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A siker a dolgozókon is múlik
A posta közgazdasági szabályozórendszerének fejlesztése

A posta a korszerűsítési mun�
ka során újabb jelentős állo�
máshoz érkezett el: a belső köz-  
gazdasági szabályozó rendszer 
fejlesztéséhez. Célszerű számba 
venni mindazokat a hatásokat, 
amelyek alapvetően befolyásol�
ták az elképzelések kialakítá�
sát.

•  A népgazdaság gazdaság-  
irányítási rendszerének a fej�
lesztése, az intenzív fejlődés fel�
tételeinek a megteremtése las�
san 20 éves program. Voltak ki�
térők, elbizonytalanodások, 
zsákutcák, az útkeresés igénye 
és célja azonban változatlan 
volt. E folyamatban jelentős és 
a jövő szempontjából bízvást 
mondhatjuk alapvető és kor�
szakalkotó az 1985- ben indított 
új szakasz. Lényegi eleme, 
hogy komplex módon, a rend�
szer minden elemére kiterje�
dően kívánja a fő cél érdekében 
a rendszer egyes elemeit foko�
zatosan és összehangoltan kor�
szerűsíteni. így a tervezést, az 
irányítást és a szabályozást.

Ennek keretében kiemelt sze�
repet kapott az ágazati irányí�

tás és a vállalati gazdálkodás 
egyértelmű szétválasztása, az 
új vállalatirányítási formák tér�
hódítása, a vállalaton belüli ér�
dekeltségi rendszerek kialakítá�
sa, illetve korszerűsítése, a de�
mokrácia kérdése makro szin�
ten is és vállalaton belül is.

•  A posta szervezetkorsze�
rűsítése során ismét előtérbe 
került a szolgáltatásért felelős 
postaszerveknek a nagyobb ön�
állóságra való törekvése — 
részben a népgazdasági hatá�
sok alapján — a Magyar Posta 
Központja és a postaszervek 
közötti újfajta munkamegosztás 
kialakításának, a döntésdecent�
ralizálásnak az erőteljes igénye, 
a belső demokratizmus fejlesz�
tésének igénylése.

9  A közgazdasági szabályo�
zórendszernek nem titkolt 
szándéka a teljesítményelv ér�
vényre juttatása, a hatékonyság 
szerinti differenciálódás előse�
gítése. Mindezen igényeket, az 
új típusú érdekviszonyokat a 
vállalati belső érdekeltségi 
rendszernek kell közvetítenie a 
szervezeti egységek felé.

ma jelentősen eltér a népgazda-  fejlesztésének a feltételeit. Eh-  
sági gyakorlattól. Márpedig a hez fontos lépés az új, a népgaz-  
mai magyar valóságba ágyazva dasági igényeket tükröző belső 
kell megteremteni a hírközlési gazdasági szabályozás kialakí-  
infrastruktúra gyorsabb ütemű tása.

Az új szabályozás jellemzői

Mai közgazdasági közeg

O A Magyar Posta egésze, 
egy nagy vállalatként szerepel 
a népgazdaság normatív szabá�
lyozórendszerében. Szolgálta�
tói tevékenységének speciális 
jellegére való tekintettel a ver�
senyszférával szemben a nor�
matív (általános) érvényű ren�
delkezések alól egyes területe�
ken engedményeket kap. 
A postaszervek a postára érvé�
nyes szabályozástól eltérő felté�
telrendszerben, a népgazdasági 
hatásoktól elzárva, áttételes ha�
tékonysági követelmények kö�
zött működnek mind a mai na�
pig-

O A távközlés egészére, de 
tulajdonképpen a postaforga�
lomra is a rendszerszemlélet a 
jellemző. Azaz nem lehet a 
rendszer egyes elemeit egymás�
tól függetlenül sem térben, sem 
időben fejleszteni. A rendszer 
átbocsátóképességét mindig a 
legszűkebb keresztmetszet, mi�
nőségét a leggyengébb lánc�
szem fogja meghatározni. 
A szolgáltatási jelleg egységes�
séget kíván a legtöbb területen. 
A fejlesztést és a tevékenységet 
jelentős mértékben meghatá�
rozzák a nemzetközi, a honvé�
delmi, a belbiztonsági és az ál�
lamigazgatási követelmények. 
A fejlesztésre általában a for�
rásszűke a jellemző. Mindez 
együttesen az erőteljes központi 
irányítás működését feltételezi. 
Az azonban már nem szükség-  
szerű, hogy minden döntést 
központilag ; - hozzanak meg, a 
helyi sajátosságok érvényesülé�
sének, a helyi kezdeményezés�
nek szinte semmi tere se legyen 
a központi akarat mellett. Ma 
ez már egyértelműen túlhala�
dott álláspont.

O A posta jelenlegi tervezési 
és belső szabályozási rendsze�
rében a postaszervek abban ér�
dekeltek, hogy alacsony szinten 
fogadtassák el a velük szemben 
kialakított mennyiségi és minő�
ségi követelményeket, majd 
ezeket túlteljesítve a szabályzó 
által lehetővé tett kedvezőbb 
pozíciókat érjék el. Nem igazán 
érdekeltek belső tartalékaik fel�
tárásában, az erőforrásokkal 
való takarékosságban, a jobb 
munkaszervezésben, egyszóval 
a hatékonyabb gazdálkodás�
ban. Ismeretlen a színvonal�
szemlélet. A szabályozó eseten�
ként, teljesítmény- visszatartás�
ra ösztönzi őket. Látszólag a 
tervezésben nagy szabadságfo�
kokkal rendelkeznek. A való�
ságban a meghatározó számok 
központilag előírtak, és nem áll 
rendelkezésükre sem fejleszté�
si, sem dolgozói érdekeltségi 
forrás, amivel kisebb, de terüle�
ti szempontból mégis jelentős 
beruházást finanszírozhatná�
nak (nemegyszer külső forrá�
sok egyidejű mobilizálásával), 
illetve kiemelt feladatok elvég�
zését preferálhatnák.

O A tervezés belső demok�
ratizmusa, bár sokat fejlődött, 
még mindig nem kielégítő. 
A munkahelyi demokratikus fó�
rumok mindenütt működnek, 
de a közös döntésre még kevés 
a lehetőség.

A posta egyrészt a tovább élő 
hagyományok, másrészt a való�
ban speciális, s például az ipar�
tól jellemzően eltérő tevékeny�
sége miatt mind a vállalati bel�
ső szervezeti struktúrában, 
mind az irányításban, mind a 
belső érdekeltség rendszerében

Az alapvető cél: a postai szol�
gáltatások hatékonyságának 
növelése céljából tett postaszer�
vi erőfeszítések preferálása. 
A postaszervek önállósága, gaz�
dálkodási rugalmasságának nö�
velése, a saját döntés alapján 
felhasználható jövedelmen ke�
resztül. A postaszerveknek erő�
teljes érdekük fűződjön a haté�
konyabb gazdálkodáshoz, s 
ezen keresztül javuljon ^z egész 
posta jövedelmi pozíciója.

Az érdekeltségi rendszer 
centrumában — összhangban a 
népgazdasági igényekkel — a 
nyereségtömeg áll. A gazdálko�
dó egységeknek érezniük kell, 
hogy a nagyobb nyereség saját 
mozgásterüket bővíti, a nyere�
ségből meghatározott arányban 
részesülnek. Gyakorlatilag a 
nyereség minden forintjában 
érdekeltek, azaz a korábbi nö�
vekmény, illetve bázis vagy 
tervszabályozás helyett színvo�
nalszabályozás lesz.

Az új szabályozás feltételezi, 
megköveteli a tervezés demok�
ratizmusának további szélesíté�
sét, a postaszervek valóban ön�
álló tervezését. A korábbitól el�
térően központi nyereségkiosz�
tás nem lesz, a nyereség a belső 
érdekeltségen keresztül realizá�
lódik. A szolgáltatások minősé�
gét nem lehet esetleges rövid 
távú gazdaságossági döntések�
nek alárendelni, és a nyeresé�
get a minőségi színvonal elha�
nyagolásával növelni. Másrész�
ről preferálni kell a minőség ja�
vítására tett postaszervi erőfe�
szítéseket, ami esetleg éppen 
csökkentette a nyereséget. 
Ezért a végső modellben jelen�
tős mértékben befolyásolhatja 
majd a szolgáltatások minőségi 
színvonala, a visszatartható sa�
ját nyereség nagyságát.

A belső szabályozási rend�
szer és az új tervezési rendszer 
érdekeltté kívánja tenni a pos�
taszerveket abban, hogy az ed�
digieknél intenzívebben javít�
sák gazdálkodásuk hatékonysá�
gát, és azzal egyidejűleg tárják 
fel a végrehajtó szolgálatban lé�
vő tartalékokat, törekedjenek a 
költségekkel való takarékos�
ságra.

Természetesen a középfokú 
postaszervek bármilyen fokú 
önállósága mellett is marad jó 
néhány, csak központilag kezel�
hető, irányítható folyamat, fel�
adat. Ezek:

— a vállalati beruházáspoli�
tika,

— a fenntartás,
— a vállalati bérpolitika,
— árszabályozás, tarifapoli�

tika,

— a népgazdasági intézkedé�
sek „levezénylése”,

— a mindenkori központi 
döntések hatásának az értéke�
lése.

A beruházási források 80 — 90 
százaléka központi kezelésben 
marad. A fenntartási ráfordítá�
sok a kiemelt állóeszközcsopor�
tokra — távközlési hálózatok, 
berendezések, épületek — köz�
pontilag lesznek meghatározva. 
Központi kezelését ma indokol�
ja az elmaradt fenntartási mun�
kák nagyságrendje, másrészről 
rövid távú érdekek alapján nem 
engedhető meg, hogy a fenntar�
tási tevékenység terhére növel�
jék nyereségüket a postaszer�
vek. Ez természetesen nem zár�
ja ki azt a lehetőséget — sőt ki�
fejezetten arra ösztönöz e rend�
szer —, hogy a munkákat a ter�
vezettnél kisebb ráfordítással 
végezzék el. Ez a megtakarítás 
növeli a postaszerv nyereségét.

Általános elv, hogy minden 
központi döntés hatása legyen 
figyelembe véve a szabályzó 
éves mértékeinek meghatározá�
sánál. Valószínűleg elkerülhe�
tetlen még hosszabb távon is, 
hogy évközi — nem tervezett 
—, központi intézkedésekre ke�
rüljön sor. Amennyiben ezek 
azonos jelleggel és mértékkel 
érintik a postaszerveket — no�
ha eredmény befolyásoló hatá�
suk van —, nem lesz korrekció. 
Ha a postaszervek kisebb cso�
portját és érezhető mértékben 
érinti az intézkedés, úgy lehet 
korrekció. A szabályozó rend�
szer működésének az egyik 
alapfeltétele az évközi, operatív 
jellegű intézkedések minimális 
szintre szorítása a központ ré�
széről.

Célszerűnek látszik központi�
lag kezelni a lakásalap, vala�
mint a jóléti és kulturális alap 
kiegészítését. Ezt indokolja az 
is, hogy jellegüknél fogva ösz�
tönző erejük minimális, bár je�
lentős szerepet töltenek be a 
munkaerő megszerzésében és 
megtartásában.

Az érdekeltségi rendszerben 
központi elhatározás szükséges 
a nyereség felosztására, ami 
egyúttal közvetíti a mindenkori 
népgazdasági előírásokat is.

Ma az állami költségvetés 
adó formájában elvonja a nye�
reség 60—65 százalékát, a ma�
radék a postai központi alapok 
és a postaszervek alapjai között 
oszlik meg. Az elosztás mértéke 
központi döntéstől függ. Az új 
rendszerben 50—50 százalék, 
azaz a teljes nyereségnek mint�
egy a 20 százaléka jut a posta

(Folytatás a 3. oldalon.)

Csak felkészülten lehet 

jól választani

Mint ismeretes, a magyar 
szakszervezetek alapszabályá�
nak megfelelően a Postások 
Szakszervezetének a területén 
is ez év szeptemberében kezdő�
dik meg a szakszervezeti testü�
letek és tisztségviselők újjává-  
lasztása. A szakszervezeti 
munkában mindig is rendkí�
vüli jelentőségű a választások 
előkészítése és lefolytatása. így 
van ez napjainkban is, amikor 
szinte valamennyi alapszerve�
zetben megkezdődtek az előké�
születek, a felkészülések.

Ismert és köztudott, hogy a 
párt- , tanácsi, országgyűlési 
választások jó politikai lég�
kört, társadalmi érdeklődést 
teremtettek ahhoz, hogy a moz�
galom a folyamatosság mellett 
megújuljon. A választások vál�
tozatlan és állandó eleme a bi�
zalmiaktól a Postások Szak-  
szervezete XII. kongresszusáig, 
hogy számot veszünk, mérleget 
készítünk az elmúlt öt év mun�
kájáról.

Ezek a gondolatok fogalma�
zódtak meg a Postások Szak-  
szervezetében, miután a köz�
ponti vezetőség május 10- én el�
fogadta és nyilvánosságra hoz�
ta a szakszervezet választási 
határozatát és szabályzatát.

A szakszervezeti élet fényé�
ben előtérbe kerül a szakszer�
vezeti munka értékelése, mely�
nek alapvető feladata, hogy 
összevessük az eredményeket a 
kitűzött célokkal, ennek révén 
pedig segítséget adjunk a kö�
vetkező időszak feladatainak a 
kialakításához. E munka el�
végzéséhez öt esztendőt kell ér�
tékelni, elemezni, minősíteni.

A felelősséget növeli az a 
tény, hogy megalapozottan kell 
mérlegelni, javaslatokat tenni 
a szakszervezeti megbízások�
ra. Mindezekből kitűnik, hogy 
ezt az összetett feladatot csakis 
a tagsággal, a szakszervezeti 
tagok aktív közreműködésével, 
cselekvő részvételével lehet és 
kell megoldani. E munka kap�
csán megfogalmazódnak a vé�
lemények, az észrevételek, elő�
ítéletek, objektív és szubjektív 
megítélések — ezek mint létező 
elemek. A jelölőbizottságok és 
a jelölést végző személyek fel�
adata, hogy reális helyzetérté�
kelés és megítélés alapján elő�
remutató javaslatokat gyűjtse�
nek össze és fogalmazzanak 
meg.

A továbbfejlesztett választá�
si szabályzat több új vonással 
gazdagodott. Az új elemek kö�
zé tartozik, hogy a bizalmicso�
portokban is választani kell je�
lölést végző személyt, aki a cso�
porttagok véleménye alapján 
tesz javaslatot a bizalmi, illet�
ve a bizalmihelyettes személyé�
re. Ugyancsak új elem a vá�
lasztásokat előkészítő jelölőbi�
zottság vonatkozásában, hogy 
saját soraiból választja meg a 
bizottság elnökét.

A munka tartalmát illetően 
a jelölőbizottság és a jelölést 
végző személy munkája azo�
nos. A feladat: felelősségteljes, 
demokratikus, nyílt vagy titkos 
szavazással megválasztani a 
szakszervezeti tisztségviselő�
ket. Ehhez a munkához elen�
gedhetetlenül szükséges, hogy 
kölcsönösségen alapuló biza�
lom legyen a jelölést végzők és 
a tagság között.

A tagság részéről jogos az az 
igény, hogy kölcsönös párbe�
széd alakuljon ki egyrészt a 
mozgalom megítéléséről, más�
részt a káderek, a tisztségvise�
lők jelöléséről. A jelölést végző 
személyek és bizottságok mun�
kája nem csupán a vélemények 
összegyűjtéséből áll, hanem ér�
vényesülni kell a szintetizálás�
nak, úgy, hogy az megegyez�
zen a szakszervezeti tagság 

. többségének értékítéletével. 
Úgy is lehet fogalmazni, hogy

a jelölőbizottságok és jelölést 
végző személyek munkáját a 
választói értekezlet minősíti.

A jelölést végzők tehát meg�
felelő politikai nyitottsággal, a 
korábbinál magasabb színvo�
nalú mozgalmi munka előfelté�
teleit alakítják. Törekedni kell 
arra, hogy a véleménycsere al�
kalmával a bizalom, a bátorí�
tás, a megújulás igénye maga�
sabb fokon érvényesüljön.

Az előkészítő munkát legjob�
ban a tagság segítheti. Hiszen 
nem közömbös egyetlen szak-  
szervezeti tag számára sem, 
hogy az elkövetkező időben mi�
lyen szakszervezeti tisztségvi�
selőkkel, milyen munkahelyi 
légkörben, milyen mindenna�
pokat kell megélnie.

A tapasztalatok birtokában 
kell a jelölést végzőknek a bi�
zalmi és az alapszervi válasz�
tások előtt javaslatukat nyilvá�
nosságra hozniuk, hogy a tag�
ság a választások előtt megis�
merje a kialakított javaslatot, 
illetve javaslatokat, amelyeket 
azután a választói értekezle�
ten indokolni is kell.

Szólni kell a választási sza�
bályzat azon új eleméről is, 
amely megadja annak a lehe�
tőségét, hogy a jelölőbizottság 
élhet az alternatív javaslat le�
hetőségével. Joggal merül fel a 
kérdés, hogy mikor éljenek az 
ilyen javaslattal. A választási 
szabályzat a rugalmas megva�
lósítást helyezi előtérbe, ami�
kor nem írja ezt elő kötelezően, 
de megadja a lehetőséget; ahol 
az a tagság véleménye alapján 
indokolt.

A választói értekezletek fel�
adata lesz majd, hogy az előké�
szítő munka megméretésére is 
sor kerüljön. Erre kell felké�
szülnie valamennyi szakszer�
vezeti tisztségviselőnek, aktí�
vának. Célunk, hogy a szak-  
szervezeti tagságot mozgásba 
hozzuk, és megerősödve, meg�
újulva folytatódjon és formá�
lódjon a jövő szakszervezeti 
munkája.

A választások megkezdésé�
nek az időszakában számolni 
kell azzal, hogy a szakszerve�
zeti munkát értékelő megnyi�
latkozások, megítélések az elő�
készítő munka során érzékel�
hetővé válnak, hogy a tagság 
elégedett- e a testületek és a 
tisztségviselők munkájával. 
Ezek az értékelések, vélemény-  
nyilvánítások megszívlelendők 
és munkánkban hasznosíta�
nunk kell.

Számolni kell azzal, hogy — 
fejlődésünk következtében — 
fokozódnak a mozgalmi mun�
kával szembeni igények. Ez 
egyben meghatározza azt is, 
hogy a magasabb és bonyolul�
tabb szakszervezeti munkához 
elengedhetetlen a tisztségvise�
lőkkel szembeni magasabb kö�
vetelmény is. Ezért arra kell tö�
rekedni, hogy olyan szakszer�
vezeti tagok kerüljenek tiszt�
ségbe, akik jó szakmai munká�
juk alapján élvezik munkatár�
saik bizalmát. Kellő a politikai 
bátorságuk és tudják képvisel�
ni a választók jogos igényeit. 
Akik reálisan tudják megítélni, 
hogy az adott feltételek és kö�
rülmények között milyen célok 
teljesíthetők, elkerülve az illú�
ziókat, a látványos, de teljesít�
hetetlen, irreális programokat.

Mindezt az elkövetkező idő�
szakban együtt kell formál�
nunk, alakítanunk a minden�
napi munkával összhangban. 
Ehhez valamennyi szakszerve�
zeti tag bizalmára, aktivitásá�
ra van szükség, s hogy ezt jól 
kamatoztassuk, közös célunk 
és feladatunk.

