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Társasüdülő épül Balatoniüreden
Az elmúlt időszakban, ha 

lassacskán is, de előbbre lép�
tünk az üdültetésben. Szerény 
mértékben szaporodtak a fé�
rőhelyek, javult az üdülők fel�
szereltsége, de mindemellett a 
legtöbb gondot továbbra is a 
nyári családos üdültetés iránti 
egyre növekvő igény és a kor�
látozott lehetőségeink közötti 
feszültség okozza. Az idei be�
számoló taggyűléseken is szin�
te kivétel nélkül mindenütt el�
hangzott, hogy kevés a csalá�
dos beutalójegy, egyáltalán 
több üdülési lehetőséget sze�
retnének a dolgozók.

Szakszervezetünk kongresz-  
szusi határozatában megjelöl�
te az üdültetés fejlesztésének 
irányát, és módját. A határozat 
értelmében mindenekelőtt a 
családos és a nyári gyermek-  
üdültetést kell előtérbe helyez�
ni.

A Posta- vezérigazgatóság és 
szakszervezetünk elnöksége 
úgy ítélte meg, hogy a SZOT-  
tal együttműködve épített üdü�
lő mellett külön fejleszteni 
kell még a postásüdülők háló�
zatát is. Ezért csatlakozott a 
Balatonfüreden (Arácson)
épülő „Kisfaludy” társasüdülő 
létesítéséhez.

A posta — szakszervezetünk 
egyetértésével — előbb 24, 
majd újabb 32 lakrész építését 
kötötte le a beruházónál, így 
az átadást követően összesen 
56 üdülőegység áll rendelkezé�
sünkre. Ez mintegy 30 millió 
forintba került.

Sajnos, az építkezés üteme 
elmaradt a tervezettől, a be�
ruházást lebonyolító Építés�
gazdasági és Szervezési Inté�
zet több kivitelezővel próbál�
kozott, míg végül a Veszprémi 
járási Építőipari Szövetkezet 
vállalta a létesítmény több sza�
kaszban történő befejezését. 
Az új kivitelező tartotta a sza�
vát, s így tizenhat üdülőegy�
ség augusztus 3- án fogadja az 
első beutaltakat. További ti�
zenhat lakrész építése augusz�
tusban befejeződik és remél�
hetőleg még ez évben megkez�
dődhet itt is az üdültetés. Per�
sze igazi nyaralás itt jövőre 
lesz, amikor a fennmaradó hu�
szonnégy üdülőegységgel együtt 
a létesítmény június elsejétől 
szeptember végéig az üdülni 
vágyó postás dolgozók rendel�
kezésére áll.

Ismerkedjünk meg egy kicsit 
közelebbről az üdülővel!

Először is társasüdülőről van 
szó, tehát több vállalat dolgo�
zói pihennek az üdülőtelepen. 
A postás dolgozók három épü�
letből álló külön egységben 
kapnak szállást.

Az üdülőtelep a Balaton-  
parttól mintegy háromszáz 
méterre helyezkedik el, és szé�
pen kiépített szabad strand 
tartozik hozzá. A környéken 
jól ellátott ABC-áruház műkö�
dik, de van zöldségesbolt és 
étterem is. Ez azért is fontos, 
mert az üdülő önellátó jelleg�
gel fog működni, tehát szer�
vezett étkeztetés nincs. Ezért 
beszélünk üdülőlakrészekről, 
hiszen a tágas szobákhoz kis 
garzonkonyha és fürdőszoba is 
tartozik. A lakrészben 3- 4 sze�
mély kényelmesen elhelyezhe�
tő, három heverő és egy pót�
ágy beállításával. Minden szo�
bához erkély is tartozik, ame�
lyet kerti bútorokkal színesí�
tenek.

A beutaltak kényelmét és 
szórakozását szolgálja, hogy 
minden szobában lesz televízió, 
rádió. A berendezési tárgyak 
kiválasztására is nagy gondot 
fordítottak, ízléses, célszerű 
minden. A garzonkonyhában a

főzéshez, az étkezéshez szük-  
ges eszközök rendelkezésre 
állnak; a hűtőszekrénytől kezd�
ve a kávéfőzőig, az edényektől 
a konyharuháig mindenre gon 
dőlt az üzemeltető.

Az üdülőépületben helyet 
kapott egy kis társalgó is, ahol 
könyvek, sakk, kártya és egyéb 
szórakozási lehetőségek várják 
a beutaltakat. De lesz sport-  
felszerelés és gyermekjáték is.

A két üdülő egységes és gon�
dos berendezéséről, majd az 
üzemeltetésről a Posta Szociá�
lis Hivatal gondoskodik.

Szakszervezetünk titkársága 
döntött az üdülőegységnek 
postaszervek közötti elosztásá�
ról. Döntésénél figyelembe vet�
te a kongresszusi határozatban 
foglaltakat, és ennek értelmé�
ben azokat az alapszerveket 
részesítette előnyben; amelyek 
saját üzemi üdülővel nem ren�
delkeznek. Az is döntő szem�
pont volt, hogy milyen ellátási 
szinten tudnak az egyes posta�
szervek üdültetni. Szakszerve�
zetünknek az a célja, hogy 
csökkenjen az egyes postaszer�
vek közötti üdültetési lehető�
ségekben fennálló meglehető�
sen nagy különbség. Ezért lesz�
nek olyan postaszervek, ame�
lyek nem részesülnek ebből a 
lehetőségből, de lesz olyan 
megoldás is, hogy a kis létszám 
miatt két postaszerv kap kö�
zös használatra egy szobát. Er�
ről a postaszervek szakszerve�
zeti bizottságai már értesültek.

Az üdülés térítési díja szo�
bánként két hétre 500 forint, 
függetlenül attól, hogy hányán 
veszik igénybe.

Javasoljuk a szakszervezeti 
bizottságoknak, hogy az üdü�
lőszobákat elsősorban a csalá�
dosoknak tartsák fenn, termé�
szetesen nincs akadálya az 
igénybevétel más formájának 
sem. Az odaítélésről a bizalmi 
egyetértésével a szakszervezeti 
bizottságok döntenek.

Reméljük, hogy a balaton�
füredi üdülés sok- sok postás�
családnak nyújt majd mara�
déktalan pihenést, felejthetet�
len szép élményt.

Németh Istvánná

Tapasztalatcsere osztrák szomszédainknál
A Postások Szakszervezeté�

nek hivatalos küldöttsége jú�
nius 14. és 18. között — az 
Osztrák Posta-  és Távíróalkal-  
rriazottak Szakszervezetének 
meghívására — látogatást tett 
Ausztriában. A delegációt 
Csáki Lászlóné főtitkár vezet�
te.

A szomszédos országban tett 
látogatás célja az volt, hogy 
fejlesszük szakszervezeti kap�
csolatainkat, megismerked�
jünk az osztrák postások 
munkakörülményeivel, szociá�
lis ellátottságukkal, véleményt 
cseréljünk az ötnapos munka�
hét postai tapasztalatairól és 
nem utolsósorban tájékozód�
junk különböző szakszervezeti 
és politikai kérdésekben.

A delegáció tagjait a Bécs— 
Schwechat- i repülőtéren Nor�
bert Tmej elnök vezetésével 
szívélyes fogadtatásban része�
sítették. Az érkezésről a bé�
csi Arbeiter Zeitung című na�
pilap fényképes tudósítást kö�
zölt.

Küldöttségünk részére a 
vendéglátók igen változatos és 
sokszínű szakmai programot 
állítottak össze. A megérke�
zés napján megbeszélés volt a 
szakszervezet székházában, 
ahol a vendéglátók részéről je�
len voltak a szakszervezet ve�
zetőin kívül az elnökség tag�
jai is. A szívélyes, kollegális 
légkörű megbeszélésen az el�
nök rövid áttekintést adott a 
szakszervezet tevékenységéről, 
a munkavállalók érdekeinek 
képviseletéről.

Az Osztrák Posta-  és Táv-  
íróalkalmazottak Szakszerve�
zete több mint 71 ezer tagot 
képvisel, amelyből 56 ezer ki�
mondottan postás dolgozó. A 
szakszervezeti szervezettségi 
arány igen kedvező, 97,1 szá�
zalék; ezzel még Európában is 
az élen járnak.

A szakszervezetnek beleszó�
lása van a dolgozókat érintő 
minden lényeges kérdésbe, de 
különösen nagy figyelmet for�
dítanak a bérek alakulására.

A munkavállalókkal való 
közvetlen kapcsolatot 1000 bi�
zalmi látja el. Mivel működé�
sükön múlik a szakszervezet 
munkája, ezért a képzésükre, 
informálásukra igen nagy fi�
gyelmet fordítanak. Bizalmit 
ott választanak, ahol 20- nál 
többen dolgoznak. A tagság 
képviseletében tartományon�
ként működik bizalmitestület.

A szaikszervezeti mozgalom 
különösen gonddal kezeli a 
dolgozók továbbképzését, ame�
lyet szükségesnek tartanak 
azért, hogy a szakmai, a tech�
nikai fejlődéssel a dolgozók 
egyrészt lépést tarthassanak, 
másrészt, hogy előbbre lépé�
süket segítsék. A szakszerve�
zet által szervezett tanfolya�
mokat közvetlenül a munka-  
lyen rendezik, míg a posta a 
tanfolyamait csak a gócköz�
pontokban szervezi. Ezért a 
szakszervezet által szervezett 
szaktanfolyamok a dolgozók 
körében rendkívül népszerű�
ek.

A' delegáció meglátogatott 
több fővárosi és vidéki posta�
hivatalt, üzemet. Ennek so�
rán tanulmányoztuk a posta�
szervek technikai felszereltsé�
gét, az osztrák postások mun�
kakörülményeit, a szociális el�
látás módját, mértékét, kicse�
réltük az ötnapos munkahéttel 
kapcsolatos tapasztalatainkat, 
és ami nagyon fontos, elbe�
szélgettünk a szakszervezeti 
tisztségviselőkkel, a posta ve�
zetőivel és a dolgozókkal.

A látogatás során az volt a 
tapasztalatunk, hogy az oszt�
rák posta technikailag mind 
a postaszolgálat, mind a táv�
közlés terén fejlett, korszerű. 
Láttunk automatizált csomag�
feldolgozást, amelynél a dol�
gozók teljesen mentesülnek a 
nehéz fizikai munka alól, 
ezért gyakorlatilag nincs bal�
esetveszély ; telexszolgálatot, 
amelynél ismeretlen a zaj.

Legjobban az ragadta meg 
a figyelmünket, hogy az újabb

(Folytatás a 2. oldalon)
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A Szakszervezetek Or�

szágos Tanácsa XXIV. 
kongresszusának határo�
zata feladatként állítja a 
szakszervezetek elé, hogy 
az egyes dolgozói rétegek�
kel külön is foglalkozza�
nak, mérjék fel és képvi�
seljék sajátos érdekeiket 
helyzetükkel, élet-  és mun�
kakörülményeikkel kap�
csolatban. Napjaink társa�
dalmi, gazdasági viszo�
nyait figyelembe véve ter�
mészetes és jogos ez az el�
várás. Ma, amikor az 
egyre növekvő követel�
ményeknek a hatékonyság 
növelésével, a minőség ja�
vításával, a belső tartalé�
kok feltárásával kell meg�
felelnünk, érthető módon 
kerülnek előtérbe az em�
beri tényezők. Ismernünk 
kell a dolgozók különböző 
rétegeinek sajátos érde�
keit, hogy azokra alapoz�
va léphessünk tovább.

A Szakszervezetek Or-

I
szágos Tanácsának kong�
resszusi határozata a réteg-  
politikai munkán belül kü�
lön kiemeli, hogy minde�
nütt nagyobb figyelmet 
kell fordítani az értelmi�
ségi dolgozókkal való fog�
lalkozásra1. Az értelmiség 
társadalmi jelentőségével, 
felkészültségével, szakmai 
tevékenységével és politi�
kai magatartásával fontos 
szerepet tölt be a társada�
lom alkotóerőinek sorá�
ban. A különböző szakterü�
leteken dolgozók feladat-

I köre és felelőssége eltérő, 
az értelmiségi foglalkozás 
azonban mindig közéleti 
hatású.

Az értelmiségi dolgo�
zók szerepe, mint a nép�
gazdaság más területein, 
így a Magyar Postánál is, 
nem elsősorban számará�
nyát tekintve, hanem az 
általuk végzett munka 
jellegéből adódóan jelen�
tős. Intézkedéseik, dön�
téseik sokszor munkafo�
lyamatok egészét befolyá�
solják, hatásuk a hírközlés 
minden területén érezhető.

Az értelmiség körében 
végzett szakszervezeti
munka a mozgalom min�
dennapos tevékenységének 
része. A célok, a törekvé�
sek azonosak az egész 
mozgaloméval, de sajáto�
san jelennek meg, sajátos 
módon és sajátos eszközök�
kel valósíthatók meg.

Szakszervezetünk elnök�
sége arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az el�
következő időszakiban szé�

Nem könnyű feladat ez, 
különösen ha figyelembe 
vesszük a postai értelmiség 
rétegezettségét, akár szak�
területenként, szaktudás és 
végzettség, akár az életkor 
szempontjából. A szám�
arányokat tekintve is je�
lentős a műszaki értelmi�
ség, a postaforgalmi terü�
let átalakulóban levő ér�
telmisége, de a közgazda-  
sági, jogi és az oktatási te�
rületen dolgozók tevékeny�
sége is hatással van a pos�
tai munka egészére. Fi�
gyelve a munkaerő- statisz�
tikát, a postás dolgozók
gyarapodó rétege az értel�
miség. Ismert jelenség,
hogy számuk évről évre nő, 
bár az igényektől így is 
jelentős az elmaradás. A 
cél természetesen nem 
egyszerűen az, hogy az al�
kalmazott diplomások szá�
ma gyarapodjék, hanem 
az alkotó, értelmiségi mun�
kát végzők arányának ked�
vező változására van 
szükség.

Feladatunk reális hely�
zetkép kialakítása a pos�
tai értelmiségről. Ehhez 
először is olyan munkabi�
zottságot hoztunk létre, 
melyben a különböző ér�
telmiségi rétegek képvisel�
tetik mlagukaf, tagjai a 
helyzet és a feladatok jó 
ismerői. Munkáinkban hasz�
nosítjuk más szakmák és 
szervezetek ez irányú ta�
pasztalatait. Különböző 
munkamódszereket együtt 
alkalmazunk. Felhasználjuk 
a meglevő postai dokumen�
tumokat, kérdőíves felmé�
rést végzünk, 12 fős kis 
csoportokban beszélgetünk 
az értelmiségi dolgozókkal. 
A teljes körű kérdőíves fel�
mérés gazdag információ�
szerzési lehetőséget nyújt 
mind a munkafeltételekre, 
a szociális helyzetre, mind 
pedig a szakszervezeti 
munkára, a társadalmi és 
közéleti aktivitásra vonat�
kozóan. Emellett sem nél�
külözhető azonban az a 
közvetlen tapasztalatszer�
zéŝ  melyre a csoportos be�
szélgetések adnak lehetősé�
get.

Mindezek alapján felté�
telezzük, hogy olyan meny-  
nyliségű és jellegű ismeret 
áll majd rendelkezésünk�
re, mely reális alapot ké�
pez a toválbbi feladatok 
helyes meghatározásához. 
Társadalmunk sokat vár az 
értelmiségi dolgozóktól. 
Bár helyzetük az elmúlt 
időszakban is a gazdasági 
erők növekedésével ará�
nyosan fejlődött, sokat kell 
még tennünk azért, hogy 
az értelmiségi dolgozók 
élete valóban „értelmiségi” 
legyen.

Zoltán Istvánná
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Tapasztalatcsere osztrák szomszédainknál
szerezték a hálózat kapacitá�
sát. Ennek érdekében az ösz-  
szes tiszta bevétel 34 százalé�
kát . fordítják a távbeszélő�
hálózat fejlesztésére, de a jö�
vőben ez az arány 40 százalék 
lesz.

Évente 40 millió Schillin�
ge! költenek a bécsi postahi�
vatalok korszerűsítésére. Meg 
is látszik rajtuk. Kialakításuk 
jól segíti a forgalom lebonyo�
lítását, és a dolgozóknak is 
kedvező munkakörülményeket 
teremt. A hivatalok többségé�
ben jól felszerelt szociális he�

lyiségek: öltözők, fürdők, étke�
zők és kényelmesen berende�
zett vendégszobák vannak. Ez 
utóbbiak egyaránt szolgálják a 
kiküldetési és az üdülési cé�
lokat.

A hivatalok dolgozóit kul�
turált magatartás és a lakos�
ság iránt megnyilvánuló rend�
kívüli figyelmesség és jó kap�
csolat jellemzi.

Az ötnapos munkahetet 
Ausztriában 1972- ben vezet�
ték be. Szombaton 370 posta-  
hivatal tart nyitva, erősen 
korlátozott nyitvatartási idő�

Fogadtatás a repülőtéren

vei, mindössze 8- tól 10 óráig. 
Szűkítették a feladható kül�
demények körét is. A hírlap�
kézbesítésnél 2- 3 körzetet ösz-  
szevonnak, a munkáért túlórát 
fizetnek, így ezért nem jár 
szabadnap. A felvevők és a 
kézbesítők részére most sike�
rült kiharcolnia a szakszerve�
zeti mozgalomnak egy bérpót�
lékot a szombati munka anya�
gi elismerésére.

A szociális ellátás terén el�
ért eredmények a szakszerve�
zeti mozgalom erőfeszítését 
mutatják. A legújabb vívmá�
nyuk az, hogy szeptembertől 
az üzemi konyhákon az étke�
zési költségek 40 százalékát a 
szociális alapból fizetik. Ez az 
idén ősszel lezajló szakszerve�
zeti választások egyik fontos 
befolyásoló tényezője lesz. 
Máskülönben az étkeztetés 
magas színvonalú, kulturált és 
nagyon rugalmas, nagy figyel�
met fordítanak a rendre és 
a tisztaságra. A rugalmasságot 
az bizonyítja, hogy az étkezé�
si jegyeket bármelyik postai 
étteremben, bármikor bevált�
hatja a dolgozó.

Az üdültetést az osztrák 
postás szakszervezet sajátos 
módon oldja meg. Főként 
üdültetési akciókhoz csatlakoz�
nak, de rendelkeznek saját 
üdülővel is, és mintegy 1800 
postai vendégszoba szolgálja 
még a pihenés céljait. Meglá�
togattunk egy olyan üdülőt, 
amelyet a dolgozók üzemi 
épületből társadalmi munká�
ban alakítottak át munkás�
pihenővé. A főzésről, az ellá�
tásról, a szobák takarításáról 
a beutaltak maguk gondoskod�
nak. Ezt itt teljesen természe�

tesnek tekintik. A Bad lseid�
ben levő üdülőjük jelenleg 
építés alatt áll, újabb 100 fé�
rőhellyel fog bővülni, de itt is 
csupán reggelit adnak. Igaz, 
így van idő hosszabb túrákra, 
kirándulásokra, nincsenek a 
beutaltak egész nap helyhez 
kötve. Az üdülési költségekhez 
a szakszervezet, a szociális 
alapból 40 százalékos arány�
ban hozzájárul, a többit a 
dolgozó fizeti.

A szakszervezeti tisztségvi�
selők sokat tettek és tesznek 
azért, hogy munkatársaik mi�
nél jobb körülmények között 
dolgozhassanak. Tapasztala�
tuk, hogy a tisztségviselők a 
vezetők körében nagy tekin�
télynek örvendenek, és el�
mondható, hogy jó munkakap�
csolat van közöttük, igyekez�
nek mindig közösen a legjobb 
megoldás mellett dönteni.

A delegáció ausztriai láto�
gatása hasznos és eredmé�
nyes volt, nagymértékben hoz�
zájárult a két szakszervezet 
kapcsolatainak elmélyítéséhez, 
egymás munkájának és ered�
ményeinek jobb megismerésé�
hez. A tárgyalások során 
őszinte, nyílt légkör alakult 
ki, s ez egyaránt jellemezte a 
szakmai és politikai eszme�
cserét.

A két szakszervezet képvise�
lői megállapodtak abban, hogy 
a kapcsolatok további bőví�
tésére ez év szeptember ele�
jén a magyar és az osztrák 
postás szakszervezeti aktivis�
ták részére kölcsönösen há�
romnapos kirándulást szer�
veznek. Ezzel lehetővé kíván�
ják tenni a két nép postásai�
nak egymás jobb megismeré�
sét, erősíteni 'kívánják a kolle�
giális és emberi kapcsolatokat.

— N.-né —

(Folytatás az 1. oldalról)

műszaki létesítményeknél, 
mint például a WIEN—Arse-  
nál- i távbeszélő- központnál a 
kapacitást úgy tervezték, hogy 
az 2050- ig kielégítse a várha�
tó igényeket, vagy az aflenci 
űrtávközlési közvetítő állo�
mást úgy építették, hogy a je�
lenlegi kapacitás akár négy�
szeresére is bármikor tovább�
fejleszthető, tehát a létesít�
ményeket a jövőnek is építik.

Néhány jellemző adatot sze�
retnék a távközlés területéről 
ismertetni. Csak Bécs terüle�
tén évente átlag 105 ezer új 
távbeszélő- állomást helyeznek 
üzembe, tíz év alatt megnégy-

Tóth Lajos
1920- 1982

A Teréz Távbeszélő Üzem 
dolgozója volt, több mint há�
rom évtizeden keresztül az 
üzem sportvezetője és labdarú�
gócsapatának oszlopos tagja. 
Még idős korában is tevéke�
nyen sportolt az öregfiúk csa�
patában. Sportvezetői és szer�
vezői munkájával felettesei és 
munkatársai mindenkor elége�
dettek voltak. Ezt bizonyítja, 
hogy többször részesült mun�
kájáért dicséretben és juta�
lomban. Életének 62. évében 
távozott közülünk.

Mint lelkes társadalmi aktí�
vát őrizzük meg emlékeze�
tünkben.

Vendégségben 
francia postásoknál

Ebben az évben a Postás 
SE első osztályú női kézilab�
da csapata képviselte hazán�
kat a francia postás sportba�
rátainkkal rendszeresített ha�
gyományos baráti találkozón.

Gazdag program várt min�
ket, kezdve a városnézéstől, a 
történelmi helyek, egyéb neve�
zetességek megtekintésén, mú�
zeumlátogatáson keresztül a 
vendéglátóinkkal folytatott 
megbeszélésekig.

Bepillantást nyújtottak po�
litikai életükbe, amely meg�
változott ugyan a baloldaliak 
hatalomra jutásával, de nem 
szűnik meg ebben a válsággal 
és hidegháborús fuvallatokkal 
teli időszakban, csak merő�
ben más stratégiát és takti�
kát követel tőlük. Ebben a 
harcban nagy részt vállal a 
postások szakszervezete. Nagy

elismerésként könyvelhető el, 
hogy főtitkáruk, Lewis Vian- 
net tagja lett a kommunista 
párt politikai bizottságának.

