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Üt a vezetők és a beosztottak együttműködéséhez
A Minisztertanácsnak és a 

SZOT elnökségének együttes 
határozata a munkahelyi de�
mokrácia továbbfejlesztéséről 
decemberben látott napvilá�
got. E határozattal újabb le�
hetőségek nyíltak a vállalati 
demokratikus fórumok előtt, a 
korábbinál is tágabb teret 
nyitva az alkotó kezdeménye�
zéseknek, s hogy mielőbb 
megvalósulhasson a vezetők 
és a vezetett kollektívák köl�
csönös megbecsülésén alapuló, 
alkotó együttműködése. A 
munkahelyi demokrácia fóru�
mainak fontos szerepük van a 
különböző érdekek feltárásá�
ban, képviseletiében és egyez�
tetésében, s az olyan munka�
helyi légkör kialakításában, 
amely elősegiti a dolgozók 
véleménynyilvánításának ki�
bontakozását, az észrevételek, 
javaslatok hasznosítását.

Minden határozat annyit ér, 
amennyi megvalósul belőle. E 
paragrafusokat is a gyakorlati 
élet tölti majd meg tartalom�
mal. S hogy e tartalom mi�
lyenné alakuljon, az a mun�
kahelyek, a 'kollektívák s nem 
utolsósorban a szakszervezeti 
tisztségekben levők felelőssé�
ge. Hogy mit jelent a szak-  
szervezeti tagság számára ez 
a határozat, arról Kánya Gyu�
la, a Postások Szákszervezete 
szervezési és káderosztályának 
vezetője így nyilatkozott:

— Az előző, eddig érvényes 
határozat — azaz 1977 — óta 
hosszú évek telitek el. Nagyon 
sok változás történt a munka�
helyi demokráciában, a bizal�
miak hatáskörének gyakorlá�
sában. Az 1980. évi választá�
soknál is előbbre léptünk ab�
ban a tekintetben, hogy szer�
vezeti módosítás történt; sak�
kal jobban a gazdasági köve�
telményekhez igazodtak a 
szákszervezeti feladatok. A 
munkahelyi demokráciát, s ez 
érződik az új határozatban is, 
folyamatában és fejlődésében 
kell vizsgálnunk. Felszínre 
került a gyakorlatban sok 
minden, ami eddig nem volt: 
megalapozottabbak a dönté�
sek, valóban a kollektívák 
döntenék egyre inkább, s most 
a döntési jogok belső rende�
zése, decentralizálása a fel�
adat. Az üzemi demokrácia 
minden fórumon erősödött. S 
nem ellentmondás, ha rámu�

tatunk, hogy ezzel párhuza�
mosan nehezebbé vált a gaz�
dasági vezetők feladata: a dol�
gozók kritikai észrevételeikre, 
jobbító szándékú felvetéseik�
re választ várnak még akkor 
is, ha az illető gazdasági ve�
zető esetleg nem minden té�
mában tud megnyugtató sza�
vakat mondani.

S ha már a munkahelyi de�
mokráciánál tartunk, feltétle�
nül meg kell említeni: a de�
mokrácia nem azonos a fe�
gyelmezetlenséggel, a jogok 
gyakorlása nem lehet egyenlő 
a jogtalan követelésekkel — 
mert erre is akadt példa. S 
ahol ilyesmi adódott, ott mű�
ködési zavarokat is tapasztal�
tunk.

— Az új határozat keret 
jellegű, nagymértékben felté�
telezi az önállóságot, számít a 
helyi kezdeményezésekre. Mi�
lyen munkamódszerek jelle�
mezhetik e határozat érvényre 
juttatását?

— Lényeges változás, hogy
a szakszervezeti fórumokat 
üzemi demokratikus fórumok�
ká emeli. A bizalmiitestüleit 
szakszervezeti jogkört kapott 
— tehát valamennyi szervezeti 
egység lépett egyet előre. . .  A 
SZOT elnökségének útmuta�
tója felhívja a figyelmet: a
szakszervezeti bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy 
az összevont szakszervezeti 
taggyűlés, illetve a bizalmiak 
testületé elé kerülő témák idő�
ben jussanak el a szakszerve�
zeti csoportokhoz, s érdemi 
megvitatásukra is legyen mód 
és idő. S e fórumok demokra�
tikus jellegét tovább erősíti, 
ha a közérdekű témák megvi�
tatására a nem szakszervezeti 
tagokat is meghívják. S ha az 
alapszervezeten belül a szak-  
szervezeti bizottság — mint 
fórum — önállóan dolgozhat, 
lehetősége van például arra, 
hogy eldöntse: mely témákat 
kívánja nagyobb közösség elé 
tárni, s hogy a kisebb jelen�
tőségű ügyekben maga dönt�
sön, esetleg a nagyobb tanács�
kozás mellőzésével.

Kibővíti az új határozat a 
véleményezési hatáskört. Nem�
csak a felső, hanem a közép�
vezetőket is véleményezik a 
demokratikus fórumok. Ezt a 
munkát azonban csak ott sza�
bad elkezdeni, ahol arra meg�

teremtődtek a feltételek. A 
Postások Szakszervezete már 
1981 óta gyakorlattá váltotta 
ezt a munkamódszert, de 
szigorúan csak azokon a terü�
leteken, ahol valóban megér�
tek e munka feltételei. S ta�
lán tovább lehetne bővíteni a 
munkahelyi demokrácia e fon�
tos alkotóelemét a jövőben: 
új feltételek kidolgozásával és 
elfogadtatásával. Arról van 
szó ugyanis, hogy jelenleg az 
éves terv alapján kell értékel�
ni egy vezető tevékenységét. 
Ahol azonban nincs éves terv, 
ott erre nem nyílik lehetőség 
— az egy év alatt végzett 
munkát azonban le lehet mér�
ni mindenütt.

Korábban az volt a véle�
mény, hogy a vezetők félnek 
ettől a gyakorlattól. Rövide�
sen bebizonyosodott azonban, 
hogy a bizalmi csoportok érté�
kelése a vezetők számára is 
hasznos, hiszen visszajelzést 
kapnak arról, miként értékeli 
tevékenységüket a kollektíva, 
mennyiben feléltek meg a vá�
rakozásnak, s ezek a tapasz�
talatok segítik is további mun�
kájukat. Ezek az értékelések 
azonban sohasem jelenthetik a 
vezetők elvtelen dicséretét 
vagy éppen lejáratását — ak�
kor teljesítik e kollektívák a 
megbízatásukat, ha tárgyila�
gosan, a tényeknek megfele�
lően értékelnek.

— Mint szakszervezeti tiszt�
ségviselő hogyan értékeli az 
új határozat adta lehetősége�
ket?

— Az üzemi, illetve munka�
helyi demokrácia fejlődése fo�
lyamat, amely nem egyik nap�
ról a másikra, hanem társa�
dalmi, gazdasági életünk, 
munkánk mindennapjaiban 
nyer teret. A szakszervezeti 
tevékenység fejlesztésére, job�
bítására irányt mutatott a 
kongresszus, kaptunk „muní�
ciót” a párthatározatokból is. 
Ez az új határozat azonban 
semmiképpen sem lehet egy a 
sok közül: hosszú távú prog�
ramot ad a cselekvéshez, s a 
korábbinál sokkal nagyobb 
határozottságot, tenni akarást, 
önállóságot, véleményformá�
lást feltételez, a jogok és kö�
telezettségek rendezését igény�
li. A határozatot rugalmasan, 
a napi gyakorlathoz alakítva 
kell végrehajtani. S hogy ez

így is történjen, az mindany-  
nyiunk közös ügye: feltételezi 
az együttműködést s a helyes 
társadalmi, szervezeti munka-  
megosztást. S hogyan lehet 
eredményesebb ez a tevékeny�
ség? Ügy például, ha kiküszö�
böljük a párhuzamosságokat, 
ha egy- egy vitapont megtár�
gyalásánál azok vannak jelen, 
akiket érint a dolog, és való�
ban hozzá tudnak járulni a 
megoldáshoz; ha egy- egy ösz-  
szejövetel nem pusztán az 
eredmények ismertetésével, 
hanem a további teendők fel�
vázolásával is telik, sőt irányt 
jelöl a teendők megvalósítá�
sához is.

— Korábban gyakran el�
hangzott: a bizalmiaknak
munkájuk érdemi végzéséhez 
fel kell nőniük a feladatok�
hoz. Sikerült- e ezt megvaló�
sítani?

— 1976- ban kaptak a bizal�
miak jogkört. Munkájuk első 
nagy szűrővizsgája az 1980- as 
választás volt. Aki nem felelt 
meg a várakozásnak, azt nem 
választották újra. Tudomásul 
kell venni, hogy a jog-  és ha�
táskör nem személyre szól, 
hanem a csoport bizalmát, vé�
leményét fejezi ki, s ezt kell 
tükröznie a bizalmi tevékeny�
ségének. A bizalmiaknak erő�
síteniük kell a csoporttevé�
kenységet, hiszen csak akkor 
tudnak igazán véleményt mon�
dani és megalapozott döntése�
ket hozni. Egyre nagyobbak a 
kívánalmak a bizalmiak mun�
káját illetően: úgy kell dol�
gozniuk, hogy tekintélyük lé�
gyen a többiek előtt; politi�
zálniuk kell, okosan megtalál�
va a módját az elért eredmé�
nyek hangsúlyozásának s a 
további tettekre buzdításnak.

Csak egy feladatot említek 
a rengeteg közül: most alakul�
nak a vállalatoknál az éves 
tervek, most jutnak el az 
ezekkel kapcsolatos informá�
ciók a szakszervezeti bizal�
miakhoz. Arra kell töreked�
niük, hogy az 1983- as szak-  
szervezeti munkatervet úgy 
állítsák össze, úgy szabják 
meg közös dolgaikat, hogy ez 
program legyen. S akkor már 
ne csak terv, sokkal inkább 
az új határozat szellemében 
kezdhetjük meg a munkát.

Rácz Judit

Hírközlési világév
Egy- egy ország gazdasági 

fejlettségét nagymértékben 
jellemzi a hírközlési infra�
struktúra fejlődési üteme. A 
népek, az eltérő gazdasági- po�
litikai rendszerek közötti 
kommunikáció iránt megnyil�
vánuló egyre növekvő igény 
az enyhülés, a béke a lapfel�
tétele lehet.

A civilizáció fogalma min�
dig is szorosan kapcsolódott a 
hírközlés fejlődésének fogal�
mához. Ebben a kapcsolatban 
az üzeneteket továbbító szol�
gáltatásoknak döntő szerep 
jutott, és ezt a szerepet a 
múltban is, ma is és még in�
kább a jövőben a posta tölti 
be. A postai szolgáltatások 
színvonala a gazdasági, társa�
dalmi és kulturális fejlődés 
fontos tényezője, amely hatást 
gyakorol az egyén és a társa�
dalom előrehaladására.

E szolgáltatások rendkívüli 
hatását elismerve és támogat�
va, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete az 1983. esztendőt 
hírközlési világévnek nyilvá�
nította. Egyúttal megbízta a 
Nemzetközi Távközlési Egye�
sületet (UIT), hogy a külön�
böző nemzetközi intézmények 
és az egyes országok által 
szervezendő programokat ko�
ordinálja. Az ENSZ ajánlása 
alapján minden országnak le�
hetősége nyílik arra, hogy 
megvizsgálja, elemezze saját 
hírközlésének helyzetét, fej�
lesztési politikáját, és tegyen 
meg mindent hírközlési infra�
struktúrájának gyorsabb üte�
mű fejlesztéséért.

A világév méltó megünnep�
lésére a magyar posta is fel�
készült. A hazai program 
megszervezésére bizottság ala�
kult, melynek elnöke Tóth Il�
lés vezérigazgató, titkára dr.

Valter Ferenc vezérigazgató�
helyettes. A munkában a pos�
tai vezetők mellett részt vesz�
nek a Magyar Távirati Iroda, 
a Magyar Rádió, a Magyar 
Televízió, valamint a Híradás-  
technikai és a Közlekedéstu�
dományi Egyesület képviselői. 
A bizottság tagjai elhatároz�
ták, hogy a Magyar Posta a 
hírközlési világév magyaror�
szági rendezvényeivel az 
évenként szokásos világnapi 
(UIT- , UPU- nap) megemléke�
zéseknél erőteljesebb mérték�
ben hívja majd fel a párt-  és 
az állami vezetők, a hírköz�
lésben érdekelt hazai intéz�
mények és a közönség figyel�
mét a posta szerepére társa�
dalmi fejlődésünkben, a gyor�
sabb fejlesztés fontosságára és 
közös hasznára.

A tudományos üléseket és 
ismeretterjesztő előadásokat 
egyazon célból tartják meg: 
elemzik a magyar hírközlés 
helyzetét, összehasonlítják a 
hazai és nemzetközi eredmé�
nyeket, és a tömegtájékozta�
tási eszközök fokozott igény-  
bevételével jelzik az illetéke�
seknek és a nagyközönségnek 
a hírközlés gyorsabb ütemű 
fejlesztésének sürgető igé�
nyét.

A Magyar Posta a világév 
rendezvényeivel nem ünnepel�
ni kíván, a szakemberek fel�
adata elsősorban az alapos 
felmérés, a pontos helyzet-  
elemzés és a jobbító szándék 
okos megfogalmazása lehet. 
Az 1983- as esztendő alkalmas 
arra, hogy úgy ismertessük 
meg gondjainkkal, felada�
tainkkal az egész társadalmat, 
hogy azt magáévá tegye, és 
segítse a mindannyiunkért tett 
erőfeszítéseket.

Avatóünnepség
A hírközlési világév tisz�

teletére rendezendő ese�
ménysorozat megnyitása�
ként február 11- én a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatósá�
gon avatóünnepséggel egy�
bekötött műszaki napot tar�
tottak. Az ünnepségen vég�
leg üzembe helyeztek há�
rom, az ország távközlése 
szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű beruházást: az 
észak- magyarországi hír�
közlő rendszert, a nemzet�
közi távhívóközpontot és a 
belföldi távhívó ikerközpont 
manuális központját (kéJ 
pünkön).

A 900 millió forintos fej�
lesztés eredményeként lét�
rejött beruházás alapjában 
javítja meg az említett te�
rületeken a távközlést, és 
jelentős mértékben változ�
tatja meg a dolgozók mun�
kakörülményeit. A belföldi 
távhívó ikerközpont manuá�

lis központjának üzembe 
helyezése lehetővé teszi az 
eddigi korszerűtlen, az 
egészségre ártalmas munka�
helyek megszüntetését is.

Az ünnepi perceket kö�
vette a HTI műszaki napja, 
amelyen az igazgatóság fej�
lesztési, üzemviteli, fenn�
tartási szakemberei tartot�
tak előadást. Az érdeklődők 
részletes ismertetést kaptak 
a HTI és az egész magyar 
távközlés jelenéről, gondjai�
ról és a közeljövő elképzelé�
seiről. Az előadások végez�
tével a HTI szakemberei 
üzemlátogatásra hívták meg 
a vendégeket, bemutatták a 
nemzetközi távhívóközpon�
tot és az új belföldi közpon�
tot.

A kitűnően szervezett, 
változatos program méltó 
módon hangsúlyozta a vi�
lágév és a hazai távközlés 
fontosságát.
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Harcunk a munkanélküliség ellen 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet az ENSZ politikai 
szervei közül vitathataltillanul 
a legnagyobb hagyományú in�
tézmény. Annak ellenére, 
hogy a szervezet alkotmányá�
ban lefektetett, demokratikus�
nak látszó elvek alapjában 
véve reakciós célt, a mun�
kásság forradalmi megmozdu�
lásainak leszerelését, a társa�
dalmi osztályok közötti békés 
együttélésnek és együttműkö�
désnek a megvalósítását kí�
vánja szolgálni, mégis pozi�
tív szerepet tölt be a munka�
vállalók érdekeinek képvise�
letében, az őket érintő kérdé�
sek megoldásában.

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetet a versailles- i bé�
keszerződés alapjain hozták 
létre 19il9- foen. Működését a 
Nemzeteik Szövetsége mellett 
kezdte meg Genfben. Eredeti 
taglétszáma 44 volt. A máso�
dik világháború alatt Mont-  
realba települt át és 1946- ban 
helyezte át tevékenységét is�
mét Genf be.

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet létrehozásával ala�
pítói azt a célt tűzték ki, 
hogy a társadalmi igazság 
előmozdításával járuljon hoz�
zá a béke megvalósításához, 
nemzetközi összefogás útján 
javítsa a dolgozók élet-  és 
munkakörülményeit, segítse 
elő a gazdasági és a szociális 
stabilitást.

A philadelphiai nemzetközi 
munkaügyi konferencia 1944-  
ben nyilatkozatban rögzítette, 
hogy valamennyi embernek 
fajra, vallásra vagy nemre 
való tekintet nélkül joga van 
az anyagi jólétre és a szel�
lemi fejlődésre, a szabadság 
és méltóság, a gazdasági biz�
tonság és az egyenlő érvé�
nyesülés feltételei között.

Az alapvető célok fenntar�
tása méltett a szervezet igye�
kezett bizonyos mértékig a 
megváltozott nemzetközi kö�
rülményekhez is alkalmaz�
kodni, amelynek folyamatát a 
világszerte felien dűlő mun�
kásmozgalmiak is gyorsították.

Hármas tagozódás

A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet lényeges jellemzője, 
hogy felépítése háromoldalú. 
Ez azt jelenti, hogy a külön�
böző ' nemzetközi munkaügyi 
egyezményék és ajánlások ki�
dolgozását és elfogadását a 
kormányok, a munkavállalók 
és a munkaadók képviselői�
nek testületé dönti el, általá�
ban kétharmados többséggel. 
A konferenciáikon a három 
nagy nemzetközi szakszerve�
zeti szövetség: a Szakszerve�
zeti Világszövetség, a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége és a Munka Világ�
szövetsége is képviselteti ma�
gát. A szervezet által kidol�
gozott egyezménytervezeteket 
a tagországok törvényhozó 
szervei ratifikálják.

Az eltelt évtizedek során a 
munkásmozgalomnak sikerült 
elérnie, hogy ez a szervezet 
a dolgozók követeléseinek 
egész sorát fogadta él, ame�
lyeket nemzetközi jogi nor�
maként fogalmaztak meg 
egyezmények és ajánlások 
formájában. E határozatok 
között említhetjük meg a 8 
órás' munkanapra (1919), a heti 
munkaidő 40 órára való csök�
kentésére (1935), a szakszer�
vezeti szabadságjogok és a 
szervezkedési jog védelmére 
(1948) vonatkozó megegyezé�
seket.

Következik a 69. és a 70.

A szocialista országok és a 
harmadik világ országai egy 
részének 1954. évi belépésével 
jelentősen megerősödött e 
szervezetben a munka-  és 
társadalmi kapcsolatokba!; 
meglevő diszkriminációk el�
leni harc. Viszont azért, hogy 
a szervezet a monopomsta 
töke bizalmát elnyerje, a 
többségében konzervatív ve�
zetés a viták során gyakran 
a másodrendű technikai kér�
déseket hélyezi előtérbe, el�

odázva az azonnali megoldást 
követelő kérdéseket, mint 
például a dolgozók társadalmi 
vívmányainak védelmét vagy 
a munkához való jog ügyét.

A soron következő 69. és 
70. nemzetközi munkaügyi 
konferencián a foglalkoztatás 
és a munkanélküliség gond�
jait vitatják meg a képvise�
lők. A Nemzetközi Munka�
ügyi Hivatali, mint a Nemzet�
közi Munkaügyi Szervezet ál�
landó titkársága, már kiadta 
első jelentését a foglalikozita-  
táspoiitikáról, és 150 tagor�
szágnak küldött kérdőívet a 
foglálikoztatáspoiliitikával' kap�
csolatos okmány javasolt .tar�
talmáról, jellegéről és formá�
járól, amelyet a jelenleg ér�
vényben levő egyezmény he�
lyett vagy mellékleteként fo�
gadnak majd ed.

Helyette vagy melléklete�
ként? Ez most a döntő kér�
dés, amely csak a tanácsko�
zás vitáján dől ed. Az eddi�
giekből úgy tűnik, hogy a 
Nemzetiköízi Munkaügyi Hiva�
tal arra szeretné rávenni a 
tagországokat, hogy elégedje�
nek meg az érvényben levő 
egyezményhez egy új ajánlás 
csatolásával. Azzal érvelnek, 
hogy az egyezmény felülvizs�
gálata és újjal hélyefttesítése 
megkérdőjelezné az 1964- es 
határozatot.