Kánya Gyula



Folytatódik a szerv eze tk o rszerű sítés Agitáció a felkészülésben
Megalakult a Hírlap- és Postaszállítási Igazgatóság

A Magyar Posta 1985. január 
elsejétől új szervezetben dolgo�
zik, amely immár a több mint 
féléves tapasztalatok értékelé�
sére is lehetőséget ad. A szerve�
zet változásának voltak olyan 
részletei is, amelyek kimunká�
lására nem volt elegendő a kor�
szerűsítésre rendelkezésre álló 
idő. Különösen olyan új egysé�
gek esetében volt ez így, ame�
lyeknél a végrehajtó szolgálat�
tal szorosabb kapcsolata miatt 
kellett — a szolgáltatások szín�
vonalának megtartása mellett 
— kialakítani az új, hatéko�
nyabb szervezetet.

Országos igényt fogalmazott 
meg az MSZMP határozata, 
amely kimondja a gazdaságirá�
nyítás folyamatos korszerűsíté�

sének a szükségességét. A pos�
ta szakmai és társadalmi veze�
tői ennek az igénynek a jegyé�
ben kezdték el saját szerveze�
tüknek korszerűsítését, amely�
nek legújabb állomásaként 
1985. július 1- től új, A kategóri�
ás, országos hatáskörű posta�
szerv kezdte meg működését. 
Az új szervezet elnevezése: Hír�
lap-  és Postaszállítási Igazgató�
ság. Az új postaszerv és végre�
hajtó szervei a Budapesti Posta�
igazgatósági törzs egy részéből, 
a Budapest 62, 70, 72 és 78- as 
postahivatalok országos felada�
tokat ellátó osztályaiból, egyes 
fővárosi feladatokat végző rész�
legeiből, a Postai Fenntartási 
Üzem mozgóposta- karbantartó 
és konténerjavító részlegéből, a

Budapesti Hírlapterjesztési 
Üzem szállítási osztályából, va�
lamint a Posta Központi Hírlap 
Irodából alakult. A nagyarányú 
szervezetkorszerűsítési munká�
ban hosszú hónapok szenvedé�
lyes vitáiban alakult ki az új, 
nagy postai egység feladatköre 
és profilja. Az előkészítésben 
már részt vettek azok a vezetők, 
munkatársak, akik az új szerve�
zet vezetői lettek.

A Hírlap-  és Postaszállítási 
Igazgatóság megalakulása al�
kalmából ünnepi osztályvezetői 
értekezleten vették át az új ve�
zetők a kinevezéseket. Az érte�
kezleten jelen volt Juhari Ist�
vánná postaszolgáltatási igaz�
gató, aki átadta a Magyar Posta 
elnökének megbízását dr. Ker�

tész Pálnak, az új szervezet új 
igazgatójának.

Dr. Kertész Pál megbízásáig 
a Budapesti Postaigazgatóság 
igazgatóhelyettese volt. Forgal�
mi igazgatóhelyettes a KHI ko�
rábbi igazgatója, Kövesdi Fe-  
rencné lett. A gazdasági igazga�
tóhelyettesi posztra Szammer 
Jánosné, a műszaki igazgatóhe�
lyettesi feladatok ellátására Fe�
jes György kapott megbízatást.

Az alakuló értekezleten dr. 
Kertész Pál elmondta, hogy a 
közeljövő két legfontosabb fel�
adata az lesz, hogy minél előbb 
befejezzék a szervezet végleges 
kialakítását, és hogy hozzá�
kezdhessenek a szolgáltatások 
színvonalának lényeges javítá�
sához. A feladatok sikeres ellá�
tásához alapvető követelmény a 
vezetés egysége és a munkahe�
lyi légkör javítása. Az igazgató�
ság központja a KHI épületé�
ben lesz, a szűkös elhelyezést 
remélhetőleg csak rövid ideig 
kell elviselniük az ott dolgozók�
nak, s az év végére már javul�
nak a körülmények.

Az új postaszerv létszám-  
szükséglete 2057 fő, az igazga�
tósági törzs létszáma a végleges 
felállásnál 159 fő lesz.

A létrejövő, tiszta profilú, űj 
szervezet minden bizonnyal ha�
tékonyabban tudja majd végez�
ni azokat a feladatokat, amelye�
ket eddig több szervezetben, 
egymástól elválasztva, más�
más irányítás alatt végeztek.

Az igazgatóság minden dol�
gozójának ezúton is sok munka�
sikert kíván a szerkesztőség.

(á/ts)

A s z a k s z e rv e z e t  az i f j ú s á g é r t
Az MSZMP XIII. kongresz-  

szusán megfogalmazódott: „az 
ifjúság szocialista szellemű ne�
velése, az önálló életre való fel�
készítése az egész társadalom 
ügye”.

Szakszervezetünk gyakorlati 
tevékenységével — rétegmun�
kájának szerves részeként — 
elősegíti, hogy társadalmunk�
ban az egyetemes érdekekkel 
összhangban az ifjúság sajátos 
érdekei is érvényesüljenek. 
A fiatalokkal való folyamatos 
törődés, a társadalmi fejlődés�
nek és a szakszervezeti munka 
eredményességének az egyik fő 
feltétele.

Az MSZMP KB 1984 októbe�
rében áttekintette az Ifjúsági 
törvény megjelenése óta eltelt 
időszakot, és az ifjúságpolitika 
időszerű kérdéseivel foglalkoz�
va állásfoglalásában meghatá�
rozta az ifjúság nevelésével fog�
lalkozó állami és társadalmi 
szervek feladatait, és kitért arra 
is, hogy mit vár társadalmunk a 
fiataloktól saját sorsuk és jövő�
jük alakításáért.

Figyelembe kell venni azt, 
hogy ifjúságunkra kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak a társadal�
mi fejlődésünkkel együttjáró el�
lentmondások, a lelassult gaz�
dasági növekedés, a kedvezőt�
len nemzetközi helyzet. Ezek 
nyomán nőtt a fiataloknál a bi�
zonytalanság, sorsukat, jövőjü�
ket illetően. Gyakran találkoz�
hatunk türelmetlenséggel, fe�
gyelmezetlenséggel, felelőtlen 
magatartást tanúsítókkal. Saj�
nos növekszik azoknak a szá�
ma, akik szembekerülnek társa�
dalmi és erkölcsi normáinkkal.

A kedvezőtlen jelenségek és 
tendenciák csökkentése végett 
a családoknak, az iskoláknak és 
a munkahelyeknek egyaránt ki�
emelt feladatuk a nevelés össz'-  
hangjának a megteremtése. 
Pártunk kongresszusán is meg�
fogalmazódott, hogy erőforrása�
inkat döntően két területre kí�
vánjuk koncentrálni: a lakás�
hoz jutás megkönnyítésére és a 
gyermeknevelés támogatására.

A következő évekre szóló tár�
sadalmi programok is kifejezik 
ifjúságunk érdekeit. Ezek távla�
tilag a gazdasági fejlődés gyor�

sítását, a gyorsuló műszaki ha�
ladást, és ezek megvalósítására 
a szervezettebb, hatékonyabb 
munkát, a kiemelkedő teljesít�
ményt nyújtók megbecsülését 
tűzi ki célul. Ezek találkoznak a 
társadalom és a fiatalok döntő 
többségének igényeivel, támo�
gatásával.

Szakszervezetünk elnöksége 
az MSZMP KB állásfoglalása 
alapján áttekintette a postás fia�
talok helyzetét és 'határozatot 
hozott az ifjúsági rétegmunka 
aktuális feladatainak fejleszté�
sére. (A határozat Elnökségi tá�
jékoztatóban megjelenik és 
minden alapszerv megkapja.)

Megállapították, hogy szak-  
szervezetünk ifjúsági munkájá�
nak fontos alkotórésze a mun�
kára nevelés és a megnyerés. 
E munka csak akkor érheti el a 
célját, ha figyelembe vesszük 
az életkori sajátosságokat és 
azt, hogy iskolai végzettségüket 
és érdeklődésüket tekintve sem 
egységesek a postás fiatalok.

Szakszervezetünk fontosnak 
tartja, hogy a postán munkát 
vállaló, pályakezdő fiatalok, 
munkába lépésük pillanatától 
kezdve érezzék a tudatos törő�
dést, hogy számítanak munká�
jukra, támogatják továbbtanu�
lásukat, segítik boldogulásukat. 
Be kell mutatni új környezetük�
nek, ismertetni kell velük a he�
lyi szokásokat, jogaikat és köte�
lezettségeiket. Ebben a folya�
matban a szakszervezeti aktí�
váknak, a bizalmicsoportoknak, 
a szocialista brigádoknak na�
gyobb szerepet kell vállalniuk.

A postás fiataloknak is az 
egyik legnagyobb gondjuk a sa�
ját, önálló otthon megteremté�
se. A Magyar Posta és a Postá�
sok Szakszervezete a dolgozóik 
lakástámogatását eddig is ki�
emelkedő fontosságú társada�
lompolitikai feladatnak tekin�
tette. Munkáltatói kamatmen�
tes kölcsönben a posta az el�
múlt 15 év alatt több mint 10 
ezer, ebből a VI. ötéves tervidő�
szakban majdnem 5 ezer dolgo�
zót részesített. Az utóbbiak kö�
zül 2717 volt a fiatal.

További erőfeszítésekre van 
szükség, hogy ez a kedvező ten�

dencia folytatódjon, de leg�
alábbis szinten maradjon.

Törekvésünk összhangban 
van azzal a társadalmi igény�
nyel, hogy a mozgalomnak se�
gítenie kell a család szerepének 
az erősítését. Ennek eredmé�
nyeként a fővárosi postás óvo�
dákban és bölcsődékben min�
den gyereknek sikerült helyet 
adni.

Nagyon sok fiatal postásszülő 
gondját enyhítjük a nyári gyer�
mektáborok szervezésével. Itt 
nemcsak a gyermekek kulturált 
elhelyezését oldjuk meg, ha�
nem változatos programokkal 
is igyekszünk még vonzóbbá 
tenni a tábort. Az eddigi tapasz�
talatokat felhasználva tovább 
kell fejleszteni a nyári táborozá�
si és napközis lehetőségeket.

További feladatunk, hogy az 
üdültetés rendszere szolgálja

jobban a fiatalok kikapcsolódá�
sát, kulturált pihenését. A szer�
vezett üdültetés keretein belül 
gondoskodni kell a fiatalok ér�
deklődésre számot tartó progra�
mokról, kulturális, turisztikai 
rendezvények szervezéséről. 
Keresni kell a fiatalok anyagi 
lehetőségeihez jobban igazodó 
üdülési formákat és lehetősége�
ket. (A gárdonyi ppstás kem�
ping máris nagyon népszerű a 
fiatalok közt.)

Pártunk ifjúságpolitikájának 
helyi megvalósításáért az alap�
szervezetek tehetnek a legtöb�
bet. Tekintsék át az eddig vég�
zett munkát és határozzák meg 
a továbbfejlesztés irányát. En�
nek a munkának folyamatos�
nak kell lennie, bár aktualitását 
tovább növeli, hogy 1985. az if�
júság éve.

Földi Antal

Szeptember elejétől kezdve a 
szakszervezetek — így a Postá�
sok Szakszervezete is — a bizal�
miaktól egészen a központi ve�
zetőségig mérleget vonnak öt 
esztendő munkájáról, megvá�
lasztják az új tisztségviselőket 
és meghatározzák az új felada�
tokat.

Az igen felelősségteljes fel�
adatok megoldása bizonyára 
nem lesz könnyű. Minden nagy 
feladat sikere a célok helyessé�
gébe vetett bizalom mértékétől 
és a kitartó munkától függ. 
Ugyanakkor segíti feladatain�
kat és magabiztossá tesz ben�
nünket az a tény, hogy az 
MSZMP XIII. kongresszusa 
megfogalmazta a következő 
időszak céljait, tennivalóit.

A szakszervezetek társadalmi 
szerepét hangsúlyozza a kong�
resszusi határozat: „A magyar 
szakszervezetek részt vesznek 
a hatalom gyakorlásában, nél�
külözhetetlen szerepet töltenek 
be szocialista társadalmunk 
építésében, a nemzeti összefo�
gás erősítésében, a dolgozó tö�
megekkel való egyeztetés és 
együttműködés megteremtésé�
ben. Továbbra is vegyenek 
részt a politika kimunkálásá�
ban és megvalósításában!”

A tisztségviselőknek, a testü�
leteknek széles körű politikai 
tömegmunkával kell elősegíte�
niük, hogy a tagsággal elmé�
lyült eszmecsere bontakozzék 
ki a szakszervezeti mozgalom 
eredményeiről, gondjairól és a 
tennivalókról, különös tekintet�
tel gazdasági feladataink meg�
valósításának segítésére és az 
érdekvédelmi, érdekképviseleti 
tennivalók ellátására. A szak-  
szervezeti választások lehetősé�
get adnak arra is, hogy a tagság 
véleménye alapján meghatároz�
zák a következő időszak legfon�
tosabb feladatait, figyelembe 
véve az időszerű helyi tenniva�
lókat is.

A politikai tömegmunka, a fo�
lyamatos, nyílt, őszinte párbe�
széd tovább kell hogy szélesítsé 
és mélyítse a szakszervezeti ve�
zető testületek, tisztségviselők 
és a tagság kapcsolatát. Erősít�
ve egyúttal ezzel a választási 
határozat szellemében a de�
mokratizmus kibontakoztatá�
sát.

Úgy gondoljuk, hogy a szoká�
sosnál szélesebb körű nyilvá�
nosságot kell adni a szakszerve�
zeti munkának, s még nagyobb 
tiszteletet a jól dolgozó szak�
szervezeti tisztségviselőknek.

A választások során a hang�
súlyt a szakszervezeti munkára, 
és nem a választási rendezvé�
nyekre kell helyeznünk. A ren�
dezvényeket — megítélésünk 
és állásfoglalásunk szerint — a 
munkajelleg mellett szerény 
külsőség jellemezze, s az alka�

lomhoz illően legyenek ünnepé�
lyesek.

A közvélemény alakításával, 
a közvetlen, nyílt eszmecserék�
kel arra kell törekedni, hogy a 
tagságban tovább erősödjék a 
szakszervezethez való tartozás 
érzése, és fokozódjék a testüle�
tekkel, a tisztségviselőkkel 
szemben - tanúsított igényesség.

A választások alkalmával is 
érzékeltessük a szakszervezeti 
mozgalom, szakszervezetünk 
elmúlt 40 évi tevékenységét, tö�
rekvéseit, mutassuk be a szo�
cialista társadalom építésében 
elért politikai, társadalmi, gaz�
dasági eredményeinket! Mind�
ezek mellett a jövőbeni felada�
tokból adódó szakszervezeti 
munka reális meghatározására 
is egyértelműen törekedni kell.

Az agitációban és a propa�
gandában kiemelt szerepet kell 
kapniuk azoknak a konkrét el�
képzeléseknek, amelyek az 
MSZMP XIII. kongresszusa és 
hazánk felszabadulásának 40. 
évfordulója tiszteletére indított 
munkaverseny- mozgalom to�
vábbvitelére, a VI. ötéves terv 
sikeres befejezésére, a VII. öt�
éves terv megalapozott, lendü�
letes indítására utalnak. Az al�
kotó, nyílt eszmecsere egyúttal 
erősítse a postához, a szakszer�
vezethez tartozás érzését, a 
munka iránti szeretetet, ösztö�
nözzön a jó munkára, közéleti 
tevékenységre! Kiemelten fon�
tos itt is a szóbeli agitáció és a 
személyes meggyőzés.

A szakszervezeti választáso�
kat a tömegtájékoztatási eszkö�
zök is folyamatosan nyomon kí�
sérik. Ám ez sem teszi felesle�
gessé, hogy az alapszervezetek 
is keressék a kapcsolatot a hír�
közlő szervekkel, mindenek�
előtt az üzemi, igazgatósági saj�
tóval, s szakszervezetünk lapjá�
val, a Postás Dolgozóval. Mind�
ezek kiegészíthetik azt a belső 
nevelő, agitációs tevékenysé�
get, amelyet a választásokon is 
eredményesen kell végeznünk.

A szakszervezeti választások 
politikai jelentőségének, fontos�
ságának megfelelően igényelni 
kell a párt- , a KlSZ- szerveze-  
tek, a gazdasági vezetők segít�
ségét, a választásokkal kapcso�
latos — itt is vázolt — agitációs 
és propagandafeladatok végre�
hajtásához.

A gondolatokat így összegez�
hetjük: egész tevékenységünk, 
meggyőző, felvilágosító mun�
kánk egyértelműen és jól segít�
se azt, hogy a tagság elfogadja 
eddigi eredményeinket, erőfe�
szítéseinket a gondokkal 
együtt; a dolgozók azonosulja�
nak a következő időszak felada�
taival, és azok megvalósításá�
ban tevőlegesen vállaljanak 
részt.

Somogyi Szabolcs

Postások a gyermekekért
A  VIII. kerület pártbizottsá�

gának a felhívására 1970- ben 
együttműködési szerződést kö�
tött a Nap utcai kisegítő iskola 
és a Helyközi Távbeszélő Igaz�
gatóság, amelynek keretében 
az iskola a HTI ünnepségeit, 
kulturális rendezvényeit, vetél�
kedőit műsorral és aktív részvé�
tellel segíti. A HTI Gyártó és 
Szerelő Üzemében az iskola 
VII. és VIII. osztályos tanulóit 
szabad idejükben foglalkoztat�
ja. Ezzel évente átlag 15 tanuló 
munkára neveléséhez nyújt se�
gítséget.

Az üzem brigádjai féléven�
ként felülvizsgálják, és ha szük�
séges, kijavítják az iskola 
audiovizuális berendezéseit, to�
vábbá minden évben egy alka�
lommal a HTI KISZ- szervezete 
és az üzem szakszervezeti bi�
zottsága kommunista műszakot 
szervez, amelynek a bevételé�
vel az iskolát támogatják.

Az együttműködés elismeré�
seként a Magyar Úttörő Szövet�
ség 1984- ben — a kerületben 
elsőként — a „Gyermekekért”

ígéretet tett a további segítség�
nyújtásra és a pedagógusnap 
alkalmával virággal köszöntöt�
te a tanári kar tagjait.

K. I.

Postás Dolgozó 2

ja. Az iskola igazgatója, Pircsák 
Brúnóné őszinte, meleg szavak�
kal köszönte meg az eddig 
nyújtott segítséget. Bertalan 
Sándor igazgató válaszában

emlékplakettel jutalmazta meg 
a HTI- t.

Június 7- én volt az iskola ta�
nári karának és a HTI vezetősé�
gének az ünnepélyes találkozó-



A siker a dolgozókon is múlik KEDVEZŐBB FELTÉTELEK:

Nagycsaládosok segélyezése, 
üdültetési kedvezmények

(Folytatás az 1. oldalról.)

szervek saját alapjába. Minden�
kor központi döntés határozza

Az érdekeltségi rendszer 
centrumában — mint láttuk — 
a nyereségtömeg áll. Ez azon�
ban önmagában nem ad kellő 
információt a postaszerv gaz�
dálkodásáról (van 1,5 milliárd 
forint nyereségű, s van veszte�
séggel gazdálkodó is).

A szabályozóban olyan ele�
met kellett keresni, ami egyér�
telműen mutatja az adott posta�
szerv kezdeményezőkészségét, 
gazdálkodási színvonalát, a ha�
tékonyságra törekvési készsé�
gét.