Az egyik napon a FTT tit�
kára látta vendégül küldött�
ség ülnket a CGT új, modern 
székházában, ahol még a köl�
tözködés nyomai látszottak, s 
ahol mi, magyarok voltunk az 
első hivatalos vendégek. Itt a 
függetlenített apparátus tag�
jaival történt eszmecserén 
meggyőződhettünk arról, hogy

a francia postások elismert, 
igen felkészült harcosai a for�
radalmi folyamatoknak.

Találkoztunk sportvezetők�
kel, eszmecserét folytattunk a 
tömegtestnevelés rendszeréről, 
lehetőségeiről.

A francia ember nagyon 
szereti megismerni barátja 
otthonát, és saját kapuit is ki�
tárja vendégei előtt. Vasár�
nap mi is vendégei voltunk 
egy- egy családi otthonnak. 
Ismerkedhettünk a francia

konyha különlegességeivel 
meggyőződhettünk rendkívüli 
vendégszeretetükről, kedvessé�
gükről, de arról is, hogy az 
életmóídjuk hasonlít a mi�
énkhez. A francia dolgozóknak 
nem a ÍLafayette az áruházuk, 
hanem inkább a leértékelt 
áruk boltja, a Táti és a kisebb 
áruházak.

Csapatunk két mérkőzésen 
is bemutathatta tudását. Elő�
ször az Ivry- ben lejátszott 
mérkőzésen nyertünk 24:15- re, 
majd az FSGT válogatottja el�
len győzedelmeskedtünk 23 :,19 
arányban, igen barátságos ta�
lálkozón.

Egy hét igaz barátok között, 
ilyen gazdag program mellett 
hamar eltelt, de az érzékeny 
búcsúban benne volt a vi�
szontlátás reménye: jövőre Bu�
dapesten ...

Rupnik Károly

Hogyan lá tja  a szervezési és káderbizottság
Az in fo rm ác ió á ram lás  ta p asz ta la ta i a pécsi tszb  te rü le té n

Vajon milyen az információ-  
szerzés és - adás és vajon mi�
lyen a tájékoztatás az alap�
szervezetekben? Erre keresett 
választ a Postások Szakszerve�
zetének központi vezetősége 
mellett dolgozó, annak tevé�
kenységét segítő szervezési és 
káderbizottság a Pécsi Posta-  
igazgatóság területén, majd 
tapasztalatait az elnökségnek 
Pécsre kihelyezett ülése elé 
terjesztette.

Bár a bizottság tagjai az 
igazgatóságnak mind a négy 
megyéjét felkeresték, most 
csak arról a több mint tíz hi�
vatalról teszek említést 
amelyben mint bizottsági tag 
harmadmagammal megfordul�
tam. Zala és Somogy megye 
déli peremén, valamint Bara�
nya megye szívében kerestük 
meg apró települések posta-  
hivatalait, fiókpostáit, illetve 
községek, városok nagyobb hi�
vatalait. Többek között: Zala�
egerszegen, Lentiben, Lová�
sziban, Letenyén, Csurgón, 
Gyékényesen, Nagyatádon, 
Barcson, Pécsen.

A bizalmiak, az szb- tagok és 
titkárok, esetenként a hivatal-  
vezetők igyekeztek mindent 
megtenni azért, hogy minél na�
gyobb áttekintést kapjunk a 
szakszervezeti információ-  
áramlásról, és mivel ez szoro�
san összefügg az általában vett 
szakszervezeti tevékenységgel, 
az alapszervezeti munkáról. 
Bizony, a sokféle, sokoldalú és 
olykor részletes tájékoztatás 
magával hozta, hogy elég ne�
héz volt szétválasztani az 
összegyűjtött tapasztalatokból 
a lényegeseket és a kevésbé 
fontosakat.

Mindjárt az elején leírha�
tom, hogy egyöntetűen állapít�
hattuk meg: — A terület jó 
kezekben van. A tszb függet�
lenített munkatársai gyakran 
látogatják, sokoldalúan tájé�
koztatják az alapszervezetek 
tisztségviselőit, aktivistáit. A 
beszélgetésekkor hamar a fel�
színre került, hogy kölcsönös 
tájékoztatásról, véleménycse�
réről van szó.

Az információszerzés jól al�
kalmazott és követendő példá�
jaként értékeltük, hogy a já�
rási szakszervezeti bizottsá�
gok titkárai évente minél 
többször igyekeznek területük 
dolgozóit, a szakszervezeti tag�
ságot személyesen megkeres�
ni és tájékoztatni őket az idő�
szerű dolgokról, egyben véle�
ményt is kérve tőlük. Tehát 
nem várják meg a jszb- k köz�
ponti rendezvényeit, hogy ak�
kor cseréljenek gondolatot, ha�
nem elébe mennek a dolgok�
nak. Ha viszont egy kissé job�
ban figyeltünk, észrevehettük, 
hogy a tisztségviselők a beszél�
getések közben nem nagyon 
emlegetik a megyei szervezők 
nevét, tehát valószínű, hogy 
a velük való kapcsolat nem 
túl szoros.

A megfelelően szervezett in�
formációáramoltatás a szak-  
szervezeti munka sikerének el�
engedhetetlen eleme. Erre lát�
tunk mintát a pécsi területen', 
amikor az öt munkanapos hét�
re való áttérés előkészítését, 
illetve a felkészülést vizsgál�
tuk. A zökkenőmentes áttérés 
fontosságát a területi szakszer�

vezeti bizottság jól megértette 
a tisztségviselőkkel, akik azt 
kellő érvekkel alátámasztva 
továbbíthatták, adhatták át a 
szakszervezeti tagságnak, fgy 
annak kedvező fogadtatása, a 
maguktól értetődő zökkenők 
ellenére, szinte természetsze�
rűnek tűnt Számunkra.

Öröm volt hallani, hogy 
mind a bizalmiak, mind a 
szakszervezeti tagság körében 
megfelelő tájékoztató eszköz a 
Postás Dolgozó. Legutóbbi pél�
daként a törzsgárdaszabályzat 
megjelentetését említették. Ta�
pasztalhattuk, hogy a tájékoz�
tatás rendszerébe a különböző 
értekezleteken felül jól beépül 
a tszb által készített Testületi 
határozatok című kiadvány. 
Ezzel szemben az Elnökségi 
tájékoztató anyagait az alap�
szervezetek csak akkor isme�
rik, ha azok közvetlenül érin�
tik őket.

A tájékoztatási rendszerben 
még itt- ott mutatkozó hiányos�
ságok közül a szakszervezeti 
jog-  és hatáskörök alkalmazá�
sában találtunk példákat. A 
bizalmiak esetleges vagy el�
maradt tájékoztatásának az a 
következménye, hogy értetle�
nül állnak az előtt, hogy egyik 
faluban egy új dolgozó felvé�
telekor több bért, esetenként 
ugyanannyit adnak, mint a má�
sik faluban egy néhány éves 
dolgozónak. Előfordul, hogy a 
gócterületeken az új dolgozók 
felvételekor a bérmegállapítás�
nál az igazgatóság nem kéri ki 
a bizalmiak véleményét.

A tájékoztatási rendszer fél�
reértelmezését láttuk akkor, 
amikor az egyik hivatalban el�

mondták: „Nálunk a bizalmiak 
magyarázzák meg a személy 
szerinti bérfejlesztést.” Kide�
rült, hogy a szakvezető háttér�
ben maradt, holott a magyará�
zat, indoklás az ő kötelessége 
is lenne.

Kérdésünkre az egyik bizal�
mi olyan tájékoztatást adott a 
hivatalvezetőjét érintő bérfej�
lesztésről, hogy: „Nem emlék�
szem, hogy valamikor is meg�
kérdezték volna a bizalmiakat, 
hogy mi a véleményük.”

A folyamatos munkát és 
egyben az információáramlást 
törte meg, hogy az egyik alap�
szervezetnél — titkárváltás 
miatt — havonta nem hívtak 
össze szakszervezeti bizottsági 
ülést.

Természetesen a tisztségvise�
lők nemcsak a közvetlen szak-  
szervezeti kérdésekről szóltak. 
Tájékoztattak olyan ügyekben 
is, mint a szombat- vasárnapi 
szolgálat megszervezése, a 
hírlapok hétvégi torlódása, a 
hírlapkézbesítők szabadnapjá�
nak kiadása, a gyenge távbe�
szélő- ellátottság. Ez utóbbit jól 
példázza az egyik barcsi bizal�
mi megjegyzése: „Egyetlen vo�
nalunk van Péccsel. Nem tet�
szenek elhinni, de gyakran elő�
fordul, hogy egy pécsi beszél�
getésre két napot is várni kell.”

A négy megye tapasztalatait 
a szervezési és káderbizottság 
nemcsak összegezte, hanem — 
amint arra a bevezetőben utal�
tam — átadta felhasználásra 
a területi szakszervezeti bizott�
ságnak, valamint a Postások 
Szakszervezete elnökségének.

Egyeki Zsolt

F E L H Í V Á S
a postás ifjúsági kollektívákhoz, 

az ifjúsági brigádokhoz 
és a KISZ-afapszcrvezetekhez

A Debreceni Postaigazgatóság KISZ- szervezetének 
kezdeményezésére a Posta- vezérigazgatóság KlSZ- szer-  
vezete — egyetértve az illetékes országos gazdasági és 
társadalmi szervezetekkel — a Nagy Októberi Szocialis�
ta Forradalom 65. évfordulójának tiszteletére

65 ÉV TÖRTÉNELEM
címmel vetélkedősorozatot rendez.

A vetélkedősorozat célja az, hogy a postásfiatalok mé�
lyebben megismerjék a szocializmus kialakulását, fej�
lődését, eredményeit a Szovjetunióban és hazánkban, 
továbbá hazánk és a Szovjetunió politikai, gazdasági, 
kulturális kapcsolatait. A vetélkedőn való részvétel le�
hetőséget ad arra, hogy a különböző szakterületen dol�
gozó postásfiatalok jobban megismerjék egymást, a már 
kialakult kapcsolatok tovább erősödjenek.

A vetélkedősorozat felmenő rendszerű csapatverseny. 
A 3 fős csapatoknak tagja lehet minden KISZ- tag, vala�
mint 35 életév alatti KISZ- en kívüli teljes, vagy rész-  
munkaidős postásfiatal.

A VETÉLKEDŐ LEBONYOLÍTÁSA
I. KlSZ-alapszervezetek, ifjúsági kollektívák helyi se�

lejtezője. Nevezési határidő: augusztus 15. Lebonyolí�
tási határidő: szeptember 15.

II. Területi döntők, melyekből postaigazgatóságonként 
két- két csapat, a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságtól 
egy csapat, a Helyközi Távbeszélő Igazgatóságtól és a 
Posta Rádió-  és Televízióműszaki Igazgatóság összevont 
döntőjéről egy csapat, a többi budapesti postaszerv ösz-  
szevont területi döntőjéből két csapat jut az országos 
döntőbe. A megrendezés határideje: október 3.

III. országos döntő, melynek résztvevője a területi 
döntők továbbjutott — összesen 18 — csapata. Az or�
szágos döntőbe bejutott fiatalok, kísérők névsorát októ�
ber 10- ig kell megküldeni a Debreceni Postaigazgatóság 
címére. Az országos döntő időpontja: november 6—7. 
Helye: Debrecen.

A fiatalok, ifjúsági kollektívák a helyi, illetve a pos�
taszervük központjában működő KISZ- szervezeteknél 
nevezhetnek be a versenyre. A nevezést elfogadó KISZ-  
szervezetek a szükséges felvilágosítást, a felkészüléshez 
az irodalomjegyzéket az érdeklődőknek megadják.

A helyi selejtezőket az adott szinten működő KISZ-  
alapszervezet vagy a postaszerv központjában működő 
KISZ- szervezet, a területi döntőket az igazgatóságok 
KISZ- bizottságai, a budapesti postaszervek összevont 
területi döntőjét a Posta- vezérigazgatóság KlSZ- bizott-  
sága bonyolítja le. A versenyeket — az alkalomhoz il�
lően — ünnepélyes keretek között, munkaidő után kell 
rendezni.

A VETÉLKEDŐ DIJAI
Területi döntők:
I. helyezett csapat: 600, II. helyezett csapat: 500, III. 

helyezett csapat: 400 forint személyenként. A területi 
döntők I., illetve II. helyezett csapatai ezen felül jogot 
nyernek az országos döntőn való részvételre.

Országos döntő:
I. helyezett csapat: egyhetes jutalomutazás a Szovjet�

unióba és tárgyjutalom. II. helyezett csapat: egyhetes 
jutalomutazás a Szovjetunióba és tárgyjutalom. III. 
helyezett csapat: egyhetes jutalomutazás a Szovjetunió�
ba, IV—VI. helyezett csapat: átlag 1000 forint szemé�
lyenként — a helyezéstől függően differenciálva — 
tárgyjutalom és egyhetes jutalomüdülés Szántódon. 
VII—IX. helyezett csapat: átlag 500 forint személyen�
ként — a helyezéstől függően differenciálva —, tárgy-  
jutalom és egyhetes jutalomüdülés Szántódon.

A jutalomutazások és a jutalomüdülések időpontja: 
1983 nyara, a résztvevők erre az időre fizetett szolgálat�
mentességet kapnak.
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Mit kell tudni a külföldi SZOT-üdülésről? Mivel ösztönözzünk?
A SZOT- iidülés sokszínű és 

válozatos formáin belül a csa�
ládos nyaralás mellett legin�
kább a külföldi beutalás fog�
lalkoztatja a közvéleményt. 
Félreértéseket is lehet tapasz�
talni, amit a tájékoztatás hiá�
nya okoz. Ezért most a leg�
fontosabb kérdésekre vála�
szolunk.

Sokak előtt ismeretlen, hogy 
idén 11 országba, 32 útvonal�
ra jutnak el a beutaltak: 
Ausztriába, Bulgáriába, Cseh�
szlovákiába, Finnországba, 
Jugoszláviába, Lengyelország�
ba, Mongóliába, az NDK- ba, 
Olaszországba, Romániába és 
a Szovjetunióba. (A finnor�
szági és a mongóliai üdülésre 
mindössze 60 személy utaz�
hat.)

Minden évben csak annyi, 
magyar szakszervezeti tag 
kaphat külföldi SZOT- beutalót, 
mint ahányan a fogadó orszá�
gokból hazánkba érkeznek. A 
ki-  és beutazó létszámot, az 
útvonalakat és a szolgáltatá�
sokat az évenkénti szerződé�
sek rögzítik. A tavalyival azo�
nosan idén összesen 392 ezer 
dolgozó, illetve családtagja 
veheti igénybe a SZOT- beuta-  
lást. Ebből mintegy 18 ezren 
üdülhetnek külföldön. Az 
üdülési lehetőség csaknem 
nyolcezer alapszervezet között 
oszlik meg. így előfordulhat, 
hogy nem minden alapszerve�
zetnek jut évente külföldi 
SZOT- beutaló.

A januártól érvényes üdü�
lési szabályzat alapján a szak-  
szervezeti tagok csak három-  
évenként igényelhetnek kül�
földi beutalást, beleértve a 
hajóüdülést is. A korlátozást 
az indokolja, hogy az igény 
mindig többszöröse a lehető�

ségnek. Ezért a kiválasztásnál 
a szakszervezeti bizottságok 
felelőssége különösen nagy. A 
döntéshez feltétlenül szüksé�
ges a szakszervezeti bizalmi 
véleménye és a nyilvánosság. 
Hiba, ha egészen fiatalok — 
csak 2- 3 éves tagsággal ren�
delkezők — is kapnak külföl�
di beutalójegyet.

Minden magyar állampol�
gár naptári évenként csak egy 
alkalommal mehet nyugati 
országokba, magánjellegű 
egyéni vagy társas útra. Így 
annak nem lehet odaítélni a 
nem szocialista államba érvé�
nyes beutalót, aki már abban 
az évben részt vett magánjel�
legű nyugati utazáson.

Az említett 18 ezerből 
mintegy 10 ezren a két üdü- 
löhajón tölthetnek 6 napot, 
márciustól október végéig. 
Háromfajta út van a Duna al�
só és felső szakaszán: Jugo�
szláviába, Csehszlovákiába és 
Ausztriába.

A hajóutakon kívül a leg�
többen — mintegy háromez�
ren — Csehszlovákiában pi�
henhetnek: az Alacsony-  és a 
Magas- Tátrában, Marienské 
Lasnéban, Luhacovicében, va�
lamint Prágában.

A legváltozatosabb útvona�
lakra, a Szovjetunióba kétez�
ren juthatnak el. A fekete�
tengeri fürdőhelyeken kívül 
népszerűek a tíznapos moszk�
vai üdülések, valamint az öt 
várost: Kijevet, Minszket, Le-  
ningrádot, Tallinnt és Moszk�
vát érintő utak.

Az NDK-ba 1300- an utaz�
hatnak: Türingiába, Szász-
Svájcba, a Berlin közelében 
fekvő tóvidékekre, valamint a 
Keleti- tenger partjára.
Ausztria hegyvidéki üdülői�

ben ezerötszázan nyaralhat�

nak. Hétszázan májusban és 
júniusban Itália szépségeivel 
ismerkedhettek meg a Róma— 
Firenze—Rimini—Velence út�
vonalon. Kisebb létszámmal 
vehetnek részt a beutaltak 
jugoszláviai, romániai, len�
gyelországi és bulgáriai üdü�
lésben.

A hajóutakra és a Szovjet�
unióba csak annyi házaspári 
jegy adható ki, mint amennyi 
a szerződésben foglalt két�
ágyas szobák száma. A nem 
házaspári jeggyel rendelkező�
ket a csoportvezetőt nem tud�
ja együtt elhelyezni. Ez évek 
óta visszatérő gond, mivel az 
alapszervezetek esetenként 
több házaspárt küldenek, mint 
amennyi a kiadott ilyen jegy. 
A többi útnál nem szükséges 
a külön házaspári beutaló, mi�
vel nincs korlátozva a két�
ágyas szobák igénybevétele.

Minden beutalójegyhez a 
vendégek általános és utan-  
kénti tájékoztatót is kapnak. 
A külföldi üdüléseknél autó�
buszos városnéző sétákat, ki�
rándulásokat, múzeumlátoga�
tásokat is szerveznek. Költsé�
gük többnyire szerepel a be�
utalójegy árában, de eseten�
ként fakultatív programok is 
vannak.

A beutalójegyek ára az or�
szág, az időtartam, az úttípus 
és az utazás módja szerint 
alakul. A 10- 15 napos utak 
többsége c^ak 3000- 4000 fo�
rint. De a 8 napos tátrai üdü�
lés például 1600 forint. A 10 
napos olaszországi repülőgé�
pes üdülés ára költőpénz nél�
kül 7200 forint. Talán ennyi�
ből is érthető, hogy a térítési 
díj kedvezményes, főleg a szo�
cialista üdüléseknél jelentős 
mértékű.

Bányai János

Fejleszthető- e még 
az üzemi étkeztetés?

A közelmúltban hallottam a 
televízió A HÉT című műso�
rában a külföldieknek azt a 
véleményét, hogy Budapest 
azon világvárosok egyike, ahol 
jól lehet enni, inni. Hát igen! 
Mi magyarok szeretünk jót és 
jól enni, lehetőleg olcsón. Áll 
ez a postásokra is, nemcsak 
az otthon készült ebéd, ha�
nem az üzemi étkezés tekin�
tetében is. Ez utóbbi egyéb�
ként jelentős szociálpolitikai 
juttatás, ezért a szakszerveze�
tek élénk figyelemmel kísérik. 
A Postások Szakszervezete 
legutóbbi elnökségi ülésén is 
behatóan foglalkozott ezzel a 
kérdéssel.

Főzőkonyha, tálalókonyha
Nálunk, a postán, az üzemi 

étkeztetésnek különböző for�
mái vannak. Ezek közül első�
ként a saját kezelésű kony�
hákat kell említeni. Ilyenek 
működnek javarészt a fővá�
rosban, valamint Debrecen�
ben, Pécsett és Sopronban, is. 
Postai épületben külső szerv 
— Vendéglátóipari Vállalat — 
égisze alatt a Miskolci és a 
Szegedi Postaigazgatóságon 
üzemelnek konyhák. A tálaló-  
konyhák fenntartása elsősor�
ban gazdaságossági szempont�
ból nélkülözhetetlen. Ezek 
postai épületekben vannak, az 
ételt ide nagyobb főzőkony�
hákról — vidéken étkezdék�
ből, éttermekből hozzák. Az 
étel föLmelegítésére, kulturált 
elfogyasztására lehetőség van. 
Lehetséges még külső vendég�
látó szerv igénybevétele, vala�
mint a bónrendszer, ezekről 
majd egy következő cikkben 
lesz szó részletesen.

A saját kezelésű konyhák 
gazdája Budapesten a Posta 
Szociális Hivatal. Dr. Szabó 
Árpád igazgatótól és Kunsági 
Kálmántól, az étkeztetési osz�
tály csoportvezetőjétől kértem 
néhány dologban felvilágosí�
tást. Beszélgettünk eredmé�
nyekről, gondokról. Ered�
ményként könyvelhető el az 
önkiszolgáló rendszer, az ét�
kezés kulturáltságának gusz�
tusos, szép terítékkel történt 
javítása, a konyhák korszerű�
sítése, a fizikai munkát köny-  
nyítő berendezések, mosoga�
tó- , szeletelőgépek beszerzése. 
Nem utolsósorban az, hogy a 
rászoruló nyugdíjasoknak az 
aktív dolgozókkal azonos mér�
tékű vállalati hozzájárulást 
adnak.

Budapesten 20 főzőkonyha 
és 8 tálalókonyha van. A fő�
zőkonyhák nem mindegyike 
van kihasználva. Közülük

6- ban naponta 200- nál keve�
sebb adagot főznek. Ez az 
amúgyis súlyos létszámgondo�
kat csak növeli, mert szakács�
ra, konyhai kisegítőre, felszol�
gálóra mindenképpen szükség 
van. A létszámgondok enyhí�
tését szolgálja a már sok he�
lyen bevezetett önkiszolgáló 
rendszer.

Javasolták a szakszervezet�
nek néhány gazdaságtalan fő�
zőkonyhának tálalókonyhává 
való átalakítását. Ezek közül 
3 a Verseny utcában műkö�
dik, másik három az Óbuda, 
a Teréz és aiLipót távbeszélő�
üzemben. Az elnökség csak a 
Verseny utca 12. alatti főző�
konyhának az átszervezésével 
értett egyet.

