-ig áthe�
lyezett dolgozóknál az e szer�
veknél eltöltött idő,

— a postai szakember-után�
pótlás előmozdítására a postá�
tól szakközépiskolába, illetve

szakmunkástanuló-intézetbe 
tanárnak, vagy oktatónak át�
helyezett, s onnan visszahelye�
zett dolgozó esetében a szak�
középiskolánál, illetve a szak�
munkásképző intézetnél eltöl�
tött idő,

— az 1967. január 1. előtt a 
gyermek 3 éves koráig a gyer�
mek ápolása, gondozása céljá�
ból illetmény nélküli szabad�
ságon töltött idő,

— a 10/1974. (IV. 14.) MüM 
számú rendelet alapján azok�
nak a szakmunkásoknak, akik 
felsőoktatási intézmények nap�
pali tagozatán tanulmányokat 
folytatnak, munkaviszonyuk 
szünetelésének ideje,

— tervszerű (szervezett) 
munkaerő-átcsoportosítással

áthelyezett 'dolgozónál megelő�
ző (az áthelyezéssel összehan�
golt) munkaviszonyának idő�
tartama.

— A postától társadalmi 
szervekhez, fegyveres erőkhöz 
és testületekhez, a KPM-hez, 
az OT-hoz, a MüM-höz, a PM- 
hez áthelyezett és onnan köz�
vetlenül visszahelyezett dolgo�
zó munkaviszonyát,

— a postától rokkantsági 
vagy öregségi nyugállományba 
helyezett és a nyugállomány�
ból közvetlenül a postára aktív 
szolgálatra visszatérő dolgozók 
nyugdíjazás előtti postai mun�
kaviszonyát — a nyugállo�
mányban töltött idő kiejtésé�
vel — folyamatosnak kell te �
kinteni.

Ugyancsak szolgálati időnek 
számít az 5/1967. (X. 8.) MüM 
sz. rendelet 10/A paragrafusa 
szerint munkaviszonynak elis�
mert katonai szolgálati idő, ha 
a dolgozó a postától vonult be 
katonai szolgálatra és leszere�
lését követően a munkaügyi 
miniszteri rendeletben előírt 
időn belül postai munkaviszo�
nyát folytatta, valamint

— azoknál a foglalkoztatott 
nyugdíjasoknál, akik mint 
törzsgárdatagok vonultak 
nyugdíjba (1977. január 1. után), 
az évenként ledolgozott órák�
ból teljes évre átszámított idő.

A törzsgárdatagság megszű�
nik:

2.1. A kizárás esetei

2 .1.1.

Ki kell zárni a törzsgárda�
tagok sorából azt a dolgozót, 
akivel szemben súlyos, jogerős 
fegyelmi büntetést szabtak ki:

2.1.2.

Kizárható a törzsgárdából az 
a dolgozó, akinek magatartása 
az 1.4 és a 3.2 pontban foglal�
tak szempontjából kifogás alá 
esik, és emiatt a törzsgárda- 
tagságra méltatlanná vált.

A kizárás lehet határozott, 
vagy határozatlan idejű. A ha �
tározott idejű kizárás esetén a 
legkisebb időtartam egy év.

2.2. Értesítés a kizárásról

2.2.1.

A fegyelmi büntetés követ- munkáltatói jogokat gyakorló 
kezményeként a törzsgárdata- vezető erről írásban köteles ér �
gok sorából kizárt dolgozót a tesíteni.

2.2.2 .

— a postai munkaviszony 
megszűnésével,

— kizárással.

— áthelyezés büntetés ese�
tében 3 évre,

— egyéb súlyos fegyelmi 
büntetés esetében 2 évre.

A törzsgárdából való kizá�
rást kezdeményezheti

— a szakvezető,
— társadalmi szerv,
— a munkahelyi kollektíva.
A törzsgárdából való kizá�

rásról a munkáltatói jogokat 
gyakorló vezető és az illetékes 
szakszervezeti bizottság — a 
bizalmi csoport előzetes véle�
ménye alapján — együttesen 
határoz.

1.2. Be nem számítható idő
A munkaviszonyban töltött napot meghaladó fizetés riél- 

időt csökkenteni kell küli szabadság miatti munka-
— a megszakítás nélkül 30 viszony-szünetelés idejével (ki-

A szabályzat 2.1.2. pontja 
alapján a törzsgárdatagok so�
rából kizárt dolgozót, a kizárás 
okainak részletes indoklásával, 
írásban kell értesíteni az 
együttes határozat meghozata�

lától számított 30 napon belül. 
Az értesítést a munkáltatói jo�
gokat gyakorló vezető és az il �
letékes szakszervezeti szerv 
titkára írja alá.

Postás Dolgozó



2.3. Jogorvoslat
Ha a dolgozó a felvétellel 

vagy a szabályzat 2.1.2. pontja 
szerint hozott kizárással nem 
ért egyet, az alapszervezet ösz- 
szevont taggyűlésétől, illetve a 
bizalmiak testületétől kérheti 
a részéről sérelmesnek talált 
döntés felülvizsgálását. A be�
nyújtott kérelemnek halasztó 
hatálya van.

A kérelmet a kizáró értesí�
tés kézhezvételétől számított 15

2.4. Újraf el vétel

2 .4 .1.

A 2.1.2. pont alapján hatá�
rozatlan időre kizárt dolgozó a 
kizárását követő 2 év után a 
munkáltatói jogokat gyakorló 
vezetőnél újraf el vételi kérel�
met nyújthat be. A kérelmet a 
szakszervezeti bizottság a kö�
vetkező ülésén köteles megtár�
gyalni és döntést hozni, de elő-

napon belül a kizáró határoza�
tot hozó, munkáltatói jogokat 
gyakorló vezetőnél kell benyúj�
tani. A kérelmet az alapszer�
vezet soron következő össze�
vont taggyűlése, illetve a bi�
zalmiak testületi ülése köteles 
megtárgyalni és döntést hoz�
ni. Ennek döntése végleges, 
munkaügyi vita nem kezdemé�
nyezhető.

2 .4.2.

A kizárás idejének letelte tagsága folyamatos marad
után, illetve az újrafelvételt úgy’ hogy « “ z+árás idöíar1?- J ma nem számit torzsgardaido-
követően a dolgozó törzsgárda- nek.

3. A torzsgárdatagok 
jogai és kötelességei

3.1. Jogai
A törzsgárda tagjait — 

egyenlő feltételek esetében — 
előnyben kell részesíteni a töb�
bi dolgozóval szemben

— jutalmazásnál,
— béremelésnél,
— kitüntetésre javaslattétel�

nél,
— jutalomüdülésnél,
— lakások elosztásánál, la�

kásépítési akcióban nyújtott 
segítségnél,

— középiskolai, főiskolai, 
egyetemi felvételi javaslatok�
nál,

— gyermek részére tanulmá�
nyi ösztöndíj adományozásá�
nál, bölcsődei, óvodai felvétel�
nél, szakmunkástanuló- és 
szakközépiskolai felvételnél.