Harmincmillió munkanélküli

Az egyezmény elfogadása 
óita éltéit majdnem 20 év 
azonban kételyt támaszt an�
nak hatékonyságát illetően. 
Ugyanis a fogialkoztaitáspoíLi-  
tilkáró.l szóló egyezmény elfo�
gadásának az évében a mun�
kanélküliek serege a kapita�
lista országokban 7—8 milliós 
volt. Tíz évvel később ez a 
szóm megkétszereződött, majd 
az ezt követő nyolc évben is�
mét megkétszereződött. Nap�
jainkban mintegy 30 millió 
munkanélküliről beszélünk. 
Ezenkívül számításiba kell 
venni azt a mintegy ötszáz 
málló embert, akinék nincs 
munkája és nincs semmiféle 
jövedelme a fejlődő orszá�
gokban.

Ezekről a kérdéseikről nyi�
latkozott a közelmúltban 
Francis Blanchard, a Nem�
zetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatója a Le Monde
1983. január 2- i számában: 
„.. . a harmadik Viliág a mun�
kaalkalmak terén éppen olyan 
súlyos helyzetben van, mint 
az iparilag fejlett (tőkés) or�
szágok. A jelenlegi helyzet 
azonban nem hasonlítható az 
1929. évihez. Az általános 
gazdasági körülliményék rend�
kívül eltérőek. Abban az idő�
ben a világnak nem volt „vé�
dőhálója”, amelyet most olyan 
szervezetek képeznek, mint a 
Nemzetközi Valuta Alap, a 
Világbank, az Egyesült Nem�
zetek Fejlesztési Program�
j a . .. A válságot akkor nem 
gazdasági intézkedésekkel ol�
dották meg. A válság dikta�
tórikus rendszerek hatalomra 
jutásához vezetett, és világ�
háborút robbantott ki. A 
munkanélküliség súlyosbodása 
e két katasztrófa kockázatá�
val járhat. Ezért fontos első�
sorban a munkanélküliség el�
len küzdeni. . . ”

Nem csupán arról van szó 
tehát, hogy a foglalkoztatás�
politikára vonatkozó egyez�
mény „nem voilt szerencsés” a 
kapitalista gazdasági kon�
junktúrában bekövetkezett 
változások miatt, a 60- as 
évek gazdasági fellendülésé�
től a 70- es években kezdődő 
válságok bekövetkezéséig. Az 
élet bizonyította be, hogy o 
Nemzetközi Munkaügyi Szer�
vezet foglalkoztatáspolitikai 
felfogása tarthatatlan.

Az 1964- es egyezmény a 
foglalkoztatáspolitikát nem a 
munkához valló jog gyakorla�
tának oldaláról közelíti meg, 
hanem a munkanélküliség 
„elfogadható szintre” való 
visszaállítását tűzte ki célul. 
Az egyezmény kimondja: le�
hetővé kell tenni, hogy min�
den munkaképes és munkát 
kereső személy munkát kap�
jon. A munkavállalók jelen�
tős része azonban távol áll

attól, hogy adott időiben ké�
pes legyen dolgozni általános 
és szakképzettségének vagy az 
átképzésnek a hiányában.

Az embereik milliói vannak 
ilyen helyzetben a tőlkés or�
szágokban és százmilliók a fej�
lődő országokban. Azoknak 
fjedig, akik elvesztették állásu�
kat, 'semmi kilátásuk nincs 
arra, hogy másikat találjanak. 
Az USÁ- ban a munkanélkü�
liek „stabil magja” olyan em�
berek millióiból tevődik össze, 
akiknek semmi reményük, 
hogy munkához jussanak, s 
számúik egyre növekszik.

Jog a munkához

A tőkés országok kormá�
nyainak minden olyan állítá�
sa, hogy teljes foglalkoztatást 
akarnak, csak üres beszéd ma�
rad, és a dOlgozójk ez irányú 
törekvései a monopolista ál�
lami szabályozás falába útköz, 
nek. Az élet követeli paran-  
csolóan, hogy a munkához való 
jog legyen elismerve és elfo�
gadva az egyezményben. Ezt 
az álláspontot vallják a szo�
cialista országok képviselői is

Megérezve ennek a követe�
lésnek a dolgozókra gyakorolt 
vonzerejét, az 1983- ra össze�
hívott nemzetközi munkaügyi 
konferenciára készült jelen�
tésében a Nemzetközi Mun�
kaügyi Hivatal' javasolja: aján�
lásiként jelezzék a záradékban, 
hogy az ember gazdasági, tár�
sadalmi és kulturális jogaira 
vonatkozó ENSZ- egyezmény 
már említést tesz a munká�
hoz Való jogról. És ez mit vál�
toztat a helyzeten? A jelentés 
készítői beismerik, hogy „a je�
lenlegi okmányok nem irá�
nyozzák elő kifejezetten a 
munkához való jogot.”

A Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal jelentése már előre 
azt sugallja, hogy a jelenlegi 
egyezményt kell fenntartani, 
pedig azon az események már 
túlhaladtak, és már eleve visz-  
szaútasíltják annak gondola�
tát, hogy új, elfogadhatóbb 
nemzetközi Okmányt dolgozza�
nak ki.

E kérdésről maga a főigaz�
gató is borúlátóan nyilatko�
zott a már említett interjúban: 
„A Nemzetkzi Munkaügyi Hi�
vatal tisztáiban van azzal, hogy 
a munkanélküliség éllen nincs 
csodagyógyszer .. .  A legköze�
lebbi nemzetközi munkaügyi 
konferencia, amely júniusiban 
Lesz. a foglalkoztatáspolitikára 
helyezi a hangsúlyt, de kevés 
az esélye annak, hogy a kele�
ti, a nyugati és a harmadik vi�
lág országainak eltérő állás�
pontjai ebben a kérdésben kö�
zeledjenek egymáshoz.”

A munkához való jog kérdé�
sének várható vitája meg fog�
ja mutatni, hogy kik védik 
vallóban és nem csak szavak�
ban a dolgozóik érdekeit; kik 
a dolgozok elidegeníthetetlen 
jogainak Valódi szószólód és 
kik azOk, akik mindig csak 
más országok állampolgárai�
nak újabb „szabadságjogaiért” 
lépnek fel.

Szerepünk a szervezetben

A magyar szakszervezetek�
nek és a többi szocialista or�
szág szakszervezeteinek kép�
viselői tevékeny szerepet ját�
szanak a Nemzetközi Munka�
ügyi Szervezet konferenciáin 
és különböző ülésein, össze�
hangolt álláspontjuk alapján 
élenjáród a munkavállalóikat 
érintő kérdések megoldására 
vonatkozó határozatok és 
egyezmények alkotásának. 
Együtt törekednek arra, hogy 
politikailag és szakmailag jól 
felkészült k'épvisellőiiík minél 
eredményesebben befolyásol�
ják a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet céljait, törekvéseit 
és munkáját. A szocialista or�
szágok szakszervezetei egyön�
tetűen vallják, hogy e szerve�
zetnek — a munklavállalói ér�
dekek határozott védelme mel�
lett — mindent el kell követ�
nie a béke megóvása, a békés 
egymás mellett élés megszilár�
dítása végett.

Baranyái Zoltán
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Munkásőrök 
évzáró gyűlése 
Debrecenben

Ünnepi évzáró- évnyitó egy�
séggyűlésen vettek részt a Vö�
rös Csillag Érdemrenddel ki�
tüntetett Tóthífalusi Sándor 
munkásőr egység postás mun-  
kásőrei Debrecenben. Az ün�
nepi gyűlés elnökségének tag�
jaként jelen volt dr. Szilágyi 
Gábor, az igazgatóság vezetője, 
aki megalakulásától fogva 
szervezője és támogatója a 
munkásőrségnek.

A .munkásőr egység elmúlt 
évi munkáját Szűcs Imre pa�
rancsnok értékelte. Kiemelte 
azt, hogy a munkásőrök fe�
gyelmezett és nem kis áldozat-  
vállalással járó működését a 
város vezetősége és a lakosság 
kellő társadalmi elismerésben 
részesíti. A munkásőrök gaz�
dasági és társadalmi tevékeny�
ségükben az átlagosnál többet 
vállalnak, emellett kiképzési 
feladataikat is maradéktalanul 
teljesítik.

Az ünnepi beszéd után érté�
kelték a munkásőri szocialis�
ta versenymozgalmat, amely�
ben az első helyezést a harma�
dik század nyerte el, ahova a 
postás munkásőrök is tartoz�
nak. Egyéni kitüntetésiben Csö�
mör István, Nagy Levente és 
Szabó Sándor munkásőr része�
sült. Két leszerelő elvtárs, Hi-  
ripi Ferenc és Mikhárdi Sándor 
pedig Munkásőr Emlékérmet 
és emléklapot kapott.

A városi párbizottságnak és 
a munkásőrség városi parancs�
nokságának illetékesei az ün�
nepség utáni beszélgetés során 
kedvezően nyilatkoztak a pos�
taigazgatóság vezetőinek a 
munkásőrséget segítő közre�
működéséről. Ismételten felve�
tődött egy önálló postás sza�
kasz .kialakításának kérdése, a 
városi munkásőrség keretében. 
A feltételek és a személyi le�
hetőségek ismeretében Jaross 
Bélának, az igazgatóság párt-  
bizottsága titkárának vélemé�
nye szerint a szervezést gyor�
sítva 3—4 éven bélül ki tud�
juk alakítani a szakaszt.

Dr. Levencsik József

Özv. Gyogyovszky Emilné
1887- 1983

Fájó szívvel búcsúzunk fá�
radhatatlan társadalmi aktí�
vánktól. Rövid betegség után 
96. évében távozott közülünk.

1903 óta volt párt-  és szak-  
szervezeti tag. Szakszervezeti 
tevékenységét a Nyomdász 
Szakszervezetnél kezdte, majd 
a Hírlapterjesztők Szakszerve�
zetének vezetőségi tagja. Kü�
lönböző kiadóhivatalokban 
(Estlapok, Népszava, Vörös 
Újság) bizalmi, majd főbizal�
mi. Kiadója volt a Nőmunkás 
című lapnak.

1931 óta tagja a Postások 
Szakszervezetének, a Budapes�
ti Nyugdíjas szb segélyezési 
bizottságának elnöke, a vete�
ránbizottság megbízottja és 
aktív résztvevője volt halálá�
ig. Munkája elismeréseként 
megkapta a Tanácsköztársasá�
gi Emlékérmet, a Szakszerve�
zeti Munkáért arany fokoza�
tot, a Szocialista Hazáért Ér�
demrendet, a Szocialista Ma�
gyarországért Érdemrendet.

Emlékét kegyelettel meg�
őrizzük.

A Közlekedéstudományi Egyesület 

postai és távközlési tagozatának 
április havi programja

Á p rilis  12. (kedd), 15 óra. VI., 
N épkö z tá rsaság  ú tja  3. J a m b rik  
M ihály : M ikrogazdaság i célv izsgá -  
Iáitok (Az au to m atizá lás  h a tá sa  a 
bevéte lek  és kö ltség ek  a la k u lá sá �
ra)

Á p rilis  13. (szerda), 15 óra, VI., 
N épkö z tá rsaság  ú tja  3. K is P ál Je �
nő—Szilvay G ábor: A nyagm ozga�
tás i és feldolgozási fo lyam atok  
tervezése  Szolnok 2 p o sta h iv a ta l�
ban.

Á p rilis  19. (kedd), 10 óra, VI., 
N /épköztársaság ú tja  3. A P osta  
R ádió -  és T elevízióm űszaki Igaz�
gatóság  m űszak i n ap ja  a h írközlési 
v ilágév a lkalm ából.

P ro g ra m :

Dr. H orváth  L ajos: A vezeték  
n é lk ü li h írközlési szo lgálta tások  
fejlődése h azán k b an ,

M olnár B é la : R ád ióm űsor - szó rás

T orm ási G yörgy : T elev ízióm űsor�
szórás

H azai Is tv á n : v eze ték  n é lk ü li tá v �
közlés 1 ■ -  > ' •

Becz S á n d o r : A sz akm a* - s truk tú ra  
fe jlődése  a vezeték  nélkü li h í r �
közlésben.

D r. G. T óth  K áro ly : Innováció  a 
h írközlésben

A ndics G ábor: A vezeték  nélküli 
h írközlés gazdasági kérdései.

Á p rilis  20. (szerda). 15 óra, VI., 
N ép k ö tá rsaság  ú tja  3. T ah y  L ászló: 
Az á tfu tá s i idő vpnalkód  ren d sze�
rű  m érési m ódszere.

Á p rilis  21. (csü tö rtök ), 15 óra, 
VI., N épköztársaság  ú tja  3. Dr. 
G y ü rk e  Jó z se f: A k isvá lla lkozá�
sok távbeszélőállom ás - igényeinek  
elb írá lása .

Á p rilis  21. (csü tö rtök ), 14 óra, 
V eszorém , M TESZ - Székház B aj-  
csy - Z silinszky  ú t 21. Geisz József : 
M ikroprocesszorok  és a lk a lm azá�
suk.

Á p rilis  26. (kedd), 15 óra, VI,, 
N épköz tá rsaság  ú tja  3. Dr. Bella 
M ária: A m unkavédelem  ú j sza�
bályozása.

Á p ril is  27. (szerda), 15 óra, VI., 
N épköztársaság  ú tja  3. D r. A uerné 
S zen tan d rási M elinda—M ohi J á �
n o s: A szov je t p osta igazgatás k o r�
szerű , g ép esíte tt feldolgozó üzem ei�
ben szerze tt g y ák o rla ti ta p a sz ta la �
tok .

Á p r i l i s 3*28. '(c sü tö rtö k ), 15 óra, 
VI., N épköztársaság  ú tja  3. H or�
v á th  P á l:  A táv író  és a d a th á ló za �
to k  egységes á tv ite ltech n ik á i ren d �
szere.

K I T Ü N T E T É S E K
A nemzetközi nőnap alkataiéiból a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka Érdemrend bronz fokozatát

adományozta Varga Feiencné szb- tagnak 
(Csongrád 1 hivatal),

a Szakszervezetek Országos Tanácsa a 
Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát

adta Majzik János bizalminak (Szolnok me�
gyei Távközlési Üzem); a

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatát

Berecz József tszb- tagnak i(Vác 1 hivatal). 

A közlekedés-  és postaügyi miniszter 

Kiváló Munkáért

kitüntetést adományozott Bogtoly Zoltánná ■ 
nőfelelősnek (Miskolci Postaigazgatóság Te�
rületi Tervező Iroda) és Herczeg Magdolna 
központi vezetőségi tagnak (Szentgotthárd 
hivatal);

Miniszteri Dicséret

kitüntetést kapott Guzi Oszkárné tt- tag 
(Debreceni Postaigazgatóság).

A posta vezérigazgatója

Vezérigazgatói Elismerésben

részesítette Horváth Jánosné tsz- tagot 
(Szekszárd 1 hivatal), Kaposvári Istvánná 
szvb- elnököt (Siófok Rádióállomás) és Ko�
csis Ilona jszfo- titkárt (Gödöllő 1 hivatal).

★
A szocialista brigádmozgalomban végzett 

kiemelkedő munkájának' elismeréseként a 
SZOT a

Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát

adományozta Nagy Miklós bizalminak (Sza-  
bolcs- Szatmár megyei Távközlési Üzem); a

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatával

tüntette ki Bunyevácz Mária brigádvezetőt, | 
(Sellye postahivatal) és Pradalits Ferenc fő-  I 
bizalmit (Gépjármű Szállítási tízeim, Sop�
ron);

Szakszervezeti Munkáért oklevelet

kapott Bakó Sándorné brigádvezető (Köz-  |  
ponti Távíró Hivatal), Bánsági Judit főbizal-  f 
mi (Pesterzsébet 1), Borka. László brigádve-  |  
zető (Központi Járműtelep), Czeglédi And�
rás szb- tiíkár (Rádióállomás Diósd), Fűrész § 
Tibor főbizalmi (Központi Javítóüzem), Ka-  § 
locsai László főbizalmi- helyettes (Postai | 
Tervező Intézet), Kemény Gábor főbizalmi-  
helyettes (Budapest 114 postahivatal), Kubi-  § 
nyi Csaba propagandista (Helyközi Távbe-  f 
szélő Igazgatóság Mátészalkai Üzem), Len-  j 
cse Kálmán (bizalmihelyettes (Oroszlány 1 
hivatal), id. Mogyorósi Béla főbizalmi- he-  | 
lyettes (Központi Kábelüzem), Pék József 
sportfelelős (Csongrád megyei Távközlési I 
Üzem), Szabó Imre bizalmi (Központi Ma-  | 
gasépítési Üzem), Vámos György főbizalmi § 
(József Távbeszélő Üzem).

★
A forradalmi ifjúsági napok alkalmából a 1 
közlekedés-  és postaügyi miniszter

Miniszteri Dicséretben

részesítette Rá ez László ifjúsági bizottsági | 
tagot (Lágymányos Távbeszélő Üzem).

A posta vezérigazgatója

Vezérigazgatói Elismerést

adott Ragulszky Béláné szb- tagnak (Sze�
rencs hivatal) és Wolf Petemé szb- tagnak 
(Szombathely 1 hivatal).

A Szákszervezetek Országos Tanácsa

Szakszervezeti Munkáért oklevelet

adott Kőleszár Károly propagandistának 
(Budapest 4 hivatal) és Pethő László ifjúsági f 
bizottsági tagnak (Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság Nyíregyházi Góoüzem).



A postán is alkalmazható 
a relativ bérszabályozás

A bérezéssel kapcsolatos 
részletes feladatokat a válla�
latok végzik. E feladatok meg�
oldása során állandóan szem 
előtt kell tartani a központi 
bérpolitikai intézkedéseket, 
amelyek meghatározzák a 
vállalati, így a positai bér-  és 
jövedelempolitika kereteit.

A bérszabályozási formák 
közül a posta számára — mi�
vel a munka jellegéből adó�
dóan a feladatok, a teljesít�
mények növekedése folyama�
tos létszámnövelést igényel — 
a bérszínvonal- szabályozási 
forma a megfelelő. Ezért a 
postára 1981 előtt a kombi�
nált (ami adómentes központi 
bérfejlesztési részből és bér-  
fejlesztési mutató alakulásától 
függő bérfejlesztési részből 
tevődött össze), ezt követően

pedig tiszta központi bérsza�
bályozás völt és van érvény�
ben. A bérszabályozáson kí�
vül az utóbbi évek gyakorlata 
az volt, hogy — a népgazda�
ság összehasonlító munkakö�
reiben levő bérlemaradás 
mérséklése végett — progresz-  
szív bérfejlesztési adó válla�
lása mellett is hajtott végre a 
posta saját erőből bérfejlesz�
tést.

1983. január 1- ével — nép-  
gazdasági szinten — új bér-  
és keresetszabályozási rend�
szer lépett életbe. A módosult 
szabályozási formák közül a 
postára — a fentiekben is�
mertetett indok alapján — to�
vábbra is a központi bérsza�
bályozási forma vonatkozik, s 
ennek is a létszámcsökkentés 
nélküli változata.

Mérhető teljesítmény
A postán belüli bérszabá�

lyozási formákra való áttérés 
előtt feltétlenül meg kell is�
mernünk a másik bérszabá�
lyozási formát, a relatív sza�
bályozást is.

A relatív bérszabályozásban 
az éves bérfejlesztés mértéke 
valamilyen előre meghatáro�
zott mutatótól függ. Ilyen mu�
tató például népgazdasági 
szinten a vállalatok többségé�
nél 1983. január 1- től a jöve�
delmezőségi mutató (vagyis a 
felhasznált egységnyi bérre és 
eszközre jutó nyereség).

A postán az éves bérfej�
lesztés — középfokú posta�
szervekre való — felosztásá�
nak gyakorlatában a korábbi 
években (a Posta Központi

Kábelüzem kivételével) a köz�
ponti felosztási elv érvénye�
sült. A SZOT irányelvei sze�
rint és a Postások Szakszer�
vezete titkárságának 1979. má�
jus 30—i állásfoglalása, javas�
lata nyomán a posta és a 
szakszervezet közösen vizs�
gálta, hogy mely területeken, 
illetve postaszerveknél lehet�
séges, vagy melyeknél indo�
kolt a relatív bértömeg- sza�
bályozási forma bevezetése. A 
vizsgálat eredményeként a 
Posta Központi Kábelüzem 
mellett még két központi 
üzemnél vezették be a rela�
tív bérszabályozási formát: a 
Posta Központi Javítóüzem�
nél és a Posta Központi Ma�
gasépítési Üzemnél.

Relatív bérszínvonal
Miért éppen e kiét posita-  

szervvel bővítette a posta a 
belső bérszabályozásban a re�
latív formát? Azért, mert 
ezeknél a postaszerveknél le�
hetett kialakítani olyan mu�
tatót, amely a munkateljesít�
ményt elfogadható módon mé�
ri. Ez a mutató az évente meg�
termelt normaóra tömege.