Működnek a nagyobb pos�
tai létesítményekben büfék is, 
Ezek rendeltetése — azon kí�
vül, hogy ott reggelizhetnek, 
kávézhatnak (természetesen a 
munkaidő megkezdése előtt é9 
ebédszünetben) — az, hogy a 
nyers hús és a zöldségfélék 
kivételével a dolgozók úgy�
szólván mindent megvásárol�
hatnak. Nem is beszélve a 
Járműtelep cukrászati üzemé�
ben készült finom és olcsó sü�
teményekről.

Mennyiség, minőség

Beszélgettünk a mennyiség�
ről, minőségről és gazdasági 
kérdésekről is. A nyersanyag-  
norma megfelelő, személyen�
ként a kalóriamennyiség is 
annyi, amennyi elő van írva. 
Nagyon kevés panasz érkezik. 
Az hellyel- közzel előfordul, 
hogy keveslik az adagot vagy 
fintorognak. De nem ez a jel�
lemző. Voltak mindig és van�
nak emberek, akik mindenben 
találnak kivetni valót. Az 
ilyen kritikákhoz csak annyit 
kívánok hozzátenni, kíváncsi 
volnék, hogy otthon ennyi 
pénzből mit tesznek az asz�
talra. Az A- menü nyersanyag�
ára 12,60 forint, a B- menüé 
pedig 14,60. Ebből a dolgozó 
7,60, illetőleg 9,60 forintot fi�
zet. A többi a vállalati hozzá�
járulás. Ez utóbbit egységesí�
tették, mert nem volt igazsá�
gos és helyes, hogy aki drá�
gábban étkezett — mint pél�
dául a külső munkahelyen 
dolgozók —, kevesebb hozzá�
járulást kapott, mint az, aki 
az üzemben, a hivatalnál ebé�
delt.

Sürgősen megoldandó fel�
adat még az éjszakai műszak�
ban dolgozóknak meleg étel�
lel való ellátása. Ez a Szikra 
Nyomda új telephelyén levő 
KHI- expedícióban már meg�

valósult, és miután a feltéte�
lei megvannak, augusztus 1-  
től bevezetik a Budapest 72-  
es, 78- as hivatalban és a KHI 
többi expedíciójában is.

Azt szeretnék a Szociális 
Hivatal vezetői és a szakszer�
vezet is, ha még többen ven�
nék igénybe az üzemi étkez�
tetést. öt- hat postaszerv van 
csak, ahol teljes a kihasznált�
ság,

Rozsdamentes evőeszköz

A végére hagytam a kényes 
témát, az eszközök eltünede-  
zését. A szakszervezet ugyanis 
ragaszkodott az étkeztetés 
kulturáltabbá tételéhez azzal 
is, hogy rozsdamentes evőesz�
közök, porcelán tányérok és 
szalvéták kerüljenek az aszta�
lokra. Nem szeretnék senki�
nek a becsületébe gázolni: 
akinek nem inge, ne vegye 
magára. De aki találva érzi 
magát, csak szégyenkezzék! A 
legkellemetlenebb az, hogy 
nem tudhatni, hol keressék a 
vétkeseket, az igénybe vevők 
vagy a személyzet között. 
Kunsági szaktárs szerint a 
konyhai dolgozókat rendsze�
resen szúrópróbaszerűen el�
lenőrzik. Legtöbbjük már rég�
óta ott dolgozik; derék, be�
csületes emberek. De elég 
nagy a fluktuáció is, sokan 
rövid idő után továbbállnak. 
Ellenőrizhetetlen. Premizálj ák 
azokat a konyhákat, amelyek�
nél nem vagy csak elvétve tü-  
nedeznek el tárgyak. Az 
igénybe vevők között akadnak 
kényelmesek, felelőtlenek is. 
„Kölcsön vesznek” egy poha�
rat, mert elfelejtettek otthon�
ról hozni, de utána visszavin�
ni is elfelejtik. Előfordul az 
is, hogy a süteményt a kistá�
nyérral együtt viszik el. A 
kistányér nem kerül vissza a 
konyhába, esetleg 2- 3 nap 
múlva a takarítónő megtalál�
ja egy cserép virág alatt.

Újabban a büfékben színes, 
műanyag kiskanalakat rend�
szeresítettek, mert ez most di�
vatos és gusztusos. Valószínű�
leg rövid idejű lesz a divat�
juk, mert igencsak sok „fogy” 
belőlük.

A bevezetőben említett té�
véadásban a külföldieknek ar�
ról a megállapításáról is szó 
esett, hogy nálunk jó a köz-  
biztonság. Ennek csak örülni 
lehet. De az is örvendetes 
volna, ha a társadalmi tulaj�
don is szent és sérthetetlen 
lenne, még akkor is, ha csak 
egy pohárról vagy kanálról 
beszélünk.

Török Lászlóné

Vita a bér különböző elemeinek helyes arányairól
A munkabérnek kettős fel�

adata van:
— a fogyasztásra szánt nem�

zeti jövedelem elosztása a dol�
gozók között, mégpedig úgy, 
hogy

— egyidejűleg hatékonyan 
ösztönözzön a feladatok ered�
ményes elvégzésére, a teljesít�
mények növelésére.

A dolgozók bérezése összetett 
folyamat, az ösztönzés több irá�
nyú. Lehet ösztönözni a nehe�
zebb munkakörülmények vál�
lalására, a magasabb képzett�
ség megszerzésére, a mennyisé�
gileg több munka végzésére, 
több műszak, illetve folytonos 
szolgálat vállalására stb.

Gazdálkodás 

különböző bérelemekkel
Mivel valósítható meg az 

ösztönzés? Ehhez a bérezés kü�
lönböző elemei állnak rendel�
kezésre (összehangolt alkalma�
zásuk a bérgazdálkodás fel�
adata). Ezek:

— az alapbér,
— a bérpótlékok,
— a prémiumok (ösztönző 

bérek) és jutalmak,
— a túlmunka díja.
Az alapbér teszi ki az átlag�

bérek legnagyobb hányadát. 
Nagyságát és az egyes munka�
körök közötti arányát a köz�
ponti előírásnak megfelelően a 
kollektív szerződés tartalmaz�
za. A postai bérrendszer alap�
ját képező vállalati munkás-  és 
alkalmazotti bérrendszert 20 
évvel ezelőtt vezették be. Idő�
közben a bértételek alsó- felső 
határa módosult, de szerkezeti�
leg nem változott. Országos fe�
lülvizsgálata most van folya�
matban.

A bérpótlékok fizetését köz�
ponti előírásokkal együtt a kol�
lektív szerződés szabályozza. 
Alapszabály, hogy bérpótlék 
csak olyan különleges körülmé�
nyek esetében fizethető, ame�
lyek az alaobér megállapításá�
nál nem vehetők figyelembe. 
Jellegzetes fajtái: a különleges 
beosztással vagy képesítéssel 
járó pótlékok, mint például a 
pénzkezelési pótlék, illetve a 
nyelvpótlék; a munkakörülmé�
nyek miatti pótlékok, mint pél�
dául a magassági pótlék; a szo�
kásos munkaidőbeosztástól el�
térő időben végzett munkáért 
járó pótlék, mint például a 
műszakpótlék, összevont mun�
kahelyi pótlék.

A tapasztalatok azt mutatják 
— mind a népgazdaságban, 
mind pedig a postán —, hogy a 
bérpótlékok aránya az átlagbé�
ren belül egyre nő. Az ipar és 
építőipar területén a különle�
ges munkakörülmények miatt 
12—15 fajta, a beosztás és ké�
pesítés után körülbelül 15 faj�
ta pótlékot fizetnek. Hasonló a 
helyzet a szolgáltatások terén
is. (Adatok a Munkaügyi Szem�
le 1981. évi I—II. melléklet 27. 
oldaláról.) A posta kollektív 
szerződése 18- féle pótlékot sza�
bályoz. Ha figyelembe vesszük

azt, hogy a postán a szolgáltató 
jellegű alaptevékenység mellett 
jelentős az ipari, éoítőipari te�
vékenység is, akkor ez a szám 
a népgazdaságihoz viszonyítva 
kedvező.

A prémium (ösztönző bér) 
olyan többletbér, amely előre 
meghatározott feladat mennyi�
ségi és minőségi teljesítéséért 
jár a teljesítés arányában. Van 
olyan prémium, ösztönzőrend�
szer, amelyet központilag ala�
kítottak ki, és minden vállalat�
ra kötelező. Ilyen például a 
magasabb vezető állású dolgo�
zók prémium-  és jutalmazási 
rendszere. A premizálási, illet�
ve ösztönzési rendszerek kiala�
kítása alapvetően vállalati, így 
postai feladat. Bevezetésüknél, 
illetve alkalmazásuknál fontos 
követelményként kell támasz�
tani a teljesítmény pontos ér�
tékelését. Természetesen az 
egyes tevékenységek eltérő jel�
lege a mérés különböző mód�
szereinek kialakítását igényli. 
Csak olyan rendszer ösztönöz a 
kitűzött cél elérésére, amely az 
anyagi elismerést a valós — 
minőségi, mennyiségi — telje�
sítmények arányában differen�
ciálja. Ha e rendeltetésének 
nem felel meg, a kifizetett 
többletbér fizetéskiegészítő jel�
legűvé válik.

A jutalmat a végzett feladat 
általános értékelése alapján 
utólag állapítják meg. A vezető 
mérlegelési jogkörébe tartozik, 
hogy a rendelkezésére álló ke�
retből kinek milyen mértékű 
többletbérrel ismeri el teljesít�
ményét.

Gyakran előfordul, hogy az 
előírt napi munkaidőn felül 
vagy pihenő- , illetve szabadna�
pon is dolgozni kell, vagy mun�
kára kész állapotban kell len�
ni. Ezért külön díjazás jár, 
amelynek formái, a túlmunka�
díj, az ügyeleti díj, és a ké�
szenléti díj.

Helytelen siemlélet

Az ismertetett bérszerkezeti 
elemek mindegyike egyformán 
fontos. A tapasztalatok azon�
ban, sajnoá, azt igazolják, hogy 
sokan az alapbért és ennek 
emelését egyfajta járandóság�
nak tekintik, amely jelenléti 
díj, jog mindenféle kötelezett�
ség nélkül. Ezért — bár az át�
lagbér jelentős részét képezi, 
mégis — ösztönző ereje nem 
éri el a kellő mértéket. Fontos 
feladatnak kell tekinteni az 
alapbér „becsületének” vissza�
állítását. A cél érdekében fo�
galmazódott meg a Postások 
Szakszervezete elmúlt kong�
resszusának határozatában, 
hogy „a bérezésben a jövőben 
is az alapbér meghatározó sze�
repét kell erősíteni úgy, hogy 
az szorosan kapcsolódjon a 
végzett munka mennyiségéhez 
és minőségéhez.” Elsősorban 
tehát a megfelelően differenci�
ált alapbérekkel kell a mennyi�
ségileg több és minőségileg 
jobb munkára ösztönözni.

Egyes munkakörökben — az 
általános mértéket is jelentő�

sen meghaladva — deformáló�
dott az alapbér. Erre jó példa 
— nemcsak a postán, hanem a 
népgazdaságban is — a gépjár�
mű- vezetők bérezése. A külön�
böző pótlékok, ösztönzők és túl�
munkadíj miatt az alapbér az 
átlagbérnek mindössze felét 
teszi ki. De hozhatunk erre pél�
dát a klasszikus postai mun�
kakörök közül is. A támpontos 
külterületi kézbesítő az alap�
béren felül levélszekrény- kar�
bantartási, gépjárművezetési 
és összevont munkahelyi pót�
lékban is részesülhet, továbbá 
a kézbesített hírlapok után ju�
talékban. Mindezek a díjazá�
sok elérhetik az átlagbér 40 
százalékát is.

Olyan • téves hit alakult ki, 
hogy aki mozgóbért kap, az 
több bért is kap. Pedig ez a bér 
alapbérként is megadható. Az 
elmúlt években többször fog�
lalkoztunk a mozgóbérek felül�
vizsgálatával. Keserű tapaszta�
lat, hogy az érdekeltek a saját 
területük mozgóbéreinek tár�
gyilagos megítélése helyett 
mindig a másik terület mozgó�
béreinek megszüntetését java�
solják.

Ösztönzés — 

mérhető teljesítményért

Az 1971. évi bérrendszer vál�
tozás óta a dolgozók és a mun�
kahelyi vezetők részéről egyre 
erőteljesebb az igény az ösz�
tönző bérek iránt. Ez nem len�
ne baj, ha először a munka, a 
teljesítmény mérésének rend�
szerét alakítanák ki. Az elmúlt 
években, sajnos, ez több eset�
ben fordítva volt. Bár ilyenkor 
a munkakört a megnövelt bér 
vonzóbbá tette, s esetleg a lét�
számhiány csökkent is, de a 
munka hatékonyságának javí�
tását nem segítette elő. E bér�
elemnél viszont ettől az alap-  
követelménytől nem lehet el�
tekinteni.

A szakszervezet részéről a 
jövőben is igényeljük és támo�
gatjuk a teljesítménykövetel�
ményeken alapuló bérezést 
mindazokon a területeken, 
amelyeken annak feltételeit 
megteremtik. A bérpótlékok�
nál alapvető célnak tekintjük, 
hogy csak ott és annyi bérpót- ’ 
lék legyen, ahol ezt a fizetésé�
re okot adó körülmények in�
dokolttá teszik.

Az ötnapos munkahétre való 
áttéréssel — a postaszolgálat 
jellegéből fakadóan — növe�
kedtek a túlórák, a túlórajel-  
legű díjazások. A szabad idő�
ben önként vállalt túlmunka 
és a különböző készenléti, 
ügyeleti szolgálatok anyagi el�
ismerésének arányosnak kell 
lennie a feláldozott szabad 
idővel.

összefoglalva: a bérszerke�
zet minden egyes eleme — ha 
a célnak megfelelően alakítják 
ki — ösztönöz az adott mun�
kafeladat ellátására.

Tóth Pálné

Tiszti tanfolyamok tanévzáró ünnepélye
A Posta Oktatási Központ�

jának július 6- án szakszerve�
zetünk székházában megtar�
tott tanévzáró ünnepségén 303 
forgalmi és 63 műszaki postás 
dolgozó vette át II. szakcso�
portú munkakör betöltésére 
feljogosító oklevelét.

A Posta Oktatási Központ 
igazgatójának értékelése sze�
rint kemény, kétévi munka 
során a hallgatók nagyon szép 
eredményeket, jó tanulmányi 
átlagot értek el. A feladat ne�
hézségi fokát jellemzi, hogy 
1980- ban 414- en kezdték meg 
tanulmányaikat, és közülük 
366- an jutottak el az oklevél 
megszerzéséig.

Dr. Palotás„ Magda vezér�
igazgató- helyettes elismerését 
fejezte ki a tanulmányi ered�
ményekért a hallgatóknak, a 
tanfolyamok szervezőinek, va�
lamint az oktatóknak. Ismer�
tette a végzettek előtt a pos�
ta forgalmi és műszaki fel�
adatait, melyek végrehajtásá�
ban méltán támaszkodik a 
most végzettek munkájára.

Szakszervezetünk elnöksége 
nevében Tanos Lászlóné tit�
kár köszöntötte a végzetteket, 
és elismerését fejezte ki a ta�
nulmányi eredményekért, a 
kitartó munkáért.

Jeles tanulmányi eredmé�
nyéért és a tanfolyamok kö�
zösségi szellemének kialakí�
tásában. kifejtett tevékenysé�
géért, a szakszervezet elnök�
sége 5 hallgatót külföldi, 5- öt 
belföldi jutalomüdülésben,
10- et pedig könyvjutalomban 
részesített, a posta vezetőitől 
15 képesített postatiszt pénz- , 
6 pedig könyvjutalmat kapott. 
Ez évben első alkalommal ju�
talomban részesültek az okta�

tásban kiemelkedő teljesít�
ményt nyújtó tanárok is.

A hallgatók nevében a pos�
taforgalmi tiszti tanfolyam 
nappali tagozatán végzett Ve- 
rőczi László (Budapest vidéki 
Postaigazgatóság) mondott kö�
szönetét a tanároknak és fo�
gadta meg, hogy a tanultakat 
hasznosítva tevékeny résztve�
vői lesznek a posta előtt álló 
feladatok elvégzésének.

Sz. T.

A közösségi munkáért. . .
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Az idegen nyelv tudásának anyagi elismerése
Két új svájci film

Svájc — bármennyire is 
kis országnak számít — még�
is nyomatékosan jelen van a 
világban. Nemcsak életkörül�
ményeit irígylik, hanem gaz�
dasági helyzetét, festői tájait 
is, s azt a körülményt, hogy 
Teli Vilmos utódai a viharos 
történelem során mindig si�
kerrel kerülték el a háborút.

Érdekes módon, filmgyár�
tásuk sokáig messze elma�
radt valóságos lehetőségeik�
től. Évtizedeken át egyetlen 
jelentősebb gyár (Präesens 
Films) működött az ország�
ban. Az is alig- alig forga�
tott egész estét betöltő pro�
dukciókat. A hatvanas évek�
ben változott meg gyökere�
sen a helyzet, nemcsak azért 
mert az állam támogató s 
ösztönző szerepet vállalt (Sváj�
ci Nemzetközi Filmközpont), 
hanem felléptek az úgyne�
vezett ötök, akik az óraipar 
mellett a filmiparnak is egy�
szeriben rangot adtak.

(Magyarországra a kevésből 
is természetesen kevés ju�
tott el. A neves színházi ren�
dező, Leopold Lindberg egy�
két munkáját láthattuk 
ugyan a negyvenes években, 
de valós képet törekvéseik�
ről, problémáikról, a min�
dennap’ életről csak az ötök 
fellépése után kaphattunk.

A francia koprodukcióban 
készült A vidéki lány — a 
most ismertetett filmek egyike 
— ugyan Párizsban játszódik, 
de a rendező, Claude Goret- 
ta, általános problémákról 
szól benne. Témaköre, az 
emberi kapcsolatok üresedé�
se, a leküzdhetetlen magány-  
érzet eluralkodása, a pénz 
mindenhatósága Svájcban is 
napirenden levő kérdés, s az, 
hogy az alkotó főhősül egy, a 
vidékről a fővárosba jövő, a 
maga lábán munkájából meg�
élni akaró csinos fiatalasz-  
szonyt választott, az egysze�
riben a nemek közti egyen�
rangúságról is elgondolkozta�
tó képet fest.

A vidéki lány szemlélet-  
módjával nem a nálunk is 
jól ismert „bűnös nagyváros” 
hamis legendáját támasztja 
fel, hanem tárgyilagos és 
éles, kitűnő részletmegfigye�
lésekben gazdag látleletét 
adja egy — tegyük hozzá — 
sokak által irigyelt életfor�
mának.

Ugyanerről az életformáról, 
de már svájci környezetben 
és merőben más hangvétellel 
szól a Hogyan csináljunk sváj�
cit? Készítője, a Magyarorszá�
gon nagyon is „sötét lónak” 
számító Rolf Lyssy, két külön�
féle magatartást szatírizál. 
Egyrészt a boldog országban 
teljes jogú állampolgárként le�
telepedni szándékozó külföldi�
ek kétségbeesett erőlködését, 
hogy „bennszülöttnek” tűnje�
nek, és a hivatalos közegek 
előtt megfelelő emberekké vál�
janak, másrészt az idegeneket 
ellenőrző rendőrségnek minden 
kákán csomót kereső tényke�
dését. A boldog állam ugyan�
is gondosan, sőt (legyünk pre�
cízek!) túlontúl gondosan meg�
válogatja, kit is hajlandó sváj�
cinak nyilvánítani. S ehhez 
nemcsak gazdasági körülmé�
nyeket, erkölcsi alapot vizsgál�
nak, hanem a megszállott 
rendőrtisztviselő a kérelmezők 
gondolatvilágába is igyekszik 
behatolni.

A vizsgálódás végső fokon 
pokoli komédiát eredményez, s 
a rendezői szándék szerint két 
oldalra ütve valóban leleplező-  
vé válik, természetesen mulat�
ságos helyzetek egész során 
keresztül, kitűnő szórakozást 
nyújtva a nézőknek. Ehhez 
hozzájárulnak a remekül meg�
válogatott karakterisztikus sze�
replők és az a puritán stílus, 
amely egyetlenegy dologra 
koncentrál: a mondanivalóra.

A dráma és a szatíra kettős 
tükre egyszersmind a svájci 
filmművészet megújhodását, 
sokszínűségét is bizonyítja.

Ábel Péter

Az országgyűlés tavaszi 
ülésszakán dr. Markoja Imre 
igazságügy- miniszter — töb�
bek között — elmondotta, 
hogy szocialista jogalkotásunk 
egyik elsőrendű célja a meg�
levő szerteágazó szabályozás 
egységesítése, az állampolgá�
rok szélesebb rétegeit érintő 
szabályok rendeleti úton tör�
ténő rögzítése. Ennek az elv�
nek egyik megnyilvánulása az 
idegen nyelv tudásának anya�
gi elismerésére vonatkozó ed�
digi előírások egységesebbé, 
áttekinthetőbbé tétele az 
1/1982. (III. 12.) ÁBMH szá�
mú rendelkezéssel.

Az új rendelkezés megjele�
néséig ugyanis több helyen és 
több jogcímen szabályozták 
az idegen nyelv tudásáért já�
ró anyagi juttatás feltételeit. 
Elég itt, ha arra utalunk, hogy 
az alapszabályozást egy 1964-  
ben kiadott MüM- utasítás ké�
pezte, ennek végrehajtására 
a tárcát érintően — a KPM 
utasítást adott ki, és a KPM-  
utasítás vérehajtására több 
vezérigazgatói utasítás szüle�
tett. A szabályozás azonban 
nemcsak a felsorolt lépcsőze�
tesség miatt volt nehezen át�
tekinthető, hanem azért is, mert 
az 1964- es MüM- utasítás több 
jogcímen adott lehetőséget az 
idegen nyelv tudásának anya�
gi elismerésére. Ezek a jogcí�
mek:

LÁNY VIRÁGGAL 
Majsai Mária metszete

KÖRSÉTA SÜLYSÁPON
Budapest határától nem 

messze, alig 30 kilométerre 
található Sülysáp, ez a nyolc�
ezres lélekszámú nagyközség. 
Nemrég még két különálló te�
lepülésként tartották nyilván. 
Az egyik neve Tápiósüly, a 
másiké Tápiósáp volt. 1970-  
ben a két községet egyesítet�
ték.

A falu két postahivatalának 
neve és jellege is megváltozott. 
A sülyi hivatal lett a község 
főpostája — Sülysáp 1 —, 
amely felvevő-  és kézbesítő�
szolgálatot lát el. Sápon pe�
dig megszüntették a kézbesí�
tést. Sülysáp 2 postahivatal 
ma már egyszemélyes és csak 
felvétellel foglalkozik.