A 20 év, vagy azt meghaladó

3.2. Kötelességei
A törzsgárdatag kötelessé�

geit öntudatosan teljesíti:
— példát mutat a munká�

ban, a szolgáltatások színvo�
nalas ellátásában,

— a szocialista együttélés 
szabályainak megtartásában,

— törekszik saját és dolgo�
zótársai szaktudásának, politi�

törzsgárdatagság szempontjá�
ból elismert munkaviszonnyal 
rendelkező törzsgárdatag mun�
kaviszonyának felmondásához 
— a fegyelmi eljárások kivéte�
lével — a szakszervezet illeté�
kes szervének előzetes egyet�
értése szükséges.

A 35 év (nőknél 30), vagy azt 
meghaladó, törzsgárdatagság 
szempontjából elismert mun�
kaviszonnyal rendelkező törzs- 
gárdatagot nyugdíjazáskor a 
kollektív szerződésben megha�
tározott felmondási idő teljes 
tartamára a munka alól men�
tesíteni kell.

A postától nyugállományba 
vonult volt törzsgárdatagokat

nyugdíjas-foglalkoztatásnál 
előnyben kell részesíteni.

kai és általános műveltségé�
nek gyarapítására,

— elősegíti az új dolgozók 
munkahelyi beilleszkedését,

— megértéssel és türelem�
mel foglalkozik a fiatalokkal a 
szakma és a posta megszeret�
tetése végett,

— védi a társadalmi tulaj�
dont.

4. A torzsgárdatagok
anyagi és erkölcsi elisaierése

4.1. Törzsgárdajelvény

4 .1.1.

zetesen ki kell kérni a bizal�
mi csoport véleményét.

A döntés alapján a dolgozót 
az elutasításról, illetve a törzs- 
gárdataggá nyilvánításról a 
munkáltatói jogokat gyakorló 
vezető és az illetékes szakszer�
vezeti szerv titkára együttesen 
értesíti.

A törzsgárda tagjait — a 
törzsgárdaidő betöltését köve�
tő évben — a következő jelvé- 
nyes kitüntetésben kell része�
síteni:
5 betöltött törzsgárdaév ese�

tén bronz (5 év megjelöléssel, 
10 betöltött törzsgárdaév ese�
tén bronz (10 év megjelöléssel),

20 betöltött törzsgárdaév ese�
tén ezüst (20 év megjelöléssel), 
30 betöltött törzsgárdaév ese�
tén arany (30 év megjelöléssel),
40 betöltött törzsgárdaév ese�
tén arany (40 év megjelöléssel), 
50 betöltött törzsgárdaév ese�
tén arany (50 év megjelöléssel).

4 .1.2.

A törzsgárda tagját a törzs- re jogosító igazolvánnyal is el 
gárdajelvény adományozásé- kell látni. * 
val egyidőben annak viselésé-

4.2. Törzsgárdajutalom

4 .2 .1.

A törzsgárda tagját — a 
törzsgárdaidő betöltését köve�
tő évben — az alábbi jutalom 
illeti meg:

5 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 1000,

10 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 2000,

15 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 2500,

20 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 3000,

25 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 4000,

30 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 5000,

35 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 6500,

40 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 8000,

45 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 8000,

50 betöltött törzsgárdaév ese�
tén 8000 forint.

4 .2 .2 .

A gyermekgondozási segé- kesség időpontjában kell folyó- 
lyen levő anyák részére a sítani. 
törzsgárda jutalmat az esedé-

4 .2 .3 .

A nyugállományba vonuló 
törzsgárdatagot a nyugdíjazás 
időpontjában a következő, ma�
gasabb összegű törzsgárda juta�
lomban kell részesíteni, ha a 
várakozási idő fele (2,5 év) el�
telt. A várakozási időt a be�
töltés időpontjától kell számí�
tani.

Azok a nődolgozók, akik 30 
éves törzsgárdatagság után 
nyugállományba vonulnak, 
igényjogosultság esetén a leg�
magasabb összegű törzsgárda- 
jutalomban részesülnek. (A 
szükséges törzsgárdaévek szá�
ma 32,5 év.)

sulttá vált, munkába állásakor 
megilleti az elmaradt törzs- 
gárdajelvény és -jutalom.

elismerés az óraelfoglaltság 
arányában illeti meg.

Postás Dolgozó

4 .2 .4 .

A sorkatonai szolgálatból 
visszatérő törzsgárdatagot, ha 
távollétében a 4.2.1. pont sze�
rinti törzsgárdajutalomra jogo-

4 .2 .5.

A főfoglalkozású részmun�
kaidős dolgozókat az anyagi



Számvetés és tervek A  T U D Á S  F O R R Á S A  A  K Ö N Y V
A szakszervezeti könyvtárhálózat tapasztalatai

FORDÍTSUK MEG a sorren�
det! Beszéljünk előbb arról, 
hogy mit szeretne tenni az idén 
a Szegedi Postás Képzőművész 
Kör! Először is bővülni szeret�
ne, növelni taglétszámát. Ezért 
soraiba várja a Szegedi Posta- 
igazgatóság területéről mind�
azokat a postás dolgozókat, 
nyugdíjasokat és családtagjai�
kat, akik a grafikát, a festé�
szetet, a szobrászatot vagy a 
képzőművészet egyéb ágát mű�
velik. Mivel a kör jelenlegi 
tagjainak mindössze egyhar- 
mada vidéki, az ő képviseletü�
ket szeretné erősíteni. Várja 
tehát írásos jelentkezésüket a 
kört fenntartó és működtető 
Szegedi Postás Művelődési Ház 
címére (Szeged, József Attila 
sugárút 42., 6723).

S most kedvcsinálónak el�
mondjuk, hova szól a meghí�
vás. A cím megvan, de ki fo�
gadja az érdeklődőt ? Egy alig 
öt éve alakult, jelenleg 16 tagú 
lelkes társaság, amely már e 
néhány esztendő alatt is szá�
mos jelentős sikert ért el. Bár 
a Postás Dolgozó többször is 
számot adott a kör munkájá�
ról, most — még ha ismétlünk 
is — beszámolunk a jelentő�
sebb eseményekről.

Az első fontosabb szereplés 
az 1978-ban a budapesti Pos�
tás Művelődési Központban 
tartott önálló kiállítás volt. 
Ezt azonban megelőzte néhány 
szegedi, valamint más helysé�
gekben rendezett bemutató.

A kör legnagyobb sikere az 
volt, hogy tagjainak válogatott 
műveit a postás képzőművé�
szek első országos kiállításán is 
bemutatták, sőt nem is csak 
Budapesten, hanem a területi 
postaigazgatóságok székhelyein 
is. Az e kiállításon való rész�
vétel igazi jelentőségét az adta 
meg, hogy az itt bemutatott al�
kotások az olasz postás képző�
művészekkel kötött megállapo�
dás alapján 1980 tavaszán Ró�
mát is megjárták, s ott is nagy 
sikert arattak. A szegedieket 
méltán büszkeség töltheti el, 
hiszen öt alkotójuk festményei 
a kiállítási anyagnak csaknem 
felét tették ki.

