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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az idén sem dolgozhatunk rosszabbul...
Tudósítás a posta nagyaktívájáról

Csáki Lászlóné, szakszervezetünk főtitkára, KlézI Róbert miniszterhelyettes, dr. Mészáros 
Ferenc, a vezérigazgatóság pártbizottságának titkára, Tóth Illés posta-vezérigazgató és 

Kázsmér István, a XII. keirületi pártbizottság titkára

Az elmúlt esztendőben a 
posta maradéktalanul teljesí�
tette tervét, sőt 1982. az utób�
bi évek közül a legeredménye�
sebbnek számít — röviden és 
velősen ennyiben vonhatjuk 
meg az év mérlegét, a posta te�
vékenységét. Nem csekély 
eredmény ez; a mögötte rejlő 
munkáról, valamint a posta 
kollektívája előtt álló felada�
tokról február 7- én a Posta�
vezérigazgatóságon megrende�
zett postás nagyaktíván esett 
szó.

A posta tavalyi munkájában 
meghatározó feladat volt az 
ötnapos munkahétre való át�
térés feltételeinek megterem�
tése. Ezt nagyrészt önerőből 
oldották meg, s bár az áttérés 
nem volt zökkenőmentes, a 
színvonal nem romlott, sőt, 
néhol új szolgáltatásokat is 
bevezettek.

A postaforgalmi szolgáltatá�
sokra a tarifaváltozások a 
vártnál kisebb mértékben ha�
tottak. Az új szolgáltatások 
közül kiemelkedik a pénz�
gyűjtő szolgálat megszervezé�
se, az osztrák postai takarék-  
betétkönyvekre történő kifize�
tés, az egységdobozok árusítá�
sának a bevezetése, egyes 
nagyvállalatoknál a kihelye�
zett pénzfelvételi lehetőség 
megteremtése és így tovább. A 
hírlapszolgálat is megőrizte 
színvonalát, sőt, a terjesztett 
hírlapok mennyisége növeke�
dett. Az előfizetői telexszolgá�
latban 527 új állomást szerel�
tek fel. A távírószolgálatnál a 
posta — tekintettel az ötnapos 
munkahétre — bevezette a z . 
utólagos díjfizetés lehetőségét, 
és ugyanilyen módszerrel a 
belföldi távolsági beszélgeté�
sek kezdeményezését.

Tavaly több mint tizenöt�
ezer új távbeszélő- állomást 
kapcsoltak be, a várakozók 
száma azonban tovább nőtt, 
így országosan eléri a három�
százhuszonötezret. Budapesten 
befejeződött a nyilvános tele�
fonhálózat rekonstrukciója és 
korszerűsítése, aminek követ�
keztében javult a szolgáltatás 
színvonala. A műsorszórásban 
a megbízhatóság és ellátottság 
tovább javult.

Az összes bevétel 1981- hez 
képest csaknem kilenc, a terv�
hez képest majdnem négy és 
fél százalékkal, összesen öt-  
száznyolcvan- millió forinttal 
nőtt. A többletbevétel részben

a szolgáltatásoknak a vártnál 
nagyobb igénybevételével, 
részben az év közben beveze�
tett tarifaváltozásokkal, illetve 
egyéb évközi intézkedésekkel 
függ össze. Az összes ráfordí�
tás százkilencvenmillióval 
több a tervezettnél; ez az év�
közi energiaár- változásokból, a 
termelési adó bevezetéséből és 
a tehergépkocsi- járulék terve�
zettnél nagyobb összegéből 
adódik. Ezek következtében a 
vállalati eredmény mintegy 
háromszázkilencvenmillió fo�
rinttal nagyobb a tervezettnél. 
A képezhető részesedési alap a 
bér 8,1 százaléka. A foglalkoz�
tatott létszám 65 424 volt.

Az idei feladatok közül to�
vábbra is a legfontosabb a 
szolgáltatások minőségének a 
megőrzése, illetve javítása. E 
célból folytatódik a postahiva�
tali hálózat fejlesztése, a kis�
gépek számának gyarapítása, 
megkezdődik a csekkforgalom 
számítógépes feldolgozása, Bu�
dapesten és a megyeszékhelye�
ken a könyvelt küldemények 
igény szerinti másodkézbesíté�
se. Bővül a telex- , a távíró-  és 
az adatátviteli szolgálat, hu�
szonkilenc és fél ezer új tele�
fonállomást kapcsolnak be, s 
tovább javul a rádió-  és a te�
levízió- műsor sugárzása.

Az írásos beszámolóhoz Tóth 
Illés vezérigazgató fűzött szó�
beli kiegészítést. Mindenek�
előtt kifejtette, hogy a szám�

szerű eredményeken túl az
1982- es év fő jellemzője a kö�
zönségkapcsolat javulása és 
a demokratizmus további ki-  
terjesztése volt. Hangsúlyozta, 
hogy a demokratizmus na�
gyobb követelményeket tá�
maszt ugyan a vezetőkkel 
szemben, de ezt a szel�
lemi kihívást el kell fogad�
niuk. A munkában jó tár�
sak voltak. A társadalmi és 
a tömegszervezetek, amelyek�
től a posta gazdasági vezetői 
biztatást, elemzést, olykor bí�
rálatot kaptak. Közösen gon�
dolkodtak; érezhető volt az 
eszmei és a cselekvési egység.

A posta gazdasági helyzete 
biztató, is a sízenvezet jó irány�
ban halad tovább. A párt-  és 
kormányzati szervek támoga�
tásával kompenzálni tudtuk a 
szigorodó gazdasági szabályo�
zás következményeit. Így a 
VI. ötéves terv fejlesztési cél�
jai változatlanok. Javult a pos�
ta bérhelyzete, s 1981—83. kö�
zött várhatóan 6 százalékkal 
haladja meg a bérfejlesztés a 
népgazdasági átlagot. A köz�
ponti segítség mellett ez annak 
köszönhető, hogy felismertük: 
helyzetünkön elsősorban saját 
munkánk javításával változ�
tathatunk. A kialakított bér�
taktikát: az apró lépések po�
litikáját 1983- ban is folytatni 
kell, és a központilag engedé�
lyezett 3,7 százalékos bérfej�
lesztés mellett gazdasági ered�

ményeink javításával további 
adózott bérfejlesztésre is gon�
dolhatunk.

Fel kell készülni a gazdál�
kodásunkat jellemző új ten�
denciákra. A beáramló techni�
ka és a népgazdasági intézke�
dések ugyanis fokozatosan 
drágítják a postai szolgáltatá�
sokat, amivel egyidejűleg rom�
lik a jövedelmezőség. Ezt a 
költségérzékenység javításával 
és a valamennyi területre ki�
terjedő takarékossággal lehet 
csak ellensúlyozni. Ez a taka�
rékosság nem mehet a fenn�
tartási tevékenység, a munka 
biztonsága és a szolgáltatási 
feltételek rovására. A felada�
tok maradéktalan ellátása e 
területeken sem járhat azon�
ban pazarlással.

A vezérigazgató a továbbiak�
ban részletesen elemezte a 
postai munkaverseny helyze�
tét. A szocialistabriigád- mozga�
lom negyedszázados tevékeny�
sége színes és sokirányú. Meg�
állapította, hogy a mozgalom 
jelentősen hozzájárult az el�
múlt évi jó eredményekhez. A 
fő bázis a végrehajtó szolgá�
latban található, és ez tulaj�
donképpen nagyon jó dolog, 
mert hatása közvetlenül is 
érezhető mindazok körében, 
akik a postával ügyfélként, kí�
vülállóként találkoznak. Még�
sem lehet azt mondani, hogy a 
mozgalom már mindannak ele�
get tesz, ami várható tőle. Saj�
nos, a mozgalom, mint azt a 
vállalások bizonyítják, nem 
követi még kellőképpen az új 
jellegű postai feladatokat. Sok 
helyen a kollektív élet javítá�
sa és a tanulás is szerepel a 
vállalások sorában, még fát is 
ültetnek, ami helyes, de a pos�
táról valahogy mégsem esik 
elég szó. A munkában nem 
vállalnak még elegen az idő�
szerű feladatokhoz igazodó 
többletet. Kiemelte, hogy a 
mozgalom rugalmasabbá téte�
le ilyen irányban a szakszer�
vezet és a szakma közös fel�
adata. E célból a jövőben a 
gazdasági vezetőknek nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk a 
célok meghatározására és a 
feltételek megteremtésére, a 
mozgalmi szerveknek pedig a 
dolgozók mozgósítására.

1983- ban alapvető változás 
várható a posta életében: a 
Közlekedés-  és Postaügyi Mi�
nisztérium szervezeti korsze�
rűsítése során a posta önálló

(Folytatás a 2. oldalon)

Jubileumi tanácskozás
A munkaverseny és ezen belül a szocialistabrigád-  

mozgalom létrejötte óta — immáron 25 éve — fontos té�
nyezője gazdasági- társadalmi életünk fejlődésének. Na�
gyon lényeges tehát, hogy a mozgalom formai és tartal�
mi tekintetben egyaránt folytonos megújulási készség�
gel tartson lépést a mindenkori fejlődés követelményei�
vel. Ezért a munkaverseny gyakorlata állandó vizsgálat 
tárgya a munkában, az emberi viszonyokban bekövet�
kező változások tükrében. Ehhez elengedhetetlenül szük�
ségesek azok a tanácskozások, melyeken a mozgalom 
résztvevői kicserélhetik tapasztalataikat, véleményt 
mondhatnak a feltételrendszerről és a fejlesztés irányá�
ról, lehetőségeiről.

1977, a brigádvezetők V. országos tanácskozása óta 
gazdasági- társadalmi életünkben — mondhatjuk — je�
lentős változások következtek be. A fejlődés intenzív 
szakaszának „mélyvizeihez” érkeztünk, amikor minden 
kis előrelépésért igen komoly erőfeszítéseket kell ten�
nünk, és ez alól a brigádmozgalom sem mentes. Elérke�
zett tehát egy újabb mérlegkészítés ideje, amelynek pá�
rosulnia kell a mozgalom fejlesztése feltételeinek, fel�
adatainak meghatározásával.

A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa, a Magyar Komunista Ifjúsági Szövetség Köz�
ponti Bizottsága, valamint a szövetkezetek érdekképvi�
seleti szervei május 28- ra hívták össze a szocialista 
brigádivezetők VI. országos tanácskozását. Ez alkalom�
mal ágazati tanácskozások nem előzik meg az országos 
fórumot. Az előkészítés közvetlenül a munkahelyi szin�
tű tanácskozásokon folyik, összhangban azzal az alap�
elvvel, hogy a munkaverseny elsősorban munkahelyi 
mozgalom.

A központi irányelvekhez igazodva a postai előké�
szítés a középfokú postaszervek brigádvezetői tanácsko�
zásainak feladata (kisebb létszámú szerveknél — 15
brigád alatt — a termelési tanácskozások). Számukra az 
időpont is kedvező, hiszen ezek a fórumok jogköreik 
gyakorlása végett általában február második felében, 
március első napjaiban bonyolódnak le. A tennivalók 
sora tehát kibővül.

Miről ‘tanácskozzanak, mit vitassanak meg a brigád�
vezetők — kollektíváik véleményére támaszkodva — 
ezeken a fórumokon:

•  elemezzék a mozgalom 25 éves fejlődéstörténetét 
szűkebb kollektívájuk és a mozgalom egésze szempont�
jából;

•  mondjanak véleményt a szolgáltatási gyakorlat, 
a gazdálkodás és ezen keresztül a mozgalom rugalmas 
alkalmazkodóképességéről, valamint a gátló tényezőkről;

•  minősítsék a mozgalomnak az üzemi demokrá�
cia kiszélesedésében, az egyéni és kollektív kezdemé�
nyezőkészség kibontakoztatásában betöltött szerepét;

® értékeljék a jobb minőségű, hatékonyabb mun�
kát ösztönző érdekeltség és a munkaversenyben elért 
eredmények elismerése közötti összhangot, és tegye�
nek javaslatot a továbblépés irányára, módjára;

•  határozzák meg, milyen új területeit, módjait 
látják a szocialista módon élni, tanulni kategóriák ér�
vényre jutásának, a ma már formálisnak ítélhető válla^ 
lások kiküszöbölésére és napjaink elfogadott életformái�
hoz való igazítására;

£  hogyan ítélik meg a szakmai és mozgalmi veze�
tőknek a mozgalom tartalmi fejlesztésére, a mozgalom�
nak a mindenkori postai feladatokra való ráhangolására 
irányuló munkáját, és mit várnak el tőlük a jövőben;

•  mi a véleményük a jelenlegi helyi és felsőbb 
. szintű értékelési, elismerési rendszerekről.

Ügy érezzük, hogy mindezek súlyponti kérdések ma 
a munkaversenyben, a brigádmozgalomban. A kor azon�
ban nem teljes, ezért mindenkinek — akinek csak va�
lami köze is van a mozgalomhoz — feladata, hogy a fej�
lesztést elősegítő tevékeny részvétellel hozzájáruljon eh�
hez a munkához.

A területi tanácskozásokról — melyeknek vitaindí�
tóit a szakvezetők tartják — jegyzőkönyvek készülnek. 
Az összefoglaló anyagot, az országos tanácskozás rendező 
szerveihez való megküldés előtt még' a területek szak�
mai és szakszervezeti témafelelőseivel megvitatjuk, és 
az abban foglaltak képviselete lesz a 13 postás küldött 
feladata az országos fórumon.

A tanácskozásoknak a mérlegkészítésen és a felada�
tok meghatározásán kívül még egy kellemesebb feladatuk 
is lesz. Tekintettel a már említett 25. évfordulóra, bizo�
nyára minden területen több olyan alapítót találunk, 
akik brigádvezetőként vagy egyszerű tagként, vagy a 
mozgalom szervezésében, irányításában végeztek sok éves 
kiemelkedő munkát. Ragadjuk meg az alkalmat munká�
juknak széles kollektíva előtti megköszönésére, elisme�
résére. Eredményes tanácskozást!

Mészáros József
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Az idén sem dolgozhatunk rosszabbul...
(Folytatás az 1. oldalról)

lesz, országos főhatóság, illet�
ve gazdálkodó szervezetként. 
Az ezzel kapcsolatban tevé�
kenykedő munkabizottságok 
most mérik fel a KPM és a 
posta jövőbeni feladatait. Ez�
zel a tervezett önállósággal a 
hírközlés működési és fejlesz�
tési feltételei kedvezőbbé vál�
nak. Párhuzamosan tovább fo�
lyik a belső-  szervezetet kor�
szerűsítő tevékenység is. Az 
ezzel foglalkozó bizottságok 
a döntést készítik elő.

Befejezésül megállapította, 
hogy 1982- ben a posta fejlő�
dött, s bár az összkép még 
nem igazán megfelelő, a ta�
valyi munka elismerésre mél�
tó. Ebben az évben a legfon�
tosabb cél a megújhodási fo�
lyamat töretlen továbbvitele, 
a felelősség és a munka minő�
ségének a növelése, a szolgál�
tatói magatartás, az új gondol�
kodásmód fokozott érvényre-  
juttatása. Ennek keretében az 
üzletpolitikai koncepciónkkal 
összhangbon olyan új szolgál�
tatásokat vezetünk be, ame-

Dr. Szarka György (Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság)

lyek javítják a lakosság ellátá�
sát.

Elsőrendű célunk a közön�
ség szimpátiájának megnye�
rése és megtartása, úgy, hogy 
gazdaságilag is hasznot hoz�
zanak, de természetesen a 
nyereséget a jövőben is a tö�
megszolgáltatás teremti meg.

A vitában részt vett Jaross 
Béla, a Debreceni Postaigazga�
tóság pártbizottságának titká�
ra, aki az igazgatóság kísérleti 
jellegű, új szolgáltatásait is�
mertette. Lipp István, az 
Üzembiztonsági Hivatal igaz�
gatója a műszaki nyilvántar�
tás naprakészsége mellett állt 
ki. Fejes Istvánná, a Budapes�
ti Postaigazgatóság tszb- titká-  
ra örvendetes tényként beszélt 
arról, hogy megkezdődött a 
szolgáltatói magatartás elterje�
dése, terjed az udvarias maga�
tartás, a hivatalok döntő több�
sége tiszta lett. Ebben a vo�
natkozásban a jövőben többet 
várnak a szocialista brigádok�
tól. Sárdy Tiborné, az Érték�
cikkhivatal igazgatója ismer�
tette, hogy a hivatal elhelyezé�
sét tizenhat éve nem sikerül 
megoldani: túlságosan szét�
szórtak. Egyúttal javaslatot 
tett a még gazdaságosabb bé�
lyegelőállításra. Molnár Fe- 
rencné, a Kábelüzem szakszer�
vezeti bizottságának a titkára 
a munkaerőhiányra panaszko�
dott. A fizikai állományba tar�
tozókat az egész országban 
kell utaztatniok, és ezt anya�
gilag saját hatáskörben nem 
tudják megoldani.

Kövesdy Ferencné, a Köz�
ponti Hírlap Iroda igazgatója 
kifejtette, hogy az ötnapos 
munkahét bevezetése óta ne�
hezebb az expediálás, főleg a 
napilapoké. A bérgazdálkodás�
ban a munka szerinti elosztás 
elve az igény, ennek azonban 
még nem sikerül maradéktala�
nul eleget tenni. A verseny 
alapján történő juttatás — az 
ösztönző rendszerek kiterjesz�
tésével — módszer lehet a 
munka szerinti elosztás meg�
valósításához.

Fejes Istvánná (Budapesti 
Postaigazgatóság)

Klézl Róbert közlekedés-  és 
postaügyi miniszterhelyettes a 
minisztérium nevében is egyet�
értését fejezte ki a beszámoló�
ban elhangzottakkal kapcso�
latban. Jelentősnek ítélte, 
hogy a postán megváltozott a 
gondolkodásmód. Előtérbe ke�
rült az árképzés. Ebben az esz�
tendőben fontos feladat a de�
mokratizmus további kiszéle�
sítése; csak úgy lehet jobban 
dolgozni, ha az érdekeltség mi�
nél több embert érint. A kis�
vállalkozások esetében beszélt 
a párt és a szakszervezet fele�
lősségéről, valamint a szakve�
zetőkéről: csakis az elvégzett 
munkáért szabad pénzt kifi�
zetni. Végezetül hangot adott 
annak a véleményének, hogy a 
posta tervezett önállósága nyo�
mán várhatóan a hatékonyság 
is növekszik.

Dr. Szarka György, a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
tszb- titkára a fenntartási 
munka tervszerűségének foko�
zásáról szólt. A munkahelyi 
demokrácia szélesítéséhez a 
hatáskörök decentralizálását 
igényelte.

Csáki Lászlóné, szakszerve�
zetünk főtitkára ‘bevezetőjében 
egyetértett az írásos anyaggal

és a szóbeli kiegészítéssel.' 
1982- ben bebizonyosodott, hogy 
saját hatáskörben is van lehe�
tőség az élet-  és a munkakö�
rülmények javítására. Nyilván�
való dolog, hogy a tavalyi 
eredményt csak nagyobb erő�
feszítéssel lehet megismétel�
ni; a gazdasági eredmények�
hez a dolgozókról való gondos�
kodás is elengedhetetlen.

A főtitkár hangsúlyozta, 
hogy a szakszervezet minden 
erejével támogatja az idei ter�
vet, e célból erősíteni kell az 
emberi tényezőket, s az aktí�
ván elhangzottakat közel kell 
vinni minden dolgozóhoz, ö r�
vendetes, hogy ezen a fóru�
mon is fölmerült a munkaver�
seny és a munkahelyi demok�
rácia szélesítésének az igénye. 
A közös gondolkodásra, a jó 
hozzáállásra a jövőben is szük�
ség van, hiszen az 1983. évi 
terv végrehajtásához igen ha�
tározott politikai munka is 
kell. A szakszervezeti és a gaz�
dasági vezetők közös köteles�
sége, hogy a lakosság igényei�
nek az ellátása mellett a dol�
gozókra is figyeljen. Rend és 
fegyelem: e két összetevőre
támaszkodjanak a gazdasági 
vezetők minden vonatkozás�
ban, hiszen ezzel a szakszer�
vezet is teljes egészében egyet�
ért.

Kázsmér István, a XII. ke�
rületi pártbizottság titkára el�
ismerte az eredményeket, meg�
erősítette az elhangzottakat. 
Örömének adott hangot, hogy 
a posta vezetői önkritikusan 
szóltak az eredményekről és a 
hibákról egyaránt.

Végezetül a vezérigazgató 
válaszolt néhány hozzászólás�
ra, majd azzal fejezte be az ér�
tekezletet, hogy a posta örül az 
önállóságnak, de ezzel egy�
szersmind a felelőssége is 
megnövekszik. Hiszen arra a 
súlyponti és igen nagy kérdés�
re kell megfelelő választ ad�
nunk, elsősorban tevékenysé�
günkkel: jobb lesz- e a posta, 
ha önállóvá válik?

Gyulay Zoltán

A népgazdaság VI. ötéves 
terve és a társadalmi célok 
megvalósításának nélkülözhe�
tetlen feltétele a gazdálkodás 
hatásfokának növelése, a> ha�
tékonyság javítása, a rendel�
kezésre álló anyagokkal és 
energiahordozókkal való ész�
szerűbb, takarékosabb gazdál�
kodás. A Minisztertanács
1982. augusztus 1- i határozatá�
ban programot fogadott el a 
gazdaságos anyagfelhasználás�
ra, az anyagtakarékos techno�
lógiák fejlesztésére, alkalma�
zására. A programhoz az egyes 
ágazatok, alágazatok sajátos�
ságuknak megfelelő akció-  
programmal csatlakoznak.

A Magyar Posta jellemzően 
üzemeltetői tevékenységénél 
fogva másodlagos felhasználó. 
Az anyag-  és alkatrészigényt, 
az imiportsziükségletet, az 
energiafelhasználást számotte�
vően az üzemeltetett technika 
és a gyártók által előírt tech�
nológia határozza meg. Számos 
lehetőség nyílik azonban a fej�
lesztési tervek kialakításakor, 
a napi üzemeltetési feladatok 
ellátásakor vagy a készletgaz�
dálkodás során a takarékos�
ságra. Ma még kiaknázatlan 
terület a postán felhalmozó�
dott hazai és nemzetközi ismé�
iét, tapasztalat hasznosítása a 
híradástechnikai iparban.