Mindkiét hivatal még 1940-  
ben épült. Elavult berendezé�
sei a mai igényeket már nem 
tudták kielégíteni. A Budapest 
vidéki Postaigazgatóság fon�
tos feladatának tekintette a 
két postahivatal korszerűsíté�
sét és teljes felújítását. Nem�
rég hivatalosan is átadták az 
épületeket — vadonatújan — 
a postás dolgozók és a közön�
ség rendelkezésére. A nagyobb 
beruházás természetesen Süly�
sáp 1- ben történt. Körsétánk 
ennél a hivatalnál kezdődött.

— Ha megengedik, előbb 
bemutatnám új hivatalunkat 
— mondja büszkén Lelkesné 
Monori Márta hivatalvezető, 
és már be is lépünk a barát�
ságos, világos, tiszta felvételi 
terembe, ahol öt dolgozó szá�
mára van kényelmes munka�
hely. — Azelőtt szűkösen dol�
goztunk itt. A helyiség túl ki�
csi volt, a parányi előtérbe 
alig néhányan fértek be, rá�
adásul a mindig hangos tele�
fonközpont is együtt volt a 
felvétellel. Sokszor egymás 
szavát sem értettük. Szeren�
csére mindez már a múlté, 
mert hátul, az udvaron, telje�
sen új szobában kapott helyet 
a réginél sokkal korszerűbb 
CB - távbeszélő- központ.

Végigjárjuk az egész hiva�
talt. örömmel szemléljük a 
tágas, minden igényt kielégí�
tő kézbesítőtermet, ahol min�
den szétosztószekrény fölé 
lámpa van szerelve, s kényel�
mesen beoszthatók a fiókbér�
lők küldeményei is. A távbe�
szélő- központban valóban nagy

hangzavar fogad, pedig csak 
egy ember dolgozik itt. 84 elő�
fizető van bekapcsolva, de a 
központ nincs kihasználva, 120 
állomás számára van itt lehe�
tőség. Végül megszemléltük a 
szintén átalakított kétszobás, 
összkomfortos, szépen beren�
dezett szolgálati lakást.

— Ne hallgassuk el: tudo�
másunk szerint az átépítés 
kissé elhúzódott és a hivatal 
ezalatt egy percre sem volt 
zárva. Bizonyára voltak ne�
hézségeik?

— Igen, a felújítás két és fél 
évig tartott, és ezalatt a szol�
gáltatást zavartalanul fenntar�
tottuk — mondja a hivatalve�
zető. — Bizony, előfordultak 
kellemetlenségek, hiszen hiva�
talunk a felbolydult méhkas�
hoz hasonlított. Nem a leg�
jobb hangulatban dolgoztunk. 
A rosszat azonban gyorsan el�
felejti az ember. Most már 
nagyszerű körülmények között 
dolgozunk és egészen más 
hangulatban; nemcsak mi, az 
egész község büszke az újjá�
varázsolt postájára

A hivatalvezető ezután ér�
dekes adatokat közöl. Megtud�
tuk, hogy a hivatal létszáma 
12, ebből heten kézbesítők. Az 
átlagos napi forgalom 400 kö�
zönséges, 180 ajánlott és ex�
pressz levél, 20 csomag. A 
hírlapforgalom: megyei napi�
lap 455, Népszabadság 83. A 
hetilapok száma 1470. Főleg a 
Szabad Föld, a Rádió Újság, 
a Képes Újság a legkereset�
tebb. A hírlap- előfizetők szá�
ma az áremelkedések ellenére 
nőtt. A kezdeményezett távol�
sági beszélgetések havonta 
2000 és 2500 között mozognak. 
A szombati és vasárnapi hír�
lapokat alkalmi munkavál�
lalók kézbesítik. A hivatal fel�
újítása 1 180 000 forintba ke�
rült.

Innen 2 kilométer — gépko�
csival alig 5 perc — utunk kö�
vetkező állomása, Sülysáp 2 
postahivatal. Az épület külse�
jén még jól láthatók a tata�
rozás nyomai. Belépve az épü�
letbe a falak friss festékszagot 
árasztanak. Nemcsak kívülről 
szép, belül is barátságos kis 
hivatal ez. Vezetője, Visnyei 
Istvánné egyszemélyben dol�

gozik itt, és bizony, egy pil�
lanatra sem unatkozik. Fél 
óráig még a közelébe sem fér�
kőzhettem.

— Marika, legyen szíves 
megírni ezt a táviratot, nem 
látok jól — mondja egy idős 
néni.

— Marika, tessék kitölteni 
ezt a csomagszállítót, nem va�
gyok jártas benne —, így a 
második.

— Marika, megkérem, tele�
fonáljon Pestre a mentőkért, 
az unokámnak eltört a lába — 
így egy idős bácsi.

— Látom, nagyon szeretik 
itt, mindenki a keresztnevén 
szólítja — mondom, mikor 
kissé csillapodik a forgalom.

— Családias hivatal ez — 
kezdi mosolyogva. — 1970 óta 
vagyok itt hivatalvezető. Jól 
ismerem az embereket és ők 
is engem. Sokáig magam is 
Sápon laktam, ma pedig Tá-  
piószecsőről járok be dolgoz�
ni. Azonban minden ideköt. 
Odahaza alig ismerek néhány 
embert, de ebben a községben 
szinte mindenkit. Láthatta, 
sokan jönnek hozzám ügyes�
bajos dolgaikkal; én meghall�
gatom őket, és ha tudok, se�
gítek. Szeretem az embereket, 
és úgy érzem, ők is szeretnek 
engem.

— Az épületet szépen fel�
újították. Milyen munkálato�
kat végeztek?

— Külső, belső tatarozás és 
kisebb átalakítás. Nagyon 
örülök például annak, hogy az 
egyáltalán nem használt ven�
dégszobából mosdóhelyiség 
lett. Nagyon szép most itt 
minden, nem is vágyódom el 
sehova. Egyszer majd innen 
szeretnék nyugdíjba menni.

Körsétánk ezzel végétért. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
felújított postahivatalokban 
vidám, mosolygós dolgozókkal 
találkoztunk. Az átépítés so�
rán átélt bosszúságokat már 
régen elfelejtették. Dicséret 
illeti őket, hiszen ne feledjük, 
a munkálatok egész ideje alatt 
a postai szolgáltatásokat za�
vartalanul fenntartották. Tisz�
telet, és köszönet érte a süly-  
sápi hivatalok valamennyi 
dolgozójának.

Kovárosik Pál

— nyelvtudási pótlék abban 
az esetben, ha a munkakör 
ellátásához az idegen nyelv 
rendszeres használata nélkü�
lözhetetlen ;

— indokolt esetben ugyan�
csak nyelvtudási pótlék azok�
ban a munkakörökben, ame�
lyekben az ideien nyelv hasz�
nálata a munkakör ellátásá�
hoz nem nélkülözhetetlen, de 
hasznos;

— nyelvtudási pótlék folyó�
sítására nem jogosító odyan 
munkakörben, amelyben az 
idegen nyelv tudása előnyö�
sen segíti a munkát, és annak 
színvonalát jelentősen emeli 
(alapbér- kiegészítés);

— ahol a munkakör ellátá�
sához a középfokúnál alacso�
nyabb szintű nyelvtudás ele�
gendő, ennek anyagi elisme�
résének szabályozásra az il�
letékes szakminiszter kapott 
felhatalmazást.

A jelenlegi szabályozás ez�
zel szemben rögzíti, hogy

— nyelvtudási pótlékban 
kell részesíteni azt a dolgo�
zót, aki olyan munkakört tölt 
be, melyben az idegen nyelv 
rendszeres használata nélkü�
lözhetetlen ;

— nyelvtudási pótlékban 
lehet részesíteni a dolgozót, 
ha munkakörének ellátásában 
az idegen .nyelv használata 
h cisz nos;

— lehetőség van arra, hogy 
az alapfokú vizsgával igazolt 
nyelvtudás használatát a 
munkáltató a dolgozó szemé�
lyi alapbérének megállapítá�
sánál ismerje el.

Az új rendelkezés idén már�
ciusban lépett hatályba, s az 
azóta eltelt idő alatt több dol�
gozó fordult jogsegélyszolgá�
latunkhoz e témakörben kér�
déssel. A legösszetettebb ese�
tet ismertetjük, a régi és az 
új szabályozás egymás mellé 
állítása végett.

A dolgozó a 60- as évek má�
sodik felétől részesült egy kö�
zépfokú és egy alapfokú 
nyelvvizsgája után anyagi el�
ismerésben. A 70- es évek ele�
jén a „megváltozott körülmé�
nyekre” hivatkozással — a ré�
szére ilyen címen folyósított 
anyagi elismerést megszüntet�
ték, ugyanakkor intézkedtek 
alapbérének felemelése iránt.

A dolgozót ezt követően más 
szervezeti egységhez helyez�
ték át. majd 1979- ben vissza�
került korábbi munkakörébe.

Az űj szabályozás megjele�
nése után a dolgozó olyan irá�
nyú kérelmet terjesztett elő 
munkáltatójánál, hogy részére 
nyelvtudási pótlékot folyósít�
son. A munkáltató a jogsza�
bályi előírásokra hivatkozás�
sal a dolgozó kérelmének visz-

szamenőleges hatállyal törté�
nő teljesítésére lehetőséget 
nem látott, de elrendelte, hogy 
f. év június 1- i hatállyal mél�
tányosságból középfokú nyelv�
vizsgája után kapjon nyelv�
pótlékot. A dolgozó a jogse�
gélyszolgálattól kapott felvi�
lágosítást tudomásul vette, és 
ügyét nem kívánja döntőbi�
zottsági útra terelni.

A magunk részéről el kell 
mondanunk, hogy a munkálta�
tói döntés bizonytalanságot 
tükröz. Ugyanis, ha a korábbi 
szabályok alapján a dolgozó 
részére járó anyagi elismerést 
alapbéresítették, úgy most 
sem „méltányosságból”, sem 
más címen nem lett volna he�
lye nyelvtudási pótlék folyósí�
tásának. Abban az esetben vi�
szont, ha a munkáltató úgy 
ítéli meg, hogy korábbi in�
tézkedése kellékhiányos volt, 
és így a dolgozó igénye jogos, 
úgy nemcsak a középfokú, ha�
nem az alapfokú nyelvvizsga 
után is kellett volna elisme�
rést adnia.

Reméljük, hogy — szemben 
a korábbi szerteágazó szabá�
lyozással — a jelenlegi egy�
séges jogszabályi rendelkezés 
alkalmazása kevesebb bizony�
talanságot fog okozni a posta�
szervek gyakorlatában.

Dr. Tóth Dezső

Együttműködés szolgáltató és igénybe vevő között
A postás dolgozók szociális 

ellátásának jelentős része a 
Posta Szociális Hivatal fel�
adata. Tennivalói közé tarto�
zik a budapesti dolgozók na�
pi előfizetéses étkeztetése, a 
postás dolgozók büfészolgálta�
tással való ellátása, a postás 
gyermekek óvodai és bölcső�
dei ellátása, a Budapesten 
foglalkoztatott vidéki dolgo�
zók munkásszállóban való el�
helyezése, nyáron üdültetési 
feladatok lebonyolítása fel�
nőttek és gyermekek részére.

Ezeknek a szolgáltatói, üze�
meltetői feladatoknak a meg�
oldására jól szervezett, össze�
hangolt munkavitelre van 
szükség, ugyanis legnagyobb 
részüket különböző postaszer�
vek kezelésében levő épüle�
tekben kell ellátni. Az üze�
meltetésnek sokéves kialakult 
gyakorlata van. Az eddigi ta�
pasztalatok azonban szüksé�
gessé teszik az üzemeltető és 
az épületkezelő, tehát a szol�
gáltatásokat igénybe vevő kö�
zötti együttműködés, a part�
neri kapcsolat rendszerbefog�
lalását. Ezt a célt szolgálja az 
együttműködési megállapodá�
sok megkötése.

A Posta Szociális Hivatal 
kezdeményezésére a Posta-  
vezérigazgatóság segítségével 
és a szakszervezet egyetérté�
sével június 24- én a Postás 
Művelődési Központban meg�
beszélésre jöttünk össze. Az 
ankétra meghívást kaptak 
azoknak a postaszerveknek a 
vezetői és a náluk működő 
társadalmi szervek képviselői, 
amelyekkel a szociális hivatal 
partneri kapcsolatban áll.

Dr. Szabó Árpád igazgató 
bevezetőjében méltatta a 
megbeszélés célját, jelentősé�
gét, majd dr. Palotás Magda 
vezérigazgató- helyettes részle�
tesebben kitért a szociális 
szolgáltatások helyzetére, szín�
vonalára. Hangsúlyozta, hogy 
az üzemeltetés korszerű fel�
tételei mellett milyen jelen�
tősége van a postaszervek kö�
zötti együttműködésnek. A 
szociális szolgáltatások terén a 
feladatok egyre inkább nőnek. 
Akár a munka még jobb vi�
teléhez, akár az intézkedések 
minél gyorsabb foganatosítá�
sához egyaránt szükséges az 
üzemeltető és az épületkezelő, 
a szolgáltatásokat igénybe ve�
vő feladatának pontos megha�
tározása. A hivatal elkészítet�

te az általa üzemeltetett egy�
ségekre vonatkozó megállapo�
dások tervezetét, és azt rövi�
desen az illetékes postaszer�
veknek megküldi. A megálla�
podások határozatlan időre 
szólnak, de évente felülvizs-  
gálandók és szükség esétén mó-  
dosítandók. A jövőben minden 
újonnan felmerülő szolgálta�
tási igény kielégítését meg�
előzően megállapodást kell 
kötni.

A vezérigazgató- helyettesi 
tájékoztató utalt arra, hogy a 
szolgáltatások körébe új fel�
adatok is belépnek. Ilyenek 
például a változó munkahe�
lyen dolgozók étkezéssel való 
ellátása, az éjszakai dolgozók 
vacsoráztatása, az üdültetési 
lehetőségek bővítése stb. A 
szolgáltatások minden terüle�
tén ésszerűen, gazdaságosan 
kell a feladatokat ellátni.

A tájékoztató után az an-  
kéton részt vevők közül töb�
ben véleményt nyilvánítottak 
az elhangzottakról, javaslatok 
támogatására tettek ígéretet, 
ami arra mutat, hogy az 
együtt eltöltött 3 óra minden 
bizonnyal meghozza a gyü�
mölcsét.

Varga Lajos

POSTATÖRTÉNETÜNK TÁRHÁZÁBÓL
Székelyudvarhely újságja, a 

Kelet című lap 1873. december 
20- i számában éles hangú, de 
a valóságot hűen tükröző cik�
ket közölt. Hogy ez a postáról 
rajzolt kép teljesen érthető 
legyen, némi kiegészítésre szo�
rul.

Az 1867- es kiegyezés után, 
amikor a magyar postakor�
mányzat az osztrákoktól füg�
getlenül intézte a hazai posták 
sorsát, kezdetben több súlyos 
hibát követett el. Egyik nagy 
hiba volt, hogy a kitűnően jö�
vedelmező, nagy forgalmú pos�
tahivatalokat mágnások, föld-  
birtokosok, és más, amúgy is 
nagy jövedelmekkel rendelke�
ző személyek kapták meg, 
akik színét se látták a pos�

tának, csak annyiban törődtek 
vele, hogy fölvették a nagy fi�
zetést. A posta kezelését rend�
szerint hozzáértő szegény sor�
sú hivatalnokra bízták éhbér�
ért, teméntelen munkával 
agyonterhelve őket.

Az említett székelyudvarhe�
lyi postának hatalmas évi jö�
vedelme volt, akkor, amikor 
a magyar postamesterek több�
sége évi egyszázhúsz forint fi�
zetésből szó szerint nyomor-  
gott.

Sok- sok az alább leírtakhoz 
hasonló cikknek kellett megje�
lennie, országos felháborodást 
kiváltva, míg végül is kidol�
gozták azt a rendeletet, hogy 
csak az a személy kaphat pos�
tahivatalt aki maga is dolgozik 
benne.

A szamarkandi postaügy
A postakezeltetés leglelkiis�

meretlenebb és legbosszan�
tóbb formája alig lehet még 
valahol Magyarország terüle�
tén, mint itt nálunk, Székely�
udvarhelyen.

Ám, beszéljenek a tények!
A posta minden nap délelőtt 

nyolc, délután pedig három 
órakor megnyittatik. Boldog az 
a halandó, aki küldeményéi 
kilenc óra előtt föladhatja, 
vagy fölveheti, mert, aki ez�
után megy, az hiába fárad. 
Ugyanis kilenc óra után a 
postakocsi felülről minden 
percben megérkezhet, igen,

azonnal érkezik, azután a pos�
tamester-helyettes azt mondja: 
jó egészséget, barátom, és to�
vább már nem is törődik ve�
led. A postaajtó rögtön becsu�
kódik és kezdetét veszi az át�
vétel és átadás nehéz munká�
ja. Beírás, átrovatolás, ki- és 
becsomagolás, időre, hóra, az�
után ez is véget ér: tehát in�
dulni is lehetne már. Végre 
elporoszkálnak a postagebék. 
G. Lajos udvari istállómester 
szakértői vezénylete mellett a 
vezető és postakocsis rendre 
fölfészkelődnek: a kibontott 
kormányostor bőszült kígyó

gyanánt kavarog a légben, 
mérges harapásai konzervatív 
mozgásra kényszerítik a haza 
közterhének izzasztó húzásá�
ban kimerült ménest, s azzal a 
nehéz bagázs fél vagy három 
negyed tizenegyre tova elro�
bog . . .  Ekkor a közönségtől 
elrabolt hivatalos órák ideje 
körülbelül már lejárt, a posta 
hát hivatalosan bezárva ma�
rad, s a kemény sors e szigo�
rú rendelése előtt minden 
okoskodásnak igazat kell adni.

Légy nyugodt, eljön a dél�
után, akkor már háromtól 
négyig ismét föladhatsz vagy 
fölvehetsz levelet. Hogy kése�
delmet szenvedtél? Az igaz, 
mivel pénzesleveledet délelőtt 
kilenc órakor visszalökték: 
holnapután a váltód miatt 
Bécsben már óvást emelnek. 
Dehát elvégre, ki vagy te? Egy 
hitvány csőcselék, és számít a 
te hátrányod a postamesteri
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Tanfolyam után tettre készen
Tóth Istvánná közgazdasági 

felelős a Posta Rádió-  és Te�
levízióműszaki Igazgatóság te�
rületi szakszervezeti bizottsá�
gán. Hosszú távoliét után jú�
nius 28- án kezdte meg újra 
munkáját. Tízhónapos SZOT-  
iskolán tanult, felsőfokú mun�
kaügyi tanfolyamot végzett.

— Mint megtudtam, osztott 
munkaidőben folyt a képzés. 
Mit jelentett ez?

— Szeptembertől januárig
négy hónapon át levelező for�
mában, havonta 4 napon át 
tanultunk a Tárogató úti 
SZOT- iskolán. Négy fő tan�
tárgyunk volt: pszichológia,
szociológia, munkavédelem és 
munkalélektan. A tanultakról 
januárban kellett számot adni. 
(Ötös eredménnyel sikerült 
vizsgáznom.) Ennek befejezté�
vel kezdődött a hathónapos 
bentlakásos iskola.

— Milyen témakörökkel fog�
lalkoztak?

— Gazdag volt a tanulási 
program. Munkajoggal, a 
munka díjazásával és nor-  
mázásával, matematikával, a 
munkaerő- gazdálkodással, köz-  
gazdasági és munkaügyi tud�
nivalókkal, továbbá szervezés�
elmélettel ismerkedtünk szín�
vonalas előadások és konzul�
tációk keretében.

— Nagyon izgultak a vizs�
ga előtt?

— Nem akartunk szégyent 
vallani, ezért nagyon igyekez�

tünk. Tanáraink a jó felkészü�
léshez sokat segítettek, de ez 
sem tudta ellensúlyozni a vizs�
galázat. A tanárok velünk 
együtt szurkoltak, s nagyon 
örültek annak, hogy a két 
osztály (45 szakszervezeti 
tisztségviselő) sikeresen vizs�
gázott. (Magam is jeles ered�
ménnyel).

— Nekem dupla izgalmat 
hozott az idei oktatási év, mi�
vel a SZOT- iskolán való ta�
nulással egyidőben fejeztem 
be a marxista egyetem har�
madik évfolyamát.

— És az izgalom még ma 
sem oldódott fel teljesen, 
őszintén szólva szorongás 
van bennem, hiszen az isko�
lán a tanulás volt a felada�
tunk, és ezért tanáraink min�
dent megtettek. Most az el�
méletben megtanult ismerete�
ket a gyakorlatban önállóan 
kell hasznosítanom, nagy fe�
lelősséggel.

— 5 ebben nem számíthat 
segítségre?

— Arról szó sincs. Két év�
tizede dolgozom a RTV- nél. 
jó kapcsolatom van a szak-  
szervezeti tisztségviselőkkel, a 
dolgozókkal, a szakmai osztá�
lyokkal. Munka Béla tszb- tít-  
kár a legfőbb segítőm. Távol�
létem alatt ellátta az én mun�
kámat is. De számíthatok a 
központunk közgazdasági osz�
tályának vezetőjére, munka�
társaira, akik mindenkor a

/

Megérkezett egy levél

Nem vártam, nem is számí�
tottam rá. Csak a nevem volt 
rajta, és annyi, hogy Pécs. Sem 
utca, sem házszám, de még irá�
nyítószám sem. Ráadásul még 
nem is Magyarországon adták 
fel, hanem Csehszlovákiában, 
Pozsonyban. A feladó neve és 
pozsonyi címe rajta volt. Isme�
retlen volt számomra. Ezért 
nagy izgalommal bontottam fel, 
s olvastam a szép, tiszta ma�
gyarsággal írt sorokat. A Nők 
Lapjában megjelent írásomhoz 
gratulált, amely szülőhelyére, 
Zselizre emlékeztette. Ugyanis 
ennek a városkának a neve is 
szerepel ebben az írásomban. 
Többet nem tudott a levélíró 
rólam, mint a nevemet és azt. 
hogy Pécs a lakóhelyem.

No, de nem erről akarok én 
írni, hanem a Magyar Postáról, 
annak ellenére, hogy egyesek 
gyakorta bírálják. Nekem — 
pedig nem a fiatalabb generá�
cióhoz tartozom — soha nem 
volt rossz véleményem a pos�

táról. Pontosaknak, lelkiisme�
reteseknek tartom az ott dol�
gozókat. Naponta majdnem 
ugyanabban az időben jelenik 
meg a kézbesítő nagy táskájá�
val, hogy abból a lépcsőházi 
levélszekrénybe kerüljenek a 
levelek, a címszalag alatt érke�
zett újságok, folyóiratok. Ha 
pedig két csengetést hallunk, 
máris igyekszünk ajtót nyitni, 
mert tudjuk, hogy nyílik a kis 
könyvecske, amelyből ajánlott

levél, esetleg pénzesutalvány 
kerül hozzánk. Megszokottan 
még az írószerszámot is nyújt�
ja, hogy mielőbb átvehessük a 
küldeményt, ő pedig mehessen 
tovább könnyűnek nem mond�
ható munkájára.