Az üzemeknél a relatív bér�
tömeg- szabályozást — hason�
lóan a postai bérszínvonal-  és 
a népgazdasági bértömeg- sza�
bályozáshoz — kombinált for�
mában vezették be. Vagyis: a 
bérfejlesztésnek van egy biz�
tosított része (amit a posta�
szerv a mutató alakulásától 
függetlenül minden következ�
mény nélkül felhasználhat), 
továbbá a relatív mutató ala�
kulásától függő és szabályo�
zott része. A kétféle bérfej�
lesztés együtt azonban nem 
haladhatja meg az előre meg�
határozott bérfejlesztés maxi�
mális mértékét.

A három üzemnél ez év ja�
nuár 1- ig tehát a relatív bér�
tömeg- szabályozási forma volt 
érvényben. Ennek eredménye�
ként a termelékenység növe�
kedett — amit a szabályozási 
forma előnyeként feltétlenül 
el kell ismerni, de az eredeti 
cél, a kapacitás erőteljesebb 
növelése nem valósult meg.

A relatív bértömeg- szabá�
lyozási forma ugyanis mind�
azon szervezési, .technológiai 
módszerek, munkafogások 
hasznosítására ösztönözte az 
üzemeket, amelyek létszámnö�
vekedés nélküli normaóra ter�
melését lehetővé tettek. Ezek 
a lehetőségek azonban egyre 
szűkülnek, tehát a kapacitás 
erőteljesebb növekedése csak 
úgy valósítható meg a kívánt 
és szükséges mértékben, ha 
ezek a postaszervek termelői

létszámukat növelik. Ezért — 
a tapasztalatok alapján — a 
kapacitásnövelés végett ja�
nuár 1- ével mindhárom üzem 
bérszabályozási formáját nö�
velik. Ezért — a tapasztalatok 
alapján — a kapacitásnövelés 
végett január 1- ével mindhá�
rom üzem bérszabályozási for�
máját megváltoztatták, még�
pedig úgy, hogy a relativitás 
maradt, de bértömeg helyett 
a továbbiakban bérszínvonal�
szabályozásban működnek.

Mindezek után hogyan vál�
tozott a három ipari- építő�
ipari üzem bérszabályozása ?

Mindhárom üzemnél a biz�
tosított bérfejlesztés mértéke 
1983- ban 2 százalék. Ezen fe�
lül az üzem az egy képzett 
létszámra (ami a teljes mun�
kaidős dolgozók átlagos állo�
mányi létszámából lés a szá�
mított — részmunkaidős, 
nyugdíjas és állományon kí�
vüli bérből átszámított — lét�
számból tevődik össze) jutó 
éves szintű normaórának a 
bázisévihez viszonyított nö�
vekménye alapiján legföljebb 3 
százalék bérfejlesztést hajthat 
végre. A normaóra- növek�
mény minden 1 százalékához 
0,6—0,7 százalékos bérszínvo�
nal- növekmény kapcsolódik. 
Amennyiben valamelyik üzem 
a relatív bérfejlesztés legna�
gyobb mértékét, a 3 százalé�
kot kívánja megvalósítani, 
úgy az egy főre jutó norma�
óra mutatóját több mint 4, 
illetve 5 százalékkal kell hogy 
az előírt mérték föllé emelje. 
Ennek eléréséhez az üzemnek 
feltétlenül növelnie kell a 
teljesítményeket, továbbá tö�
rekednie kell a termelői lét�
szám növelésére, a belső lét�
számösszetételnek a teljesít-  
ményes létszám javára való 
megváltoztatására.

Hány nap az év végi részesedés?
Megvalósul a törzsgárdajutalom tárgyévi kifizetése

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Az igazgatóságok és a köz�
ponti postaszervek egyaránt 
érdekeltek a részesedési alap 
képzésében. Ez az érdekeltség 
a Posta- vezérigazgatóság által 
kialakított úgynevezett belső 
szabályozók alapján valósul 
meg. A gazdálkodó postaszer�
vek belső szabályozói szak-  
szervezetünkkel egyetértésben 
úgy vannak kialakítva, hogy 
maximum 11 napi bérnek 
megfelelő részesedési alapot 
képezhetnek. A belső szabá�
lyozásnak nem titkolt szándé�
ka, illetőleg törekvése, hogy 
megközelítően azonos feltéte�
lek és erőfeszítések esetén a 
postaszervek azonos napnak 
megfelelő részesedési alapot 
tudjanak képezni.

Több postaszerv szóvá tette, 
miért nincs lehetőségük 11 
napnál több részesedési alap 
képzésére. Ezen valóban le�
het vitatkozni, de éppen az 
eddig leírtakkal összhangban 
nem kívánatos és nem célsze�
rű lényeges aránytalanságok 
előidézése. Ugyanakkor az is 
szükséges, hogy a gazdálkodó 
postaszerveknél a részesedési 
alap képzésének feltételei 
összhangban legyenek a pos-  
taszintűvel.

Kétféle forrás
A postaszervek 1982- ben ál�

talában csaknem a maximáli�
san elérhető részesedési ala�
pot tudták képezni, mivel a 
tényleg képzett átlagnap 10,9. 
Mindössze néhány postaszerv 
van, amelyik 10 napnál keve�
sebb részesedési alapot kép�
zett. Például: a Budapesti
Távibeszélő Igazgatóság 9,7, 
a Járműtelep és a Kábelüzem 
pedig egyaránt 8,9 napot.

A postaszervek részesedési 
alapjának tehát egyik forrása 
a saját maguk által képezhető 
részesedési napok száma. A 
forrás másik összetevője a 
posta szintű, úgynevezett köz�
ponti részesedési alapból való 
juttatás. Ilyen címen átlag 4,6 
napot kaptak a postaszervek 
az elmúlt évben. Persze, az 
egyes postaszervek közötti 
szóródás eléggé nagy, ami pél�
dául elsősorban abból adódik, 
hogy hány főnek esedékes az 
adott évben a törzsgárdajuta�
lom. Amíg postaszimten a 
törzsgárdajutalom 2,7 napnak 
felel meg, addig egyes posta�

szervek esetében ez az átlag�
nak éppen a kétszerese.

A kiét forrásból a postaszer-  
vefcnél 1982- ben összesen át�
lag 15,5 napnak megfelelő ré�
szesedési alap képződött. Ez 
azonban még korántsem hasz�
nálható fel év végi részese�
désre, mivel év közben szá�
mos olyan kifizetést eszkö�
zöltek a postaszervek, ame�
lyeket az R- alap terhére kell 
elszámolni. Ezek közé tarto�
zik többek között a törzsgár-  
datagok már említett egyszeri 
jutalma, továbbá a kitünteté�
sekkel járó jutalmak, a tanul�
mányi ösztöndíjak, a jóléti és 
kulturális alap kiegészítése, a 
vezető állású dolgozók pré�
miuma, jutalma s nem utolsó�
sorban a saját erőből végre�
hajtott 1 százalékos bérfej�
lesztés kötelező adója is. Az 
évközi kifizetések eléggé nagy 
szóródást mutatnak, attól füg�
gően, hogy a vezető állásúak 
prémiumát, jutalmát az R-  
alapböl fizetik- e avagy a bér�
alapból. A felhasználásnál 
kétségtelenül mind abszolút 
összegben, mind napokban ki�
fejezve a legnagyobb tételt a 
bérfejlesztési adó jelenti. Ez 
átlag 4,4 napinak felel meg, 
vagyis ez csökkenti legna�
gyobb mértékben a postaszer�
veknél képződött részesedési 
alapot.

Azt hiszem, az eddigiek ele�
gendők annak megértéséhez, 
hogy a még igen körültekintő 
gazdálkodás mellett is miért 
marad viszonylag kevés az év 
végi részesedésre. A postaszer�
vek saját képzésük alapján 
átlag 3,1 napnak megfelelő 
részesedést fizethetnének. 
Szerencsére azonban ez így 
mégsem igaz, mert postaszin�
ten is képződik részesedési 
alap, amiről mind ez ideig 
még nem tettem említést.

Többletnyereség
Az már eléggé köztudomá�

sú, hogy a posta 1982. évi gaz�
dasági eredménye igen ked�
vezően alakult. A tervezett 
nyereséggel szemben lényege�
sen többet tudott megvalósíta�
ni. A nyereség túlteljesítése 
alapján az előirányzottnál 38 
millió forinttal több részese�
dési alap képzésére nyílt le�
hetőség. Ezzel a postaszintű 
évközi kifizetési kötelezettsé�

gek teljesítése után még 60 
millió forint felhasználásáról 
lehet dönteni. Ez 5,3 napi bér�
nek felel meg.

A 60 millió forint felhasz�
nálására szakszervezetünk el�
nökségéinek a posta több ja�
vaslatot tett. Az egyik javas�
lat lényege az, hogy az év vé�
gi részesedésnek a postaszer�
vek között kialakult differen�
ciáltságán ne változtassunk. 
Ez ugyanis tükrözi az adott 
postaszerv éves gazdálkodásá�
nak eredményét és az évközi 
részesedési alap felhasználá�
sának különböző gyakorlatát. 
Éppen ezek miatt az a javas�
lat, hogy a postaszinten ren�
delkezésre álló 5,3 nap év vé�
gi részesedést valamennyi pos�
taszerv központi kiegészítés�
ként egyformán kaipja meg.

Ennek a javaslatinak az el�
nökség megítélése szerint két�
ségtelen előnye lenne, hogy 
április 4- e alkalmával a kifi�
zethető év végi részesedés 
összege jelentősen megnöve�
kedne. Ezt a dolgozók többsé�
ge bizonyára jó néven venné. 
Hátránya viszont, hogy nem 
adna megoldást a törzsgárda-  
jutalmak tárgyévi kifizetésé�
re. Ezt pedig a dolgozók csak�
nem minden fórumon szóvá 
teszik, és egyre türelmetleneb�
bül szorgalmazzák, hogy a 
posta mikor tér át a tárgyévi 
kifizetésre. Ezen a téren szak-  
szervezetünktől határozottabb 
fellépést várinak.

Törzsgárdajutalom 

a tárgyévben
A 60 millió forint felhasz�

nálására született olyan javas�
lat is, hogy most csak 2,6 nap�
nak megfelelő összeggel, azaz 
30 millió forinttal növeljék a 
postaszervek év végi részese�
dését. Ebben az esetben az 
április 4- e alkalmával kifize�
tendő év végi részesedés átlag 
5,7 nap lenne. A fennmaradó 
30 millió forintot viszont te�
gyék félre, azaz tartalékolják, 
és ebből oldják meg a törzs-  
gárdajulíalmaik tárgyévi kifi-  
zetétsét. Tehát arról van szó. 
hogy a törzsgárldajutaitmat 
mindazoknak, akiknek 1983-  
ban esedékessé válik, még eb�
ben az évben, november 7- e 
alkalmából kifizetik.

Az elnökség ezzel a javaslat.

tál értett egyet, ezt fogadta el. 
Ezzel tehát ez évtől kezdve 
megoldódik a törzsgárdajutal-  
mak tárgyévi kifizetése, ami 
valamennyi postás dolgozónak 
előnyös, hiszen 4 éven belül 
mindenki jogosulttá válik a 
törzsgárcfajutalomra és érde�
kelt az átállás előnyében. Eb-  
ben az évben tehát kétszer fi�
zetnek törzsgárdajutalmakat. 
Április 4- e alkalmával — az 
év végi részesedéssel együtt 
azoknak, ákik 1982- lben váltak 
jogosulttá, míg november 7- e 
allkaillmálból az óiknak, akik ez 
év val'amelyik hónapjában 
lesznek jogosultak.

Zökkenőmentes átállás
Szakszervezetünk elnöksége 

állásfoglalásának kialakításá�
nál mérlegelte, hogy jelenleg 
a tervezettnél annyival több 
a posta részesedési alapja, 
amennyi fedezetet nyújt az át�
állásra. Ennek következtében 
az átállás úgy oldható meg, 
hogy a kifizetendő év végi ré�
szesedés még mindig valami�
vel több, mint amennyit a 
terv tartalmazott. Most tehát 
megszűnt az a korábban han�
goztatott indok, hogy az átál�
láshoz nem áll rendelkezésre 
megfelelő anyagi fedézet. Nem 
jár azzal a kockázattal sem, 
amit a harmadik javaslat tar�
talmazott, amely szerint az ez 
évben képződő részesedési 
állápból kellene megelőlegezni 
az átálláshoz szükséges össze�
get.

A nyugidíjba vonulókra vál�
tozatlanul érvényes, hogy ré�
szükre a törzsgárdajutalmát is 
ki kell fizetni, amennyiben a 
feltételekkel rendelkeznek. Ha 
valaki például augusztusban 
nyugdíjba vonul, a törzsgárda. 
jutJalmat nem november 7- én 
kapjá meg, hanem a kötelező 
felmentési idő megkezdésével, 
a többi járandóság elszámo�
lásával és kifizetésével egy-  
időben.

Szakszervezetünk elnöksége 
köszönetét nyilvánítja mind�
azoknak a postás dolgozóknak, 
akik hozzájárultak a posta 
ilyen gazdasági eredményéhez, 
és ezzel lehetővé vált e több�
éves jogos igénynek a megol�
dása. Egyben meggyőződése, 
hogy nemcsak egyetértenek, 
hanem azonosulnak is ezzel a 
döntéssé!. Kovács József

É rdekeltség  a jobb eredm ényekben
A gazdálkodás környezeti 

feltételei napjainkban alapo�
san megváltoztak, és a jövő�
ben is erőteljes módosulá�
sokkal kell számolni. Ehhez a 
gazdasági szervezeteknek ru�
galmasan alkalmazkodniuk 
kell. A megváltozott körül�
ményekre való gyors, rugal�
mas reagálás viszont megkí�
vánja, hogy — többek között 
— a valódi teljesítményeket 
elismerő és a teljesítmények 
növelésére ösztönző belső ér�
dekeltségi rendszereket ala�
kítsanak ki. Ez egyben fon�
tos feltétele a belső kezde�
ményezések széles körű ki�
bontakoztatásának, a dolgo�
zók érdemi részvételének a 
vállalat (elkülönült szerveze�
ti egység) ügyeiben.

Ismeretes, hogy a Magyar 
Posta a népgazdaság irányí�
tási és szabályozási rendsze�
rében összefüggő egységes 
szervezetet alkot. így a nép-  
gazdasági előírások a nagy-  
vállalat egészére vonatkoznak. 
Miután területileg, illetve te�
vékenység szerint középszer�
vekre tagolódik, szükség van 
olyan belső szabályozási, ér�
dekeltségi rendszer működte�
tésére, amely közvetíti a pos�
taszervekhez a népgazdasági 
előírásokat, elvárásokat,
ugyanakkor értékeli a helyi 
lehetőségek jobb kihasználá�
sát, és bizonyos mozgásteret 
ad az érdekek korlátozott ér�
vényre jutására.

A postai belső szabályozás 
alapjaiban eltér a gazdálko�
dó, illetve az úgynevezett re�
zsi postaszervek esetében. Az 
előző csoportba tartozik: a 10 
igazgatóság, a KTH, a Kábel�
üzem, a Javítóüzem, a KHI, 
a POKMÜ, a POTI, a Beru�
házási Iroda, az Anyaghiva�

tal. A második csoportba tar�
tozik a többi postaszerv, így: 
a PSZSZI, a Csekkleszámoló 
Hivatal, a PKMH, a PKI stb.

a gazdálkodó 
postaszerveknél

A szabályozó elemek között 
elsősorban azok a tényezők 
szerepelnek, amelyek döntően 
befolyásolják az egész posta 
tevékenységének megítélését.

A legfontosabb szabályozók:

— az előirányzott eredmény,

— a készletgazdálkodás mu�
tatói,

— a szolgáltatások minőségi 
mutatói,

— a felhasználható jóléti és 
kulturális alap,

— a távbeszélő- állomások be�
kapcsolásának száma,

— az energiagazdálkodási fel�
adatok,

— a bérszínvonal.

Az eredmény, a készlet és 
a minőségi mutatók alakulá�
sa határozza meg a posta�
szerv képezhető nettó része�
sedési alapját a következők 
szerint:

a) A népgazdaság egész 
szabályzórendszere a gazda�
sági hatékonyságot, a jöve�
delmezőséget állítja a közép�
pontba. A belső szabályozá�
sunknak is ez a lényege. Az 
előírt eredmény elérésével 
általában 7 napi bérnek meg�
felelő R- alap képezhető. A 
tervezettől eltérő eredmény 
növeli vagy csökkenti a ké�

pezhető részesedési alapot, 
méghozzá egyszázalékos ered�
ményváltozáshoz 0,33 nap 
kapcsolódik.

b) A készletgazdálkodástól, 
a készfletmutatók teljesítésé�
től egy nap függ. A szabályo�
zás az anyagkészletre forgá�
si sebességmutatót (a posta�
szerv anyagkészlete hány nap 
alatt fordul meg), illetve az 
összkészletre átlagkészlet�
mutatót állapított meg. Az 
előírt értékektől való eltérés 
csökkentést von maga után, il�
letve jutalmazást eredmé�
nyez; összege megadott kul�
csok szerint lépcsőzetesen 
számítható ki.

c) A szolgáltatások színvo�
nalát tükrözik a minőségi 
mutatók. Áz előírt értékek 
teljesítésétől függően általá�
ban 2 napi bérnek megfelelő 
R- alap képezhető.

A postaszintű lehetőségeket 
figyelembe véve 11 napban 
maximálták a postaszervek 
által képezhető nettó része�
sedési alapot.

A fentiektől eltér a POTI, 
a Beruházási Iroda, a Javí�
tóüzem, a Kábelüzem és a 
POKMÜ szabályozása. E pos-  
taszervek esetében az érde�
keltség döntően az éves mun�
kaprogram kiemelt feladatai�
nak teljesítéséhez kapcsoló�
dik.

Jelentős feladat valamennyi 
postaszervnél az energiagaz�
dálkodás előírt mutatóinak 
teljesítése. Számbavétele 
együtt történik a vezetői te�
vékenység komplex értékelé�
sével.

Az előírt bérszínvonal be�
tartása szigorú követelmény. 
A részletes szabályozást az

1983. évi bérfejlesztési utasí�
tás tartalmazza. E témával a 
februári számban külön is 
foglalkoztunk.

Űj eleme a belső szabá�
lyozásnak a szabad rendelke�
zésű beruházási pénzeszkö�
zök (fejlesztési alap) képzé�
sének lehetősége. Két forrá�
sa van: az előírt számon fe�
lül bekapcsolt távbeszélő- ál�
lomások belépési díja, és az 
előírt eredmény túlteljesítése 
esetén a többletnyereség 10 
százalékának megfelelő osz-  
szeg. Mindkét forrás 1964- ben 
használható fel.

és ff rezsiszerveknél
E szervek nem képeznek 

érdekeltségi alapot, hanem a 
posta eredményének alakulá�
sától függően központilag 
kapják meg, hogy hány napi 
bér lehet a nettó részesedési 
alapjuk. A korábbi évek gya�
korlata szerint ez az érték a 
postái átlag. Számukra a sza�
bályozó a gazdálkodást meg�
határozó kötelező mutatószá�
mokat tartalmaz. Ezek közül 
a legfontosabbak:

— az összes ráfordítás, ebből 
a bérköltség,

— a bérszínvonal,

— a készletgazdálkodás,

— az energiafelhasználás mu�
tatói,

— a felhasználható jóléti és 
kulturális alap.

Az összes ráfordítás, vala�
mint a bérköltség a tervezett 
felhasználható bérszínvonalat 
és képzett létszámot tartal�
mazza.

Ritter Péter

Pótlás Dolgozó 3

Újabb kísérlet
tást jelent az, hogy a létszám-  
csökkentés az intézet munka-  
programjában megjelölt fel�
adatok megvalósításában és az 
üzemszerű feldolgozásban 
fennakadást nem okozhat. E 
bérszabályozási forma lehető�
vé iteszi az intézet számára, 
hogy a munkafolyamatok fe�
lülvizsgálatával és szükség 
szerinti átszervezésével fel�
szabaduló létszám visszama�
radó bértömegéből növelje a 
kvalifikált szakemberek anya�
gi elismerését.

A relatív bérszínvonal- sza�
bályozás konkrét feltételeit és 
mutatóit a postoszervek az 
éves közgazdasági szabályo�
zóik keretében kapták meg.

Tóth Pálné

A relatív bérszabályozási 
formában működtetett posta-  
szervek köre január 1- ével 
eggyel bővült, a Posta Számí�
tástechnikai és Szervezési In�
tézettel. E postaszervnél — 
kísérleti jelleggel — az elő�
zőktől eltérő bérszabályozási 
formát vezettek be, mégpedig 
a létszámcsökkentéssel kom�
binált központi bérszínvonal�
szabályozást. Vagyis: a köz�
pontilag (a vezérigazgatóság 
által) engedélyezett mértéken 
felül a bérszínvonal növelé�
sére használhatja fel az inté�
zet a bázishoz viszonyított lét�
számcsökkentésből eredő bér�
tömeg feliét. Az ebből eredő 
bérszínvonal- növekedés azon�
ban nem haladhatja meg a 2 
százalékot. További szigort-



lakásról népszerűén mindenkinek
A Minisztertanács 1982. 

szeptember 30- i ülésén döntött 
a lakásellátás és gazdálkodás 
fejlesztéséről. Ennek kapcsán 
számos új rendelet jelent meg, 
melyeiknek döntő többsége már
1983. január 1- én életbe is lé�
pett. Annak ellenére, hogy las�
san kezdenek ismertté válni a 
lakással, építkezéssel, lakbér�
rel stb. kapcsolatos szabályo�
zások, úgy érezzük, mégsem 
felesleges, ha néhány, a régi�
től eltérő, sokakat érintő kér�
désről szólunk.