Valós lehetőségként lehet és 
kell számolni a dolgozók kez�
deményezőkészségével, alkotó�
erejével. Ezért nélkülözhetet�
len a dolgozók széles körének 
részvétele a fejlesztési és üze�
meltetési feladatok meghatá�
rozásában és véghezvitelé�
ben.

Szakszervezetünk az anyag-  
és energiatakarékosság terén 
alapnak tekinti a kormány�
programhoz kapcsolódó postai 
akcióprogramot. Fontos szak-  
szervezeti feladatnak tartja a 
program végrehajtásának se�
gítését, illetye a takarékossá�
got fokozó minden kezdemé�
nyezés támogatását. Ezért az 
elnökség az alábbi feladatokat 
határozza meg:

•  Szakszervezetünk a ter�
melést segítő tevékenysége so�
rán legfontosabb feladatának 
azt tekinti, hogy a dolgozók�
kal megismertesse, elfogadtas�
sa a postai programot, hogy

azután egységes gyakorlat 
alapján részt vegyenek végre�
hajtásában. Legyenek tájéko�
zottak anyag-  és energiaellá�
tásunk megváltozott feltételei�
ről, igényeljék és fogadják el 
a takarékosságot jobban szol�
gáló anyaggazdálkodási intéz�
kedéseket.

Szakszervezeti szerveink 
fordítsanak fokozott figyelmet 
a technológiai fegyelem meg�
szilárdítására, a társadalmi tu�
lajdon védelmére. Lépjenek 
fel minden területen a pazar�
lás különböző megnyilvánulá�
sai ellen. Szorgalmazzák a pos�
taszerveknél, hogy a különbö�
ző munkaterületekre konkrét, 
helyi feladatokat jelöljenek 
ki. A demokratikus fórumo�
kon az elhatározott tennivaló�
kat kísérjék nyomon és kérjék 
számon az elmaradások okait. 
Legyenek kezdeményezők a 
feltárt hibák felszámolásában, 
igényeljék a mulasztók felelős�
ségre vonását.

•  A feladatok eredménye�
sen csak a gazdasági vezetők, 
a szakemberek és a társadal�
mi szervezetek tevékenységé�
nek összehangolt, szervezett és 
folyamatos munkájával hajt�
hatók végre. Különösen fontos 
a tartalmas és jól összehangolt 
együttműködés a .fejlesztési, a 
rekonstrukciós műszaki- gazda�
sági tervek kidolgozásában, az 
anyagfelhasználási és a kész�
letnormák korszerűsítésében.

A takarékosságnak már a 
fejlesztési elképzelések kiala�
kításánál el kell kezdődnie. 
Ezért meghatározó szerep há�
rul a fejlesztési döntések elő�
készítésén dolgozó értelmisé�
gi szakemberekre, illetve in�
tézményekre, elsősorban a 
PKI- ra és a POTI- ra. El kell 
érni, hogy a takarékosság 
irányadó szemléletként ér�
vényre jusson érdekeltségi 
rendszerünkben, másrészről 
minden területen nagyobb te�
ret és nyilvánosságot kell ad�
ni a célért tenni képes és aka�
ró egyének, illetve kollektívák 
kezdeményezésének.

A szakszervezeti szervek 
mindenütt legyenek gyűjtői az 
üzemeltetők és a dolgozók vé�
leményének, és a mozgalom 
erejével juttassanak érvényre 
minden ésszerű, megalapozott

javaslatot. Egyes jelentősebb 
kérdésekben — eltérő állás�
pontok esetén — kezdeményez�
zenek társadalmi vitát, mind 
az irányítás, mind a végrehaj�
tás érdekelt szakembereinek 
bevonásával, elősegítve ezzel 
is a megalapozottabb döntés 
kialakítását.

•  A területi szakszerveze�
ti szerveik törekedjenek arra, 
hogy a munkaverseny- mozga-  
lom segítse elő a program vég�
rehajtását. Hassanak oda, hogy 
a helyi takarékossági intézke�
dési, tervék tartalmazzák az 
akcióprogram megvalósítható 
feladatait, az éves munkaver-  
senycélok pedig megfelelően 
mozgósítsák a munkaverseny�
ben részt vevőket a kitűzött 
feladatok megoldására. A he�
lyi feladatok meghatározása, a 
dolgozók és kollektíváik ki�
bontakozó kezdeményezései 
járuljanak hozzá a takarékos-  
sági célok eléréséhez. Az ered�
mények értékelése során pe�
dig a munkaverseny különbö�
ző formáiban elnyerhető ki�
tüntetések, elismerések odaíté�
lésénél vegyék figyelembe az 
anyag-  és energiatakarékosság 
terén elért egyéni, illetve kol�
lektív teljesítményt.

•  Mind a gazdálkodás ha�
tékonyságának növelésében, 
mind az anyag-  és energiata�
karékosság terén jelentős és 
ma még kiaknázatlan lehető�
ség rejlik az újítási tevékeny�
ségben. Az akcióprogram meg�
valósítását segítsék azzal is, 
hogy a takarékossággal kap�
csolatos újításokat soron kívül, 
rövidített eljárással bírálják 
el, díjazásuk a jelenleginél 
ösztönzőbb legyen. Az elfoga�
dott újítások hasznosításának, 
bevezetésének gyorsítására — 
kivitelezési gondok esetén — 
szervezzenek komplexbrigádo�
kat.

A szakszervezeti szervek fo�
lyamatosan kísérjék figyelem�
mel a területükről indított 
kezdeményezések sorsát. Ha 
a segítség szükségességét ész�
lelik, adjanak jelentést a tit�
kárságnak. A folyamatos mun�
ka mellett évente egyszer, a 
félév zárása után, szeptember 
15- ig tekintsék át és értékeljék 
a területen folyó újítási tevé�

kenységet és erről adjanak tá�
jékoztatást a titkárságnak.

•  A Kiváló Igazgatóság, 
Hivatal, Üzem stb. cím elbírá�
lásánál lényeges szempontként 
értékelni kell az anyag-  és 
energiatakarékosságban, a 
technológia korszerűsítésében 
kifejtett erőfeszítések eredmé�
nyességét. E szempontoknak 
megfelelően érvényesülniük 
kell minden szinten a vezetői 
tevékenység elbírálásánál, ér�
tékelésénél is.

•  El kell érni, hogy a gaz�
daságosabb anyag-  és energia�
felhasználást szolgáló program 
végrehajtása ne kampányfel�
adat, hanem a munka minden 
mozzanatában állandósult, tu�
datos tevékenység legyen. Ja�
vuljon a propaganda, kapjon 
nagyobb teret minden olyan 
ötlet, kezdeményezés, amely 
ezt elősegíti. Mindehhez szem�
léletváltozás szükséges, mind 
az irányítás, mind a végre�
hajtás területén. A szakszer�
vezeti szervnek, aktivistáknak 
ebben élen kell járniuk példa-  
mutatással, mozgósítással és 
politikai nevelő munkával.

Szakszervezetünk elnöksége 
egyetértett a fenti gondolato�
kat tartalmazó előterjesztéssel, 
és megbízta a titkárságot, hogy 
az együttes cselekvés végett 
tartson kapcsolatot a posta ve�
zetőivel.

Különös tekintettel az újí�
tómozgalomban rejlő tartalé�
kok hasznosításának nagy je�
lentőségére, a titkárság vizs�
gálja meg a lehetőségét a pos�
ta közgazdasági szabályozó-  
rendszerén belül egy érdekelt�
ségi alap képzésének, mind a 
vezérigazgatóságon, mind a 
postaszerveknél az adott idő�
szakban hasznosított újítások�
ra. Azt is megfontolandónak 
tartja az elnökség, nem len�
ne- e célszerű egyes nagy hord�
erejű javaslatok elbírálására 
— eltérő szakvélemények ese�
tén — külső, független szak�
értők bevonása.

A testület megítélése sze�
rint az említett javaslatok ki�
dolgozása és megvalósítása 
egyaránt szolgálná az újítók, a 
posta és a szolgáltatásai! 
igénybe vevő közönség érde�
keit.

Bővülő költségvetés 
— fokozódó felelősség

A múlt év novemberében 
készült, majd ezt követően 
taggyűlés, illetve bizalmikül-  
dött- értekezlet napirendjére 
került az alapszervezetek 1983. 
évi költségvetése. Tekintettel 
arra, hogy az alapszervezetek 
egész évi pénzügyi tervéről 
van szó, e munkához most is 
jelentős előkészületekre volt 
szükség. A SZOT elnöksége 
áttekintette a költségvetés ké�
szítésének általános irányel�
veit, és olyan szempontokkal 
egészítette ki, amelyek az ed�
digi tervezési gyakorlattól el�
térnek. Az alapszervezetek 
gazdálkodásával szemben tá�
masztott főbb követelmények:

— a rendelkezésre álló 
anyagi eszközök segítsék a po�
litikai célok elérését és a fel�
adatok zavartalan ellátását;

— a tervezésnél — ahol er�
re lehetőség van — az eddigi�
nél nagyobb mértékben tá�
maszkodjanak a jóléti és kul�
turális 'alapra;

— az igények és a lehetősé�
gek összhangját az ésszerű ta�
karékosság elvének megtartá�
sával kell kialakítani.

összességükben az alap-  és 
a középszerveknek, valamint 
a központi vezetőség apparátu�
sának a tervezett bevételei
1983- ban 5 százalékkal halad�
ják meg az előző évi előirány�
zatot. A bevételek mintegy há�
romnegyed részét, csaknem 31 
millió forintot, a tagdíjak ad�
ják.

Szakszervezetünk különböző 
szintjein összesen több mint 
42 millió forintot használha�
tunk fel. Ez az összeg ugyan 
sokfelé oszlik, mert mind a 
kis létszámú alapszervezetek�
nek, mind a központi vezető�
ség apparátusának a bevételeit 
is magába foglalja (56,3 szá�
zaléka az alapszervezeteknél,
9,5 százaléka a területi szak-  
szervezeti bizottságoknál sze�
repel előirányzatként), a gaz�
dálkodás mégis minden szerv�
nél nagy figyelmet, pontos és 
lelkiismeretes munkát igé�
nyel.

Fegyelmezett tagdíjgazdál�
kodásra kell törekedni, tovább 
kell szilárdítani valamennyi 
alapszervezetünknél a tárgy- -  
havi tagdíjfizetést, a hátralé�
kokat pedig csökkenteni kell. 
Ugyancsak a tagdíjgazdálko�
dásra is ható tényező a szer�
vezettségi szint javítása, a ter�
vezett 97,8 százalékos arány 
elérése.

Az 1983. évi összes felhasz�
nálás. a bevételeknél nagyobb 
arányban, 7,5 százalékkal nő 
az elmúlt évihez» viszonyítva. 
Ezen belül az alapszervezetek 
költségterve több mint 9 szá�
zalékkal meghaladja az 1982. 
évit. E növekedést csak rész�
ben fedezik a várható bevéte�
lek, az előző időszakról átho�
zott összegeket jelentős mér�
tékben igénybe kell venni.

A főbb költségcsoportokból 
kiemelve néhány tervezett 
alapszervezeti kiadást, a kö�
vetkezőket állapíthatjuk meg:

A szociális felhasználások 
növekednek az 1982. évihez 
mérten. E költségcsoport 9,8 
millió forinttal az összes ki�
adás ötven százalékát adja, s 
magába foglalja a segélyezés 
(intézményes és rendkívüli) 
mellett mindazokat a felhasz�
nálásokat, amelyek céljukat 
tekintve szociális jellegűek 
(például a nyugdíjasokkal ösz-  
szefüggő kiadásók, gyermek�
ünnepek, nőnap, anyák napja 
költségei, kegyeleti kiadások 
stb.). E költségcsoporton belül 
a változás elsősorban a segé�
lyezésre fordítható összegek 
növekedéséből, valamint a 
nyugdíjas szakszervezeti ta�
gokra fordítandó összegek nö�
vekedéséből tevődik össze.

Szakszervezeti segélyezésre 
az eddigieknél nagyobb összeg 
— az évi tagdíjbevétel 20 szá�
zaléka — használható fel. Nem 
módosult, s változatlanul kö�
tött normatíva a szülési és a 
temetési segély összege (400, il�
letve 800 forint). Érvényben 
maradt az az elnökségi határo�
zat is, amely szerint a költség-  
vetésből az intézményes segé�
lyeken felül rendkívüli szociá�
lis segélyt elsősorban a nyug�
díjas és a jogfenntartó tagok�
nak folyósítsanak. A tényle�
ges dolgozók szociális segé�
lyezésére áz üzemi segélykeret 
ad lehetőséget.

Az alapszervezeti költségve�
tések összesített adatai szerint 
a segélyezési részarány átlag 
17 százalék, az egy főre terve�
zett rendkívüli segély összege 
750 forint. Ezt az előirányza�
tot mind arányában, mind ösz-  
szességóben többletbevételiből 
vagy ésszerű átcsoportosítással 
célszerű túlteljesíteni.

A kulturális kiadások — bár 
nem jelentősen — csökkennek. 
A bevételi előirányzat növeke�
dése mellett az itt tervezett 
megtakarítás elősegíti a szociá�
lis és a sportcélú kiadások cso�
portjának tervezett növekedé�
sét. Ez utóbbiak 11,4 százalék�
kal nőnek, s felhasználási te�
rületük elsősorban a tömeg�
sport.

Mint az eddigiekből is kitű�
nik, tovább növekszik a szak-  
szervezeti szervek által keze�
lendő pénz összege, s ez az ed�
digieknél is nagyobb figyelmet 
igényel a szakszervezeti bi�
zottságok döntéseiben, a szám-  
vizsgáló bizottságok ellenőrzé�
si tevékenységében. Minden 
aktívának, aki pénz-  és érték�
cikk- kezeléssel foglalkozik, 
éreznie kell azt a felelősséget, 
amelyet a társadalmi tisztség�
gel vállalt. A szakszervezeti 
tagság felelőssége is np: igé�
nyesebbnek kell lennie a be�
számoltatásban.

Az anyagi eszközök, a gaz�
dálkodás pénzügyi feltételei 
tehát adva vannak, az alap-  
szervezeteken, a tagságon mú�
lik, milyen hatékonyan állít�
ják a szakszervezeti célok, a 
postás dolgozók érdekeinek 
szolgálatába.

Per jési József

A 310. alapszervezetünk
Miskolc 23 néven új postahi�

vatal nyílt a nagyváros nem�
rég épült Avas lakótelepén. A 
hivatal állományi létszáma 
100 körül van, azonban a vár�
ható forgalomnövekedés miatt 
ez emelkedni fog. A dolgozók 
jelentős része Miskolc 1 posta-  
hivatalból került át a hivatal 
létszámába, ezenkívül más 
miskolci postaszervektől és

Mohácsi Károly szb-titkár

postán kívüli szervektől is jöt�
tek dolgozók.

A dolgozók létszáma és a 
szakvezetőkkel való partner-  
kapcsolat szükségessége új 
szakszervezeti alapszervezet 
alakítását indokolta. Január 
17- én volt az alapszervezeti 
választó taggyűlés. A válasz�
tási szabályzatnak megfelelően 
már decemberben megválasz�
tották a bizalmiakat. A jelölő-  
bizottság a tszb- től kapott se�
gítség és útmutatás szerint el�
végezte munkáját, és ötfős 
szakszervezeti bizottságot és 
háromfős számvizsgáló bizott�
ságot jelölt. A taggyűlés a je�
lölteket elfogadta, ezután el�
készültek a szavazólapok. A 
szavazás gyorsan — a válasz�
tási szabályzat szellemében — 
megtörtént.

Az új 310. alapszervezetünk 
szakszervezeti bizottságának 
elnöke Szilvási Benedekné, tit�
kára Mohácsi Mihály, tagjai: 
Várkonyi Lászlóné, Pikovszki 
Istvánná és Zsóvár Ferencné. 
A megválasztott szakszervezeti 
tisztségviselőknek eredményes, 
jó munkát kívánunk.

Gál Gyula
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Vita a kollektív szerződés végrehajtásáról
Szakszervezetünk elnöksége 

az előző éveknél egy hónappal 
korábban — már januárban — 
tárgyalta a posta vezérigazga�
tójának beszámolóját a kollek�
tív szerződés 1982. évi végre�
hajtásáról. Ezzel együtt azokat 
a módosító javaslatokat, ame�
lyeket 1983- ban terveznek. Ez 
azért vált szükségessé, mert a 
dolgozók és főleg a bizalmiak 
ismételten szóvá tették, hogy 
nincs elegendő idő a vitákra. 
Pedig lényeges dologról van 
szó, mivel a kollektív szerző�
dés beszámolóját és a módosí�
tó javaslatokat a függelékkel 
együtt a bizalmiakig bezárólag 
minden szinten meg kell tár�
gyalni.

E cikk megjelenésekor már a 
dolgozók kezében lesz a kol�
lektív szerződés végrehajtásá�
ról készült beszámoló a módo�
sító javaslatokkal, valamint 
szakszervezetünk elnökségé�
nek ehhez kapcsolódó határo�
zatával. Ezek az anyagok azon�
ban lényegesen kevesebb pél�
dányban jelennek meg, mint 
szakszervezetünk lapja, így 
hasznosnak tartjuk, ha ezúton 
is tájékoztatást nyújtunk a 
végrehajtás jellemző tapaszta�
latairól.

Az 1982. évi végrehajtásról 
az elnökség is megállapította 
és megerősítette, hogy a kol�
lektív szerződés szabályai vál�
tozatlanul jól szolgálták mind 
a dolgozók, mind pedig a pos�
ta érdekeit. A korábbi évekhez 
viszonyítva kedvezőbbé vált a 
létszámhelyzet, csökkent a 
fluktuáció. Persze ez nem min�
den területen egyformán ér�
vényes.

A postaszervek jól alkal�
mazzák a kishivatalok távol�
levő dolgozóinak helyettesíté�
sére kiadott rendelkezéseket; 
az érintettek napi 80 forint 
többletdíjazásban részesülnek. 
Tapasztalataink szerint a kéz�
besítőjárások összevonásakor 
is élnek a többletdíjiazás lehe�
tőségével. Ezek a megoldások

segítik a szabadság és a több�
letszabadnapok kiadását is.

Vannak munkaterületek, 
amelyeken már nem ilyen 
kedvező a helyzet. Több pos�
taszervnél nemcsak gondot 
okoz, hanem vitát is kivált a 
helyettesítés díjazása. A vi�
tákra egyrészt az ad okot, 
hogy a helyettesítés alkalmá�
val kétségbe vonják a helyet�
tesítő munkaidejének kihasz�
nálását, másrészt a középfokú 
postaszervek nem adnak lehe�
tőséget a helyi vezetőknek ar�
ra, hogy az alkalommal élje�
nek.

1982. január 1- vel — lénye�
gében zökkenőmentesen — a 
posta minden dolgozójára be�
vezették az ötnapos munkahe�
tet. A szakvezetők a többlet�
szabadnapok kiadásánál a leg�
kedvezőbb megoldásokat kere�
sik, de még így sem tudják 

' mindenkinek szabaddá tenni a 
szombatját. A beszámoló sze�
rint a dolgozók 76,4 százaléka 
szombaton, 5,7 százaléka hét�
főn, 15,8 százaléka a hét egyéb 
napjain, 2,1 százaléka össze�
vontan kapta meg többletsza�
badnapjait.

Hét végén a napilapok kéz�
besítését alkálmi munkaként 
50 forintos óradíjért szomba�
ton az egyesített és a hírlap-  
kézbesítők 54,4 százaléka vál�
lalta, míg vasárnap 57,9 szá�
zalékuk.

A múlt év első félévében 
több postaszervnél panaszol�
ták, hogy a havi munkaidőke�
ret ledolgozását nem körülte�
kintően tervezték, s ezért a 
hónap végén váratlanul beren�
delték a dolgozókat munkára. 
Jobb munkarend kialakításá�
val ezt a hibát a második fél�
évben a legtöbb helyen felszá�
molták.

A szabadságnapok száma 
részben az új szabadságrend�
del, részben az ötnapos mun�
kahéttel összefüggésben posta�
szinten növekedett. A kiadat�
lan szabadságnapok számánál 
szintén van egy szerény mér�

tékű növekedés, ami igazgató�
ságonként igen eltérő. Az át�
húzódó szabadságnapok száma 
a legnagyobb a Budapesti 
(8600), legkisebb a Soproni 
Postaigazgatóságnál (az ezret 
sem éri el).

Hasonló tendenciával talál�
kozunk a túlórák alakulásánál 
is. A postai átlaghoz viszonyít�
va szembetűnően sok Budapes�
ten a Járműtelep, a Központi 
Hírlap Iroda és a Távbeszélő 
Igazgatóság 1 főre jutó túlórá�
ja. A túlórák ilyen mértékű 
növekedéséhez kétségtelenül 
hozzájárult a létszámhiány, a 
feladatok növekedése, s nem 
utolsósorban a hétvégi hírlap-  
terjesztés.

A feladatok az elmúlt év�
ben, elsősorban a műszaki 
szakterületeken a szabad idő 
terhére végzett önkéntes több�
letmunkát tettek szükségessé, 
30 forintos normaóra- díjazás�
sal, Az elnökség egyetért az�
zal, hogy e foglalkoztatási for�
mára 1983- ban szintén szükség 
lesz. Ugyanakkor nagyobb 
hangsúlyt kell helyezniük a 
szakmai és a mozgalmi szer�
veknek egyaránt a munkafe�
gyelem és a munkaerkölcs, va�
lamint a hatékonyság javításá�
ra a rendes münkaidőben is.

Az ötnapos munkahét kere�
tében a szolgálat zavartalan 
ellátására a postaszervek bő�
vítették a készenléti szolgála�
tot. Szakszervezetünk is támo�
gatja e rendszernek a felül�
vizsgálatát, hogy az jobban 
igazodjon mind a szolgáltatási 
igényekhez, mind az ésszerű 
bérgazdálkodáshoz.