Körzetében a posta* kézbesí�
tőt mindenki ismeri, csakúgy, 
mint ő a körzetében élőket. Ha 
valakivel, úgy vele legalább 
olyan szoros emberi kapcsolat 
alakult ki, mint például a kör�

zeti orvossal, akit legtöbbször 
igazi, őszinte tisztelet övez.

Megérkezett egy levél. Még 
nem volt alkalmam megkérdez�
ni, miként tudták meg — mert 
bizonyosan sok azonos nevű él 
e városban —, hogy éppen ne�
kem kell kézbesíteni.

Köszönet mindazoknak, akik 
megkerestek, mindenekelőtt 
annak, aki kézbesítette. Öt pe�
dig Lőcser Ádámnak nevezik.

Kiss József

Törődünk a nyugdíjasokkal

Olvastuk a Postás Dolgozó�
ban a Törődünk- e eleget nyug�
díjasainkkal? című cikket.

A cikk kapcsán elmondom, 
hogy nálunk, Szekszárd 1 me�
gyei postahivatalnál a tszb se�
gítségével már 1960- ban meg�
alakult az önálló nyugdíjascso�
port. A hivatal és a távközlési 
üzem nyugdíjasai, összesen 60-  
an tartoznak a csoporthoz. A 
bizalmi és a bizalmihelyettes 
munkáját 15 tagú munkabizott�
ság segíti.

Nem volt könnyű dolgunk. 
Minden szaktársunkat meglá�
togattuk, elbeszélgettünk velük, 
meghallgattuk véleményüket. 
Rendeztük az elmaradt tagdí�

jakat. Ma már mindenki idő�
ben fizeti.

A kis nyugdíjból élőket se�
géllyel támogatjuk. Taggyűlé�
seinkre, csoportgyűléseinkre 
rendszeresen meghívunk min�
den tagot. A betegségük miatt 
távolmaradókat írásban tájé�
koztatjuk végzett munkánkról, 
eredményeinkről.

Nem látványos munkára tö�
rekszünk. de amit vállaltunk, 
szívvel- lélekkel végezzük.

Horváth Mihály

FÜGGŐLEGES

1. Az idézet második része. 
2. Itt halt meg II. Rákóczi Fe�
renc. 3. Elhalaszt. 4. Nóták. 5. 
Az ezüst vegyjele. 6. Az iste�
nek hírvivője a görög mitoló�
giában. 7. Épület homlokzati 
része. 11. Madár. 17. Mozgást 
akadályozó berendezés. 18. Ré�
gi megszólítás. 19. Juttat. 20. 
Cselekvés formája, magatar�
tásbeli mérték. 23. Mulatság. 
25. Egymást kiegészítő két da�
rab (ford.) 27. Fejér megyei 
község. 28. Folyadék. 30. Sebet 
dkoz. 32. Korcsolya- műszó. 33. 
Folyó a Szovjetunióban. 34. 
Olasz személyesnévmás. 36. 
Vegyjele S. 38. Rombol. 40. 
Egyed valamely közösségben. 
43. Nekem franciául. 44. Régi 
fegyver. 45. A könyvben ta�
lálható. 47. Békaporontyok. 49. 
Rész németül. 51. Mutatószó. 
52. Irány ítászáma 8660. 53.
. . .  carte (étlap szerint). 55. 
450 a rómaiaknál. 57. Gyer�
mekköszönés. 58. Állatlakás.

Beküldési határidő: augusz�
tus 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A posta hévízi bé�
lyegzőt tett rá. Akkor már is 
mehet nyugdíjba.

Könyvutalványt nyertek: 
Csizmadia Lászlóné (Kisúj�
szállás), Erdős Adél (Somogy-  
fajsz), Herendi Éva (Barcs), 
Rácz Kárcüyné (Debrecen), 
Telek Andrásné (Isaszeg).

Száz évvel ezelőtt, 1882. jú�
nius 22- én született Somlyó 
Zoltán költő. A jubileum al�
kalmából Nem! című verséből 
idézünk. „Én ott vagyok, ott 
valahol, / ahol a vágy és a kin 
testtelen ajka dalol. . .  — 
Folytatás a vízszintes 5. és a 
függőleges 1. alatt.

VÍZSZINTES

1. Feltör a földből. 5. Az 
idézet első része. 8. Női bece�
név. 9. Város és türingiai ke�
rület az NDK- ban. 10. D- vel 
az elején szöveg nélkül dalol. 
11. Csavar. 12. Süteményöntet. 
13. Női név (ford.). 14. Csoma�
golóeszköz. 15. Kevert szel! 16. 
.. .  ovisták (a bolsevik párt�
ban a század elején létrejött 
opportunista csoport). 17. 
Sportversenyek egy része. 21. 
Perzsa uralkodói cím. 22. Víz�
tömeg. 23. Fizetés. 24. Ókori 
görög törzs. 26. Növény része. 
27. Tésztára való. 29. Ilyen 
vad is van. 31. Állati lakhely. 
33. Égtáj. 35. Már nemcsak 
halászléjéről híres. 37. Ribil-  
lió. 38. Szolmizációs hang. 39. 
Latin és. 41. Színesfém. 42. 
Papírra vet. 43. A közelmúlt 
sporteseménye. 46. Asszonyne�
vek vége. 47. Hárfa. 48. Is�
métlődést kifejező igék képző�
je. 50. Kedvelt csokoládé. 52. 
Trombitahang. 54. Mókusfaj�
ta. 56. Mutatószó (ford.). 57. 
Járunk rajta. 59. Korrövidítés.

K iá llju k  az ö sszeh aso n lítá st

íg y  lá tják  a norvég szaktársak
előnyök felett? .. .  És, ha dél�
után sem sikerül feladnod 
négy óráig küldeményedet? 
Akkor másnap reggel nyolc 
óráig ehet a méreg, mert négy 
óra után meg alulról érkezik 
a postakocsi, minden percben 
jöhet, azonnal, és a délelőtti 
postakomédia ismétlése megint 
a kezdetét veszi.. .  Ha pedig 
a postaindulás után még va�
lami kis idő fennmarad, azt 
csak „udvari protekció” mel�
lett veheted igénybe, és mind 
ehhez számítsd még ezen kí�
vül a két rendszeresített taliga�
posta jövés-menését, mert még 
az is van, és ekkor a szamar- 
kandi postaforgalom és kezel�
tetés itteni élethű képe előtted 
áll: ha nem hiszed, akkor kér�
dezd meg Vámbéry Ármint, a 
nagy ázsiai utazót.

És e bosszantó helyzet min�
dennap így megy. A közönség 
bele-bele duzzog, morog, 
mindazonáltal birkamódon tű �
ri azt: a nagyságos főispán 
postamester pedig, ily kedve�
ző konstellációk között oko�
sabbat ugyan mit tehetne, 
minthogy a kormánynak, kö�
zönségnek szombatfalvi fügét 
mutat, és mefisztói gyönyörrel 
a markába nevet?

Dehát, elvégre is hol itt a 
baj?

A fő baj itt csak abban rej�
lik, hogy az itteni postán, amit 
a forgalom szerint legalább 
három egyénnek kellene végez�
ni, egy emberrel végeztetik; ai 
a baj, hogy a rengeteg munká�
val a kezelőerő nincsen arány�
ban. A főispán postamester 
csak a jövedelem zsebrevágá- 
sához „ért", amely havonként 
hatszáz forint, míg helyettese,

aki dolgozik, krajcáros nyo�
morban él.

És a postahelyiség oly ron�
da, oly szűk, egy lyuk az egész, 
amely két öl hosszú, másfél öl 
széles alig lévén. Pudlija előtt 
két ember egyszerre csak egy�
más hátán férhet el. Világos�
ságát illetően, akár a putrinak 
vagy sötét kukunak beillenék.

Kérdjük tehát: van-e hely�
ség kerek Magyarország terü�
letén valahol, ahol ekkora for�
galmú a posta, ilyen nagy jö�
vedelem mellett, ily nyomorú�
ságos helyiségben a közönség 
mindennapi bosszantására ily 
lelkiismeretlenül kezeltessék?

Erre persze a nagyságos fő�
ispán a nála megszokott ha�
zafias önteltséggel azt feleli: 
hadd beszéljen az a rongyos 
ott a „Kelet”-ben, az nekem 
csak dicsőség!!!

Részlet a Posta Közlönyhöz 
1874. I. 4- én beküldött levélből, 
amelyet egy magát meg nem 
nevező postamester- helyettes 
írt. Levele kitűnően szemlél�
teti a postamesteri alkalma�
zottak helyzetét.

„ ... Soha nem hittem volna, 
hogy a magyar királyi posta- 
hivatal oly helyzetben lehet, 
mint a d-nyi, ahol most he�
lyettes kezelő vagyok, és bár 
ne vállaltam volna el: mert
itt maga a postahivatal irodá�
ja is az iskolamester egyszer�
smind községi jegyzőjének 
szobájában lévén szorítva, a 
helyettes postamesternek, ille�
tőleg kezelőnek nem jutott

Pedig lesz még választás!
Miután előadtuk a dolgot a 

felsorolt tényéknél fogva, leg�
jobb akaratunk mellett sem 
hihetjük, hogy itt hiba ne vol�
na a kréta körül: de miután 
Kassay Ignác, Bartha Miklós, 
Orbán Balázs és Ugrón Gábor 
nagyságos követ uraktól nem 
kívánhatjuk, hogy a főnökük 
szemében a gerendát meglás�
sák, annál kevésbé, hogy a 
közönség kedvéért onnét ki�
húzzák. Mi magunk helyénva�
lónak láttuk a közjó érdeké�
ben, mindezt nyilvánosság elé 
bocsátani a végből, hogy a 
nagyméltóságú kereskedelmi 
minisztérium, ha még eddig 
az ügy állásáról tudomással 
nem bírna, azt magának meg�
szerezhesse.

— Régendi —

egyéb helyiség lakásául, mint 
az udvarban álló halottaskam�
ra, mely amikor halott van, 
mivel olyan kicsi, hogy csak 
egy személyes, én akkor ki�
szorulok belőle. Mindig hallot�
tam, hogy a postahivatalnokok 
állása nem irigylésre méltó, 
most saját magamon tapasz�
talom. Itt nem néznek se Is�
tenre, se emberre, hanem 
hánnyák, vetik, mintha csak 
labda volna az ember a vilá�
gon. Ily postahivatal kezelésé�
hez még egy angyali béketű�
réssel bíró egyénnek sincs 
kedve, azt könnyen el lehet 
hinni.” (BKY)

Halmi Ida
gyűjtéséből

Húsztagú norvég szakszer�
vezeti küldöttség töltött tizen�
két napot a múlt hónapban 
hazánkban a Postások Szak-  
szervezetének meghívására. A 
delegáció tapasztalatszerzéssel 
egybekötött üdülésének célja 
országunk és népünk életének 
—, nem utolsósorban a ma�
gyar postás szakszervezet tar�
talmi és formai munkájának 
megismerése volt.

Ez utóbbiról Megyeri László 
titkár tájékoztatta elöljáróban 
a vendégeket, akik elsősorban 
a szakszervezet szociálpoliti�
kájáról, a differenciált bére�
zés alapelveiről, a bizalmiak 
vétójogáról, az üdültetésről, a 
női egyenjogúság megvalósítá�
sának folyamatáról, valamint 
a kisgyermekes anyák és a 
nyugdíjasok támogatásának 
módjairól érdeklődtek beha�
tóbban. Meglátogatta itt- tar-  
tózkodása során a norvég cso�
port az érdi postás gyermekin�
tézményt, a hévízi családos 
üdülőt, a Postamúzeumot, a 
Tudakozó-  és Névsorszerkesz�
tő Hivatalt, valamint a Toshi�
ba berendezést üzemeltető 72-  
es postahivatalt. Fővárosunkon 
kívül bejárták a Balaton kör�
nyékét, s megfordultak szá�
mos, érdekes látnivalót nyúj�
tó helységben.

★
A meglehetősen zsúfolt 

program vége felé, két nappal 
elutazásuk előtt, sikerült be�
szélgetnünk Eivind Stande 
delegációvezetővel, valamint 
a csoport két tagjával: Olaug 
Eriksen posta - t isz t vi s el őn övei 
és Karl-Helmer Petterson gép�

kocsizó levél-  és csomagkéz�
besítővel. Hazájukban mind�
ketten szakszervezeti bizalmi�
ak, csakúgy, mint Eivind 
Stende, aki Oslóban a posta-  
igazgatóság szaktanácsadója�
ként dolgozik.

Az aznap még rájuk váró, 
szintén gazdag programra, s 
a sok benyomástól kissé már 
fáradt norvég szaktársakra te�
kintettel, csupán néhány kér�
dést tettünk fel nekik azzal 
kapcsolatban: mi tetszett, s 
mi kevésbé hazánkban, vala�
mint miben látják a szakszer�
vezeti mozgalom fő célját a 
tőkés országokban, elsősorban 
természetesen Norvégiában.

Válaszukban a postás kollé�
gák elmondták: a szocialista
országok közül elsőként ha�
zánkkal alakult ki jó kapcso�
lat a szakszervezetek között, 
ezért különösen örültek, hogy 
személyesen győződhetnek 
meg a rólunk hallottak igaz�
ságáról. Segítséget nyújtott 
ebben, hogy mind a küldött�
ség tagjai, mind a magyarok 
közül sokan beszélnek néme�
tül, így gyakran volt módjuk 
spontán barátkozásra. Többek 
között a kitűnően sikerült is�
merkedési esten, a hévízi pos�
tás üdülőben, vagy azzal a 
szintén Hévízen lakó kedves 
házigazdával, aki — miután 
észrevette, hogy mesébe illő 
kertjét fényképezik — ven�
dégségbe invitálta a fotogra-  
fáló norvégeket.

A közvetlen, őszinte eszme�
cserék, s a látottak, tapasz�
taltak után egyaránt igen. ked�
vező kép alakult ki bennük

Magyarországról — bizony�
gatták beszélgetőtársaim. Vé�
leményük szerint elismerésre 
méltó az életszínvonalunk, 
amit öltözködésünk s kiraka�
taink választéka egyaránt bi�
zonyít. Ezt a benyomását a 
küldöttség vezetője azzal tette 
nyomatékosabbá, hogy meg�
említette: sok nyugati ország�
ban járt már, látta Párizst, 
Londont, van tehát összeha�
sonlítási alapja. Korszerűsége 
miatt ugyancsak nagyon tet�
szet a delegációnak a tudako�
zó hivatal minden igényt ki�
elégítő technológiája.

Amit végül a szakszervezeti 
életben imponálónak tartot�
tak vendégeink: a bizalmiak
vétójogát és az üdültetési 
rendszert. Az előbbit ugyanis 
ők nem gyakorolhatják, az 
utóbbi pedig még gyerekcipő�
ben jár náluk. Jóval fejlet�
tebbek viszont hozzánk kép>est 
a női egyenjogúság gyakor�
latában, mivel Norvégiában 
már 1913- ban törvénybe iktat�
ták a nők szavazati s egyéb, 
például munkavállalási jogát. 
Amit máig minden állampol�
gár alapvető jogának tarta�
nak, így a szakszervezetek fő 
feladatának is a munkanélkü�
liség felszámolását tekintik. A 
többi tőkés országhoz képest 
ez ugyan nem olyan nagy 
Norvégiában (2 százalék), 
azonban az érdekvédelmi szer�
vezetek mégis minden erejük�
kel azért küzdenek, hogy ha 
teljes mértékben nem is képe�
sek megszüntetni, legalább a 
felére csökkentsék a munka-  
nélküliek számát.

— I. s. zg. —

Albérlet —  halottaskamrában
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segítségemre voltak. Nem 
hallgatom el azt sem, hogy 
mint jó baráttal, Arany Tóth 
Zoltánnéval, a HTI területi 
szakszervezeti bizottságának 
közgazdasági felelősével is 
szoros kapcsolatot tartok. Egy-  
egy új feladatot végrehajtása 
előtt mindig közösen megvi�
tatunk.

— Most viszont jól felké�
szülve másoknak is többet 
tud segíteni.

— A közgazdasági felelősi 
tisztség sokrétű munkát ta�
kar. így például a bérkérdé�
seket, amelyek a legkényesebb 
témák a mindennapi munká�
ban. Ezenkívül a szocialista-  
brigád- mozgalom szervezését, 
az újítómozgalom erősítését, a 
gazdasági tervezésben és érté�
kelésben való részvételt, hogy 
csak a legfontosabbakat em�
lítsem. Mindig tettre készen 
kell állni és segíteni a hoz�
zám fordulóknak, legyenek 
azok szakszervezeti tisztségvi�
selők vagy „csak” szakszerve�
zeti tagok. Természetesen el�
sősorban a szakszervezeti tit�
károk kérik tőlünk a segítsé�
get, de tudja, itt nincs félfo�
gadási idő. Az ajtó mindig 
mindenki előtt nyitva áll 
Nemcsak szorosan véve a köz-  
gazdasági bizottságra tartozó 
ügyekben, hanem mindenne�
mű megkeresésben rendelke�
zésre állunk. Ez természetes. 
Sajnos, azonban ugyanolyan

természetes az is, hogy nem 
tudunk mindenkinek segíteni, 
például akkor, ha nincs igaza. 
Nemet itt is kell mondani, 
hiszen a lehetőségek és a jog�
szabályok behatárolják a se�
gítés módját. Például csak 
annyi üdülési beutalót adha�
tunk ki, amennyivel rendel�
kezünk. Ugyanez a megállapí�
tás vonatkozik a bérkérdések�
re is.

— Mit szólt a család az 
édesanya, a feleség továbbta�
nulásához?

— Férjem és tizenöt éves 
fiam otthon, a házimunkában 
segítségemre volt, s szorított, 
hogy eredményesen befejez�
zem tanulmányaimat, mind a 
marxista egyetemen, mind 
pedig a SZOT- iskolán. Látták 
és értékelték igyekezetemet. 
Velem együtt örültek, amikor 
mindkét helyen sikeresen 
vizsgáztam. Ök voltak az első 
gratulálók.

— A tanulásban fiammal 
egymást buzdítottuk. A Pus�
kás Tivadar Távközlési Szak-  
középiskola első évfolyamán 
végzett jó eredménnyel, örü�
lünk, hogy fiunk jól beillesz�
kedett az új iskolai közösség�
be, amelyben családias a lég�
kör. A tanárok segítik a fia�
talok előmenetelét, jól össze�
fogják az osztályközösséget. 
Postást szeretnénk nevelni a 
fiunkból...

Bokros Erzsébet

Somijó Zoltán



a vezető testületek?
Bő másfél esztendő telt el 

tizenegyedik kongresszusunk 
óta. Ez az idő már nyújt any-  
nyi tapasztalatot, amennyi le�
hetőséget ad annak elemzésé�
re, hogyan tudják az akkor 
megválasztott vezető testületek 
feladatukat ellátni, működésük 
miképpen felel meg annak a 
bizalomnak, amelyet a postás 
dolgozók küldöttei szavazata�
ikkal nyilvánítottak ki. Igaz, 
hogy a központi vezetőség 
döntéseit az évente háromszor-  
négysíer összehívott ülésein 
hozza, tagjainak működése 
mégsem merül ki a tanácsko�
zásban, sőt talán még lénye�
gesebb az a ténykedésük, ame�
lyet választóik körében foly�
tatnak. Hogy erről megfelelő 
kép alakulhasson ki, s ennek 
alapján a munkát javítani le�
hessen, szakszervezetünk veze�
tői párbeszédbe kezdtek a 
központi vezetőségi tagok 
egy- egy csoportjával. E prog�
ramhoz kapcsolódva szemlélő�
désünkhöz a Budapest vidéki 
Postaigazgatóság területén 
megválasztott kv- tagoktól kér�
tünk segítséget.

Nem könnyű dolog külön�
böző elfoglaltságú emberek�
kel egy összejövetelt megszer�

vezni, kiváltképp nyáron, így 
— bár néhány meghívott aka�
dályoztatására eleve számítot�
tunk — kénytelenek voltunk 
Takács Márta bizalminak, 
Nyegesújfalu postahivatal fel�
vevőjének, a SZOT tagjának 
és dr. Vakulya Erzsébetnek, 
az igazgatóság belső ellenőrzé�
si osztálya vezetőjének, a tszb 
tagjának jelenlétét nélkülözni. 
Sikerült viszont találkoznunk 
Kasztner László bizalmival, 
Pusztasza'bolcs postahivatal 
rovatolójával, Katona István�
nal, a területi szakszervezeti 
bizottság titkárával, Körösztös 
Jánosné szb- titkárral, Nagy�
kőrös postahivatal kézbesítő-  
ellenőrével, Rátkai Ottónéval, 
Balassagyarmat postahivatal 
forgalmi előadójával, a Balas�
sagyarmati járási Szakszerve�
zeti Bizottság titkárával, Sütő 
Istvánnal, a területi szakszer�
vezeti bizottság nyugalmazott 
titkárával, Szathmári Gézával, 
az igazgatóság vezetőjével, 
Tóth János bizalmival, Székes-  
fehérvár 2 postahivatal kézbe�
sítőjével és Vass Nándorral, a 
Komárom megyei Távközlési 
Üzem körzetmesterével, az 
üzem szakszervezeti bizottsá�
gának tagjával.

M e g tis z te lte té s  é s  fe le lő ssé g
A jó működésnek elsősor�

ban személyi feltételei van�
nak. Egyébként ez az alapja a 
megválasztatásnak. Vezető 
tisztségre feltehetően olyan 
személyeket választanak, akik 
munkájukkal kivívták környe�
zetük megbecsülését, társadal�
mi aktivitásukkal megnyerték 
dolgozótársaik bizalmát. Ho�
gyan látják ezt maguk az ér�
dekeltek?

Bár a választás jelölés alap�
ján történik, és ez nyilvános, 
mégis izgalommal tölti el a 
várományost. S ez a feszült�
ség egészen a választás ered�
ményének kihirdetéséig tart. 
Mert ügye az sem közömbös, 
hogy egyhangú- e a szavazás, 
avagy néhány ellenszavazattal 
csorba esik- e a népszerűségen. 
Élvezni a dolgozók bizalmát, 
sőt egyöntetűen mindenkinek 
a bizalmát, feltétlenül nagy 
megtiszteltetés, s ezt nem 
elég előzőleg kiérdemelni, ha�
nem folyamatosan meg is kell 
tudni tartani. Hát elsősorban
— természetesen egyéb adott�
ságok, tulajdonságok mellett
— ezt jelentik a személyi fel�
tételek.