Jövedelmi
és vagyoni feltételek

A lakás juttatás jövedelmi és 
vagyoni feltételei alapjukban 
nem változtak. Ennek megfe�
lelően tanácsi bérlakás kiuta�
lására szociális jelleggel az az 
igénylő jogosult, akinek nincs 
80 ezer forintnál nagyobb ér�
tékű ingatlana vagy egyéb 
vagyona, és a család egy főre 
jutó átlagos havi jövedelme a 
2200 forintot nem haladja 
meg. Kedvezményes tanácsi 
értékesítésű lakásnál a vagyo�
ni értékhatár 200 ezer forint, 
az egy főre jutó átlagos havi 
jövedelem legföljebb 3500 fo�
rint lehet. Természetesen az 
egy főre eső jövedelem kiszá�
mi fásánál figyelembe veszik 
mindazokat a személyeket, 
akik az igénylővel együtt köl�
töznek a lakásba.

Űj rendelkezés viszont 1983. 
január 1- től, hogy a három�
szoros használatbavételi díj 
ellenében több szobás, maga�
sabb komfortfokozatú bérla�
kást kaphat az az igénylő, aki�
nek nincs 80 ezer forintnál 
nagyobb értékű ingatlana, 
egyéb vagyona, és a család egy 
főre jutó átlagos havi jöve�
delme nem haladja meg a 
3500 forintot.

Az egyedülállók és a gyer�
meküket egyedül nevelő szü�
lők jövedelemhatára változat�
lanul 300 forinttal magasabb 
az említettnél.

Kivételesen indokolt esetben 
a tanácsi bér-  és kedvezmé�
nyes tanácsi értékesítésű la�
kásra jogosultnak ismerhetik 
el azokat az igénylőket, akik�
nél az egy főre jutó átlagos 
havi jövedelem és a vagyon, 
az említett összegeket 10 szá�
zalékkal nem haladja meg.

Lakásigénylés
Központi szabályozás értel�

mében az 1982. december 31. 
napján fennálló igényléseket 
1983. március 21. és április
30. között meg kell újítani. A 
lakásigénylés megújítását az 
erre rendszeresített igénylőla�
pon kell benyújtani ahhoz az 
elsőfokú lakásügyi hatósághoz, 
amelyhez a korábbi lakás-  
igénylést már beadták. Azt a 
lakás!génylést, amelyet ha�
táridőre nem újítanak meg, a 
nyilvántartásból törlik.

Egyébként a lakásigénylés�
re vonatkozó szabályok nem 
változtak. Budapesten a ila-  
kásigénylő továbbra Is csak 
akkor vehető nyilvántartásba, 
ha legalább öt éve állandó jel�
leggel a fővárosban lakik, 
vagy ötéves budapesti munka-  
viszonya van. A régi rendel�
kezésektől eltér viszont, hogy 
a munkaviszony igazolásakor 
a lakásigénylés benyújtását 
megelőző tíz éven belül fenn�
álló budapesti munkaviszo�
nyok összeadhatók és figye�
lembe vehetők.

Igénylési letét
Űj fogalom, új kötelezettség. 

A tanácsi bérlakás és kedvez�
ményes értékesítésű lakás 
igénylésekor egyszeri igénylé�
si letétet kell az Országos Ta�
karékpénztárnál nyitott szám�
lára befizetni. Az igénylési le�
tét összege: összkomfortos
vagy komfortos 1—1,5 szobás 
lakásnál 3000, 2 szobásnál
5000, 2,5 és több szabásnál 
6000 forint. Félkomfortos és 
komfort nélküli lakásnál a fo�
kozatok: 2000, 3000 és 4000
forint. Kedvezmény nélküli 
tanácsi értékesítésű és tanácsi 
elosztású, személyi tulajdonú 
lakás igénylési letétjének ösz-  
szege a szobák száma szerint 
5000, 6000, illetve 7000 forint. 
A nem szociális tanácsi bérla�
kás igénylési letétje 7000 fo�
rint.

Az igénylési letét összegét 
50 százalékkal csökkenteni le�

het, ha az igénylő tanácsi 
bérlakásra jogosult és gyer�
mekét egyedül nevelő szülő, 
illetve két vagy több gyermek 
eltartásáról saját háztartásá�
ban gondoskodik.

Ha az igénylő nyugdíjas 
vagy járadékos és más jöve-  
delfne nincs, viszont tanácsi 
bérlakásra jogosult, akkor 
egyszobás lakásra igénylési 
letétként 1000 forintot kell fi�
zetnie.

Az OTP- nél vezetett számlán 
elhelyezett igénylési letét ösz-  
szegét vagy annak egy részét 
felhasználni a lakáskiutalást 
megelőzően csak akkor lehet, 
ha a lakásigénylést a lakás�
ügyi hatáság a nyilvántartás�
ból törölte, és erről igazolást 
is adott.

Aki 1982. december 31- én 
fennálló lakásigénylését meg 
akarja újítani, az igénylési dí�
jat köteles letétbe helyezni és 
azt a lakásigénylés megújítá�
sakor, de legkésőbb 1983. áp�
rilis 30- ig a lakásügyi ható�
sághoz benyújtani. Ezt az 
összeget az igénylő a lakáshoz 
jutáskor vagy a kérelem visz-  
szavonása esetén visszakapja, 
egy éven belül 2, egy éven túli 
pedig 5 százalékos kamattal 
növelve.

A lakbér megállapítása, 
fizetése

Hogy a lakóházak fenntar�
tásának állami támogatását 
csökkenteni lehessen, a lak�
bérek 1983. július 1- től átlag 
130 százalékkal (ezen belül az 
összkomfortos lakásoké 150 
százalékkal) fognak emelked�
ni. Ennek kifizetése nem ug�
rásszerűen, hanem fokozato�
san történik, éppen azért, 
hogy a bérlők kiadásait ne 
növeljék egyszerre. Az állami 
lakások bérlői 1988- ig foko�
zatosan csökkenő mértékben 
állami hozzájárulást kapnak. 
E hozzájárulás összege 1983-  
ban a lakbértöbblet 70 szá�
zaléka lesz. Az állami támo�
gatás fokozatos csökkenése a 
következő módon történik: a 
lakás alapterületét megszoroz�
zuk a lakás komfortfokozatá�
ra megállapított forintösszeg�
gel. így megkapjuk új lakbé�
rünk összegét. A jelenlegi 
lakbér tehát az első eszten�
dőben az új és a régi lakbér 
közötti különbség 30 százalé�
kával növekszik. A fennmara�
dó 70 százalék állami hozzájá�
rulás. Ez — mint említettük
— öt év aliatt szűnik meg, 
mégpedig olyan módon, hogy
1984. július 1- én a mostani 
70 százalékot vesszük 100-  
nak, s ez 20 százalékonként 
öt év alatt elfogy.

Módosító tényezők
Természetesen nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy 
a lakbér új összege nem egy�
szerűen csak a négyzetméter 
és a komfortfokozatra megál�
lapított forintösszeg szorzata. 
Vannak lakbért növelő és 
csökkentő tényezők. A Mi�
nisztertanács rendelkezése 
alapján a díjtétel összkomfor�
tos lakásnál négyzetméteren�
ként 15, komfortos lakásnál 
12, félkomfortos lakásnál 7,50, 
komfort nélküli lakásnál 4,50 
forint. Az 1983. július 1. után 
bérbe adott szükséglakások 
havi lakbére négyzetméteren�
ként 2,40 forint.

Az ismertetett díjtételek ösz-  
szegét növelő és csökkentő té�
nyezőket részben központi 
szabályozás mondja ki, rész�
ben pedig a helyi tanács ren�
delkezése szabályozza.

A központi szabályozás sze�
rint legfeljebb 20 százalékkal 
növelhető a lakbér akkor, ha 
az egy-  vagy kétlakásos épü�
lethez 150 négyzetméteres ud�
var vagy kert tartozik, attól 
függetlenül, hogy a lakóház 
hol van. Ha a háznak akkora 
kertje van, amely egy építési 
telek mértékének is megfelel, 
akkor ezért külön kell fizetni. 
Ahhoz, hogy mi minősül te�
leknagyságnak, mindig az épí�
tési övezetnek megfelelő érté�
keket kell figyelembe venni.

A helyi tanácsoknak — jog�
szabályi felhatalmazás alapján
— 'lehetőségük van arra, hogy 
kiemeljenek egyes területeket, 
amelyeken elhelyezkedésük 
miatt a lakások jobbaknak 
minősülnek, mint egy más�
hol épült, hasonló alapterüle�
tű és komfortfokozatú lakás. 
A jöbb lakást, a kellemesebb 
környezetet meg kell fizetni;

ebben az esetben a lakbér 25 
százalékig terjedő mértékben 
növelhető.

A jogszabály a lakás fekvé�
se és a lakás műszaki állapo�
ta miatt ad lehetőséget csök�
kentésre. Elvileg 5 és 20 szá�
zalék közötti mértékben lehet 
a lakbért csökkenteni. A la�
kás fekvése miatt figye�
lembe vehető csökkentő té�
nyező, ha a lakás alagsorban 
(a lakószoba padlószintje leg�
alább 15 centiméterrel, de a 
belmagasság kétharmadát 
meg nem haladó mértékben a 
terepszint alatt) van. Három 
vagy ennél több szintes lakó�
épület földszintjén vagy első 
emeletén van, és valamennyi 
lakószoba ablaka az épület 
zárt udvarára néz. Országos 
közforgalmú vasútvonal szél�
ső vágányától mért 50 méter, 
illetőleg autópálya bevezető 
szakaszának szélétől mért 15 
méter távolságon belül fekvő 
épületben van, és legalább egy 
lakószobájának ablaka a vas�
útvonalra, illetőleg az autópá�
lyára néz. A lakás felvonó 
nélküli lakóépület negyedik, 
vagy ennél magasabb emele�
tén van.

összkomfortos vagy komfor�
tos ilakás esetén csökkentő té�
nyezőként vehető figyelembe, 
ha közlekedőhelyisége nincs, 
tehát gyakorlatilag nincs elő�
szobája, az udvarról, a folyo�
sóról mindjárt a konyhába 
lépnek be.

Csökkenthető a lakbér ősz-  
szege (50 százalékig), ha a la�
kás műszaki állapota különö�
sen kedvezőtlen. Ez a bérbe�
adó részéről mindenképpen 
kötelező, tehát az IKV a lak�
bért a bérlő ilyen kérése nél�
kül is köteles mérsékelni. 
Ilyen tényező lehet, ha a la�
kás alá van dúcalva, az egész�
ségre káros, gombás, talajvíz 
miatt nedves.

Korszerűsítés
A lakbér mértékét módosító 

tényezőket az új lakbér ősz-  
szegéhez viszonyítva kell al�
kalmazni, és az így kiszámí�
tott öszeget kell 1983. már�
cius végéig írásban közölni a 
bérlőkkel. Amennyiben a la�
kás komfortfokozatában vagy 
alapterületében időközben 
változás következik be, a lak�
bért módosítani kell. Ha va�
laki úgy korszerűsítette ko�
rábban tanácsi bérlakását, 
hogy az IKV- val kötött meg�
állapodás szerint nem kért 
bérbeszámítást, és a lakbére 
komfortosra megállapított 
bér, akkor 1983. július 1- től 
sem fog magasabb komfortfo�
kozatra megállapított 'bért fi�
zetni. Egyébként, ha valaki 
bért növelő módon hozatta 
rendbe tanácsi 'bérlakását, ak�
kor 1983. január 1- től a fel�
merülő költségek 50 százalé�
kát — a munkák befejezését 
követően — rögtön egy ösz-  
szegben, a fennmaradó össze�
get pedig 10 évre elosztva té�
ríti vissza a bérbeadó. Ha a 
bérlő egyéb korszerűsítési 
munkát végzett, akkor a bér�
beadó a költség 25 százalékát 
egy összegben, a fennmaradó 
összeget pedig 5 év alatt kö�
teles megtéríteni. Amennyi�
ben emeletráépítés, tetőtér�
ibeépítés, toldaléképítés, mű�
szaki megosztás, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség la�
kássá alakítása útján jut la�
káshoz a bérlő, és előzőleg a 
bérbeadóval megállapodott, a 
bérbeszámítás úgy történik, 
hogy a bérlő mindaddig nem 
fizet lakbért, amíg azt le nem 
lakja, illetőleg a bérbeadó 25 
év alatt köteles a teljes ősz-  
szeget visszatéríteni. Ha vi�
szont a teljes költség az 5000 
forintot nem haladja meg, ak�
kor szociális, méltányossági 
szempontból a teljes költséget 
egy összegben ki kell fizetni 
a bérlőnek. Ugyanezt a sza�
bályt kell alkalmazni, ha a 
bérlő jövedelmi, vagyoni és 
szociális helyzete folytán 
egyébként tanácsi bérlakásra 
lenne jogosult, vagy a bérlő 
idősebb 70 évesnél.

Az eddigi szabályozástól el�
tér az a jogszabály adta lehe�
tőség, hogy amennyiben a bér�
beadó nem teljesíti kötele�
zettségét, a bérlő azt saját 
pénzén pótolhatja, és ameny-  
nyiben erre szükség van, a 
bíróságtól kérheti a ráfordí�
tott költségek megtérítését.

(A lakáshasználattal kap�
csolatos tudnivalók ismerteté�
sét folytatjuk.)

Dr. Mozsolits Beáta

Postáslányok második otthona
Több évtizedes gond oldó�

dott meg tavaly decemberben 
Miskolc 23 postahivatal meg�
nyitásával. A Miskolc új lakó�
telepén épült és a környezetbe 
jól illeszkedő postaház nem�
csak az ott élő mintegy 25 
ezer állampolgár igényeit elé�
gíti ki, hanem 30 személyes 
női munkásszállásával a vidé�
ki postás nődolgozóknak is 
kényelmes, szép otthont nyújt.

A tervezők mintha csak 
érezték volna, hogy ez a hi�
vatal a fiatalok és a nők fel�
legvára lesz, csupa fehér és 
narancs színt terveztek. A hi�
vatal vezetője. Palvicsák Mar�
git fiatál, diplomás postás dol�
gozó, aki saját maga is lakott 
a kazincbarcikai munkásszál�
láson, munkatársaival együtt 
gondoskodik arról, hogy az itt 
lakók jól érezzék magukat.

Szálloda rendszerű folyosó�
ról — amelynek fotókkal, vi�
rágokkal való díszítését most

készítik — nyílnak a kétszer 
háromágyas, szépen berende�
zett, lakosztály jellegű egy�
ségek. Az előtér tágas, alkal�
mas arra, hogy ott étkezzenek. 
A jól felszerelt kis teakonyha 
lehetőséget nyújt a házi ízek�
hez szokott lányoknak egy- egy 
jó vacsora vagy ebéd elkészí�
tésére. Az állandóan hideg�
meleg vizes zuhanyozók, a kor�
szerű berendezésű lakószobák 
jól szolgálják a nődolgozók 
kényelmét, pihenését.

Az ízlésesen berendezett tár�
salgóban 500 kötetes szakszer�
vezeti letéti könyvtár, televí�
zió és rádió a szabad idő kul�
túrált eltöltésére ad lehetősé�
get. Mosógép, centrifuga és 
egy rendkívül tágas vasalószo�
ba áll a rendelkezésükre, 
hogy gyakorolják a háziasszo�
nyi teendőket is. Ha valame�
lyik lakó megbetegedik, a két�
ágyas betegszoba lehetővé te�
szi elkülönítését, segíti gyó�
gyulását.

A postaház és a női mun�
kásszálló tervezésekor a mun�
kaerőhelyzet Miskolcon is igen 
válságos volt. A miskolci pos�
taszervek kénytelenek voltak
— a szolgáltatás zavartalan el�
látásához — vidéki dolgozókat 
is alkalmazni. A bejárás, a 
postahivatalok szolgálati rend�
jéből adódóan, nem mindig 
volt megoldható, az albérleti 
díjak pedig Miskolcon is igen 
magasak, ezért a kezdő fiata�
loknak sokszor gondot okozott 
a megélhetés, s a szülők segít�
ségére szorultak. Emiatt ha�
tározott úgy a posta — a 
szakszervezettel együtt —, 
hogy Miskolcon feltétlenül 
szükség van női munkásszál�
lásra, hogy a szakképzett 
utánpótlásról gondoskodni tud�
janak.

Az építés befejezése ugyan
— kivitelezési nehézségek mi�
att — kissé eltolódott, a mun�
kaerőgondok azonban válto�
zatlanul nem oldódtak meg, 
így a szálló létjogosultsága 
ma is időszerű. A szálloda 
megnyitásakor a jogos igénye�
ket sikerült kielégíteni. Saj�
nos, vannak olyan, ugyancsak 
jogosnak tekinthető igények, 
melyeket ebben a szállóban 
nem lehet kielégíteni. Nem 
teljesíthető a gyermeküket 
egyedül nevelő anyák, illetve 
fiatal házasok elhelyezési ké�
relme. Bár döntő többségük 
albérletben lakik, az egy főre 
eső jövedelmük alacsony, de 
az egészségügyi és egyéb elő�
írások miatt gyermekeket, il�
letve házastársakat ebben a 
szállóban nem lehet elhelyez�
ni.

Ennek a gondnak a megol�
dása már egy következő lépés 
lesz, a jövő szociálpolitikai 
terveiben megvalósítandó fel�
adat.

Kérési Lászióné

Az ember, aki hazaballagott
Nem valószínű, hogy a kutatók postánk történetének ed�

dig még feltáratlan jelentősebb eseményeire rábukkanjanak. 
A feltárt okmányok, a belőlük kiolvasható mozzanatok fényt 
vetnek az intézmény hajdani állapotára, élődeinik életviszo�
nyaira is. A veszélyekben sem szűkölködő romantikus mes�
terség a 19. századtól kezdve íróinkat is megihlette. Hamar 
fölismerte ezt a tényt Stephan Henrik, a német posta kima�
gasló vezető személyisége. Maga is irodalmat szerető és mű�
velő ember volt. Így történt, hogy még a múlt század hetve�
nes éveiben kiadott egy antológiát, egy olyan gyűjteményes 
kötetet, amelybén a saját maga összegyűjtette, addig fellel�
hető, a postával foglalkozó írásokat adta közre. Stephan ebben 
is, mint annyi más munkájában a postánál, úttörő volt.

Az irodalomra általában és a magyar írókra nekünk se 
lehet panaszunk. Gyűjteményünk van nekünk is, csak éppen 
kiadatlan. Nagyon sokat lehetne tanulni és megtudni a pos�
táról, a postásokról a szórakoztató irodalom útján. A rendel�
kezésünkre álló bőséges anyagból ezúttal egy kevésbé ismert 
írónak kedves novelláját nyújtjuk át.

Thury Zoltán 1870- ben született Kolozsváron. Vándor-  
színészként bejárta Erdélyt, majd újságíró lett. Novelláiban 
együttérzéssel ír egyszerű hőseinek nyomorúságos sorsáról. Az 
író korán, harminchét éves korában halt meg Budapesten.

Kinyílt az ajtó, s a nyíláson 
át egy ember árnyéka illesz�
kedett bele a fénypászmába, s 
lötyögött benne, ahogy az em�
ber dülöngött az ajtó két od-  
daldeszkája között. Egyszerre 
bentről visszarántotta valaki, 
hanem az ember újra kijött. 
Béniről kiabáltak: Csak nem 
mégy, Jósika! Dehogy mégy! — 
Valalki a karjába kapaszkodott, 
s húzta vissza, de az ember 
most miár erőszakos lett. Ki�
tépte magát, s aztán inkább 
csaik magának motyogta: —
Hazaballagok. — A másik 
ember méregbe jött: — Hát 
ballagj! — s becsapta az ajtót.

Sötét nem lett azért. Körös�
ikörül a messze hegyekig fris�
sen esett szűz hó világított. A 
faluban mélységes csönd.

Az ember az ajtótól pá,r lé�
pésnyire megállóit, s füttyen�
tésül akart valami kutyának, 
aminek, úgy látszik, Vipera 
volt a neive. Bosszankodva vet�
te azonban észre, hogy nem 
tud fütyülni. A száját sem volt 
képes olyan hegyesre össze csü�
csöríteni. Most már egypánan 
megjelentek az ajtóban az 
urak közül. Az egyik a pap 
volt — s kiabált utána:

— Gyere már vissza! — Ne 
bomolj!