A nyereség a mindenkori be�
vétel, illetve a ráfordítás kü�
lönbsége. A bevétel egyrészt a 
teljesítménytől, másrészt a díj�
szorzóktól, a tarifáktól függ. 
A teljesítmény — a szolgáltatói 
tevékenység jellemzőjeként — 
döntően az igénybevevőktől 
függ, viszonylag szűk korlátok 
között befolyásolhatja a posta�
szerv. Az ár központi szabályo�
zású, így független a postaszer�
vek döntéskörétől. Ugyanakkor 
jelentős különbségek mutatkoz�
nak azonos jellegű tevékenysé�
gek ráfordítását vizsgálva.

A normativitás (szintén nép-  
gazdasági követelmény) azt kí�
vánja meg, hogy azonos tevé�
kenységek postaszervi ráfordí�
tásai bizonyos korlátok között, 
azonosak legyenek. A mérce 
természetszerűleg a postaszintű 
átlag lehet. Aki ennél kisebb rá�
fordítással nyújtja a szolgálta�
tást, pozitívan értékelődjék, 
ahol több ráfordítás szükséges, 
kevesebb érdekeltségi alap 
képződjék. Ehhez a sok évtize�
des hagyománytól eltérően, üz�
letági szemlélet szükséges.

Hosszas elemzés után (a kí�
sérleti szakaszban) négy tevé�
kenységi kör lett kiemelve:

— posta + bank 4-  hírlap
— távbeszélő
— postai távíró
— hálózatépítés.
A mutató, amire a modell 

épül: tevékenységenként a szű�
kített önköltség/árbevétel. 
A négy tevékenységnél a muta�
tó értéke rendkívül jelentős el�
térést mutat. (A távbeszélő ese�
tében például 50 százalék, azaz 
50 forint ráfordításra 100 forint 
bevétel jut, a távírónál veszte�
ség mutatható ki, azaz kisebb a 
bevétel, mint a ráfordítás.) Min�
den szabályzóval szemben kö�
vetelmény az esélyegyenlőség 
megteremtése. Miután a tevé�
kenységek jövedelmezőségi 
mutatójára nagyságrendi elté�
rés jellemző, ugyanakkor az 
egyes postaszervek szolgáltatá�
si tevékenységének összetétele 
— nem tőlük függő tényezők 
következtében — jelentősen el�
tér, a fenti alapszorzószámot 
korrigálni kell a tevékenységi 
szerkezet különbségének meg�
felelően. Másrészről jellemző

Ez évre a korábbi rendszer�
nek megfelelően (nyereséghez, 
illetőleg minőségi mutatóhoz 
kötött „R” alap képzés) lett ki�
adva a belső szabályozó. Ez a 
továbbiakban is érvényes.

Kellő tapasztalatok szerzésé�
re a II. félévben, kísérleti jelleg�
gel, részlegesen 8 postaszervnél 
(6 területi igazgatóság, HTI és 
TIG) párhuzamosan működni 
fog az új modell is. Ez azt jelen�
ti, hogy a kísérletbe bevont pos�
taszervek a megtermelt nyere�
ségből kétféle rendszer alapján 
részesednek, a be nem vontak a 
régi szabályozó alapján, de a ki�
adott mértéknél magasabb 
szinten. A 8 postaszerv kivá�
lasztását az indokolja, hogy a 
nyereség több mint 80 százalé�
kát termelik, jól összehasonlít�
hatók és az átszervezésnél ke�
vésbé érintettek.

Az 1985. évi postaszintű terv 
alapján 1,5—1,6 milliárd forint

meg, hogy a postaszervek a 
megtermelt nyereség mekkora 
hányadát használhatják fel dol�
gozói kifizetésekre.

különbségek tárhatók fel a pos�
taszervek között (itt elsősorban 
a 6 területi igazgatóságról van 
szó), a területi- földrajzi adottsá�
gok eltérése (például sok apró�
falvas terület), illetve az egye�
netlen fejlesztés következtében. 
Miután ezek nem függnek köz�
vetlenül össze az adott posta�
szerv jó vagy rossz gazdálkodá�
sával, indokolt ezen hatások 
korrekciója is.

Végül is korrekcióként figye�
lembe kellett venni:

— a posta+bank+hírlap 
üzletágaknál: a kishivatalok 
arányát, valamint a kézbesített 
és felvett levélpostai küldemé�
nyek arányát,

— a távbeszélő- szolgálat�
nál: az automatizáltsági fokot, 
az egy beszélőhelyre jutó amor�
tizáció nagyságát, továbbá az 
egy beszélőhelyre jutó vonal- , 
illetve érkilométer nagyságát 
(ezek a technikai fejlettségbeli 
eltérést, illetőleg a fenntartás 
igényességét fejezik ki),

— a postai távírószolgálat�
nál: a felvett és kézbesített táv�
iratok arányát,

— a hálózatépítésnél: nem 
kell korrekciós faktort alkal�
mazni.

A jelenlegi helyzetben továb�
bi korrekciós faktor alkalmazá�
sa nem célszerű, s nem is indo�
kolt. Ez persze nem zárja ki, 
hogy a későbbiekben — ha in�
dokolt — ne legyen figyelembe 
véve egyéb tényező is.

A szabályozási modell műkö�
dése tehát a következő:

■ Központilag meghatároz�
zák, hogy a megtermelt nyere�
ség

— hány százaléka tartható 
vissza,

— a visszatartott nyereség 
hány százaléka fizethető ki dol�
gozói érdekeltségre.

■ Tevékenységenként szá�
molva (az előzőekben említett 4 
tevékenységi kör), majd össze�
gezve meghatározzák a posta�
szerv összes tevékenységére el�
várt szűkített önköltség/árbevé�
tel arányát. Ezt alapvetően a 
postaszintű mutató és a posta�
szerv tevékenységi súlyának 
szorzata adja.

■ A központilag megadott 
visszatartási hányadot posta�
szervenként korrigálják a tevé�
kenységi szerkezet, valamint az 
előzőekben részletezett gazdál�
kodástól független tényezők 
alapján kialakított faktornak 
megfelelően. Lényegében ez a 
szorzó, a megtermelt nyereség�
ből visszatartható hányad a 
szabályzó, ezt kapják meg 
évenként a postaszervek.

A rendszer fix eleme a kor�
rekciós faktor; a külső feltételek 
függvényében változik a vissza�
tartási hányad, illetve ebből a 
dolgozói érdekeltség nagysága.

nettó érdekeltségi alap képző�
dik. A kísérletben ennek 50 szá�
zaléka lenne visszahagyva a 
postaszerveknél. Ez 750—800 
millió forint. Ebből 40 százalék 
(300 miihó forint) dolgozói érde�
keltségi rész, 60 százalék (500 
millió forint) fejlesztési érde�
keltségi rész.

A korábban kiosztott 200 mil�
lió forint dolgozói érdekeltsé�
gen túl, az 1985. évi tervben 
szereplő nyereségtartalékból, 
mintegy 100 millió forint több�
letforrás felhasználásával te�
remtődik forrás a kísérlet beve�
zetéséhez. Ebből mintegy 80 
millió forintot a kísérletben 
részt vevők a szabályozó auto�
matizmuson keresztül kaphat�
nak meg, 20 millió forint a többi 
postaszervnél a korábbi szabá�
lyozás alapján — a mérték 
megemelésével — lesz kiosztva, 
az 1985. évi terv preferált céljai�
nak megvalósítására. így a kí�

sérletben részt nem vevők sem 
kerülnek hátrányos helyzetbe.

Szólnunk kell még a HTI 
helyzetéről. Ismeretes, hogy en�
nél az igazgatóságnál realizáló�
dik a postai nyereségnek több 
mint a harmada, így egy nor�
matív rendszerben igen nagy 
előnyökhöz jutna. Ezért az átla�
gos szintre való visszakorrigá-  
lással a többiekkel azonos 
esélyegyenlőséget teremt a sza�
bályzó.

A népgazdasági szabályozás�
nak megfelelően az 1985- ben 
megtermelt érdekeltség
1986- ban használható fel. Ez 
nagy biztonságot ad a kísérlet�
nek is, hiszen a már megter�
melt források felhasználásáról 
lehet és kell dönteni majd az
1986. évi terv kimunkálásakor.

A kísérleti modellben 1985.
II. félévében az igazgatóságok 
által tervezett nyereség a kiin�
dulási pont. A visszatartási há�
nyad központilag meghatáro�
zott átlaga 27 százalék. Ez a 
korrekciók után a HTI esetében 
2,94 százalék, a TIG esetében 
15,44 százalék, a területi igazga�
tóságoknál 25 és 29 százalék kö�
zött mozog. A korrigált norma�
tív szorzó és a tervezett nyere�
ségtömeg szorzata adja meg a 
visszatartható nyereségtöme�
get.

A próbaszámítások a posta�
szervek tervei alapján készül�
tek, így a szóródás alapvetően 
ezek eltéréséből származik. 
Igaz ez a fejlesztési, illetve a 
dolgozói érdekeltségre is,

A területi igazgatóságok ese�
tében ebből a dolgozói érdekelt�
ségi rész 40 százalék, a TIG- nél 
30 százalék és a HTI- nál 20 szá�
zalék lehet. Ezekkel a visszatar�
tási hányadokkal a dolgozói ér�
dekeltség a bérköltség 2,0—2,8 
százaléka között szóródik. Egy 
főre esően 1800—2500 forint/év. 
Természetesen itt most csak a 
nyereségtartalékból képzett 
többlet dolgozói érdekeltségi 
forrás szétosztásáról van szó. 
Az érdekeltségi rendszer teljes 
körű bevezetése esetén mintegy 
5—8 ezer forint/fő/év kereset 
mozgatásáról van szó. A felső 
határ postaszervi szinten a bér�
költség 8 százaléka.

Az igazgatósági fejlesztési ér�
dekeltség 41—54 millió forint 
között szóródik.

Úgy. véljük, hogy e rövid is�
mertetés alapján is érzékelhető, 
az új belső szabályozás jó né�
hány területen más, a hosszú 
évek során megszokott és elfo�
gadott gondolkodástól eltérőt 
kíván, s ma még több bizonyta�
lanságot tartalmaz. Ezért is kí�
sérleti jellegű a bevezetés.

A modell kialakítása alapos, 
minden irányú előkészítéssel 
történt. Az érdekelt postaszer�
veknek többször is módjuk volt 
a véleményadásra. Lehetősége 
volt a mozgalomnak is megis�
merni az elképzeléseket, teljes 
körű információt kapott a szá�
mítási anyagokról, felvetéseit, 
javaslatait menet közben figye�
lembe vették.

A kísérletben részt vevő 8 
postaszervnél az elsődleges fel�
adat az új szabályozási modell 
megismerése, hogy elérhető le�
gyen vele a kívánt cél. Másként 
kell gondolkodniuk, tervezniük 
a vezetőknek és a beosztottak�
nak, mivel a fejlesztésben és a 
dolgozói érdekeltség kialakítá�
sában is. a korábbiakhoz képest 
nagy szabadságfokot kaptak.

Az eredményes működés 
alapja az új feltételek között a 
belső demokratizmus kibonta�
koztatása és hasznosítása. 
A rendszer ismeretében az igaz�
gatóságok vezetőinek a tszb- kel 
közösen ki kell alakítaniuk a 
szabályozási modellel össz�
hangban egy belső, a végrehaj�
tó egységekre vonatkozó szabá�
lyozást. Meg kell keresni az új

Mind a dolgozói, mind a fej�
lesztési érdekeltséggel a posta�
szervek szabadon gazdálkod�
nak. Célszerű azonban, ha a 
mozgó kereseti forrásokat a 
postaszervek a kiemelt teljesít�
ményt nyújtó, a nyereségalaku�
lást, a minőségi szinvonalat je�
lentősen befolyásoló üzemek, 
hivatalok ösztönzésére fordít�
ják, előre kitűzött feladatok, el�
várt eredmények alapján. Fel�
merül: az év végi részesedésfi�
zetés jelenlegi rendszerét cél-  
szerű- e fenntartani. Erre a kér�
désre a következő 5 évre szóló 
kollektív szerződés vitájánál 
visszatérünk. Ezzel egyidőben 
rendezni kell az érdekeltségi 
alap felhasználási elveinek a 
dolgozói érdekeltségi kifizeté�
seknek a KSZ- ben és a függelé�
kekben történő szabályozását 
is.

A fejlesztési forrás felhaszná�
lási jogcímei:

□ Valamennyi 10 millió fo�
rint alatti beruházás;

□ A távközlésben:
— körzetfejlesztések, ahol a 

góc kiépítése már megtörtént, 
vagy terv szerint központi for�
rásból meglesz. Itt különösen 
tekintettel kell lenni a külső, 
mobilizálható források átvé�
telére.

— Üzemtechnikai fejleszté�
sek;

□ A postaszolgálatban:
— kispostaházak építése, re�

konstrukciója,
— gépkocsipótlás,
— kezelési gépek, automa�

ták (10 millió forint alattiak);

□ A szociális és munkavé�
delmi beruházások, ugyancsak 
10 millió forint értékhatár alatt.

A fejlesztéshez két megjegy�
zést kell tenni. Az egyik: a pos�
taszervek saját „F” alapjuk ter�
hére viseljék a készletnöveke�
déssel kapcsolatos forgóalap�
növekedési terheket, a teljes 
körű bevezetés után. Ezzel 
megszűnik a jelenlegi készlet-  
szint- szabályozás. Saját kocká�
zatra, teherre döntenek a kész�
lettartásról a postaszervek. 
A másik: a saját döntésű fej�
lesztéseknél a forrásnak fedeze�
tet kell nyújtania a felhalmozási 
adókötelezettségre, valamint a 
teljes forgóalap feltöltésére.

tervezési metodikához a végre�
hajtó egységek optimális bevo�
násának a lehetőségét. Az el�
képzelés arra épül, hogy nem�
csak a Magyar Posta Központja 
és az igazgatóságok közötti 
munkamegosztás, döntésme�
chanizmus módosul, hanem az 
igazgatóság és a termelést vég�
ző végrehajtó szervek között is.

Fel kell készülniük az új kö�
vetelményekre a bizalmi testü�
leteknek is. Fel kell erősíteni a 
kisebb csoportok, egységek ér�
dekképviseletét, vállalni kell az 
érdekütköztetéseket. Tudatosí�
tani kell, hogy a terv minden 
eredményével, tévedésével 
együtt a sajátjuk, közös ügyük. 
A feladatmeghatározásoknak 
és az elosztáspolitikának úgy 
kell összhangba kerülnie, hogy 
mindenki érezze, a többlettelje�
sítményhez többletjuttatás jár, 
olyan többletjuttatás, amit saját 
maguk termeltek meg. A mun�
kahelyi demokrácia kialakított 
rendszerében nincs változás, 
csak érdemibbé kell tenni a fó�
rumok munkáját.

Az eddigivel azonos alapos�
sággal kell előkészíteni a többi 
postaszerv bekapcsolódását is a 
normatív szabályozó rendszer�
be. Ez nemcsak az MPK felada�
ta, hanem a helyi szakembere�
ké és társadalmi tisztségviselő�
ké is. Külön felhívjuk a tszb- k, 
illetve a szakszervezeti bizalmi�
ak figyelmét e munka fontossá�
gára.

Ritter Péter

Szakszervezetünk elnöksége
— az állami népesedéspolitikai 
intézkedésekkel összhangban
— fokozott figyelmet fordít a 
nagycsaládos dolgozók anyagi 
megsegítésére. Ez a segélyezés 
már 1972- től érvényben van, 
miszerint a három és több gyer�
meket, illetve gyermeküket 
egyedül nevelő postásszülők 
évente két alkalommal gyerme�
kenként 400- 400 forint segély�
ben részesülnek. Természete�
sen nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a család jövedelmi vi�
szonyait sem, ezért ebben a jut�
tatásban a kisebb jövedelmű 
családok részesülnek. Az el�
múlt években a megélhetési 
költségek növekedése különö�
sen érzékenyen érintette a 
többgyermekes családokat, 
ezért e juttatási formával igye�
keztünk enyhíteni a beiskolázás 
és a téli felkészülés gondjain.

A segélyt a posta jóléti és kul�
turális alapjából adjuk, amely�
nek éves összege 8—9 millió fo�
rint, s mintegy 3—4000 családot 
érint. Mivel az összeg kifizetése 
az előző évben elért átlagjöve�
delemhez kötött, ezért a feltéte�
leket általában kétévenként 
módosítjuk. Erre azért van 
szükség, mert a jövedelmek, ha 
szerény mértékben is, de emel�
kedtek, és az elmúlt évben több 
rászoruló dolgozó is átlépte a jö�
vedelemszint felső határát.

Szakszervezetünk titkársága 
a dolgozók és a szakszervezeti 
szervek által felvetett jogos ész�
revételek alapján a segélyezés 
alapfeltételeként meghatározott 
egy főre jutó átlagjövedelem 
szintjét 1985. július 1- től 2500 
forintról 2800 forintra emelte 
fel.

Az előző évi átlagjövedelem 
kiszámításánál minden pénzbe�
li díjazást, illetve ellátást figye�
lembe kell venni, így például a 
táppénzt, a családi pótlékot, a 
gyermektartási díjat, az árvael�
látást, az özvegyi nyugdíjat, a 
mellékfoglalkozásokból szár�
mazó jövedelmet is. Figyelmen 
kívül kell hagyni viszont a 310 
forint jövedelempótlékot.

Az augusztusban esedékes 
kifizetéseket már az új szabá-

Ünnepélyes eredményhirde�
tés volt június 27- én a Postamú�
zeumban, amelyen megjutal�
mazták a Brigádom története 
című pályázat legjobb alkotóit.

Fél évvel ezelőtt a múzeum a 
Posta szaklapban tette közzé 
azt a felhívást, amellyel kérte 
az íráshoz kedvet érző brigádta�
gok támogatását abban, hogy 
saját brigádjuk történetének 
megörökítésével járuljanak 
hozzá a múzeum azon törekvé�
séhez, hogy feltérképezze a szo�
cialista brigádmozgalom postai 
múltját és jelenét.

A felhívás megfogalmazta, 
hogy a pályázattal a múzeum a 
Magyar Posta területén kiala�
kult brigádmozgalom ember�
formáló, közösségteremtő és a 
munkafeladatok jobb, gyor�
sabb elvégzésére mozgósító 
szerepének történeti emlék�
anyagát kívánja összegyűjteni.

A beérkezett pályázatok elbí�
rálása után a háromtagú bíráló 
bizottság javaslatára a Posta�
múzeum négy pályázatot ré�
szesített díjazásban:

O Első díjat (5000 forint 
pénzjutalom) kapott a Magyar 
Posta Központja Központi Ke�
zelőirodájának Létay Etelka 
szocialista brigádja. A pályamű�
vet a brigád vezetője, Sutler Jó-  
zsefné és Misinszki Melinda 
készítette.

O A három harmadik díjas 
(2500- 2500 forint): Földházi Já�
nos, a Budapest 72- es postahi-

lyozás szerint kell kifizetni. 
A jogosultság egyéb feltételei 
nem változtak. Tájékoztatásul 
néhányat megemlítünk közü�
lük: a segély azt a főfoglalkozá�
sú dolgozót illeti meg, aki leg�
alább egyéves szakszervezeti 
tagsággal és ugyanennyi postai 
munkaviszonnyal rendelkezik. 
Megilleti a támogatás a gyer�
mekgondozási díjban, vagy se�
gélyben részesülőket és a rok�
kantnyugdíjasokat is. Ahol 
mindkét szülő postás, a segély 
mindkét szülőnek jár.