Félreérthetetlenül a dolgo�
zókkal szemben központi ve�
zetőségi taggá való megvá�
lasztásáig (s hadd tegyük hoz�
zá a magunk részéről, hogy 
azóta is) tanúsított kedvező 
magatartásával hozza össze�
függésbe Szathmári Géza tár�
sadalmi tisztségét, amelyet 
egyáltalán nem tart össze�
egyeztethetetlennek igazgatói 
beosztásával, noha szakmai 
hatáskörében munkáltatói jo�
gokat is gyakorol. Megjegy�
zendő, hogy szakszervezeti 
tisztségében valamennyi pos�
tásnak, tehát nemcsak az ál�
tala vezetett igazgatóság dol�
gozóinak érdekében és nevé�
ben cselekszik.

— A vezető testület tagjá�
nak lenni nemcsak nagy meg�
tiszteltetés, hanem legalább 
akkora felelősség is.

— Országos dolgokban kell 
döntenie a központi vezető�
ségnek — vélekedik Tóth Já�

nos —, ám ezek az országos 
ügyek helyi tényezőkből, ki-  
sebb- nagyobb kérdésekből áll�
nak össze eggyé. S ha feltéte�
lezzük, hogy — a jellegzete�
sen helyi eltérésektől eltekint�
ve — a postás dolgozókat az 
ország minden zugában ugyan�
azok a gondok foglalkoztat�
ják, akkor a testület tagja 
már ki merheti alakítani ál�
láspontját.

— A felelősséget fokozza az 
is — Körösztös Jánosné sze�
rint —, hogy szavaztával sok�
szor olyan kérdésekben is 
döntenie kell, amelyekhez 
szakképzettségénél és szolgá�
lati beosztásánál fogva nem 
kell feltétlenül értenie. Így ez 
irányú tájékozottsága sem le�
het minden esetben megbízha�
tó. Jó volna tehát a központi 
vezetőségi tagokat a kevésbé 
maguktól értetődő, főképpen 
közgazdasági jellegű kérdé�
sekre intézményesen felkészí�
teni. Nagyon helyes kezdemé�
nyezés volt tehát a kv- tagok 
tanfolyamának megrendezése, 
s ezt gyakorlattá kellene ten�
ni.

— A felelősség és a meg�
tiszteltetés összefüggését — 
Sütő István álláspontja sze�
rint — nagyjából mindegy, 
hogy merről közelítjük meg. 
Megtiszteltetésnek tekintjük 
megválasztásunkat, és ezért 
felelősséggel tartozunk megbí�
zóinknak. De kiindulhatunk 
abból is, hogy több mint 70 
ezer postás dolgozó képvisele�
tének felelőssége megtisztel�
tetést érdemel nemcsak mun�
katársaink részéről, akik sza�
vazatukkal irántunk való bi�
zalmukat nyilvánították, ha�
nem azoktól is, akik előtt a 
postás dolgozókat képviseljük, 
sőt azoktól is, akik a közpon�
ti vezetőség megbízásából, an�
nak nevében eljárnák, ügyeit 
intézik. S ezt a megtisztelte�
tést függetleníteni kellene a 
tisztség formájától és megne�
vezésétől, egyszerűen ki kel�
lene terjeszteni valamennyi 
választott szakszervezeti tiszt�
ségviselőre.

V álasztó é s  k ép v ise lő
Részben személyi, részben 

tárgyi feltétele az eredményes 
működésnek az, hogy a vá�
lasztott tisztségviselő tisztában 
legyen a dolgozóknak az 
egyes kérdésekben elfoglalt 
álláspontjával. Ehhez azonban 
nem elegendő a különböző je�
lentésekből, emlékeztetőkből, 
jegyzőkönyvekből való tájéko�
zódás; személyesen kell ismer�
nie azt, akinek a véleményét 
képviseli. Tudjuk, hogy ez a 
postán a szétszórtság miatt 
még a bizalmiaknál is nehéz�
ségbe ütközik. Hogyan ismer�
kedik meg a dolgozókkal egy 
központi vezetőségi tag? Avagy 
tudják- e a dolgozók, hogy kik 
képviselik őket a vezető tes�
tületben?

Katona István véleménye 
szerint elvileg tudniuk kell, 
hisz a kongresszust követő 
taggyűlésen minden alapszerv�
nél kihirdették, hogy az igaz�
gatóság dolgozói közül kiket

rendezvényeken részt vehet, a 
tagság érdekében felszólalhat.

— És a feladatát elkötele�
zettségnek tekintő kv- tag — 
veszi át a szót Rátkai Ottóné 
—, természetesen a maga terü�
letén, él is ezzel a lehetőség�
gel.

Hogy mennyire? Elöljáróban 
megjegyzi, hogy saját terüle�
tének Nógrád megyét tekinti. 
No, nem kizárólag magának 
fenntartva, hisz itt a tszb- tit-  
kár és az igazgató is otthon 
van. Mindenesetre igyekszik a 
megyében' lehetőleg minden 
taggyűlésre elmenni. Ennek 
természetesen korlátái van�
nak: egyrészt el kell látnia hi�
vatali munkakörét, másrészt a 
taggyűlések is viszonylag rö�
vid időre torlódnak, nemegy�
szer azonos időpontra esnek, 
így bizony, beletelik néhány 
esztendő, mire valamennyi 
alapszervet sikerül sorra ven�
nie. Pedig a taggyűlést tartja 
a tagsággal való ismerkedésre 
a legjobb alkalomnak, mert 
itt a dolgozók valamennyi ré�
tegével találkozhat. Egyébként 
hiába próbálkozna összejönni 
például más hivatalok kézbe�
sítőivel. Erre csak munkaidő 
után lenne lehetősége, olyan�
kor viszont ők sincsenek bent 
a hivatalban.

Rátkainé, úgy látszik, nem 
gondol arra, hogy szabad idő�
re olykor neki is szüksége len�
ne. Önként felvetődik a kér�
dés, hogy minden tisztségvi�
selő családja türelmesen tudo�
másul veszi- e a hétről hétre 
feláldozott délutánokat, szabad 
szombatokat.

— Mindettől függetlenül, 
van, akinek a beosztása lehe�

tővé teszi, olykor még elő is 
segíti a más helységekben dol�
gozó postásokkal való találko�
zást. Hogyan tegyen eleget 
ilyen kívánalmaknak egy kö�
tött beosztásban dolgozó tiszt�
ségviselő?

— A fehérvári postások�
kal — mondja Tóth János — 
nincs is különösebb gond, 
mert a kapcsolatot tudom tar�
tani az 1- es hivatallal, meg a 
távközlési üzemmel is, s abban 
is bizonyos vagyok, hogy az 
ottani dolgozók többé- kevésbé 
ismernek. Hanem a megye-  
székhelyről kimozdulni már 
nem olyan könnyű dolog. Ha 
szakszervezeti ügyben el kell 
távoznom, kézbesítőtársaimnak 
helyettesíteniük kell engem. S 
ezt meg is teszik szívesen, ha 
a mozgalmi munkám értelmét, 
eredményét érzik, látják. Te�
szem azt: beszámolok arról, 
hogy a központi vezetőség ülé�
sén milyen vitát folytattunk az 
érdekükben, és milyen kedve�
ző határozatot hoztunk. No, de 
hányszor és milyen címen kér�
hetem tőlük — és szakvezetőim 
beleegyeznek- e —, hogy he�
lyettem kézbesítsenek? Jó  né�
ven vennék- e tőlem, ha erre 
azért kérném őket, hogy ismer�
kedni tudjak a móriakkal vagy 
a dunaújvárosiakkal?

Nemigen marad más lehető�
ség, mint amit Rátkai Ottóné 
mondott: a taggyűlés — s ezt a 
véleményt sajátjának is elis�
merte a körzetének hálózatá�
hoz kötött Vass Nándor ugyan�
úgy, mint a rovatolóhelyiség 
rácsai .mögött dolgozó Kasztner 
László is —, csak megfeleljen 
az időpontja.

A m unkahelytő l a z  ü lésterem ig

választottak a központi veze�
tőség tagjává. (Zárójelben 
megjegyezzük: a kongresszus�
ról szóló beszámolóban a Pos�
tás Dolgozó is közölte.) Akit 
érdekelt, az tehát megjegyez�
hette, hogy a környezetében, 
esetleg a megyéjében ki az az 
egy vagy két személyiség, akit 
ilyenképpen tisztelhet, vagy 
akihez bújával- bajával a bi�
zalmi n vagy az szb- titkáron, 
szb- tagon kívül fordulhat. 
Mennyivel megnyerőbb azon�
ban, ha a vezető testület tag�
ja a munkája révén válik 
közismertté.

— Másfelől — folytatja a 
tszb- titkár — minden közpon�
ti vezetőségi tag igazolvánnyal 
rendelkezik, amely azt tanú�
sítja, hogy tulajdonosa meg�
látogathatja a postahivata�
lokat, üzemeket (nemcsak az 
igazgatság területén, hanem 
bárhol az országban), a testü�
let nevében szakszervezeti

Hogyan látja ezt a kérdést 
az igazgatóság vezetője és a 
tszb titkára? Katona István 
szerint még nem volt példa 
arra, hogy ha szakszervezeti 
ügyben valamelyik kv- tag ré�
szére szolgálatmentességet kér�
tek, azt megtagadták volna. 
Ezzel Szathmári Géza vélemé�
nye is megegyezett, hozzátéve, 
hogy az igazgatóság részéről e 
tekintetben semmi fenntartása 
nincs, hiszen személy szerint 
jól ismeri a kv- tagokat, a mun�
kájukat, legalább úgy megbí�
zik bennük, mint azok a dol�
gozók, akik őket a kongresszus�
ra képviselőjükként elküldték, 
s így közvetve erre a tisztség�
re megválasztották. Fontosnak 
ítéli ezt a társadalmi feladatot, 
ugyanakkor bizonyos abban is, 
hogy egy ilyen testület tagjai 
nem élnek vissza a személyü�
ket megillető bizalommal.

Más kérdés, hogy a végre�
hajtó szervek vezetői is ha�
sonlóképpen ítélik- e meg ezt 
a kérdést. Mindenesetre a köz�
ponti vezetőségi tag személyén 
is múlik, hogy működésével, 
magatartásával megfelelő lég�
kört teremt- e mozgalmi veze�
tői feladatának ellátásához, an�
nak tiszteletben tartatásához. 
Mindenesetre az igazgatónak 
az a tapasztalata, s ezt a ma�
ga részéről megnyugtatónak 
tartja, hogy adottságaik ellené�
re a kv- tagok nem fordulnak 
befelé, s gazdasági vezetőik 
megadják nekik a társadalmi 
feladatukhoz szükséges mozgá�
si szabadságot. Ezt Katona Ist�
ván is tanúsította, és a beszél�
getés alkalmával Szathmári 
Géza több alkalommal is meg�
erősítette. Mindketten munka�
körüknél fogva sokat tartóz�
kodnak az igazgatóság terüle�
tén, taggyűléseken és egyéb 
tanácskozásokon rendszeresen 
részt vesznek, s gyakran ta�
lálkoznak a kv- tagokkal, nem�
csak létszámszervüknél.

Visszakanyarodva kiinduló�
pontunkhoz, a tagsággal való 
ismerkedés lehetőségéhez, itt a 
beszélgetés résztvevői közül 
többen megjegyzik, hogy az 
ülést vezető elnök minden al�
kalommal üdvözli, bemutatja 
a megjelent kv- tagokat, ugyan�
akkor megadják az őt megillető 
tiszteletet: az elnökségi asztal�
hoz ültetik.

Esik azért a központi veze�
tőségi tagok és a „területükön” 
dolgozó postások kapcsolatára 
egy kevéske árnyék, nevezete�
sen a forgalmiak és a műsza�
kiak bizonyos mértékű elkülö�
nülése. Igaz, munkájuk jellege 
más, és szervezeti tagozódásuk 
is eltér egymásétól. De ez ága�
zaton belül is megvan, hiszen 
egészen más szervezeti élet fo�

lyik egy nagyhivatal önálló 
alapszervében, mint a járá�
siakban. A mozgalmi, érdek-  
védelmi feladatokban azonban 
nincs helye szakosodásnak. 
Mindenkinek célja a munkás�
hatalom megszilárdítása, min�
den postás a szolgáltatások ja�
vításán fáradozik, mindenkire 
nézve egyaránt kötelező a po�
litikai nevelés, a közművelő�
dés, egyformán érint min�
denkit a kollektív szerződés, a 
törzsgárdaszabályzat, az ötna�
pos munkahét, mindenkinek 
egyaránt feladata a munkavé�
delem, és még sorolhatnánk a 
példákat.

Az természetesen más kér�
dés, hogy a különböző beosztá�
sú dolgozók nem érthetnek 
pgyformán minden tárgyalt 
kérdéshez. Az írásos anyagok 
tanulmányozásával, másokkal 
való megbeszélésével és a tiszt�
ségben eltöltött évek segítsé�
gével a kellő tájékozottságot 
azonban meg lehet szerezni — 
ez többek véleménye. A tes�
tületi tag esetleges felszólalá�
sakor amúgy sem támaszkod�
hat kizárólag a saját vélemé�
nyére. Sütő István hosszú moz�
galmi gyakorlatára visszate�
kintve úgy látja helyesnek a 
nézetek kialakítását, hogy a 
központi vezetőségi tag ipar�
kodik megismerni a területén 
dolgozókat foglalkoztató gon�
dokat, nehézségeket, kifürké�
szi véleményüket, s az így szer�
zett ismeretekhez kapcsolja a 
napirenden levő kérdéseket. 
Minden témához úgysem szól�
hat hozzá mindenki, a vita so�
rán azonban kialakulhatnak 
azok az álláspontok, amelyek�
re a testület tagja már nyugodt 
lelkiismerettel adhatja szava�
zatát.

— Mindezt megkönnyítheti 
— teszi hozzá Kasztner László 
—, ha a tárgyalási anyagot a 
szakszervezeti kiegészítővel 
együtt mindenre kiterjedő fi�
gyelemmel, jól készítik elő.

— A központi vezetőségi 
üléseket — mondja Tóth Já�
nos — rendszeresen megelőzik 
a bizalmitestületi ülések. Eze�
ken a kv- tag feljegyezheti a 
felvetett kérdéseket, az elhang�
zott véleményeket, javaslato�
kat. Ha tartalmasak, helyesek 
a felszólalások, a kv- tag azok 
mérlegelésével már jócskán 
közelebb jut a helyes megol�
dáshoz.

Életrevaló javaslatot adott 
elő az ülésekre való felkészü�
léshez Szathmári Géza. Régi, 
bevált gyakorlatuk az ország-  
gyűlési képviselőknek, hogy a 
megvitatandó előterjesztést 
megyei csoportokban megbe�
szélik. Ezt az egy igazgatósági 
területen működő központi ve�

zetőségi tagok is megtehetik, 
s máris kiküszöbölték a hozzá 
nem értés veszélyét. (Amint 
kiderült, egyes igazgatóságok 
küldöttei már hosszabb idő óta 
élnek ezzel a lehetőséggel.) A 
megbeszélés során kialakulhat 
a területre jellemző egységes, 
tárgyilagos állásfoglalás, s azt

a téma természetéhez igazodva 
esetenként megbízott kv- tag 
felszólalásában előadhatja. A 
közös álláspont nyilvánvalóan 
hűbben tartalmazza a tagság 
véleményét, mint annak a sze�
mélynek a hozzászólása, aki az 
adott kérdéssel beosztásánál 
fogva foglalkozik.

H atározatok, é rvek

— Előbb arról beszéltünk, 
mit visz magával a testület 
tagja a központi vezetőség ülé�
sére, hogyan szerzi meg a ta�
nácskozáshoz, a kollektív dön�
téshez szükséges ismereteket. 
Lássuk akkor most azt, hogy 
mivel tér haza!

Az attól függ — halljuk Sü�
tő Istvántól —, hogy milyen 
légkörben zajlik a tárgyalás. 
Egy jól sikerült központi veze�
tőségi ülés maradandó élményt 
nyújt. Az ember készül rá, ta�
nulmányozza, elemzi az előre 
megkapott előterjesztéseket, ki�
puhatolja a tagságnak a témá�
val kapcsolatos véleményét. 
Latolgatja, felszólaljon- e, ha 
igen, mit mondjon, mivel segít�
heti az általa is helyesnek te�
kintett álláspont kialakítását. 
Aztán figyelemmel, kíséri a vi�
tát. Elégedettséget érez, ha a 
testület sikerre tudja vinni a 
szakszervezet szándékát, amely 
természetesen része a kong�
resszusi határozatnak. Fokozza 
a sikerélményt, ha a kívánt 
döntéshez saját felszólalása is 
hozzájárult.
• — Mitől függ egy értekezlet 
nagyobb vagy kisebb sikere?

— Min múlik egy színházi 
előadás vagy egy hangverseny 
hangulata? Előfordul, hogy a 
művészek arra panaszkodnak, 
hogy „a közönség nem jól ját�
szott”. Azaz rideg viselkedése 
átragadt az előadókra, vagy 
rossz időpontban tapsolt, ne�
vetett, s ezzel kizökkentette 
lendületükből a szereplőket. 
Valahogy így lehet ez egy nagy 
létszámú tanácskozáson is. Az 
elnöknek, az előadónak, a fel�
szólalónak és a hallgatóság�
nak szinte együtt kell lélegez�
nie, hogy az eredményes vitá�
hoz szükséges feszültség meg�
töltse a termet. Ugyanakkor 
egy, a tárgyalt témától eltérő 
felszólalás félreviheti az egész 
megbeszélést; egy kellemetlen, 
gúnyos megjegyzés belefa�
gyaszthatja a szót a leglelke�
sebb felszólalóba is. Persze a 
napirendet ilyenkor is végig�
tárgyalják, határozatot is hoz�
nak, de az ülés várt, igazi él�
ménye elmarad. Ez csak egy 
példa volt, az értekezlet sikere 
még sok mindenen múlhat.

Való igaz, hogy a központi 
vezetőségi üléseken szerzett be�
nyomások nagymértékben be�
folyásolják a résztvevőket ab�
ban, 'hogy az itt kapott tájé�
koztatást miképpen tudják 
egyrészt továbbadni, másrészt 
a napi munkában hasznosítani. 
Mennyiségileg elegendőnek

tartják- e az értekezleteken 
szerzett inlormációkat a köz�
ponti vezetőség tagjai?

Igen is, meg nem is. Sütő 
István szerint a tárgyalt té�
mákkal kapcsolatban igen. 
Egyrészt a testület tagja meg�
kapja az írásos anyagot (néha 
még túlságosan hosszút is), a 
szóbeli kiegészítőről, a felszó�
lalásokról és az összefoglalóról 
pedig jegyzeteket készít magá�
nak. Utólag megkapja az el�
nökség tájékoztatóját, s a Pos�
tás Dolgozóban is olvashat tu�
dósítást az ülésről, külön cikk�
ben részletes elemzést az egyes 
fontosabb témákról. Ha vala�
mit hiányol, csak az lehet, 
hogy a határozat — természe�
téhez híven — mindössze spár�
tai rövidséggel megfogalmazott 
megállapítást vagy intézkedést 
tartalmaz. Az ilyen jellegű in�
formáció pusztán keret, a tar�
talmat pedig az indoklás ké�
pezné.

Ugyanezt a gondolatot Szath�
mári Géza úgy fejtette ki, hogy 
az indoklás hiányában a köz�
ponti vezetőségi tagok nincse�
nek tájékoztatva az előterjesz�
tésben testet öltő érdemi mun�
káról. Nem ismerhetik az egyes 
javaslatok indítékát, nem tud�
hatják, hogy az ügy máskép�
pen — előnyösebben vagy eset�
leg kedvezőtlenebbül — is 
intéződhetett volna. Márpedig 
ezek az ismeretek képeznék a 
kv- tag kezében a tagság előtt 
az érvanyagot.

A beszélgetést azzal indítot�
tuk, hogy a központi vezetőség 
tagjának működése nem me�
rülhet ki a tanácskozásokon 
való részvételben. Ezt a gon�
dolatot most azért ismételtük 
meg, mert kerekasztal- beszél-  
getésünk néhány résztvevője 
— igaz, hogy az ülések lebo�
nyolításával kapcsolatban — 
néhány olyan javaslatot tett, 
amely tájékozottságukat az 
egyes napirendi pontok tár�
gyalása mellett kiterjesztené a 
mozgalom hétköznapjain folyó 
munkára. Sütő István például 
bővebb tájékoztatást szeretne 
hallani a két ülés között eltelt 
idő alatt végzett munkáról. 
Katona István többedmagával 
annak örülne, ha a szakszerve�
zet vezetői rendszeresebben 
visszatérnének az előző ülésen 
(a dolog természetétől függően 
üléseken) elhangzott, választ 
vagy intézkedéseket igénylő 
felszólalásokra. Ez mindeneset�
re arra utalna, hogy a hozzá�
szólás nem röppen el nyom�
talanul. •

Váltsuk a p ró p én zre! Hogyan ?

Tehát információ van, s ki�
sebb körültekintéssel és szer�
vezéssel szinte teljes körűvé 
tehető. Nem állhatunk meg 
azonban a választott tisztség-  
viselők tájékozottságánál, a 
szükséges ismereteknek el kell 
jutniuk a dolgozókhoz.

— Egy- egy kv- tag — mond�
ja Katona István — a legna�
gyobb igyekezettel sem tudja 
egész területét egymaga tájé�
koztatni. Nógrád megyében 
például hét alapszerv műkö�
dik. Nagyon ésszerű tehát Rát�
kai Ottónénak az az óhaja, 
hogy az szb- titkároknak is ke�
resniük kellene a kapcsolatot 
a központi vezetőségi tagokkal. 
És ez fokozottabban érvényes 
a munkabeosztásuknál fogva 
helyhez kötöttebb kv- tagok 
esetében. Helyénvaló az a meg�
állapítás is, hogy minden vá�
lasztott tisztségviselőnek az 
egyéni helyzete határozza meg, 
miképpen tudja felhasználni a 
különböző irányokból feléje 
áramló információkat.

Az egyéni helyzetet vitatha�
tatlanul erősen befolyásolja a 
betöltött munkakör, a vele já�
ró kötöttség,' elfoglaltság. De el 
nem hanyagolható megterhe�
lést okozhatnak a társadalmi 
megbízatások is, kiváltképp, 
ha halmozódnak. Igaz ugyan, 
hogy a különböző tisztségek

betöltése növelheti a tájéko�
zottságot, de egyik feladat el�
vonhatja a tetterőt a másiktól. 
Nem jó dolog az, ha a tenni�
valókat a társadalmi munkás 
rangsorolni kényszerül; a ke�
vésbé fontosnak tartott ügyben 
támadt hézag is elégedetlensé�
get kelt. Módjával kell tehát a 
megbízásokat egyes személyek�
re hárítani, illetve elfogadni. 
Mindenesetre érdemes elgon�
dolkozni azon, miképpen lehet 
a megosztható feladatokra mi�
nél szélesebb körű aktívaháló�
zatot kiépíteni.