A másik is kiabált.
— Igyuk meg a Szent János 

áldását, aztán mi is megyünk.
Látták azonban, hogy megy, 

hát azt mondta a pap: boga�
ras ember, s újra betették az 
ajtót. Künn a havon az em�
ber újra megállott körülnézni, 
s szörnyű álmosan kereste a 
harangozó házát. Onnan aztán 
már könnyebben hazatalál. A 
harangozó kertje végén másik 
kert kezdődik, onnan kijut a

Dancs- féle belsőség kvadrát-  
jáig. Rettenetes hideg volt, 
szúrt, mint a tű. Az ember 
minden tagja nehéz és merev 
volt, nyelve nehezen forgott a 
szájában, pedig némely do�
loggal szeretett volna rendbe 
jönni. Nem tudta egészen pon�
tosan, hogy a postát elkészítet�
te- e reggelre. Ügy volt, hogy ő 
ötkor nézett föl a paphoz, ép�
pen csak egy szóra, s a posta�
hivatalra kívülről ráfordította 
a kulcsot. Arra már nem emlé�
kezett, hogy rendbe hozta- e a 
zsákot, amit hajnalban tovább 
visz a kocsi. Aztán, amint it�
tak és újra ittak, egészen elfe�
ledkezett a hivatalról. S éjfél�
tájban riadt fel arra, hogy ta�
lán nincs is rendben a zsák. 
Azért indult el olyan hirtelen, 
bár érezte, hogy nagyon részeg. 
Kínban dolgozott az agya. Bá�
gyadt szeme egyszerre felcsil�
lant. — A lakat, a lakat volt a 
kezében. Onnan tudja bizonyo�
san, mert leejtette, és a felesé�
ge, aki az asztal mellett vala�
mi gyolcsot öltögetett, odasie�
tett és azt kérdezte: — No, mi 
az? — Egyszerre aztán újra el�
borult az arca. A zsákra nem 
emlékezett. Sehogy se...  Már 
majdnem futott, s bámulva ál�
lott meg, mert egész más világ 
tárult eléje. Nem a Dancs- féle 
belsőség, hanem messze egy 
mező, s rajta kétfelől üres juh-  
akol. — Hát ez mi? — kérdez�
te, s megindult jobbra. Arrafe�
lé tudniillik ismerősebbnek 
tűnt a világ. Most már csak ab�
ban reménykedett, hogy meg�
hallja majd a postakocsit. A 
legény tudniillik keményen 
trombitál, amikor megindul a 
felső udvarból. Mintha minden 
lépésnél hallotta volna a trom�
bitaszót, megállott és figyelt,

aztán újra nekivágott a mező�
nek. Rettenetes nyugtalanság 
fogta el. Most már figyelni sem 
tudta maga körül a tájat, csak 
elszomorult szívvel bukdácsolt 
a havon.

Egyszerre csak maga sem 
tudta, hogyan, kijutott a 
Dancs- féle udvarhoz. Bukdá�
csolva most már elővette a kul�
csot is a zsebéből. Csakhogy 
egyszerre útját állotta a pa�
tak. Motyogott magában, ahogy 
nézte a befagyott vizet. — Nem 
is tudtam, nem is tudtam .. . 
Azt tudniillik, hogy át kell 
menni a patakon. — Ejnye, ej�
nye — kereste, hogy hol kes�
kenyebb a víz. Sehogy se mer�
te megkockáztatni az ugrást. 
— Részeg vagyok, nem lehes�
sen tudni, rosszul lépek ... Ezt 
hajtogatta magában, s végre is 
mosolyogva állott meg egy fűz 
alatt. Magán mulatott. Hogy 
erre nem gondolt! A fűzfa ága 
a levegőben áthidalta a pata�
kot. Csak megfogja, s átka�
paszkodik rajta a túlsó oldalra. 
Hát persze — s már föl is ka�
paszkodott , az ágra, s moso�
lyogva, önfeledten élvezte azt,

hogyan hajlik lejjebb és lej�
jebb az ág. Arra sem riadt föl, 
hogy ropogva szertehasadt 
alatta a patak kérge, csak el�
eresztette az ágat, és végigfe�
küdt a vízben. Most már egész 
teste alatt betört a jég, de pár 
perc alatt új képződött a he�
lyébe. Vékony, finom ablak — 
s fenn, valahol a felső udvar 
kapujában, recsegve szólalt 
meg a trombita. Elindult a le�
gény a postáért.

Halmi Ida gyűjtéséből
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HAZUNK TÁJÁN lisztú jítás a szervezők klubjában
Ami forgalom fővárosunk 

postáin lebonyolódik, az jog�
gal nevelhető rohammunká�
nak. A csarnokok zsúfoltak a 
szolgáltatást igénybe vevőktől, 
akik csak várnak- várnak és 
állnak egymásra vigyázva, a 
távolságot kicentizve a tolóato-  
Lak előtt. A PÉNZTÁR abla�
kocskánál ritka az olyan befi�
zető, aki csak egy utalvánnyal 
álldogál. Hát még mennyien 
állnának sorban, ha nem ők 
fizetnék be a pénztároskának, 
Ihanem bentről kapnának 
pénzt! A sorban álló olykor az 
ablakon belül ülő lánykára is 
nézhetne, kinek ujjai pörög�
nek a pénzkötegeken, lélegzet-  
ellátítóan ügyesen és udvaria�
san végzi munkáját, s ilyen�
kor sajnálhatná is, mert pi�
henni .. .  mit pihenni: egy
korty vizet inni, de egyebet el�
végezni sincs néha ideje-  Hiá�

ba van neki joga, rengeteg jo�
ga a kötelessége mellett, ha 
most kint zajong, vár, áll a tö�
meg, s első a kötelesség.

Egy villámepizód apropójá�
ból íródnak az alábbi sorok. 
Valamelyik nap délelőttjén, 
amikor már elég „villamosság” 
gyülemlett fel a csekkbefi�
zetőkben a végtelennek látszó 
sor miatt, egy jóképű fiatal�
ember bukkant fel, futólépés�
ben érkezve a sor élére. Pil�
lanatok alatt a tolóablak előtt 
termett és halkan kérdezett va�
lamit a postáslánykától. A vá�
lasz ugyan- ilyen rövid és ért�
hetetlen volt, mire „köszö�
nöm szépen” hallatszott, és 
ügyfelünk mosolyogva, hang�
talanul kievickélt a zsúfolt hi�
vatalból. Ekkor valami egészen 
váratlan dolog történt. Az 
egyik várakozó, aki eddig kö�
zönyös arccal álldogált, felki�

áltott: — Undok, tolakodó
alak! — Majd megismételte. 
Kijelentése annyira meglepő 
volt, hogy az emberek csodál�
kozva kapták fel fejüket, nem 
értve, mi történt valójában, ki 
kit sértett meg és egyálalán 
mivel.

Az történt, hogy egy fiatal 
ügyfél valami információt kért 
és kapott 10 másodperc lefor�
gása alatt a postás lánykától, 
s ezzel nyilván senkit sem 
károsított meg. Az „Undok, to�
lakodó alak!” felkiáltásra 
azonban akkora lett a sorbán-  
állók között a „macera”, a vé�
lemények és ellenvélemények 
karlengetések kíséretében való 
[hangoztatása, hogy a postás 
lányka önkéntelenül is Mona 
Lisa rejtélyes mosolyával, kar-  
bafon- t kézzel nézte végig a 
háborgó ügyifelek tömegjele-  
nietté fajuló dulakodását, arra 
gondolva, hogy a postások 
munkáját hányán meg tudják 
kritizálni, és fricskájukat ki is 
teszik az újságokba. Bezzeg az 
ilyet. •. Aztán hirtelen komor 
arcot vágott, attól félve, hogy 
félreértik mosolyát, s még 
majd ő és postája kierül terí�
tékre egy újságcikk formájá�
ban. Mert a jó munka mellett 
még sokmindenre vigyázni 
kell, ha emberekkel, a töme�
gekkel van kapcsolatban a 
dolgozó.

★
Egy kísértetiesen sokat és 

sokszor megrongált telefonfül�
kébe lépek be, hogy igénybe 
vegyem. Ám úgy járok vele, 
mint a totóval: bedobom a
kettest, egyet várok és x- et 
mond. Ugyanis az első kicsen�
getésre elnyeli pénzemet. 
Ugyanebbe a fülkébe három 
nap múlva ismét belépek, 
hogy az RTV- műszaki Igazga�
tóságot felhívjam, aminek szá�
ma tudvalevőleg „ingyen” je�

lentkezik be, vagyis beszélge�
tés után a bedobott érmét 
visszaadja. Ám majdnem úgy 
járók most is, mint a totóval. 
Szerencsémre tudok a szám�
mal beszélni, .de a beszélgetés 
után a masina a pénzecské�
met elnyeli.

A világért sem akarom azt 
mondani, hogy az itteni tele-  
fonrongálóknak okuk van a 
rongálásra, amire talán ide�
gességük és nagyfokú mérgük 
készteti őket. A mérgem ne�
kem is - nagy, de nem fajul a 
készülék megrongálásáig. Úgy 
vélem, a rongálok száma csök�
kenne, ha a készülékek meg�
bízhatóbban működnének.

★

Színhely: a Korányi Kórház 
kispostája. Szereplők: piros�
pozsgás felvételes belül, beteg 
egyesített felvevő kívül.

— Táviratot szeretnék fel�
adni.

A belül ülő nem tudja, hogy 
amaz is postás, felkiált:

— Jesszusmária, távirat! ! !
— Olyan nagy dolog ez? 

Egy lélek igénybevevő nincs 
ezen a postán, nálunk egy 
délelőtt több százat adunk le. 
Bemegyek én, szak társnő, és 
leadom maga helyett. Mert ér�
tesítenem kell Pestlőrincen a 
húgomat, hogy hazamegyek, 
nehogy meglátogasson vasár�
nap.

— Jessizusmária! — kiált fel 
ismét a pirospozsgás ott belül. 
— Hát maga is postás?! Nem 
szóltam egy szóit sem! Máris 
veszem. — Majd meghitt „hol 
szolgál, hányán varinak, van- e 
ott TGX” beszélgetésbe kez�
denek, aminek ez a vége: — 
Szóval te is felvevő vagy? Na�
gyon örültem. Szia, gyógyulást 
kívánok.

Dénes Géza

A hírközlés szakterületein 
tevékenykedő szervezési, szá�
mítástechnikai és irányítással 
foglalkozó szakemberek mun�
kájának segítésére, érdeklődé�
sének kielégítésére 1978. janu�
ár 30- án alakult meg a Postás 
Szervezők Klubja, a Szervezé�
si és Vezetési Tudományos 
Társaság (SZVT) szervezési 
szakosztályának keretében.

A Postás Szervezők Klubjá�
nak az a célja, hogy fórumot 
teremtsen a szervezési szak�
emberek közvetlen együttmű�
ködésiére, hogy megismertesse 
a postai szervezésben elért
eredményeket, a szervezési új�
donságokat, módszereket, a 
megvalósított szervezési eljá�
rásokat. Ennek eszközeként
felhasználja a posta és az 
SZVT lapjait, továbbá a klub 
nyilvánosságával megtartott 
előadásokat, vitaüléseket, .kon�
ferenciákat. Feladata a klub�
nak a tagság és a nem klubtag 
szervezési szakemberek közötti 
együttműködés megteremtése, a 
generációváltásból folyó nehéz�
ségek áthidalása, lehetőség 
nyújtása a .postához került fia�
taloknak tapasztalatok szerzé�
sére.

Az elmúlt 5 év alatt a klub 
rendezésében elhangzott elő�
adások, konferenciák elérték 
céljukat. A fővárosi és vidéki 
rendezvények népszerűek, lá�
togatottak. Kiemelkednék kö�
zülük az Immár hagyományos-  
inak mondható .konferenciák, 
amelyek a Magyar Posta át�
szervezésének, az adatfeldolgo�
zásnak az időszerű kérdései�
vel, továbbá a szervezési mun�
kában alkalmazható új mód�
szerekkel foglalkoztak.

A Postás Szervezők Klubja 
ez év február 11- én tartotta — 
mintegy 120 klubtag részvéte�
lével — tisztújító taggyűlését. 
A résztvevők elfogadták áklub 
megújított működési szabály�
zatát, és 'megválasztották a kö�
vetkező 5 évre vezetőségét. 
Elnök dr. Palotás Magda pos-  
tavezérigaizgató- helyettes, társ�
elnök Tanos Lászlóné, a Pos�
tások Szakszervezetének titká�
ra, ügyvezető elnök Pap Jó�
zsef osztályvezető, titkár Rit�
ter Péter, szervező titkár Zala-  
vári Istvánná, gazdasági fele�
lős Skultéti Györgyi, rendez�
vényfelelős Szilágyi József, ta�
nulmányi felelős dr. Németh 
József, számítástechnikai fele�
lős Garádi János, sajtófelelős 
Németh Kornélia.

I>r. Palotás Magda vezér�
igazgató- helyettes felszólalásá�
ban rámutatott, hogy a Postás 
Szervezők Klubjának munká�
jára a jövőben is szükség lesz, 
nemcsak a népgazdaságban, 
hanem a Magyar Postán is 
megkülönböztetett figyelemmel 
kell kísérni a szervezést, a 
szervezők munkáját. A folyó 
évben nagy feladat hárul rá�
juk a posta szervezetének mó�
dosításával kapcsolatban. Dr. 
Bérezi Gyula, az SZVT főtit�
kára arra .kérte dr. Palotás 
Magda vezérigazgató- helyettest 
és Tanos Lászlóné kv- ítitkárt, 
Úgy is mint a klub új elnökét 
és társelnökét, támasszanak 
meghatározott igényt a klub 
munkájával szemben, támogas�
sák tevékenységét, amit a ma�
ga részéről is megígért.

N. K.

Mit hozott, postás néni?
— Tavasz lesz. Kivetkőzött a 

postás néni — súgja mellet�
tem az eszpresszóban egyik 
férfi a másiknak, aztán figyeli 
a „postás .nénit” .. .

Vékony, kékszemű nő ... 
Egyenruhája és bőrtáskája 
van, mint minden postásnak, 
de civil a fejkendője. Áll egy 
fa mellett, szemben az iskola 
épületével, és v á r...

— Kire tetszik várni? — ér�
deklődöm tőle, és ebből akkor 
is tudná, hogy itt Brennberg-  
ben idegen vagyok, ha valaki 
tréfából befogná a szemét, 
mert az ég világon mindenki 
tudja, hogy Prikler Mátyásné 
miért és kire vár.

Félre hajtja a fejét, moso�
lyog és ezt mondja:

— A lakókra várok. Azokra, 
akikhez ma már egyszer el�
mentem, pontosabban felmász�
tam a hegyre, de nem voltak 
otthon. Levelet, pénzt, újságot, 
híreket viszek. Mindjárt két 
óra. Véget ér a műszak, jön�
nek ki a gyárból, aztán mim 
denkinek átadom, ami érkezett 
a részére.

|Két óra. A gyár nem fúj. 
Nincs is dudája, mert ahova 
az itt lakó asszonyok ked�
véért kitelepült a Soproni Ru�
hagyár maroknyi munkalehe�
tősége, az egy régi épület,* a 
valamikori kaszinó, még a ré�
gi bányásziidőkből. Jó helyet 
talált benne a varroda. A nők�
nek nem kell tíz kilométerre 
Sopronba járniuk. Kilenc év�
vel ezelőtt, amikor még nem 
volt postás, Priklerné is ebbe 
a gyárba járt.

— Jobb postásnak?
— Dolgozni mindenütt kell, 

ha az ember gondos. Postás�
nak lenni nehezebb, mint a 
kényelmes melegben varrni. 
Tessék csak körülnézni. . .  Itt 
lenn, és ott fenn a hegyen 
mindenütt laknak. Ezerhatszá-  
zan. A kerékpárom egyedül 
nem megy fel oda. Gyalog kell 
megtenni az utat: esőben, sár�

ban, napsütésben, kánikulá�
ban, hóviharban...  A postás 
nem maradhat el-  De nem ám! 
Engem várnak!

— A szakszervezeti vezetők 
ismerik a „postás néni” nehéz, 
brennbergi körülményeit?

— De még mennyire! — ne�
vet jóízűen. — Hiszen a tszb-  
titkár felesége, Pölcz Ferencné, 
éppen a főnököm. Így aztán 
egészen közelről ismeri a kö�
rülményeimet. De ismeri a 
többiekét is . . • Mit tagadjam? 
Kézbesítőnek lenni nem Leány-  
álom, de engem szeretnek itt, 
és naponta visszavárnak. Ezt 
jó tudnom. Jó érzés tudnom ...

— Messze lakik innen?
— Messze. Az út hazulról 

idáig csaknem három kilomé�
ter .. .  Rossz időben sokkal 
hoszabbnak tűnik. A nagy hó�
ban megháromszorozódik. Szi�
gorú élet ez, de nekem örül�
nek az emberek. Én többnyire 
örömhírt viszek, meg a világ 
dolgait — asz újságokban. Ez is 
fontos, hiszen ugyancsak eldu�
gott helyen vagyunk. Tetszik 
látni. . .  ? Tőlünk még a Víz is 
messze van ...

Csakugyan .. .  Éppen a kö�
zelünkben parkol a lajtos kb-  
csi. Naponta járja a települést. 
Hozza a friss, a jó ivóvizet.

Sok idegenforgalmi látvá�
nyossága, eszpresszója, vegyes�
boltja, iskolája, ruhaüzeme és 
sok kedves lakója van a köz�
ségnek. Mindenki ismer min�
denkit, a gondokat, a bajokat, 
az apró örömöket. A fiatal pá�
rok itt már ritkán vernék gyö�
keret. Elmennek inkább Sop�
ronba.

A valahai kaszinó kapuján 
kitódulnak a gyáriak. Közre�
fogják a „postás nénit” és ér�
deklődnek :

— Nekem mit hozott, postás 
néni.. .  ?!

És Priklerné örül. Napjában 
százszor-  is hallja a kérdést, 
mégis mindig új, mert ahá-  
nyan kérdik, annyiféleképpen

kérdik, és a kérdéssel cirógat�
va érzi magát.. .  Komótosan 
.nyitja a táskát, hogy kicsit 
késleltesse az örömöt, hiszen 
úgy jobb az íze, úgy tovább 
tart, aztán osztogatja a külde�
ményeket: leveleket, újságo�
kat .. .  Amikor az asszonyok 
szétszélednek, derűsen mond�
ja:

— Már soványodik a tás�
kám. Fogynak a küldemények. 
Rövidesen véget ér a napom. 
Bezzeg reggel! Tíz- tizenöt- húsz 
kilót is szökött nyomni, akár 
egy putlikosár. Van súlya. Ezt 
is megszoktam. Valamikor ré�
gen . . .  tetszik tudni, én itt 
születtem ...  egy volt a sor�
som a többiekével, tíz- tizenkét 
évesen mi már putlikosárral a 
hátunkon jártuk naponta az 
utat Sopron és Brennberg kö�
zött. Szenet vittünk .. .  Kijár�
tunk a palahányóra, ahova a 
selejt szenet vitték, azt kivá�
logattuk, megtörniük a putli-  
kosarat, fölvettük a hátunkra 
és vittük Sopronba ... Házal�
tunk vele. Eladtuk azoknak, 
akik még nálunk is szegényeb�
bek voltak. Szegényebbek, 
mert még szenük sem volt. A 
kevés kis pénzen élelmet vet�
tünk. Visszafelé azt cipeltük a 
hátunkon. Apám bányász 
volt... Heten voltunk testvé�
rek. Anyám szegény, alig győz�
te ránk a mosást. Minden fil�
lérre szükségünk volt.. .  Cu�
korkát . .. ?! Akkor ... ?! De�
hogy jutott nekünk cukorká�
ra! örültünk, ha kenyeret, 
zsírt vagy olajat tudtunk ven�
ni a ikapott pénzecskén ... 
Putlikosár, putlikosár . .. míg 
élek sem felejtem el! Ez Volt 
a bányászteleségek és bányász�
gyermekek retiküije .. .  Régen 
volt...

A táska .kiürült. Priklerné 
nyakába szedi a hazafelé utat. 
Várja a férje és két lánya: a 
tizenöt éves Nelli és a húsz�
esztendős Zsuzsa ...

Sindulár Anna

Foglalkozási ártalom
— Tipikus — mondja az or�

vos. — Egészen tipikus, hu�
szadik századbeli betegsége 
van, kedves barátom. Ma 
majdnem mindenkinek az 
önéhez hasonló panaszai van�
nak.