A tszb- k és az alapszerveze�
tek figyelmét ezúton is felhív�
juk arra, hogy a segélyeket az 
1985. évre jóváhagyott jóléti és 
kulturális alapból kell kifizetni. 
A részletes szabályozás tartal�
mazza a kifizetéssel kapcsolatos 
eljárást, az időpontokat és az 
adatszolgáltatási kötelezettsé�
geket is. Az egységes szerkezet�
be foglalt tájékoztatót minden 
alapszervezethez eljuttattuk.

Az üdültetési kedvezmény-  
rendszer feltételeit is módosítot�
ta a titkárság. A szabályozás 
szerint azoknak a munkás állo�
mányú dolgozóknak, nagycsa�
ládosoknak, gyermeküket egye�
dül nevelőknek, valamint azok�
nak a nyugdíjasoknak, akiknek 
az egy főre jutó átlagjövedel�
mük nem haladja meg a 2800 
forintot, térítési díj hozzájáru�
lást kell adni mind a SZOT- , 
mind a postai üdültetésnél. Ez a 
kedvezmény — az üdülő kate�
góriájától függően — 84 és 532 
forint között szóródik.

További kedvezmény, hogy a 
nagycsaládos és a gyermekét 
egyedül nevelő dolgozó a gyer�
mekek után nem fizet térítési 
díjat. Ennél a támogatási for�
mánál jövedelemkorlátozás 
nincs.

Kérjük a tszb- ket és az alap�
szervezeteket, hogy az új felté�
telekkel módosított kedvezmé�
nyeket minél szélesebb körben 
alkalmazzák, hívák fel a bizal�
miak és a tagság figyelmét az 
igénybevétel lehetőségére, 
hogy azt minden jogosult meg�
kapja.

Németh Istvánné

vatal Toshiba szocialista bri�
gádjának a tagja; Horváth 
Nándomé, a Sárbogárd 1- es 
postahivatal Petőfi szocialista 
brigádjának a tagja; Pálffy Jó�
zsef, Velem postahivatal nyug�
díjas vezetője.

A bíráló bizottság elnöke Ko�
sa Andor, a jutalmak átadása�
kor hangsúlyozta,,hogy a zsűri 
számára külön örömet jelentett, 
hogy a négy díjazott írásmű a 
Magyar Posta területileg és a 
feladatok jellege szempontjából 
négy, egymástól viszonylag tá�
voleső szakmai közösség törté�
netét írja le.

A pályamunkákat a Posta�
múzeum okmánytárában helye�
zik el, hogy forrásul szolgálja�
nak a későbbi postatörténeti 
kutatások számára. A brigád�
naplók legszebb, legérdeke�
sebb lapjai azonban a nagykö�
zönség, az egész postai nyilvá�
nosság számára is kinyílnál):, hi�
szen a legjobb részleteket kö�
zölni fogják a különböző postai 
lapok is.

A pályázat sikeréért munkál�
kodók közül külön köszönet il�
leti a Postamúzeum munkatár�
sait, azokat, akik az „Emlékeim 
a távbeszélőről” című pályázat 
után újabb akcióval gazdagítot�
ták a posta múltjának doku�
mentumtárát, elősegítve ezzel 
azok munkáját, akik a posta 
legújabb kori történetének 
megírásán fáradoznak.

Á/ts

A modellkialakítás szempontjai

A kísérleti modell

További feladatok 
a belső szabályozásban Brigádom

története
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Kezükben az egész világ
Hatszázezer telefon- összeköttetés

— Halló! Jó napot kívánok! 
Luxemburg van itt a hívásukra.

— Igen, a 14- , . . kéri R- be-  
szélgetésre Moszkvát. . .

— Békéscsabát nagyon ne�
héz behozni. .. Mindent elkö�
vetek.

— Bocsánat, azonnal vissza�
hívom . . .

— Tessék beszélni! Párizs 
van itt, önt kéri . . .

Bábeli hangzavar. A posta 
győri új épületében működő 
01- nek se arca, se alakja nincs. 
Csak hangja van. Ugyanígy a 
09- nek és a 02- nek. Csendes^ tü�
relmes, határozott hangja. Éjjel 
és nappal, vasárnap és ünnep�
nap, május elsején és szilvesz�
terkor — bármikor, csak tár�
csázni kell és megszólal:

— Tessék! Jó napot kívánok! 
Bejelentő vagyok.

És a telefonügyfelek megren�
delhetik nála az egész ’világot: 
Vlagyivosztoktól Párizsig. 
Moszkvától New Yorkig, vagy 
éppen az ország másik felét; 
Debrecent, Szegedet, Pécset. 
Mindent idehoz Győrbe, ebbe a 
világmindenséget tekintve te�
nyérnyi kis szobácskába, az 
úgynevezett ARM telefonköz�
pont kapcsolótermébe. Pillanat�
ról pillanatra adja a hívót a hí�
vottnak . . .  és ezzel baráti vagy 
hivatalos kapcsolatot létesít em�
ber és ember között.

Ha mesebeli üvegpalota len�
ne — csaknem az — a Bajcsy-  
Zsilinszky út és a Gorkij út sar�

A tudakozó és a Menő- Manó

kán levő postaépület — a kívül 
álló is láthatná: korszerű, ké�
nyelmes helyiségekben dolgoz�
hatnak a kapcsolószolgálat lá�
nyai, asszonyai. A múlt eszten�
dőben több mint 600 ezer össze�
köttetést létesítettek helység és 
helység, ország és ország, föld�
rész és földrész — ember és 
ember között.

A kapcsolóteremben dolgo�
zóknak annyi idejük sincs, 
hogy két emberi szót váltsanak 
egymással. Különleges kézje�
leik vannak, de a szemrebbe�
nésből is megismerik a társ ké�
rését, válaszát. A rendező az 
egész terem karmestere. Mű�
szerasztala szemben áll a kap�
csolóasztalok kezelőivel. Aki je�
lez — észreveszi, és ha ideje 
van, kávéval vagy teával ked�
veskedik annak, aki kéri. És so�
kan, gyakran kérik, mert a fi�
gyelem ilyen rendkívüli intenzi�
tásnál egy idő elteltével elfárad 
és lanyhul. Ez pedig megenged�
hetetlen. Az ügyfél ugyanis 
nem törődik azzal, hogy a posta 
kapcsolószolgálatának embere 
is ember, és lehetnek fáradt pil�
lanatai, gyomorbántalmai, 
küszködhet fejfájással vagy ép�
pen influenzával. . .

Egyikük egy pillanatra leve�
szi fejéről a pántot és ezt kérde�
zi tőlem:

— Mit tetszik gondolni, mek�
kora a fejem napi hatórai szol�
gálat után? — aztán máris mu�
tatja, hogy mekkorának érzi. 
Amekkorát mutat, az legalább 
kétszáz literes hordó nagyságát 
jelzi.

A három kapcsolóasztal- sor�
tól jobbra ül a mindentudó tu�
dakozó. Az érdeklődők zöme te�
lefonszámokat kér, de vannak 
különleges érdeklődők is. Erre

azonban nincs jogosítványa a 
09- nek. Egyszál maga képtelen 
helyettesíteni a Széchényi 
Könyvtárat. Annál ügyesebben 
tájékoztat a telefonszámok töm�
kelegéről. Okos masinája, a MI-  
NOX- tudakozó segítségével pil�
lanatok alatt megmondja, hogy 
az ország melyik városában élő 
telefon- előfizetőnek mennyi a 
telefonszáma. Ezt bizonyítandó 
huszonnyolc másodperc alatt 
megmondja nekem a kért buda�
pesti számot. Ennyicske idő 
alatt kereste ki a 36 mikrofilm 
közül azt az ötezres listát, ame�
lyiken az én emberem száma 
található, és helyezte a gépbe, 
majd közölte velem. Egész nap 
ezt csinálja. Idegfeszítő munka. 
Hiszen amíg egy kérdésre vála�
szol — bármily rövid is a kere�
sőidő — máris három lámpája 
ég egyszerre. És ez sohasem 
szűnik, akárcsak a kapcsolóasz�
taloknál: örökös a hívás.

— Mégis, mikor váltanak 
egymással két emberi szót? — 
kérdezem a két pillanatig tartó 
csendességben.

— Gyakran! — kiáltják egy�
szerre öten, aztán kezembe ad�
nak egy brigádnaplót; a „XI. 
kongresszus” nevű, .többszörö�
sen kitüntetett szocialista bri�
gád naplóját, ami helyettük be�
széli el azokat a szép baráti per�
ceket, amelyeket együtt tölte�
nek akkor, amikor kirándulnak, 
amikor beteg társaikat megláto�
gatják, amikor ajándékokkal 
kedveskednek a gyesen levő 
kismamáknak, amikor más bri�
gádokkal találkoznak, amikor 
társadalmi munkáznak, amikor 
örülnek egymás örömének: a 
kitüntetésnek, a lakásavatás�
nak, a névnapnak és annak, 
hogy rájuk is gondolnak az elő�

fizetők, a telefonmegrendelők, 
és az év végi napokon kedves 
szóval köszönik meg az egész 
esztendei gyors és jó kapcsolá�
sokat .. .

És a munka meg nem áll.
— Igen kérem, máris 

adom . . .  Tessék beszélni! New 
York van itt a hívásukra . . .

— Itt van Moszkva. A tizen�
egynégyszázról egy mama kéri 
a fiát. . .

— Pillanat türelmet kérek, 
foglalt a vonal.

Bármikor mehetnék, minden�
nap csúcsforgalom van Győr te�
lefonközpontjában, tudakozójá�
ban, bejelentőjében .. .

Nagyobb ünnep előtt meg fő�
ként. Olyankor midenkinek 
sürgős. Mindenki beszélni akar 
csak pár mondatot, csak pár 
kedves szót. . .  csak szerettei�
nek hangját akarja hallani a 
tengeren túlról, a föld másik 
feléről, mert a jókívánság, a 
szívbéli üdvözlet nem ismer or�
szághatárokat, a kábelek a jókí�
vánságokkal együtt a legneme�
sebb gondolatokat és érzelme�
ket is elviszik pillanatok alatt, 
és a hivatalos beszélgetéseken 
fölül ebben is segítenek a „pos�
táskisasszonyok”, az „erdei jó 
tündérek” és ki tudja, hogy eb�
ben a nagy hangzavarban még 
mi mindennek nem becézik 
őket, csak azért, hogy gyors le�
gyen a kapcsolás.

Ahogy elnézem őket, látom 
rajtuk: minden idegszálukkal 
arra ügyelnek, hogy a kérése�
ket a lehető leggyorsabban tel�
jesíthessék, hogy a három perc 
három perc legyen, hogy Le-  
ningrádot a kívánt időre odava�
rázsolhassák az édesmama szo�
bájába, és az beszélhessen tá�
vol tanuló fiával. . . Csak néha 

. az arcukon átvillanó mosoly 
árulja el azt, hogy most, igen 
most, ebben a pillanatban kí�
vántak nekik jó munkát, jó 
egészséget/...

A telefonközpontosok közül 
hárman a 01- et vigyázzák. Ve�
szik, jegyzik a hívásokat, tizen-  
ketten meg kapcsolnak, egy pe�

dig — ahogy ők tréfásan egy�
más között nevezik — a Menő 
Manó, aki a távbeszélőjegyeket 
továbbítja, szétosztja. Ő egész 
nap jön- megy a kapcsolóaszta�
lok között. Mindennap más a 
Menő Manó, és mindennap 
más ül a 01- es vonalán, hogy 
legalább ezzel tehessék kicsit 
változatossá ezt az egyhangú 
ülőmunkát, idegmunkát. Mert 
ami itt van, az idegmunka a ja�
vából . . .

Egy boros hangú meglepő kí�
vánság érkezik:

— Kisasszony, legyen szí�
ves, adja nekem a világ végét! 
De sürgősre! Elhagyott a ked�
vesem . . .

A „kisasszony” a telefonköz�
pontban egy pillanatra megle-  
dődik, de aztán „veszi a lapot” 
és kedvesen mondja:

— Igen kérem, máris adom a 
világ végét.

— De sürgősre! Irtó sürgős�
re! — erősködik a férfi.

— Meglesz. Irtó sürgősre 
—válaszolja angyali türelem�
mel a „telefontündér”, és mert 
van egy pillanat szabad ideje, 
odaszól a Menő Manónak:

— Mondd meg, légy szíves, 
mennyit számlázzunk ennek a 
szegény szerelmes férfinak, há�
rom percért, a világ végéért, 
amit irtó sürgősre kért?

Nincs ideje megvárni a tréfás 
választ, mert újabb hívás érke�
zik. Egy bájos kislányhang csa�
csogja:

— Évike vagyok a tizedik 
emeletről, és fel akarom hívni 
Meseországban az erdei manót, 
az álom- manót, és meg akarom 
kérni, hogy hozza el nekem a 
tűzszerszámot, mert szeretnék 
varázsolni. . .

És ekkor neveti el magát az 
Ötös kapcsolóasztalnál ülő „pos�
táskisasszony”, aki két kisgyer�
mek édesanyja, és bár ebben a 
pillanatban Évikét is a kislá�
nyának tekinti, mégsem tudja 
teljesíteni a mesebeli kívánsá�
got.. .

Sindulár Anna

A Postások Szakszervezetének
40 éves történetéből

(A címben jelzett időszak 
eseményeinek leírásához az 
időszerű dokumentumokat, va�
lamint Horn Dezső írásos és 
szóbeli visszaemlékezéseit 
használtam fel.)

1950-1960
Az előző évek gazdasági, poli�

tikai sikereinek jegyében ült 
össze a magyar szakszerveze�
tek XVII. kongresszusa, amely 
az egyik legfőbb feladatnak a 3 
éves tervet követő első 5 éves 
terv megvalósításának segíté�
sét mondta ki. A XVII. kong�
resszus azonban nem tisztázta 
azt az alapvető kérdést, amely a 
párt és a szakszervezet viszo�
nyát a marxi—lenini szellemben 
rendezte volna. Majd az MDP 
— az 1950- es PB határozat sze�
rint is — a szakszervezet szere�
pét egyoldalúan leszűkítette, 
majdnem csupán a termelés se�
gítésére, s nem kivánt beleszó�
lási jogot adni a szakszervezet�
nek a dolgozókat érintő fontos, 
alapvető kérdésekben.

Lemondott arról is, hogy a 
szakszervezet munkája során 
szerzett gazdasági, politikai ter�
melési, üzemszervezési tapasz�
talatait felhasználja. „A szerve�
zett dolgozók mozgalmát nagy�
részt megfosztották érdekvédel�
mi funkciójától, mesterségesen 
elszigetelték az üzemvezetés 
demokratikus ellenőrzésének 
feladatától, a gazdasági vezetés 
függvényévé degradálták. 
Mindez még súlyosbodott azzal, 
hogy a szakszervezetek sorai�
ban a jobboldali szociáldemok�
rácia, a szindikalizmus elleni 
harc jegyében felléptek sok jó 
szándékú, becsületes szakszer�
vezeti aktivista, funkcionárius 
ellen. Nem csoda, hogy ezek-  
után a szakszervezeti munká�
ban formális, bürokratikus vo�
nások jelentkeztek, a szakszer�
vezeti munka hatékonysága; te�
kintélye a dolgozók előtt egyre 
csökkent.

1952 márciusában, a Postá�
sok Szakszervezetének IV. kül�
döttközgyűlésén úgy értékel�
ték, hogy a postások 80 százalé�

ka részt vesz a munkaverseny�
ben, ami kétes siker volt; csök�
kent az érdeklődés a termelési 
tanácskozások iránt, amelyeken 
a dolgozók észrevételeitre, ja�
vaslataira sokszor semmiféle — 
nemhogy érdemleges választ — 
nem kaptak. „Szakszervezeti 
feladatként jelentkezett a mun�
kafegyelem megszilárdítása, a 
felelőtlenség kiküszöbölése . . . ” 
„Műszaki üzemeknél a legfőbb 
nehézséget a tervteljesítésben 
mutatkozó elmaradás okozta.” 
Mindehhez járult a helytelenül 
megállapított teljesítménybére�
zés . . . ” Ebben az időszakban a 
postás dolgozók mintegy 20 szá�
zaléka nem jutott hozzá évi ren�
des szabadságához. Ekkor ala�
kult ki — a postás BBI helyett
— az egységes társadalombizto�
sítás. A különböző nagyobb 
postaszerveknél mintegy 50 
szakszervezeti társadalombizto�
sítási tanács alakult, s megszer�
vezték a szakszervezeti munka-  
védelmi hálózatot. A posta terü�
letén 125 munkavédelmi fele�
lőst, s körülbelül 700 munkavé�
delmi megbizottat választottak. 
Jelentős oktatási és kulturális 
munka folyt, ami a munkaver-  
seny- mozgalom ügyét is hivat�
va volt szolgálni.

-  Hogyan emlékszik vissza 
Horn elvtárs ezekre az évekre?

-  1953 nyarán — úgy látszik 
a politikai helyzet nyomására
— az MDP PB vezetői „baráti 
beszélgetésre” hívták meg a 
szakszervezeti mozgalom veze�
tőit. Itt a szokásos hűségnyilat�
kozatok mellett egy- két szak-  
szervezeti vezető — köztük én 
is — a szakszervezeti mozga�
lom tényleges helyzetének 
őszinte feltárására tett kísérle�
tet.

Ez után a felszólalásom után 
nem lett semmi bajom, de mint 
SZOT- titkárt hamarosan fel�
mentettek, és a Postások Szak-  
szervezete főtitkárának válasz�
tottak meg, amiért én egy csep�
pet sem haragudtam.

Még az 1953- as esztendő re�
ményt keltő eseménye volt az 
MDP KV júniusi ülése, ahol na�
pirendre kerültek az elkövetett 
hibák és kijavításuk módjai.

Ekkor azonban a párt már nem 
volt egységes: a jobboldali, re�
vizionista Nagy Imre és a balol�
dali, szektás, dogmatikus Ráko�
si—Gerő féle klikkek harcának 
cikcakk politika lett a követ�
kezménye.

A SZOT II. teljes ülése tár- ' 
gyalta a párt 1953. évi júniusi 
határozatát, itt kimondták:
„... a dolgozók életszínvonala 
az utóbbi időben vissza�
esett . . . ” Sok pozitív vonás volt 
tapasztalható még ezen az ülé�
sen: így a munkavédelem, a 
szociális ellátás már konkrétan 
szerepelt. A Postások Szakszer�
vezete elkészítette az 1954- es 
szociális és beruházási terveket, 
a korábbinál sokkal nagyobb 
összeget beállítva erre a célra. 
Sorra napirendre kerültek a 
dolgozók problémái. így pél�
dául a heti pihenőnap, a túlórá�
zások rendezése stb. Történé-

Amikor az ország érdeke 
minden becsületes, jó szándékú 
hazafitól a békés építőmunkát, 
a hibák józan és hatékony kija�
vítását, a továbbfejlődés előse�
gítését kívánta meg, az ellenfor�
radalmi elemek kiadták a jel�
szót: „Javítsátok ki a hibákat az 
utcán, fegyverrel!”

— A szakszervezetben, a 
postán hogyan zajlottak le az 
események ? — kérdeztük ismét 
Horn Dezsőt.