Elismerés illeti a postát, 
amiért 1982- ben 7,4- es átlag�
bér- növekedést valósított meg. 
Ez a posta és szakszervezetünk 
együttes erőfeszítésével volt 
elérhető. Ebben benne van az 
a 30 millió forintos bérprefe-  
rencia, amelyet a hét végi hír�
lapterjesztésért adtak, továb�
bá az az 1 százalékos bérfej�
lesztés, amelyet a posta önerő�
ből hajtott végre.

PM, az OT, a SZÁMOK, az 
ÁBMH által szervezett felső és 
középfokú képesítés), a szak�
munkások, a második szakmát 
szerzett dolgozók létszámának 
emelkedését. A változást az 
1982. december 31- i létszám-  
összetételhez viszonyítva kell 
kimutatni. A középfokú posta�
szervek pályázatai alapján ösz-  
szesen 30,2 millió forintot osz�
tottak ki. A bérfejlesztés mér�
téke a postaszervek között 
nagy szóródást mutat. Az e cí�
men felhasználható bérfejlesz�
tés legkisebb mértéke 0,2, a 
legnagyobb 2,5 százalék.

Az engedélyezett mértékből 
csak annyi használható fel, 
amennyit a középfokú posta�
szerv létszámösszetételének 
tényleges változása indokol. 
Amennyiben ez nem éri el a 
postaszerv által tervezettet, 
úgy a kiadott keret a hiányzó 
személyenként 7000 forinttal 
csökken. Ha a tényleges válto�
zás az engedélyezettnél várha�
tóan nagyobb lesz, úgy azt 
szeptember 30- ig a munkaügyi 
és szociálpolitikai szakosztály�
nál jelezni kell. Csak ebben az 
esetben van mód a többletbér�
igény elismerésére.

A bázisbérszínvonalban levő 
és újra felhasználható 18 mil�
lió forintot már korábbi dön�
tés bérvonzata is terhelte. 
Ilyen volt az egyenruha kor�
szerűsítése során az egyes 
munkakörökben megszüntetett 
juttatás ellenszolgáltatásaként 
adott kötelező alapbéremelés. 
(Ennek összege 1983- ban 6,6 
millió forint). A 18 millió fo�
rint tette lehetővé továbbá azt, 
hogy

— a hírlapok árusításával is 
foglalkozó egyéb postai dolgo�
zók (nem hírlapárusok) jutalé�
ka 4 fillérrel (40 fillér/darab) 
növekedjen,

— a vidéki nyilvános távbe-  
szélőprogram megvalósításá�
nak elősegítésére a fenntartó 
műszerészek ösztönző rendsze�
rét be lehessen vezetni.

— a távbeszélő- főközpontok 
és a hálózatok fenntartási te�
vékenysége a többletkapacitás 
biztosításával meggyorsuljon 
(a felhasználás feltételei azo�
nosak az 1982. évivel),

— egyes (mindössze négy) 
kis létszámú középfokú posta�
szervek (relatíve kis bérigény�
nyel járó) indokolt bérgondjai 
megoldódjanak.

Az elnökség megítélése sze�
rint néhány középfokú posta�
szerv nem fordított kellő fi�
gyelmet a bérek évközi ala�
kulására. Ez egyeseknél bér�
színvonal- túllépéssel, mások�
nál bérmegtakarítással járt. 
Tudatosabb bérgazdálkodásra 
van szükség, s ennek kereté�
ben indokolt lenne szélesíteni 
a végrehajtó postaszervek ha�
táskörét. Ide tartozik az is, 
hogy a bérmegtakarításokat ott 
használják fel, ahol azok kép�
ződtek.

Említésre méltó, hogy 1982-  
ben az előző évinél több ré�
szesedési alap képződött. Az 
év végi részesedés mértékét 
azonban csökkenti az önerőből 
végrehajtott bérfejlesztés adó�
ja. Ezen felül nőtt a jóléti és 
kulturális alap kiegészítéséhez 
szükséges összeg is.

A posta szakszervezetünkkel 
egyetértésben jelentős anyagi 
terheket vállalt a már elért 
szociális ellátási színvonal 
megtartására. Sőt az üzemi ét�
keztetésben részt vevők száma 
3000- nel növekedett. A saját 
kezelésű konyhákon 5,50 fo�
rintra, míg az idegen helyen 
étkezőknél 6,50- re emelték a 
vállalati hozzájárulást.

Bevezették az új egyenru�
hát, egyúttal szűkült az ellá�
tásban részesülők köre, akik 
ezért egyszeri alapbéremelés�
ben részesültek, illetőleg ré�
szesülnek. A formaruha- jutta�
tásban részesülők száma vi�
szont nőtt (hírlapkézbesítők, 
hírlapárusok, távirat- kézbesí�
tők). A kettős ellátás megszün�
tetésével a munkaruha- ellátást 
15 munkakörrel bővítették, 13 
esetben pedig kedvezően vál�
toztatták a kihordási időt. Ked�
vezőtlen jelenség továbbra is a 
természetbeni juttatások idő�
beli elhúzódása amiért jogo�
sak az észrevételek.

Munkásszállítás terén a II. 
félévtől végrehajtott tarifavál�
tozás többletköltségeinek túl�
nyomó részét a posta viseli. Az 
ebben részesülők köre érdem-

Milyen elvek alapján osz- 
szák fel a szabad rendelke�
zésű bérfejlesztési keretet?

Elsősorban a több és a jobb 
munkát ismerjék el! Minden 
dolgozónak legalább annyi 
alapbért kell adni, hogy a 
munkakörére érvényes bérté�
tel alsó határát elérje. Töre�
kedni kell az indokolatlan bér-  
különbségek, a bérfeszültségek 
mérséklésére.

Az alapbóremélés legkisebb 
összege a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottaknál havi 100 
forintnál kevesebb nem lehet. 
A részmunkaidős dolgozókra a 
központi végrehajtás nem tér 
ki, mivel bérük az engedélye�
zett bérszínvonalat nem ter�
heli. Az elmúlt évek tapaszta�
latai alapján szükségesnek 
tartjuk, hogy felhívjuk a kö�
zépfokú postaszervek figyel�
mét arra, hogy a bérköltség 
(egyéb bérek) megtervezésénél 
e réteg bérének a teljes mun�
kaidős dolgozókéval azonos 
mértékű fejlesztéséről ne fe�
ledkezzenek meg, számoljanak 
vele.

A bérfejlesztést január 1- i 
hatállyal kell végrehajtani, 
úgy, hogy a kifizetés posta�
szinten egységesen május 5- én 
lesz.

Külön. — de a bérpolitika 
részéként — felülvizsgálták a 
hírlapárusok és a hírlapkézbe�
sítők bérrendszerét, átlagbérük 
alakulását. A tapasztalatok azt 
bizonyították, hogy jelenleg 
'bérrendszerük módosítása in�
dokolatlan, azonban szüksége�
sek az olyan intézkedések, 
amelyek az évi bérnövekedési 
ütemet e területen is lehetővé 

•teszik.
A hírlapárusok alapbértéte�

lét a kollektív szerződés ez évi 
módosítása felemeli, új bérté�
telük 1000- 2000 forint lesz. Ez 
lehetővé teszi, hogy alapbérük 
— a többi forgalmi dolgozóé�
hoz hasonló mértékben — nö�
vekedjen. Ezt a középfokú 
postaszervek bérpolitikai 
irányelvként külön megkap�
ták.

A hírlapkézbesítők negyed�
évi ösztönző bérét 1983- ban 
100 százalékkal, azaz 300 fo�
rintra emelik. Ez ebben az év�
ben biztosítja részükre az át�
lagos bérfejlesztést.

Tóth Pálné

ben nem változott. Gondot 
okoz néhány budapesti mun�
kásszálló állagának nagymér�
tékű romlása, a felújítási mun�
kák elhúzódása.

A legdinamikusabban fejlő�
dő szociális juttatás a vállalati 
lakásépítési támogatás. 1982-  
ben összesen 1155- en részesül�
tek kamatmentes kölcsönben, 
több mint 104 millió forinttal. 
A nem pénzbeni támogatást 
(C- fuvar, bontott anyag stb.) 
1700- an vették igénybe.

Szakszervezetünk elnökségé�
nek határozata elismeréssel ál�
lapítja meg, hogy a kollektív 
szerződés feladatát betöltötte, 
jogszabályellenes előírásokat 
nem tartalmaz. A végrehajtás 
során a törvényesség — szór�
ványos esetek kivételével — 
érvényesült.

Szakszervezetünk kongresz-  
szusán és az azóta eltelt idő�
szak alatt különböző fórumo�
kon megfogalmazódtak olyan 
jogos igények, (pl. a mozgó-  
posta- útipénz karbantartása, 
az RTV- nél a készenlét díja�
zása, a pénzkezelési pótlék fi�
nomítása stb.), amelyek kielé�
gítését anyagi fedezet hiánya 
eddig nem tette lehetővé. 
Ezek rendezését azonban na�
pirenden tartjuk.

A posta által javasolt 1983. 
évi módosítások vitára bocsá�
tásával az elnökség egyetér�
tett. Néhány javaslattal kap�
csolatosan azonban eltérő ál�
láspont is kialakult. Ezt a ha�
tározat tartalmazza. E kérdé�
sek végleges rendezésénél a

Lapunk 1982. évi szeptembe�
ri számában írtunk a nyugdí-  
jasok foglalkoztatásáról és 
munkájuk díjazásáról. Azóta 
a nyugdíjasok munkavállalá�
sára vonatkozóan új jogsza�
bályok jelentek meg [66/1982. 
(XII. 4.) Mt. számú rendelet; 
5/1982. (XII. 13.) SZOT számú 
szabályzat], A Minisztertanács 
a nyugdíjasok hatékony fog�
lalkoztatása végett 1983. janu�
ár 1- i hatállyal módosította a 
munkát vállaló nyugdíjasok 
nyugdíjának folyósítására vo�
natkozó korábbi rendelkezé�
seket.

Az új szabályozás jellemző 
vonása, hogy a foglalkoztatás 
idején nem tesz különbséget 
aszerint, milyen munkakörben 
dolgozik a nyugdíjas, vagyis 
fizikai vagy nem fizikai mun�
kát végez- e. A foglalkoztatás 
ideje egységesen egy naptári 
évben 126Ö óra. Ezen a fog�
lalkoztatási kereten belül va�
lamennyi nyugdíjas elérhető 
évi keresete legföljebb 60 ezer 
forint lehet. Ha a nyugdíjast 
bedolgozóként, illetve olyan 
munkakörben foglalkoztatják, 
amelyben a munkaidő nem 
mérhető, vagy a munkaidőt 
nem határozzák meg, akkor a 
keresetet át kell számítani 
munkaidőre. Az átszámításnál 
minden 50 forint keresetet kell 
egy óra foglalkoztatási időnek 
tekinteni.

Az évközi nyugdíjazások 
esetében a foglalkoztatási ke�
ret időarányos. Az 1260 órás 
keret annyiszor 105 órával, a 
60 ezer forint keretszösszeg 
pedig annyiszor 5000 forinttal 
csökken, ahány teljes naptári 
hónap a nyugdíj megállapítá�
sáig eltelt. Például: a dolgozó 
május 1- ével nyugdíjba mégy, 
de a postaszerv továbbra is 
foglalkoztatni kívánja, akkor 
december 31- ig maximum 840 
órát dolgozhat, s ezen belül 
legfeljebb 40 ezer forintot ke�
reshet.

A keretösszeg megállapítá�
sánál továbbra sem szabad fi�
gyelembe venni az olyan jut�
tatásokat, amelyeket a nyug�
díj megállapítása előtt végzett 
munka alapján utólag fizettek 
ki (például év végi részesedés), 
a jubileumi jutalmat, a költ�
ségtérítés jellegű juttatásokat, 
az újítási és feltalálói díjat, a 
szerzői jogvédelem alatt álló 
alkotásért járó díjazást.

A fenti korlátozások nem 
vonatkoznak azokra a nyugdí�
jasokra, akik nyugdíja 1983-  
ban a 2200 forintot, az ezt kö�
vető éveikben pedig ennek az 
évenkénti rendszeres nyugdíj-  
emelés legkisebb összegével 
növelt összegét nem haladja

viták tapasztalataira támasz�
kodunk.

A lényegesebbek:
— A saját gépkocsi átalány�

térítés melletti rendszeres 
használatát rugalmasabban 
célszerű szabályozni. Ügy ja�
vasoljuk módosítani, hogy a 
havi kilométer helyett féléves 
vagy éves keret legyen meg�
határozva.

— A forgalmi munkakörök�
ben több postaszerv kéri, hogy 
a posta tegye lehetővé a ko�
rábbi, nem postai munkavi�
szonyban eltöltött idő figye�
lembevételét. Indokul hozzák 
fel, hogy ez nagymértékben 
javítaná a munkaerő- ellátott�
ságot. Hivatkoznak arra is, 
hogy a forgalmi munkakörök 
kivételével ez már minden más 
munkakörben megoldódott.

— Mindazoknál, akik lakás�
építéshez kizárólag a társadal�
mi munkából származó alap�
ból részesülnek juttatásban, 
vagy vissza nem térülő támo�
gatást kapnak, a tíz év postai 
munkaviszonyra való elkötele�
zettség aránytalanul hosszú a 
kapott összeghez viszonyítva, 
ö t évre való módosítását ja�
vasoljuk.

Az elnökség úgy foglalt ál�
lást, hogy a többiek mellett az 
előbb említett témákban is 
kérjük a dolgozó kollektívák 
véleményét, hoigy az 1983. évi 
módosítások találkozzanak a 
dolgozók egyetértésével, azo�
kat a végrehajtás során magu�
kénak vallják.

meg. Továbbra sem vonatkoz�
nak a korlátozások a postás, 
az őr, a fűtő, a takarító mun�
kakörben foglalkoztatottakra.

A nyugdíjasok foglalkozta�
tására vonatkozó — ez év ele�
jétől érvényes — új rendelke�
zések egyaránt előnyösek mind 
a postaszerveknek, mind a 
nyugdíjasoknak. Megjegyez�
zük, hogy a rendelet kitér 
azokra a kivételes és különö�
sen indokolt esetekre is, ame�
lyekben akár az 1260 órás, 
akár a 60 ezer forintos keret 
alól — társadalmi vagy nép-  
gazdasági érdekből — mente�
sítés kérhető.

Cikkünk megjelenését köve�
tően több nyugdíjastól kap�
tunk levelet, amelyben díja�
zásúikra vonatkozóan kérnek 
tájékoztatást. A levelek alap�
ján két középfokú postaszerv 
gyakorlatát vizsgáltuk. Meg�
állapítottuk, hogy a nyugdí�
jasok díjazásánál helytelenül 
járnak el. Nagyobb munkakör�
csoportra, sőt tevékenységre 
(például nem fizikai munka�
körökre) határoznak meg bér�
tételt (például 16—20 forint/ 
óra). Ezek az órabérek az 
egyes dolgozók és a konkrét 
munkakörök közötti, a bér�
rendszerben meghatározott 
differenciálást nem teszik le�
hetővé. Például: a nyugdíja�
sok szakmai gyakorlati ideje 
10 és 40 év között, a munka�
körök pedig ügyintéző, terme�
lésirányító, vagy valamilyen 
pótlékra jogosultság szerint 
differenciálódhatnak. Mind�
ezek elismerésére a meghatá�
rozott órabér nem minden 
esetben elégséges. Találkoz�
tunk olyan igazgatói rendel�
kezéssel meghatározott bérté�
telt is, amely a nyugdíjasnak 
a munkakörre előírt bértétel 
alsó határát sem biztosítja. 
Például postahivatal- vezető 
részére III. osztályú hivatal�
nál 20 forint órabért írt elő a 
postaszerv. Ez havibérre át�
számolva 3640 forint. A III. 
osztályú hivatalnál a vezető 
forgalomirányító IV. munka�
köri besorolásiba tartozik, ahol 
a bértétel alsó határa 4000 fo�
rint.

Jogszabályellenes minden 
olyan postaszervi rendelkezés, 
amely a nyugdíjasok részére 
külön bérrendszert, bérformát 
alakít ki. A kollektív szerző�
désben az egyes munkakörök�
re meghatározott bérrendsze�
rek és díjazási elvek ugyanúgy 
érvényesek a nyugdíjasokra, 
mint a főfoglalkozású dolgo�
zókra. Az adminisztráció csök�
kentésére való törekvés nem 
vezethet a végzett munka jog�
szabályellenes díjazásához.

Közgazdasági osztály

AZ 1983. ÉVI BÉRFEJLESZTÉS
A Postások Szakszervezeté�

nek elnöksége január 13- án 
rendkívüli ülésén megtárgyal�
ta az éves bérfejlesztés végre�
hajtásának irányelveit, a bér-  
fejlesztésnek a postaszervek 
közötti felosztását, és egyetér�
tett velük.

Az év kezdetével népgazda�
sági szinten új bérszabályozási 
rendszer lépett életbe. A bér�
szabályozási formák között 
megmaradt a tiszta (létszám-  
csökkentés nélküli) központi 
bérszínvonal- szabályozás. A 
postára ez érvényes. A közpon�
ti bérszabályozás 1983- ban a 
posta számára 2,7 százalékos 
bérszínvonal- növekedést enge�
délyez. Ezen felül — a korábbi

Milyen elveket követett a 
bérfejlesztés felosztása?

A bérfejlesztés felosztásá�
nak alapelve volt, hogy

— a bérszabályozás által 
központilag engedélyezett 
mértéket — a relatív bérsza�
bályozási formában működte�
tett postaszervek kivételével — 
valamennyi középfokú posta�
szerv egységesen megkapja,

— a létszámösszetétel válto�
zásához kötött bérfejlesztést a 
középfokú postaszervek pályá�
zata alapján osztották fél,

— postaszintű központi bér�
politikát csak olyan mérték�
ben lehet meghatározni, 
amelyre a bázis- bérszínvonal�
ban szereplő 18 millió forint 
fedezetet nyújt.

Mi indította ezeknek az 
alapelveknek a megfogal�
mazására a döntésben részt 
vevőket?

A középfokú postaszervek�
nek a bérfejlesztésből fedez�
niük kell a kollektív szerző�
désben szabályozott bérrend�
szerekből eredő kötelezettsé�
geket (a bértétel alsó határát, 
a fokozatos előlépési díjat, a 
képzettségi díjat stb.). Ezek 
mértéke postaszinten körülbe�
lül 1 százalék, postaszerven�
ként eltérő mértékű: 0,5- 1,2
százalék között szóródik. A 
legtöbb kötelezettséggel ter�
helt postaszervnél ez az éves 
bérfejlesztésnek mintegy 40 
százalékát igénybe veszi.

A Postások Szakszervezeté�
nek XI. kongresszusa bérpoli-

évekhez hasonlóan — további 
maximum 1 százalékkal nö�
velheti bérszínvonalát, ha a 
létszámösszetétel változása ezt 
indokolja.

1982 folyamán a középfokú 
postaszervek sok olyan rend�
kívüli feladatot oldottak meg, 
amelyekhez a bénfedezetet 
központi keretből kapták. A 
feladatok teljesítésével a bé�
rek egy részét visszakorrigál�
ták, így az 1983- as feladatok 
megoldásánál mintegy 18 mil�
lió forint újrafelhasználásáról 
lehetett dönteni.

A három forrásból összesen 
4,29 százalékos bérfejlesztés, 
illetve bértömeg felosztására 
született együttes döntés.

tikai irányelvként fogalmazta 
meg, hogy az éves bérfejlesz�
tések felosztása során a bér-  
fejlesztésnek legalább 50 szá�
zalékát szabad rendelkezésű 
keretként a postaszervek ren�
delkezésére kell bocsátani. A 
fentiek figyelembevételével ezt 
az irányelvet csak úgy lehetett 
megközelíteni, ha a központi 
bérfejlesztési mértéket vala�
mennyi középfokú postaszerv 
megkapja.

A relatív bérszabályozási 
formába tartozó postaszervek 
(Posta Központi Javítóüzem, 
Posta Központi Kábelüzem, 
Posta Központi Magasépítési 
Üzem) biztosított bérfejleszté�
se 2 százalék. Ezen felül a bér-  
fejlesztési mutató (egy képzett 
létszámra jutó számlázott nor�
maóra) változásától függően 
további, legföljebb 3 százalék 
bérfejlesztést valósíthatnak 
meg.

A létszámösszetétel változá�
sára engedélyezett bérfejlesz�
tést a posta csak olyan jogcí�
meken használhatja fel, ame�
lyekkel az Állami Bér-  és 
Munkaügyi Hivatal előzetesen 
egyetértett; s csak olyan mér�
tékben, amelyet a jogcímen�
kénti létszámváltozás indokol. 
A struktúraváltozással járó 
bérnövekedés azonban nem 
haladhatja meg az 1 százalé�
kot. Az elszámolásnál létszám�
összetétel- változásként elisme�
rik az I—III. képzettségi fokba 
soroltak, a munkakörben hasz�
nosított különleges végzettsé�
gűek (szakmérnöki, szakköz-  
gazdászi, jogi szakvizsga, a

Kovács József
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Az ember életében a 10- től a 
14. évig tartó életszakaszban 
történik a legtöbb változás, 
mind külső testi jegyekben, 
mind pedig lélektanilag.

Az 5. és 6. osztályos tanulók, 
ha egészségesek, élénkek, te�
vékenyek, mozgékonyak. Nem 
könnyű lekötni őket. Az alsó 
tagozat munkastílusától nagy�
ban eltér iskolai munkájuk. 
Tantárgyként más- más tanár, 
s így más- más egyséniség fog�
lalkozik velük. S mivel nincs 
mindig velük ugyanaz a taní�
tó, kevesebb az ellenőrzés. Ép�
pen ezért nem szabad irányí�
tás, ellenőrzés nélkül hagyni a 
gyerekeket. Igen fontos a rend�
szeres és szívélyes érdeklődés 
a gyermekek feladatai, mun�
kája, nehézségei iránt. Szere�
tik a munkát, szeretik látni an�
nak eredményét. Nagyon fogé�
konyak a dicséretre. Szinte 
szárnyakat ad nekik a megér�
demelt elismerés. Nagy hiba 
azonban, iha pénzt vagy anya�
gi juttatást kapnak a köteles�
ségteljesítésért. Az elismerő jó 
szó erősíti a gyermek önbizal�
mát. A pénzzel való jutalma�
zás üzletivé, anyagiassá teszi a 
szülő és gyerek kapcsolatát. 
Emberséget, szeretetet, meg�
becsülést pedig gyermektől 
sem lehet pénzért venni.