— Tudja miért? A mai em�
ber túlságosan sokat ül, sokat 
eszik, jóformán alig mozog. 
Ez pontosan illik önre is. Nem 
írok fel semmiféle gyógyszert. 
Sok mozgás és főleg az utcán, 
a friss levegőn. Ez az, amire 
szüksége van.

— Ne üljön mindig az író�

asztal mögött vagy az autója 
volánjánál, ne feküdjön nap�
hosszat a tévé előtt! Fogadja 
meg egy idős, tapasztalt orvos 
tanácsait! Jöjjön vissza egy 
hónap múlva! Meglátja, mint�
ha kicserélték volna.

— Köszönöm szépen doktor 
úr! — válaszolja a beteg. — 
Csak még azt legyen szíves 
megmondani, mikor sétáljak? 
Délelőtt vagy délután?

— Ez attól függ, mi az ön 
foglalkozása.

— Kézbesítő vagyok.
Csala Lajos

Nyárády Klára 
karikatúrája

Február 11‘én átadták rendeltetésének a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság érdi hálózatosai
részére az új üzemi és szociális épületet

N yugdíjasként a nyugdíjasokért

Az ő napja „csak” huszonnégy óra

csak szerteszóródtunk. De nem 
akarom feleslegesen a szót 
szaporítani, mert erre nincs 
időm. Most is sietek, mert egy 
volt munkatársamat szeretném 
meglátogatni. Szegény, már ne�
gyedik hete a kórházi ágyat 
nvomja, és nincs senkije. Bi�
zonyára jólesik majd neki, 
hogy mi, régi kollégái gondo�
lunk rá. Meg azután egy kis 
ajándékot is viszek neki. ö t�
száz forint segélyt is kapott a 
nyugdíjas csoporttól, ami, 
gondolom, jól jön neki, mivel 
eléggé kicsi a nyugdíja.

— Hát, így valahogy. De ha 
nem haragszik, most már el is 
búcsúzom, mivel a nap, saj�
nos, csak huszonnégy órából 
áll, és én még sok mindent 
szeretnék ma csinálni.

S ezzel Peti néni korát meg�
hazudtoló frisseséggel elsie�
tett. Mi pedig azon tűnődünk: 
vajon nekünk, fiatalabbaknak 
lesz- e erőnk ahhoz, hogy kö�
vessük az ilyen emberieket, a 
Bokros Péternéket. Ha egyál�
talán megérjük azt a kort, 
amely rajta szinte meg sem 
látszik.

Bombolya Pál

Bokros Péterné — vagy, 
ahogyan még napjainkban is 
szólítják: „Peti néni” — 40 évet 
dolgozott a posta különböző 
munkaterületein levél irányító�
ként kezdte, majd a „nagy ta�
nulások” idején — már mint 
családanya — újra beült az is�
kolapadba. Meg sem állt a ta�
nulásban a diploma megszerzé�
séig. Közben két nyelvet is ta�
nult, csak úgy „mellékesen”. 
EklözJben, mint társadalmi 
munkás, mindig tett- vett a 
közügyekért, a munkatársa�
kért. Most nyugidíjasként a 
nyugdíjasokért tevékenykedik, 
mint szakszervezeti bizalmi. 
Elviszi a rászorulóknak a jog-  
fenntartó tagsági bélyeget, be�
tegeket látogat, ott, ahol indo�
kolt, és ha az szükséges, a se�
gélyt is intézi. De nem marad�
hat el semmi olyan esemény�
ről, amelyet a volt munka�
hely, vagy a nyugdíjasok ren�
deznék.

Nemcsak életkedve, tettereje 
csodálatos, hanem azon keve�
sek .közé tartozik, akiknek si�
került aiz egészségüket is — 
viszonylag — jól megőrizniük 
erre a korra.

— Bizony, már elszállt hét

x! — mondja Peti néni —pe�
dig én inkább fékezni szeret�
tem volna egész életemben az 
idő múlását!

— Kérem, mondja el ne�
künk: mi a titka, hogyan kell 
ezt csinálni? Mit tegyünk mi 
fiatalabbak, hogy egészségünk 
is megmaradjon, s ugyanakkor 
— ha nem’ is annyit, mint 
Peti néni —, de legalább te�
gyünk valamit a közügyekért, 
a közösségért?

— Nincs nekem semmi tit�
kom! Egyszerűen csak olyan 
vagyok, amilyennek születtem, 
s ahogy nevelkedtem. Nyolcán 
voltunk testvérek, s én, mint 
harmadik, hamar megszoktam, 
hogy tennem kell a kisebbe�
kért is, akik jöttek utánam, 
sorban. Persze, nekem is jól�
esett, amit szüleim és a két 
nővérem tett .napról napra ér�
tünk. Szóval belenőttünk a 
tenni akarásba, ha tetszett, ha 
nem-

— Az életem azután is így 
folytatódott, mert korán — ti�
zenkilenc évesen — férjhez 
mentem, és jöttek a gyerekek. 
Igaz, „csak” négy fiam és egy 
lányom van, de megvagyunk 
most is egymással, pedig igen�
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Hogyan változott a színes lapok feldolgozása 
az öt munkanapos hét bevezetése éta?

Megkapjia- e időben az or�
szág lakossága az újságokat, 
folyóiratokat az ötnapos mun�
kahét bevezetése óta, vagy 
rosszabbodott a lapellátás? E 
fontos kérdés köré csoporto�
sítható a Posta Központi Hír�
lap Iroda gazdasági és szak�
szervezeti vezetőségének elő�
terjesztése, melyet március
10- ii ülésén vitatott meg a 
Postások Szakszervezetének 
elnöksége.

A helyzetet elemző előter�
jesztés abból a tényből indult 
ki, hogy a színes lap (heti, 
kétheti, havi és az ennél rit�
kábban megjelenő kiadvá�
nyok) feldolgozásának az 
ügyrendben meghatározott 
feladatait — ami a Budapes�
ten megjelenő, az országosan 
kiterjesztett vidéki előállítá�
sú, valamint a külföldről ér�
kezett sajtótermékek átvételé�
re, feldolgozására és postai 
terjesztésére is kiterjed — 
nem tudta maradéktalanul el�
látni a KHI. A maradványok 
miatt a postahivatalok terhe�
lése nem volt egyenletes 
(hét végi torlódások), a lapok 
rendszertelen megjelenése 
miatt jogosan reklamáltak az 
előfizetők, vásárlók.

E tarthatatlan állapot javí�
tását az egyik Legfontosabb 
teendőjének tekintette a KHI 
új vezetősége, és a posta fel�
ső szerveinek segítségét, jóvá�
hagyását kérve intézkedési

Noha a lapkiadókkal a KHI-  
nak sóikat javult a kapcsola�
ta, nyomdatechnikai hiányos�
ságok, nem pontos megjelenés 
stb. miatt még feltétlenül vál�
toztatásra szorulna.

A színeSiap- feldalgozást ma 
már nem hátráltatja a for�
galmi osztályok mimikája. A 
terhelési okiratok számítógé�
pes előállítása, az új techno�
lógiai módszerek (féléves, 
éves díjbeszedés, naprakész 
fedőlapkiírás stb.) olyan mér�
tékben segítették az expediá�
lást, hogy a napi anyagáram�
lásra is program készülhetett.

Abból az alapelvből indul�
taik ki, hogy az ötnapos mun�
kahétre való átállás sem meny-  
nyiségi, sem minőségi szem�
pontból nem befolyásolhatja a 
posta e fontos szolgáltatását. 
A KHI jó néhány szervezési 
intézkedésének köszönhetően 
a 440 millió expediáit lapból 
a régebbi 24 millió darabos 
Lapvisszamlaradás 9,6 millióra 
csökkent 1982- ben. Egyenlete�
sebbé vált emellett a posta�
hivatalokhoz érkező lapok 
megoszlása: megszűnt a hét�
végi torlódás; az 54,3 millió 
példány postahivatali közös 
fedőlapos (összehordott)
anyagból egész évben csupán 
2 millióit nem sikerült a 
tárgynapon feldolgozni, illet�
ve továbbítani. A szigorúbb 
ellenőrzés, a bizonylati fegye�
lem megszilárdítása, a dolgo�

tervet dolgozott ki. Központi 
kérdésként kézéivé a már-  
már katasztrofális létszám�
hiány megszüntette séhez szük�
séges bérek emelését, a mun�
kakörülmények jarvításót. Az
1981. év azonban a kiemelt 
bérfejlesztés ellenére sem ho�
zott látványos javulást, rész�
ben a hivatal tevékenységi 
körébe utalt új feladatok (a 
Szikra C- üzem üzemibe helye�
zése, a budapesti színeslap-  
expediálás átvétele), részben 
az ötnapos munkahét beveze�
tésére való felkészülés miatt. 
Az utóbbi nem kevesebbet 
követelt, mint hogy — az 
amúgy is igen nehéz körül�
mények ellenére — egy nap�
pal rövidebb idő alatt kell a 
munkát elvégezni, méghozzá 
jobb minőségben.

Az első lépcsőben a kiadók�
kal, nyomdáikkal, társposta-  
szervekkal teremtettek hatha�
tósabb együttműködésit, annak 
elérésére, hogy a hetilapok 
nyomdai átadási, szállítási 
rendje öt napra korlátozód�
jon, illetve hogy a vidéki pos�
tahivatal ok — kivéve a Film 
Szán- ház Muzsikát, valamint az 
Élet és Irodalmat — hét vé�
gén ne kapjanak színes heti�
lapot. Ez nem csupán az elő�
fizetők miatt volt érdekes, 
hanem a kézbesítők egyenle�
tesebb terhelése céljából is.

zók érdekéltté tétele tavaly 
pedig már azt eredményezte, 
hogy — néhány kivétellel — 
a községi és városi hivata�
lokhoz péntekiig, Budapestre 
pedig szombatig megérkeztek 
a hetilapok.

Ehhez az igen nagy erőfe�
szítéseket igénylő előrehala�
dásihoz elengedhetetlen volt, a 
felsorolt iintézikedéséken kívül, 
a munkakörülmények javítá�
sa a színes lapokat feldolgozó 
négy telephelyen. Elsősorban 
a rendkívül elavult Dandár 
utcai részleg teljes felújítása 
volt halaszthatatlan: viszony 
lag nagy méretű, zárható rak�
tárt építettek, udvart aszfal�
toztak, ajtókat, albllakokat, 
padlót cseréltek, rendbe hoz�
ták a szociális helyiségeket.

Nagy összegeket költöttek 
gépesítésre is. A már meglevő 
burkoiógépek, anyagmozgató 
eszközök, vágógép mellé úja�
kat: kötözőgépeket, konténe�
reket és mozgatásukra emelő-  
aszitáloklat, valamint — a Ke�
leti pályaudvari kirendeltség�
re — két fóliázógépet vásá�
roltak. A Motion Sándor igaz�
gatóhelyettes által különösen 
sürgetett zsugorfóliázók be�
szerzése több okból is nélkül-  
1 özh etettem: a fóliás köitegek 
nehezebben bonthatók fel út�
közben, súlyuk nem haladja 
meg a 20 kilót, formatartók,

vízhatlanak, s utólagos vizs�
gálatuk is egyszerűbb, mint 
a hagyományos zsák zárlatoké.

E halaszthatatlan - teendő�
kön kívül a KHI folyamato�
san igyekszik jobbítani a dol�
gozók szociális (üzemorvosi 
szolgálat, az üzemi étkeztetés 
kiterjesztése, segélyezési költ�
ségek növelése stb.) és mun�
kavédelmi körülményeit. A 
technológiai folyamaitok ellá�
tása a jelenleginél 20- 30 szá�
zalékkal nagyobb létszámú, 
teljes munkaidőben dolgozó 
munkásgárdát követelne. Ez�
zel szemben 1.982- foen, 5,4 szá�
zalékkal csokiként a létszám
1980- hoz képest, s továbbra is 
(45—50 százalék) a fluktuáció, 
noha a munkaerő- toborzásra 
minden lehető eszközt megra�
gadnak.

A súlyos létszámgondokon 
nyugdíjasok, részmunkaidő�
sök, alkalmi munkavállalók 
foglalkoztatásával kénytele�
nek enyhíteni (évente több 
mint 7 millió forintot fordí�
tanak bérezésükre), az állan�
dók megtartására pedig a ta�
valyi év második feléiben be�
vezetett teljesítményi és mi�
nőségi ösztönzőkkel töreked�
nek. Ezek révén sikerült el�
érni, hogy a kezelési hibák 
száma — a bázis évhez ké�
pest — 7,5 százalékkal csök�
kent, s a minőségi színvonal 
a termelékenység 8,6 százalé�
kos javulása mellett emelke�
dett.

Hogy a fejlesztések ellené�
re is milyen körülmények 
között dolgoznak a színes la�
pokat szállításra előkészítők, 
az expediáitok az 1973- iban 
„ideiglenesen” kijelölt „bázi�
son”, arról a KHI Dandár ut�
cai II. üzemében győződtünk 
meg. Ahol az alacsony ba�
rakkokat ugyan kipofozták 
valamelyest, de már az első 
pillantásra sem az a munka�
hely, amely vonzónak tűnhet 
a ritkaságszámba menő új je�
lentkezőknek.

— A kiemelt bérfejlesztés, 
a tavaly életbe léptetett ösz�
tönzési rendszer, s a helyre�
állítási munkák csupán amy-  
nyit segítettek helyzetünkön, 
hogy legalább azt a kevés sta�
bil embert megtartottuk — 
mondja az aprócska irodában 
Menkó András hírlapi eldol-  
gozási osztályvezető, akivel 
Egyeld. Zsoltnak, a KHI szb-  
tiltkárának társaságában be�
szélgettünk.

— A fluktuáció ennek elle�
nére is nagy maradt: a belé�
pők száma 1982- ben 70, a ki�
lépőké viszont 83 volt. Ezért 
a négy telephelyen szétszórt, 
jelenleg 140 főis létszámtól 
igen nagy teLjesíitmény, hogy 
az időre ki nem küldött szí�
nes lapok mennyisége tavaly 
az egy évvel előbbinek 40 szá�
zalékára csökkent. Miután 
partnereink is pontosabbak, 
mi is betarthatjuk a feldolgo�
zási programot, és így a 
munka minősége szintén ja�
vult: az 50 példányon felüli 
eltéréseknél jóval kevesebb 
ma már a közületi reklamá�
ció.

— A KHI központjától és 
a társszervéktől kapott segít�
ségen kívül ez főképp régi 
dolgozóink lelkiismeretességé�
nek, s persze a jobb kereseti 
lehetőségeknek köszönhető. 
De azon kívül, hogy ez a 
munka három műszakos, s a 
kisebb visszamaradásokra 
szombati ügyeletet kell tarta�
nunk, a hetven nyugdíjas 
mellett naponta még har�
minc- negyven alkalmi mun�

v „ , i .

A színeslap-feldolgozás nagy része a Dandár utcai barakképületekben folyik

kást is felveszünk. Persze, tő�
lük nem követelhetünk, pon�
tosabban hiába követelünk 
olyan minőséget, mint az ál�
landó dolgozóktól, de nélkü�
lük ennyire sem jutnánk. A 
Lapvisszamaradásokiait tehát 
csakis jó szakmai felkészült�
ségű vezetők általi irányiitott, 
30- 40 százalékkal nagyobb, 
és persze állandó gárdával te�
hetne a minimumra, sőt a 
nullára csökkenteni.

Az irodából a barakkok 
felé menet először a néhány 
asztallal „.berendezett” igen 
szerény ebédlőt, a tálalókony�
hát, majd a zsúfolt, korsze�
rűtlen, de iláthatóan nagy 
igyekezettel rendben tartott 
ráktárakat tekintjük meg. In�
nen megyünk tovább a köz�
ben hozzánk csatlakozó — a 
KIHImál 1958 óta dolgozó — 
helyettes üzemvezetővel, Pin�
tér Gizellával a délutáni mű�
szakot tartó előkészítőbe, 
majd a rendkívül zsúfolt, alig 
szellőztethető expediálóba, 
ahol most az összesen huszon�
hat ember közül tizennégy a 
nyugdíjas, illetve a kisegítő.

— Máskor még ennyien sem 
vagyunk — mondja Mészáros 
Istvánná csoportvezető, majd 
arról beszélnék Pintér Gizel�
lával, hogy nyáron az aszfalt 
megpuhul kint a hőségtől, 
bent pedig 30- 35 tokban ra�
kodják, emelgetik a nehéz kö-  
tegetoet, miközben nyelik a 
port, szívják be a nyomda�
festék szagát. És hogy meg�
győzzenek róla, milyen súlyo�
kat kell mozgatniuk, Rabi 
István, a KIHI- hoz 21 eszten�
deje hűséges „örökös minde�
nes” egy körülbelül 11 kilós 
kötegel „.pottyant” a kezem�
be.

— Nyaranta menetrendsze�
rűen járnak ide a mentők, 
olyan gyakoriak a rosiszulilé-  
tak — mondja, és hozzáteszi: 
ha váláhová, ide aztán na�
gyon kellene az automatiku�
san működő összehordó gép!

A szomszédos helyiségben 
megnézzük a két burkoló, 
oimkéző, hajtogató gépet, me�
lyekhez nagyon elkelne még 
egy harmadik. A közületi 
anyagokat feldolgozó expedí-  
oiós „tereimben” csupa — és 
főleg idős — nő dolgozik: a 
harmincháromból ma délután 
mindössze heten állandók. A 
rengeteg emelést igénylő mo�
noton munkához az is hozzá 
tartozik, hogy a nem éppen

esztétikus látványt nyújtó ra�
gasztót ujjal mázolják rá a 
borítóra kerülő címlapra.

A már két évtizede állandó 
munkaviszonyban levő, a Pos�
ta Kiváló Dolgozója, többszö�
rös vállalati kiváló dolgozó, 
valamint miniszteri kitünte�
téssel is büszkélkedhető Pethő 
Amália anyagkiadó a felso�
roltak ellenére is ragaszkodik 
az üzemhez. Minit mondja: ha 
nehéz is, de változatos itt a 
munka. És amit nem mond, 
de valamennyi helyiségben 
tapasztaltuk: rendkívül gyor�
san kell dolgozni, hiszen a 
déluitános műszak feladatait 
este lCbre be kell fejezni, 
bogy a zsákokba, majd a kon�
ténerekbe kerülő „megszerelt” 
anyagok idejében eljussanak 
a mozgópostákhoz. A konté�
nerek mozgatásét az épület 
előtt álló emélőiaszitail könnyí�
ti meg, amit szorgalmasan ke�
zel az emelőtámfialos teher�
autón dolgozó két férfi

A látottak bárkit megyőz-  
hetnek arról, hogy távlatban 
ás minden tekintetben csak a 
gócüzem felépülte hozhat 
megnyugtató megoldást — 
mondja már ismét az irodá�
ban az osztályvezető, akitől 
Egyek! Zsolt veszi át a szót.

— A KHI szakszervezeti bi�
zottsága energiájának jelentős 
hányadát arra fordította az 
utóbbi esztendőben, hogy a 
szociális körülmények leg�
alább valamelyest változza�
nak, s enyhüljenek a létszám�
gondok. A szakvezetőkkel, kar�
öltve, 1980- ban anyagi segít�
séget kért a Postások Szak�
szervezetétől és a vezérigaz�
gatóságtól, s azt is sikerült 
elérniük, hogy a Budapesti 
Hírlapfeldolgozó Üzem vala�
mennyi dolgozója átjöjjön a 
KHI- hoz a teljesen elavult 
Békés utcai helyiségből. A 
budapesti színesilap- expediá-  
lás így zökkenőmentesen in�
dulhatott meg hivatalunkban 
1901. január 1- ével.

— Két éve kiméit bérfej�
lesztést kaptunk, ezen belül is 
további pluszt a II. üzem fi�
zikai állományának, a veze�
tőség és a szakszervezeti bi�
zottság előterjesztését köve�
tően meglehetősen gyors 
iramban javultak az üzem 
munkakörülményei, de még 
mindig nem hozták meg a re�
mélt eredményt: a létszám-  
hiány és a fluktuáció válto�

zatlanul nagy volt. Tavaly — 
ismételt kérésünkre — újra 
nagyarányú béremelést kapott 
irodánk; ennek nagy részét a 
fizikai dolgozók anyagi érde�
keltségének növelésére kellett 
fordítani. A magosabb fizetés 
és a külön ösztönzők hatásá�
ra valamelyest stabilizálódott 
a létszám, s hosszú évek óta 
először a kezelési hibák szá�
ma is csökkent.

— Kezdeményezte azt is az 
szb, hogy a munkafegyelmet 
szigorítsák. Ezzel a szakveze�
tők is egyetértettek, s az üze�
mekben kádercseréket hajtot�
tak végre. Tekintve azonban, 
hogy a színes lapok feldolgo�
zása még mindig korszerűtlen 
telephelyeken, elavult épüle�
tekben, nem megfelelő gépe�
sítéssel folyik, a szakszerve�
zeti bizottságnak továbbra is 
folyamatos feladata, hogy a 
miaga eszközeivel minden le�
hetőt megtegyen a fluktuáció 
csökkentésére, mivel a góc�
üzem felépülte — aminek az 
esetleges meghiúsulása belát�
hatatlan következmónyéket 
vonhat maga után — öt éven 
belül, sajnos, nem várható.