Nem feledkezhetünk el is�
mertetőnkben a Szabadkai 
Munkás Egyetemmel 1979-ben 
létrejött egyezményről sem, 
amelynek értelmében a két kor 
cserekiállításokon mutatja be 
alkotásait. Tavaly és két évvel 
korábban a szegediek vitték el 
műveiket testvérvárosukba, 
Szabadkára, ottani barátaink 
pedig tavaly előtt mutatkoztak 
be a szegedi közönség előtt. A 
tervek szerint májusban újból 
házigazdaként üdvözöljük a 
szabadkai képzőművészeket.

A kör tagjai még ezenkívül 
is újabb terveket szőnek. Egy- 
egy amatőr művész alkotásai�
ból kamarakiállításokat szán�
dékoznak rendezni, nemcsak

Tájak, korok, múzeumok — 
ugye ismerősen hangzik e há�
rom szó azok fülében, akik ér�
deklődnek hazánk természeti 
értékei, műemlékei, múzeumai 
iránt. Az országos szervező bi�
zottság 5 évvel ezelőtt hirdet�
te meg e mozgalmat, amely 
elsősorban a meglevő közmű�
velődési intézményrendszerre 
épített.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság az elmúlt évben 
csatlakozott e népszerű moz�
galomhoz. Februárban értékel�
tük a részt vevő szocialista bri�
gádokat és ünnepélyes ered�
ményhirdetésen a legjobb csa�
patoknak könyvutalványokat, 
színházjegyeket adtunk át. A 
Tájak, Korok, Múzeumok Or�
szágos Szervező Bizottsága ré�
széről Dékai István 8 brigádot 
1 évre szóló ingyenes belépővel 
jutalmazott. Az összejövetelt jó 
hangulatú vetélkedő zárta le, 
melynek során a részvevőknek 
képekről történelmi emlékhe�
lyeket, festményeket kellett 
felismerniük.

A találkozó végén a vetél�
kedő szervezőivel és brigádta�
gokkal ültem le beszélgetni, 
hogy mondják el tapasztalatai�
kat, élményeiket. Először dr. 
Szarka György tszb-titkárt 
kérdezem:

— Hogyan kezdődött?

— Az igazgatóság területi 
szakszervezeti bizottsága min�
den évben meghirdeti a szo�
cialista brigádok vetélkedőjét, 
tehát már vannak tapasztala�
taink a szervezésben. Mindig 
új és új formákat keresünk, 
hogy a művelődés, szórakozás

Szegeden, hanem többfelé az 
igazgatóság területén.

Bízunk abban, hogy felhívá�
sunk eléri célját, s újabb ama�
tőr képzőművészek kapcsolód�
nak be a kör munkájába, fel�
lendítve a postás amatőrkép- 
zőművész-mozgalmat.

Vámos László

EGY MŰVELŐDÉSI HÁZ 
programját úgy kialakítani, 
hogy a közművelődési célok�
nak megfeleljen, emellett a 
dolgozók sokrétű igényeihez is 
igazodjon, nem könnyű feladat. 
De hát hozzá kell fogni, s már�
is kiderül, hogy mi mindenre 
alkalmas egy ilyen intézmény. 
Szervezés kérdése, s otthonuk�
ká válhat taggyűléseknek, 
pártnapoknak, szakszervezeti 
és KISZ-rendezvényeknek, po�
litikai oktatásnak és szaktan- 
folyamoknak. És akkor még 
egyáltalán nem szorulnak ki az 
ugyancsak látogatott tudomá�
nyos, irodalmi és művészeti 
előadások. Olyannyira nem, 
hogy ezeket még fejleszteni is 
tudtuk a helybeli művelődési 
intézményekkel kialakított és 
egyre szorosabbra fűzött 
együttműködés révén. Példa 
erre a Móricz Zsigmond Szín�
házzal létrehozott kapcsolat, 
amelyet immár szocialista 
szerződésben is rögzítettünk.

Az új év a művelődési ház 
elé is új követelményeket állí�
tott. Gondolni kellett az ötna�
pos munkahét révén meghosz- 
szabbodott szabad idő hasznos 
eltöltésének elősegítésére. Ezt 
szolgálják a már régebben mű�
ködő klubok mellé felsorakozó 
újabbak. Megalakult, például a 
szocialista brigádok tagjainak 
klubja. Találkozóit a művelő�
dési házban hétvégeken tartja, 
megbeszéléseit összekapcsolva 
tudatformáló és szórakoztató 
műsorokkal. Számítottak emel�
lett a nyíregyházi postások a 
tavasz közeledtével, majd a 
nyár eljövetelével, s a szép 
hosszú napok kellemes és 
egészséges eltöltésének előmoz�
dítására természetbarát kört is 
szerveztek.

Nem hanyagolja el azonban 
a ház vezetősége a hagyomá�
nyos, nagyközönséget vonzó 
bevált műsorokat sem. Még 
nem telt el egy negyedév, s 
máris két jeles eseményről ad�
hatunk számot. A korábbi ren�
dezvényekhez hasonló sikere 
volt most is a Magyarország 
című politikai hetilap szer�
kesztősége által tartott fórum�
nak, s nem csökkent a népsze�
rűsége a farsangi bálnak sem. 
Nem véletlenül, a zenés, tán �
cos mulatság hangulatát 
ugyancsak fokozta a Móricz 
Zsigmond Színház művészei�
nek kabaréműsora.

Horváth Ferenc

és az egészséges életmód a 
dolgozók mindennapjainak 
szerves részévé váljon.

— A Tájak, Korok, Múzeu�
mokat 3 éves vetélkedőnek 
terveztük, s a részt vevő brigá�
dokat évenként értékeljük és 
jutalmazzuk. A benevezett 50 
brigádnak eljuttattuk a TKM 
kiadványait (Magyarország lá�
togatható természetvédelmi te�
rületei, műemlékei, múzeumai, 
Magyarország térképe, részvé�
teli lap). A vetélkedőbe bár�
mikor be lehet kapcsolódni. 
Különösen jelentős a Tájak, 
Korok, Múzeumok szerepe 
napjainkban, amikor az 5 na�
pos munkahét bevezetésével 
több szabad idejük van a dol�
gozóknak. A mi célunk és fel�
adatunk az, hogy ösztönözzük 
őket a szabad idő hasznos, tar�
talmas, kulturált eltöltésére. 
Egyre többen ismerjék meg 
hazánk természetvédelmi terü�
leteit, műemlékeit, városait, 
múzeumait.

Az első év értékelése alap�
ján kiemelkedő eredményt ért 
el a Posta Alközponti Üzem 
Bell szocialista brigádja. Veze�
tőjét, Világos Ferencet kérem, 
hogy mutassa be a brigádot.