A 7. osztályban általában 
már megkezdődnek a serdülést 
jelző új gondok. A lányok ér�
zékenyek, zárkózottak, esetleg 
szeszélyesek. Sokszor kerülnek 
szembe anyjukkal a házi mun�
ka, az öltözködés, vagy a fiúk�
kal kezdődő kapcsolataik miatt. 
A fiúk hajlamosak a nyerses�
ségre, indulatos, nyílt kitörés�
re.

Fiúkra és lányokra is jellem�
ző serdülőkorukban, hogy a 
felnőtteket, tanáraikat, szülői�
ket éles kritikával illessék. S 
ha ebben van is némi igazság, 
bizony egyoldalú, és hiányzik 
belőle az életismeret, a tapasz�
talat adta megértés. Ám a le�
torkolás, a szó beléjük fojtása 
csak olaj a tűzre. A kamaszo-

M ár nem kisiskolás

Serdülő gyermekünk
dó gyerekkel türelmesen, ta�
pintatosan, diplomatikusan 
kell bánni. Rendkívül fontos 
az, hogyan mond valamit a fel�
nőtt, azaz hogyan „tálal”.

A serdülők szeretetre, meg�
értésre vágynak. Ez a koruk a 
feltétel nélküli szeretet igé�
nyének kora, amelyre azért 
van szükségük, mivel saját ér�
tékeiket illetően nagyon is el�
bizonytalanodnak. Mit tehet a 
szülő? Legyen tapintatos és 
megértő! De nem a követel�
mények csökkentésében, ha�
nem abban, hogy a kudarcokat 
és a feltörő indulatokat köve�
tően új nekigyűrkőzésre báto�
rítsa gyermekét. Arra kell tö�
rekednie minden szülőnek, 
hogy a serdülők a sikertelen�
séget átmeneti állapotnak, a 
munkával együtt járó dolog�
nak tartsák, s higgyenek ab�
ban, hogy erőfeszítéseik előbb-  
utóbb sikerrel járnak.

A serdülő érzelmeinek tár�
gya változó. De éppen a serdü�
lés miatt nem a szülő az. A ka�
masz ugyanis a tágabb környe�
zettel ismerkedik. Nagyon fon�
tosak a kortársakkal kialakuló 
kapcsolatai. Ha ebben otthon 
megértést, és tanácsot kap, 
könnyebben viseli el az első 
csalódásokat. Egy hűtlen ba�
rát, vagy viszonzatlan szerelem 
miatti bánat, bizony, eluralkod�
hat gondolatvilágán, ha nem 
áll mellette az okos, tapasztalt 
felnőtt, aki kilendíti személyes 
gondjainak kátyújából.

A szülők általában komolyan 
veszik iskolás gyermekeik ta�
nulását. Számon tartják ered�
ményeiket. Rossz néven veszik 
a hanyatlást. A gyerekek ke�

vésbé néznek előre. Szeretnek 
iskolába járni: a jelen miatt. 
Nekik az természetes állapot, 
hogy iskolába járnak. Az isko�
la nemcsak munkát, előkészü�
letet jelent a gyermeknek, ha�
nem életformát is. A közösség�
ben formálódik, változik. A 
gyerek iskolai eredménye és 
bizonyítványa nem mindig hű 
tükre értelmi fejlődésének. Jó 
osztályzatok .mellett is előfor�
dulhat, hogy a gyerek gondol�
kodása nem elég önálló, nincs 
igazi érdeklődése, nincs meg�
felelő kezdeményezőképessége. 
De akadnak gyengébb bizo-  
Viyítvánnyal is olyanok, akik 
Valamiben kimagasló tehetsé�
gek. A jó bizonyítvány csak 
egyik jelzése annak, hogy a 
gyerek elvégzi munkáját. Nem 
helyes, ha a szülők kizárólag 
ezt tartják mérvadónak. Nem�
csak az értelem, hanem a szi�
lárd jellem, a kitartás, a kéz�
ügyesség és még sok más jó 
tulajdonság értékesíthető a jö�
vőben. Ezért nem szabad a 
Szellemi tevékenységet sem 
túlértékelni, sem pedig alábe�
csülni.

A kamaszodó gyerekek ellen 
a szemtelenségen kívül egyik 
leggyakoribb panasz, hogy fel �
tűnési vágyban szenvednek. 
Hangoskodők, nincsenek te�
kintettel másokra. Külsejük�
kel ■megbotránkoztatják a fel�
nőtteket. A ruha és a ha j divat 
indoklása mindig: „a többiek 
Is így hordják”. A világért sem 
akarnak lemaradni. Mivel más 
eszközökkel még nem tudják 
érvényesíteni saját egyénisé�
güket, e külsőségekkel akarják 
észrevétetni magukat. Igaz, ne-

Lehet így is, lehet úgy is,
de így kellene. . .

Mi, magyarok többek között 
arról vagyunk híresek, hogy 
szeretünk jól enni és sajnos, 
inni is. Ugyanakkor a jó evés 
családonként mást és mást je�
lent, nem szólva az üzemi ét�
kezésről. Magyarán: táplálko�
zási szokásaink némi kívánni�
valót hagynak maguk után. 
Nem véletlen, hogy az üzemi 
konyha étrendjét kabarétréfák 
után szabadon a dolgozók így 
állítják össze: ha, hétfő, akkor 
valamit visz a víz leves, bocs-  
kortalp szárítva, megkövült 
burgonyával; ha kedd, ak�
kor . . .  és így tovább. Vala�
mennyiünk számára ismerős 
az étrend folytatása. Sok he�
lyen, legyen az akár családi, 
akár üzemi konyha, még min�
dig a mennyiséget, s nem a 
minőséget és a változatosságot 
tartják szem előtt. Pedig 
ugyanabból a költségkeretből 
és anyagból lehet „valamit” 
főzni, de egy kis fantázia hoz�
záadásával (már ínycsiklandó 
ételköltemény is kerülhet az 
asztalra.

Ezért szeretnénk visszatérni 
lapunk decemberi számához, 
amelyben a PMK- ban rende�
zett szakácsversenyről adtunk 
hírt. Mint a tudósításból kide�
rül, a versenyt két, a Szociális 
Hivatal 10- es konyháján dol�
gozó szakács, Boros Aronné és 
a legifjabb versenyző, Egresi 
Mária nyerte meg. Meglátogat�
tuk őket munkahelyükön kí�
váncsiak lévén, hogyan dol�
goznak, mit főznek, amikor ép�
pen nincs verseny.

— Bárki megnézheti az ét�
lapunkat — mondja Boros 
Aronné —, még az ínyencek 
igényeit is kielégíti, pedig ezer 
főre főzünk, nemcsak ízlete�
sen, hanem változatosan is. 
Ugyanaz az étel legföljebb tíz�
naponként kerül a dolgozók, 
elé. Meg kell mondanom, hogy 
mindössze három év óta van 
ez így, amióta Vári Sándorné 
a konyhavezető. Korábban ná�
lunk is ugyanaz volt a verkli, 
mint sok más helyen, egy- egy 
naphoz egy- egy jól, rosszul el�
készített étrend tartozott, ha 
esett, ha fújt.

— A főzés receptje: az
anyagon és a szaktudáson kí�
vül a szív és a fantázia — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Vári Sándorné konyhavezető. 
— Ezzel szemben egy „hagyo�
mányos” üzemi étkeztetést

vettem itt át három évvel ez-  • 
előtt. Korábban a vendéglátó�
nál dolgoztam, onnan hoztam 
magammal főzési tudományo�
mat és az ésszerű, változatos 
táplálkozás szokásának igé�
nyét. Nagyon jó munkatársak�
ra találtam, akikkel el tudtam 
fogadtatni a saját elképzelé�
sem szerinti konyhamunkát, 
akikkel együtt ugyanabból a 
költségkeretből varázsoltuk 
elő, szinte az első pillanattól 
fogva népszerű ételeinket. 
Eleinte nem volt könnyű, hi�
szen a szakképzett főszakácson 
kívül, aki ráadásul helyettesí�
tette a szülési szabadságon le�
vő Mohácsi Györgynét, csak a 
betanított szakácsra, Boros 
Áronnéra számíthattam. De rö�
videsen rájöttem, hogy Boros-  
nénak is nagyon jó érzéke van 
a főzéshez, foglalkozni kezd�
tem vele, figyeltem a munká�
jára. A mostani főszakácsunk, 
Mohácsiné egy éve jött visz-  
sza a szülési szabadságról, és 
mint néhány héttel később el�
mondta, eleinte félt velem dol�
gozni, mert a korábbi vezető�
nél egészen máshoz szokott. 
Végül is olyan jól helytállt, 
hogy a múlt év novemberében 
miniszteri kitüntetésben ré�
szesült.

— Kilenc éve dolgozom ezen 
a konyhán — veszi át a szót 
ismét Boros Aronné. Konyha�
lányként kezdtem, majd kine�
veztek betanított szakácsnak. 
A főzést azóta élvezem igazán, 
amióta Várinéval dolgozom 
együtt. Nem mindegy, hogy a 
dolgozó mosolygó arccal kö�
szöni meg az ebédet, vagy 
„együk meg, amit főztünk!” 
fölkiáltással távozik az ebéd�
lőből. Az általános elégedettsé�
get, azt hiszem, a változatos�
ság mellett az ízesítés állandó 
szem előtt tartásával értük el. 
Nálunk alapos előkóstolás nél�
kül nem kerül terítékre az 
étel.

— A vezetőnőnek köszön�
hetjük azt a szép sikert is, 
amelyet a PMK szakácsverse�
nyén arattunk, ö  biztatott 
mindkettőnket, hogy vágjunk 
csak neki bátran, szinte öntöt�
te belénk az önbizalmat. Rá�
adásul a tőle tanult recept 
alapján készített étellel, a rác 
sertésbordával pályáztam. Ret�
tenetesen lámpalázas voltam. 
De úgy látszik, a verseny tu�
dósítója is az lehetett, mert az 
még csak hagyján, hogy en�

gem Boros Arpádnénak ke�
resztelt el, de azzal, hogy a rác 
sertésbordát brassói aprópe�
csenyének titulálta, végképp 
bizonyságot tett a főzési tudo�
mányokban járatlan férfiúi 
mivoltáról. Ráadásul csak fé-  
lig- meddig tette közkinccsé e 
finom étel receptjét, amely 
így szól: Süss pirosra karikára 
vágott krumplit, készíts egy jó 
lecsót, a kettőt összekeverve 
tedd tepsibe! A tetején helyezz 
el személyenként egy- két na-  
túran sütött sertéshússzeletet, 
öntsd nyakon tejföllel süssd át 
sütőben!

— A szakácsverseny legif�
jabb győztese, Egresi Mária 
hogyan került a Szociális Hi�
vatal 10-es konyhájára dol�
gozni?

— A vendéglátóipari szak�
munkásképző befejezése után, 
mint szakács kerültem a Pos�
ta Szociális Hivatalhoz, amely�
nek néhány konyháján meg�
fordulván szomorúan kellett 
tapasztalnom, hogy képzettsé�
gem ellenére csak a mosogatást 
bízták rám. Nem is nagyon 
volt lehetőségem bebizonyíta�
ni, hogy nemcsgk mosogatni 
tudok, hanem főzni is. Míg vé�
gül az étkezési osztály vezető�
sége és a szakmai instruktor 
felfigyelt rám. Ekkor helyez�
tek át ide azzal az útravaló-  
val, hogy itt megmutathatom, 
mit tudok, mert a vállalat leg�
jobb konyháján, a legjobb ve�
zetővel dolgozhatok együtt. 
Nem csalódtam. Végre a szak�
mámban dolgozom, szeretem a 
munkám, főnöknőm, akitől so�
kat tanulok, mindenben segít�
ségemre van. Ügy érzem, meg 
is bízik bennem, hiszen a ver�
senyre úgy indított: nyerni 
kell! És sikerült.

Ahol a jó gazdasági vezetés�
sel — legyen az ilyen kis kol�
lektíva is, amely kilenc főt 
számlál, s ebből öt fő számít 
állandó tagnak — figyelemre 
méltó eredmények születnek, 
ott a szocialista brigádmozga�
lom is sikereket ér el. A kony�
hai dolgozók brigádja, a Ro�
senberg házaspár brigád 1982 
áprilisában kiváló brigád lett. 
Miért? A válaszokat a dolgo�
zók által mindig hozzáférhető 
vásárlók könyve bejegyzései 
adják. Álljon itt a legutolsó:

„Köszönjük a sok finom 
ebédet, és boldog új évet kí�
vánunk.”

C. C.

Nem kampányfeladat

Törődjünk többet 
nyugdíjasainkkal!

héz lenne válaszolni arra, hogy 
hol itt az egyéniség, mikor 
mindenki farmerban jár, egy�
forma frizurával, ugyanolyan 
cipőben. De ez őket nem za�
varja.

Nem könnyű a szülők és ne�
velők dolga, hogy az arany kö�
zéputat járják, amely az egész�
ségtelen, kirívóan ízléstelen 
túlzások lenyirbálásával mégis 
meghagyja a serdülőknek eze�
ket az apró örömöket, s ezzel 
a szabadság illúzióját. A leg�
több gyerek gyorsan átesik 
ezeken a túlzásokon, mint a 
kanyarón. Többségük amúgy 
is hajlamos a józan középútra. 
Lenézi a piszkos, rendetlen, 
de a túl divatozó társakat is.

A gyermek legfőbb igénye 
az, hogy hagyják gyermeknek 
lenni. A serdülőé az, .hogy ve�
gyék emberszámba, önálló fel�
nőttként szeretne élni, de a fe�
lelősséget tetteiért nehezen 
vállalja. Környezete egyre töb�
bet vár tőle, mégis gyermek�
ként kezeli.

Ez a felemás, ellentmondá�
sokkal terhes időszak évekig 
tart, és a gyereknek is, meg a 
szülőnek is nehéz tudomásul 
vennie a változást és azt áthi�
dalnia. Ez csak akkor sikerül�
het igazán, ha á gyermeket 
kis korától kezdve felnöveke�
déséig mindig emberszámba 
vesszük. Nem éleződhet ki 
semmi, ha a szülök és gyere�
kek az évek hosszú során fo�
lyamatosan együtt élnek. Nem�
csak egy lakásban, hanem va�
lóságosan is. Ha mindig van�
nak közös munkáik, közös szó�
rakozásaik és közös témáik. 
■Érdeklődéssel és rendszeresen 
meghallgatják, megbeszélik 
egymás gondjait. A harmo�
nikus, meleg légkörű család�
ban még a serdülést is köny-  
nyebb átélnie gyereknek és 
szülőnek egyaránt.

Kovács Antalné

AZ IFJÚSÁG HELYZETÉ�
VEL foglalkozó fórumot tartot�
tak a Ferenc Távbeszélő Üzem�
ben. A fiatalok szóban és írás�
ban feltett, többnyire az elhe�
lyezkedéssel, a beilleszkedés�
sel, valamint a lakásgondok 
megoldásával kapcsolatos kér�
déseire Lubi Béláné, az üzem 
vezetője adott megnyugtató vá�
laszt.

FÜZESABONY postahivatal 
tíz saját, valamint Hatvan 2 
nyolc és Miskolc 2 hét dolgo�
zójának részvételével irányítá�
si versenyt rendezett. A vetél�
kedő győztese Kisfucska László 
(Miskolc 2), második Burg- 
mann Ádám (Hatvan 2) lett, a 
harmadik helyet Novák 
György ((Füzesabony) szerezte 
meg.

AZ IRANYÍTÖSZAM- 
RENDSZER bevezetésének 10. 
évfordulójára 2 forint névér�
tékű, a jelenlegi címzés min�
táját, valamint az irányítószá�
mok emblémáját, a hollót áb�
rázoló bélyeget bocsátott for�
galomba a posta.

A nyugdíjasok életkörülmé�
nyeiről, helyzetük részletesebb 
megismeréséről az időskorúak 
évének alkalmából az aktivis�
ták személyes látogatásának, 
valamint kérdőíves felmérés�
nek a révén kaptunk teljesebb 
képet. Ennek alapján szak-  
szervezetünk központi vezető�
sége úgy határozott, hogy a ne�
héz szociális körülmények kö�
zött élő postás nyugdíjasok az 
időskorúak évének alkalmá�
ból egyszeri anyagi juttatás�
ban részesüljenek. Az elhatá�
rozást gyors munka követte. A 
központi vezetőség által meg�
határozott elvek szerint a te�
rületi szakszervezeti bizottsá�
gok eljuttatták az erre szánt 
összeget a csekély nyugdíjból 
élő idős kollégáknak.

Az egyszeri anyagi juttatás 
— a nyugdíj összegétől füg�
gően — 500, illetve 1000 forint 
volt. Szakszervezetünk az eh�
hez szükséges pénzt, amely 
meghaladta az ötmillió forin�
tot, a tagdíjbevételből fedezte.

A Postások Szakszervezeté�
nek több mint 16 ezer nyug�
díjas tagja van, közülük több 
mint hétezren részesültek de�
cember első heteiben ebben a 
kellemes meglepetésben. A 
pénz mellé néhány soros leve�
let is kaptak, amelyben a köz�
ponti vezetőség köszöntötte 
őket.

Ezt követően az ország min�
den részéből jöttek, jönnek a 
köszönő levelek. A hosszú 
évek, évtizedek óta nyugdíj�
ban levők soraiból öröm, ki�
mondhatatlan hála és köszö�
net sugárzik. Nyugdíjasaink 
köszönőleveleit örömmel ol�
vastuk, megőrizzük és köszön�
jük.

Példaként közreadunk né�
hány sort a levelekből:

„Magányos öreg szívembe a 
gyermekkori karácsonyokra 
emlékeztető boldogság örömét 
varázsolta a váratlanul érke�
zett ajándékjuttatás.”

„Mozgássérült vagyok, és 
így minden mozdulatért, amit 
nekem mások tesznek, fizet�
nem kell, de sajnos, nincs mi�
ből. December 22- én kézhez 
vettem az Önök által küldött 
anyagi juttatást, s azt mély 
hálával megköszönöm.”

„Hálás szívvel köszönöm a 
küldött elismerő sorokat és a 
pénzbeni segítséget... 91 éves 
vagyok, beteg, nagyon jól jött 
az anyagi segítség.”

„őszinte szívvel és soha el 
nem múló hálával köszönöm a 
központi vezetőség gondosko�
dását, amellyel lelki erőt és új 
életkedvet is adott.”

„Nagy örömmel és boldog�
sággal olvastam a nagyon szép 
kísérő, kedves levelet, potyog�
tak a könnyeim, sírtam, sír�
tam a végtelenségig. Minden 
szó, minden sor a szívemig ha�
tott. Nem akartam hinni a sze�
memnek, hogy 18 évvel nyug�

díjazásom után megértem ezt 
az örömet, öreg, 76 éves, egye�
dülálló, súlyosan beteg néni 
vagyok.”

„A meglepetéstől alig tud�
tam szóhoz jutni, . . . hosszú 
élettel áld meg a sors, ami 
őszintén szólva már nehézkes, 
jólesik a gondoskodás, az idős, 
kis nyugdíjasok iránti tisztelet 
és szeretet megörvendeztet.”

Az elismerő szavak mögül 
kitűnik az is, hogy a hosszú, 
több évtizedes munkában meg�
fáradt, idős, beteg, egyedülál�
ló, szerény nyugdíjból élő 
szaktársaink további gondos�
kodást igényelnek és remél�
nek.

Hozzátartozók híján ezt a 
gondviselést elsősorban volt 
munkatársaiktól, a szervezett 
dolgozók összefogásától vár�
hatják. Kérjük ezért a szak-  
szervezeti bizottságokat, hogy 
a jövőben, különösen a kisebb 
településeken, ne vétsék sze�
mük elől egyedül élő nyugdí�
jasainkat. Tudjanak létezé�
sükről, hogylétükről, kísérjék 
figyelemmel helyzetük alaku�
lását, a rászorulóknak pedig a 
lehetőségekhez mérten nyújt�
sanak anyagi segítséget.

Hívják meg volt munkatár�
saikat a munkaihelyi rendezvé�
nyekre, tartsanak színvonalas 
nyugdíjas- találkozókat. A 
szakszervezeti napok is kivá�
lóan alkalmasak a kapcsolat 
felvételére és ápolására. Na�
gyon jó kezdeményezés a már 
több helyütt változatos mű�
sort szolgáltató nyugdíjasklub, 
hiszen a színes, gazdag prog�
ramok vonzzák az érdeklődő�
ket. S ha már az öregség az 
ilyen kapcsolatokat is megne�
hezíti, nem maradhat el meg�
látogatásuk, mert a személyes 
találkozást semmiféle anyagi 
juttatás nem tudja pótolni.

A jelenleginél több segítsé�
get nyújthatnak szocialista 
brigádjaink is az idős szaktár�
sak otthonának rendbehozata�
lához. Az szb- k kezdeményez�
zék a rászorulók szociális 
gondozását, vegyék igénybe az 
idősek napközi otthona által 
nyújtott segítséget. Ahol lehe�
tőség van kedvezményes üze�
mi étkeztetésre, ott a nyugdí�
jasok mindennapi ellátási 
gondjait ezzel is mérsékelni 
lehet. A rászorulók térítés-  
mentes vagy kedvezményes dí�
jú beutalásával az üdülés költ�
ségeit is jelentősen csökkent-  
hetik a szakszervezeti bizott�
ságok.

Az időskorúakkal való törő�
dés nem korlátozódhat megha�
tározott időszakra. E munká�
ban mindenkor is a mozgalom 
szerves részét kell képeznie, 
hiszen ez a legutóbbi központi 
kezdeményezés és annak fo�
gadtatása is azt bizonyította, 
hogy még bőven van tenni�
valónk.