— Az ellenforradalom előtt, 
1956 májusában írtam a Mun�
kában „Haladjunk bátrabban 
az SZKP XX. kongresszusa ál�
tal megmutatott úton” című 
cikkemet. Ebben többek között 
azt, hogy „ ... határozottabban 
és főleg kitartóbban kell foglal�
kozni a szocialista demokrácia 
és a törvényesség, a lenini mun-

szek állapították meg, hogy a 
Postások Szakszervezetének el�
nöksége 1954. január végén 
„.. . hosszú évek óta először fo�
galmazta meg reálisan a postás 
dolgozók véleményét, a postai 
munka problémáját. . . ”

Igen jelentős esemény volt a 
szakszervezetek 1956. évi IX. 
teljes ülése, amely kijelölte a 
mozgalom követendő irányát: 
több jogot követelt a szakszer�
vezeteknek, különösen a dolgo�
zók életszínvonalát érintő kér�
désekben. A béremelésekről, a 
munkaközvetítési kényszer 
megszüntetéséről, a nyugdíjtör�
vény módosításáról, a szakszer�
vezeti demokrácia szélesítésé�
ről, s más fontos kérdésekről 
született a plénumon határozat.

Mindezek, s más, helyes ter�
vek megvalósítását azonban az 
ellenforradalom megakadá�
lyozta.

kastílus, a tömegekkel való szo�
ros kapcsolat megvalósításának 
kérdéseivel.”

Az időt azonban, amely a 
megvalósításhoz kellett volna, 
nem hagyták meg az ellenforra�
dalmárok. Ők előre látták, ha jó 
úton haladunk, nem lesz tere�
pük a felforgatáshoz, az ellen-  
forradalmi cselekményekhez. 
Ezért hát cselekedtek, mint is�
meretes, 1956 októberében ki�
robbantották az ellenforradal�
mat.

A SZOT felső vezetésétől 
1956 októberében azt a felada�
tot kaptam, hogy a Posta- vezér�
igazgatóságon segítsem a hír�
közlés fenntartását. Ugyanis 
ekkor már sok — állami, párt 
— fontos állomást kikapcsoltak, 
majd a Postások Szakszerveze�

tében kellett az ellenforradalmi 
elemekkel szembeszállni. Ott 
eleinte a régi idők képviselői, a 
jobboldali szociáldemokraták 
jelentek meg, majd bűnözők kö�
vették őket, akik követelték a 
szakszervezet „átadását”, új vá�
lasztásokat.

Már október 30- a körül ellen-  
forradalmi fegyveresek jelentek 
meg a szakszervezet székházá�
nál, ahol ekkor a központ 
„egész személyzete” Fatalin 
János és Horváth István gép�
pisztollyal a hátam mögött „biz�
tosítottak”, míg én tárgyaltam a 
kapuban velük arról, hogy nem 
adjuk át a szakszervezet szék�
házát. Ha másképp nem megy, 
fegyveresen foglalják el a szak�
szervezetet, hangoztatták. Mi�
után senkitől sem kaptunk se�
gítséget, és a Honvédelmi Mi�
nisztérium is „békés megol�
dást” javasolt, kénytelenek vol�
tunk ezt a társaságot a Benczúr 
utcába irányítani. így az ellen�
forradalmárok a szakszervezet 
kultúrotthonába fészkelték be 
magukat, míg november 4- én a 
szovjet csapatok bejövetelének 
hírére úgy menekültek, hogy 
közben az épületet azért megkí�
sérelték felgyújtani. Izgalmas 
napok voltak ezek. Bizony az 
első napokban még a telefon-  
műszerész szakmát is elő kellett 
venni.

— Ezt hogyan kell érteni?
— November első napjaiban 

hiába vitték a posta akkori ve�
zérigazgatóját a parlamentbe, 
hogy onnan irányítsa a hírköz�
lést, amikor az utcákon csatáro�
zások folytak, a műszerészek 
még a „vezérutasításra” sem 
hagyták el központjukat vagy 
lakásukat. így került sor arra, 
hogy a hivatásos műszerészek 
helyett munkatársaimmal, 
Csáki Lászlóval és Horváth Ist�
vánnal üzembe helyeztük a 
pártközpont alközpontját. Per�
sze minket is tankon vittek a

színhelyre, és géppisztolyos ka�
tonák őrködtek biztonságunk 
fölött. Szerencsére a központo�
kat még nem rongálták meg, de 
az üzembe helyezéskor — 10 
éves szakmai kihagyás után — 
csurgóit a veríték a hátamon, 
amikor arra gondoltam, hogyan 
fogom az esetleg keletkező tü�
zet vagy füstöt megmagyarázni 
a mögöttem álló fegyveres kis-  
katonáknak. Műszerészked-  
nünk csak egy- két napig kel�
lett, mert aztán jöttek a hivatá�
sos szaktársaink végezni a dol�
gukat.

— Szakszervezetünk vezető�
ségé már az 1956. november 
eleji programjában — az ellen-  
forradalom dühödt támadása 
közepette — kimondta: „A For�
radalmi Munkás- Paraszt Kor�
mány célkitűzéseit támogat�
juk.”

A szakszervezetbe bekerült 
jobboldali szociáldemokrata, 
demagóg elemek hazug jelsza�
vakkal. uszítottak. Egyesek 
nyílt támadást indítottak a pos�
tás dolgozók szervezkedési sza�
badsága ellen, mások az ellen-  
forradalom céljainak szolgálatá�
ba kívánták állítani szakszerve�
zetünket. A postások valós sé�
relmeinek felnagyításával min�
den módon igyekeztek zavart 
kelteni a postások körében. Kö�
vetelték a vezetőség leváltását, 
ami részben sikerült is nekik. 
Sok felvilágosító munka és poli�
tikai harc eredményeként sike�
rült kivívni, hogy szakszerveze�
tünk vezetése végül is megma�
radt, illetve visszakerült azok 
kezébe — Besenyei Miklós, 
Csáki László, Fatalin János — 
akiket korábban a dolgozók és 
a párt bizalma állított a he�
lyükre.

Az ellenforradalmi propagan�
da, sőt atrocitások közepette 
bontakozott ki a postások ér�
dekvédelme, jogos sérelmeik 
orvoslása. Figyelembe kellett

Az ellenforradalom, 
és a konszolidáció kezdetei
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Mindig hű maradtam a 62-eshez
— Albert Bélát, a hivatal 

gondnokát keresem.
— Menjen fel a negyedik 

emeletre, a gazdászatban meg�
találja. Nemcsak az épület 
gondnoka ő, hanem a gazdászat 
vezetője is — igazít el a portás.

Már kapaszkodnék fel az 
emeletre, amikor még utánam 
szól: A kitüntetés miatt keresi? 
Bólintok.

— Igazán megérdemelte, 
nagyszerű ember.

Már az első pillanatra is meg�
nyerő, határozott megjelenésű 
férfi, ha nem nézném ősz haját, 
talán 40 évesnek hinném. Pedig 
— hadd áruljam el — jövőre 
tölti be a 60. életévét.

— Mindenekelőtt engedje 
meg, hogy gratuláljak a nem 
mindennapi kitüntetéshez.

— Köszönöm. Az igazat 
megvallva még most is alig hi�
szem el, hogy hazánk felszaba�
dulásának 40. évfordulóján 
ilyen magas kitüntetésben ré�
szesültem. Az Április Negyedi�
ké Érdemrend, úgy gondolom 
42 évi becsületes postai szolgá�
latomnak szól. Hadd tegyem 
hozzá, ezt a hosszú időt egy he�
lyen, itt a Budapest 62- es posta-  
hivatalnál dolgoztam végig,

ahol mindig megbecsülték, elis�
merték munkámat.

— Tekintsünk egy kicsit 
vissza.

— 1943- ban kerültem a pos�
tához. Volt a műszaki igazgató�
ságon egy ismerősöm, aki be�
ajánlott műszerésztanulónak. 
Hamar rájöttem azonban, hogy 
a műszaki pályához semmi ér�
zékem. Ekkor jelentkeztem a 
postaforgalmi tanfolyamra. 
Mint postanövendék egy évig 
tanultam Nagyváradon. 1944. 
október 1- én kerültem a Buda�
pest 62- es hivatal állományába. 
Hivatali szolgálatom kezdete 
egybeesett a háború utolsó hó�
napjaival, majd az újjáépítés 
időszakával.

— Nehéz évek voltak ezek. 
Sohasem felejtem el, még 1944 
decemberében történt: a hiva�
tal a Rudas László utcai oldalon 
18 belövést kapott. Az első eme�
leten fel nem robbant bombát 
találtam. Lélekszakadva futot�
tam a Britannia Szállóba (a mai 
Béke Szálló), ahol a szovjet pa�
rancsnokság volt elhelyezve. 
Ők azonnal jöttek és hatástala�
nították a bombát. A felszaba�
dulást követő időszakban dol�
gozó társaimmal aktívan részt 
vettünk a romeltakarításban és 
a helyreállítási munkában. Kez�
detben a spedícióban, levélfel�
dolgozói munkakörben dolgoz�
tam. Később a személyzeti osz�
tályra kerültem, majd 1958- tól 
vagyok az épület gondnoka és a 
gazdászat csoportvezetője.

— Varga Jánosné hivatalve�
zetőtől tudom, hogy ön a nép�
művelés területén is kimagasló 
eredményt ért el. 1960- ban a 
Szocialista Kultúráért Érdem�
éremmel tüntették ki.

— Igen, erre nagyon büszke 
vagyok. 1945- től egészen 
1960- ig volt hivatalunknak egy 
nagyszerűen működő színjátszó

csoportja, melynek én voltam a 
művészeti felelőse, vagy ha úgy 
tetszik, mindenese. Én írtam a 
darabokat, rendeztem, konfe�
ráltam, játszottam. Nemcsak itt 
a kultúrteremben, hanem sok 
vidéki városban is nagy sikerrel 
szerepeltünk.

Közben 1957- ben készült 
fényképeket vesz elő, ahol nép�
szerű művészek — Keres Emil, 
Schubert Éva, Tordy Géza, 
Szatmári István — társaságá�
ban található. Ő szervezte meg 
elsőként az országban a postás�
színész találkozót.

— Most is működik színját�
szó csoport?

— Már régen nem. Sajnos, 
ma már nincs rá igény. 
1961- ben az egyik előadáson 
mindössze heten voltak a néző�
téren. Akkor azt mondtam, 
hogy vége, nem csinálom to�
vább.

— Felelősségteljes beosztás�
ban dolgozik. Két munkakört 
is ellát.

— Egy olyan munkahelyen, 
ahol 800 ember dolgozik, van 
teendő éppen elég. Feladatom 
sokrétű, a beruházással kapcso�
latos. Egyszerűbben fogalmaz�
va a hivatal folyamatos anyag-  
ellátása, az éves költségvetés 
ésszerű, gazdaságos felhaszná�
lásával. A szakmai munkán túl�
menő hivatalunk önvédelmi 
szervezetének tűzvédelmi sza�
kaszparancsnoka vagyok 1953 
óta. Az évenként megrendezett 
törzsgyakorlatokon mindig ma�
gas színvonalon hajtjuk végre 
az előírt feladatokat. Ezért a 
munkámért két alkalommal 
Honvédelmi Érdemérmet kap�
tam.

— Önt szenvedélyes gyűjtő�
nek is ismerik.

— Igen, a gyűjtés a szenve�
délyem — mondja mosolyogva

— de kizárólag postai vonatko�
zású anyagot gyűjtök. Már 
nagyváradi gyakornok korom�
ban kezdtem régi tárgyak, leve�
lek után kutatni. Egészen 
1816- tól napjainkig vannak ér�
tékes dokumentumaim, ame�
lyeket rendszeresen bocsátók a 
múzeum rendelkezésére.

Ezután egy vaskos dossziét 
tesz elém. Ebben a 42 éves pos�
tai szolgálat személyes doku�
mentumai találhatók, szépen 
rendszerezve. Van itt egy tagsá�
gi igazolvány 1945. február 17- i 
keltezéssel, amely azt bizonyít�
ja, hogy az elsők között lépett 
be a Postások Szakszervezeté�
be. Itt látható az első munka�
lapja, 1944. február 11- i kelet-  
bélyegzővel hitelesítve. A dosz-  
sziéból megtudom, hogy az ál�
lami kitüntetések mellett há�
romszor Igazgatói Elismerés�
ben részesült, négy alkalommal 
a Kiváló Dolgozói cím is megil�
lette.

— További tervei?
— Különösebb terveim nin�

csenek, hiszen a jövő év tava�
szán nyugdíjba vonulok. Nem 
lesz könnyű a búcsú attól a hi�
vataltól, amelynél több mint 
négy évtizedet töltöttem el. 
Sokszor hívtak magasabb fize�
tésért máshová, de én mindig 
hű maradtam a 62- eshez. Nem 
bántam meg. Úgy érzem, az 
emberek ma is szeretnek és 
tisztelnek. Hosszú szolgálatom 
alatt 12 hivatalvezetővel dolgoz�
tam együtt. Munkámat mindig 
igyekeztem a lehető legjobban 
végezni, ezért sohasem vártam 
kitüntetést. Mégis nagyon jól�
esett, és életem egyik legboldo�
gabb pillanata volt, amikor leg�
utóbb ünnepélyes keretek köze�
pette átvehettem az Április Ne�
gyediké Érdemrendet.

Kovarcsik Pál

venni az ellenforradalmi propa�
ganda által megtévesztett szak-  
szervezeti tagság túlzó igényeit, 
de egyben segíteni kellett a for�
radalmi erők harcát is.

A postások nagy tömegeit 
kellett meggyőzni arról, hogy 
sokszor jogos követeléseik telje�
sítésének nem a Forradalmi 
Munkás- Paraszt Kormány állja 
az útját, hanem az ország teher�
bíró képessége — az ellenforra�
dalom sokmilliós kárt okozott 
—, fejünk felett lebegett az inf�
láció, a munkanélküliség réme.

A szakszervezet sok olyan 
eredményt ért el, ami a postá�
sok helyzetét megkönnyítette: 
így például visszaállították a 
postás dolgozók távbeszélő-  és 
csomagszállitási díjkedvezmé�
nyét, kiszélesítették az üdülést. 
Jelentős szociális segítséget 
nyújtott a szakszervezet, töb�
bek között novemberben 500 
postás dolgozó 360 000 forint 
gyorssegélyt kapott, elsősorban 
azok, akiknek lakása megsé�
rült, lakhatatlanná vált az ellen-  
forradalmi események követ�
keztében. Ezeket a szakszerve�
zeti székházban (Benczúr utca) 
vagy más postai épületben 
(Gorkij fasor) helyeztük el.

— Mi volt a helyzet az ellen-  
forradalom leverése után?

— Az ellenforradalom utáni 
helyzet tisztázását, egyben a 
szakszervezeti munkát is jelen�
tősen segítette az MSZMP Ide�
iglenes Központi Bizottságának 
1956. decemberi határozata. Az 
ellenforradalom okainak tisztá�
zása, a feladatok pontos megfo�
galmazása megerősítette a szo�
cialista erők helyzetét. Kimond�
ta azt is, hogy „ ... türelmes, fel-  
világosító munkával, meggyő�
zéssel az ellenség leleplezésével 
és politikai elszigetelésével — s 
ha kell fegyverrel is — küzde-  
nünk kell az ellenforradalmi ve�
szély ellen.”

A szakszervezetek tekintélyé�
nek és tevékenységének helyre-  
állításában. vezetésük megszi�
lárdításában. valamint feladata�
ik helyes kijelölésében fordula�
tot jelentett a szakszervezetek 
X. teljes ülése 1957 januárjá�
ban. A plénumnak egyidejűleg

kellett helyes megoldást kidol�
gozni ^ korábbi korszak problé�
máira/és meg kellett cáfolni a 
hamis állásfoglalásokat is.

A plénum igen felelősségtel�
jes és komoly vita után úgy fog�
lalt állást, ahogy a nép, a szocia�
lizmus érdeke megkívánta. Em�
lékszem — mély nyomot ha�
gyott bennem — Kádár elvtárs 
felszólalására, aki a szakszerve�
zetekről mondotta; „ ... hiba 
volt, hogy eddig főleg a terme�
léssel foglalkoztak, de azért 
most sem jöhet olyan időszak, 
melyben a munkamegosztás a 
következő: a kormány foglal�
kozzon a termeléssel, a szak-  
szervezetek meg az elosztással, 
hogy a kormány állítsa elő 
mindazt, amit a szakszerveze�
tek különféle követelésekben 
megfogalmaztak. ” Beszélt a 
szrájkjogról, a szakszervezetek

önállóságáról és más fontos 
kérdésekről.

A Postások Szakszervezeté�
nek központi vezetősége 1957 
februárjában tárgyalta meg a 
X. plénumon hozott feladatok 
végrehajtását. Ettől kezdve a 
szakszervezet munkája jóval 
gyorsabban haladt előre. 1957 
első negyedévében több postás 
kategória — elsősorban az ala�
csonyabb fizetésűek — bérét 
emelték fel, sor került a gépko�
csivezetők, a műszakiak és a ki�
segítő munkásállomány cso�
portba tartozók bérének a ren�
dezésére. Ez átlag 217 forint 
emelést jelentett. 1957 júniusá�
tól erre a célra újabb 6 millió fo�
rint állt rendelkezésre. A végle�
ges és a postás dolgozók számá�
ra is kedvező megoldást jelen�
tette az új bérrendszer kidolgo�
zásának előkészítése.

Az V. kongresszus

Nagy esemény volt a postás-  
ság életében a szakszervezet V. 
kongresszusa, amelyre 1958 ja�
nuárjában került sor. (1952., a 
IV. kongresszus óta nem volt 
kongresszus, közben zajlottak 
le a zűrzavaros és tragikus el�
lenforradalmi események.)

Az V. kongresszust oly idő�
ben tartották, amikor az ország 
az ellenforradalom leverése 
után a gazdasági és politikai 
konszolidáció igen nehéz szaka�
szában volt. A kongresszuson 
128 küldött képviselte a mint�
egy 40 ezer szervezett postás 
dolgozót. A kongresszusi beszá�
molót Horn Dezső főtitkár tar�
totta.

Az ellenforradalom alatt a 
postások döntő többsége becsü�
letesen helyt állt. Biztosította a 
hírközlő hálózat működését, 
kézbesítette a küldeményeket, 
megőrizte a nép vagyonát. 
A kongresszus köszönetét fejez�
te ki mindazoknak, akik a leg�
nehezebb időben is becsülete�
sen dolgoztak, segítették a 
munkáshatalmat, támogatták a 
szakszervezetet.

Az ellenforradalom a postá�
nak is súlyos károkat okozott: 
megrongálódott 128 000 légköb�
méter épület, megsemmisült 
sok ezer távbeszélő- készülék, 
tönkrement 124 áramellátó be�
rendezés, 79 gépkocsi, 20 moz�
gópostakocsi stb. A testvéri or�
szágok — elsősorban a Szovjet�
unió — segítségével sikerült a 
károkat felszámolni, a munka-  
nélküliséget, az inflációt elke�
rülni.

Az ellenforradalom alatt sok 
vitát váltott ki a munkaver�
seny; a kongresszuson a beszá�
moló kimondta: „a posta alkal�
mas arra, hogy a versenymoz�
galom szervezése ne szűnjön 
meg, de mindenképpen figye�
lembe kell venni a helyi adott�
ságokat, sajátosságokat”.