— 1962 februárjában, tehát 
éppen 20 éve alakultunk. A 
brigád tagjai műszerészek, 
akik jelfogók felújításával, te�
kercselésével foglalkoznak. 4 
alkalommal részesültünk pénz-

A szakszervezetek ma is az 
olvasást tekintik a művelődés 
egyik fő eszközének, ennek 
megfelelően a könyvtárakat a 
kulturális munka alapvető in�
tézményének. Szakszerveze�
tünk is állandóan figyelemmel 
kíséri könyvtáraink életét, így 
az elnökség februári ülésének 
napirendjén is szerepelt a pos�
tai szakszervezeti könyvtárhá�
lózat helyzetéről készült tájé�
koztató jelentés. Most itt rö�
viden az általánosan jellemző 
tapasztalatokat — jókat és ke�
vésbé jókat — ismertetjük.

A postán összesen 113 szak- 
szervezti könyvtár működik. 
Ezek három típusba sorol�
hatók: Van 1 központi könyv�
tár, a Postások Szakszerveze�
tének Központi Könyvtára, 
mely Budapesten működik; 7 
önálló könyvtár, melyek a na�
gyobb budapesti postaszervek�
nél találhatók, ezenkívül — 
Budapesten és vidéken — 105 
letéti könyvtár tartozik a há�
lózathoz.

E lhelyezési gondok

A letéti könyvtárak száma 
indokolja, hogy elsősorban a 
náluk szerzett tapasztalatokat 
ismertessük. E könyvtárak 
működési körülményeit vizs�
gálva azt tapasztalhatjuk, 
hogy a könyvtárak elhelyezé�
se okozza a legnagyobb gon�
dot. A legtöbb könyvtár más 
célt szolgáló helyiségben (kul�
túrterem, párt-, illetve szak- 
szervezeti szoba, iroda, ebéd�
lő,öltöző stb.) működik, önál�
ló helyiséggel csak 12 könyv�
tár rendelkezik. A legnehe�
zebb az, ha a folyosón, egy le�
zárt gardróbszekrény képezi a 
könyvtárat. Sajnos, ilyennel 
10 esetben találkozhatunk. Ez 
az elhelyezés hátráltatja a 
könyvtár működését; nem is 
várható el igazi könyvtári 
munka. Irreális lenne azt a 
célt kitűzni, hogy könyvtára�
inknak biztosítsunk önálló he�
lyiséget. De a lehetőségeken 
belül minden munkahelyen 
arra 'kell törekedni, hogy köny-  
nyen megközelíthető, feltűnő 
helyen, üveges könyvszek�
rényben helyezzék el a letéti 
állományt. Több helyen, pél�
dául Debrecenben, Sopronban, 
a szekrényeket üvegesre cse�
rélik, s így áttekinthető lesz 
a könyvállomány, lehet belőle 
válogatni, böngészni.

Nem m in d en  a k ín á la t

A könyvállomány a nagysá�
gát tekintve — a SZOT előírá�
sait figyelembe véve: dolgo-

j utalómban és egyszer elnyer�
tük a Posta Kiváló Brigádja 
címet is.

— Mi adta az ötletet, hogy 
jelentkezzenek a Tájak, Korok, 
Múzeumok vetélkedőre?

— Én már 4 éve részt veszek 
az országos mozgalomban. 
Amikor az igazgatóság meg�
hirdette a vetélkedőt, a brigád 
tagjai is úgy döntöttek, hogy 
csatlakoznak a felhíváshoz. 
Megegyezünk abban, hogy 
mindannyian szeretjük a ter�
mészetet, a múzeumokat. Na�
gyon jó kezdeményezésnek 
tartjuk ezt a vetélkedőt, mert 
lehetőséget teremt közös meg�
mozdulásokra és ismereteink 
bővítésére.

— Hány helyen jártak már?

— Nehéz lenne megszámol 
ni, de szinte bejártuk már az 
egész országot, és kb. 500 léte�
sítményt néztünk meg. Ezek 
között vannak nagyvárosok 
múzeumai, nemzeti parkok, de 
felkerestünk kisebb települése�
ket is. Legutóbb Vámosmiko- 
lán a helytörténeti emlékeket 
néztük meg. Eredményeinkért 
3 arany, 4 ezüst, 4 bronzjel�
vényt kaptunk, valamint in�
gyenes múzeumi belépőt.

— Hogyan készülnek fel a 
létesítmények látogatására?

zónként 2 kötet — általában 
megfelel a normáknak, sőt sok 
esetben másfél-kétszeresét is 
kiteszi. Általában 200—800 kö�
tet között változik az állomány 
nagysága, de a legkisebb ál�
lomány 50, a legnagyobb pedig 
4000 kötetes. Az adatokból lát�
ható, hogy a könyvtárakban 
elhelyezett könyvek mennyisé�
ge — néhány kivételtől elte�
kintve — nem túl nagy, ezért 
fontos az állomány rendszeres 
cseréje. A cserék gyakorisága 
az évi egy alkalomtól nyolc 
alkalomig váltakozik. A lebo�
nyolított könyvcserék száma 
elsősorban a könyvtárostól, an�
nak szorgalmától függ, hogy 
mennyire viseli gondját, mek�
kora figyelmet fordít a könyv- 
állomány felfrissítésére.

A könyvtár látogatottsága 
azonban nemcsak a kínálaton 
múlik. Sok helyen még az 
alapvető figyelemfelkeltés is 
hiányzik: például nincs'kifüg�
gesztve, hogy hol és mikor mű�
ködik a könyvtár. Ha végig�
gondoljuk, hogy egy posta�
szervnél feljutunk a harmadik 
emeletre, és semmi utalás 
nincs arra, hogy ott könyvtár 
működik, akkor honnan tud�
ják azt az ott dolgozók?

A folyosón levő gardrób- 
szekrényben elhelyezett köny�
vek önmagukat nem tudják 
kínálni, s az érdeklődők hon�
nan szerezhetnek tudomástar�
ról, hogy milyen új könyvek 
vannak, ha az új kötetekről 
nem kapnak tájékoztatást, a 
könyvtáros nem ajánlja azo�
kat? S vajon hogyan kölcsö�
nöz, tevékenykedik az a könyv�
táros, akinek könyvszekrényét 
kinyitva a más könyvtárakból 
hiányzó legolvasottabb, legke�
resettebb könyvek tűnnek rög�
tön szembe. E kérdések felve�
tésével jutunk el arra a megál�
lapításra, hogy nagyon sok 
függ a könyvtárak elhelyezé�
sétől, működési feltételeitől, 
de a meghatározó tényező ma-

— A brigád tagjai közösen 
beszélik -meg, hogy hová men�
jünk. Nekem megvan a Ma�
gyarország útikönyvsorozat 
minden tagja, ebből elolvassuk 
a tudnivalókat arról a helyről, 
ahová megyünk. Az utazáshoz 
igénybe veszünk mindenféle 
eszközt, vonatot, buszt, és mi�
vel nincs mindenhol tömegköz�
lekedés, még gyalogolunk is.

— Ha ezenkívül marad még 
szabad idejük, ezt mivel töltik 
el?