A kis kitérő után térjünk 
vissza ismét a legelejére, a vá�
lasztott társadalmi tisztségvi�
selők jó működésének személyi 
feltételeire, s azokat kapcsol�
juk össze a legutóbbi bekezdé�
sek mondanivalójával. Azokat 
a személyi tulajdonságokat 
ugyanis, amelyeket a tagság 
többek között a központi veze�
tőségi tagok öt évre szóló 
mandátumával méltányolt, jól 
össze kell egyeztetni az imént 
emlegetett egyéni helyzettel. 
Kihasználva a kedvező adott�
ságokat, vagy bizonyos erőfe�
szítésekkel ellensúlyozva a ne�
hézségeket, meg lehet őrizni a 
dolgozók bizalmát, ki lehet ér�
demelni a legnagyobb elisme�
rést, az újabb öt évre szóló 
megválasztást.

Benda István
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Idénybúcsúztató
hajókirándulással

Ismerősként üdvözölték egy�
mást június 6- án a Vigadó té�
ren a hajóra várakozók. A 
Postás Művelődési Központ 
művészeti csoportjainak tag�
sága, a zenebarát-  és múzeum-  
barátkor tagjaival hajókirán�
duláson vett részt a Duna�
kanyarban.

Az 1981/62- es közművelődé�
si évadban végzett munka ju�
talmául kapták a művészeti 
csoportok ezt a kellemes és 
szép kirándulást. Nagyon jó 
alkalom volt a különböző cso�
portok barátságának mélyíté�
sére, közös elmélkedésre. A 
fotókör tagjai természetesen 
ezt az alkalmat is megragad�
ták, hogy szenvedélyüknek 
éljenek: a filmesek megörökí�
tették a közös programot. A 
Képzőművészeti Stúdió tagjai 
sem voltak tétlenek; útitársa�
ikról és a tájról készítettek 
rajzokat. A hajó kapitányát is 
megörökítették, aki nagy fi�
gyelmességgel gondoskodott a 
kellemes útról. Szereti a pos�
tásokat. Milyen véletlen: uta�
zás közben derült ki, hogy 12 
évig volt tagja a Postás Mű-  
velődlési Központ színjátszó

csoportjának. Természetes, 
hogy ismételten szívesen lát�
nánk őt körünkben.

Esztergomban néhány órá�
ra kikötött a hajó, s így ki- ki 
érdeklődési köre szerint hasz�
nosította az időt. Volt, aki 
meglátogatta a strandot, volt 
aki kellemes sétát tett a Du-  
na- parton, a csoport nagy ré�
sze pedig megtekintette a Ke�
resztény Múzeumot. Ezt kö�
vetően még mindig akadt vál�
lalkozó kedvű kiránduló, hogy 
a Bazilika rengeteg lépcsőjét 
megmászva gyönyörködjék az 
ezeréves város panorámájá�
ban.

Bár az elmúlt évadról volt 
többnyire szó, de már felme�
rültek a következő idény ter�
vei, sőt latolgatták közös pro�
dukciók lehetőségeit is. Re�
méljük, hogy megvalósulnak. 
Bízunk abban, hogy az új év�
adban az amatőr művészeti 
csoportok tagjai és vezetői a 
nyári élményekkel feltöltve, 
pihenten, új ötletekkel és 
újult erővel kezdhetik mun�
kájukat. Addig is jó pihenést 
amatőr művészek! ,

Dr. Sümeghy Gyuláné

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Postamúzeum a postaitörténeti kutatás eddig isme�

retlen értékes forrásainak széles körű összegyűjtése cél�
jából

Emlékeim a postáról
címmel irodalmi pályázatot hirdet. A pályázat meghir�
detésének az a célja, hogy összegyűjtse azokat a jelen�
tős emlékeket, eseményeket, amelyek a különböző tör�
ténelmi és társadalmi események során, valamint a 
mindennapok folyamatában a Magyar Posta életében 
lezajlottak. Ezért az emlékek leírására négy témakört 
jelölt meg:

1. Emlékeim a postamesterségről, a postamesteri al�
kalmazottakról és kiadókról;

2. Részt vettem a Magyar Posta újjáépítésében (1945— 
1948);

3. Közreműködője vagyok a szocialista Magyar Posta 
megteremtésének és mai arculata formálásának;

4. Utam a postához. (Hogyan lettem postás.) Pályám 
kezdetének tapasztalatai — én hogyan csinálnám.

A Postamúzeum várja részvételüket mindazoknak a 
postás dolgozóknak — a pályakezdőktől a már nyug�
díjba vonultakig —, akik életük és munkájuk során, a 
különböző történelmi és társadalmi események között 
cselekvő részesei, szemtanúi voltak a társadalomformáló 
történelmi eseményeknek vagy megörökítésre érdemes 
mondanivalójuk van a Magyar Posta korábbi és mosta�
ni arculatának alakulásáról.

Külön érdeklődésre számíthatnak a pályaművei, visz-  
szaemlékezései azoknak a postás dolgozóknak, akik a 
postánál valamilyen mozgalmi munkát fejtettek ki és 
ezzel járultak hozzá a Magyar Posta új arculatának, 
szocialista jellegének a megteremtéséhez.

A Postamúzeum számít azoknak a szaktársaknak a 
közreműködésére is, akik valamely nevezetes személy�
nek (művész, író, politikus, tudós, közéleti személyiség) 
a postával való kapcsolatáról őriznek emléket. Részt ve�
hetnek a pályázaton azok is, akik esetleg már nem élő 
közeli hozzátartozójuktól, családtagjuktól hallomás útján 
őriznék a pályázat témakörébe tartozó hiteles emléket.

A pályaművek terjedelme kötetlen, lehetőleg gépírás�
sal küldendők be, emellett nem sérthetnek állam- , szol�
gálati vagy magántitkot. A pályamunkákhoz lehet fény�
képet, fénykép-  vagy rajzreprodukciót, korabeli újság�
kivágást és más dokumentumot is csatolni, mert ezek 
növelik a pályaművek hitelét, történeti jelentőségét. 
Kívánatos, hogy a pályázók a dolgozatokban súlyt fek�
tessenek a leírt események helyének, időpontjának, az 
elbeszélő személyek nevének, címének, hivatali beosz�
tásának pontos megjelölésére.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért 
Sallay Lászlóhoz, a Postamúzeum könyvtárosához for�
dulhatnak az érdeklődők a 427- 938. telefonszámon.

A pályamunkákat a Postamúzeum címére (Budapest, 
Postafiók 28. 1525) kell beküldeni. A beküldés határide�
je: 1983. május 30.

A pályamunkákat bíráló bizottság értékeli, a legjob�
bak díjazásban részesülnek: 1- 1 I. díj: 5000, II. díj: 4000, 
III. díj: 2500 forint. A pályadíjakon felül értékes jutal�
makat osztanak ki. A legjobb és arra alkalmas mun�
kákat a posta szaklapja, illetve a postaszervek híradói 
közlik.

A pályázat nyertesei a díjakat és jutalmakat az 1983. 
évi múzeumi hónap rendezvényeinek keretében — ok�
tóber hó folyamán — kapják kézhez, és a pályázat 
eredményét a felhívást közzétevő lapok közlik.

Ne markoljunk sokat!

Ha a szándékok egyeznének...

Augusztusban egy hónapig 
„pihenni” fog, júliusban azon�
ban még próbál a Postás Mű�
velődési Központ színjátszó 
köre. Ahogyan magukat egy�
más között becézik: a PASZ, 
vagyis a Postás Amatőr Szín�
játszók.

Ottjártunkkor a 12 tagú cso�
portnak éppen a fele várako�
zott a foglalkozás megkezdésé�
re. Közülük kérdeztünk meg 
négy fiatalt: mi vonzza ide 
őket, miért éppen ezt a mű�
kedvelő formát választották a 
sokból?

— Színésznő szeretnék len�
ni — jelenti ki határozottan a 
tavaly érettségizett, az UVA-  
TERV- nél műszaki rajzolóként 
dolgozó Seres Katalin, őszin�
tén azt is megvallva: tavaly 
nem sikerült a felvételije a 
Színművészeti Főiskolán. — 
Jövőre ismét megpróbálom — 
bizonykodik —, s ha megint 
eltanácsolnak, addig gyakoro�
lok itt, ameddig fel nem vesz�
nek. Lehet, hogy még sokáig, 
de én kitartok.

Az idén maturált Pap Zita 
hasonló cipőben jár. Annyival 
azonban óvatosabb Katinál, 
hogy két vasat tart a tűzben; 
a főiskola rostáján ugyan ő is 
kihullott, de reménykedik, 
hogy az ELTE bölcsészettudo�
mányi karára még van esélye.

— Az írásbeli vizsgán már 
túlestem — mondja —, s ha 
megfelelek a szóbelin, elvég�
zem a magyar- történelem sza�
kot. Eredetileg persze nem er�
ről álmodoztam, de annyiban 
legalább közel áll a két hiva�
tás egymáshoz, hogy itt is, ott 
is irodalommal lehet foglalkoz�
ni.

A fiúk reálisabbak a lányok�
nál; a műkedvelő színjátszást 
nem lépcsőfoknak tekintik a 
világot jelentő deszkához. Ha�
nem olyan kikapcsolódásnak, 
önművelő „mulatságnak”, 
amely — ahogyan ezt a Buda�
pesti Tanítóképző Főiskola III. 
évét esti tagozaton végző, s egy 
általános iskolában napközis 
nevelőtanárként dolgozó Or�
bán Sándor megfogalmazta — 
„mozgásban tartja a fejet”.

Nagyjából ez a véleménye 
Lammert Péter elektroműsze�
résznek is:

— Sokkal több értelmét lá�
tom, mintha bélyeggyűjtő, vagy 
valamilyen más, számomra 
unalmas szakkörbe járnék. A 
műkedvelő színjátszást én 
azért tartom magasabb rendű�
nek, mert a próbák közben ki�
alakult vitákban emberileg, 
gondolatilag is hatással va�
gyunk egymásra. Arról nem 
beszélve, hogy emellett sokat 
tanulunk korokról, művészet�
ről, az egész életről.. .

Itt tartja őket — mint hoz�
záteszik — az is, hogy melles�

leg igen jó barátok: gyakran 
járnak együtt szórakozni, ki�
rándulni. De önkritikusan 
megjegyzik: annyiban nincs jó 
hatással rájuk az oldott lég�
kör, hogy a próbákat olykor 
elbliccelik, nem eléggé fegyel�
mezetten fogják fel, amire 
vállalkoztak.

— Én pedig nem vagyok al�
kalmas a diktátor szerepére — 

’szól közbe az addig hallgata�
gon figyelő vezetőjük: Bencze 
Zsuzsa, a Radnóti Színpad ren�
dezője. — Megmondtam nekik 
nemegyszer: ezt csak önként 
lehet és érdemes csinálni. És 
azt is gyakran hangoztatom: az 
amatőr színjátszás nem a hi�
vatásos színészek előiskolája, 
még kevésbé a konkurrenciája. 
Az öntevékeny mozgalom cél�
ja véleményem szerint az, hogy 
fejlessze a játék-  és mozgás-  
kultúrát, az irodalmi ízlést, a 
jó stílust általában, nem utol�
sósorban művelt közönséget 
neveljen.

— Két éve vettem át a cso�
portot, és bár elég nagy a fluk�
tuáció, elégedett vagyok a gár�
da összetételével. Néha ezért 
elfog a kísértés, hogy valami 
nagyobb dologba, például szín-

Hivatalvezető, kézbesítő, ter�
vező, építész és így tovább, 
egy amatőr művészeti csoport�
ban. Műfajilag sem egységes 
az összetétel, hiszen a jelen�
leg tizenkét aktív tag között 
a festő és a grafikus éppúgy 
megtalálható, mint a subasző-  
nyeg- készítő és a gobelines. 
Közös ismertetőjelük, hogy va�
lamennyien a művészetet sze�
rető postások.

— Hogyan működik a kör, 
hiszen az eltérő munkaidő-be�
osztások mellett a földrajzi 
távolságok is lehetetlenné te�
szik a rendszeres szakköri 
munkát, tagjai ugyanis három 
megyében élnek, dolgoznak? 
—kérdezzük a kör vezetőjétől, 
Pappné Ábrahám Máriától.

— Stúdiószerű gyakorlati 
foglalkozásaink nincsenek, 
mert ez éleve meghatározott 
rendszerességet feltételez, ami 
esetünkben — éppen a kér�
désben felvetettek miatt — 
képtelenség lenne. Ennek el�
lenére időnként összejövünk,

darabba belevágjak velük. 
Megnehezíti ezt azonban, hogy 
a szándékok különbözők: az
egyik színész szeretne lenni, a 
másik pedig csak „önmegvaló�
sulni”, igényesen kikapcsolód�
ni. így aztán maradunk a sze�
rényebb összeállításoknál; most 
például Lázár Ervin Erdei sza�
valóversenyét próbáljuk.

— Készülődünk emellett két 
francia vásári komédiára. Eze�
ket többé- kevésbé mindenki 
szívesen csinálja és a közön�
ség szívesen „fogyasztja”. Hoz�
zájárultam ahhoz is, hogy a 
nyári hónapokban mindenki a 
szívéhez legközelebb álló mű�
vel készüljön, s azt megkísé�
reljük alaposan kidolgozni.

— Ha több lehetőség lenne 
fellépésekre? Nem hinném, 
hogy a megszokott, havi 2- 3 
alkalomnál többre lenne szük�
ség, hiszen túl sokféle igény�
nek úgysem tudnánk eleget 
tenni. Egyelőre be kell érnünk 
a nagyobb társadalmi, politikai 
ünnepségekre jól kiválasztott 
versekkel, irodalmi illusztrá�
ciókkal, és legfeljebb néha fel�
frissíteni a repertoárt. A sokat 
markolásnál sokkal hasznosabb 
volna, ha a gyerekek vala-

elbeszélgetünk, vagyis min�
denki önállóan dolgozik, hogy 
aztán közös kiállításainkon ta�
lálkozzanak alkotásaink. Az 
összejöveteleken többnyire 
szakreferensünk, Pataj Miklós 
festőművész tart érdekes elő�
adásokat.

— Az imént kiállításokat 
említett. Hol mutatkoztak be 
eddig?

— Sarkadon és Kisteleken, 
a postaforgalmi szakközépis�
kolában, Szegeden, a tarján-  
városi pártházban és Bebrits-  
kollégiumban, Budapesten a 
Postás Művelődési Központ�
ban, valamint az országos pos�
táskiállításokon. Ezenkívül 
részt vettünk egy római kiál�
lításon is, melyet az ottani 
Postaügyi Minisztérium dísz�
termében rendeztek néhány 
évvel ezelőtt.

— És persze a szabadkai 
munkásegyetem...

— Hát igen, ez volt a kör 
első nemzetközi bemutatkozá�
sa, 1980- ban. A Veljko Vlaho-

viic Munkásegyetemmel kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján két ízben mutatkoz�
tunk be Szabadkán, az ő .al�
kotásaikat ugyancsak két al�
kalommal láthatták az érdek�
lődők Szegeden.

— Hogyan értékeli a kör 
munkáját az igazgatóság?

— Minden kötelező udva�
riasság nélkül mondhatom, 
hogy élvezzük mind szakveze�
tőink, mind pedig a területi 
szakszervezeti bizottság támo�
gatását, segítségét. Nagyon 
örülünk például annak a kis 
műteremnek, amelyet a régi 
igazgatósági épületben bocsá�
tottak rendelkezésünkre.

— Hallhatnánkne a nyári 
programról?

— A nyáron mindössze egy 
kiállításon veszünk részt, még�
pedig a Szarvasi Mezőgazda-  
sági Főiskolán, amelynek meg�
rendezését a helyi művelődési 
központ vállalta.

Tóth-Piusz látván

Találkozunk a kiállításokon

Nem unatkoznak Siófokon
A siófoki platánfákat meg�

tépázta a tegnapi vihar. A Pe�
tőfi sétányon nagytakarítás 
van, kupacokba hordják a le�
tört ágakat. Kellemesen friss 
a reggeli levegő. Bőven van 
látnivaló, így nem tűnik hosz-  
szúnak az út, amíg elérek a 
Beszédes József sétányra. Pe�
dig talán közelebb vagyok 
Szabadihoz, mint Siófok belvá�
rosához.

Itt még nincsenek árnyat 
adó lombos fák, hisz néhány 
évvel ezelőtt még a Balaton 
hullámzott a sétány helyén. 
1970- ben kezdődött egy három 
kilométer hosszú, száz méter 
széles sáv feltöltése, ahol az 
aranyparti szállodasor folyta�
tásaként egymás után épülnek 
fel az új üdülők. A hatalmas 
impozáns BM- üdülő mellett 
igen szerénynek tűnik a két�
emeletes BUVIG- üdülő. Nem�
csak szerény, csendes is. Ezért 
rakott fészket a bejárat szegle�
tébe a fecske is. Kedves lát�
vány az érkező számára.

Két évvel ezelőtt nyílt meg 
a huszonhat szobás, nagyon 
barátságos családi üdülő. Ve�
zetését tavaly vette át Mészá�
ros József. Hétvégén szüleit 
látogatta meg, délre érkezett 
vissza, addig helyettesével, 
Peresztegi Gábornévál néztünk 
körül, beszélgettünk.

Az étteremben telepedtünk 
le, amely este társalgó. (A nem 
dohányzó társalgó.) Udvar fe�
lőli fala csupa ablak, lelátnia 
tóra. A sarokkban színes tele�
vízió, lemezjátszó, rádió, mint�
egy száz lemez között lehet vá�
logatni.

Az emeletnyi társalgó há�
rom szobányi helyiség. Az épí�
tők ügyesen úgy oldották meg, 
hogy két harmonikás mű�
anyag fallal három helyiségre 
osztható, de ugyanakkor az 
egész egybenyitható. Ottjár-  
tamkor még javában tartott a 
mundial, tehát tágas helyre 
volt szükség, a férfiak vala�
mennyien látni akarták a mér�

kőzéseket. Az asszonyok pedig 
a földszinten nézhették a ket�
tes programot.

Karcsú hölgy vonul át az 
éttermen, nagy, vászonnal be�
vont habszivaccsal. Megállí�
tom néhány szóra. Katona Ist�
vánná, a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság dolgozója. Hama�
rosan megjelenik mellette két 
kis csemetéje, Enikő és Tamás.

— Egy hete vagyunk itt, 
. szép időt fogtunk ki. A tegna�
pi vihart az ablakból néztük, 
nagyon izgalmas volt. A sö�
vénysorig csapott ki a víz, én 
ekkora hullámokat még nem 
láttam. Miután elcsendesedett 
a szél, lementünk a partra, s 
találtunk egy nagy angolnát, a 
gyerekek örömére.

Hóna alatt könyvet szoron�
gat, Steinbecktől „A kék öböl”.

— Stílszerű — mondja. — 
A strandoláson kívül mit csi�
nálunk? Szerdán például hajó-  
kirándulásra megyünk Füred�
re.

Az üdülőnek nincs kultúro-  
sa, de jó, szoros kapcsolat ala�
kult ki a környékbeli nagyobb 
üdülők kultúrfelelőseivel. Min�
den turnussal közlik a progra�
mot, s általában van is érdek�
lődés. A füredi—tihanyi hajó-  
útra — 50 forint személyen�
ként — heten jelentkeztek. 
Autóbuszkirándulások is van�
nak, a legközelebbi Keszthely 
—Hévíz—Badacsony; ez egy 
kicsit drága, 150 forint, egy 
háromtagú családnak sok. '

A kert csendes. A négy 
hinta közül három van „üzem�
ben” három kislány hajtja. 
Katona anyuka kényelembe 
helyezte magát egy függő�
ágyon, Steinbeck társaságában 
napozik. A pingponglabdával 
két fiatalember bajlódik, elég 
erős a szél.

Lesétálok a partra. Két szél�
lovas csillogtatja tudományát 
— a Postás SE tagjai —, so�
kan fürdenek, hancúroznak a 
vízben. Térdig belekóstolok, 
hidegnek tűnik, vissza is for�
dulok. Egy fűzfa árnyékában 
letelepszem egy család mellé. 
Bemutatkoznak. Antal Lász�
ló, a Debreceni Postaigazgató�
ság távközlési műszaki osztá�
lyának vezetője, felesége pedig 
a távközlési forgalmi osztály 
dolgozója.

— Nyolc év után sikerült 
családos beutalót kapnunk. 
Igazgatóságunknak Szabadi-  
Sóstón van üdülőtelepe, de 
onnan a gyerekek állandóan 
kirándulni akarnak. Érdekes, 
innen egyetlen egyszer sem kí�
vánkoztak el sehova. Csilla 
barátnőkre talált, a tizennégy 
éves Laci is feltalálja magát, 
fürdik, csónakázik (három csó�
nak van), olvas, pingpongozik, 
sakkozik. Azt mondogatja, jó 
lenne két héttel megtoldani az 
üdülést.

Elkezdődött az ebédelés. Én 
a portásfülke melletti fotelben 
a vendégkönyvet lapozgatom. 
1981. május 10- én íródott az 
első bejegyzés, a dunaújváro�
si Dobrovics István köszönte 
meg a gyönyörű két hetet. 
Morvái István és felesége ezt 
írta: „Az üdülő vezetője és 
kedves munkatársai mindent 
megtettek, hogy jól érezzük 
magunkat. . .” Lajos Lászlóné, 
Hosszúhetény: „Nászutunkat
töltöttük itt ez a néhány nap 
csodás volt.” Gaál Géza és fe�
lesége, BUVIG: „Minden vá�
rakozásunkat felülmúlta az a 
amelyben részesítettek ben�
nünket . . .” Cséplő család: 
„fgy is lehet csinálni! Ez a 
mondat a legmegfelelőbb Mé�
száros József üdülővezetőre. 
Minden a legtökéletesebb. Jó

lenne, ha sok ilyen üdülő len�
ne Magyarországon.”

Jót, vagy semmit? — merül 
fel az emberben. De a követ�
kező gondolat mindjárt az, 
hogy a vendégkönyvbe nem 
kötelező beírni. No, meg saját 
tapasztalataim is igazolják, 
hogy a hálás sorok őszinték. 
A beutaltak legtöbbre azt ér�
tékelik, hogy úgy érzik magu�
kat, mint egy nagy családban. 
Az üdülő minden dolgozójá�
ból — tízen vannak — sugár�
zik a családszeretet.

Mészáros József — aki idő�
közben megérkezett — azt 
mondta, azért vagyunk, hogy 
itt mindenki otthon és jól 
érezze magát.

Az üdülővezetőnek — két�
napos távoliét után — az volt 
az első dolga, hogy lement a 
partra, mindenkit üdvözölt, 
mindenkihez volt néhány köz�
vetlen szava. A gyerekek kö�
rülugrálták, megjött Józsi bá�
csi üdvkiáltozással. És van 
egy Laci bácsi, Pete Tóth 
László, aki mindent rendben 
tart az üdülőben, ha kell, be�
ül a Barkasiba, kérésre mindent 
bevásárol. S van egy Karcsi 
bácsi, éjszakai portás, aki har�
minc évig hajós volt, történe�
tei kifogyhatatlanok. Gabika 
mindig ott helyettesít, segít, 
ahol szükséges, ha kell, veze�
tő, ha kell, konyhalány.