A postás dolgozók helyzetét 
— többek között — javította az, 
hogy megszűnt a különbség a 
kinevezett és ki nem nevezett 
dolgozók között, nagyrészt 
megszűnt a nők hátrányos 
megkülönböztetése. Az 1957. 
évi népgazdasági béremelés 
15—16 százalékos, míg a postai

21 százalékos volt, kiterjedt a 
jubileumi jutalom a postás dol�
gozókra is; a túlórákat pótlékol-  
ni, a munkaszüneti napokon 
végzett munkát díjazni kellett, 
bevezették a mankópénzt, a 
zárlatkezeléssel, indítással járó 
többletmunka bérátalányozását 
stb. A kongresszus javasolta, 
hogy a posta jövedelmének nö�
velése céljából a postai nyere�
ség bizonyos hányadával is ju�
talmazzák év végén a dolgozó�
kat stb. Jogos követelményként 
szabta meg a havi 210 órán fe�
lül foglalkoztatottak, valamint 
az egészségre káros munkahe�
lyen dolgozók munkaidejének 
rövidítését.

A szakszervezeti demokrácia 
szélesítését szolgálta, hogy az 
elmúlt időben rendszeresen tá�
jékoztatták a tagságot az őket 
érdeklő és érintő kérdésekről, 
kikérték véleményüket, szoro�
sabb kapcsolatot teremtettek a 
tagság és a vezetők között. Ezt 
szolgálta többek között a Postás 
Dolgozó, a Képes Postás, a 
Szakszervezeti és a Bizalmi Tá�
jékoztató is.

A szakszervezeti munkát ek�
kor már 5 ezer tisztségviselő se�
gítette. A szervezettség, amely 
1950- ben 90,1 százalékos,
1955- ben visszaesett 86,6 száza�
lékra, 1957 végén már ismét 
89,2 százalékos volt. A szak-  
szervezeti tagdíjfizetési készség 
jobb volt a korábbinál: 82 szá�
zalékról 91,8 százalékra nőtt.

Nemzetközi kapcsolataink 
fejlődtek: a Közalkalmazottak 
és Rokonszakmák Szövetségé�
nek a tagja lettünk.

A kongresszus 60 tagú köz�
ponti vezetőséget, 18 póttagot, 
számvizsgáló bizottságot és el�
nökséget választott. Főtitkár�
nak ismét Horn Dezsőt válasz�
tották.

A Postások Szakszervezeté�
nek V. kongresszusa az ellen-  
forradalmi támadást követően a 
megújhodott szakszervezeti 
mozgalom tagjaként újult erő�
vel indult harcba a dolgozók jó�
létéért, a szocializmus alapjá�
nak lerakásáért és felépítéséért 
hazánkban.

Horváth István

Kalocsai Józsefné távbeszé�
lő- kezelő néhány évvel ezelőtt 
nem hitte volna, hogy nyugdí�
jas korában újra a táblánál gya�
korolja a német nyelv helyesí�
rási fortélyait mint a miskolci 
nyugdíjasok főiskolájának hall�
gatója.

— Hogyan történt ez?
— Még a múlt év végén érte�

sültem a helyi lapokból, hogy 
az egri példa nyomán Miskol�
con is beindul a nyugdíjasok fő�
iskolája a városi művelődési 
központ szervezésében, az Ady 
Endre Művelődési Házban. Te�
lefonon jelentkeztem, majd egy 
kérdőívet kaptam, melyen több 
kérdésre kellett válaszolnom. 
Megtudtam, a főiskola elsődle�
ges célja, hogy az idős — de 
legalább érettségivel rendelke�
ző — embereknek érdeklődé�
süknek megfelelően, olyan elő�
adásokat tartsanak, amelyeken 
megismerkedhetnek egy- egy 
tudomány legújabb eredmé�
nyeivel. Mód nyílt arra is, hogy 
német nyelven tanuljunk, s a 
tanulmányok befejezése után 
alapfokú nyelvvizsgát tegyünk.

A miskolci nyugdíjasok főis�
kolája februárban indult, egye�
lőre történelem, valamint né�
met nyelv tagozaton. Mindkét 
tagozat kétéves. A főiskolára 51 
hallgató jelentkezett.

— Miért a német nyelvet vá�
lasztotta?

— Előbb a történelmet vá�
lasztottam, majd — mivel igen 
nagy kedvet éreztem a nyelvta�
nuláshoz — utóbb jelentkeztem 
a német nyelvre. Minden héten 
egy alkalommal, háromórás 
foglalkozáson tanuljuk a nyel�
vet, magnetofon segítségével, 
de igen jó segédeszköz a tan�
könyvünk is.

— Szeretnénk többet tudni 
eddigi életéről, postás pályafu�
tásáról.

— Eléggé küzdelmes volt az 
életem, és talán mai napig is az. 
Levélkézbesítőnek kerültem a 
postához még 1944- ben. Akkor 
6 elemi iskolai végzettségem

volt mindössze. 1946- ban be�
iratkoztam a dolgozók polgári 
iskolájába és azt sikerült kitűnő 
eredménnyel elvégeznem. Már 
ekkor megszerettem a német 
nyelvet, de nem volt lehetősé�
gem a további nyelvtanulásra. 
Férjhez mentem, két gyerme�
kem született.

— Van- e más postás nyug�
díjas a főiskolán?

— Sajnos nincs, pedig több 
nyugdíjas szaktársnőt igyekez�
tem rábeszélni arra, hogy je�
lentkezzék a főiskolára. Próbál�
kozásaim eredménytelenek ma�
radtak. Igaz, ahhoz, hogy valaki 
nyugdíjas korában is tanuljon 
— tudom magamról — nagy 
akaraterőre van szükség. Vi�
szont azt is tudom, sokan van�
nak, akik arra vágytak, hogy 
egyetemet vagy főiskolát végez�
zenek. Ezek részére most lehe�
tőség nyílik arra, hogy ilyen 
magas szintű előadásokat hall�
gassanak.

A nyudíjas főiskolai rend�
szer, a szervezett módon törté�
nő tanulás tartást, önbizalmat 
ad, s az egyén tekintélyét emeli 
önmaga előtt is. Az egyes kor�
osztályok, nemzedékek közötti 
jobb megértést szolgálja az is, 
ha az idős ember is karbantart�
ja ismereteit, rendszeres agytor�
nát végez.

— Kapnak- e valamilyen se�
gítséget az Ady Művelődési 
Háztól?

— Igen, sokat törődnek ve�
lünk. Minkó Tibomé a főiskola 
szervezője a művelődési ház ré�
széről. Ő foglalkozik gondjaink�
kal, bajainkkal, nagy szeretettel 
és megértéssel.

— Milyen tervei vannak?
— Egyelőre szeretném meg�

szerezni az alapfokú nyelvvizs�
gát. Szeretném továbbá a kö�
vetkező iskolai évben a férje�
met is bevonni a tanulásba.

— További jó tanulást, szép 
eredményeket és jó egészséget 
kívánunk.

Horváth Dezső

Kalocsai Józsefné a táblánál

TANULJON ANGOLUL 
I A PMK-BAN! f

I 8 HETES, HETI 3 x 4  ÓRÁS j
tanfolyamot indítunk IX. 9- től

KEZDŐK RÉSZÉRE

Foglalkozások: du. 14 és 17 órától

A tanfolyam díja: 2300 Ft 
Beiratkozás: augusztus 26—30.,

I 9—17 óra között.
Információ: 228- 001.
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A részletes helyszíni tájékoz�
tatásra és bemutatásra a raktár 
üzemvezetőjének, Tiszai Zsolt�
nak a szobájában — jelezve az 
együttlét előnyeit és az együtt�
működés megnövekedett lehe�
tőségeit — néhány perc alatt 
összegyűltek a közös telepen el�
helyezett üzemek vezetői. Kar�
ner Tamás, a magasépítő üzem 
vezetője mindjárt ki is fejti az 
összeköltözéshez kapcsolódó át�
szervezés jelentőségét.

Nemcsak összevonás: 
ésszerű munkaszervezés

— Nem pusztán arról van itt 
szó, hogy megépült egy korsze�
rű raktár, és körécsoportosultak 
az igazgatóság ipari üzemei. Az 
eddig más- más szervezetekbe 
tartozó, de azonos feladatokat 
ellátó részlegeket ésszerűen 
össze lehetett vonni. így pél�
dául a nagy szétszórtságban 
mindegyik üzem kénytelen volt 
festésre berendezkedni. De ho�
gyan! Gyakran csak az udvaron 
tehették — ha nem esett vagy 
fújt. Itt egyetlen festöde műkö�
dik, az viszont minden igényt 
szakszerűen kielégít. Ugyanígy 
fölöslegessé vált, hogy a javí-  
tók- szerelők kisüzemi módon 
faipari munkákkal bajlódjanak, 
hisz nagyszerűen felszerelt asz�
talosműhelyünk van.

— Bár a mi munkaterüle�
tünk a telephelyen kívül esik — 
mondja Kiss Lajos, a hálózat-  
építő üzem vezetője —, az 
együttműködés előnyeit mi is 
élvezzük. Könnyebben kisegít�
jük egymást, munkáinkat 
együtt sokkal jobban meg tud�
juk szervezni, mint azelőtt. Az 
igazgatósági raktár közelsége 
és az itt kialakult raktározási 
rendszer segít minket az anyag-  
gazdálkodásban is. Ez pedig 
nem csekélység, ha meggondol�
juk, hogy 6,6 millió forintos ne�
gyedév végi anyagkészlettel 
dolgozunk, s ennek értéke idő�
közönként 15- 20 millióra is 
megnövekszik.

— Az űj környezetben, az itt 
kínálkozó munkaszervezéssel 
— vallja Szabady Imre, a javí�
tó- szerelő üzem- vezetője — a 
készülékjavítás idejét máris si�
került rövidítenünk. Pedig még 
jóformán meg sem meleged�

N em csak  a m ának  ép íte tték
Az országúton haladva is 

könnyen elolvasható, rövid, en�
nélfogva egyértelmű felirat ép�
pen eleget mond a posta szerve�
zeti felépítésében járatlan ide�
gennek. Maga a homlokzat és a 
telep hétköznapi élete is elárul�
ja, hogy ebben az intézmény�
ben az irodák csak mellérendelt 
feladatot töltenek be, elsőrendű 
szerep itt az ipari tevékenység�
nek jutott.

A postásoknak elmondjuk, 
hogy a Soproni Postaigazgató�
ság ebbe az új épületbe vonta 
össze a posta és távközlési szol�
gálat hátterét képező üzemeket, 
tehát a néhány éve már itt mű�
ködő szállítási üzemen kívül a 
hálózatépítő, a javító- szerelő és 
a magasépítő üzemet, valamint 
az igazgatóság központi raktá�
rát. Példát szolgáltatott ezáltal 
arra, hogyan lehet a jövőbe is 
tekintve összpontosítani az 
üzemfejlesztésre szánt, megle�
hetősen gyéren bugyogó (az 
igazságnak tartozunk: ezúttal 
kissé bővebben áramló) erőfor�
rásokat.

Kellő háttér nélkül 
nincs jó szolgáltatás

Az előzményekről Hollndon-  
ner László igazgatóhelyettessel 
és Nagy Csaba építéstervezővel 
(POTIBER) beszélgetünk.

— Sokat beszélünk szolgál�
tatásaink, főként a távbeszélő�
szolgálat elmaradásáról — kez�
di Hollndonner László. — Saj�
nos, ebben semmi tévedés 
sincs. Helytelenül szemléljük a 
kérdést azonban, ha nem vesz-  
szük észre, hogy a javító- szere�
lő, egyáltalán a főtevékenysé�
get kiszolgáló hálózat legalább 
ennyire elmaradt. Semmiféle 
gazdasági körülmények között 
sem fejleszthető biztonságosan 
valamilyen szolgáltatás, ha 
nincs legalábbis megközelítő 
színvonalú háttere. Igyekez�
tünk hangot adni ennek a gon�
dolatnak. Kezdetben idegenül 
csengett. A hetvenes évek ele�
jén illetékesek 5 millió forintot 
ajánlottak üzemfejlesztésre, mi 
viszont — már akkor — úgy 
véltük, hogy legalább 60 millió�
ra lenne szükség.

— Mi készülhetett volna el 
ötmillióból? Ahogy a szükség 
szerint az igazgatóság ipari üze�
mei megalakultak, hol egy- két 
irodát, hol egy kulturális helyi�
séget ürítettünk ki nekik, majd 
amint bővültek, a város külön�
böző, jól- rosszul megközelíthe�
tő pontjain szereztünk számuk�
ra mindenféle bérleményeket.

így az üzemrészek közötti 
együttműködés is döcögött, az 
üzemek közöttiről nem is be�
szélve. Lehetett volna tehát mi�
re fordítani az említett — a fel�
adat végleges megoldásához — 
csekély összeget, az eredmény 
azonban mindenképpen az lett 
volna, hogy valamivel jobb 
munka-  és szociális körülmé�
nyek között ezt az állapotot tar�
tósítjuk. Ezzel pedig nem visz-  
szük előre munkánkat, ráadá�
sul menekülésre késztetjük a 
fejlődőképes, jó szakembereket.

— Végül sikerült támogatók�
ra találnunk, velük együtt át�
lépnünk a mindenáron egysé�
ges tervezés és beruházás kiala�
kult gyakorlatát, és — több 
tervidőszakra elosztva ugyan 
— hozzáfoghattunk egy szállí�
tó, raktározó, javító- szerelő bá�
zis kialakításához, amely telep�
helyül szolgál a magas-  és 
mélyépítő feladatokat ellátó 
üzemnek is, reméljük majd ki�
egészül az igazgatóság oktatási 
központjával. A tervezésben és 
szervezésben igazi munkatárs�
ra leltünk a Postai Tervező In�
tézetből Nagy Csaba vezetőter�
vező személyében.

— Őszinte örömmel vettük 
kezünkbe a feladatot — veszi át 
a szót Nagy Csaba —, éreztük, 
hogy ez alkalmat ad tervezői 
képességeink hasznosítására. 
Tökéletesen egyetértettünk az 
igazgatósággal abban, hogy a 
kitalpalt anyagi lehetőségeket 
nem szabad egymástól elkülö�
nülő hódvárakra elaprózni, ha�
nem egységes irányításra alkal�
mas, szervezett munkát és mű�
szaki fejlesztést a jövőben is le�
hetővé tevő összevont telephe�
lyet kell létesíteni. Ezért több 
szaktervező bevonásával tanul�
mányozni kezdtük az itt elhe�
lyezendő részlegek munkáját, 
várható feladataikat, a raktár 
forgalmát, adminisztrációját. 
Minden feladatnál vizsgáltuk a 
távlati fejlesztés, továbbá szá�
mítógép alkalmazásának lehe�
tőségeit, a környezetvédelem 
követelményeit és természete�
sen a szociális ellátás szempont�
jait.

— A beruházás három ütem�
ben valósul meg. Jelen időt 
azért használunk, mert eddig 
két ütemen vagyunk éúl. Az el�
ső ütemben, 1978—79- ben a 
szállítási üzem készült el. A te�
lek megszerzése a közműfej�
lesztéssel és az ehhez kapcsoló�
dó költségekkel körülbelül 7 
millió forintot emésztett fel, az 
épület 23, berendezése pedig 10 
millióba került. Nagyjából így 
jött ki az első ütem 40 millió fo�
rintos költsége. A szállítási üze�

met most nem mutatjuk be, 
mindössze annyit mondjunk ró�
la, hogy diagnosztikai műsze�
rekkel, kocsimosó berendezés�
sel (olajfogóval, iszapcentrifu�
gával) jól felszerelt üzemről van 
szó.

— A második ütem képezi az 
egész beruházás gerincét. Ez 
foglalja magába a magas rak�
tárt, körülötte a már említett 
üzemekkel. Az ésszerű elrende�
zés (a földszinten a sok hulla�
dékkal járó. nehéz, az emeleten 
a pormentes, könnyű technoló�
gia)-  további munkaszervezést 
tesz lehetővé. Itt az épület költ�
sége (a különálló hideg raktára�
kéval együtt) 100 millió, a be�
rendezéseké 55 millió forintot 
tett ki.

— A harmadik ütem — foly�
tatja Hollndonner László —, az 
oktatási központot tartalmazza, 
a szociális létesítmények végle�
ges megoldásával. Például a je�
lenlegi — ugyancsak korszerű 
— melegítő konyhát egy min�
den igényt kielégítő, nagy ka�
pacitású főzőkonyha váltja fel, 
amely majd az összes soproni 
postaszervet ellátja zöldséggel 
és húsáruval. Az elképzelések 
szerint az épületek egy kézilab�
dapályát fognak közre. Ennek 
az ütemnek a kivitelezési ter�
veit szeretnénk a VII. ötéves 
tervben elkészíteni, sőt, ha a 
körülmények kedvezően ala�
kulnak, esetleg a kivitelezéshez 
is hozzáfogunk.

— Hallottam olyan meg�
jegyzést, hogy az igazgatósági 
terület, sőt az ország csücskébe 
telepített raktár és üzem ne�
hézkessé teszi a szállítást, meg�
növeli az útvonalakat.

— Az igazgatóság központjá�
nak földrajzi elhelyezkedése 
kétségkívül nem a legszeren�
csésebb adottság. De ha jól 
megnézzük, sem Pécs, sem Sze�
ged nem fekszik az igazgatósá�
gi terület súlypontjában. Körül�
ményeinket már meglehetősen 
régen felmértük, és kialakítot�
tuk a celldömölki hálózatépítő 
és magasépítő építésvezetősé�
get, megfelelő raktárral együtt. 
Itt tároljuk az említett két üzem 
nagy súlyú anyagait (oszlopo�
kat, betonelemeket stb.). A há-  
lép nagyobb lélegzetű tervmun�
káinak anyagszükségletét pe�
dig a Központi Anyagszertár�
ból, vagy a gyárakból rendsze�
rint egyenesen a helyszínre fu�
varozzuk. A többi szállítási fel�
adat hátrányait bőven kegyenlí-  
tik az igazgatósági székhelyen 
való működés előnyei. Gondol�
junk csak a számítógépes rak�
tárkezelés és munkaszervezés 
lehetőségeire!

tünk itt, és a felszerelésünk is 
hiányos. Már a most alkalma�
zott munkafolyamat is egészen 
más, mint a korábbi. Mégis ta�
nulmányozzuk a Bakony Mű�
vek szalagrendszerét, sőt eset�
leg igénybe is vesszük munka-  
szervezőik segítségét. Ha elké�
szül a készülékmosó berendezé�
sünk, beállíthatjuk a szalagot. 
Ennek lényege az lesz, hogy a 
javításra érkezett készülékeket 
teljesen szétszedjük, a rossz al�
katrészeket mindjárt selejtez�
zük, a megtisztított és hibátlan 
darabokból pedig — folyamato�
san továbbadva őket —, szinte 
új készülékeket szerelünk ösz-  
sze. E munkamenet várható 
eredményeként a jó minőségen, 
megbízhatóságon kívül a javí�
tási idő körülbelül felére csök�
ken. Természetesen előnyükre 
változtak az egyéb berendezé�
sek javításának feltételei is; 
hogy mást ne említsek, mint a 
nagy munkadarabok mozgatá�
sára szolgáló emelőszerkezete�
ket.

Tiszai Zsolt az összevonás 
előnyeiről beszél.