— Én tagja vagyok az üzem 
tekecsapatának, amellyel részt 
veszünk a postás üzemi baj�
nokságban. Kollégám a férfi 
kispályás labdarúgócsapat 
tagja. A brigád legfiatalabb 
dolgozója, Tóth Erika, a Postás 
Sport Egyesület kézilabdacsa�
patában sportol. Emellett a 
Postás Művelődési Központ 
programfüzetében megjelenő 
rejtvényeket rendszeresen meg�
fejtjük és beküldj ük.

Befejezésül Szarka György�
höz fordulok és érdeklődöm, 
idén mit terveznek a brigádok 
részére.

— Rövid időn -belül megjele�
nik egy kiadvány, melyben tá �
jékoztatjuk a szocialista brigá�
dokat, hogy milyen szabad idős 
programokat tervezhetnek a 
hétvégekre. Ebben szerepelnek 
kulturális és sportesemények 
is. Felvettük a kapcsolatot a 
Magyar Színházi Intézettel. 
Segítségükkel színháztörténet�
tel, színjátszással kapcsolatos 
kulturális vetélkedőt szeret�
nénk szervezni.

Tánczos Sándor

ga a könyvtáros személye s az 
általa végzett munka.

Ezért a könyvtáros szemé�
lyének kiválasztása nagy kö�
rültekintést igényel. Olyan 
kezdeményező és érdeklődő 
embernek kell lennie, akit 
munkahelyén ismernek, és ő 
is ismeri a felmerülő igénye�
ket, s aki szereti a könyveket. 
Általános tapasztalat, hogy a 
könyvtárosok változó és egyre 
nehezebb körülmények között 
végzik munkájukat, többnyire 
a könyv szeretetétől vezérel�
tetve. Sajnos, körükben is 
érezteti hatását a munkaerő�
vándorlás, így a 105 könyvtá�
ros közül 39 az utóbbi 2 év�
ben kezdte el ez irányú tevé�
kenységét.

T öbbségben  

a b rig ád tag o k

A könyvtárak tartalmi mun�
káját különböző számadatok�
kal is jellemezhetjük. így 1980- 
ban a beiratkozott dolgozók 
száma 8622, a postás dolgozók 
15 százaléka, a könyvtárt lá�
togatók száma 62 194, a köl�
csönzött kötetek száma 173 134. 
Ezek az adatok jól mutatják, 
hogy a dolgozók igénylik _ a 
könyvtárak működését. Az ol�
vasók 54 százaléka brigádtag. 
Általánosan jellemző, hogy el�
mélyült a kapcsolat a könyv�
tárak és a szocialista brigádok 
között. A könyvtárak jó mód�
szerekkel segítik a brigádok 
kulturális tevékenységét, a 
kulturális vállalatok kialakí-

Több mint húsz esztendő telt 
el az első postásvonat indítása 
óta, és ezek a vonatok évről 
évre népszerűbbek lettek. Cél�
juk az volt, és ma is az, hogy a 
postás dolgozók és nyugdíjasok 
családtagjaikkal együtt meg�
ismerhessék hazánk nevezetes 
városait, azok múltját, fejlődé�
sét, műemlékeit és szociális lé�
tesítményeit.

Felkerestük Sopront, Győrt, 
Pannonhalmát, Zircet, Porva- 
Cseszneket, Veszprémet, Esz�
tergomot, Tatát, Székesfehér�
várt, Dunaújvárost, Szekszár- 
dot, Pécset, Salgótarjánt, 
Gyöngyösit, Egert, Miskolcot, 
Tokajt, Szolnokot, Kecskemé�
tet, Szegedet, Gyulát, valamint 
a Balaton mellett Balatonal�
mádit, Siófokot, Balatonfüre- 
det és a boráról híres Bada�
csonyt.

Debrecenben eddig nem vol�
tunk. Ezért a Természetjáró 
Társadalmi Bizottság úgy gon�
dolja,' hogy „Debrecenbe kéne 
menni . . .” Reméljük, hogy 
dolgozók és nyugdíjasok öröm�
mel veszik javaslatunkat, és 
szívesen részt vesznek debre�
ceni kirándulásunkon.

Debrecen, hazánk harmadik 
legnagyobb városa, a nagy ma�
gyar Álföld keleti részében, a 
Hajdúság szívében terül el, 
roppant kiterjedésű pusztáktól 
körülvéve. Érdekessége, hogy 
Európában ez a város fekszik 
legmesszebb a tengertől.

„Magyarország és Erdély vi�
lágosító lámpása . . . ” mondot�
ta Debrecenről Méliusz Juhász 
Péter, a nagy reformátor, 
mintegy négyszáz esztendővel 
ezelőtt. Kossuth Lajos „a ma�
gyar szabadság őrvárosának” 
nevezte a szabadságharc idején 
tett jó szolgálataiért. Vannak, 
akik „Kálvinista Róma” név�
vel illetik.

Ahány jelző, annyi találó 
megállapítás. Mindegyikben 
akad igazság, és mindegyikben 
hiányosság is. De az egészet, 
mindent kifejező egyetlen szó�
val megismertetni lehetetlen.

Robert Townson, az 1793-ban 
erre járt angol utazó a „jelleg�
zetesen pusztai várost” látva 
ezt írta útinaplójába: „Miféle 
körülménynek köszönheti lét�
rejöttét Debrecen, nem tudom. 
Megfejthetetlen, mi bírhatott 
rá harmincezer embert, hogy 
olyan vidéket válasszon lakó�
helyül, ahol sem forrás, sem 
folyó, sem tüzelő, sem építő�
anyag nincs!” És ilyen mostoha 
körülmények között is virágzó 
város született a pusztában.

tását és teljesítését, s igen nép�
szerűek az olvasópályázatok.

Segítsék

a k ö n y v tá ro so k a t

A tapasztalatok további 
részletezése nélkül, melyek 
volnának a könyvtármunka 
fejlesztésének lehetőségei? A 
feladatokról, felelősökről, ha�
táridőkről, az elnökségi tájé�
koztató útján az alapszerve�
zetek részletes tájékoztatást 
kapnak. Itt külön csak hang�
súlyozni szeretnénk: ahhoz,
hogy a könyvtári tevékenység 
színvonala emelkedjék, hogy a 
könyvtárak valóban a munka�
helyi művelődés alapjai legye�
nek, a helyi szakmai és szak- 
szervezeti vezetők, valamint a 
a könyvtáros tevékenységére, 
akaratára van szükség, hogy a 
nehézségek, a gondok felszín�
re kerüljenek és megoldódja�
nak.

A gazdasági vezetők segít�
sék elő, hogy a könyvtárak kö�
rülményei javuljanak. Az szb- 
titkárok, a kultúrfelelősök te�
kintsék rendszeres feladatuk�
nak a könyvtárak munkájának 
figyelemmel kísérését, segíté�
sét. Adjanak több tájékozta�
tást a könyvtárosnak az idő�
szerű feladatokról, és vonják 
őket jobban be a mozgalmi 
munkába. A könyvtárosok pe�
dig könyvajánlásaikkal és 
egész tevékenységükkel segít�
sék elő, hogy minél több pos�
tás dolgozó szeresse meg a 
könyvet, az olvasást, váljék 
rendszeres, igényes olvasóvá.