Mindkét turnus túl van az 
ebéden, mi is asztalhoz ülünk. 
A menü: paradicsomleves,
borsos tokány spagettivel, ko�
vászos uborkával. Finom volt.

Délután négykor búcsúztam 
az üdülőtől. Fájó szívvel jöt�
tem el, szívesen ott mardtam 
volna az esti szalonnasütés�
re, s a füstöt leöblítendő egy 
éjszaki fürdőzésre. De nekem 
most csak egy nap jutott Sió�
fokból. S az a jó érzés, hogy 
huszonhat postás család na�
gyon jól érzi magát ott, egy 
percig sem kell unatkozniuk, 
még esős időben sem.

Bánhidi Éva
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mennyien kihasználnák azt az 
előnyt, hogy Kalmár Zsuzsa 
logopédustól beszédtechnikát, 
Árva Esztertől, a Pécsi Balett 
egykori sztárjától, jelenleg a 
balettintézet tanárától pedig 
színpadi mozgást tanulhatnak 
— ingyen. Nem hinném, hogy 
sok amatőr színjátszónak meg�
adatik ez a többlet, így szep�
tembertől egyre inkább azon 
leszek, hogy ezeket a különórá�
kat rendszeresebben vegye 
igénybe a csoport.

— Fantáziát látok abban is, 
hogy a postás Filmklubbal 
együttműködjünk. Felkérésü�
ket a gyerekek lelkesen fogad�
ták, s kinek- kinek már van is 
ötlete a közösen készíthető 
„mozihoz”. Van bennük hát 
kezdeményezőerő, érdeklődés 
és annyi rátermettség, ameny-  
nyivel egy amatőr művészeti 
együttesben boldogulni lehet.

— Mindezt azonban valami�
lyen egységbe kellene ötvözni, 
a más- más elgondolásokat — 
melyeket nincs szándékomban 
mesterségesen elfojtani — 
egyeztetni. Ehhez persze elen�
gedhetetlen lenne, hogy min�
denki minden próbán megje�
lenjen. Abból azonban most 
sem engedek, hogy másodosz�
tályú anyaghoz nyúljunk. Mert 
az ideálisnál inkább valamivel 
gyengébben játsszanak, sem�
mint a gyengét akarják elfo�
gadni, vagy a közönséggel — 
elfogadtatni.

L. Simon Zsuzsa



Megdobban a postásszív...

Kettős sportsiker Sopronban

Hétvégén telt ház — 
közben várja vendégeit

A Soproni Postaigazgatósá�
gon a kiváló gazdasági ered�
mények mellett a sportéletben 
is szép teljesítmények szület�
tek. A sportkör női kosárlab�
dacsapata megnyerte az NB II 
nyugati csoportjának bajnok�
ságát, .bejutott az N.B I- be, a 
labdarúgócsapat pedig megyei 
bajnokként a területi bajnok�
ság Bakony- csoportjában sze�
repelhet.

— Megdobban a postásszív! 
— így kezdte a beszélgetést 
Csapó Vilmos, a Soproni Pos�
tás Sportkör elnöke, egyben az 
igazgatóság gazdasági vezető�
ihelyettese.

— Nekünk alapelvünk, hogy 
a szakmai munka és a sport 
nem választható el. Két irány�
ban is érvényes ez. Egyrészt 
nem közömbös kifelé, a terü�
let, a város lakosságának kö�
rében hogyan szerepelnek csa�
pataink. Hiszen ők a postát 
képviselik, s ha becsületesen 
helytállnak, az intézménynek, 
a szakmának szereznek elis�
merést. A másik oldala ennek 
a kérdésnek az, hogy mi nem 
nevelünk csak sportolókat. El�
várjuk és megköveteljük, hogy 
a jó sportoló egyben jól is 
dolgozzon. E kettőért becsülje 
a többi postás dolgozó. Erre 
szép példákat lőhetne sorolni 
a múltból: számos középveze�
tő, jól megbecsült szakember 
van nálunk, aki sportolóként 
került ide hozzánk, s maradt 
itt nálunk akkor is, amikor 
már a sportolást abbahagyta. 
Ezeknek a gyerekeknek, ami�
kor idekerülnek hozzánk, leg�
feljebb alapképzettségük van. 
Gondoskodunk továbbképzé�
sükről, hogy az életre is fel�
készüljenek közben.

— Hogyan született ez a 
kettős siker? Számítottak rá, 
várták ezt a jó eredményt?

Szél, víz és egy vitorlás ha�
jó. Ezek a kellékei annak a 
nyári sportnak, amelyet ha 
egyszer megízlel valaki, szen�
vedélyévé válik, a legkedvel�
tebb időtöltése lesz. Mert aki 
hajózik, az képes kilépni civi�
lizált világunkból, túlfeszített 
életünkből, közvetlen kapcso�
latba kerül a természettel. 
Ilyenkor az embernek nincs 
más gondja, mint hogy figyel�
je a vizet, a szél irányát, a 
partot, hogy megbirkózzon a 
természet erőivel, hogy le�
győzze azokat tudásával, ere�
jével, ügyességével, bátorsá�
gával, de sohasem vakmerő�
séggel. Megtanulja tisztelni is 
a természetet, érteni őseinek 
áhítatát az ezerarcú természet 
iránt. Mert mindennap más... 
Nincs két egyforma napkelte 
és napnyugta, nappal és éj�
szaka. Aki hajózik, nemcsak 
pihentebben, erejét megsok�
szorozva tér vissza a minden�
napokba, hanem „tisztább” 
lélekkel is.

Mindezt a TIG- esek is föl�
fedezték, mert 1978 októberé�
ben megalakult a vitorlázók 
csoportja; ügyintéző Slenker 
Endre lett.

— Az, hogy a vitorláscso�
port, illetve 1980 óta a szak�
osztály létezik — mondja 
Slenker Endre, a szakosztály 
vezetője —, tulajdonképpen a 
TIG- természetjárók szakosztá�
lya néhány tagjának köszönhe�
tő, akik dr. Szarka György 
vezetésével a BTSZ által 1977-  
ben meghirdetett B kategó�
riájú vitorlástanfolyamon 
vettek részt. Ez elegendő volt

— A sport nálunk nemcsak 
a sportkör ügye, hanem min�
dennapi téma volt a gazdasági 
vezetők körében, a társadalmi 
szervek ülésein is. A nem cse�
kély anyagi fedezetet a pos�
tás dolgozók állítják elő, s 
egy kicsit én magam is tar�
tottam attól, hogy a nagy ösz-  
szeg láttán ezt a bizalmi tes�
tületi ülésen szóvá teszik, kü�
lönösen a vidéki küldöttek. 
Meglepő és öröm számomra, 
hogy csupán egy küldött szólt 
ez ügyben, az is csak kérde�
zett.

— A Magyar Posta és a 
szakszervezet vezetői éreztet�
ték, hogy várják tőlünk az 
egész postának elismerést 
szerző sportsikereket is. A vá�
ros közvéleménye is bizako�
dott. Vasárnaponként egyre 
többen jötték ki a postáspá�
lyára. A bajnokság kezdetén a 
kosaras lányoknak kitűztük a 
célt: dobogós hely az NB II-  
ben. A labdarúgók számára 
pedig a tavalyi „majdnem” 
helyett a területi bajnokságba 
való felkerülést határoztuk 
meg.

Hogyan sikerült? Nem kis 
erőfeszítéssel és csak a leg�
teljesebb összefogással. De be�
széljen erről a két szakosz�
tály elnöke!

Horváth Lajos, a kosárlabda�
szakosztály elnöke szerint a 
csapat már a tavaszi idény 
kezdetén céltudatosan az első 
helyre tört. Megcsillant a baj�
nokság reménye.

— Mit tettek ezután?
— Elsősorban lélektanilag 

kellett felkészíteni a csapatot, 
bízzanak abban, hogy még a 
jónevű ellenfelekkel is bír�
nak. Három vetélytársunk a 
Pécsi Egyetemi Klub, a Sava-

ahhoz, hogy miután belekós�
toltak a vitorlázás csodájába, 
vásároljanak egy B 16- os ha�
jót. Ezzel elindult a TIG- en a 
vitorlásélet 14 taggal; közü�
lük hatan már rendelkeztünk 
vitorlás- vizsgabizonyítvánnyal.

— A következő évben két 
Kalóz típusú hajóval gazda�
godtunk, és így mi magunk 
szervezhettünk a szakosztály 
tagjainak tavasszal és ősszel 
vitorlástanfolyamokat. 1980-  
ban megvettük a harmadik 
Kalózt is. Az oktatást pedig 
megpróbáltuk kiszélesíteni, 
szerettük volna bevonni a 14 
—18 évesek korosztályát, de 
kísérletünk sajnálatos módon 
érdektelenségbe fulladt.

— Másik jelentős eredmé�
nyünk az, hogy 1980 augusz�
tusa óta Balatonföldváron, ahol 
hajóink is vannak, otthont ka�
pott a szakosztály. A régi, le�
mezekből készült, időnként 
alaposan beázó, 16 férőhelyes 
tanyánkat társadalmi munká�
ban lebontottuk, és helyére 
épült a 18 főt befogadó, fürdő�
szobás, konyhás faház, ame�
lyet az idén kezdünk igazán 
„belakni”. Azoknak, akik nem 
tudnak vagy nem szeretnek 
hajón aludni, illetve az okta�
táson részt vevők számára, 
összkomfortos körülményeket 
teremtettünk.

ria és a Nagykanizsa volt. 
Érezniük kellett a lányoknak, 
hogy bízunk bennük; amit 
szerényen kértek, mindent 
megkaptak, ami a jó játékhoz 
szükséges. Tudták, hogy most 
mindent bele kell adni. Persze 
szükség volt a szakmai felké�
szítésre is. Bakk Jutka, az 
egykori neves kosaras az el�
múlt évadban már nem ját�
szott, fontosabb volt, hogy 
mint edző irányítson, felké�
szítsen. Vigyázott arra, hogy a 
csapat mindig annyi erőt ad�
jon ki, amennyi éppen szük�
séges ahhoz, hogy jó formá�
jukat éppen a legnehezebb el�
lenifelekre tartalékolják. Az 
eredményt ennek az együttes, 
szívós munkának, az akarat�
nak és a jó feltételeknek kö�
szönhetjük.

— Mi változik most, milyen 
új feltételek között szerepel a 
csapat az NB I-ben?

— Jól tudjuk, hogy nem 
elég bejutni, meg is kell ott 
maradni. S ez minőségileg más 
csoport, magasabb szintű fel�
tételekkel minden szempont�
ból. Két- három jó képességű, 
magas játékos szükséges még, 
s erre meg is lesz a lehetősé�
günk. Továbbra is áll az az 
elv, hogy minden sportolónak 
egyben jó postásnak is kell 
lennie. A csapat tagjainak zö�
me nálunk dolgozik. Az újak 
is postán hasznosítható kép�
zettséggel rendelkeznek. Az 
eszközigény is jelentősen meg�
nő. Például a közlekedés: 
Nyíregyházára, Szegedre kell 
eljutnunk. Felszerelésünknek 
is olyannak kell lennie, hogy 
valóban méltó legyen az egész 
postához, hiszen ebben a 
sportágban csak mi képvisel�
jük ilyen szinten a szakmát. 
A vasárnap esti sporthírek-

— A vitorlázásnak, mint 
sportnak a savát-borsát a ver�
senyzés adja. Milyen verse�
nyeken vett részt a szakosz�
tály, és milyen eredmények 
születtek?

— 1980- ban a B 16- ossal 
kezdtük a versenyzést. Lehet, 
hogy nem közismert, hogy ez 
a hajótípus a legkisebb túra�
hajó a Balatonon, 3 személyes, 
ráadásul nem túl jó konstruk�
ció. így különösebb eredmény�
ről nem számolhatok be. De a 
szakosztály 1981- ben kapott 
egy csodálatosan szép, nagy 
hajót, egy B 21- est, amellyel 
öröm a versenyzés. Már ebben 
az évben a tíz kiírt verseny�
ből nyolcon elindultunk, két 
második és négy harmadik 
helyezést értünk el.

A múlt évben a Magyar Vi�
torlás Szövetség tömegsport�
bizottsága által hirdetett egyé�
ni jelvényszerző mozgalomba 
is bekapcsolódott a szakosz�
tály. Itt valóban szép eredmé�
nyek születtek. Tizenketten 
bronz- , négyen ezüstjelvényt 
szereztek. Az idén a mozga�
lom keretében már bizonyos, 
hogy négyen aranyjelvényt 
kapnak, de az idény végéig 
még jó néhány ezüst-  és 
ibronzjelvény is születik majd.

— A magyar tenger is kor�
látlan lehetőséget nyújt a vi�
torlázóknak, de a vérbeli ha�
jósok álma az igazi tenger.

ben, s a tv- közvetítésekben 
rendszeres szereplésünk vár�
ható. Egy nagy gondunk ma�
rad: csak bérelt sportcsarno�
kunk van, ami kötöttségeket 
jelent. Bízunk benne, hogy a 
nem is távoli jövőben jobb 
körülmények között verse�
nyezhetünk majd.

— Fontosnak tartjuk az 
utánpótlás nevelését. Ifjúsági 
csapatunk is az NB I- ben fog 
szerepelni. Úttörő- , serdülő- , 
ifjúsági és utánpótláscsapa�
tunkban saját magunknak kell 
kinevelnünk a jövő játékosait.

A labdarúgó- szakosztály el�
nöke, Polgár József, rögtön 
azt kéri, hogy ha a csapat 
munkájáról írunk, említsük 
meg munkatársainak, Németh 
Ottó intézőnek és Bausz Já�
nos technikai vezetőnek a ne�
vét is, mert egy labdarúgó�
csapat sikeres szereplése csak 
kollektív munka eredménye 
lehet.

— Mi volt a rövid története 
a sikernek?

— A megyei bajnokságban 
a Győri Radnóti és a jó nevű 
állami gazdaságot képviselő 
Jánossomoirja volt a vetély�
társunk. Itthon aztán 5- 0- ra 
legyőztük a katonacsapatot, s 
aztán már Zala megye baj�
nokával kellett osztályozón 
játszanunk. A Nagykanizsai 
MÁV IVfTE- vel folytatott küz�
delemből mi kerültünk ki 
győztesen. A hazai mérkőzé�
sen kétezer, lelkes postás és 
nyugdíjas, s a város szerető 
közönsége biztatta a csapatot. 
Mentes Pál edző fegyelmezett, 
jól együttműködő csapatot ko�
vácsolt össze, s remény van 
arra, hogy a négy megyét 
(Vast, Veszprémet, Zalát és 
Győr- Sopront) összefogó Ba�
kony területi bajnokságban is 
megállják helyüket a fiúk. If�
júsági csapatunk szintén .me�
gyei bajnok lett. Üj serdülő
II. csapatot is szerveznünk 
kell, így meglesz az utánpót�
lás. Az .ismertebb csapatok 
mellett nagy akarásra, jó fel�
készülésre lesz szükség.

A további jó szereplésre 
megvan minden remény. Kir- 
kavits István igazgató szavai 
megnyugtatók: igyekszünk
még több energiát fordítani a 
sportra, a szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket megte�
remtjük. A soproniak bizo�
nyosak abban, hogy színeinek 
megfelelő képviseletére a Ma�
gyar Posta és a szakszervezet 
is további segítséget ad a sop�
roni sportkör munkájához. S 
akkor a felsőbb osztály nem�
csak tiszavirág életű lesz.

Dr. Molnár Sándor

— Erről nemcsak álmodo�
zunk, hanem, ha minden igaz, 
meg is valósítjuk jövőre. A 
személyi feltételek rendben 
vannak, hiszen hetedmagam-  
mal tengerhajózási bizonyít�
ványt szereztünk. A hajó is 
megvan, ugyanis B 21- esünk 
tengeri hajó. Már az idén sze�
rettünk volna az Adrián ha�
józni, de szervezési és beszer�
zési nehézségek miatt erről le 
kellett mondanunk. Reméljük,
1983- ban kipróbálhatjuk a ten�
geri hajózásban szerzett el�
méleti tudásunkat a gyakor�
latban is, és egy semmivel sem 
pótolható, csodálatos élmény�
nyel gazdagodunk.

— Ha más postaszerveknél 
felmerülne igényként a vitor�
lázás, a TIG vitorlásszakosz�
tálya miben tudná őket se�
gíteni?

— Először is szívesen vál�
laljuk az oktatást, és segíte�
nénk egy esetleges szakosztály 
megszervezésében. De ehhez 
szükség van néhány, az illető 
postaszerv tulajdonát képező 
hajóra is, melynek átmeneti�
leg Balatonföldváron, a kikö�
tőben, illetve téli tároláshoz a 
már említett üdülőben helyet 
adunk. Egyszóval örömmel bá�
báskodnánk új vitorlásszak�
osztályok születésénél. Persze 
az igazi az lenne, ha magának 
a Magyar Postának lenne egy 
vitorlásklubja, megfelelő
mennyiségű és minőségű ha�
jóval. Tudom, hogy ez egyelő�
re csak álom, mert nem kis 
befektetés, de megérné. Kér�
dezzenek meg csak bárkit, aki 
valaha is vitorlázott!

Czeglédi Cecília

Mindig voltak, vannak, sőt 
lesznek is divatos üdülőhe�
lyek. Régebben, ha megkér�
deztek valakit, hol tölti a sza�
badságát, és erre a válasz az 
volt, hogy a Rómain, akkor a 
kérdező, különösen, ha vizuá�
lis típus, maga előtt látta a 
kék Dunát, a sok- sok csóna�
kot, evezőst, amint szelik a 
habokat, a családokkal, baráti 
társaságokkal benépesült par�
tot, egyszóval a pihenő, üdülő 
ember képe jelent meg előtte. 
Napjainkban, ha nyári sza�
badságról esik szó, legtöb�
bünknek a Balaton jut eszé�
be, mellyel kapcsolatban las�
san be kell látnunk, hogy túl�
zsúfolt, a pihenés, kikapcsoló�
dás esélye is egyre kisebb.

Talán ezt látták előre a pos�
ta hajdani vízimádói, Major 
Béla és társai, akik már 1968-  
ban kiharcolták, hogy a Ró�
mai- parton üdülő és csónak�
ház épüljön. A létesítmény
1973- ban készült el, ás vették 
birtokukba a postások.

— Való igaz, részben az volt 
az egyik elindítója az építke�
zésnek, hogy ne csak az eve�
zés szerelmesei érezzék magu�
kénak a Rómait, hanem azok 
is, akik a nyarat víz mellett 
szeretnék tölteni, de a véges-  
számú balatoni beutalók ezt 
nem teszik lehetővé — mond�
ja Makai Attila, a római- parti 
hétvégi pihenő-  és csónakház 
ügyvezetője. — Ezzel egy el�
lentmondásos helyzet alakult 
ki. Ugyanis, mielőtt az üdülő 
felépült volna, a szó szoros ér�
telmében evezősparadicsom 
volt a római, a postaszervek 
között fölosztott kabinsorok�
kal, ahol az evezni vágyók 
akár több napig is meghúz�
hatták magukat, átöltözhettek, 
volt helyük. Ezektől a kabin�
soroktól meg kellett válni, 
hogy az új, a Római- part 
egyik legszebb üdülője fel�
épülhessen. Magyarán szólva: 
hontalanná váltak az evező�
sök, hiszen a postaszervek 
közt megosztó szobákat most 
már a beutaltak veszik igény�
be, akik nem bizonyos, hogy 
egyben az evezés rajongói is.

— Bölcs közmondással élve, 
hogy a kecske is jóllakjon és 
a káposzta is megmaradjon, 
azon törjük a fejünket, mi�
képpen tudnánk az evezősök 
igényeit a legteljesebb mér�
tékben kielégíteni, úgy azon�
ban, hogy a beutalórendszer 
fenntartásával a nem sportoló 
postások és családjuk pihené�
si lehetőségei is zavartalanok 
legyenek. Erre szükség iS van 
a többi üdülő tehermentesítése 
végett. Egyébként az idén jú�
lius közepétől a budapesti 
postaszerveken kívül a vidéki 
igazgatóságok is kezelésbe ve�
hettek egy- egy üdülőszobát.

— Mennyire használják ki a 
dolgozók az egyes postaszer�

veknél ezt az üdülési lehetősé�
get?

— Nehéz volt a Rómaira 
szoktatni az embereket. Pedig 
amióta üzemel az üdülő, min�
den évben körlevélben hívjuk 
fel a figyelmet erre a lehető�
ségre. A kihasználtság üze�
menként változik, néhol ala�
csony volt, még a 60 százalé�
kot sem haladta meg, csak ta�
valy óta, az úszómedence el�
készültével nőtt meg a vonz�
ereje az üdülőnek. Ma már el�
mondhatjuk, hogy a kihasz�
náltság 70- 80 százalékos. Tu�
lajdonképpen meg is értem 
azokat, akik — míg nem volt 
úszómedence és az evezésben 
sem lelték örömüket — nem 
szívesen jöttek ki. Mindenki 
tudja, hogy sajnos, a Duna 
már rég nem kék, és a nem 
túl tiszta folyóban csak keve�
sen lubickolnak szívesen. Úgy 
tűnik, hogy az úszómedence 
máris kedveltté tette a Ró�
mait, mint ezt a néhány ká�
nikulai hétvége is mutatta, 
amikor 2000 körül volt a hű-  
sölni vágyók száma.

— Ez viszont túl sok. Azok 
a beutaltak, akik hét közben 
valóban nyugodt körülmények 
között pihennek, hétvégén ér�
tetlenül tapasztalják a zsúfolt�
ságot. És itt szeretném kérni, 
amit valamennyi körlevelünk�
ben is hangsúlyoztunk, hogy 
a kiránduló postások két ven�
dégnél ne hozzanak többet 
magukkal, hogy ne tömegnyo�
morban teljen el egy- egy hét�
vége; ez senkinek sem jó. Vi�
szont jó lenne, ha hét közben 
még többen keresnék fel 
munka után az üdülőt, hiszen 
ilyenkor sokkal nagyobb a 
nyugalom, mint hétvégén. Még 
egy dologgal lehetne növelni 
az üdülő népszerűségét, s ez 
az étkezés megoldása lenne. 
Ugyanis a beutaltak ilyen ér�
telemben önellátók, és ez. bi�
zony, sokszor kényelmetlen�
séggel jár. Ennek megoldásán 
is gondolkodunk.

— Egyszóval szeretnénk el�
érni, hogy a Római- parti pos�
tás üdülő ne csak a forró 
nyári hétvégeken népesüljön 
be, hanem a hét minden nap-
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