Nagy Sándorné

Postatörténetünk tárházából

Beruházás száz évvel ezelőtt
Ezt aztán jól megcsinálták. 

Húszezer forint bért fizetnek, 
és az átalakítás is hétezer fo�
rintba került. És hogy néz ki 
a Kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium postaosztálya a 
Nákó- féle házban a harmadik 
emeleten. Bizony! A háznak 
van három kapuja, és ha vé�
letlenül a rendes bejárókaput 
eltévesztik, akkor az illető 
ügyfél keringhet akár egész 
napon át, amíg a postaosztályt 
megtalálja.

A Lándhíd téren lévő felső 
kapun kell bemenni és a lép�
csőn mindaddig fel- fel- fel, 
amíg az véget nem ér. Nos, ott 
a postaosztály.

A főigazgató úrnak a szo�
bája, amelyet ugyan csak 
kulcslyukon át tekinthettünk 
meg, valahogy még elfogadha�
tó, de az osztálytanácsos urak 
szobái rangjukhoz nem illő 
állapotban vannak.

Az egyik tanácsos úr előszo�
bája úgy néz ki, mint egy tra�
fik, és ott ül egy miniszteri 
titkár. A másodosztályú taná�
csos úr előszobájában ül négy 
magasabb rangú tisztviselő. A 
harmadosztályú tanácsos úr�
nak pedig előszobája sincs. 
Tehát személyzete valahol 
deszkával elrekesztett helyi�
ségben létezhetik.

A postaintézet eszenciája, a 
postajárati iroda egyenesen a 
spájzban vap elhelyezve, 
amelynek két végén az ITT-  
féle, ntagyon is félreérthetet�
len kabinettek léteznek.

Ez tehát az a grand lakás�
iroda, amelyért annyi pénzt 
kiadtak.

★

És most nézzünk körül az 
újonnan felépített főpostán. A 
főposta egy másik világ. Va�
lamikor a legelső főposta a Ré�
giposta utcában volt, onnét, 
mert az már kicsinek bizo�
nyult, elköltözött az Űri (Ké�
sőbb Koronaherceg) utcában 
lévő nemes Trattner Károly-  
féle házba. Az is kicsi lett iké-  
sőbb. Onnét elhurcolkodott a

hajdani Batthyány Fülöp her�
ceg házába, az újabban a mu-  
nicipális bank tulajdonát ké�
pező ócska palotába.

Már e bujdosás is bizonyítja, 
hogy e fontos országos intéz�
ménynek az idők folyamán 
mind nagyobb térre volt szük�
sége, és hogy belső és külső 
fejlődését a szűk helyiségek 
tovább ne akadályozzák, a ma�
gyar kormány elhatározta, 
hogy a közigazgatás legjöve�
delmezőbb ágának, a postá�
nak, és a hozzá felnövő távír�
dának díszes és a célnak meg�
felelő palotát épít föl.

Eredeti terv az volt, hogy 
az épület kétemeletes lesz, és 
egészen a Szervita térig ter�
jed majd. Igen, csakhogy a 
szent Szervita atyák, úgy gon-
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Fesztivál volt Budapesten
A mérlegkészítés mindig 

egy- egy időszak lezárását je�
lenti. A filmművészet azonban 
túllép ezen, s nemcsak azt ál�
lapítja meg visszatekintve az 
elmúlt időszakra, hogy mit is 
mutattak be, hanem módja van 
arra is, hogy az eljövendőt fel�
vázolja. A számadás — mond�
juk így — a filmkritikusi díjak 
kiosztásával kezdődik, és foly�
tatódik az immár hagyományos 
pécsi, illetve budapesti film-  
fesztivál februári eseményso�
rozatával.

Ez az alkalom látványos de�
monstráció is egyben, hiszen a 
szakembereket kivéve talán 
egyetlen művészeti ágban sincs 
módja a fogyasztónak (vagyis 
a közönségnek) arra, hogy el�
lenőrizze az ítélkezőket, fel�
mérje azt, vajon véleményük, 
megállapításaik helytállóak- e.

Sőt, az „ellenőrzés” ezúttal 
kettős. Nemcsak a kritikus, a 
szakmai értékítélet méretik 
meg, hanem természetesen az 
is, ami ennél is fontosabb: ma�
ga a mű. Az egyszerű néző két�
szer ítél. Egyszer akkor, ami�
kor a pénztárnál megveszi a 
jegyet, másodszor, amikor ki�
jőve a moziból vagy másnap 
a munkahelyén véleményt 
mond.

Jr'ecs, illetve Budapest esz�
tendőről esztendőre azonban 
nemcsak afféle művészi bíró�
ság, hanem fontos állomás is. 
A magyar film ünnepe, a meg�
tett út felmérése. Magától ér�
tetődően az idén is az. A mű�
vészek, alkotók meg a nézők 
találkozása, viták színhelye, 
nemzeti filmverseny és cseme�
gének ígérkező ősibemutatók 
sorozata.

1983- ban is ez volt az a feb�
ruár elején megrendezett prog�
ram, amelynek során két bu�
dapesti moziban, a Vörös Csil�
lagban és a Horizont tévémo�
ziban nem kevesebb, mint 31 
produkció került a közönség és 
a Király István akadémikus el�
nökletével működő társadalmi 
zsűri elé.

A 31 filmből 15 vett részt a 
versenyben, míg — és ez a 
szám különösen imponáló — 
16- ot először és a műsorrendet 
megelőzve mutattak be. Külön 
nyomatékot kaptak a mai té�
mák, az égető gondok, a kriti�
kai hang, a bíráló felelősség-  
érzet. Képviseltette magát a 
népszerű- tudományos műfaj 
(Kollányi Ágoston: Noé bár�
kái), az egész estés rajzfilm 
(Gémes József: Daliás idők — 
a Toldi feldolgozása). Akadt 
krimi (Dobray György: Vér�
szerződés), a múltat vizsgáló 
izgalmas dokumentumriport 
'{Sára Sándor: Pergőtűz), mű�
vészarckép (Nádasy László: 
Radványi- portré). Bemutat�
koztak elsőfilmes alkotók (Pé-  
terfy András: Holtpont, Erdős 
Pál: Adj király katonát, Szűr�
éi Miklós:.Hatásvadászok stb.). 
Nagy érdeklődés előzte meg 
Sándor Pál 1956 végi históriá�
ját (Szerencsés Dániel) és Bó-  
dy Gábor új munkáját (Kutya 
éji dala). Akadt sikeres és ke�
vésbé emlékezetes alkotás, 
ahogy az ilyenkor lenni szo�
kott, de a mozik az alkalom�
hoz illően megteltek, hiszen a 
filmek ibarátait mindig vonzot�
ta az újdonság varázsa, külö�
nösen, ha olyan művészek neve 
fémjelzi ezt, mint Gyarmathy 
Lívia (Együttélés), Kézdi Ko- 
'vács Zsolt (Visszaesők), Schif�
fer Pál (Nyugodjak békében) 
vagy Tóth János (Örök mozi). 
Az egykori Balázs Béla- stúdió-  
sok közül Gazdag Gyula (El�
veszett illúziók) és a Gulyás 
testvérek (Ne sápadj) jelent�
keztek új munkával.

1983- ban hiányzott, sajnos, a 
magyar vígjáték és számos 
nemzetközileg jelzett nagy mű�
vész. Ez a távolmaradás azon�
ban sem kimerülést, sem hall�
gatást nem jelent. Velük a for�
gatási menetrend jóvoltából 
minden bizonnyal jövőre, a pé�
csi mérlegkészítés alkalmával 
találkozunk az akkord ősbemu�
tatókon.

Abel Péter

A  Míöalchedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 

március havi programja

M árc iu s  9. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. D r. M o ln á r  
C s a b á n é :  B esz ám o ló  a  f r a n c ia  p o s �
tá n á l  t a r to t t  ta n u lm á n y ú tró l .

M árc iu s  15. (k e d d ) , 15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. S z a b ó  S á n �
d o r  : M ik ro g a z d a s á g i c é lv iz s g á la �
to k , I. r é s z  (G y ő r é s  B é k é s c s a b a  
tá v b e s z é lő g ó c - k ö rz e t  g a z d a s á g i 
ö s s z e h a s o n l í tá s a ) .

M árc iu s  16. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. K is s  C sa �
b a  : A  b u d a p e s t i  h e ly i  s z á ll í tá s i  
re n d s z e r  s z á m ító g é p e s  tá m o g a tá s a .

M á rc iu s  22. (k e d d ) ,  14 ó ra ,  
V e sz p ré m , M T E S Z - s z é k h á z , B a j -  
c s y - Z s il in s z k y  ú t  21. D r. H e té n y i

T a m á s : F r a n c ia o r s z á g i  ú t ib e s z á �
m o ló  (p cm  m ik r o re n d s z e re k ) .

M árc iu s  23. ( s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá rs a s á g  ú t j a  3. M a k k a y  
C s a b a : V á ra k o z á s i  id ő k  m é ré s e
k o r s z e r ű  e le k t ro n ik a i  e s z k ö z ö k k e l .

M á rc iu s  29. (k e d d ) ,  14 ó ra ,  P o s �
ta  K ö z p o n ti K á b e lü z e m , X ., F o g a �
dó  u tc a  4. T ö rö k  Z o l tá n —J á n y  I s t �
v á n :  S z á m ítá s te c h n ik a  a lk a lm a z á �
s a  a  k iv ite le z é s i  m u n k á k  e ls z á �
m o lá s á b a n .

M á rc iu s  30. (s z e rd a ) ,  15 ó ra ,  V I., 
N é p k ö z tá r s a s á g  ú t j a  3. D r. H e té �
n y i T a m á s : T á v k ö z lő h á ló z a to k
k o r s z e r ű s í té s e  v e z e té k  n é lk ü l i  
p c m - e sz k ö z ö k k e l.

dolkodtak, hogy már azzal is 
nagy kegyet gyakorolnak, 
hogy kertjüktől megválnak, 
eladva azt a főposta felépíté�
sének céljára. Se régi kis temp�
lomuktól, se rozoga rendhá�
zuktól nem voltak hajlandók 
megválni. Hiába volt minden 
argumentum, a szerzetesek 
hajlíthatatlanoknak bizonyul�
tak. Templomocskájuk tor�
nyára új tetőt rakattak, be is 
vakolták, szép sárgára, be is 
meszelték, és törpe lakásukat 
háromemeletes dísztelen ma�
gasba vonták, hogy az ennek 
hátához ragasztott országos 
postapalotával egy, csakis tég�
la szerinti értelemben vett 
színvonalon álljon. Mit lehe�
tett tenni? A szépen elterve�
zett főpostát, amely három ut�
cára és egy térre tekintett vol�
na, a forgalom gyújtópontjá�
ban, és olyan palota lett vol�
na, amely szépségében bár�
mely főváros postaépületén 
túl tenne, így aztán két szűk 
utcában és egy közben szé�
gyenkezik hatalmas főhomlok�
zatával, szobraival, fönséges 
portikusával és archit- sávjai-  
val. Ez okból persze, ami nem 
telt ki az egymásmellettiség-  
ből azt pótolni kellett az egy-  
másfölöttiséggel. A szélesre 
kivetett arányok összezsugo�
rodtak, a lépcsőháziak szélessé�
ge átcsapott a szűkmellűsógbe. 
Két szellősnek tervezett udvar 
eggyé szorult. De még így is, 
fogyatkozásaiban is Szkal-  
niczky és Koch e műve egyike 
a legimpozánsabb középüle�

teinknek, amelyben: tekintve, 
hogy a terület szűk voltával 
lépten- nyomon meg kellett 
küzdeniük, jelesül oldották 
meg a rájuk hárult nehéz fel�
adatot.

Magáról a postaépületről, és 
arról a szárnyról, ahol a táví�
róhivatal helyezkedik el, sok 
képet és leírást közöltek az 
újságok. Most nem is a posta-  
hivatalnak szánt feléről, ha�
nem a Gránátos utcából belép�
ve az udvarra, erről a képről 
kívánunk szólni.

Az udvart középen karcsú, 
takarosán mintázott vasoszlo-  
pokon nyugvó kocsiszín vá�
lasztja ketté, amelynek tetejé�
ben üveg csarnokfolyosó köti 
össze az emeletnek egymással 
szembe néző oldalait. Emelő�
gép szolgál fel ide, valamint 
azt használják a föld alatti 
raktárakban is, honnan s hová 
nagyobb árucsomagokkal ra�
kodnak föl és rakodnak le a 
postaszekerek. A talajt nesz�
fogó aszfalt, az udvart pedig 
üvegtető borítja be.

Az egész épület technikai 
beosztásánál a legújabb vív�
mányokat használták föl.

A postapalota a benne össz�
pontosuló és belőle kiinduló 
nagy forgalom történelmi, mű�
szaki és tüzetesen vett közle�
kedési részletei, nem különben 
dolgozóinak bemutatása, már 
más témakörbe tartozik.
(Posta Közlöny 1875. évf. 30. és 
1876. évf. 41. szám)

Halmi Ida gyűjtéséből

Takarékosság —  méghozzá ésszerűen
Az elmúlt év novemberében 

— a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának rendezésében — a 
szocialista országok nemzeti 
központjainak osztályvezetői 
tanácskozást tartottak. A meg�
beszélés témája: a szocialista 
munkaverseny a tudományos�
technikai haladás körülményei 
között. Az ez alkalomból rög�
tönzött kis kiállítás anyagában 
találkoztunk a Posta Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság 
Bláthy Ottó és Fresnel szocia�
lista brigádjának devizakímé�
lő, valamint energiamegtaka�
rítást eredményező újításai�
val. Az ésszerű takarékosság 
jegyében végzett figyelemre 
méltó munkájukról készült ez 
a riport.

Az igazgatóság Trefort ut�
cai épületében brigádvezetők, 
brigádtagok és szakvezetőik 
körében beszélgetünk. Kiss Fe�
renc, a Bláthy Ottó szocialista 
brigád vezetője, Takács Gábor 
és Walter Jenöné brigádtagok, 
Szűcs Ferenc, a Fresnel szo�
cialista brigád vezetője, Kozák 
Géza brigádtag és Kiss József, 
valamint Molnár Béla osztály-  
vezetők a legnagyobb szerény�
séggel, az ismerkedés után fel�
oldódva, kötetlenül mondják 
el már megvalósított elgondo�
lásaikat, ötleteiket.

— Kiss Ferenc: — Tekintve, 
hogy lapunkat, a Postás Dol�
gozót a mi műszaki munkánk�
tól távol eső postás kollégák 
tízezrei olvassák, némi tájé�
koztatást kell adnom erről a 
munkáról. Az ország rádió- , 
televízió-  és mikrohullámú ál�
lomásainak üzemeltetése a 
szorosan vett feladatunk, és 
ehhez jelentős mennyiségű vil�
lamos energiát használunk fel. 
Ezenkívül igen sok olyan im�
portanyagra van szükségünk, 
amelyekért az ország súlyos 
devizával fizet. A legjelentő�
sebb ilyen anyagok a nagy 
teljesítményű elektroncsövek.

Az üzemtechnikai osztály 
tartja kézben az energia-  és 
valutamegtakarításokat ered�
ményező munkák jó részét, 
olyan formában, hogy például 
a nyugati importcsöveket szo�
cialista relációban vásárolt 
vagy hazai előállítású csövek�
kel, ráadásul forintért besze�
rezve helyettesítjük. Ebből 
már az elmúlt évben több 
mint hárommilió forint meg�
takarítás adódott, természete�
sen ezt a cserét a rádióhallga�
tók és a televíziónézők egyál�
talán nem veszik észre. Ezek 
a csövek már magukban véve 
megtákarítást eredményeznek, 
mert nem devizát adunk értük, 
ezenkívül energiát is megtaka�
rítanak azzal, hogy a beren�
dezés kevesebb villamos ener�
giát vesz fel a hálózatból.

Kiss József osztályvezető 
némi kiegészítő magyarázatot 
fűz hozzá: — Az energiavál�

ság, az ezzel összefüggő im�
portkorlátozás és az emiatt 
szükségessé vált takarékos�
ság vezetett bennünket arra, 
hogy gondolkodjunk. A fo�
rintért beszerezhető, vagy ha�
zai előállítású csövekben ta�
láltuk meg a lehetőségét a leg�
eredményesebb takarékosság�
nak. Természetesen több éves 
előkészítő munka, az iparral 
kialakított együttműködés, a 
mérések üzemi tapasztalatai 
járultak hozzá, hogy ezek az 
eszközök valóban helyettesíte�
ni tudják a tőkés devizáért 
behozott alkatrészeket. Ered�
ményeink közé tartozik még a 
mikrohullámú berendezé�
seinkben a hazai haladó hul�
lámú csövek alkalmazása. A 
korábbi 10 ezer órával szem�
ben például a pécsi mikrohul�
lámú láncon 30 ezer égésórán 
át üzemelt a magyar cső. 20 
ezer óra megtakaritása nem 
kevés, hiszen két csövet tesz 
ki, és ráadásul olcsóbb is.

— Említésre méltó — kap�
csolódik be Kozák Géza, a 
Fresnel brigád tagja —, hogy 
a precíz működéséről híres ja�
pán berendezésekkel sugároz�
tuk a televízió II. műsorát. A 
Bláthy Ottó és a Fresnel bri�
gád ezeket a precíz japán be�
rendezéseket kísérletképpen 
átalakította, korszerűsítette, s 
ennek eredménye további lé�
nyeges villamosenergia- meg-  
takarítás. Ezzel az átalakítás�
sal a klystronok (végerősítő 
csövek) élettartama is megnő. 
A kísérlet 1982 novemberében 
fejeződött be. Azt már kiszá�
mítottuk, hogy maga az átala�
kítás költsége egy év alatt 
megtérül.

Az üzemviteli műszaki osz�
tály vezetője, Molnár Béla a 
következőket fűzi hozzá: A
solti Kossuth- adó óránként 2 
megawattot (2 ezer kilowattot) 
fogyaszt. Aki már hajnalban 
talpon van, hallhatja, hogy a 
Kossuth- adó elkezdi műsorát 
egy sípoló hang adásával, majd 
fél ötkor felhangzik a Rákóczi-  
induló. A sípolás úgynevezett 
előkészítő idő. Ez körülbelül 
20 percig tartott korábban, s 
ez idő alatt mértük az adóbe�
rendezés minőségi jellemzőit. 
Ma már 5 perc is elegendő eh�
hez a méréshez. A megtakarí�
tást bárki könnyen kiszámol�
hatja.

— Az újakkal felváltott ré�
gi típusú adóberendezéseket 
nem hagytuk „parlagon hever�
ni” — kapcsolódik be Szűcs 
Ferenc, a Fresnel brigád veze�
tője. Három esetben ezeket a 
vidéki adóállomásokra telepí�
tettük át, növelve az ország 
rádió-  és tévé műsorral való 
ellátottságát. Ez úgy történt, 
hogy az áttelepítés előtt a 
törzs és az állomások brigád�
jai szerződést kötöttek, az 
adókat közösen bontottuk le, 
szállítottuk az új helyre, s 
alakítottuk ki a szükséges vil-  
lamosenergia- rendszert. így te�
lepítettünk adót Győrben, Mo�
sonmagyaróváron, Nagykani�
zsán és Sopronban. Tiszta meg�
takarításunk 1 millió 360 ezer 
forint, ennyit számlázott volna 
a BHG. A brigádok az adóbe�
rendezések korszerűsítését és 
felújítását is elvégezték.

— Jó, hogy szóba kerültek a 
vidékiek is — szól ismét Mol�
nár Béla osztályvezető —, 
mert az igazgatóság területén 
több mint 120 szocialista bri�

gád van, s bizony, az elmon�
dott sikerek a többi brigád jó 
munkáját is magukba foglal�
ják. Egyébként a rádió és a te�
levízió dolgozóival, brigádjai�
val is vannak együttműködési 
szerződéseink.

Takács Gábor, a Bláthy Ottó 
brigád tagja szinte válaszol 
arra a fel sem tett kérdésre, 
hogyan tovább.

— Nincs megállás, tovább 
kutatunk, mit lehet még meg�
takarítani. Nemrég a Bláthy 
Ottó brigád összeállított egy 
sokoldalúan használható digi�
tális multimétert, forgalmi 
értékének 20 százalékáért.

Kozák Géza még elmondja, 
hogy tevékenységük az ország�
határon túlra is kiterjed. Pél�
dául az Angolai Népköztársa�
ságban folyó függetlenségi 
harcok során felrobbant tévé�
adóhoz a Fresnel brigád készí�
tett berendezést. Ezenkívül egy 
országgyűlési interpellációt 
követően Lillafüred és Felső�
hámor tévéműsorral való ellá�
tásához készítettek két 2 W- os 
átjátszó adóberendezést és eh�
hez antennarendszert is tele�
pítettek. A berendezést nem 
lehetett hazai gyáraktól meg�
vásárolni. A telepítéshez nagy 
segítséget nyújtott az emődi 
Istvánffy szocialista brigád is.

Forintban, devizában a meg�
takarítások értékét ki lehet 
fejezni, de szinte lehetetlen fo-  
rintosítani azt a szellemi mun�
kát, az értékes, hasznos több�
letmunkához való hozzáállást, 
amellyel a két brigád az igaz�
gatóság szak-  és társadalmi 
vezetői által meghatározott cé�
lok elérésén fáradozik nap 
mint nap.

Dénes Géza

Parányi kis falu, mely meg-  
búvik a Bakony lankáin Zánka 
alatt. Monoszlónak hívják ... 
Az emberek itt nemcsak ba�
rátságosak, barátkozók. Szó-  
longatják a tájékozódó idegent. 
No meg invitálják. Koccintás�
ra, amolyan igazi nedűvel, me�
lyen „visszaérzík” a szőlő il�
lata is.

Mikor mondom, hogy a .pos�
tára jöttem, utamat állják. Kö�
röttem embergyűrű. Kérdések 
özöne árad. Honnét jött? Ta�
nácsi vagy postai ellenőr? 
Ugye nem akarja máshova 
hívni Erzsikét? — Vagy talán 
nem is tudja, hogy ő nemcsak 
a postásunk hanem a „taná�
csosunk” is? — Egyiknek sza�
vába fűződik a másiké. Erzsi�
ké neve köré fonódnak egysze�
rű, de igaznak hangzó vallo�
mások. Mintha valamennyiük-  
höz hozzátartozna. Rokoni... 
nem, hanem valami szívbéli 
kötelékkel.

