
Az irányítás fontos láncszeme 
- a tervezés fejlesztése

A népgazdaság gazdaságirá�
nyítási rendszerének korszerű�
sítése során felülvizsgálták és 
módosították a központi irányí�
tás m inden lényeges elem ét (a 
tervezést, szabályozást, intéz�
ményi rendszert). A m unka so�
rán egyik alapkövetelm ény a 
korm ányzati és a vállalati m un�
ka határozott és egyértelm ű 
szétválasztása volt.

A posta belső életében lénye�
gében ugyanez a folyam at zaj�
lik. A korszerűsítés során egyik 
állomás a szervezet m ódosítása 
volt. Ezt követte a folyam at 
szerves részeként a belső sza�
bályozás fejlesztése (L. az 1985. 
júliusi Postás Dolgozót — 
szerk.). Végül sor került az irá�
nyítás harm adik fontos láncsze�
mének. a tervezésnek az elő�
zőkkel összhangban történő fej�
lesztésére is.

A postaszervek öntevékeny�
ségének, vállalkozókészségé�
nek kibontakozásához elenged�
hetetlenül szükséges, hogy te r�
vük a kollektíva és a vezetőség 
szám ára a hatékony gazdálko�
dást körültekintően m egalapo�
zó és előirányzó cselekvési 
program  legyen. A tervezés fő 
funkciója a vezetés, irányítás 
megalapozása, ehhez a célok ki�
tűzése és a végrehajtást szolgá�
ló tennivalók m eghatározása. 
Ez csak akkor érhető el, ha a 
terv a postaszerv saját doku�
m entum a, annak kidolgozása 
(esetleges módosítása), végre�
hajtása és utólagos értékelése a 
gazdálkodó szerv feladata. 
A postai belső tervezési rend�
szerben is szét kell választani a 
M agyar Posta és a postaszer�
vek terveinek közvetlen kap�
csolatát. M ás- más funkciót kell 
m indkettőnek betöltenie. Ez 
nem  jelenti szükségképpen a 
központi irányítás gyengítését, 
hanem  éppen erősíti azt, hisz 
most m ár valóban a folyamatok 
egészére kell a központnak 
koncentrálnia; a végrehajtás 
pedig kellő m ozgásteret kap a 
helyileg legkedvezőbb megol�
dások kiválasztására.

A tervezés dem okratizálásá�
ra, arra, hogy a postaszervek az 
éves tervek kialakításában te �
vékenyebben részt vehessenek, 
m ár eddig is történtek erőfeszí�
tések, kezdem ényezések. Egyik 
módszer az előtervek rendszere 
volt. A postaszintű terv  kialakí�
tásához, azt megelőzően, a pos�
taszervek kidolgozták tervel�
képzeléseiket. Ezután hosszas 
tervalku következett, s a végén 
az előtervhez képest lényege�
sen eltérő tervet fogadtak el. Ez 
formálissá tette a fórumok terv -  
tárgyalását.

A jelzett feszültségek feloldá�
sára bevezették az előtervek he�
lyett az úgynevezett intézkedési 
javaslatok kidolgozásának 
rendszerét. Ennek lényege: a 
végrehajtó szervek az éves fel�
adatok ellátásához szükséges�
nek ítélt intézkedésekre javas�
latokat adtak. Ezek egy része

postaszervi szintű, egy kisebb 
része postaszintű volt. A javas�
latok lényegében az információ 
szerepét hivatottak betölteni a 
különböző szintű tervek kidol�
gozásához. A javaslatok kellő 
szűrés u tán  szám szerűsítve ke�
rültek  be á gazdasági tervbe. 
N éhány év tapasztalata azt m u�
tatta, hogy a központi irányító�
szerv (a M agyar Posta Köz�
pontja) nem  kapott igazán ér�
dem leges többletinform ációt a 
végrehajtó  szolgálattól, a javas�
latok zöme nem  szám szerűsít�
hető, a tervbe nehezen vagy 
egyáltalán nem  építhető be. 
A m ódszer nem  társadalm así -  
to tta a tervezést, egy szűk appa�
rátus többletfeladatává lett.

Célszerű áttekinteni, a teljes�
ség igénye nélkül, eddigi te rve�
zési rendszerünk néhány je l�
lemző m om entum át, am ely a 
tervezés igazi dem okratizálódá�
sát nem  segítette elő:

O A tervalku szükségszerű�
en teljesítm ény - visszatartásra 
ösztönözte a postaszerveket, 
hisz érdekük  abban nyilvánult 
meg, hogy alacsony szinten fo�
gadtassák el a velük szem ben 
kialakított m ennyiségi és m inő�
ségi követelm ényeket, hogy 
m ajd ezeket túlteljesítve kedve�
zőbb pozíciót érjenek el.

O Nem fűződött érzékelhető 
érdekeltségük belső tartalékaik 
feltárásához, az erőforrásokkal 
való takarékoskodáshoz, a jobb 
m unkaszervezéshez, egyszóval 
a hatékonyabb gazdálkodás�
hoz.

O A tervezés nem  tudott tár-  
sadalm asulni. Egy apparátus 
feladatává szűkült le. Nem sike�
rü lt a végrehajtó szerveket 
mozgósítani, illetve a bevoná�
suk formális. A szaktevékeny�
séget irányítók nem  folynak 
kellően bele a tervezésbe, 
ugyanakkor a gazdálkodást 
érintő számos kérdésben intéz�
kednek, döntenek. Nem érvé�
nyesül a gazdálkodásért felelős 
szervezeti egység koordinálási 
felelőssége. Lényeges, m egha�
tározó terü letekre vonatkozó 
döntések (beruházás, szociálpo�
litika, fenntartási tevékenység) 
nem  a tervkoordináció kereté�
ben születnek, nem egyszer ide�
gen testkén t és nem  szerves al�
kotóelem ként épülnek be a 
tervbe.

O A postaszerveknek m ini�
mális lehetőségük van arra, 
hogy m ind az eszközök, anya�
gok, m ind a dolgozói juttatások 
tekintetében súlypontot képez�
zenek, átcsoportosítsanak, a fel�
adatokat a területi igényekhez 
igazítsák.

O A számviteli és elszám olá�
si rendszerünk nem  ad biztos és 
egyértelm ű értékelést arra', 
hogy az azonos tevékenységet 
ellátók között m iben és milyen 
nagyságrendű különbségek 
vannak, azaz nem  ism erjük 
m unkájuk hatékonyságát.

O A tervezés időponthoz 
van kötve, nem  folyamatos in�

form ációáram lásra és feldolgo�
zásra épül.

(Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a felsorolt tényezők v ita t�
hatók. Végül is m inden néző�
pont kérdése. Lehet vitatkozni, 
készek is vagyunk rá, m ert 
meggyőződésünk, hogy csak a 
nézetek ütköztetése vihet előre; 
a dem okráciának része ez is.)

A felsorolt néhány tényező is 
m egm utatja, milyen irányba 
kellene elmozdulni, ha valóban 
társadalm asítani kívánjuk a 
tervezést, és m ég jobban moz�
gósítani akarjuk az érdekelte�
ket a hatékonyságot erőteljesen 
javító célok m eghatározására, 
és a m egvalósítást szolgáló fel�
adatok teljesítésére.