Berze Ferenoné

Debrecen városképét a múlt 
század elején két hatalmas tűz�
vész teljesen átalakította. E 
két tűz tette lehetővé, hogy a 
mai város néhány klasszicista 
stílusú nagy épülete és számos 
emeletes polgárháza felépülhe�
tett. A klasszicista építészet 
hazánkban legkorábban itt ho�
zott létre hatalmas alkotáso�
kat. A tűzvész utáni romokon 
alig egy-két év múlva nagy�
szabású építkezésbe fogott a 
város népe, s e töretlen élet�
kedvnek köszönhető a Refor�
mátus Kollégium és a Nagy�
templom. Ma már mindkettő 
jelképe a városnak. Mindkét 
épületet Péchy Mihály mér�
nökkari őrnagy tervezte. Péchy 
ezt a munkát anyagi ellenszol�
gáltatás nélküli erkölcsi szolgá�
latnak tekintette, azaz mai ki�
fejezéssel élve: társadalmi
munkában végezte. A kollé- 
giúm tervét hamar elfogadták, 
s ez legalább külső formájá�
ban nem változott lényegesen. 
A Nagytemplommal már nem 
volt ilyen szerencsés. Kupo- 
lástemplom-tervét merésznek 
és költségesnek találta az egy�
ház ügyeit intéző tanács, ezért 
a kupolát el is hagyták, de a 
homlokzat kialakítását meg�
tartották.

A kollégium maisodik eme�
leti imatermében hozták 1849. 
április 14-én, de a Nagytemp�
lomban hirdették ki a Habs- 
burg-ház trónfosztását kimon�
dó törvényt.

Talán ennyit előzetesként 
Debrecenről. A többit az a tá �
jékoztató ismerteti, amelyet a 
május 23-án, vasárnap induló 
postásvonat kirándulás-részt�
vevői kézhez kapnak, s amely�
ből megismerkedhetnek a vá�
ros történetével és nevezetes�
ségeivel.

★
A postás-vonatkirándulásra 

április közepétől lehet jelent�
kezni az alapszervek szakszer�
vezeti bizottságainál. A kirán�
dulás részvételi díjai: postás 
dolgozóknak és postás nyugdí�
jasoknak, valamint ezek család�
tagjainak 60 forint, vendégek�
nek 90 forint, 10 éven aluli 
gyermekeknek 45 forint. A 4 
éven aluli gyermekeknek je�
gyet váltani nem kell.

Végül tájékoztatjuk az ér�
deklődőket, hogy a postásvo�
nat mind az oda-, mind a visz- 
szaútban Hajdúszoboszlón 
megáll, tehát a világhírű 
gyógyfürdő is felkereshető.

Viszontlátásra május 23-án!
Katona Gyula

Tájak, korok, múzeumok

„ Debrecenbe kéne menni...“
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Kár lenne abbahagyni

Segítséget kérnek a röplabdázók
Az igazgatósa# Verseny utcai épületében 1948-ban Ko�

vács {Géza osztályvezető-helyettes téli# komolyan, léiig 
tréfásan adta ki dr. Fejes Bélának az ukászt: — Csapa�
tot szervezel, nevezel, s megnyeritek a bajnokságot — 
így kezdődik a Postás sport 75 éve Című kiadványnak a 
röplabdáról szóló fejezete.

— Röplabdáznak- e manap�
ság a postások?

Ezt a kérdést boncolgattuk 
egy kellemetlen, ködös február 
végi péntek délután dr. Fejes 
Bélával, a tömegsportbizottság 
tagjával, Mézes Istvánnéval, a 
HTI, Csapó Rozáliával, a TIG, 
valamint Nagy Mihálynéval, az 
RTV röplabdacsapatának játé�
kosával.

Valaha népszerű volt

— Bizony nem ártana nap�
jainkban sem egy jó „ukáz” 
vagy jelszó — kezdte a beszél�
getést a röplabdázók Béla bá�
csija. — Amikor 1959-ben 
megalakult a társadalmi test- 
nevelési tömegsportbizottság, 
az alapító sportágak egyike a 
röplabda volt, jómagam pedig 
a csapat szervezője. Eleinte 
ment minden, mint a karika- 
csapás. A sportág olyan nép�
szerű lett, hogy már az első év�

ben 18 női és 10 férfi röplabda- 
csapat jött létre. És nem is 
akármilyenek. Például a 18 női 
csapatból ki tudtunk állítani 
egy első- és egy másodosztályú 
csoportot. A röplabdázás nép�
szerűsége a hatvanas évek kö�
zepén megtorpant, sőt vissza�
fejlődés következett, olyannyi�
ra, hogy a férficsapatok meg is 
szűntek.' De ennek legalább 
megtaláltuk a magyarázatát, 
ugyanis nagy szívóhatást gya�
korolt a gyorsan terjedő kispá�
lyás labdarúgás. Végül is 1978- 
ban sikerült ismét talpraállí�
tani a férfiak körében a röp�
labda tekintélyét.

— Viszont szinte teljesen 
érthetetlen számunkra, hogy 
miért csökkent a nők körében 
az egyetlen nőiesnek tartott 
labdajáték népszerűsége. Az 
„őscsapatok”, mint a KHI, a 
Távírda és sorolhatnám még, 
egymás után szűntek meg. A 
múlt évi bajnokságon már csak

hat női és négy férficsapat in�
dult. A lányok talán jobban lát�
ják ennek a hanyatlásnak a 
miértjét, okát.

— Hogyan ítéli meg Mézes 
lstvánné saját munkahelyén, a 
HTI- nél a sportág helyzetét?

— Minden túlzás nélkül 
mondhatom, élek-halok a röp�
labdáért. Az is igaz, hogy ezt 
a szeretetet még a középiskolá�
ból hoztam magammal, hiszen 
annak idején három éven át 
tudtuk tartani első helyünket 
a középiskolák bajnokságán. 
Emlékszem, rettenetesen büsz�
ke voltam erre. Érettségi után 
a HTI-nél kezdtem dolgozni, 
ahol nem lévén csapat, a röp�
labdázást a Hírlapirodánál 
folytattam Béla bácsi edzői 
irányítása mellett. Egy-egy 
mérkőzést követően élménybe�
számolót tartottam kolléga�
nőimnek, akik végül annyira 
megkedvelték a sportágat, 
hogy a HTI-nél is megalakult 
egy csapat. Eleinte, mint rang�
idős, én magam irányítottam 
az edzéseket, míg 1975—76-tól 
egy képzett edzőt kaptunk 
Róth Péter személyében, aki 
szintén Béla bácsi tanítványa 
volt. Nagyon jó szakember, sok 
fiatalt nyert meg e játéknak, 
különösen a nemzetközi távbe�
szélő-központ lányai közül, 
akik tudvalevő, hogy három 
műszakban dolgoznak. És itt 
kezdődnek a bonyodalmak.