★

— Regéltek rólad, míg idáig 
értem, sokat, nagyon sokat. 
Mondd, mióta bűvölöd az em�
bereket e pici kezelőablakon át
— kérdezem Balogh Imrénét
— a fiókposta vezetőjét.

— 1967- től. Ugyanis akkor 
jutott el kérésünk — egyéb in�
tézményekhez írt sok korábbi 
folyamodvány után — a Sop�
roni Postaigazgatósághoz. Kir- 
kovits István — akkor még he�
lyettes igazgató — néhány na�
pon belül, ahogy megkapta a 
közkívánságot tartalmazó leve�
let, eljött Monoszlóra. A ter�
melőszövetkezetiekkel, taná�
csiakkal is beszélt, mit 
is akar ez a tenyérnyi 
falu, maroknyi nép. Intéz�
kedésre nem kellett várni. Jött 
a pecsétes papír. Rendben.

MONOSZLÓ
Megkérdezték: vállalom- e,
hogy Zánkán tanuljak néhány 
hétig szakismeretet. Természe�
tesen igenit mondtam.

— Hány embert szolgálsz 16 
esztendeje?

— Induláskor majdnem 
négyszáz lelkes volt ez a kis 
falu. Sajnos, lassan elnéptele�
nedik. A természet varázsa 
nem elég a kötődéshez. Ahol a 
kenyérkereseti forrás, ott az 
otthon is. Elvándoroltak Ta�
polcára, Veszprémbe. Ma már 
csak száznyolcvanán vagyunk.

— Gondolom, a folyamattal 
párhuzamosan a postaforga�
lom is jelentősen csökkent?

— Ez természetes. Azért 
pénzforgalmunk eléri az egy�
milliót negyedévenként. A tsz 
nem vonja le a tagság tartozá�
sát a bérből, így havonta itör-  
lesztenek. Nálunk pedig sza�
porodik a pénzkezelés. Azután 
a lapterjesztés is elfogadható 
szinten van. Persze, ez nem az 
én érdemem, hanem Annus -  
káé, a kézbesítőmé.

— Havonta hány szombaton, 
vagy vasárnapon kell dolgoz�
nia Annuskának?

— Minden hét vége szabad. 
A rendelkezés kiadása után 
azonnal megoldottam az alkal�
mi kézbesítést. Évi szabadsá�
gát is így tudom kiadni. No, 
nem én döntöttem e kérdés�
ben. Hisz jelentős anyagi jut�
tatásról is szó volt. Annuska a 
pihenést választotta, úgy vé�
lem, helyesen. Évtizedek óta 
refrénként hangzott ez a téma

szakszervezeti tanácskozáso�
kon. Ha nem maradt pusztába 
kiáltott szó, akkor értelmesebb 
élni a megszerzett lehetőség�
gel e módon talán.

— A falubeliektől hallottam,
mi mindent teszel értük, he�
lyettük. Nem kell órákig vára�
kozniuk telefonkapcsolásra. Te 
rendezed hivatalos ügyeiket, 
tolmácsolod testvérnek, rokon�
nak az üzenetet. Csak zárás 
előtt térnek vissza ügyfeleid, 
hogy megkérdezzék: sikerült-e. 
És hogy mondhassák: köszö�
nöm Erzsiké. De a „tanácsos�
ra” vonatkozó megjegyzésüket 
nem értettem.

— Átszervezések voltak az 
államigazgatási szerveknél is. 
Miután a tanácsi kirendeltsé�
get megszüntették itt is, meg�
kértek, végezzem én ezt a 
munkát. A postai 1700 forintos 
fizetés mellé jól jött a tanácsi 
honorárium is. No meg ez bi�
zalmat is jelzett. Másrészt úgy�
is hozzám jön a falu népe pos�
tai ügyiben. Miért ne látnám el 
egyúttal ügyes- bajos dolgaikat, 
melyek ugyan más jellegűek, 
mint a postai szolgáltatás, de a 
munkaidőbe ez is belefért.

— Mégis — pontosabban — 
mit csinál a „tanácsos" Erzsiké, 
milyen ügyekben tevékenyke�
dik?

— Tanácstagjainkkal rend�
szeresen kapcsolatot tartok. A 
falugyűléseket szervezem. — 
Adóíveket ellenőrzők, a hát�
ralékosokat értesítem, az iga�
zolásokat láttamozom, és a ta�

nácsi kirendeltségre tartozó 
egyéb feladatokat látom el. 
Ezek egy része magánjellegű, 
többsége egészségügyi, vagy 
más közérdekű ügyben való el�
járás, közvetítés, intézkedés, és 
a lakosság tájékoztatása. De ez 
utóbbiban segítségemre van a 
technika. Van egy hangosbe�
mondó berendezés. De szíve�
sen mondogatom ott a jobb 
híreket, s hirdetéseket is köz�
lök.

— E „dupla" szolgálattal kö�
telezted el magad ez évre is, 
megújítva szerződésed. Nincs 
valami terved, álmod, amely 
más jellegű — és nem csupán 
a falucska életéhez kötődik?

— Van. Természetesen csa�
ládomhoz kapcsolódó. Lányom, 
fiam már kiröppent ottho�
nunkból, megkeresve ki- ki a 
maga fészkét. Férjem Szent-  
antalfán tanít — és mi itt egy 
szolgálati lakásban élünk Mo-  
noszlón. Az 1700- as évek kö�
zepén épült ódon iskolaépület�
ben ketten maradtunk. Laká�
sunk körül a sziklák közé, kö�
vek helyére viruló kertet ala�
kítgattunk, hogy barátságo�
sabb legyen az öreg ház, az 
otthonunk. Szeretnénk megvá�
sárolni a tanácstól, és kamat�
mentes kölcsönt kérni az igaz�
gatóságtól, hogy a miénk le�
hessen az, amit eddig is úgy 
gondoztunk, mint más a saját 
háza táját. Reménykedtünk, 
hogy a 200 esztendős épületért 
— mely átépítésre szorul — nem 
kér túl magas árat a tanács. 
Talán szólhatok egy másik ál�
munkról is? Ez, bizony, túlvisz 
falunk határain. Szeretnénk 
utazni, meglátni a tengert, a 
bolgár partokon .. .  Ugye nem 
álmodom túlságosan merésze�
ket .. .

Székelyné Bálint Ilona



A szociálpolitikai rangsor élén — a lakás

Tervek és akciók a budapesti postások otthonalapítására
Beszélgetés dr. Palotás Magda vezérigazgató-helyettessel

1982-ben a Magyar Posta a fejlesztési, a részesedési és a 

társadalmim unka-alapból 1155 dolgozónak adott lakás�

építés! támogatást. Ha ehhez a kamatmentes hitelhez, 

amely megközelítően 97 millió forint volt, hozzáadjuk az 
építkezők egyéb módon való segítésének összegét, kiderül, 
hogy a támogatás, pénzben mérve, százmilliónál is többre 
rúg. Ugyan senkit nem akarok a számokkal elkápráztatni, 

de úgy gondolom, az alábbi statisztika páratlan: 1969-töi 

1982-ig egy községnyi postás dolgozó — vagyis több, mint 

kilencezer ember megtakarított pénzét egészítették ki 
azért, hogy otthonalapítási törekvéseiket valóra válthassák. 
'Ex a sok száz millió forint egy igen jellegzetes szociálpo�
litikai tervre utal. Ennek elveiről és gyakorlatáról beszél�

gettünk dr. Palotás Magda vezérigazgató-helyettessel.

— Távol áll tőlem, hogy el�
vitassam a budapesti postások 
érdekében tett lakásakciók je�
lentőségét, de a rászorulók 
nem a „mindenséggel” mérnek. 
Már pedig az említett tervek 
eléggé távoli időpontokkal ke�
csegtetnek. Elérhetőbb közel�
ségben nincs semmiféle lehe�
tőség, megoldás?

— A kérdésre azt tudom vá�
laszolni, hogy próbálkozunk. 
Megpályáztunk például a IX. 
kerületben egy emelet- ráépíté�
si akciót, ami 36 lakást jelen�
tene már 1985- re. Csatlakoz�
tunk egy tárcaszintű lakásépí�
tési akcióhoz, amelyet az AFIT 
szervez. A közlekedési lakóte�
lepen 1985- ig bezárólag meg�
kapunk 32 lakást. A tervidő�
szakban várhatóan 150 postás 
családot tudunk új otthonába 
költöztetni. Több elképzelé�
sünkkel amiatt topogunk egy

— A közelmúltban, a Postá�
sok Szakszervezetének elnök�
ségi ülésén azt mondta egy fel�
szólaló, a lakás életfeltétel. Ha 
jól tudom, az ön véleménye 
ugyanez.

— Ha egy szervezet felisme�
ri, hogy lakás nélkül nincs nor�
mális élet, nincs kiegyensúlyo�
zott, harmonikus személyiség, 
és nincs szociális biztonság, ak�
kor ennek a szervezetnek el�
sőrendű kötelessége mindent 
megtennie azért, hogy embe�
reit lakáshoz' segítse. És ha ez 
a szervezet feléri ép ésszel, 
hogy az ilyen támogatásnál 
erősebb megtartó kapocs sem�
mi sem lehet, és semmi sem 
garantálhatja jobban a hely�
hez kötöttséget, akkor már ket�
tős oka van arra, hogy a szo�
ciálpolitikai rangsort a lakás�
ügyekkel nyissa. Azt is mond�
hatnám, személyes kérdést csi�
nálok ebből, Mégpedig azért, 
mert a posta jövőjét, szolgálta�
tásainak fejlesztését, a lakos�
ság igényeinek kulturáltabb 
kielégítését én nem csak a gé�
pesítéssel és a bérek rendezé�
sével kapcsolom össze, hanem 
a lakásviszonyaikat tekintve 
rendezett életet élő postás dol�
gozókkal is. S tán mostanság 
furcsán hangzik, mi a szinten 
tartást kötelezőnek tarjuk, ám 
egyúttal minden módon arra 
törekszünk, hogy a segítettek 
számát és a támogatás mérté�
két is növeljük.

— Átnéztem a posta idei, la�
kásépítési támogatási terveze�
tét. Ebből kiderült, hogy jólle�
het az igény a tavalyihoz vi�
szonyítva jelentősen növeke�
dett — 1982-ben 665-en kér�
tek kölcsönt, 1983-ban pedig 
790-en — mégis teljes körű lesz 
a kielégítés. Egy dologban 
nincs javulás. Budapest válto�
zatlanul a vidék után kullog. 
Miért nem tud a posta hatha�
tós segítséget adni a főváros 
postásainak lakásgondjaik 
megoldásában?

— Ezek tények. Ebben az 
évben 650 vidéki és 140 buda�
pesti dolgozó szerepel kölcsön-  
listánkon. Ez a 18 és fél száza�
lékos budapesti arány már 
csak azért is igazságtalan, mert 
a foglalkoztatottak összlétszá-  
mának 40 százaléka a főváros�
ban dolgozik. És persze joggal 
kelt rossz érzéseket a segítség 
csekély mértéke, ha tudjuk, 
hogy a pesti ember nehezeb�
ben és drágábban jut lakáshoz, 
mint a vidéki. Szeretném alá�
húzni ezt a körülményt, mivel 
a posta cselekvőképességét 
ugyanazok az okok hátráltat�
ják, mint az egyénét. Neveze�
tesen a fővárosi lakáskiutalási 
rendszer, a csekély telekvásár�
lási lehetőség, és a lakások csil�
lagászati ára. Azért ne higgye, 
hogy ölbe tett kézzel szemlélő�
dünk. Sok tervünk és sok fo�
lyamatban levő akciónk van.

A „malmokkal” mindig baj van

— Tavaly ön egy bizottság élé�
re állt, amelyben a vezérigaz�
gatóság és a szakszervezet jó 
néhány munkatársa tevékeny�
kedett hónapokon át. A bi�
zottság vállalta annak kiderí�
tését, hogy mik a lehetőségek 
a kis • jövedelmű fiatal háza�
sok, az egyedülállók, a megta�
karítással már rendelkezők, 
valamint a nyugdíjas postás 
dolgozók lakáshelyzetének or�
voslására. Mit hozott ez a vizs�
gálódás a budapestiek „kony�
hájára”?

— Nem sorolnám, mi min�
den derült ki és ki mindenki�
nek az ötlete épült ibe végül a 
bizottság javaslatába. A lényeg 
az: döntés született, hogy száz 
lakás telepszerű építésére 
nyújtunk be igényt a Fővárosi 
Tanácshoz. Az engedély a VII. 
ötéves tervidőszakra várható. 
Ezeket a lakásokat azoknak a 
postás dolgozóknak szánjuk, 
akik az építkezéshez szükséges 
induló tőkével rendelkeznek. 
A fiatal házasak dolgában is 
sikerült végre lépnühk. Ők

helyben, hogy nincs telek. Már 
pedig telek nélkül a legjobb 
szándék is csak szándék ma�
rad. De ha már Pestről faggat, 
hadd yiondom el a régi ötlete�
met. Rengeteg postás nyugdí�
jas él a fővárosban. Közöttük 
jó néhány egyedül, magányo�
san, mások viszont nagyobb 
lakásban, kettecskén. Jó lenne 
valamiféle fórumot találni, 
amely összehozhatná őket a 
nagyobb lakásra törekvőkkel. 
Tovább megyek. Még azt is el 
tudnám képzelni, hogy ezen a 
módon fiatal postáslházaspá-  
rok, vagy egyedülállók eltartá�
si szerződést kötnének idős 
postásokkal. Meggyőződésem, 
hogy Budapesten ezzel a mód�
szerrel is nyélbe lehetne ütni 
jónéhány lakásügyet, és így is 
rendeződhetne több, jelenleg 
megoldatlan, mondjam azt, kö�
rülményes élet.

változtatásoknak az ismereté�
ben készült, mégis úgy vélem, 
nem ez a kollektíva tájékozta�
tásának a legmegfelelőbb esz�
köze. Tervezik-e valamilyen 
népszerű kiadvány megjelen�
tetését abból a célból, hogy a 
jogilag tájékozatlan dolgozók 
is pontos és biztos eligazítás�
hoz jussanak?

— Jogász létemre sem vál�
lalkozom most a paragrafusok 
hatásainak tételes elemzésére. 
Azt azért megjegyzem, hogy a 
munkáslaikás- építéshez nyúj�
tott állami támogatás megszű�
nése várhatóan növeli majd a 
postai kölcsönigényeket. Ne�
künk ezzel számolnunk kell. 
De számolnunk kell az egysé�
ges lakástámogatási alappal is, 
amely magába foglalja a társa�
dalmi munkából képzett ala�
pot. Egyébként a vezérigazga�
tóságon már készül a központi 
tájékoztató füzet, amelyet nyár 
közepére szeretnénk minden 
igazgatósághoz eljuttatni. Eb�
ben példáikkal magyarázzuk és 
értelmezzük az előírásokat, a 
lehetőségeket. Hallottam pél�
dául olyan esetről, amelyben a 
postás férj és a postás feleség 
is kapott vállalati kölcsönt, a 
házuk fel is épült, ám egyszer 
csak kenyértörésre került sor. 
A lakásban maradt a feleség a 
gyerekekkel, a férj pedig eltá�
vozott. A kérdés így fogalma�
zódott meg: mivel az asszony 
maradt a lakásban, vajon a 
felvett két kölcsön is őt terhe�
li? Az esetet azért említettem, 
mert az élet sok furcsa helyze�
tet teremt, amelyben a jogsza�
bályokon kívül a méltányos�
ság és az emberiesség szem�
pontjait is érvényesíteni kell. 
Nos, a mi kis kiadványunk az 
ilyen esetekre is megadja a 
megoldás módját.

lakásalapra! A szakszervezet 
említett elnökségi ülésén töb�
ben méltánytalannak tartot�
ták, hogy az a dolgozó, aki eb�
ből az alapból a kölcsönözhe�
tő maximumot, tehát 30 ezer 
forintot kap, köteles tízéves 
postai szolgálatot vállalni. Azt 
mondták, az adott pénz, és az 
elvárt hűség nincs egymással 
arányban, hiszen az öröklakást 
vásárlónak 160 ezer forint köl�
csön ellenében kell 15 eszten�
dei maradásra vállalkoznia. 
Sok vita volt afelett is, hogy 
mire költhető a társadalmi 
munkából származó alap. 
Miért nem lehet ebből például 
azoknak a dolgozóknak kölcsö�
nözni, akik rajtuk kívülálló 
okok miatt képtelenek kifizet�
ni a lakás-használatbavételi 
díjat?

— Egy percig sem kétlem, 
hogy a tíz év meg a 30 ezer 
forint együtt kissé furcsa. De 
éppen azért, mert ez a pénz 
súlytalan, iha valaki el akar 
menni, ettől ugyan nem retten 
meg, sőt, a súlyosnak ható év�
tized sem tartja vissza. Ha meg 
valaki maradni akar, nem fog�
ja számolgatni az esztendőket. 
Ami viszont a feltétel módosí�
tását illeti, nincs akadálya, te�
kintettel arra, hogy a kollek�
tív szerződés társadalmi vitája 
most kezdődik el, és ha a kö�
zösség elveti a tíz évet, és mást. 
javasol helyette, akkor ez a 
más lesz érvényes. A másik vi�
tához csupán annyit tennék 
hozzá: a társadalmi munkából 
képzett alap elosztásának, fel-  
használásának elveit a dolgo�
zók maguk határozzák meg. 
Ha akarják, öregjeikre költik, 
ha akarják, nagycsaládosaik 
támogatására és így tovább. Ha 
lakástámogatásra szánják, a 
jogszabályok értelmében la�
kás- használatbavételi dí jra ak�
kor sem lehet felhasználni. 
Kétségtelenül nagy a szóródás 
a rászorultságban. Követke�
zésképpen lehetnek, s nyilván 
vannak is olyan segítségre szo�
ruló családok, amelyek a la�
káskiutalással a kezükben is-  
kétséglbeejtő helyzetben van�
nak, hiszen nincs miből és. ki�
től összehozni a 30—40—50 ezer 
forint használatbavételi díjat. 
Ebben az esetben az új előírá�
sok szerint a tanács és az OTP 
segítségét lehet igénybe venni.

A megtartás eszközei

— A vezérigazgatóság és a 
szakszervezet közös előterjesz�
tésében olvastam, hogy növek�
szik azoknak a száma, akik la�
kásépítési kölcsönnel a zsebük�
ben, a szerződésben vállalt 
idő előtt szüntetik meg munka- 
viszonyukat. 1980-ban 25. 1981- 
ben 42, tavaly pedig már 55 
ilyen esetet rögzítettek a „vesz�
teséglistán”. A kilépők közül 
ugyanis mindössze 13 ember fi �
zette vissza egy összegben a 
kapott vállalati kölcsönt. A 
szakszervezet elnökségi ülésén 
többen komolyabb szankciók 
bevezetését sürgették. Mi a vé�
leménye a tendenciáról és a 
szankciókról?

— Az élet nem állóvíz. Hoz�
zá tartozik a mozgás is. Annyi 
minden történik egy- egy csa�
láddal, haláleset, elköltözés, 
betegség, a nem postás házas�
társ munkahelyének megvál�
tozása, az egészségi állapot 
romlása miatt valamiféle 
könnyebb tevékenységi kör ke�
resése, de minek soroljam, en�
nek se vége, se hossza. Szerin�
tem az a lényeg, hogy a köl�
csön ne vesszen el, hiszen 
azért valamennyi postás meg�
dolgozott. Tehát a közösség 
kölcsön adott pénzének vissza 
kell jutnia a közösséghez. Én 
csupán ennek a szankciónak 
vagyok a híve. Különben a 
megelőzés eszközei az igazga�
tóságok kezében vannak. Az 
egyik eszköz: olyan légkört,
olyan munkaihelyi közérzetet 
teremteni, hogy ilyen fogyaté�
kosságok miatt egyetlen dolgo�
zó se hagyja el a postát. A má�
sik eszköz, a körültekintés. Az 
a tény ugyanis, hogy mi a jo�
gos és a feltételeknek megfele�
lő Igényeket ki tudjuk elégíte�
ni, senkit sem hatalmazhat fel 
az elhamarkodott döntésre. Ez�
zel a jogkörrel éljenek a he�
lyi szakszervezeti bizottságok, 
a bizalmi testületek és az el�
sőként ajánló posztosak, a bi�
zalmiak. Az elbírálásnál ne 
hagyják ki a jó munka, a meg�
bízhatóság, egyszóval az emberi 
„minőség” szempontjait sem.

Ha tehát gond a kölcsönt ka�
pott dolgozók szerződésszegé�
se, akkor az véleményem sze�
rint az igazgatóság gazdasági 
és társadalmi vezetőinek dön�
tését kérdőjelezi meg, az ő 
munkájuk hiányosságait kell 
látni mögötte. Ami egyebek 
között azért elfogadhatatlan, 
mert a posta politikai kérdés�
nek tartja a vállalati lakásépí�
tés támogatását.

— Az 1983. január elsejével 
életbe lépett lakásügyi jogsza�
bály-módosítások a munkálta�
tói lakásépítési támogatást is 
érintik. A posta kollektív szer�
ződésének erre vonatkozó mel�
léklete ugyan már ezeknek a

Kis pániért nagy hűség

— Az előbb említette a tár�
sadalmi munkából képzett la�
kásépítési alapot. Mi a tapasz�
talatuk, élnek-e az igazgatósá�
gok ezzel a lehetőséggel?