A KHI- nak a szímesllap- fel-  
dolgozással kapcsolatos meg�
oldandó feladatai tehát még 
jó ideig nem lesznek keve�
sebbek. A havonta megjeLenő 
és egyéb kiadványokra — a fo�
lyóiratokra is — a hetilapoké�
hoz hasonló számítási szerző�
dést keli kötniük a kiadó vál�
lalatokkal az egyenletesebb 
lapellátás, illetve expediálás 
céljából, s rábírni őket a 
nyomdatechnikai hiányossá�
gok felszámolására. Több kor�
szerű gépet igényel ezen kí�
vül mind a forgalmi tevé�
kenység (előfizetések számító�
gépes rendszere), mind a fék 
dolgozási (bunkaló- oímikéző 
gép, lapösszehordó gép) mun�
ka könnyítése, gyorsítása. A 
főfoglalkozású munkásgárda 
megtartása, létszámának nö�
velése a bérgazdálkodás fej�
lesztését, az eddigi bérszínvo�
nal megtartását követeli. Nem 
csökkenhet a jövőben sem a 
teljesítmény, sem a munka 
színvonala. Mindehhez pedig 
szoros együttműködésre van 
szükség a színeslap - .fel dölgo -  
zó üzem dolgozóival, aimi ked�
vezően hot a szakképzettség 
megszerzésére, a munkafe�
gyelemre és a munkahelyi 
légkörire.

L. Simán Zsuzsa

A Keleti pályaudvari kirendeltségen üzemelő zsugorfóliázó Részlet, a hírlapfeldolgozó üzemből Már ez az öltöző is eredmény
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Férfiak szabóollóval
Ruhaanyagok, szabásminták, 

cérnakötegek, varrógépek és 
tűk, szaklapok, szabóollók — 
meg legalább húsz lány és asz-  
szony — között: egy férfi. A 
helyszín a Postás Művelődési 
központ szabás- varrás tanfo�
lyama, az időpont: január 13 
óta minden csütörtök .. .  Ezek 
közül az egyik legutóbbit hasz�
náltuk fel arra, hogy megszó�
laltassuk az erősebb nem 
egyetlen képviselőjét a tante�
remben.

Asszonyok közt egyedül
— Hogyan került a tanfo�

lyamra?
— Tavaly nyugdíjba men�

tem, azóta kerestem valami�
lyen bedolgozási lehetőséget — 
válaszolta, miután bemutatko�
zott: Nagy Is tván,  volt hiva�
tásos katonatiszt, gépkocsive�
zető. — A nyugdíjas munka-  
közvetítőben láttam kiírva a 
tanfolyamról szóló hirdetést. 
Jobban tetszett, mint a papír�
ragasztás meg a műanyagok�
kal való babrálás. Igaz, ez 
egyelőre nekem jelent egy kis 
befektetést, de ez a pár száz 
forint kiadás a tandíjra, re�
mélem, bőven megtérül majd 
később.

— Nem szokatlan önnek 
ennyi nő között tanulgatni a 
szabás- varrás fortélyait?

— Az első néhány órán za�
varban voltam, az igaz. Azóta 
viszont lefoglal a tanulnivaló. 
Magamban dolgozgatok, csak 
akkor fordulok a tanárnőhöz, 
ha valahol megakadok, és egy 
kis segítségre van szükségem. 
Rendkívül készséges, türelmes, 
de a tanulótárs hölgyeket is 
bármikor megkérdezhetem 
ilyen esetben.

— Mit szóltak az ismerősei, 
amikor megtudták, hogy ide 
jelentkezett?

— A feleségem, sajnos, sú�
lyos 'beteg — mondta Nagy 
István —, 1970- ben leszázalé�
kolták, tavaly volt a harmadik 
agyvérzése. Csak erre a né�
hány órára hagyhatom magá�
ra, hiszen a háztartásban sem 
sokat tud tevékenykedni. Ezért 
is tudom majd jól használni 
az itt szerzett ismereteket. A 
lányom is 'örült, hogy tudok 
majd kis ruhákat varrni az 
unokáimnak-  A legjobban ta�
lán Hevesi Jánosné, a műve�
lődési központ szakelőadója 
csodálkozott, amikor jelent�
keztem: mondta, ide férfiak 
nem szoktak beiratkozni, tehát 
számoljak vele, hogy esetleg 
egyedül leszek a nemem kép�
viselője köztük ... Azóta csak 
egyszer hiányoztam, betegség 
miatt.

— Egyébként hogyan halad 
ebben a „tudományban”?

— Érzem, hogy fog menni. 
Megtanulható a .szoknyasza�
bás, a blúzkészítés, még a ha�
ladó tanfolyamot is elvégzem. 
Már megrendeltem hazulra 
egy Neumann varrógépet, ti�
zenhárom műveletre képes . .. 
Nem olyan ördöngösség a ru�
ha-  vagy például a bútorhuzat-  
összeállítás. Bújom a szak�
könyveket, és igyekszem mi�
nél nagyobb gyakorlatot sze�
rezni, jól jön az majd otthon, 
meg egy kis mellékest is lehet 
keresni vele-

Agglegény albérletben
Bár az „úttörő” Nagy István 

volt, ő a délutáni foglalkozá�
sokra jár. Gyenes Lajos — ér�
dekes, ő is gépkocsivezető, 
pontosabban buszsofőr a 30- as 
Volánnál — mór kitaposott 
útra léphetett, amikor ő is 
úgy döntött, jelentkezik a 
PMK szabás- varrás tanfolya�
mára. i

— Állandó éjszakás mű�
szakban dolgozom — mondta 
—, néha 12- 16 órát vagyok

ügyeletben. Most is tudja a 
főnököm, hogy ha késem vé�
letlenül egy keveset, az a tan�
folyam miatt van, nem másért. 
De idejében ott szoktam lenni 
a helyemen.

— ön honnan szerzett tudo�
mást a tanfolyamról?

— Az Esti Hírlapban meg-  
jent hirdetésre figyeltem föl. 
Agglegény vagyok, régóta var-  
rogatok, csak úgy magamnak, 
meg a .házbeli gyerekeknek, ha 
megkérnek ilyesmire. Szabni 
viszont eddig nem tudtam, de 
régen szerettem volna megta�
nulni. Amikor jelentkeztem, 
mondták, hogy egy férfi már 
van. ■.

— Tehát minden házimun�
kát ön végez otthon?

— Igen. Albérletben lakom, 
főzök, mosok, vasalok és taka�
rítok is magamra. A kollégá�
im között sokan vannak ha�
sonló helyzetben.

— Megpróbálkozott már a 
szabással, amióta ide jár?

— Még nem, viszont azóta 
a varrás jobban megy. Nekem 
ez főleg hobbi, kikapcsolódás, 
bár végül is hasznos elfoglalt�
ság.

— Folytatja a tanulást a 
haladók között?

— Persze. Szeretném minél 
jobban megtanulni .például a 
nadrágszabást. Sok pénzt lehet 
megtakarítani vele, ha az em�
ber maga tudja összeállítani, 
méretre alakítani a ruháit. És 
mutatósabb is, mint a kon�
fekció.

Amit még tudói kell
— Messziről jár ide a 

Benczúr utcába?
— Újpalotáról-  Oitt a .közel�

ben nem találtam hasonló tan�
folyamot, bár lehet, hogy nem 
néztem körül elég alaposan.

— Megéri hetente ennyit 
utazni, fáradozni ezért?

— Bizonyos vagyok benne. 
Még egyetlen foglalkozásról 
sem hiányoztam. Jól érzem 
magam itt, a nők nem gúnyo�
lódnak, ha valami nem úgy 
sikerül, ahogy szeretném, ha�
nem segítenek. A tanárnő, ha 
kell, többször is elmagyarázza 
a tudnivalókat. Természetes, 
hogy mindenkinek a saját mé�
retére kell megtanulnia ki�
szabni, igazítani az anyagok�
kal Az sem hoz zavarba, 
hogy a nőknek nyilvánvalóan 
egészen eltérők a méreteik. 
Meg lehet tanulni a férfias 
szabást is.

— Csendes, ügyes, pontosan 
dolgozó fiatalember Gyenes 
Lajos — mondta Hevesi Já�
nosné, aki fölvette őt a tanfo�
lyamra. — Mindent megért és 
hibátlanul megcsinál, nagyon 
elégedett vele az oktató.

— Korábban is voltak már 
férfiak a szabás- varrás tanu�
lók között?

Mintegy tizenöt éve indítot�
tuk ezt a fajta oktatást, de 
nem csak itt a .művelődési 
közponban, hanem egyes pos�
taüzemeknél is vannak kihe�
lyezett tanfolyamok-  Ezek kö�
zül néhánynak voltak már fér�
fi résztvevőik is. Foglalkozunk 
azzal a gondolattal is, hogy 
ősztől kifejezetten nekik indí�
tunk egy kurzust, ha kapunk 
hozzá előadót.

— Aki addig is jelentkezne, 
mit kell txCdnia?

— Március 17- én indul a 
következő két tanfolyamunk, a 
délelőttit 8 órától elsősorban a 
kismamáknak, nyugdíjasok�
nak, a délutánit 17 órától az 
egy műszakban dolgozóknak 
ajánljuk. A nyolchetes kurzus 
tandíja 400, postás dolgozók�
nak 300 forint, a kihelyezett 
tanfolyamoké a létszámtól 
függetlenül összesen 4000 fo�
rint.

Várkonyi Ferenc

Helyesbítés
A Tervek és akciók a budapesti postások otthonalapí�

tására cím alatt lapunk múlt havi számában megjelent 
cikkünk illusztrációjaként közreadott fénykép és aláírása 
félreértésre ad okot Sajnos, a »óban forgó, lakásépítő 
szövetkezet szervezésében épülő, III., Toboz utcai társas�
házban egyetlen postás dolgozó van — postai lakásépítési 
kölcsönnel — érdekelve. Tájékoztatjuk olvasóinkat, bogy 
ebben a társasházban a posta nem tudja az érdeklődők 
lakásgondjainak megoldását segíteni, mivel nem vesz részt 
a szervezésében.

Tízéves kapcsolat

Kis kiruccanások
A közművelődést ösztönző 

párt-  és kormányhatározatok 
szellemében, a szabad idő 
hasznos eltöltésére évek óta 
azon munkálkodunk, hogy fel�
keltsük az érdeklődést dolgo�
zóinkban a kulturális és sport-  
rendezvények, a művelődés 
iránt. Hogy erre minél alkal�
masabb módszereket dolgoz�
zunk ki, betekintünk más te�
rületek ez irányú munkájába.

Partnert keresünk. Legkitar�
tóbb társnak — annak ellené�
re, hogy a két igazgatóság pro�
filja nem azonos — a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
területi szakszervezeti bizott�
sága mutatkozott. Kapcsola�
tunk immár tíz évre tekint 
vissza.

Az évenként szervezett ta�
lálkozók jó alkalmat nyújta�
nak arra, hogy megismerjük, 
más postaszervek ugyanazon 
feladatok megoldásánál mi�
lyen gondokkal küzdenek. A 
kulturális és sportrendezvé�
nyek lehetőséget nyújtanak a 
kölcsönös látogatásra, az is�
meretség bővítésére, elvtársi, 
baráti kapcsolatok kialakítá�
sára-

A legutóbbi — jubileumi — 
találkozóra február 26—27- én 
került sor Debrecenben. Ez al�
kalommal áttekintettük az el�
múlt évek kapcsolatának hasz�
nosságát és meghatároztuk ez 
évi céljainkat. ,

Megállapítottuk, hogy az el�
múlt években a közösen szer�
vezett különböző rendezvénye�

ken mintegy 500- an vettek
részt.

Jelentős azoknak a csalá�
doknak a száma is, amelyek a 
csereüdültetés kapcsán Galya�
tetőn, illetve Hajdúszoboszlón 
üdültek. Ez évben is szeret�
nénk azokat a kapcsolatokat 
erősíteni, amelyek nem járnak 
nagyobb anyagi terhekkel. A 
családos nyári üdülőjegyek 
korlátozott száma miatt köz�
ponti helyet foglalt el a cse�
reüdülés bővítésének lehetősé�
ge.

Találkozónk első napján 
vendégeink részt vettek a múlt 
év végén Nyíregyházán rende�
zett postás „Ki mit tud” győz�
teseinek Debrecenben rende�
zett műsorán. A szereplők két 
órán át szórakoztatták a több 
mint száz nézőt. A mikrofon-  
láz csaknem valamennyiüknél 
érezhető volt, de a szép vers, 
a szép dal, a jókedv feledtet�
te ezt.

A szereplők közül a Buda�
pesti Távbeszélő Igazagatóság 
ifjúsági klubja által szervezett 
országos postás ,;Ki mit tud”-  
vetélkedőre mostani szereplé�
se alapján meghívást kapott: 
Mile Katalin (népdal), Németh 
Magdolna és Barcsi Zita (pol-  
beat), Bankó István (vers) és 
Szabó Edit, Kristóf Anikó (né�
pi tánc).

A TIG—Debrecen találkozó 
első .napját disznótoros vacso�
ra, majd táncos klubest zárta-  
A második napon a vendégek 
Debrecen nevezetességeivel is�
merkedtek.

Volt egy furcsa ellentmondás 
Svájcban. A hatvanas évek vé�
géig (annak ellenére, hogy az 
ország világv.iszonylatbam is a 
béke szigetének számít, s a 
gazdasági körülmények is meg�
felelőek) nem alakult ki szá�
mottevő filmművészet, sem 
mennyiségi, sem minőségi te�
kintetben-  Ehhez nyilván hoz�
zájárult a műfaj hagyományai�
nak hiánya, de a tőke bizal�
matlansága is, amely nem lá�
tott üzletet a nemzeti gyártás 
megteremtésében.

A hatvanas évek derekán 
azonban a televízió támogatá�
sával megszületett a svájci cso�
da. Az alkotók egy része kül�
földön tanult és a legfrissebb 
tapasztalatokat hozta tarsolyá�
ban, más része meg a hazai 
televíziózás technikai eredmé�
nyeit. Akár innen indultak 
azonban, akár onnan: alkotá�
saik a svájci társadalmi prob�
lémák soha nem tapasztalt 
mélységű és imdulatú feltárá�
sáról tanúskodtak, látásmód�
juk, hangvételük pedig nem 
mestereikről árulkodott, hanem 
önálló, gyakran szatirikus alap�
hangú szemléletről. Aki néze�
getni szokta a Mai svájci film�
művészet című sorozatot a Ma�
gyar Televízióban, az maga is 
meggyőződhet minderről.

Alain Tanner, Claude Goret-  
ta — műveiket láthattuk — 
már filmtörténetileg jegyzett 
nevek, Yves Jer sin azonban, a 
Kis kiruccanások rendezője, 
eléggé (ahogy mondani szok�
ták) „iSötét ló”. Ez a munkája, 
amely paraszti környezetben 
játszódik, mégis bravúrdarab a 
szó igazi értelmében. A ren�
dezőnek ugyanis sikerült egyet�
len kis gazdaságon belül, sőt 
egyetlen asztal körül rendkívül 
plasztikus módon bemutatni a 
hazai társadalom képét, mint 
cseppet a tengerben.

A helybéli (de más orszá�
gokban is szokásos) rend sze�
rint ugyanis az asztal körül a 
gazda családja és a béresek 
együtt foglalnak helyet, termé�
szetesen az apáról fiúra kiala�
kult hagyománynak megfe�
lelően. S míg a szegények a

lenti fertályon úgy- ahogy ösz-  
szetartanak, addig a gazda, a 
fia meg a menyasszony és az 
anya tulajdonképpen mind�
mind másképpen képzeli el a 
jövőt.

Kemény és határozott film 
a Kis kiruccanások. Egy olyan 
világot mutat be, amelyben tu�
lajdonképpen csendes háború 
dúl a munkáltató és a mun�
kások között, bár kapcsolatuk�
ban az élet szigorú rend sze�
rint folyik. A hős, Pipe — 
Michel Robin alakítása — vol�
taképpen életformájának fog�
lya. A cselédkamra a bázis, 
ahol erőt gyűjt, s alszik (azaz 
a nap egyik felét tölti), a má�
sik a munkáé, elsősorban a 
trágyadombé, itt dolgozik leg�
inkább, míg a harmadik pont 
a közös családi asztal: az ét�
kezés helye.

Pipe téhát „családtag” (per�
sze idézőjelben) és e három�
szögben él. Az asztalnál a leg�
utolsó hely illeti meg, mert itt 
is vannak születés alapján ke�
letkezett rangok, amelyek meg�
határozzák az ember sorsát. 
Yves Jersin aprólékos, látszó�
lag szenvtelen realitással szem�
léli mindezt, s látásmódját itt-  
ott enyhe irónia is színezi. Pi�
pe csak a spórolt pénzén vá�
sárolt motorkerékpárjával s 
fotósszenvedélyével tud kitör�
ni ebből a taposómalomból, s 
ilyenkor derül ki, hogy más is 
van a világon, de neki mindig 
a munka neheze és piszka ju�
tott.

A Kis kiruccanások volta�
képpen életfénykép. Bepillan�
tás egy jóléti társadalom fé�
nyes, csillogó kulisszái mögé. 
Hasábnyi reflektorfény oda 
(abba a szektorba), amelyet 
nem hirdetnek megtekintésre 
az idegenforgalmi prospektu�
sok. Yves Jersin, a rendező 
azonban jól ismeri ezt az élet�
szeletet, amelybe erős fénnyel 
bevilágított, s nem mint eg�
zotikumot, hanem minit ter�
mészetes mai valóságot mutat�
ja be kitűnő színészek játéká�
nak segítségével.

Ábel Péter

Februártól szeptemberig

Postás képzőművészek kiállításai
Jól sikerült kiállítássorozat�

tal kezdte az 1983- as esztendőt 
a szegedi postás képzőművé�
szek köre: február elejétől
három színhelyen tíz- tíz napos 
kiállítást rendéztek a csoport 
tagjainak műveiből. A három 
különböző helynek egy a gaz�
dája, a kulturális életéről Sze�
geden közismert Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalat. A vál�
lalat szocialista szerződésben 
áll egy- egy helyi művésszel, s 
e kapcsolatok eredményeként 
ezekben a gyárakban ugrás�
szerűen megnőtt az érdeklődés 
a képzőművészet iránt, így 
nem véletlen, hogy a gyári 
szakszervezeti bizottságok meg�
hívására ezúttal amatőr kép�
zőművészek is bemutatkozhat�
tak náluk műveikkel. Bár ami 
az amatőr jelzőt illeti — mint 
azt dr. Szelesi Zoltán művé�
szettörténész kandidátus meg�
jegyezte az Üjszegedi Szövő�

gyár kultúrtermében rendezett 
kiállítás február 1- i megnyitó�
ján —, pusztán a művészek 
státusára illik, hiszen közülük 
jó néhányan a hivatásosok 
szintjén művelik a festészetet, 
amit a külföldi díjak mellett 
hazai egyéni tárlataik sikere 
is bizonyít.

A Bács- Kiskun, Békés és 
Csongrád megye postás művé�
szeit tömörítő kör a helyi ama�
tőr művészeti mozgalom leg�
kiemelkedőbb kollektívája. 
Tagjai: Ábrahám Mária, Bőr�
ösök Jánosné, id. Csarejs Já�
nos és felesége, ifj. Csarejs Já�
nos, Fontos Zoltán, Gál And�
rás, Katona Imre, Somogyiné 
Angyal Gabriella, Tóth Mihály; 
Hatvan művüket hozták el a 
tárlatra. Mint a kiállított fest�
mények, gobelinek és textilter�
vek bizonyították, ezeknek az 
alkotóknak más és más az áb�
rázolási módjuk. Vannak kö-

A virágcsendélet minden látogatót érdekelt

A brigádnaplókban is nyoma marad a kiállításnak

zöttük olyanok, akik a világot 
a valóságnak megfelelően áb�
rázolják, s mondanivalójukat 
általában erőteljes színekkel 
és határozott formákkal tol�
mácsolják, mások viszont él�
ményeiket, gondolataikat átté�
teles eszközökkel, jelképsze-  
rűen fejezik ki. Műveik, ép�
pen mert megjelenítési mód�
juk különböző, a természetel�
vű és az elvont szellemű, il�
letve a dekoratív ábrázolások 
változatos arculatú együtteséi 
alkotják. Ez más oldalról azt 
is jelentette, hogy a látogatók 
közül is mindenki megtalálta 
az ízlésének, tetszésének meg�
felelő, a szívéhez közel álló té�
mát, illetve kifejezési formát.