Nincs hol edzeni
— Érthető módon az itt-idol- 

gozókat nehezebb mozgatni. 
Egy-egy mérkőzésnél esetleg 
műszakot is kell cserélni vagy 
egyeztetni. Ráadásul nincs té�
li edzés lehetőség ünlk sem, 
nincs egy tornaterem, ahol egy 
keveset gyakorolhatnánk. De 
ha lenne edzési lehetőség, még 
mindig fönnáll annak a veszé�
lye, hogy az említett okok 
miatt nem tudnánk labdázni. 
Pedig a tömegsport lényege ép�
pen az állandó mozgásban, 
sportolásban rejlik. A követ�
kező postás sportnapokon, má�
jusban valószínűleg úgy lé�
pünk pályára, hogy az idén 
még nem volt labda a kezűink�
ben. A felsoroltaik, bizony, el�
veszik a kedvét annak a fia�
talnak, aki esetleg szívesen rö�
pítené a labdát a háló fölött. 
Pedig edzőnk igazán jó közös�
séget alakított ki, nemcsak a 
sportolás, hanem az emberség 
területén is. Jó lenne ezt meg�
tartani, továbbadni a fiatalok�
nak. Bár a szakszervezet vál�
lalta a csapat patronálását, 
szeretnénk a vezetőségtől is 
valamivel több segítséget kér�
ni. így talán közös erővel meg�
menthetnénk a legszebb labda�
játék, a röplabda jövőjét.

— A TIG már nagyon rég�
óta pezsgő sportéletéről híres. 
A röplabdára is érvényes ez a 
megállapítás?

— Sajnos nem — válaszol 
bánatosan Csapó Rozália —, 
mi mostohagyerekek vagyunk. 
Valamikor egy csapatnyi tár�
sammal együtt egyesületben 
röplabdáztunk, majd miután 
kiöregedtünk, a tömegsport ad�
ta lehetőséggel élve labdázunk 
a TIG csapatában. Annyira 
nincs utánpótlásunk, hogyha 
egy csapatot kellene most ki�
állítani, csak belőlünk, a régi 
versenysportolókból verbuvá�
lódna. Sokat beszélgettünk az 
okokról magunk között. Végül 
is az a véleményünk, hogy a 
mostoha sorsot önállóságunk�
kal „vívtuk ki”. Ránk soha 
nem kellett figyelni, hiszen so�
rozatban, egymás után ötször 
.nyertük 1972 és 77 között a 
bajnokságokat.

— Csapatunk valamennyi 
tagja 30 év fölötti, pedig iga�
zán van a TIG-ben sok huszon�
éves dolgozó. Valahogy nem 
vonzza őket a sportolásnak ez 
a fajtája, és senki sem próbál�
ja őket hozzánk irányítani. A 
májusi sportnapokon szégyen�
szemre ugyanaz a hat nő lép 
pólyára, akik .már 1974-ben is 
játszottak. Egyszóval a röplab�
dázás fönnmaradásáért szeret�
nénk az édesgyerekek sorába 
lépni, a többi sportág mellé.

— Az RTV röplabdacsapata 
egészen fiatal, hiszen 1980- ban 
alakult. Nagy Mihályné nem�
csak játékos, hanem szervező, 
rendező, intéző is egy személy�
ben. Mennyire azonosak a ré�
gi és az új csapatok gondjai?

— Meghallgatván játékos�
társaimat, azt hiszem, nagy�
jából azonos cipőben járunk. 
Bár maga a csapat nagyon fia�
tal, de a tagok között csupa 30 
év körüli röplabdázó van. Ná�
lunk is elkelne a nagyobb hír�
verés mind a szakszervezet, 
mind a sportfelelősök részéről. 
Téli teremedzés nálunk sincs, 
ráadásul a fölszerelésünk is 
rossz minőségű, tarkabarka.

Érdemtelen bajnokság
— Őszintén szólva, kedvün�

ket szegte az 1981-es bajnoki 
cím elnyerése. Ugyanis mi 
csakugyan nagyon kezdők va�
gyunk, lelkesen, de nem túl 
technikásán játszunk. Első he�
lyezésünket sem tudásunkkal 
értük el, hanem azok a csapa�
tok segítettek hozzá, amelyek 
velünk ellentétben nem tudtak 
valamennyi mérkőzésen részt 
venni, ezért értékes pontokat, 
veszítettek. Amikor átvettük 
az első helyezettnek járó ku�
pát, kis híján kifütyültek ben�
nünket.

— Valószínűleg nekünk, 
röplabdázóknaik is jobban ösz- 
sze kellene fognunk, hogy meg�
mentsük a postás női röplab�
dázást a sorvadástól. Alig két 
éve űzöm ezt a sportot, de el�

mondhatom, hogy nemcsak 
test-, hanem szellemfrissítő já �
ték is, a többi labdajátéktól el�
térően nem durva, és teljes ki- 
kapcsolódást nyújt. Ezért is ér�
tem meg a két előttem szólót, 
akik iskolás korukban megíz- 
Mvén e játék örömét, nem 
tudnak lemondani róla.

— Béla bácsi, mint a tömeg-  
sportmozgalom röplabda albi�
zottságának elnöke, mit fűzne 
még a lányaitól hallottakhoz?

— Először is összefoglalnám 
két mondatban a véleményem 
egyik felét. Meglátásom sze�
rint erről a holtpontról úgy tu �
dunk elmozdulni, ha a már 
meglevő csapatoknak nagyobb 
segítséget nyújtanának a mun�
kahelyi vezetők, másrészt szor�
galmazni kellene új csapatok 
alakulását. Gondolok itt pél�
dául a KHI-ra, a Vezérigazga�
tóságra, a Csekikleszámolóra, és 
sorolhatnék még néhányat.

M indenkit várunk
— Mondandóm másik felé�

ben visszautalnék a munkahe�
lyi spartakiádra, melyhez 1973- 
ban csatlakozott a tömegsport�
bizottság, így a röplabdacsapa�
tok is. Ez alatt a nyolc év alatt 
kiváló eredmények születtek, 
négy alkalommal sikerült az 
első helyre beverekednünk ma�
gunkat, két alkalommal pedig 
az országos döntőbe is bejutot�
tak a röplabdás lányok, ahol 
második helyen végeztek. Több 
év távlatából ítélve úgy tűnik, 
hogy ennek a régebbi tömeg- 
sportolási formáinak a hangu�
latát kellene a mostani mun�
kahelyi olimpiába is átmente�
ni. És ehhez a sportágat is ked�
velő valamennyi dolgozó ösz- 
szefogása, segítsége szükséges.

— Akik ezek után kedvet 
kaptak a röplabdázáshoz, je �
lentkezzenek nálam a 167-384- 
es telefonszámon, minél előbb, 
hogy a tavaszi bajnokságokon 
már részt vehessenek.