Az új tervezési rendszer ki�
alakításának tehát legfőbb cél�
jai:

•  a tervezés legyen össz�
hangban a belső szabályozási 
rendszerrel, fokozza a posta�
szervek önállóságát, erősítse a 
gazdálkodás hatékonyságának 
jav ítására irányuló érdekeltsé�
güket;

•  tegye költségérzékennyé 
a postaszervek gazdálkodását;

•  tegye lehetővé a posta�
szervek gazdálkodásának tá r�
gyilagos összehasonlítását;

•  valós képet adjon a veze�
tőknek az egyes szolgáltatások 
helyzetének gazdasági elem zé�
séhez, a tarifapolitika kialakítá�
sához;

•  érvényesüljön a végrehaj�
tó szerveknek a tervek kialakí�
tásába való beleszólási joga;

•  erősödjék a terv koordiná�
ciós szerepe;

•  a fórum ok ne csak terv is�
m ertető, hanem  érdekegyeztető 
funkciót is töltsenek be.

Az elképzelések szerint a te r�
vezés új rendszerének beveze�
tése a jövő év során várható, de 
a m ár kialakult elvek az 1986. 
évi terv kidolgozásakor is érvé�
nyesüljenek. A tervezési tevé�
kenység jövő évi szabályozása 
állandó keret, m ódszertani se�
gédletet jelentene. Az éves te r�
vek indításánál csak a szabá�
lyozásban rögzítettől eltérő, ki�
egészítő feladatokkal kapcsolat�
ban intézkedne a központ, és az 
időszerű évi információkat, pél�
dául a belső szabályozó m érté�
keit közölné. Ennek eredm é�
nyeként a postaszervek előre és 
saját feladataikhoz igazodva 
tudnának  felkészülni a szakte�
rü letüket érintő tervidőszaki in �
tézkedések kidolgozására, a te r�
vezési, m unkában  való közre�
m űködésre. A postaszintű te rv �
nek és a postaszervek terveinek 
közvetlen kapcsolata m egszű�
nik. A postaszintű terv kialakí�
tásához term észetesen m egfele�
lő információt szolgáltatnak a 
postaszervek, de nem  többet. 
Terveiket a kapott központi in�

formációk és u tasítások (bérfej�
lesztés m értéke, központi dön�
tésű beruházások, fenntartás 
stb.) figyelem bevételével önál�
lóan alakítják ki. A központi 
akarat és elképzelés érvényesí�
tését - r  hasonlóan a népgazda�
ság irányítási rendszeréhez — a 
belső szabályozó hivatott bizto�
sítani. Az új érdekeltségnek a 
korábbinál erőteljesebb ösztön�
ző jellege a takarékos költség -  
gazdálkodásra, a belső ta rta lé�
kok intenzív feltárására, a m i�
nél jobb eredm ény és m inőségi 
színvonal elérésére motiválja a 
postaszerveket, így az összpos-  
tai és a helyi érdek azonos irá�
nyú.

Az új belső szabályozó és a 
tervezési metodika, a szervezet�
korszerűsítéshez kapcsolódó 
hatáskör - átrendeződés m ind új 
szemléletet, a m egszokottól el�
térő gondolkodásm ódot kíván 
vezetőktől és vezetettektől egy�
aránt. Tisztán lá tnunk  kell, 
hogy itt egy folyam atról van 
szó, s nem  varázsütésre történő 
átváltozásról. H iba lenne a te r�
vezésben is a dem okratizáló�
dást azonnal szám on kérni, 
vagy ugrásszerű  eredm énynö�
vekedést elvárni.

Mit szeretnénk m ár 1986- ban 
elérni? Induljon m eg a m ásként 
való gondolkodás m ind a szak�
ma, m ind a partne r szakszerve�
zeti szervek részéről. Együtt ke�
ressék az előkészítésbe a végre�
hajtó szervek aktív  bevonásá�
nak lehetőségeit, mellőzve m in�
den formális elemet. M indazon 
kérdésekben, am elyekben a 
postaszerv dönt, a területről ka�
pott jelzések és igények alapján 
alternatív  javaslat is készüljön, 
és a bizalm itestület legyen az 
érdekütköztető és egyeztető fó�
rum , am elyen a postaszerv egé�
sze érdekének érvényesítésével 
választják ki az adott időszakra 
legkedvezőbb megoldásokat. 
T erem tsenek összhangot a ren �
delkezésre álló nagyobb érde�
keltségi alap és a teljesítm é�
nyelvárás között. O lyan tervet 
adjanak a dolgozók kezébe, 
am elyből egyértelm ű szám uk�
ra, hogy mi a m unkahelyükkel 
szem beni igény, mi az, am it 
többletként kérnek, és ehhez 
milyen többletju ttatás jár. H a�
tározzanak m eg olyan kapacitá�
son felüli többleteredm ényt ho�
zó feladatokat, hozzárendelve 
az érte járó anyagi ju tta tást is, 
am elyekre a brigádok vállal�
kozhatnak.

Végül az időütemezés: 1985. 
decem ber közepén tárgyalja a 
postaszintű tervet a központi 
vezetőség. 1986 januárjában  a 
postaszervek m egkapják a 
szükséges információkat, közte 
a belső szabályozó mértékeit.

M árcius elején - közepén kell 
bizalm itestületi ülésen m egtár�
gyalni, m ajd m árcius végéig 
zárni a tervet.

Ritter Péter

Kongresszusra
készülődve

S z a k sz e r v e ze tü n k b e n  befejeződtek az  
alap- és középszervek vá lasztása i és közeledik kongresz- 
szusunk. A z  elm últ — eredm ényes, ugyanakkor sok tekin �
tetben a korábbiaknál nehezebb — 5 év m unkájáró l a bi�
za lm iak, a főb iza lm iak, az alap- és középszervezeti veze �
tő testületek beszám oltak és egyútta l törekedtek a követke �
ző  évek főbb szakszervezeti fe la d a ta in a k  megjelölésére is. 
A választásokra nagy felelősséggel készü ltek szervezete �
ink. Figyelemre méltó, hogy a b iza lm iak beszám olói és 
m egválasztásuk irán t a korábbiaknál nagyobb volt a z ér �
deklődés. Tagságunk egyre jobban igényli a b iza lm iak  
rendszeres, érdem i m unkájá t, és ennek megfelelően most 
nagyobb figyelm et fo rd íto tt szem élyük m egválasztására  
is.

A  tagság élt a vá lasztási rendszer új, dem okratikusabb  
lehetőségeivel. Egyetértéssel fogadta, hogy a csoport tag �
ja in a k  sorából vá laszto tt szem élyek jelölik a bizalm it, elő�
zetes vélem énykérés alapján. A  legtöbb helyen ez a lka �
lom m al is n y ílta n  vá laszto tták  meg a bizalm it, de 16 szá �
za lékban éltek a titkos vá lasztás lehetőségével, és több he�
lyen előfordult kettős jelölés is.

A  vá lasztások kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben za j �
lottak. Fontos esem ényei vo ltak a m unkahe lyi életnek  — 
fe llend íte tték  a m unkát. Ez kifejeződött a nagyszám ú  
részvételben, az aktív, széles körű v itákban  és a  tenni 
akarásban, va lam in t abban is, hogy a tagság felelősség- 
teljesen élt a vá lasztás dem okratikusabb szabályaival, ha 
kellett kr itiku san  ítélte meg a szakszervezeti m unkát, 
ugyanakkor a z elért eredm ényekért, a végzett m unkáénf 
elism erését és köszönetét n y ilvá n íto tta  a tisztségviselők �
nek.