— Nem mindegyik, és nem 
eléggé. Tavaly például az igaz�
gatóságok összesen 72 dolgo�
zót támogattak saját társadal�
mi .munkáiból származó lakás�
alapjukból, ami körülbelül 
megegyezik az ezt megelőző 
eszrtendő adatával. Megjegy�
zem, az egymillió körüli összeg 
fő forrása nem a többletmun�
ka volt, hanem a korábban 
adott kölcsönök visszatérülése. 
Kivétel persze akaid, hiszen a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság, a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság, valamint a Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság és 
a Rádió-  és Televízióműszaki 
'Igazgatóság éppenséggel a 
munkaidőn kívüli munkával 
jutott olyan summához, amely 
munkaalapot képezett. Áldá�
sos lenne, ha mondjuk egy 
kommunista műszak bevételét 
minden igazgatóság megaján�
laná évente a fiatalok házának 
felépítéséhez, a másikat pedig 
a lakásalap növelésére szánná. 
Természetesen az igazgatósá�
gok dolgozói maguk döntik el, 
hogy a többletmunka bevételét

mire használják fel. Az én lo�
gikámat az magyarázza, hogy 
a postaszintű szociálpolitikai 
rangsor mögött postaszintű la�
kásgondok vannak. Vagyis 
minden igazgatóság lakásgond�
ja benne van abban a bizo�
nyos „nagy kalapban”.

— Térjünk még vissza a tár�
sadalmi munkából származó

lehet gyorsítani a i ügyintézést

— A posta ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben is 115 
millió forinttal kívánja 1983- 
ban támogatni a dolgozók la�
kásépítési, vásárlási törekvé�
seit. Ebből az összegből az idén 
790 postás család jut révbe. 34 
szervezetből kerülnek ki a 
kölcsönigények. Mondana va�
lamit azokról az elvekről, ame�
lyek végül is megadják az el�
osztás arculatát?

— Számaink tükrözik el�
veinket. Ezért néhány adattal 
válaszolok a kérdésre. A Mis�
kolci 140, a Budapest vidéki 
126, a Soproni 110, a Pécsi Pos�
taigazgatóság pedig 100 dolgo�
zónak adhat az idén lakásépí�
tési támogatást. Az igénylők

vannak egyébként a legrosz-  
szabb helyzetben, no meg azok, 
akik albérletben, ágybérletben 
és munkásszálláson élnek, ami 
úgyszólván lehetetlenné teszi 
számukra a takarékoskodást. 
Ezt a réteget akarjuk segíteni 
egy garzonház felépítésével. Az 
akció „fedőneve” fiatalok há�
za. Terveink szerint száz em�
ber befogadására lenne alkal�
mas, de hogy pontosabb le�
gyek, száz önálló egyszobás 
lakrészből állna, amelyeket há�
zaspárok és egyedülálló fiata�
lok is igénybe vehetnének. Ez 
az első otthon takarékoskodás�
sal lehetőséget nyújtana a má�
sodik, az igazi otthon megte�
remtéséhez. A postának erre 
van megfelelő telke. Kutatjuk, 
keressük az építés mielőbbi 
elkezdésének lehetőségeit, ám 
bevallom, pillanatnyilag a Fő�
városi Tanács telekifelhaszná�
lási jóváhagyását várjuk, mert 
ugye a „malmokkal” mindig 
baj van. A realitás minden�
esetre az, hogy a fiatalok háza 
is a VII. ötéves tervidőszak�
ban lesz kész.

közül társasházat 419- en- , csa�
ládi házat pedig 320- ,an építe�
nek. Csak érdekességképpen 
mondom, tavaly ezt az utóbbi 
formát jóval többen választot�
ták. A kölcsönhöz juttatottak 
48 százaléka munkás; 45 szá�
zaléka egygyerekes házaspár: 
az életkor szerinti megoszlás�
ban viszont a 20 és 30 év kö�
zöttiek 56 százalékos aránnyal 
vezetnek, ami már csak azért 
is egészséges, mert a posta az 
utóbbi néhány évben rohamo�
san fiatalodik. Ennek termé�
szetesen .szociálpolitikánk el�
veiben és gyakorlatában is 
tükröződnie kell.

— Most, hogy már ismere�
tesek, és a szakszervezet által 
is jóvá vannak hagyva a ke�
retszámok, mennyi idő telik 
még el a kölcsönök folyósítá�
sáig?

— Innen már minden úgy 
megy, mint a karikacsapás. 
Február húszadikáig az igazga�
tóságoknak megküldjük a jó�
váhagyott keretszámokat. A 
középfokú postaszervek össze�
dugják a fejüket az illetékes 
társadalmi szervezetekkel, és 
közösen elvégzik a névre szóló 
szétosztást. A dolgozók április 
végéig megkapják az értesí�
tést, s ezután .már csak a pénz�
felvétel marad hátra.

— A szakszervezet elnökségi 
ülésén elhangzott egy javaslat: 
gyorsítsák az ügyintézést. 
Március végén hadd kapja kéz�
hez az igénylő a döntési hatá�
rozatot, hogy az előkészületi 
munkákat még tavasszal elvé�
gezhesse! Van ennek valami 
akadálya?

— Semmi a világon.

Szabó Iréné

Épülő postáslakások Buda�
pest Hl., Toboz u. 22—34. 
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Országos mozgalom lett

NE CSAK A NEVÉT ISMERJÉK
Széchenyi- kiállítás a 62- es hivatalban

Az az esemény, hogy egy 
szocialista brigád kiállítást 
szervezett a Budapest 62- es 
hivatalban, az előzmények 
miatt is többet érdemel kurta 
információnál. Nevezetesen 
azért, mert 1975- ben a nagy�
cenki Széchenyi Múzeum — 
igazgatójának, dr. Kömyei 
Attilának kezdeményezésére 
— elhatározta: felveszi a kap�
csolatot az ország általuk is �
mert 220 Széchenyi brigádjá�
val. Nem kisebb célból, mint 
hogy ismerjék meg alaposab�
ban is a 19. századi magyar re�
formmozgalom úttörőjének 
életét és munkásságát, s nem 
utolsósorban azért, hogy is�
m e rjék  meg egym ást a ko llek �
tívák is.

A több mint kétszáz közös�
ségnek írt levél, fénykép és 
egyéb dokumentum elküldését 
követően hamarosan országos 
találkozót is tartottak, amit 
azóta — más- más városban — 
kétévenként megismételnek. 
Az egyik ilyen összejövetelen 
vetődött fel a gondolat: mivel 
a Sopron melletti, távoli Nagy-  
cenkre való utazásra, a mú�
zeum gyűjtőkörének megisme�
résére sokuknak nincs lehető�
ségük, szervezzenek a Széche�
nyi brigádok vándorkiállítást, 
melyhez az anyagot a múzeum 
állítja össze.

A 62- es h iv a ta l fe lvé te li osz�
tá ly án  dolgozó Széchenyi Ist�
ván  szocia lista  ko llek tíva , m ely 
az 1981- ben végzett m u n k á �
já é r t  tav a ly  egyedül é rd em elte  
ki a h iv a ta lb a n  a P o sta  K i�
váló B rig ád ja  cím et, a k é t év �
vel ezelő tti nagykőrösi o rszá�
gos ta lá lkozón  te k in te tte  m eg

a vándorkiállítást. Mint Ko�
vács Ferencné brigádvezető 
elmondta: ekkor határozták
el, hogy — a Kilián brigáddal 
közösen — ők is vállalkoznak 
a bemutatásra.

A szervezés oroszlánrészét 
Szabó Géza bonyolította le; 
egyebek mellett vagy 120 meg�
hívót is szétküldött különböző 
iskoláknak, s olyan intézmé�
nyeknek, amelyekben Széche�
nyi nevét viselő brigádok mű�
ködnek.

A jó szervezés és propagan�
da már a január 21- i megnyi�
tón eredményt hozott. A hiva�
tal II. emeleti kultúrterme 
előtti folyosón a hivatalos idő�
pont előtt fél órával alig lehe�
tett mozogni a sok látogatótól. 
A kiállítás megtekintésére 
nem csupán a gazdasági, poli�
tikai, társadalmi vezetők, a 
brigádtagok, a helybéli postá�
sok jöttek el, hanem legalább 
hairminaan a Kossuth Gimná�
ziumból, valamint a Ganz-  
MÁVAG és az Egyesült Izzó 
Széchenyi brigádjának vezetői,

akikkel egyébként a rendezők 
állandó kapcsolatban állnak.

A megnyitó beszédet a nagy�
cenki múzeum igazgatója tar�
totta. Röviden ismertette a ki�
állítás és a Széchenyi brigádok 
ma már országos mozgalmá�
nak szép céljait, hangsúlyozva: 
azt a közszájon forgó kifeje�
zést, hogy Széchenyi István a 
legnagyobb magyar, nem elég 
hajtogatni, hanem érteni, ér�
telmezni is kötelesség.

Az Érdről érkezett vándor-  
kiállításnak a 62- es körülbelül 
már a harmincötödik házigaz�
dája. A tablókra kifüggesztett 
dokumentumok a nagy refor�
mer munkásságának, korának, 
társadalmának általános tud�
nivalóiról adnak keresztmet�
szetei, központba állítva 
természetesen Széchenyi tudo�
mányos, műszaki és politikai 
tevékenységét. A szöveges ma�
gyarázatok mellett fotókópiá�
kon, fényképeken, rézmetszet�
másolatokon láthatók többek 
között az 1847/48. évi ország-  
gyűlési törvénycikkek, „Ja�

vaslat a magyar közlekedési 
ügy rendezésérül”, a „Tisza-  
szabályozási ügy véleményezé�
se”, a „Buda—Adria vasút 
költségterve”, s még számos 
más, eredeti okirat, térkép, 
könyvcímlap, egykori újság�
cikk, sőt — például Kossuth és 
Széchenyi vitájáról — korabeli 
karikatúrák. De a látogatók 
bővebb tájékoztatást is kap�
nak a látnivalókról; ötletesen 
magnetofonnal oldották meg a 
tárlatvezetést.

A v án d o rk iá llítá sn a k  v á rh a �
tóan  m ég 8- 10 á llom ása  lesz. 
E zu tán  a so k 's z á ll í tá s tó l ,  b i�
zony, m á r k issé  m egv ise lt 
g y ű jtem én y  v isszakerü l N agy -  
cenkre, aho l a m úzeum  ú jab b , 
fris s  an y ag o t á llít össze, s bo�
csá t ism ét ú t já r a  — szerte  az 
országba. P é ld á t m u ta tv a  a rra , 
hogyan  le h e t és ke ll a  h azán k  
sok váro sáb an , in tézm ényében , 
g y á ráb an  a  nagy  n ev e t viselő 
szocia lista  b r ig ád o k k a l, s k ö r�
nyeze tükke l n év ad ó ju k  m u n �
k ásság á t m eg ism erte tn i. H i�
szen, v a llju k  meg, a  k o llek tí�
vák  többsége ugyan  ezerszer 
k ie jti, százszor le k a n y a rít ja  
egy - egy h a lh a ta tla n n á  le tt 
szellem i, po litik a i nagyság  n e �
vét, ané lk ü l, hogy bővebb  is�
m ere te i len n én ek  an n a k  é le té �
ről, ak in ek  a n ev é t v a lam ik o r 
k iv á lasz to tta .

A nagycenk i m úzeum  n agy �
szabású  k u ltu rá lis  p ro g ram ja , 
a Széchenyi b a rá ti kö r m eg�
a la k ítá sa  (m elynek  a  „ h a tv a n -  
k e tte sek ” is tag ja i, tám ogatói) 
o lyan  közm űvelődési te tt, m ely 
fö lté tlen ü l k ö v e tésre  m éltó . És 
nem csak  a Széchenyi Is tv án  
n ev é t v iselő  postás b rig ád o k �
n ak  . . .

L. Simon Zsuzsa

NŐI TORNA

Mozgás=jó közérzet, egészség
Hetente csak kétszer egy-egy óra

„Kondíciót tartó tomatanfolyamot indít a 
Postás Művelődési Központ nők részére január 
11-től a VI., Lovag utcai általános iskolában. A 
foglalkozások 18, illetve 19 órakor kezdődnek 
minden kedden és csütörtökön, gyógytornász 
irányításával. .

Az Esti Hírlap idei első szá�
mában megjelent hirdetésre 
annyian jelentkeztek, hogy 
egy héttel a kezdés előtt már 
főtt a feje a PMK szakelőadó�
jának: hogyan sikerül majd el�
helyezni ennyi lányt és asz-  
szomyt a tornateremben. Hát 
ha még azokkal is számolt vol�
na, akik a helyszínen, az első

foglalkozáson iratkoztak be! A 
régebben odajárók, a később 
csatlakozó ismerősök, barát-  és 
kolléganők az újakkal együtt 
jócskán megtöltötték a helyi�
séget, amikor bemutatta nekik 
Krizsánné Búcsú Andreát, a 
heti kétszer egy- egy órás fog�
lalkozásokat vezető gyógytor�
nászt.

Fogyni kéne, fogyni kéne...
Ezt igazolja a látvány is: a 

nehezebb gyakorlatokat — a 
rádió közismert tanácsa sze�
rint — az idősebbek általában 
hamarabb abbahagyják . . .  De 
a fiatalok közül is sokan, akik

jelentős súlytöbblettel küsz�
ködnek, s alighanem elsősor�
ban azért iratkoztak be ide, 
hogy megszabaduljanak a fö�
lösleges kilóktól.

— Aki csak fogyni akar, és 
azért jelentkezik, azt ki kell 
ábrándítani — mondja Szegi 
Ferencné, aki 1978 óta jár 
ezekre a foglalkozásokra. — 
Még mint postás dolgozó, az 
újsághirdetésre jelentkeztem 
annak idején. Igaz, én leadtam 
azóta tizenhat kilót, de annak 
egy sajnálatos betegség volt az 
oka. Azóta makkegészséges 
vagyok, és ha el is fáradok a 
foglalkozásokon, utána otthon 
rendkívül jó érzés fog el; egy 
kicsit mindig mintha megfia�
talodnék ilyenkor. Járt ide ré�
gebben a 35 éves lányom is, de 
most már nagyon sok a mun�
kahelyi és az otthoni elfoglalt�
sága, a kétszer egyórás utazás 
nem férnek az idejébe. A 
Marciibányi térnél lakik, az 
ottani művelődési házba jár 
tornázni. Egy időben jógázott 
is. Az unokám kilencéves, ő 
még le tudja vezetni mozgás�
igényét az iskolában meg a

játszótéren. De a húsz év kö�
rüli fiataloknak nagyon aján�
lanám a rendszeres testmoz�
gást, amihez sok ehhez ha�
sonló lehetőség kellene. Min�
denkinek csak hasznára vál�
hat, és nem kell megszakadni 
tőle; ami nem megy nekem, 
azt nem erőltetem. De ma már 
alig van ilyen gyakorlat. Volt 
időm hozzáedződni az elmúlt 
években.

„ N y u g a t - E u r ó p d b ó l  j ö t t ü n k . . . ”

Nyolcvan Trubadúr 
— telt házzal

É vek ó ta  N y u g at - E u ró p áb an  
ko n certez ik  h á ro m  h ó n ap o t a 
P ostás Szim fon ikus Z enekar. 
A S ch lo te  K o n certiro d a  m eg�
h ív á sá ra  P ucc in i -  ^s V erd i -  
o perák  e lő ad ása ib an  vesznek  
rész t több tu ca tn y i városban , 
gyönyörű  sz ínházakban , m ilá �
nói énekes szó lis ták k a l és ez�
ú tta l egy rom án  és egy olasz 
v en d ég k arm este rre l. A tav a ly  
őszi tu rn é ró l Bolberitz Tamás 
k arn ag y tó l k é r tü n k  egy kis é l�
m énybeszám oló t.

— Milyen országokban lép�
tek föl legutóbb?

— Egyik b áz isu n k  H olland ia  
volt, i t t  A rn h em b en  szá llt m eg 
a zenekar, s in n en  in d u ltu n k  
n a p o n ta  m ás - m ás városba 
e lőadásokra . S o k a t szerepe l�
tü n k  az N S Z K - ban  is, Ingol -  
s ta d tb a n  p é ld áu l többször 
m eg fo rdu ltunk . Á trá n d u ltu n k  
azu tán  A u sz triáb a  m eg S v á jc �
ba, ső t B e lg ium ban  és L u x em �
b u rg b an  is já r tu n k . E zú tta l 
V erd i T ru b a d ú r ja  vo lt m űso�
ron, ezt v ezénye ltük  dr. Va- 
sady Balogh Lajos k arn ag y  
ú r ra l és a vendég d irig en sek �
kel fö lváltva. A tu rn é n  rész t 
v e tt egy rom án  kórus is; a 
szó listák  közö tt ped ig  ak a d t 
am erik a i, ső t ja p á n  énekes is, 
ak ik  M ilánóban  ta n u ljá k  e m ű �
vészpálya fo rté lya it.

— Tudná néhány adattal ér�
zékeltetni a turné jellemzőit?

— E lsősorban  azzal, hogy a 
szep tem ber 12- i e lu tazástó l a 
d ecem ber 14- i m egérkezésig  
több  m in t nyo lcvan  előadáson  
szerepe ltünk , te h á t úgyszólván 
m inden  este  fe llép tü n k . A h á �
rom  hónap  a la tt  egym ást v á l t�
va  h a tv a n h a t zenészünk  volt 
k in t, közü lük  egyszerre  h a r -  
m in ck e tten  já tszo ttak , és a 
sa jtó k r itik á k  e lism erően  ír ta k  
arró l, hogy m ilyen  te ljes  h an g �
zást p ro d u k á lt ez a viszonylag 
k is együttes. O d ak in t m indösz -  
sze egy h é t időnk  vo lt a  p ró �
b á ra  az énekesekkel és a  kó�
russa l, a  k arn ag y o k n ak  v iszont 
hely i p róba  né lk ü l k e lle tt á t �
v en n iü k  a vezénylést, am iko r 
v á ltá s ra  k e rü lt a sor. Igaz, k é t 
e lő ad ás t v ég ig n ézh e ttü n k  e lő t�
te  . . .  Én p é ld áu l a ro m án  Po -  
pescutól v e ttem  á t a k a rm e s te �
r i p á lcá t, de te rm észetesen  
vo lt ann y i előnyöm , hogy a ze�
nészek em lékeztek  az itth o n  
á lta lam  v eze te tt p ró b ák ra , s 
am en n y ire  k e lle tt, „á t tu d ta k  
á l ln i” az ism ert k ö vete lm é�
nyekre . K ét o lyan  p ih en ő n ap  
vo lt m indössze, am ik o r csupán  
á r ia e s t szerepe lt a  p ro g ra m �
ban. Az egyébkén t kényelm es, 
em ele tes au tóbuszon  több  száz 
k ilo m éte rt u ta z tu n k  a  szólis�
tá k k a l együtt, a  „m űszako t” 
szá llító  kam ion  k ísé re tében , 
tö b b n y ire  k o ra  d é lu tán  és késő 
é jje l. De a  d é le lő ttje in k  is csak  
a k k o r vo ltak  szabadok , h a  a 
sz ínház közel e se tt szá llásh e�
lyünkhöz.

Desszertnek: 
Bohémélet

— Milyen volt a közönség�
sikerük?

— M in d en ü tt te lt  h áz e lő tt 
já tsz o ttu n k , a legk isebb  alpesi 
váro sk á tó l kezdve egészen 
A m szterdam ig . A h o llandok  
kedves szokása, hogy fö lállva 
tapso lnak , de pé ldáu l az oszit-

rák operarajongók is óriási 
lelkesedéssel ünnepeltek. Az 
NSZK- ban nagy sikere volt az 
olasz kollégának, aki a kezdés 
előtt a színpadról köszöntötte 
a közönséget és elmondta a 
műsort, meglehetősen tört né�
metséggel . . . Svájcban pedig 
egy csokoládégyáros hatalmas 
bombonosdabozakkal ajándé�
kozta meg a társaságot, s nagy 
zenekedvelő lévén, még a desz-  
szertjeit is Bohéméletnek ne�
vezte el. Egyébként számtalan 
ismétlés, visszatapsolás jelezte 
az előadások, ezen belül a Pos�
tás Szimfonikusok sikerét. 
Természetesen ez évre is kap�
tunk meghívást, most Puccini 
Pillangókisasszonya lesz mű�
soron. Hatásosnak ígérkezik 
ebben a produkcióban a japán 
énekes szólisták szerepeltetése.

— Bizonyára érdekes élmé�
nyeket gyűjtöttek az úton. . .

— Tavaly már ötödször vol�
tam ilyen jellegű turnén, de 
még mindig történt valami kü�
lönleges, emlékezetes esemény. 
Persze nekem kevesebb volt az 
újdonság, mint a zenekar né�
hány újonc tagjának. Mások 
még régebben utaznak az 
együttes tagjaként, s ők köny-  
nyedén útbaigazítják a „kez�
dőket”. így is előfordul azért, 
hogy meglepő helyzetbe kerü�
lünk. Egyik előadásunkon a 
két bőgős egyike rosszul lett, 
hirtelen szédelegni kezdett, 
csaknem össze :is esett. A mű�
sort nem szakíthattuk meg, ve�
zényeltem tovább, de közben 
kihívták a mentőket, akik 
hordágyon vitték ki őt a zene�
kari árokból. A közönség talán 
nem is vette észre, de nehéz 
percek voltak. Infarktustól 
féltem, szerencsére „csak” ve�
segörcsei voltak .. .  Olyan köz�
játékok, mint egy- egy útlevél 
eltűnése, mindig előfordulnak. 
Most én is szenvedő alanya 
voltam ennek. Ilyenkor egyet�
len délelőtt igyekezni kell el�
intézni az ideiglenes okmány 
beszerzését, pedig ez sok utá�
najárást igényel. Igazolvá�
nyom végül is egy postaládá�
ból került elő, és mindössze 
száz magyar forint hiányzott 
belőle.

Itthon a legjobb
— Hogyan éltek odakint a 

zenészek, amikor nem volt elő�
adás?

— Az a néhány szabad 
délelőtt és egy- két este vá�
rosnézéssel, múzeumlátoga�
tással, vásárlással tett el. 
A régebbi utazók kisebb 
társaságokat alakítva .kö�
zösen főztek, sütöttek; az ott�
honról hozott hagyma illata a 
helyben vásárolt élelmiszerek�
kel keveredve messziről jelez�
te a szállodákban a magyar 
vendégek ottlétét. Előfordul�
nak a hosszú kinttartózkodás 
alatt kisebb megrázkódtatások, 
amikor a kemény igénybevétel 
megviseli az idegeket; de a ru�
tinosabbak átsegítik a többie�
ket ezeken a hullámvölgyeken. 
Végül is nagyobb nehézség 
nélkül átvészelte mindenki a 
több hetes távollétet.