Czeglédi Cecília

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—4. ütem: helybenfutás 4 
lépés. 5—8. ütem: helybenfutás 
magas térdemeléssel 4 lépés.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar a mellnél. 1—2. 
ütem: könyökkörzés hátra két�
szer. 3—4. ütem: karnyújtás
magastartásba és törzshajlí- 
tás hátra kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás kar magastartásban. 1. 
ütem: törzshajlítás előre boka�
fogással. 2. ütem: mély törzs�
hajlítás előre karlendírbéssel 
hátra. 3. ütem: törzshajlítás 
előre bokafogással.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—3. ütem: törzshajlítás 
balra háromszor és taps a fej 
felett. 4. ütem: kiinduló hely�
zet. 5—8. ütem: ellenkező ol�
dalra.

5. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem; bal támadóál�
lás előre és karlendítéssel ma�
gastartásba törzshajlítás hátra 
3-szor térdrugózással. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5—8. ütem: el�
lenkező lábbal

6. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kar oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: törzsfordítás bal�
ra, 2—3. ütem: fordításban
döntés előre kétszer. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5—8. ütem: 
ellenkező oldalra.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—4. ütem: karlendítés 
magastartásba és váltogatott 
nyújtott karkeresztezés a fej 
fölött 4-szer. 5—8. ütem: kar�
lendítés mélytartásiba és válto�
gatott nyújtott karkeresztezés 
a hát mögött 4-szer.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás, kéz a tarkón. 1. ütem: 
térdrugózással törzsfordítás 
balra. 2. ütem: térdrugózással 
törzsfordítás jobbra.

9. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás kéz a csípőn. 1—3. ütem: 
bal láblendítés előre (1), hátra 
(2), előre (3). 4. ütem: lábzá�
rás kiindulóhelyzetbe.. 5—8. 
ütem: ellenkező lábbal.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kar magastartásban. 1—2. 
ütem: térdrugózással karlen�
dítés hátra (1), térdrugózással 
kiindulóhelyzet (2). 3—4.
ütem: kiindulóhelyzetben ujj- 
fűzés és törzsfordítás balra 2- 
szer. 5—8. ütem: ellenkező ol�
dalra.

11. Kiindulóhelyzet: terpesz- 
állás kar rézsútos magastar�
tásban. 1—4. ütem: karleenge�
dés a test elé keresztezésig és 
kilégzés. 5—8. ütem: kareme�
lés kiindulóhelyzetbe belég- 
zéssel.

Bihari Gyula

A postások ifjúsági parla�
mentjén Móka János, Zalae�
gerszeg 1. postahivatal dolgo�
zója Baranyi Ferencnek egy 
szép versét mondta el. Címe: 
Ballada az elkényeztetett if�
júságról. Ebből idézünk. „A 
múlt viharpt — gyakran cson�
tig ázván — kiállni néktek 
nem vöIt egyszerű, de a jö�
vőt . . Folytatás a vízsz. 1., 
függ. 15., 16. és 25. alatt.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet
1. része. 7. Női név. 8. Római 
öft és száz. 9. Lusta. 10. Német 
névelő. 11. Uruguay, Luxem�
burg és Spanyolország gépko�
csijele. 12. Verdi-opera. 13. 
Francia kettő (fon.). 14. Jut�
tatnék. 15. ...Miklós (1841-48 
között a Kisfaludy Társaság 
elnöke volt). 20. Tejtermék. 21. 
Fordítva: az aláírás módjára 
utaló rövidítés. 22. Női név. 23. 
Népi hosszmértékegység. 24. 
Város Szlovákiában. 26. Lírai 
költemény. 27. Kettősséget je�
löl (lat.). 28. Zemplén-Borsod- 
Abaúj. 29. Gyönyör, élvezet.
31. Maró folyadék. 32. I B. 33. 
A legkisebb értékű kártya a 
tarokkjátékban. 34. Mélyedés 
a talajban (ford.). 35. Kirámol.
37. Latyak. 38. Gyógyfürdő�
hely (névelővel). 40. Magas 
hőmérséklet. 41. Elhozza ott�
honunkba. a világot. 42. Tész�
tára való. 43. Nyílvesszők tok�
ja. 46. Idény. 47. Szakadék a 
Duna-kanyarban. 48. Irodalmi 
paradicsom. 49. Idegen gáz. 50.

Varrószerszám. 51. Csokoládés 
nápolyi.

FÜGGŐLEGES: 1. Lenin-bé- 
kedíjas latin-amerikai költő.
2. Daru, de nem madár. 3. Fa�
kó, szőke. 4. Nagy főzőedény.
5. Tagadószó. 6. Leszármazott.
10. Az erő fizikai mértékegy�
sége. 12. Aki valakinek tarto�
zik valamivel. 14. Vértanúink 
jelzője. 15. Az idézet 2. része. 
16. Az idézet 3. része. 17. A hin�
du hármas istenség egyike. 18. 
Becézett női név (ford.). 19. 
Kicsinyítőképző. 20. Tollal al�
kotó. 25. Az idézet 4. része. 27. 
Bizalmunkba fogadott, kedvelt 
ismerős. 29. Drágakövek súly�
egysége. 30. Templomáról hí�
res dunántúli község. 31. Vész�
jel. 33. Arcszín. 35. Hím házi�
állat. 36. Fűtőanyag. 39. Pom�
pás tollazatú madár. 40. Szo�
cialista ország kommunista 
pártjának névbetűi. 44. Állat�
hang. 45. Nyújtá. 48. Kis pa�
tak.

Bánhidi Éva

Beküldési határidő: 1982.
április 10.
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Ingyen utazhat az Antarktiszra ?
Szó sincs róla, de részt vehet a

TAVASZI VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐN.

A Postás Természetjárók Társadalmi Bizottsága a buda�
pesti postás szocialista brigádok és munkaibrigádok részére vá�
rosismereti vetélkedőt hirdet

április 17-éré (szombatra).

Jelentkezni április 5-ig lehet a helyi szakszervezeti bizott�
ság titkáránál (egy brigád több csapattal is nevezhet). A vetél�
kedő célja: kis szellemi kalandozás a múltban és egy kis séta 
a jelenben (a Zichy-kastélyt és a Bajor Gizi Színészmúzeumot 
is útba ejtjük). A különböző pontokon felállított állomásokon 
10-10 kérdést kapnak a résztvevők, olyan kérdéseket, amelyek�
re a látottak alapján és ismereteik birtokában könnyűszerrel 
válaszolni tudnak.

A részvétel ezen a vetélkedőn számottevő kulturális válla�
lás teljesítésének minősül, ezért a szocialista címre pályázó 
vagy ezt a címet megtartani kívánó brigádoknak különösen 
ajánljuk.

Az előrejelzés szerint jó idő lesz. Ha a meteorológusok té�
vedtek, magunk tesszük derűssé. Sok érdekes látnivaló, egy kis 
séta, egy kis szellemi erőpróba, egyszóval kellemes szombat 
délelőtti program ígérkezik.

Hajrá postások! Tavaszi vetélkedő

Ne felejtsék el: jelentkezés az alapszervi szb-titkárnál 
április 5-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
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