— Az igazgatóság elosztó�
raktárán kívül egységesen 
ugyanaz a személyzet kezeli a 
hálózatépítő, a javító- szerelő, a 
magasépítő és a szállítási üzem, 
továbbá a gazdasági hivatal 
anyagait, eszközeit. Már ez ma�
ga is nyilvánvaló előnyökkel 
jár. Ehhez azonban hozzá kell 
számítani, hogy az üzemek és a 
gazdasági hivatal raktárai az�
előtt szétszórva, több telephe�
lyen működtek. Az összevont 
raktárak sokféle anyaga és 
mindezek mennyisége egyrészt 
lehetővé, másrészt szükségessé 
tette egy korszerű raktározási 
és kezelési technológia kialakí�
tását, amelyre aztán kidolgoz�
ható a számítógépes program.

Maga a raktár a magas rak�
tárból és a hideg raktárakból 
áll. A hideg raktárakban tárol�
ják a készültségi anyagokat, to�
vábbá a szálanyagokat, a kábe�
leket, a göngyöleget, a bútoro�
kat. A magas raktár három tá�
rolóövezetre és a feldolgozó- , 
csomagolótérre oszlik.

Az első tárolóövezet 10 méter 
magas állványain a kézzel ke�
zelhető anyagok többnyire do�
bozokban helyezkednek el. 
Mozgatásukra felrakógépek 
szolgálnak. Ezek az állványso�
rok közti keskeny folyosókon 
függőlegesen és vízszintesen 
vezérelhető egyszemélyes fel�
vonók. Kezelőjük ülve dolgozik, 
előtte írólap és tartályok a moz�
gatott anyagokhoz.

A második övezetben a kon�
ténerekben, vagy rakodólapo�
kon tárolt anyagok részére ki�
képzett állványok vannak. 
A köztük levő, szélesebb folyo�
sókon villás targoncák mozgat�
ják az egységcsomagokat.

A harmadik övezet — állvá�
nyok nélkül — a tömbszerű 
anyagok, nagyobb egységek tá�
rolására szolgál.

A raktár légterében karzat-  
szerűen elhelyezett feldolgozó�
térben részben az érkezett 
anyagok raktározásra való elő�
készítése, részben az igényelt 
anyagok csomagolása, továbbá 
a raktári adminisztráció folyik. 
A szállításra kész csomagokat 
felvonó szállítja a földszintre, és 
targoncával továbbítják a rám�
pához álló teherkocsikra. 
Ugyancsak gépek segítségével 
bonyolódik le az anyagforga�
lom a házban levő műhelyekkel 
a raktárt körülvevő folyosókon. 
Az anyagigényt délig kell bead�
ni, hogy az összeállított készle�
tet másnap reggel zavartalanul 
át lehessen venni.

Bár a magasépítő üzem veze�
tője a munkaszervezéssel kap�
csolatban említette a korszerű 
asztalosműhelyt, ez még meg�

érdemel néhány szót. Gépi fel�
szereltségével bármilyen épü�
let-  vagy bútorasztalos feladat�
ra képes. Gyalugépe például 
egy munkadarabon öt idom 
egyidejű megmunkálására al�
kalmas. És a nagyarányú gépe�
sítettség ellenére forgács és fű�
részpor nincs a műhelyben. Jól 
működő elszívóberendezései 
valamennyit a szomszédos for�
gácskamrába gyűjtik, egyene�
sen műanyag zsákokba töltve. 
A következő helyiség a kézi 
műhely. Itt főként bútorok, 
kapcsolószekrények stb. javítá�
sa folyik. A műhelyt kiegészíti 
az elszállításra váró tárgyak tá�
rolóhelyisége.

Hasonlóképp korszerűen van 
felszerelve a lakatosműhely is. 
Hegesztő- , kézi és gépműhely�
re, valamint napianyag-  és 
készárutárolóra tagozódik. Be�
rendezései korszerűek, egysze�
rűen kezelhetők, kiküszöbölik a 
fizikai erőkifejtést, megfelelnek 
a munkavédelmi előírásoknak. 
Külön említést érdemel a he�
gesztőműhely alig észrevehető 
hanggal működő elszívóberen�
dezése.

Nagymértékben javultak 
a munkakörülmények

— A postaüzemek közös te�
lephelyének létesítését megelő�
ző állapotra azt mondta az 
igazgatóhelyettes, hogy el�
riasztja a jó szakembereket. Az 
új létesítménynek ezek szerint 
vonzania kell őket.

— Egy dolgot semmiképpen 
sem lehet kétségbe vonni — ál�
lapítja meg Pölz Ferenc tszb-  
titkár —, az érdekelt üzemek 
dolgozóinak munkakörülmé�
nyei óriási mértékben megja�
vultak. A korszerű, kényelmes 
munkahelyek, munkaeszközök, 
öltözők, mosdók csakugyan 
vonzóvá teszik a telephelyet. 
Ezenkívül szép étterem és jól 
ellátott büfé fogadja a dolgozó�
kat. A munkahely könnyen 
megközelíthető, mind a városi, 
mind a távolsági autóbusz a ka�
pu előtt áll meg. így az üzemek�
nek remélhetőleg nem lesznek 
munkaerőgondjaik. Amint hall�
juk, a régi dolgozók is szívesen 
átképezik magukat az új tech�
nológiákra. A munka szerve�
zettsége nemcsak az itteni dol�
gozókat érinti, hatása szükség�
képpen érződni fog az igazgató�
ság egész területén. A nagyobb 
teljesítmény pedig végső soron 
a jövedelmeket is kedvezően 
befolyásolja.

— Javultak a szervezeti élet 
feltételei is, hiszen az itt elhe�
lyezett üzemek egyike- másika 
viszonylag kis létszáma miatt 
nem tudott önálló alapszervet 
alkotni, széttagoltságánál fogva 
meg nehezen kapcsolódott be a 
mozgalmi életbe. A telephely 
adta lehetőségeket igyekszünk 
is az előttünk álló választások 
alkalmával hasznosítani. És ha 
a jövőbe tekintünk: a harmadik 
ütem elkészültével jócskán bő�
vülnek a művelődés és a kor�
szerű oktatás lehetőségei.

A jól ellátott érdekvédelem 
mindenesetre fontos tényezője 
a kedvező munkahelyi közér�
zetnek, amelynek tárgyi feltéte�
lei, mint láttuk, bőven megvan�
nak. Az indulást jellemző 
együttműködési készség remél�
hetőleg továbbra is megmarad, 
és kiteljesedik. Kívánjuk az itt 
dolgozóknak, hogy jelentős fel�
adatok megoldására alkalmas 
közösségekké' kovácsolódjanak, 
amelyekben a munkatárs iránti 
figyelem ugyanolyan fontos 
szabály, mint a technológiai fe�
gyelem megtartása.

Benda István
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É lje n  D ’A r ta g n a n !
Manapság a mozifilm nagy�

ságú animációs filmek divatját 
éljük. Igaz, a sort még a nagy 
varázsló, Walt Disney nyitotta 
meg 1938- ban, de azóta a váltó�
botot számos országban átvet�
ték tőle. Paul Grimmault, Jean 
Image, Brunc Bozetto és a ma�
gyarok: Jankovics Marcell,
Nepp József, Dargay Attila és 
most legutóbb Gémes József 
egyaránt próbára tették képes�
ségüket a rajzműfajnak ebben 
a fáradságos, s’nem kis költsé�
get, apparátust kívánó válfajá�
ban.

Az augusztusi műsorrendben 
szereplő filmje számára a ko�
rábbi meseadaptációktól eltérő�
en az olasz Gabriele Crisanti 
rendező szemmelláthatólag 
olyan témát választott, amely 
bár elsősorban a felnőtteknek 
szól, de az ifjú nemzedék is jól 
szórakozhat rajta. (A helyzet te�
hát megfordult, s most az apák 
miatt mennek moziba a kiseb�
bek.) A film irodalmi nyers�
anyaga ugyanis örökzöld: Du�
mas legendás Három testőre.

Azt, hogy az olyan remekmű�
vek, mint a Háború és béke, az 
Oliver Twist vagy a Goriot apó 
mitől halhatatlan, már kifejtet�
ték az irodalomtörténészek. De

vajon mi teszi kortalanná D’Ar�
tagnan históriáját? Miért búj�
ják a királynő gyémántjának, a 
Mylady bosszújának, Athos, 
Porthos, Aramis se vége, se 
hossza párbajainak. Richelieu 
bíboros ármánykodásainak his�
tóriáját az egymást váltó nem�
zedékek?

Talán azért, mert ahogy egy 
görög bölcs mondta: minden el�
folyik és minden változik, de a 
kaland még a technika ride�
gebb korában is megőrzi ro�
mantikus varázsát. Hatott a ma�
ga idején, hat ma is, és valószí�
nűleg a könyvhöz láncolja az 
embert, ameddig olvasnak a 
földtekén. A filmesek pedig eb�
ből kiindulva szívesen fordul�
nak a kalandhoz, mert tudják, 
hogy a mozgás, a változatos tá�
jak, a meglepő fordulatok, az 
éles összeütközések, az izgalom 
becsalogatja a jámbor nézőt a 
nézőtérre, hiszen — a képletet 
leegyszerűsítve — a fotó állóké�
pével szemben a film szüntelen 
mozgás.

Hát ami azt illeti, Dumas hő�
sei elég sokat mozognak, s mi�
után az olasz stábhoz utólag 
még a világhírű, magyar szár�
mazású John Halas is csatlako�
zott, a munkának karaktere is

lett. A két rendező közösen ki�
alakított felfogása erősen ironi�
kus és játékos. A stílus köny-  
nyed és a hagyományos Walt 
Disney- féle trükkfilmértelmezé-  
sen alapul. Reális, de ugyanak�
kor karikaturisztikus is minden.

A forgatókönyv megőrzi a re�
gény alapvető vonalvezetését 
(meséjét tehát nem érdemes is�
mertetni), de kedves állatfigu�
rákkal az epizódokat még fel is 
dúsítja. Ötletes szereplő példá�
ul a D'Artagnan szolgálatában 
álló bagoly, ..aki" tulajdonkép�
pen az egész sztorit elmeséli. 
Külön lelemény, hogy nem pasz-  
sZív szemlélője, hanem részese 
a cselekménysornak, hiszen a 
maga módján ő is ott‘harcol a 
muskétások oldalán. Sok az 
úgynevezett gag (vagyis kacag�
tató ötlet), amelyek a meglepe�
tés erejével hatnak az ismert 
cselekmény szövetében.

Nem jó azonban a figurák 
mozgatása és a háttér közötti vi�
szony. Ez korántsem az a bra�
vúros technika, amit Halastól 
megszoktunk. A hiányosságot 
valószínűleg az magyarázza, 
hogy az angol fél csak a forga�
tás bizonyos szakaszán lépett a 
közös produkcióba, így adott 
koncepcióba kényszerült.

E szakmai hiányosság ellené�
re azonban a magyarra szinkro�
nizált Éljen D’Artagnan kelle�
mes szórakozás. Igen sokat le�
het rajta nevetni mind a gyere�
keknek, mint a felnőtteknek, 
ami nyári szünet lévén nem 
utolsó szempont.

Ábel Péter

Jubileumi ünnepség Debrecenben
A postaforgalmi tagozaton 

végzett diákok kezdeményezé�
sére és szervezésében díszün�
nepséget rendeztek a tagozat 
beindításának 25 éves jubileu�
ma alkalmából. A rendező bi�
zottság felhívására 350 régi 
diák jelentkezett, hogy részt ve�
gyen a jubileumi ünnepségen.

Május 25- én zsongó méhkas�
hoz hasonlított a felújított Beth�
len Gábor Közgazdasági és 
Postaforgalmi Szakközépiskola, 
s a 25 éves jubileumhoz méltón 
fogadta volt postaforgalmi tago�
zaton végzett diákjait.

A díszünnepség előtt a ne�
gyed évszázad alatt végzettek 
közül, osztályonként 1- 1 fő a 
meghívott vendégekkel koszo�
rút és vörös szekfűt helyezett el 
az iskola névadójának mell�
szobrán.

A koszorúzás utáni díszün�
nepségre a Kölcsey Ferenc Mű�
velődési Központ színháztermé�
ben került sor. 11 órára zsúfolá�
sig megtelt a 400 személyes 
színházterem.

Újhelyi Istvánná, az iskola 
volt igazgatója mondott ünnepi 
beszédet. Iskolatörténeti vissza�
emlékezésében szólt arról, ho�
gyan is indult 25 évvel ezelőtt a 
közgazdász osztályok mellett a 
postaforgalmi tagozat. Kiemelte 
a főfoglalkozású postás tanárok 
— Tikász Sándor, Szabó 
György — munkáját, akiket az 
igazgatóságról bejáró, óraadó 
kollégák segítettek. Ma már 
négy főfoglalkozású szaktanár 
foglalkozik a diákokkal s közü�

lük 3, az iskola diákja volt. 
Megemlítette, hogy évekkel ez�
előtt az iskola kezdeményezte 
az országos szakmai tanulmá�
nyi versenyeket, amelyeken a 
debreceni diákok is szép siker�
rel szerepeltek.

Az iskola 1964- ben bocsátotta 
ki az első 40 végzett hallgatót, s 
azóta 771- en érettségiztek a 
postaforgalmi tagozaton. 68 szá�
zalékuk a postát választotta 
élethivatásul.

Szólt az iskola és a postaigaz�
gatóság jó kapcsolatáról, a pos�
taigazgatóság vezetőiről — dr. 
Deák Ignácról, Nagy Tibomé-  
ról, dr. Szilágyi Gáborról —, 
akik sokat tettek az iskoláért 
(valamennyien részt vettek a 
díszünnepségen).

Ezt követően dr. Szilágyi Gá�
bor, a postaigazgatóság vezető�
je szólt a szakközépiskoláról, 
melynek a megyében, városban 
rangja van, emellett a posta-  
igazgatóság szakember- után�
pótlásának egyik fontos bázisa.

Köszönetét mondott a tanári 
karnak, amelynek m l is első�
rendű szempontja, hogy felké�
szült szakembereket bocsásson 
útjára.

A díszünnepség második ré�
szében a Bethlen kamarakó�
rus, Zudor Judit szavaló, és a 
Forgó Rózsa néptáncegyüttes 
lépett fel.

Kozempel Zsuzsanna

Mi lesz veled, Várközpont?
A hazánk felszabadulásának 40. évfordulója 

tiszteletére rendezett országos postás vetélkedő 
döntőjén — ahol mint tudósító voltam jelen — 
találkoztam először Szüllő Laci bácsival, aki 
bár nyugdíjas korú, jelenleg is a Belváros Táv�
beszélő Központ dolgozója. Sőt, társadalmi 
munkásként a Muzeális Értékeket Mentő Bi�
zottság szorgos aktivistája. Tőle hallottam elő�
ször a Várközpontról.

A Posta című szaklap 1984. évi júniusi számá�
ban, Keviczky Istvánnak, a fent említett bizott�
ság vezetőjének a jegyzésével a következőket 
olvashatjuk:

„További nagy gondunk, hogy a Várközpont 
kérdése nem rendeződik. Pedig a Várközpon�
tot egészben, működőképesen, feltétlenül meg 
kell menteni a Posta számára!. . . Ha ebben 
az ügyben igen sürgősen nem történik hivata�
los postai döntés, intézkedés, úgy nagyon félő, 
hogy a Posta örökre elvesztené azt a lehetősé�
gét, hogy a Várban helyet kapjon múzeumi cél�
jaira. ”

A szóban forgó épülettömb, ahol pillanatnyi�
lag a központ működik, becses műemlékünk. 
Két oldalról, az Országház utcából és az Úri ut�
cából is megközelíthető. Eredetileg a klarisszák 
kolostora volt és a XVIII. század első felében 
épült. II. József az egyházi rendek feloszlatása 
után az épületben, az országházat és a királyi 
kúriát helyezte el. Az átalakításokat Franz An�
ton Hillebrandt, neves udvari főépítész tervez�
te. Itt találhatók az ország legszebb copf stílusú 
belső terei. A monumentális építészeti objek�
tum a XIX. század elején a helytartótanács 
székhelye lett. A múlt század végén pedig a 
Belügyminisztérium székháza.

A történelem során háromszor tartottak or�
szággyűlést termeiben. Itt rendezték a budai 
bálokat és hangversenyeket, megyegyűléseket 
és nádori fogadásokat. 1814- ben a Szentszövet�
ség három monarcháját, I. Ferencet, I. Sándort 
és III. Frigyes Vilmost táncestélyen látták itt 
vendégül. Szomorú emlék, hogy itt volt bebör�
tönözve a Martinovics- összeesküvés néhány 
vádlottja, köztük Kazinczy Ferenc, az iroda�
lomszervező, költő, és itt tartották fogságban 
gr. Batthyány Lajost, a 48- as kormány minisz�
terelnökét is.

Az épületkomplexus jelenleg a Magyar Tudo�
mányos Akadémia társadalomtudományi inté�
zeteinek székháza.

Itt található „társbérletben” a még ma is mű�
ködő egyik legrégibb automata telefonközpon�
tunk, a Várközpont.

Idézet egy levélből, melyet Rádai Mihály�
nak, a tévéből jól ismert „városvédőnek” írt tá�
jékoztatásul és támogatást kérve Keviczky Ist�
ván, a Muzeális Értékeket Mentő Bizottság ve�
zetője és Cseledy András, a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság művelődési bizottságának a 
titkára:

„ 1982 óta foglalkoztat bennünket az a terv, 
hogy az új Krisztina- központ ez év végi bekap�
csolásával tehermentesített Várközpontunkat, 
amely 1928 óta (!) folyamatosan működik, nem 
engedjük leszerelni. Ez ugyanis az egyetlen 
7A1 típusú központ, amely még eredeti állapo�
tában van. Tervünk, hogy a központot műkö�
dőképesen megőrizve, helyiségeit Távközlési 
Múzeummá alakítsuk.”

A biztottság valóban nagyszerű, nemes „har�
cot” vállalt, amikor három évvel ezelőtt meg�
kezdte Várközpont- mentő akcióját. Elképzelé�
seiket az alábbiakkal indokolják:

O a központ ma már valóban muzeális érté�
kű, ipari műemlék, leszerelése, szétszedése vé�
tek volna,

O helyileg ott van, ahol legalkalmasabb len�
ne reprezentatív, állandó távközlési múzeum lé�
tesítésére,

O a múzeumban a posta ipari tanulóinak, a 
híradástechnikai szakközépiskolásoknak, tech�
nikusjelölteknek pontos képet adhatnánk a te�
lefon fejlődéséről,

O az általános iskolásoknak nyújtott, felké�
szült kalauzolással, a szakma iránti kedvcsiná�
lással, talán a posta munkaerőhiányán is enyhí�
teni tudnánk,

O mint kiemelt műemlékterületen, a Várban 
kialakítandó múzeum és kiállítás komoly láto�
gatottságra számíthatna,

O egyben nagyszerű kuriózum, hiszen ke�
vés ország büszkélkedhetne hasonló, működő 
múzeum- telefonközponttal.

A két bizottság, a TIG művelődési bizottsága 
és a muzeális értékeket mentők — „Nem hagy�
juk magunkat!” jelszóval — határozott és pon�
tos elképzelésekkel, költségvetési tervekkel áll�
tak a TIG üzemi négyszöge elé. Úgy gondolják, 
6 millió forintra lenne szükségük az átalakítá�
sokhoz, a múzeum létesítéséhez. Talán így leír�
va soknak tűnik, de tény, hogy fővárosunk 
egyedülálló múzeummal gazdagodna, nemcsak 
a TIG, hanem az egész Magyar Posta propa�
gandáját szolgálná.

A tárgyalások folynak: a Művelődésügyi Mi�
nisztériummal, a Postamúzeummal, a Műszaki 
Múzeummal, a Budapesti Műemlékvédelmi 
Felügyelőséggel, a Magyar Posta Központjával, 
a Magyar Tudományos Akadémiával.