A v á la sz tá so k o n  elhangzott vélem ényekt ja �
vaslatok fon to s részét képezik  kongresszusunk előkészíté �
sének. A  tapaszta la tok  egy részét m ár a XII. kongresszus 
határozattervezetében is figyelem be vettük. A z  a jó szelle �
mű, dem okratikus vita, am ely a tervezet fe le tt a közel�
m ú ltban  országosan fo ly t, m egerősítette a zt a vélem é �
nyünket, hogy szakszervezetünk közpon ti vezetőségének  
helyzetm egítélése, és az országos sz in tű  szakszervezeti 
fe la d a ta in k  kijelölése összhangban van azokkal a reális 
igényekkel, kritikákkal, am elyek tagságunk részéről meg �
fogalm azódtak. S zá m u n kra  ez a legfontosabb, m ert a zt 
bizonyítja , hogy szakszervezetünk vá laszto tt vezető testü �
letéi m inden  szin ten  a valóságnak megfelelően ism erik a 
posta eredm ényeit és gondjait, a szakszervezeti m unka  jó 
törekvéseit, hiányosságait, és m egvan a z eltökélt szándék  
a szakszervezeti m unka  további javítására . Egységes a 
központi és az a lapszervezeti vélem ény abban is, hogy a 
következő  5 évben m elyek szakszerveze tünk  fő  feladatai. 
Ennek a közös gondolkodásnak az erősítése szükséges a 
kongresszusra való további fe lkészülésben és m agán a 
kongresszuson is.

Reálisan kell m érlegelnünk, hogy m ilyen  céljaink va n �
nak meg m áris, m elyeknek terem thetők meg a m egvalósí�
tá si feltételei, és m it kell tennünk  a posta  hatékonyabb  
szolgáltatói m u n ká já n a k  segítése céljából, s hogy dolgo �
zó ink  élet- és m unkakörü lm ényeit érezhetőbben ja v íth a s �
suk.

K o n g resszu su n k o n  ism ét úgy kell bem uta t �
n u n k  a postás dolgozóknak a szolgálta tás jav ítása  céljá �
ból te tt erőfeszítéseit, hogy a közvélem ény reálisabban is �
merje és ítélje meg a végze tt m u n ká t és a gondokat. Hogy 
ne a postásokat m araszta lják  el olyan m egoldatlan kér �
désekért, am elyek népgazdaságunk anyag i helyzetéből 
fa ka d ó a n  évek óta nem  oldhatók meg, s nem  a posta  rossz 
m unkájából következnek. Term észetesen a jobb szolgálta �
táshoz sajá t m un ká n kb a n  is további m inőségi vá ltozáso �
ka t kell elérnünk.

T apaszta la ta ink szerin t a kongresszusi kü ldö ttek k ivá �
lasztására  m in d en ü tt nagy gondot ford íto ttak . A  m in tegy  
85 ezres tagságunkat 279 kü ldö tt képviseli, akiknek a la �
posan  fe lkészü lve kell állást fog la ln iuk  szakszervezeti 
m ozga lm unk soron lévő fe la d a ta in a k  m eghatározásában, 
és meg kell vá la szta n iu k  a z  ú j kö zpon ti vezetőséget és a 
szám vizsgáló  bizottságot.

Csáki Lászlóné



Kongresszustól kongresszusig

Nem beavatkozás — segítség
Beszélgetés a központi számvizsgáló bizottság vezetőiével

A Postások Szakszervezete 
XI. kongresszusának határoza�
tában  így fogalm azódott m eg a 
számvizsgáló bizottság feladata 
a következő öt esztendőre: „A 
számvizsgáló bizottságoknak 
tovább kell fejleszteniük m un�
kájuk társadalm asítását, irányí�
tási, ellenőrzési rendszerét.” 
Hogyan sikerült megfelelni 
ezeknek a követelm ényeknek?

Fekete Ottó, a  központi szám-  
vizsgáló bizottság elnöke így 
foglalta össze ezt az időszakot:

— A rra törekedtünk, hogy 
érvényre ju ttassuk  a kongresz -  
szusi határozatot, m unkánkban 
a szakszervezetek XXIV. kong�
resszusának határozatait, az 
alapszabályt, valam int a SZOT 
elnökségének az 1980. június 
30- i állásfoglalását tekintjük 
iránym utatónak. B izottságunk 
m unkája megfelelt a követel�
m ényeknek, feladatainkat — 
bár nem  m aradéktalanul j — 
összességében eredm ényesen 
hajtottuk végre. Azért nem  va�
gyunk egyértelm űen m egelé�
gedve, m ert akadályozza, hogy 
m unkánk fejlődése a kívántnál 
lassúbb ütem ű volt. H aladtunk, 
de nem  elég gyorsan; sokat te t�
tünk  a szervezettebb, hatéko�
nyabb m unkáért, ennek ellené�
re m ég m indig akadnak a te rü �
leti szakszervezeti bizottságok 
m ellett csupán form álisan m ű�
ködő számvizsgáló bizottságok.

— M ilyen  fe lada toka t látott 
el a bizottság?

— Tevékenységünk kettős: 
egyfelől rendszeresen felülvizs�
gáltuk szakszervezetünk köz�
pontjának és a Postás M űvelő�
dési K özpontnak a pénzügyi 
gazdálkodását — különösen fi�
gyelem be véve a takarékossá�
got, a társadalm i és a szervezeti 
tulajdon védelmét. M ásrészt el�
vi és gyakorlati segítséget nyúj�
tottunk az alapszervezetek és a 
tszb - k m ellett működő szám-  
vizsgáló bizottságoknak. Cé�
lunk az volt, hogy önállóságuk 
tiszteletben tartásával adjunk 
irányelveket, ú tm utatást m un�
kájukhoz. M egküldtük szám uk�
ra ügyrendünket, éves beszá�
m olóinkat és m unkatervünket, 
azzal a céllal, hogy ők is adja�
nak segítséget nekünk  ellenőr�
zési terveink kialakításához.

A tszb - k m ellett m űködő szám-  
vizsgáló bizottságok részére két 
alkalom m al konzultációs érte �
kezletet tartottunk, ism ertetve 
az időszerű szakszervezeti fel�
adatokat; az elnökök és a bizott�
sági tagok szám ára pedig kép�
zést, továbbképzést szervez�
tünk.

— Kilenc tszb és 40 alapszer�
vezeti számvizsgáló bizottság 
tagjaival személyes beszélgeté�
seket folytattunk, s ezek a ta �
pasztalatcserék arról győztek 
m eg bennünket, hogy egyetér�
téssel és m egelégedéssel fogad�
ták  kezdem ényezéseinket, s 
hogy keveslik és nagyon igény�
lik a tám ogatást, a segítséget 
m unkájukhoz. O lykor úgy érez�
tük, hogy egyes bizottságok el�
szigetelődtek, form álisan m ű�
ködnek, s ennek okát az évtize�
dek alatt kialakult és megrögző�
dött helytelen gyakorlatban lá t�
juk. Ezt a rossz beidegződést 
akarjuk a jövőben is helyes 
irányba terelni, változtatni a bi�
zottságokkal való kapcsolaton, 
a valós életnek és a feladatok�
nak megfelelő tevékenységre 
serkenteni a bizottságokat — il�
letve a tszb - kkel elism ertetni e 
bizottságok létét, m unkáját. 
A kadnak olyan helyi bizottsá�
gok, am elyek a számvizsgáló 
m unka helyét, értékét nem  is�
m erik pontosan, a számvizsgáló 
bizottság feladatával, jogaival 
nincsenek tisztában, nem  ism e�
rik az alapszabályt, s éppen 
ezért felszínes a m űködésük. 
Talán ez azért van így, m ert a 
legtöbb m unkahelyen a gazdál�
kodással kapcsolatos kérdések 
nem  hozzák „m ozgásba” a tag �
ságot, a pénzügyi tém ákról nem  
alakul ki vita. A szakszervezeti 
taggyűléseken sok m indenről 
folyik szó, de azt kevesen vetik 
fel: mégis mi tö rtén t a bizottsá�
gokra bízott pénzzel, m ire fordí�
tották a sokszor nem  is kis ösz-  
szegeket. S ezek a szakszerve�
zeti szervek, am elyek m ellé vá�
lasztották e bizottságokat, m a�
guk sem kérik ki a vélem ényü�
ket, gyakorlatilag nem  használ�
ják  fel a napi m unkához őket. 
A tszb - k m ellett működő szám-  
vizsgáló bizottságok így gyak�
ran  az alapszabályban foglalta�
kat sem teljesítik, nevezetesen 
azt a követelm ényt, hogy ne

hagyják m agukra a tszb - k eze�
ket a  csoportokat, s hogy a bi�
zottságba tartozók vélem ényét 
ne a m unkába való beavatko�
zásnak, hanem  segítségnek, a 
napi kontaktus elengedhetetlen 
részének tekintsék.