Érthetően a csendélet jelle�
gű, valósághű virágábrázolá�
sok és a tájképek aratták a 
nézők között a legnagyobb si�
kert, de a modernebb kifejezé�
si formát kedvelők is találtak

látnivalót, mint ahogy sokan 
álltak meg a hangulatos tex�
tiltervek előtt is-  

Az újszeged! ‘tárlat után a 
Szegedi Konfekciógyár, majd 
a Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat szegedi belvárosi klub�
ja adott otthont a műveknek. 
Hosszú időre azonban ezután 
sem kerülnek vissza a képek 
a műtermekbe, ugyanis — az 
eddigi megállapodások szerint 
— júniusban Szeged jugoszláv 
testvérvárosában, Szabadkán, 
augusztusban Sárbogárdon, 
szeptemberben Sátoraljaújhe�
lyen, Sárospatakon és Sziget�
váron rendeznek kiállítást a 
szegedi postás képzőművészek 
munkáiból, s szeretnék látni a 
festményeket a Hódmezővásár�
helyi Divat Kötöttárugyárban 
is, valamint a Biológiai Kutató 
Intézetben Újszegeden.

Dr. Reigl Endre
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Aki a múltat nem ismeri, a jövőt nem értheti
Tudósítás a PSE küldöttközgyűléséről

A PSE alapszabályának ér�
telmében, a kétévenként ese�
dékes küldöttközgyűlést idén 
február 25- én tartották meg. 
A megbeszélés nyitánya dr. 
Liget falvi Sándor beszámolója 
volt. Mint mondandója beve�
zetőjében jelezte, a közgyű�
lés feladata az elmúlt két év 
munkájának értékelése, elem�
zése, valamint az elkövetkező 
két év céljainak meghatáro�
zása. De ahhoz, hogy a jövőt

Az előző közgyűlés határo�
zatainak végrehajtásáról szól�
va a PSE elnöke elmondta:

•  Céljainkat — a sporttal 
kapcsolatos állami és párt�
határozatok szellemében — 
lehetőségeinkhez mérten igye�
keztünk megvalósítani.

•  Lehetővé tettük az A-  
kategóriás szakosztályoknak a 
nemzetközi színvonalnak meg�
felelő felkészülést és a ver�
senyeken való részvételt.

•  Legeredményesebb szak�
osztályunk, a nőd tornaszak�
osztály, minden anyagi és er�
kölcsi támogatást megkapott a 
válogatott kerettel valló közös 
felkészüléshez. Ugyanakkor 
pótoltuk a válogatott keretnél 
felmerülő edzőhiányt, az ed�
zőtáborok költségeit fedeztük.

•  Asztaliteniszezőink vidé�
ki ranglistaversenyeihez és 
egyéb mérkőzéseihez a szük�
séges anyagiakat mindig biz-

— A PSE — folytatta be�
számolóját dr. Ligetfalvi Sán�
dor —, a megkülönböztetett 
módon kezeit egyesületek kö�
zé tartozik. Ennek élvezzük 
élőnyéit, de tisztában kell 
lennünk kötelezettségeinkkel 
is. Előny az, hogy a BTSIH-  
tól és a postától, mint bázis-  
szervtől jelentős anyagi és 
erkölcsi támogatást kapunk. 
Ennek fejében tudásunk leg�
javát kell nyújtanunk. Ez vo�
natkozik a PSE minden egyes 
tagjára, az elnökség tagjaira 
éppúgy, mint az apparátus 
dolgozóira, a társadalmi aktí�
vákra, edzőkre, sportolókra. 
Ez nemcsak kötelességünk, 
hanem érdekünk is. Éppen 
ezért az elkövetkező években 
úgy kell dolgoznunk, hogy ezt 
a pozícióinkat megtarthassuk, 
sőt erősíthessük. Elért sike�
reinket nemcsak az ered�
ménylisták bizonyítják majd, 
hanem a posta és a BTSIH to�
vábbi támogatása is.

— Mint ismeretes, az 1981-  
ben lezajlott KiNlEB- vizsgálat 
hiányosságokat tárt föl az 
egyesület vezetésében. Sajnos, 
a föltárt hiányosságok már 
korábban is éreztették hatá�
sukat, lévén bizonytalanság 
az apparátus munkájában, a 
szakosztályok vezetésében, a 
gazdálkodásban, egyszóval az 
egész sportmunkában. Végül 
is személycsere és elnöksé�
günk tagjainak határozott in�
tézkedései nyomán mindent 
megtettünk az elkövetett hi�
bák kijavítására. Viszonylag 
rövid idő alatt sikerült a 
munka-  és a gazdálkodási fe�
gyelmet megszilárdítani, a 
sportmunka színvonalát emel�
ni. Üj alapokra helyeztük a 
szakosztályok vezetését. Atlé�
tikában például a vezető edző 
mellé négy új edzőt szerződ�
tettünk, akiknek szerződésben 
foglalt feladatuk a megfelelő 
utánpótlás nevelése, a sport-  
iskolarendszer visszaállítása.

— Egyesületünk egyik Leg�
főbb feladata az utánpótlás 
nevelése. Nem aduink azok�
nak igazait, akik kissé szűk 
látókörűen ítélik meg az 
utánpótlás kérdését, mood-

reálisan lássuk, az eddig vég�
zett munkánkat kall kritiku�
san értékelni.

sportolóinktól, edzőinktől, a 
sportvezetőktől egyaránt.

— Nem lehet eleget hang�
súlyozni a takarékosság fon�
tosságát. Egyesületünk taka�
rékossági intézkedési tervet 
készített, s ennek hatása már 
a múlt évben érződött. A jö�
vőben ezt is fokozni kell. A 
gazdálkodáshoz nemcsak a 
kiadás tartozik, hanem a be�
vétel is. Sajnos, nincsenek kü�
lönösebb lehetőségeink e té�
ren, ezért minden alkalmat 
meg kell ragadnunk, kellő�
képpen kihasználnunk.

— Bár beszámolóm egyesü�
leti, hadd szóljak néhány szak�
osztály unkróil külön is. Mint 
már említettem, a női torna�
szakosztály a legeredménye�
sebb. Mivel a torna olimpiái

— Nálunk a tömegsport és 
a versenysport nem ellenté�
tes egymással, ellenkezőleg, 
kiegészítik egymást. A postás 
dolgozók tömegsportja 25 éves, 
mindig jól szervezett, színvo�
nalas volt. A kialakított ver�
senyformák jól beilleszkedtek 
a munkahelyi olimpiai moz�
galomba. A területi rendezvé�
nyek is mindig hangulatosak, 
szórakoztatók voltak, alkal�
masak baráti és családi kap�
csolatok kialakítására. Öröm�
mel tapasz táljuk, hogy nő a 
testnevelés iránti igény. En�
nek kielégítésére telepünket 
megnyitottuk a lakosság előtt

— Hogy az idei év még 
eredményesebb legyen:

•  növelni kell az elnökség 
irányító erejét, hatékonysá�
gát;

•  azokra a szakosztályok�
ra, versenyzőkre kell a figyel�
münket összpontosítani, akik 
pontszerzésre képesek;

•  a jó eredményeket hozó 
szakosztályok edzésterv sze�
rinti munkáját nemcsak rend�
szeresen ellenőrizni, hanem az 
edzésiterhelést fokozatosan nö�
velni kell;

•  az edzők munkájuk so�
rán — az edzéstervek alap�
ján — kellőképpen időzítsék 
az egyénekre szabott formát;

•  az utánpótlás olyan fel-  
készítésiben részesüljön, hogy 
eredményeivel a magasabb 
osztályban is helytálljon.

— Céljaink megvalósításá�
hoz, minit említettem, jelentős 
anyagi és erkölcsi támogatóst 
kapunk, melyért köszönet il�
leti a Postások Szakszerveze�
tét, a BTSH- rt, a XIV. kerü�
leti Tanács VB testnevelési és 
sportfelügyelöségét, a Posta-  
vezérigazgatóságot. De ahhoz, 
hogy ezt a támogatást meg�
felelően kihasználhassuk, va�
lamennyiünknek össze kell 
fognunk, hogy egy emberként,

Megyeri László kv- titkár az 
elhangzott beszámolót elfo�
gadta, helyénvalónak tartja.

— Meg kell érteni — mond�
ta a kv- ititkár —, hogy min�
den esztendő új és az előző�
nél magasabb színvonalú 
munkát követel valameny-  
nyáünktól.

Fejlődni, tovább lépni a 
korábban már bevált és iga�
zolt módszerek és tapasztala�
tok átmentése, hasznosítása 
mellett csak új, korszerű for�
mák kialakításával és beveze-

sportág, továbbra is az orszá�
gos élvonaLban keid marad�
nunk, remélve, hogy az
1984- es olimpián is lesz pos�
tás versenyző. Az asztalite�
nisszel kapcsolatban: megen�
gedhetetlen, hogy ugyanazon 
vezetők irányítása alatt a 
férfiak sokkal eredményeseb�
bek, mint a nők. Az ennek 
megváltoztatására tett intéz�
kedéseink hatása, reméljük, 
rövidesen érezhető lesz. Isme�
retes tény, hogy az atlétikai 
szakosztály teljesítménye az 
utóbbi időkben, néhány spor�
tolót kivéve, eléggé vissza�
esett. Viszont párthatározat 
szerint kiemelt sportágról van 
szó, ezért a következő évek�
ben sakkal nagyabb gondot 
kéll rá fordítanunk.

lésével lehet. A PSE idei ter�
ve és a jövő évvel kapcsola�
tos működési, fejlesztési el�
képzelésed ismeretesek. Végre�
hajtásuk minden sportvezető�
től, szervezőtől és versenyző�
től célratörő, lelkiismeretes 
munkát, türelmet, áldozatvál�
lalást, de mindenekelőtt ren�
det és fegyelmet igényel.

Páldi Gyula, az asztalite�
nisz szakosztály vezetője sze�
rint a régi vezetés károsan 
hatott a PSE életére. Nagy 
szükség volt mór egy olyan

vezetőségre, amely visszafog�
ja a gyeplőt és kézben tartja.
1982- then ez megoldódott. Ezt 
a munkát valamennyiünknek 
szííwel- ilélekkel segítenünk 
kell, hogy egy irányba toljuk 
a PSE „szekerét”.

Makói Attila, a kajak- lkenu 
szakosztály vezetője kérte az 
elnökséget, hogy az elvégzen�
dő munkát mindenkitől nem�
re, korra, beosztásra való te�
kintet nélkül követelje meg. 
Ezzel előtérbe helyezte a fe�
lelősség kérdését.

Pressmayer József, az atlé�
tikai szakosztályról szólva, 
mint volt szakosztályvezető, 
önkritikát gyakorolt az után�
pótlás elhanyagolása miatt. 
De mint mondotta: „üres
kamrának bolond a gazdája”, 
jelezvén az elmúlt időszak 
nehézségeit, majd a pállya-  
aondokra hívta fel a figyel�
met.

Dr. Szarka György, a TIG 
tszb- titkára a tömegsporttal 
kapcsolatban hiányol,te a 
megmozdulások közönségét. 
Ennek okát abban látja, hogy 
nincsenek meg azok a körül-

1853. március 27- én született 
Vincent van Gogh, holland 
impresszionista festő. A 130. 
évforduló alkalmából rá emlé�
kezünk.

VÍZSZINTES:
1. linóiul a te zó. 3. A művész 

festménye. 9. Feltételes kötő�
szó. 11. Idegen művészet. 13. 
Köztársaság Afrikában. 14. 
Tésztára való. 15. Takaró. 17. 
Zug párja. 18. Gyomnövény 
elszáradt szára. 19. JeLfogó. 20. 
Tartozik valakinek. 21. Női be�
cenév (ford). 22. Szerelem iste�
ne (fond). 23. Folyó Olaszor�
szágban. 24. Iparos szerszáma. 
25. Üde, friss (levegő). 27. Fa�
zék németül. 29. Vízi állat. 30. 
Gyümölcslé. 31. Főnemes rövi�
den. 32. Kamionok jelzése. 33. 
Csapadékfále. 38. Róna egyne�
mű hangzói. 37. Textilipari 
munkás teszi. 39. Nitrogénmű�
véről’ ismert helység. 41. Hang�
szer tartozéka. 42. Hiányos gu�
mi! 44. Abrak. 46. Régi mér�
tékegység. 47. Szlovák jó. 49. 
Keleti uralkodói cím volt. 51. 
Méltatlankodó szócska. 52. Bá�
nyásztelepülés az Erdélyi Érc-  
hegységben. 54. Igekötő. 55. 
Férfinév. 57. Idejétmúlt. 59. 
.. .  postás arcképe (a művész 

festménye). 60. Lopás madár.

FÜGGŐLEGES:
1. A művész festménye. 2. 

Ennek a városnak a hídjái 
megörökítette a művész. 4.

menyek (büfé, klub), amelyek 
segítenék a közönség közös�
séggé való kováosolódásáit.

Orova József, a Posta- ve�
zérigazgatóság vezetékes táv�
közlési szakosztályának veze�
tője, a labdarúgó szakosztály 
elnöke kitért a munka és a 
sport összefüggésére, kapcso�
latára. A sport és munka sor�
rendet fel kell váltani a 
munka és sport rangsorolás�
sal, vagyis neveljen munkára 
a sport.

Berta Sándor, a BTSH kép�
viselője airról biztosította a 
PSE vezetőit, hogy továbbira 
is számíthatnak közreműködé�
sére, hogy az egyesület minél 
nagyobb sikereket érjen el.

A XIV. kerületi Tanács el- i 
nökhelyettese, Vitéz Lórántné 
méltatta a PSE és a kerület 
gyümölcsöző együttműködését, 
Zugló lakóhelyi spartakiádját 
hozva jó példáiként, amelyen 
az utolsó három évben első 
helyen végeztek.

Dr. LigetfálVi Sándor meg�
köszönte a hozzászólók bizal�
mát, hitét, amely a felszóla�
lásokból kicsendült. Hangsú�
lyozta, hogy az utóbbi idő�
ben tapasztalt változásokat ne 
csak az egyes embereknek tu�
lajdonítsák, hiszen ezek a 
múltban is, de a jövőben még 
inkább a jó kollektív munká�
ról tanúskodnak.

Végül a közgyűlés egyhan�
gúlag jóváhagyta a módosí�
tott alapszabályt, és elfogad�
ta az elhangzott beszámolót.

Czeglédi Cecília

Névelő. 5. Gyom. 6. Élet fran�
ciául. 7. A munka és az ener�
gia egysége. 8. Személyesnév�
más. 9... . a kislány. 10. A 
művész festménye. 12. Decent 
berben a gyermekek kedven�
cei. 14. Pózálö. 16. Csábító, 
szívtelen nő. 15. Drágakövek 
súlyegysége. 26. Ajíótartozék. 
28. Arcszín. 32. Lakoma. 33. 
Izomkötő. 34. Egészséges. 35. 
Fém. 37. Gyorsan szedi a 
lábát. 38. Pásztorok ruha�
darabja. 40. A hét vezér 
egyike. 41. Ilyen vadászat 
is van. 42. A közel- keleti há�
borúban ismertté vált fennsík, 
43. Pusztítás. 45. Fa épület (az 
utolsó betű kettőzve). 46. Sha-  
kespeare- hős. 47. Salvador ... 
48. Nemzetközi szerv. 50. Eb�
ben a városban is tanult a 
művész. 52. Szovjet gépkocsi�
márka. 53. Azonos magán�
hangzók. 56. Repülőgéptípus 
betűjele. 58. Török gépkocsik
jele.
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A nyagi és erkölcsi tá m o g a tá s

A  m últhoz ta r to z ik

H ogyan to v á b b  a  jövőben?

Dr. Ligetfalvi Sándor, a PSE elnöke beszámolóját tartja

tosítottuk. A vezető edzők le�
hetőséget kaptak arra, hogy 
a különböző nemzetközi ver�
senyeken a szövetség képvi�
seletében hasznos szakmai ta�
pasztalaitokat szerezzenek.

•  Az elmúlt időszakban 
legfőbb törekvésük a hagyo�
mányos sportágak fejlesztése, 
illetve a szinten tartás feltéte�
lednek megteremtése vollit.

•  A kézilabda- szakosztály 
működésének javításáról is 
gondoskodtunk azzal, hogy 
emeltük az edzői létszámot, 
fedeztük a terembérletet és 
az edzőtáborok költségét.

•  Kerékpározóinknak és a 
kajak- kenu szakosztály ver�
senyzőinek is megadtuk a le�
hetőséget, hogy versenyeken 
részt vegyenek, és ezekre fel�
készüljenek.

•  A többi szakosztály pe�
dig anyagi adottságainknak 
megfelelő támogatást kapott.
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Új, korszerű  fo rm ák  kellenek

is. Vagyis akinek kedve ke�
rekedik mozogni, minden kü�
lön kérés vagy bejelentés nél�
kül igénybe veheti léitesíitmé-  
nyeinket. Ha pedig szervezett 
csoportok jelentkeznek, min�
den további nélkül rendelke�
zésükre áLluinlk.

— Tömegsport- rendezvé�
nyeinket a jövőben még han�
gulatosabbakká és főként csa�
ld dias&bbakká szeretnénk ten�
ni. Célunk az, hogy bevon�
juk a postás doílgozők apra�
ját- nagyiját az egészséges test�
mozgásba. Használják ki job�
ban megnövdkedett szabad

lelkiismeretesen, a legjobb 
tudásunk szerint végezzük 
munkánkat. Ebben bízva kí�
vánok az elnökség nevében 
minden edzőnek, sporttársnak 
jó egészséget és erőt.

A beszámolót követően 
többen is véleményt nyilvání�
tották. Valamennyien hangsú�
lyozták, hogy bíznak az egye�
sület új vezetőségében, örül�
nek, hogy végre biztos és 
nyugodt körülmények között, 
pontosan meghatározott, szép 
eredményieket ígérő célokért 
dolgozhatnak.

A számvizsgáló bizottság 
vezetője, Hegedűs Pál néhány 
mondatban ecsetelte az el�
múlt két év költségvetési ne�
hézségeit, bizonytalanságait, 
amelyek végül is az 1980. évi 
gazdálkodásban pénzügyi 
hiányt akoztak. Ezt csak a 
BTSH^nak és a postának az 
éves előirányzaton felüli tá�
mogatásával lelhetett meg�
szüntetni. így sikerült az
1981. évet tartozás nélkül zár�
ni, és 1982- ben tiszta lappal, 
valós pénzügyi alapokon in�
dulni. A tiszta lap megtartá�
sához még nagyobb gazdasági 
fegyelemre, főként a bizony�
latok terén pontosabb mun�
kára van szükség.
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ván: elvetettem a magot, sok 
munkáival ápolgattam, nevel-  
gettem a palántát, a termést 
viszont mások takarítják be. 
Ugyanis a PSE tekintélyét nö�
veljük az egyetemes magyar 
sport szolgálatában. Az után�
pótlás legfőbb bázisa az is�
kola. A BTSH és a kerületi 
tanácsok kijelölték az egyes 
egyesületeikhez tartozó iskolá�
kat, illetve azt, hogy milyen 
sportágakra lehet toborozni a 
gyerekeket. Tehát van lehe�
tőség, és ezzel élniük kell a 
szakosztályi vezetőknek, ed�
zőknek, intézőknek. El kell 
érni, hogy minél több iskolás 
korú fialtál sportoljon, telje�
sítményétől függően verseny-  
sportolóként vagy a tömeg-  
sportmozgalomban. Nemcsak 
érdekünk, hanem feladattunk 
is, hogy egészséges ifjúságot 
neveljünk.

— Mint eddig, a jó ered�
ményt elérő versenysportotok 
jutalma ezután is a nemzet�
közi versenyeken és túrákon 
való részvétel. De ezzel a le�
hetőséggel ne éltjén vissza 
senki! A jövőben sokkal ala�
posabb felkészülést kérünk

— És most hadd jelentsem 
be az elnökség nevében, hogy 
a múlt év októberében 1983-  
tól 1985- ig szóló úgynevezett 
bázisszervi megállapodás szü�
letett a PSE támogatására., 
amélyet a Postások Szakszer�
vezete, a BTSH és a Posta-  
vezér igazgatóság költött. A 
megállapodás értelmében je�
lentős anyagi és erkölcsi tá�
mogatást kapunk, amiért ez�
úttal is szeretnénk köszönetét 
mondani valamennyiünk ne�
vében mindazoknak, akiknek 
munkája nyomán ez létnejött

— Azt 'hiszem, valameny-  
nyiünk álma teljesül a ter�
vezett sportcsarnok építésé�
vel. Amellett, hogy eddigi 
gondjaink — gondolok itt; a 
terembérletekre — nagy ré�
szét megoldja, jelentős költ�
ségmegtakarítást is jelent 
majd. Az új létesítmény bi�
zonyára még jobb eredmé�
nyek elérésére ösztönzi spor�
tolóinkat.