— Bár odakint nem volt a 
fellépések között próbalehető�
ségünk, és ez érezteti is rossz 
hatását, itthon két hét alatt 
rendszerint újra össze lehet 
„hangolni” a társaságot. Azóta 
újra nagy odaadással készül 
mindenki a koncertekre, hi�
szen mégiscsak az az igazság, 
hogy legjobb itthon .. .

— várkonyi —

A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság szakmai, politi�
kai és társadalmi vezetősége az igazgatóság 30 éves fenn�
állása alkalmából

3 0  é v e s  a  B u d a p e s t i T á v b e s z é lő  Ig a z g a tó sá g
címmel fotópályázatot hirdet. A pályázaton az igazgató�
ság dolgozói vehetnek részt. Pályázni lehet az igazgató�
ság életét (a szolgáltatás fejlődése, kultúra, sport) bemu�
tató legföljebb 15 darab 18X24 cm méretű fekete- fehér 
felvétellel vagy 8 darab ugyanolyan méretű fényképet 
tartalmazó, legföljebb 5 sorozattal.

Beküldési határidő: április IS.
Cím: Budapests Távbeszélő Igazgatóság területi szak�

szervezeti bizottsága, Budapest, .Postafiók 87. 1431.
Eredményhirdetés az igazgatóság május elsejei ün�

nepségén.

Nemzetközi
társaság

Kispárnák és festett szemek
Szeginé mozgását, szorgal�

mát, frisseségét valóban meg�
irigyelhetnék az évtizedekkel 
fiatalabbak közül is sokan. 
Könnyedén, erőlködés nélkül 
végez el olyan egyensúlyozó és 
hasizomgyakorlatokat, ame�
lyeknél mások nyögdécselnek, 
megizzadnak, és a második 
próbálkozás után lemondanak 
folytatásáról. Akadnak, akik 
itt is elsősorban a kényelmük�
ről gondoskodnak: még tré�
ningnadrágban sem hajlandók 
leülni a tisztán tartott linó�
leumra — kis párnácskát, tö�
rülközőt, szivacsot, plédet 
tesznek maguk alá . . .  Egy sző�
ke fiatalasszony, vastagon ki�
húzott szemmel, fekete „mac�
kóban”, mosolyogva és oda-  
adóan „dolgozik” a tornate�
remben. Először lehet itt, moz�
gása mégis könnyednek, har�
monikusnak látszik. Kicsit fél�
rehívom.

— Simon Jánosné vagyok — 
mondja —, első alkalommal 
veszek részt a foglalkozáson. 
Az újsághirdetésre jelentkez�
tem, mert szükségét éreztem,

hogy megőrizzem alakomat, 
rugalmasságomat. Azelőtt 
reklámfotóztam, de most egy 
irodába kerültem, és félek az 
elterebélyesedéstől. Egy év 
alatt három- négy kilót föl�
szedtem, és bár sovány test�
alkatú vagyok* tehát azt is le-  

,het mondani, hogy rámfért, én 
mégis súlyfölöslegnek érzem. 
Ha leadni nem is sikerülne, 
továbbhízni már .semmikép�
pen sem akarok. A torna, a 
mozgás, az izomfejlesztés kü�
lönben is állandó igényem, de 
otthon szinte csak a hula-  
hoppkarikát használhatom a 
szűk lakótelepi szobában, 
őszintén szólva nem gondol�
tam, hogy ilyen erős lesz a 
terhelés mindjárt első nap, de 
ha már elhatároztam, hát vé�
gig is csinálom a három hóna�
pot. Kisfiam sportiskolába jár, 
harmadikos, s úgy érzem, nem 
maradhatok el tőle kondíció�
ban .. .  Bízom benne, hogy 
közérzetemet, hangulatomat is 
javítják ezek a foglalkozások, 
és ő ebből ugyancsak hasznot 
húzhat majd.

Várkonyi Ferenc

Viccelnek, bliccelnek
ben mintha inkább pénzszerző 
elfoglaltságokra használták 
volna ki a szabad idejüket az 
emberek. Most már talán kez�
denek rájönni arra, hogy a 
több munka elviseléséhez, 
emellett az otthoni tennivalók 
elvégzéséhez mindenekelőtt 
jobb kondícióra van szükség. A 
fiatalos rugalmasság megőrzé�
sére, idősebb korban pedig az 
edzettség, a munkabírás meg�
tartására, esetleg fokozására. 
De minden korosztálynak el�
engedhetetlen a jó közérzet, az 
egészség óvása. Jártak ide az�
előtt notórius táppénzesek is, 
akik a rendszeres tornázástól 
aztán éveken át elkerülték 
még a gyógyszertárak környé�
két is . . .  Általában igyekszem 
külön csoportban foglalkoztat�
ni a fiatalabbakat a középko-  
rúaktól és az idősebbektől, hi�
szen nyugdíjas résztvevő is 
van, s nem terhelhetők egy�
formán mindannyian.

A , kedves, mosolygós arcú 
tanárnő, szinte meghazudtolva 
lágy arcvonásait, azonnal tel�
jes sebességre „kapcsolt”, és a 
hölgyek már futottak is egy�
más mögött, körbe a terem�
ben. Térd-  majd sarokemelés, 
indiánszökdelés, aztán guggolva 
járás — Krizsánné erős iramot 
diktált, sokan (nyilván főként 
azok, akik először voltak itt) 
már az első percekben liheg�
tek, fújtattak. Ekkor azonban 
még a jókedv átsegítette őket 
az „akklimatizálódás” nehéz�
ségein. Később álló helyzetben 
végeztek bemelegítő gyakorla�
tokat, s ekkor néhányan már 
elbliccelték a nehezebb „figu�
rákat”. Mások viszont feltű�
nően könnyen ismételgették 
sokadszorra is a karnyújtó, de�
rékfeszítő, izomerősítő gya�
korlatokat.

— Régen volt ilyen sok je�
lentkező — mondta később a 
pedagógus. — Az utóbbi idő-
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— A legfiatalabb sportág a 
kézilabda, 1975- től működik 
négy férfi csapattal, női még 
nincs. Molnár Attila odaadó 
vezetésének ellenére is csak 
alkalomszerű a játék, a gon�
dok is azonosak a röplabdánál 
tapasztaltakkal. Az orvoslás 
módja is hasonló ...

— Labdarúgó nemzet lévén 
1958- ban hát- nyolc nagypályás 
csapattal indult a labdarúgás. 
Hamarosan megkezdődött a le�
morzsolódás, s végül is négy�
hat csapat fejezte be a bajnok�
ságot. Ennek oka a pályahiány 
és a meglehetősen drága fel�
szerelés volt. 1962- től a kispá�
lyás labdarúgás megoldotta 
ezt olyannyira, hogy volt idő�
szak, amikor száznál is több 
csapat létezett. Kiss László és 
Kiss Sándor, valamint segítő�
társuk, Rammer Dezső kényte�
len volt nagyobb szigorral ros�
tálni, csökkenteni a létszámot.

Most a csapatok száma hatvan. 
Nagy bánatukra az 1972- ben 
nyolc csapattal induló női lab�
darúgás tavalyra elfogyott.

— A sakk szintén alapító 
sportág, négy- öt csapattal in�
dult. Jelenleg Iványi Gábor ve�
zetésével a csapatok száma hu�
szonhárom. Itt is lehetne, sőt 
kellene is fejleszteni, akár száz 
csapatig is. Vonzereje talán 
azért nem túl nagy, mert idő�
igényes sport.

— A teke 1962- ben indult 
nyolc csapattal, tavaly Berta�
lan Sándor vezetésével huszon�
öt csapat fejezte be a bajnok�
ságot. Szintén a nagyon szíve�
sen űzött sportok közé tarto�
zik, de pályahiánnyal küzdve 
egyelőre nem tudunk több csa�
patot fogadni. Ügy tudjuk, szó 
van a pálya bővítéséről, ami 
elősegítené a sportág tovább�
fejlődését.

Pressmayer József 1958. feb�
ruár 1- én megbízást kapott a 
postások szakszervezetétől, 
hogy összefogja, szervezetteb�
bé tegye az üzemeknél műkö�
dő, akkoriban sportcsoportok�
nak nevezett szervezetek 
sportmunkáját. Ezek után nem 
nehéz kitalálni, hogy a postás 
tömegsport idén ünnepli 25. 
születésnapját. Ebből az alka�
lomból beszélgettünk a postás 
tömegsport „öregjeivel”, akik 
közül néhányan még az alapí�
tók közé tartoznak, néhányan 
pedig az évek során szegődtek 
a mozgalom szolgálóivá.

— Egy dolog, amióta a Ma�
gyar Posta létezik, azóta igaz: 
mi postások mindig szerettünk 
sportolni — kezdi az emléke�
zést Pressmayer József. Én 
magam sem voltam ez alól ki�
vétel. Talán ez, no meg a fia�
talságom adott bátorságot 25 
évvel ezelőtt ahhoz, hogy a 
szakszervezet megbízását elfo�
gadjam, és erőmhöz, tehetsé�
gemhez mérten megszervez�
zem azt a mozgalmat, amelyet 
ma tömegsportmozgalomnak 
nevezünk.

Kezdetben Jubileumi versenyek

— 25 év egy ember életében 
is eseménydúsan telik el, sike�
rekkel, eredményekkel, bukta�
tókkal, kudarcokkal tarkítva. 
Hogyan telt el a postás tömeg�
sport elmúlt negyedszázada, 
melyet sok ember jól vagy 
rosszul végzett munkája hatá�
rozott meg?

— 1958 előtt a labdarúgás, 
az asztalitenisz, a sakk és a 
röplabda voltak azok a sport�
ágak, amelyek önálló bizott�
sággal rendelkeztek. Ezeknek 
a munkáját kellett összefog�
nom, irányítanom és természe�
tesen fölfejlesztenem. Más 
sportágak felé pedig nyitni, 
bevonni azokat a tömegspor�

tok közé. Mindehhez nagy se�
gítséget kaptam a szakszerve�
zettől, de segítette munkámat 
az első pillanattól kezdve, hogy 
jól ismertem az egyes üzemek 
sportmunkáját, valamint azo�
kat a szaktársakat, akik ered�
ményesen dolgoztak e terüle-  

'ten. Tudtam, kik azok, akikre 
számíthatok, akik nemcsak a 
sportot szeretik, hanem kitűnő 
szervezők is. így kértem föl 
többek között a körünkben le�
vő dr. Katona Gyulát is, aki 
még 1958- ban megalakította a 
természetjáró bizottságot. Az ő 
nevéhez fűződik az úgyneve�
zett postásvonatok szervezése, 
indítása.

Pressmayer József beszámol a tömegsportbizottság munkájáról

— Hogyan ünneplik meg a 
postások tömegsportmozgal�
muk 25 éves jubileumát?

— Valamennyi felsorolt 
sportágban jubileumi verse�
nyeket rendezünk. Tervünk az 
elkövetkező időszakban: sze�
retnénk a programokat még 
bővebbé, még színesebbé, még 
vonzóbbá tenni, a lehetőségek�
hez mérten még több postás

dolgozót családjával együtt be�
vonni a tömegsportmozgalom�
ba. Mert Comenius szavaival 
élve „. . . a sportjáték nemcsak 
játék, hanem komoly dolog, az 
egészség megóvására szolgáló 
gyakorlat vagy lelki felüdülés, 
vagy az élet komoly cseleke�
deteire való előkészület, vagy 
mindez együtt. . .”

Czeglédi Cecília

Madách Imre

Lesznek postásvonatok 1...

— Már a hőskorban nagyon 
népszerű természetjárási for�
ma volt a postásvonat — kap�
csolódik a beszélgetésbe dr. 
Katona Gyula. Eleinte csak 
egy postásvonatot indítottunk, 
de ez hamarosan kevésnek bi�
zonyult. Az igényeknek meg�
felelően később fölemeltük 
kettőre, és még így is voltak, 
akik lemaradtak egy- egy kirán�
dulásról. Rendkívül szomorú 
ilyen közkedveltség mellett, 
hogy a vonatköltségek 100 szá�
zalékkal emelkedtek, hiszen 
nagyon sok postás család szá�
mára túl nagy anyagi áldoza�
tot jelent a részvétel. Nagy�
részt ez az oka annak, hogy a 
szakszervezet támogatása elle�
nére sem sikerült a múlt év 
októberében a Sopronba ter�
vezett vonatkirándulás. Való�
színű, hogy le kell mondanunk 
erről a népszerű természetjá�
rási formáról és más, jármű�
höz kevésbé kötött programo�

kat kell a jövőben szervez�
nünk. Pedig micsoda hangula�
tuk volt ezeknek a vonatos tú�
ráknak! Amellett, hogy a csa�
ládok együtt tölthették a hét�
végi pihenőjüket, az utazás 
alatt a szaktársak is jobban 
megismerhették egymást, 
gyakran tartós családi barátsá�
gok szövődtek egy- egy utazás 
során. A vonaton tájékoztató�
kat osztottunk, szét, amelyek�
ből mindenki pontos fölvilágo-  
sítást kapott az úticélról. Nem�
csak a város rövid történetét 
tudhatták meg, hanem a látni�
valókat, az étkezési lehetősé�
geket, egyszóval mindent, ami 
egy tartalmas kiránduláson 
elősegíti a jó közérzetet. A pos�
tásvonat mellett az utóbbi tíz 
esztendőben évente hat ren�
dezvényt, hármat ősszel, hár�
mat tavasszal szervezünk. 
Emellett vannak még úgyne�
vezett nyílt túráink, tájékozó�
dási versenyeink is.

Megyeri László kv-titkár jutalmat ad át dr. Katona Gyulának, 
a tömegsportbizottság alapító tagjának

munkahelyi vezetőktől, sport�
felelősöktől, talán ismét a nép�
szerű sportágak közé vereked-  
hetné magát a röplabda. Ami 
pedig a technikai felkészítést

illeti, mindent elkövetek, hogy 
a jelentkezőkből olyan ütőké�
pes csapatot formálják, mint 
volt a munkahelyi spartakiá-  
dok idején.

Az evezés szerelm esei

. . .é s  röp labda?

A röplalbda- sipoirtbizottság 
élén már 1958- ban is dr. Fejes 
Béla állt. Nem csoda, hiszen ő 
alapította meg sokkal koráb�
ban, 1947- ben a PSE röplabda�
szakosztályát.

— iMi történt az elmúlt 25 
év alatt a röplabdázásban, 
mint a tömegsport egyik szak�
ágában?

— A kezdet kezdetén még 
nagyon népszerű volt a postá�
sok körében ez a sportág, amit 
az is bizonyít, hogy a külön�
böző postaszervek közül 1958-  
ban tíz férfi és tizennyolc női 
csapat verbuválódott. Ráadá�
sul, különösen a női csapatok, 
jó technikai tudású játékosok�

ból álltak. A tizennyolc női 
csapatból így ki tudtunk állí�
tani egy első-  és egy másod-  
osztályú csoportot. A hatvanas 
évek közepétől visszafejlődés 
következett. Eleinte a férfi�
csapatok száma csökkent, an�
nak arányában, ahogy nőtt a 
kispályás labdarúgás vonzása, 
majd később ugyanez bekövet�
kezett a női röplabdázóknál is. 
Ennek okairól és a röplabda 
föltámasztásának lehetőségéről 
a Postás Dolgozó hasábjain 
már részletesen szóltunk. Nem 
akarok ismétlésekbe bocsát�
kozni, de azt mindenesetre 
még egyszer leszögezném, ha 
nagyobb segítséget kapnánk a

— Béla bácsi lelkesedése ha�
tártalan — szól közbe Makai 
Attila, az evezősök tömegsport-  
bizottságának vezetője. — Csak 
jelentkezzenek nála minél 
többen! Nekem ilyen értelem�
ben szerencsém van, mert az 
evezés 1959 óta, amikor Major 
Béla szervezésével, vezetésével 
megalakult az evezősök tö-  
megsportbizottsága, napjaink�
ra annyira kedvelt lett, hogy
1982- től a postás sportnapok 
versenyszámai között is szere�
pel. Persze, aki elolvasta a 
Postás Dolgozó múlt év no�
vemberi számában a PSE ka�
jak- kenu szakosztályáról szóló 
cikket, az tudhatja, hogy ná�
lunk is volt hullámvölgy. Ez

azonban a római vízi telep fel�
újítása, átépítése után meg�
szűnt. Most már ott tartunk, 
hogy évente tizenkét rendez�
vényünk van. 1954 óta folya�
matosan részt veszünk a négy-  
fordulós evezős túrabajnoksá�
gon, s az első három hely va�
lamelyikét többnyire mi sze�
rezzük meg. Tavaly például 
másodikok lettünk. Negyedik 
éve szereplünk a Budapesti 
Természetjáró Szövetség túra-  
versenyén, valamint évenként 
két gyorsasági verseny is le�
zajlik, az egyik kajakkal, a má�
sik kielbóttal. Végül még egy 
adat: míg 1954—55- ben kétszá�
zan eveztek, napjainkra 7- 800-  
ra emelkedett a számuk.

A sportm iniszter beszámol

— Széplaki Lászlót egymás 
közt csak miniszternek hívják. 
Miért?

— Már régóta lelkes híve 
vagyok a tömegsportnak és 
magam is röplabdáztam, ping�
pongoztam és labdát rúgtam. 
Pressmayer József hamarosan 
észrevette, hogy a sportszere�
tet mellett szervezni is tudok, 
ezért javasolt a tömegsportbi�
zottság szakvezetői tisztének

betöltésére, vagyis társadalmi 
munkában sportminiszter va�
gyok.

— Mint afféle ,/miniszter”, 
beszámolna arról, hogyan áll a 
tömegsportmozgalom a többi 
sportágban?

— Szívesen teszem, hiszen 
szép fejlődési vonalról tudok 
számot adni. A vonal egyik vé�
gén, 1958—59- ben (mindössze 4-  
5 sportág alkotta a mozgalom 
alapját, manapság, a vonal 
másik végén már kilenc sport�
ág ad lehetőséget a mozogni 
vágyóknak. Mint az eddigi be�
szélgetésből is kitűnt, kezdet�
ben volt a pingpong, a röplab�
da, a labdarúgás és a sakk. 
Az évek során a kör atlétiká�
val, evezéssel, kézilabdával, 
tekével, természetjárással bő�
vült. A röplabdáról, a termé�
szetjárásról és az evezésről a 
jelenlevő vezetők már szóltak. 
A többiről röviden: — az asz�
talitenisz, mint alapító sportág 
1958 óta létezik. Négy csapat 
alkotta a magot, ma ötvenkét 
férfi, tizennyolc női csapatunk 
van. Az egyik legnépszerűbb 
sportág napjainkban; vezetője 
Csapó Emil.

— 1960- ban alakult az atlé�
tikai bizottság. Eleinte csak a 
postás sportnapokon szerepelt. 
Éder Ferenc vezető inevéhez fű�
ződik az atlétikai bajnokság 
rendszeressé tétele. Az idén a 
postás sportnap és a megelőző 
selejtezők résztvevőinek szá�
ma nélkül 1148- an atletizáltak 
a különböző bajnokságokban.

1823. január 21- én született 
Madách Imre. Az évforduló 
alkalmából drámáiból idézünk.

VÍZSZINTES:

1. Az ember tragédiájának 
egyik színe; 6. Ország Kelet-  
Afrikában; 11. Egészséges; 12. 
Város Szlovákiában; 14. Régi 
hosszmérték; 15. Vércsoport;
17. Kívánó; 18. Régi pénz 
(röv.); 19. Az elemek legkisebb 
része; 21. Járom; 22. Időegy�
ség; 24. Női név; 25. Madách 
színműve; 26. Betűrend; 27. 
Folyó Szibériában; 29. Akti�
nium; 30. Duplázva szokás 
(lat.); 31. Olasz folyó; 33. Dip�
lomáciai kocsik betűjele; 34. A 
munka és energia egysége; 
36. Arcszín; 37. A tragédia 
egyik színe; 39. Ehetővé válik 
(ford.); 40. Határozószó; 41. 
Verskellék; 43. Alma népie�
sen; 45. Francia várbörtön; 46. 
Makacs ellenszegülés; 48. 
öregember; 50. Főzeléknö-  
véfty; 51. Áruház Moszkvában; 
53. Nagyhatalom; 55. Kacat;
56. Kutyasétáltató eszköz; 58. 
Ráskai...;  59. Madách-mű.

FÜGGŐLEGES:

1. Folyadék; 2. Tengerparti 
üdülőhely Jugoszláviában; 3. 
Kötőszó; 4. A függ. 2. része!

5. Részére; 6. Ismét; 7. Előtag�
ként a földdel való kapcsola�
tot jelez; 8. Arzén; 9. A puska, 
ha elsül; 10. Rangjelzés; 13. 
Finom leves; 16. Robbanó 
szerkezet; 18. Kölcsönfelvétel�
nél szükséges; 19. A nyomás 
mértékegysége (röv.); 20. Mér�
kőzés; 22. Elektromos sarok; 
23. Madách ifjúkori drámája; 
28. Műtétet végez; 32. Hegy�
csúcs; 33. Igazgató tréfásan;
35. Kisvállalkozás ismertté vált 
névbetűi; 36. Görög betű; 38. 
Tó a Szovjetunióban; 39. Zár 
van rajta; 42. Integrált áram�
kör; 44. Időhatározó szó; 46.... 
sec (félszáraz); 47. Mulatság; 
49. Északi főváros; 50. Tömítő�
anyag; 51. Labdajáték célja; 
52. Festékréteg; 54. Görög le�
vegő; 56. Duplázva csirke; 57. 
Szár közepe!

Bánhidi Éva

Beküldési határidő: március
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Jókai, Három em�
ber a hóban, Holle anyó, A 
diótörő, Bondarev.

Könyvutalványt nyertek: 
Brandhuber Zoltán (Nagykani�
zsa), Farkas Andrea (Jobbá�
gyi), Kocsis György né (Ózd), 
Tömör Andrea (Ajka), Varga 
András (Mezőkövesd).
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