— A z  eltelt öt esztendő  ta �
pa szta la ta i n y ilvá n  m egszab �
já k  a további m unka  irányát. 
M ilyen összesített következte �
téseket von tak le erről az idő �
szakról?

— Szakszervezetünk elnök�
sége nagyon sokat tesz a 
részfeladatok jobb m egszerve�
zésének segítéséért, például a 
számvizsgáló bizottságok tag ja�
inak rendszeres továbbképzésé�
vel. Ennek ellenére sem haté�
kony m indenütt a m unka, nem 
alkalm azzák a gyakorlatban a 
tanfolyam okon hallottakat, 
nem  érzékelik az elemzések lé�
nyegét. Ezért m unkatervüket, 
ügyrendjüket sem tudják  a cé�
loknak megfelelően összeállíta�
ni, pontosan kidolgozni, s be�
számoló jelentéseik sem elég 
alaposak. Sok gondot okoz a te�
rületi szétszórtság is. Ennek kö�
vetkezm énye, hogy a tagok 
csak kis részt vállalnak, szinte 
m inden m unkát az elnökök vé�
geznek el egym aguk.

— H ogyan lehet a h iányos �
ságokon jav ítan i?

— Ezek nem  elvi, szervezeti 
jellegű gondok, hanem  a gya�
korlatból, a rossz m ódszerekből 
adódnak. M egoldásukhoz nem 
kellenek új .intézkedések, az 
alapszabályban, a SZOT elnök�
ségének 1980- as állásfoglalásá�
ban m egfogalm azottak követ�
kezetes m egvalósítását igény�
lik. Eleget kell tenni azoknak az 
előírásoknak, am elyek az ellen�
őrzés, a segítés, az irányítás ta r�
talm ának, form ájának finom ítá�
sát, hatékonyságának fokozását 
követelik. Ahol m ár ebben az öt 
esztendőben sikerült m indezek�
nek eleget tenni, ott valóban ja �
vult, fejlődött a számvizsgáló 
bizottságok m unkája. Jelzi ezt az 
is, hogy nőtt a bizottsági tagok 
presztízse, a korábbi időszaknál 
többen részesültek elism erés�
ben, kaptak  kitüntetést a szám-  
vizsgáló bizottságok tagjai kö�
zül.

r- 3-

A társadalmi tulajdon védelméért
A M agyar Posta Központjá�

nak m egbízásából 1985. novem �
ber 12- én tt - védelm i hetet szer�
vezett és kiállítást nyitott m eg a 
Posta Járm űtelep.

Szükség volt erre, m ert a kö�
zös tu lajdont — ezt a majd 
m indannyiunk által féltett k in�
cset — sokféle veszély fenyege�
ti: a gondatlanság, a felelőtlen�
ség, a szakértelem  hiánya, a 
technológiai fegyelem m egsér�
tése, elemi csapások, s végül, 
de nem  utolsósorban, sajnos, 
meg kell em líteni az em beri ön�
zésen, kapzsiságon alapuló ha�
szonszerzést, a tudatos eltulaj�

donítást is. A felsorolás nyil�
vánvalóan nem  teljes, m int 
ahogy a társadalm i tulajdont 
ért károk, veszteségek nagyob�
bik hányada forintosítva nem  is 
tartható  nyilván. M ert például 
az üzemi büfében indokolatla�
nul eltöltött negyedórákat ki 
tartja  számon, pedig a fizetett 
m unkaidőalap is végső soron 
társadalm i tulajdon és term é�
szetesen érték. És hadd tegyem  
hozzá: valószínűleg  a legna �
gyobb értékünk.

A kiállítás csak arra vállal�
kozhatott, hogy néhány kézzel�
fogható tárgyi bizonyítékkal 
szem léltesse veszteségeinket.

A rendelkezésünkre álló ada�
tokból m egállapítható például, 
hogy az elm últ 2 évben a J á r �
m űtelepen 3 millió 350 ezer, il�
letve 2 millió 570 ezer forint é r�
tékű kár keletkezett, am elyből 
2 millió 480 ezer, illetve 2 millió 
310 ezer forint saját hibás, gon�
datlanságból bekövetkezett 
gépkocsirongálás. A tt terhére 
elkövetett eltulajdonítás össze�
ge ugyanebben az időszakban 
27 000 forint volt.

A Járm űtelep  szakmai és tá r�
sadalm i vezetői által foganatosí�
tott intézkedések, am elyeket 
m ég számos kisebb - nagyobb 
jelentőségű megelőző intézke�
dés is kiegészített, javították a 
Járm űtelep  tt - helyzetét, de még 
n e m je tté k  sérthetetlenné.

A kiállítás célja elsősorban a 
közfigyelem ráirányítása a tá r�
sadalm i vagyont érintő károk 
okaira, s ezen keresztül vala�
m ennyiünk felelősségérzeté�
nek, tenni akarásának  fokozása 
volt. A közös gondolkodással, 
közös akaratta l megvalósított 
megelőző intézkedések m ellett 
szükség van az egységes, közös 
szemlélet kialakítására is, 
am ely nem  tesz különbséget az 
egyéni és köztulajdon terhére 
elkövetett vétség, a szerszám el�
tulajdonítással és a munkaidő 
alatti „lógással” okozott kár kö�
zött. Egyiket is, m ásikat is el�
ítéli.

Noéh Gedeon

KITÜNTETÉSEK
Szakszervezetünk elnöksége — a Népsza�

va Lap-  és Könyvkiadó V állalattal egyetér�
tésben — a 67. sajtónap alkalm ából a N ép�
szava terjesztésében kiemelkedő m unkát 
végzettek közül .

Szakszervezeti Munkáért 
oklevél

kitüntetésben részesítette: Botos Elekné  h ír�
lapfelelőst (Siklós postahivatal), B ónizsné  
Foki Éva  terjesztési előadót (Budapesti H ír�

lap Hivatal), Gombos István  terjesztési - elő�
adót (Győr 1 postahivatal), Keresztes K lára  
hivatalvezető - helyettest (Pesterzsébet 1 pos�
tahivatal), K ovács P etem é  terjesztési cso�
portvezetőt (Hírlap - előfizetési és Lapellátási 
Iroda), M itruska Józsefné  h írlapárus ügyin�
tézőt (Miskolc 1 postahivatal) és Sim ánd i 
Péterné terjesztési előadót (Budapesti Posta�
igazgatóság törzs).

Munka és bizalom
O któber végével jelentős ál�

lomásához érkezett a szakszer�
vezeti m unka. Ekkor fejeződtek 
be alapszervezeteinknél a vá�
lasztások.