Mi lesz veled Várközpont?
Szeretném, hogy e lelkes, harcos szívet kívá�

nó kezdeményezés megvalósuljon.
Szeretném az elsők közt beírni, talán már 

1986 őszén a vendégkönyvbe, hogy nagyon tet�
szett a Magyar Postának Puskás Ferenc nevét 
viselő Távközlési Múzeuma.

Szeretném a terv sikerét.
A bizottságok vezetőivel a helyszínen jár�

tunkkor úgy láttuk, hogy a bejárati kapu mel�
lett még van egy „márványtáblányi” hely. Úgy 
legyen! ,

Tölg- Molnár Gábor

A kép egy követésre méltó kezdeményezésről ad hírt: ho�
gyan erősíthető az óvónők és a szülők közötti kapcsolat. Még�
hozzá minden erőltetettség és sablon nélkül, kibontakozási lehe�
tőséget adva a mindannyiunkban ott szunnyadó alkotó vágy�
nak. Az elmúlt év során remekül „összebarkácsolódott” a buda�
pesti hatos óvoda szülői munkaközössége és nevelői gárdája. És 
amit készítettek, az agyagfigurás állatkerttől a világítótoro�
nyig, az mind a gyerekeké.

— krisz —

Bemutatkozás Zsámbékon
Pontosan talán ma már lehe�

tetlen kikutatni, hogy mióta is 
támadt fel és terjedt el elemi 
erővel országosan az az igény, 
hogy egy- egy város, kultúrcent-  
rum hagyományt őrző, vagy ép�
pen teremteni kívánó kulturális 
kínálattal jelentkezzék, és be�
mutassa önmagát, kiegészítve, 
gazdagítva, sokrétűbbé téve 
nemcsak szellemi életünket. 
Ebben az egészséges folyamat�
ban sajátos helyet foglal el az 
idén harmadik alkalommal 
megrendezett, „Zsámbéki 
szombatok” eseménysorozata.

Inspirálója a csekély számú 
műemlékünk közül is kiemelke�
dő, XIII. századi, földrengés-  
hántottan is méltóságot sugárzó 
zsámbéki monostortemplom, 
melynek történelemdokumen�
táló „keretei” közé igényesen, 
biztos kézzel válogatnak sza�
badtéri előadásokat a rendez�
vénysorozat létrehozói a nyár 
másfél hónapjában: minden
szombaton mást és mást. 
A „Zsámbéki szombatok” kíná�
lata minden korosztályra és 
minden érdeklődési körre kiter�
jed.

Az idei programban — meg�
tisztelő módon — a Postások

Szakszervezetének a képvisele�
tében a Postás SE sakkozóinak 
és asztaliteniszezőinek mérkő�
zései, valamint a Postás Műve�
lődési Központ Zilahy György 
Képzőművész Stúdiójának kiál�
lítása is helyet kaptak.

Azt az igazságot, hogy a leg�
szebben fogalmazott célok is 
csak akkor életképesek, ha be�
lülről humánus érzések táplál�
ják, számomra legutóbb Zsám-  
bék példája is bizonyította. Be�
mutatkozó kiállításunk anyagá�
nak elrendezésekor, majd a ké�
pek akasztásánál önkéntes se�
gítőnk, a nyíregyházi színház 
fővilágosítója és technikusa volt 
(ismeretlenül is), megelőlegez�
ve azt a baráti légkört, amely 
jellemzője a rendezvényeknek.

Esős, szeles időben 9 órára 
gyülekeztünk az asztalitenisze�
zők, sakkozók csapatával 
együtt a Benczúr utcában, és jó 
fél órai buszozás után érkez�
tünk Zsámbékra. Előkészített 
„terep”, udvarias köszöntés 
után a sakkozók 6 táblán meg�
tett első lépései egyben a 
„Zsámbéki szombatok” kezde�
tét is jelentették. A nagyközség 
hatómban, a PEMÜ színházter�
mében pedig nem sokkal ez�

után 5 asztalnál kezdett szapo�
rán pattogni a kaucsuklabda.

A művelődési ház két bolt�
íves kiállítóhelyiségében pedig 
a Zilahy György Képzőművész 
Stúdió bemutatkozására kíván�
csiak gyülekeztek — jólesően 
szép számmal. Először Zink 
Imre, Zsámbék Nagyközségi 
Közös Tanácsának elnöke üd�
vözölte a megjelenteket, majd 
átadta a szót Megyeri László�
nak, a Postások Szakszervezete 
központi vezetősége titkárának, 
felkérve a kiállítás megnyitá�
sára.

Megyeri elvtárs hangsúlyozta 
a megtisztelő lehetőségeket te�
vékenységünk bemutatására, 
és keresztmetszetet adott a név�
adó Zilahy György eredménye�
ket elindító, létrehozó munkál�
kodásától a legfrissebb sikere�
kig. Említette, hogy a Kiváló 
Együttes címnek három ízben 
és immáron végleges elnyerése 
mellett, hazai és külföldi kiállí�
tásokon (Róma, Wroclaw, Bécs 
és az idei moszkvai magyar 
amatőr képzőművészeti kiállí�
tás) sikerrel szerepelt a kollektí�
va; egyre javul a képzőművé�
szet valamelyik ágával hiva�
tásszerűen foglalkozni vágyók

aránya, és nem utolsósorban 
ritka tényként szólt arról a ko�
héziós erőről, melynek eredmé�
nyeként az alapító tagok közül 
(27 év elteltével) többen ma is 
aktív tagjai a stúdiónak, és sze�
replői e kiállításnak.

Ezzel összefüggésben kiemel�
te, hogy ez az összetartó erő 
nem akadályozza a szemlélet 
sokszínűségét, nyitottságát, és 
hogy a stúdió továbbra is biztos 
háttérként tudhatja a szakszer�
vezetet eljövendő munkájában.

A megnyitó után kötetlen 
hangulatban folytatódott a tár�
lattal való ismerkedés, beszél�
getés a jelenlévő alkotókkal. 
Ezt követően a vendégek rövid, 
hangulatos séta keretében meg�
ismerkedtek Zsámbék néhány 
létesítményével, a nagyközség 
eredményeivel, távlati tervei�
vel.

A kiállításról frissiben el�
hangzó reflexiók lényege az 
volt, amit Nagy Katalin, a Ma�
gyar Rádió riportere is megle�
pődve fogalmazott meg hétvégi 
ajánló műsorában: a felsorakoz�
tatott művek stiláris sokszínű�
sége, és ezzel együtt színvona�
luk egyenletessége.

Reméljük, hogy zsámbéki 
„többfrontos” bemutatkozá�
sunk nemcsak számunkra je�
lentett maradandó élményt.

Topor András
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Ismerkedés Békés megyével
Országos Postás Természetbarát Találkozó Békéscsabán

Huszonharmadik alkalom�
mal adtak egymásnak randevút 
a postás természetbarátok. Ez�
úttal Békéscsabán, július 5- e és 
7- e között.

A rendezők — a Szegedi Pos�
taigazgatóság Területi Szak-  
szervezeti Bizottsága és a Bé�
késcsabai Természetjárók 
Egyesülete — rendkívül színes, 
érdekes programot állítottak 
össze. A megnyitó után tájjele�
gű tájékoztató hangzott el — 
vetítéssel együtt — Békés me�
gyéről és természetvédelmi te�
rületeiről.

Szombaton reggel ki- ki a vá�
lasztott programnak megfele�
lően, autóbuszba vagy hajóba 
szállt, hogy minél többet lásson 
a környék nevezetességeiből.

Az egyik csoportnak szak�

képzett idegenvezető mutatta 
be Mezőhegyest, és megtekint�
hették a Ménesbirtokot, vala�
mint lovasbemutatón vettek 
részt. Bizonyára mindenkinek 
emlékezetesek maradnak a Sza-  
badkígyósi Tájvédelmi Körzet 
ritka pusztai növényei, állatai 
és a parkban lévő műemlék 
kastélyegyüttes, amit Ybl Mik�
lós tervei alapján építettek.

Mások Békésről utaztak hajó�
val Szarvasra. Az ország legna�
gyobb arborétumában látható 
az öt földrész vegetációját rep�
rezentáló élő növénygyűjte�
mény.

Akik Gyulát tűzték ki ma�
guknak úticélul, a város törté�
nelmi emlékeinek megismerése 
mellett, betérhettek egy kis für�
désre a Várfürdőbe is.

Volt verseny is a javából. 
A természetjáró túraversenyre 
59 csapat nevezett. A legtöbben 
— 20 csapat — a Posta Építési 
Üzemtől jelentkeztek a ver�
senyre.

A 16 kilométeres útszakaszon 
a tájékozódás mellett elméleti 
feladatokat is meg kellett olda�
niuk a résztvevőknek. A kérdé�
sek a természetbarát- ismere�
tekre, illetve postás szakterület�
re vonatkoztak.

A győztesek az esti ünnepé�
lyes eredményhirdetésen vet�
ték át jutalmukat, akik a követ�
kezők voltak:

Csapatban: 1. Posta Építési 
Üzem (Budapest), 2. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság 3. Mis�
kolci Postaigazgatóság.

Egyéniben: 1. Lipcsei János

vezetésével a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság 1. csapata. 2. 
Cseledy András vezetésével a 
Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság 2. csapata. 3. Slezák József 
vezetésével a Dél- Pest megyei 
Távközlési Üzem csapata lett.

A kellemes nap után a han�
gulatot csak fokozta a zenés bú�
csúest.

Másnap délben bizony sokan 
mondogatták, hogy gyorsan el�
szállt ez a három nap, szeretné�
nek még tovább is maradni a 
városban.

A rendezőknek és a vendég�
látóknak köszönhetően úgy 
gondolom, sikerült még több 
postással megszerettetni ha�
zánknak e gyönyörű vidékét.

Tánczos Sándor

Sportnapközis tábor a PSE-ben Emlékverseny Debrecenben

A postás szülők nyári gyer�
mekelhelyezési gondjainak 
enyhítésére ebben az évben is 
megszervezték a sportnapközis 
tábort a Postás Sporttelepen.

Szakszervezetünk anyagi tá�
mogatást adott a sport megsze�
rettetését, az egészséges élet�
mód. kialakítását segítő rendez�
vényekhez. A PSE változatos 
programokat — például: állat�
kerti séta, Közlekedési Múzeum 
megtekintése, kirándulás a Vá�
rosligetbe, uszoda,, filmvetítés, 
társasjáték stb. — állított össze 
a hat—tizennégy éves korú 
gyermekek részére. Az elmúlt 
év 40- 60 táborlakójával szem�
ben az idén egy- egy hétre

150- 170 volt a jelentkezők szá�
ma.

A nagy létszám okozta kezde�
ti gondokon túljutva, a gyere�
kek ma már játékos formában, 
sok mozgással ismerkedhetnek 
meg a különböző sportágak 
alapelemeivel. Az atlétikai 
szakosztály edzői látják el a fel�
ügyeletet, saját sportágaikat is 
népszerűsítve.

Ha néhány aprósággal sike�
rül megkedveltetni a sportolást, 
a mozgást, talán az utánpótlási 
gondokon is enyhíteni lehetne. 
Reméljük, néhány év múlva 
sok postás gyermekkel találko�
zunk a Postás Sport Egyesület 
sportolói között. — Bg —

A területi szakszervezeti bi�
zottság és a Postás SE június 
15- én Debrecenben rendezte 
meg a Gáli Károly atlétikai em�
lékversenyt. A rossz idő ellené�
re — a verseny egész ideje alatt 
esett az eső — a három megyé�
ből 18 szakszervezeti bizottság�
tól mintegy 130 fő vetélkedett.

Az egyes versenyszámok 
győztesei:

Nők: 100 méteres síkfutás: 
Mészáros Csilla (Debrecen 1), 
200 méteres síkfutás: Ábri Eri�
ka (Debreceni Postaigazgató�
ság), távolugrás: Köves Attilá-  
né (Szolnok 2), magasugrás: 
Árvay Ágnes (Debrecen 2), 
súlylökés: Köves Attiláné
(Szolnok 2).

Férfiak: 100 méteres síkfu�
tás: Berényi Tibor (Szolnok

megyei Távközlési Üzem), 400 
méteres síkfutás: Lakatos End�
re (Mátészalka 1), 1500 méteres 
síkfutás: Bálint Zsolt (Szolnok 
2), 3000 méteres gyaloglás: Ko�
vács János (Karcag), távolug�
rás: Bartók László (Nyíregyhá�
za 2), magasugrás: Bartók
László (Nyíregyháza 2), súlylö�
kés: Lisztes Sándor (Debrecen 
15).

A szb- k közötti pontversenyt
— a mozgósításban és a verse�
nyen elért eredmények alapján
— Szolnok 2 szb nyerte meg, 
Nyíregyháza 1 szb, valamint 
Nyírbátor jszb előtt. A szolno�
kiak immár második alkalom�
mal nyerték el az emlékver�
senyre alapított vándorserleget.

Kozempel Zsuzsa

Szovjet—magyar sporttalálkozó a HTI- nél
Június 8 - án immár harmadik 

alkalommal volt sporttalálkozó 
a HTI és az ideiglenesen Ma�
gyarországon tartózkodó Déli 
Hadsereg 25 705 számú híradó�
egységének a sportolói között. 
A résztvevők asztaliteniszben, 
röplabdában és horgászásban 
versenyeztek. A verseny a Pos�
tás Sportegyesület pályáján, 
Bertalan Sándor igazgató meg�
nyitójával kezdődött. Küzdel�
mes versenyzés után a röplab�
dát a szovjet csapat nyerte 
3:0- ra, asztaliteniszben (11:5) és 
a horgászásban a magyar csa�
pat volt a jobb.

Kulcson az értékelést követő�
en Zachár Győzöné tszb- titkár 
átadta a díjakat. A szovjet és 
magyar sportolók fehérasztal 
mellett fejezték be a találkozót, 
melynek során megegyeztek a 
- jövő évi folytatásban.

— Katona—

Háromévenként rendezik 
meg a Világifjúsági Találkozót. 
Az idén Moszkva ad otthont a 
fiatalok nemzetközi fesztiváljá�
nak. Az esemény alkalmából 
régebbi VIT- ekre emlékezünk.

VÍZSZINTES
1. Itt rendezték az első, 

1947- es VIT- et. 6 . 1955- ben volt 
itt a VIT. 11. Betűjele R. 12. Zo�
mánc. 13. Költemény. 14. Ide�
gen három. 15. Személyes név�
más. 16. Európai nép. 17. 
Egészséges. 19. Védelmez. 20. 
Járom. 21. Támaszkodásra is al�
kalmas. 23. Óriáskígyó. 24. 
A vezérek egyike. 27. Tudomá�
nyos tétel. 29. Tőszámnév. 30. 
A bölény tudományos neve. 32. 
Versenyszánkó. 34. Szabvány. 
36. Afrikai politikus volt. 38. Fo�
lyadék. 39. Művész. 40. Bekötik 
a fejét. 41. AAAA. 42. Török 
tiszt. 44. Régi mértékegység. 46.
. . ., te édes. 48. Templom. 50. 
Vagy németül. 52. Előtagként 
új. 53. Falusi sütemény. 55. An�
gol sör. 56. Kálium és nitrogén. 
57. A fizetés rendszere. 59. 
Előd. 60. Tömítésre is használ�
ják. 61. Moszkvában a VIT jel�
szava. 63. Rangjelzés. 64. 
A nátrium vegyülete. 65. Állati 
lakhely.

FÜGGŐLEGES
1. Színművész (Irén). 2. Becé�

zett férfinév. 3. A fának van. 4.

Állathang. 5. Papagáj. 6 . Ma�
dár. 7. Éjfélig tart (ford.). 8 . Né�
met tanács. 9. Könnyeit hullató. 
10. Olaj. 16. Mint a vízsz. 20.. 
18. Tartalék. 20. A görög i betű. 
22. Tilos. 23. Község Dombóvár 
gócterületén. 24. Ökörcsemete. 
25. Római pénz. 26. Régi ma�
gyar férfinév. 28. Ének. 29. Itt 
volt 1962- ben a VIT. 30. Dél- eu�
rópai szél. 31. Ibsen- mü. 33. Itt 
tartották 1953- ban a VIT- et. 35. 
Szövetség. 37. Hóhér. 42. Szap�
pan márka. 43. Spanyol népi 
tánc. 45. Állami bevétel (ford.).
47. Tűzhely sütője. 48. Csapa�
dék hidegben. 49. Trikó. 51. 
Étel, szoba is van ilyen. 53. Az 
1959- es VIT színhelye. 54. Váz�
lat. 57. . . .  Derek. 58. Sportesz�
köz. 60. Építőanyag. 62. Görög 
betű.

— Bánhidi —

Beküldendő: a vízsz. 1., 6 .,
61., a függ. 29., 33. és 53.

Beküldési határidő: augusz�
tus 10 .

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Jogász, a fizetés-  
emelés, Postamúzeum, Hervé, 
Mann.

Könyvutalványt nyertek: 
Bumóczky Józsefné (Pannon�
halma), Lakos Magdolna (Mar�
cali), dr. Lőrinczi István (Sal�
gótarján), Nagy Gyuláné 
(Recsk), Tóth Béla (Környe).

Találkozunk augusztus elején
A Postások Szakszervezete, a Budapesti Társadalmi 

Testnevelési és Tömegsport Bizottság és a Postás Sport 
Egyesület közreműködésével országos postás kulturális és 
sportnapokat szervez.

Augusztus 2- án, pénteken I6.00 órakor a vizesek talál�
koznak a Római- parti postásüdülőben, hogy aztán a 6—12 
éves korú fiúk és lányok úszásban, a felnőttek pedig eve�
zésben mérjék össze erejüket, ügyességüket.

Szombaton háromnegyed nyolckor lesz az ünnepélyes 
megnyitó a PSE Egressi úti telepén, majd megkezdődnek a 
sportversenyek és szórakoztató rendezvények. 9 órától lesz 
a Stefanik Pál 20 kilométeres meghívásos, nemzetközi gya�
loglóverseny. A Postás Sporthorgász Egyesület segítségé�
vel Tasson az idén horgászverseny is lesz.

Növekszik a teniszezők tábora is, így aztán a budapesti 
Postaigazgatóság Dunakeszin levő szabadidő- létesítmé�
nyében — Rév utca 28. — számukra is versenyt rende�
zünk.

Délután 2 órától az MHSZ- Postás Repülő és Ejtőernyős 
Klub mutatja be programját. Többek között ejtőernyősök 
ugranak a sportpályán elhelyezett célkeresztbe, s láthat�
nak az érdeklődők vitorlázórepülőket és hőlégballont is.

Délután 5 órától a soroksári Ifjúsági Fúvós Zenekar ját�
szik, majd 7 órától kezdődik a diszkó. Szombaton és vasár�
nap lesznek videobemutatók és számítógépek, amelyek 
iránt az utóbbi időben igencsak megnőtt az érdeklődés.

Az ötvösök, zománcosok, játékkészítők, fafaragók, mé�
zeskalács- készítők, fazekasok és egyéb népművészek kira�
kodóvásáron mutatják be áruikat. Vasárnap a Gyermek�
színház vidám műsorral kedveskedik a legfiatalabb kor�
osztálynak.

Reméljük, hogy e rövid tájékoztatás is fölkeltette rendez�
vényünk iránt az érdeklődést, s találkozunk augusztus 
2- án, 3- án és 4- én.
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