Ezek a választások egy folya�
m atnak  a részei voltak, m égpe�
dig igen lényeges és m eghatá�
rozó részei. Ugyanis ha azt 
m ondjuk — és ez igaz —, hogy 
a szervezeti élet szín terei“ az 
alapszervezetek, akkor az a lap �
szervezetnél választott tisztség -  
viselőket a szervezeti, m ozgal�
mi m unka pillérjeinek, m otor�
jainak tekinthetjük.

M iképpen zajlottak le a v á �
lasztások? A választói értekezle�
teknél megközelítően fele- fele 
arányban érvényesült a bizal�
m itestületi forma, illetve az ösz-  
szevont taggyűlés. A körzeti 
szakszervezeti bizottságoknál 
általában küldöttválasztói érte�
kezletet tartottak. A küldöttér�
tekezleteknek a bizalm iak és bi�
zalm ihelyettesek autom atiku�
san résztvevői voltak, de a de�
m okratizm us szélesítése végett 
további 5 fő u tán  — de voltak 
olyan helyek, ahol 4 fő u tán  — 
választottak küldöttet. Az é r�
deklődést jellemezte, hogy sok 
helyen a küldötteken kívül töb�
ben eljöttek a választói értekez�
letre. A részvétel megközelí�
tően 90 százalékos volt. A dol�
gozók részéről az igényesség — 
a tartalm i kérdéseken tú l — az 
ünnepélyes rendezésben is 
m egnyilvánult. Nagy gondot 
fordítottak a választások körül�
ményeire, kulturáltságára.

Külön köszönet illeti m eg 
azokat a postás kollégákat, akik 
azzal is m egtisztelték ezt az al�
kalm at, hogy az oly sok véle�
m ény és észrevétel alapján ki�
alakított postás egyenruhában  
jöttek el. Bem utatva ezzel azt is, 
hogy a jogos kritikák ellenére, 
ha valaki gondozza ruhájá t és 
vigyáz rá, nagyon szépek, és a 
postát m éltóan reprezentálóak 
ezek a ruhák.

A választások előkészítése és 
segítése céljából a területi szak-  
szervezeti bizottságok instruk -  
tori rendszert alakítottak ki. 
M egítélésünk szerint ez jó gya�
korlat volt, m ert így m indegyik 
alapszervezetnél volt egy fele�
lős személy, aki az alapszerve�
zet m unkáját a választások so�
rán  segítette és figyelemmel k í�
sérte.

Új vonása volt az 1985- ös vá�
lasztásoknak az, hogy a válasz�
tások káderelőkészítéséért a je �
lölőbizottságok a felelősök. 
A jelölőbizottságok felelősség�
gel végezték ezt a m unkájukat. 
Igyekeztek valam ennyi dolgozó 
vélem ényét megism erni. A ta �
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a jelölést végzők nagy se�
gítséget kap tak  a tagságtól — 
nyílt és őszinte vélem énynyil�
vánításukkal. A dolgozói véle�
m ények alapján a jelölőbizott�
ságok éltek a szabályzat adta 
többes jelölés lehetőségével. 
U gyanakkor szükséges m egje�
gyezni, hogy voltak olyan alap�
szervezetek, am elyek tévesen 
úgy ítélték m eg — elsősorban a 
titkár személyénél, hogy a de�
m okratizm us csak abban  az 
esetben van meg, ha többes je �
lölés van, m ég akkor is, ha nem  
tud tak  a funkcióra két m egkö�
zelítően azonosan alkalm as sze�
m élyt javasolni.

A kétszakaszos választással 
nagyon kevés alapszervezet élt, 
de a lehetőségét — mely a tag �

ság döntési hatáskörébe utalta 
a választás közvetlen vagy köz�
vetett form ában történő m egva�
lósítását — m egelégedéssel fo�
gadták.

A választói értekezletekre a 
beszámolók nagy igényesség�
gel készültek. A legtöbb helyen 
jóval a választás előtt elkezdték 
az összeállítást, így megfelelő 
idő ju to tt a tényanyagok össze�
gyűjtésére, melyekhez az, éves 
beszám olókat is felhasználták. 
Volt olyan alapszerv, am elyik�
nél a beszámolót írásban kiad�
ták, de legtöbben szóban te r�
jesztették elő. A beszámolók 
többsége önkritikus volt, a 
m egvalósított feladatok m ellett 
a hiányosságokat is felvetette. 
Az alapszervezetek többsége 
nem  állt m eg az értékelésnél, 
igyekezett következtetéseket le�
vonni olyan szempontból, hogy 
a lehetőségekhez m érten meg-  
tettek - e m indent a tagság érde�
kében. Ezeknél az alapszerve�
zeteknél a  beszámolók jó alapot 
adtak  a további feladatok m eg�
határozásához.

Az aktivitást, a vélem énynyil�
ván ítást alapjában m eghatároz�
ta, hogy a beszámolók hogyan, 
milyen form ában kerültek a vá�
lasztói értekezlet elé. Ahol is�
m ert volt folyam atában a szak-  
szervezeti m unka a tagság ré �
széről, ott az elismerés, az 
együttgondolkodás volt a je l�
lemző. Ahol a beszámolókat 
nem  kellő előkészítéssel, elem �
zéssel tárgyalták, ott a véle�
m énynyilvánításokra a bírálat 
volt a jellemző. Fejlődés tapasz�
talható abban, hogy tényszerű�
en és konkrétan  szóltak a helyi 
szakszervezeti m unkáról. A be�
szám olókra általában a realitás�
ra való törekvés, a torzításm en�
tes értékelés, az eredm ények és 
hiányosságok körültekintő, ala�
pos szám bavétele volt a jellem �
ző.

Az alapszervezeti választáso�
kat követték a területi szakszer�
vezeti bizottsági választások. 
A területi választások jó politi�
kai légkörben zajlottak le.

M inden választói értekezlet a 
helyi társadalm i élet fontos ese�
m énye volt, ezt jellemezte az is, 
hogy azokon a megyei politikai 
szervek m agas szintű képvise�
lettel vettek részt, továbbá a 
megyei lapok részletes tájékoz�
ta tást adtak a választói értekez�
letekről.

Ma m ár m egállapítható, hogy 
a választások m indenütt m egfe�
lelően voltak előkészítve. A tit�
kár az elkövetkezendő öt évre 
m indenütt újra m egkapta a tag�
ság bizalmát. Ez a tény bizo�
nyítja azt is, hogy a nehéz gaz�
dasági körülm ények, a posta 
belső gondjai ellenére a szak-  
szervezeti képviseletet és ér�
dekvédelm et a tagság összessé�
gében m egfelelőnek tartotta.

Az alap -  és középszervi vá�
lasztásokon a szervezeti életen 
tú l a hozzászólások döntő része 
a napi m unkával, m unkafeltéte�
lekkel, a posta társadalm i m eg�
ítélésével, az életszínvonal és 
életkörülm ények alakulásával 
foglalkozott. A m unkahelyi 
problém ák felvetése ellenére 
sem váltak helyi érdekeltségű 
fórum okká az értekezletek, 
m ert az eredm ényeket és gon�
dokat a többség összpostai ösz-  
szefüggésben tá rta  fel.

A dolgozók részéről a legjel-  
lerrizőbb felvetések a követke�
zők voltak: .

9  Kevés a főszezoni csalá�
dos, teljes ellátású üdülési lehe�
tőség. Szenvedélyesen szóltak 
arról, hogy évente egy - egy 
alapszervezetnek csak kettő, 
esetleg három  családos beutaló 
jut.

9 Általános m egállapítás, 
hogy az éves bérfejlesztések az 
önerős kezdem ényezések elle�
nére sem érték el azt a szintet, 
am elyet a m unka m ennyisége, 
nehézsége és a hírközlés tá rsa�
dalm i szükségessége indokolna. 
T ovábbra is kérik, hogy a szak-  
szervezet képviselje a postás 
dolgozók társadalm i helyének, 
szerepének, végzett m unkájá�
nak megfelelő anyagi elism eré�
sét.

9 A  távbeszélő - , távíró -  és 
távgépíró - kezelők m int egész�
ségre ártalm as m unkakörök�
ben foglalkoztatottak — kérik a 
m unkaidő csökkentését.

9 Öröm mel és m eghatott�
sággal szóltak a Postások Szak-  
szervezetének központja, illetve 
a területi szakszervezeti bizott�
ságok által a nyugdíjasok részé�
re adott pénzbeni tám ogatások�
ról. U gyanakkor felvetették, 
hogy a nyugdíjasok, elsősorban 
a kisnyugdíjasok helyzetén 
alapvetően ez nem változtat, ,és 
ezt nem  lehet m egoldásnak te�
kinteni. Élesen szorgalm azták a 
nyugdíjasoknál az állami intéz�
kedést a reálérték megőrzésére, 
illetve m inden nyugdíjnak 
olyan szintű em elésére, hogy 
abból m eg lehessen élni.

9 Javasolták, hogy a ked�
vezm ényes ju ttatások m egőrzé�
sét, szinten ta rtásá t szakszerve�
zetünk továbbra is tekintse 
alapvető feladatának.

9 Visszatérő gondként je�
lentkezett — m ert még mindig 
nem  m egoldott — a tüzelőellá�
tás hiánya.

9 A nyugdíjasok részéről 
m erült fel, hogy az évente ka�
pott és fel nem  használt utazási 
kedvezm ényt a következő év�
ben is igénybe vehessék.

9 A tagság úgy ítéli meg, 
hogy a fogyasztói árak  és a ke�
resetek közötti arány kezd meg-  
bomlani. A keresetek nem  
em elkednek olyan m értékben, 
m int az árak. Itt nem  a bejelen�
te tt árem eléseket sérelm ezik el�
sősorban. hanem  azokat, am e�
lyeket be sem jelentenek és 
szinte követhetetlenül nap m int 
nap tapasztalhatók. Sürgetően 
igénylik az árak  állami ellenőr�
zését.

9 Továbbra sem értenek 
egyet — elsősorban a kistelepü�
lések lakói — a területfejleszté�
si hozzájárulással. Úgy érzik, 
hogy társadalm i m unkával ed�
dig is jelentősen hozzájárultak 
lakóhelyük fejlesztéséhez, szé�
pítéséhez. Ezt általában tovább�
ra  is felajánlják, de a pénzbeni 
hozzájárulást túlzottnak tartják.

Ö sszességében m egállapítha�
tó, hogy a választások a Postá�
sok Szakszervezete választási 
határozatának és szabályzatá�
nak megfelelően történtek. 
A postás dolgozók hangulata, 
politikai hozzáállása a m unka 
eredm ényességében m egnyil�
vánult. Ezt a politikai aktivitást, 
előrevivő és jobbító szándékú 
vélem énynyilvánítást képvisel�
jék m ajd a dolgozók érdekében 
szakszervezetünk 1986 jan u ár�
jában  tartandó XII. kongresz -  
szusának küldöttei is.

Kissné Barabás Györgyi
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K ongresszustól kongresszusig

A tagdíjak visszakerülnek a dolgozókhoz
A szakszervezet tevékenysé�

gében igen jelentős szerepe van 
a pénzügyi m unkának. Az el�
m últ öt esztendőt bem utató 
számsorok, táblázatok nagyon 
sok m unkát rejtenek m aguk�
ban, s azt is tükrözik, hogy az 
alapszervezetek m ennyi gon�
dossággal foglalkoztak a ren �
delkezésükre álló anyagi eszkö�
zökkel, s hogy a vezető testü le�
tek nagy figyelemmel kísérték 
a bevételeknek a megfelelő cél�
ra való hasznosítását.

A kongresszusra való készü�
lődés gazdálkodási szám vetésé�
ről Sáhó Sándom é, a pénzügyi 
osztály vezetője a következő 
összegezést adta:

— Szakszervezetünk XI. 
kongresszusi határozatának 
megfelelően a rendelkezésünk�
re álló forrásokat — term észete�
sen az ésszerű takarékosság fi�
gyelem bevételével — szakszer�
vezeti feladataink m aradékta�
lan m egvalósítására fordítot�
tuk. Fontos feladatunknak te �
kintettük, s tartjuk  a jövőben is 
a politikai célok m egvalósításá�
nak segítését, a tagság szociális, 
kulturális ellátásának javítását. 
M indenképpen arra tö rek�
szünk, hogy közvetlenül a tag �
ságnak ju ttassuk  vissza a ren �
delkezésünkre álló összegeket.

— A szervezettség és a tag �
díj- befizetési készség szakszer�
vezetünknél igen jó. Ezt a szín�
vonalat igyekszünk m egtartani, 
s ebből a célból rendszeresen fi�
gyelemmel kísérjük az alap�
szervezetek m unkáját évköz�
ben is. Évente két alkalom m al 
beszám oltatjuk őket gazdálko�
dásukról, a pénzügyi m unkát 
Végző tisztségviselők szám ára 
évente egy - két alkalom m al tan �
folyami oktatást szerveztünk. 
Revizori hálózatunk is e m un�
k á t segítve végzi rendszeres el�
lenőrzéseit. A gazdálkodás 
alapjául szolgáló bevételek 
1980 óta 33,4 százalékkal nőt�
tek; ennek m integy három ne�
gyed része a tagdíjbevételek 
növekedéséből származik. 
A XI. kongresszus óta tag lét�
szám unk 5388 fővel gyarapo�

dott, s 1984 végén m ár 84 688 
szakszervezeti tagunk  volt. 
A postás dolgozók szám ának 
gyarapodása term észetesen a 
szakszervezeti tagságot is nö�
velte, de növekedett a nyugdíja�
sok, jogfenntartók, tanulók szá�
ma is. A szervezettségi szint az 
1980. évi 96,9 százalékról tavaly 
decem ber végéig 97,4 százalék�
ra nőtt. amivel a tizenkilenc 
ágazati szakszervezet között a 
harm adik helyet foglaljuk el. 
A szervezettség javítását, illet�
ve az elért eredm ény m egtartá�
sát szakszervezeti szerveink lé�
nyeges feladatuknak tekintet�
ték. Az átigazolások folyam a�
tosságáról, a tagszervezésről a 
választott tisztségviselők rend�
szeresen gondoskodtak. Em el�
lett szakszervezetünknél a tag -  
díjfizetési készség is kiem elke�
dő.

— A Postások Szakszerveze �
tében a példam uta tó  szerve �
zettség u tal arra is, hogy a 
m egfelelő irányítás, szervezés 
m ellett a dolgozók valóban fe �
gyelm ezetten  tesznek eleget a 
m ozgalom  fe lada ta inak?

— M inden bizonnyal. Jó  pél�
da erre a SZOT által indított 
szolidaritási akció, am elynek 
keretében 1980- ban 1 millió 110 
ezer forintért, 1982- ben pedig 
990 ezer forintért vásároltak 
dolgozóink bélyeget. Az ágazati 
szakszervezetek sorában az el�
sők között, példam utatóan te t�
tünk  eleget ennek a hum ánus 
nemzetközi kötelezettségünk�
nek. E ladatlan bélyeg alapszer�
vezeteinknél egy sem m aradt.

— Jelentős szerepe van  a 
gazdasági m unkában  a segé�
lyezésnek. H ogyan a laku lt ez, 
a sokak életét m egkönnyítő  te�
vékenység ?

— A  SZOT elnöksége felül�
vizsgálta és 1983. decem ber 7- i 
határozatában m ódosította a 
szakszervezeti segélyezés rend�
szerét. A segélyezési célokra 
fordítható összegek arányának  
m eghatározása 1983- ban a 
szakszervezeti központok h a�
táskörébe került. A Postások 
Szakszervezetének központi ve�
zetősége a határozat szellem é�

ben úgy döntött, hogy az alap�
szervek éves bruttó  tagdíjbevé�
telük húsz százalékát fordítsák 
segélyezésre. A beszámolási 
időszakban 22,5 millió forintot 
használtak fel az alapszerveze�
tek erre a célra — ez az összeg 
a bruttó tagdíjbevételnek csu�
pán a 15,5 százaléka, ami azt 
jelzi, hogy bár nagyon sok a rá �
szoruló, a rendelkezésre álló ke�
re t egy részét más területen 
használták fel. A rra is figyel�
meztet ez a szám, hogy a jövő�
ben komoly feladatnak kell te �
kinteni a határozat m aradékta�
lan végrehajtását, s a segélye�
zési rendszert jó néhány alap�
szervezetnél m eg kell reform ál�
ni. A szakszervezeti tisztségvi�
selőknek sokkal körültekintőb�
ben kell kiválasztaniuk — ha 
kell, m egkeresniük — azokat az 
em bereket, akik a leginkább rá �
szorulnak erre a segítségre, s 
nem  szabad elaprózni a pénzt, 
hanem  kom olyabb összeget 
kell adni a valóban rászorulók�
nak. A szakszervezeti bizottsá�
goknak pedig olykor nem et is 
kell m ondaniuk, ha úgy látják, 
hogy valaki m egalapozatlanul 
jelentkezik pénzért.

— Az alapszervezetek pénz�
ügyi forrásait növelte a vállalati 
jóléti és kulturális alapból ka�
pott tám ogatás is. így  jelentős 
lehetőség nyílt kulturális, szo�
ciális, üdülési és sportcélok 
m egvalósítására is. Ez igen 
kedvező lehetőség, és ezzel is a 
postás dolgozók élet-  és m unka -  
körülm ényeinek, szociális ellá�
tottságának színvonalát kell 
emelni. Ilyen alapon is segíteni 
kell, hogy minél többen tud ja�
nak  üdülni, sportolni, ku ltu rá�
lódni.

— A  Postások Szakszerveze �
ténél m ár hagyom ány a n yug �
díjasokkal való törődés. H o �
gyan  sikerü lt ezt m egvalósíta �
n i a  pénzügyi tám ogatásban?

— A m integy nyolcvanöt�
ezer szakszervezeti tagunkból a 
nyugdíjasok m ajdnem  egyne�
gyed részt tesznek ki. Ezért tu �
lajdonképpen nagyon „sze�
gény” szakszervezet vagyunk,

hiszen e réteg egészen kis ösz-  
szegű tagdíjat fizet. Mindezek 
ellenére igyekszünk m inden tá �
m ogatást m egadni a rászoruló 
idős em bereknek. Az idősek 
éve alkalm ából a kétezer, illet�
ve kétezer- ötszáz forint alatti 
nyugdíjjal rendelkezőket több 
m int ötmillió forintos tám oga�
tásban  részesítettük. A tám oga�
tás m értéke tehát jelentős, de 
m ég így sem tud tunk  helyzetü�
kön kellően javítani, mivel ez 
össztársadalm i gond.

— Sokan kérdezik, s m anap �
ság egyre inkább szám on  kérő  
jelleggel: m it ad tu la jdonkép �
pen  a tagoknak a szakszerve �
zet?

— Az érdekvédelm en, é r�
dekképviseleten kívül segíti a 
szolgáltatást, ami m inden pos�
tás dolgozó közös érdeke. De 
ezen felül, hogy csak néhány 
konkrétum ot soroljak a m ár el�
m ondottakon kívül: üdülője�
gyet, intézm ényes segélyeket, s 
évente egyszer ötvenszázalékos 
vasúti jegyet — ezeket a szak-  
szervezeti tagság jogán kapják 
a dolgozók. A szociális jellegű 
ráfordítások 1980 és 1984 között 
19,5 millió forintot tettek  ki. 
K ulturális célokra: ism eretter�
jesztésre, politikai oktatásra, 
kulturális intézm ények tám oga�
tására  öt év alatt 29,4 millió fo�
rintot fordítottak alapszerveze�
teink. Jelentősen, 76 százalék�
kal nőttek a sporttal összefüggő 
kiadások. A szakszervezeti bi�
zottságok által szervezett kü �
lönféle. háziversenyekre, baj�
nokságok szervezésére, ver�
senydíjakra, bérletekre, sport�
szerekre öt év alatt 5,1 milliót 
fordítottak.

— M it m u ta t öt év szám ve �
tése?

— Lényegében fegyelm e�
zettséget a pénzügyi m unkában 
is, de a jövőben m ég többet kell 
törődnünk a tagság igényeinek 
a kielégítésével, a lehetőségek 
és az igények összhangjának a 
m egterem tésével, illetve közelí�
tésével, a valóban rászorulók 
fokozottabb segítésével.

Rácz Judit

Jogászok a társadalomért A központi v e z e tő s é g  tárgyalta
A M agyar Jogász Szövetség 

ötévente rendezi m eg a tá rsa�
dalm unk érdeklődésére is 
igényt tartó, a jogi élet időszerű 
kérdéseivel foglalkozó országos 
m unkaértekezleteit. A X. orszá�
gos értekezletre ez év október 
11 —13- án, Siófokon került sor.

Dr. M arkója Im re  igazság�
ügyi m iniszternek „Az MSZM P 
XIII. kongresszusa és a jogfej�
lődés” című megnyitó előadását 
követően 18 szekcióülés foglal�
kozott az időszerű jogpolitikai, 
jogtudom ányi, jogalkalm azási 
kérdésekkel. Az előadások, kor-  
referátum ok és hozzászólások 
az MSZM P XIII. kongresszusá�
nak határozataira tám aszkodva 
rám utattak  a különböző jogte�
rületek társadalm i összefüggé�
seire, továbbfejlesztésük lehető�
ségeire, a lehetséges elméleti 
következtetéseire; felölelték a 
tárgyalt tém ák legfontosabb 
jogpolitikai, jogalkQtási és jog-  
alkalm azási kérdéseit. Nagy fi�
gyelmet fordítottak azokra a 
jogi összefüggésekre is, am e�
lyek a közvélem ényt foglalkoz�
tatják, s am elyek a társadalm i 
problém ák m egoldásában külö�
nös jelentőségűek.

A nagyon színes tablóból ne�
héz kiválasztani a posta terü le�
tére is kiható tém ákat, mégis 
néhányat meg kell em lítenem : 
így például az állam igazgatás 
központi irányítása fejlesztésé�
nek néhány időszerű problém á�
jával. a m unkaerő -  és bérgaz�
dálkodás, valam int a szociálpo�
litika időszerű kérdéseivel, a 
m unkaviszonyra vonatkozó sza�

bályozással, a gyakorlat és a 
vállalati gazdálkodás összefüg�
géseivel. és nem  utolsósorban a 
családjogi törvény m ódosításá�
nak elvi kérdéseivel foglakozó�
kat.

A jogalkotói m unka követel�
m ényei m ellett a jogász szak�
em berek sokrétű feladatait az 
igazságügyi m iniszter előadása 
találóan foglalta össze. A figye�
lem re méltó és m egszívlelendő 
gondolatokból külön is ki kell 
em elnem  azokat, am elyek a tá r�
sadalom  szolgálatára irányul�
tak.

Abból kell kiindulni, hogy 
társadalm i rendszerünk szilárd, 
de elsősorban a jogász szakem �
bereknek kell felfigyelniük a r�
ra, hogy a jogrend épületében a 
repedés jelei ne m utatkozza�
nak, a társadalm i jogtudat ne 
gyengüljön, az állam polgári fe�
gyelem ne lazuljon, az amorális 
em beri m agatartások köre ne 
szélesedjen, az erkölcsi és jogi 
norm ákat egyaránt ta rtsák  be 
m ind a vezetők, m ind a vezetet�
tek.

A társadalom  szám ára akkor 
teljes értékű a jogászi m unka, 
ha az egyesíti m agában a m eg�
előző, a konfliktusfeloldó és 
szervező funkciókat. A jogászi 
felelősség pedig ott kezdődik, 
ha a jogász szakem berek a tá r�
sadalom ra, a kollektívára és az 
egyénre kiható negatív  jelensé�
geket nem csak időben jelzik, de 
azok orvoslására is bátran  vál�
lalkoznak. A hogyan a m iniszter 
m ondta: „A jogász legyen a tá r�
sadalom  orvosa is!”

Dr. Ágoston Katalin

Novem ber 20- án ü lést tarto tt 
szakszervezetünk központi ve�
zetősége. N apirenden volt a 
Postások Szakszervezetének 
XII. kongresszusára készült do�
kum entum ok m egvitatása, azaz 
a központi vezetőség írásos be�
számolója az előző kongresszus 
óta végzett m unkáról, a kong�
resszus határozattervezete, va�
lam int javaslat a XII. kongresz -  
szus szóbeli beszám olójának 
vázlatára.

Azért, hogy a vélem ények 
minél szélesebb köre m egis�
m erhető legyen, a beszámolót a 
kv m ellett működő különböző 
m unkabizottságok, a határozat-  
tervezetet pedig a területi szak-  
szervezeti bizottságok az alap�
szervi titkárokkal kibővített

tszb - üléseken előzetesen megvi�
tatták. Az itt elhangzott észre�
vételekkel kiegészítve kerültek  a 
dokum entum ok a testü let elé. 
A központi vezetőség az írásos 
dokum entum okat, valam int a 
szóbeli beszámoló vázlatát elfo�
gadta és a  kongresszus elé ter-  
jeszthetőnek tartotta.

Ezt követően a kv m egválasz�
totta a Postások Szakszervezete 
XII. kongresszusának m unka -  
bizottságait, nevezetesen:

— a kongresszus titkárságát,
— a jelölőbizottságot.
— a szavazatszedő bizottsá�

got,
— a m andátum vizsgáló bi�

zottságot,
— a határozatszövegező bi�

zottságot.

Benke Gézáné, szakszervezetünk elnöke, Csáki Lászlóné főtitkár és 
Szlovatsik Károly SZOT-titkár

A fenntartási ösztönzőrendszer tapasztalatai
A műszaki fenntartás terü le�

tén 1985. február 1- jével — ala�
pos előkészítő m unka után, kí�
sérleti jelleggel — ösztönző�
rendszert vezettek be. A közel�
m últban elnökhelyettesi érte �
kezleten, szakszervezetünk pe�
dig elnökségi ülésen vitatta 
m eg és értékelte a gyakorlati 
m egvalósítás féléves tapaszta�
latait.

Kedvező eredmények

A vezetékes távközlés vala�
m ennyi terü letét érintő ösztön�
zőrendszer — alkalm azási ne�
hézségei és a kezdeti bizonyta�
lanságok ellenére — kedvező 
eredm ényeket hozott.

Az ösztönzőrendszerrel szem �
beni igény az volt, hogy általa 
csökkenjen a krónikus kapaci�
táshiány, erősödjön és fokozód�
jon a fenntartási tevékenység, 
am ely által javul a hírközlő-  
rendszer m űködőképessége, a 
szolgáltattás minősége, továbbá 
növekedjen az árbevétel.

A helyszíni tapasztalatokból 
és az v. adatszolgáltatásokból 
m egállapítható, hogy az ösztön�
zőrendszer által

— erősödött a fenntartási te �
vékenység, annak  prioritása é r�
vényesül;

— előtérbe került a tervsze�
rű megelőző karban tartás, fo�
lyam atossá, tervszerűbbé vál�
tak  a tm k - m unkák;

— ham arabb  felism erhető a 
felújítási és nagyjavítási m un�
kák szükségessége, s ezek m eg�
oldásához segítséget is ad;

— kedvezően alakultak a m i�
nőségi param éterek;

— javult a m unkák m inősé�
ge, a m unkafegyelem ;

— em elkedett a term elésirá�
nyítás színvonala, elsősorban a 
rendszeres feladatkiírás és a 
szám onkérés révén;

— következetesebben érvé�
nyesül a munka  szerinti díjazás 
elve.

Fél év tapasztalata kevés ah �
hoz, hogy a rendszert, illetve a 
kitűzött célok teljesítését reáli�
san meg lehessen ítélni. Az ed�
digi eredm ények azonban bizta�
tóak.

Nőtt a létszám

.Az ösztönzővel m egvalósított 
keresetnövekedés vonzóbbá 
tette a fenntartási m unkát. M ár 
az első félévben érzékelhető 
volt a létszám stabilizálódása, 
m ajd m egindult a létszám növe�
kedési folyamat. Ennek ered�
m ényeként m ár mintegy 
150- nel többen végeznek te rv �
szerű megelőző karbantartási 
m unkákat és hibaelhárítást.

Normaóratöbblet

Az ösztönzőrendszerben az 
egyéni feltétel a kiírt tmk- fel-  
adat teljesítése. Ehhez kapcso�
lódik az ösztönző 50- 80 százalé�
ka. Az első félévben a norm a�
óra - teljesítés átlag 105.8 száza�
lékos volt. A túlteljesítés m in t�
egy 130 ezer norm aóratöbbletet 
eredm ényezett. Ez 50 karban �
tartó  félévi m unkaidőalapját he�
lyettesítette, illetve pótolta.

Minőség

Az ösztönző csoportos feltéte�
leiként a minőségi m utatókat 
határoztuk meg. Az elm últ idő�
szak kevés ahhoz, hogy az ösz�
tönzőnek a m inőségi m utatókra 
gyakorolt hatásá t reálisan, 
szám szerűen értékelni lehes�
sen. Az azonban m egállapítha�
tó. hogy a m utatók értékei ked�
vezően alakultak. Például: a 
postaszintű híváshatékonyság 
0,3 százalékponttal jobb. m int a 

1 m últ év azonos időszakában.

Árbevétel

Az ösztönzőrendszer üzemi 
szintű feltétele a távbeszélő - be�
vételi tervek, illetve a tervezett 
im pulzusszám  teljesítése. Az, ér�
tékelt időszakban ez a feltétel 
nem  teljesült, jelentős volt a le�
m aradás. A m utatókhoz kap�
csolt ösztönző bér lényegesen 
csökkent, a tervezettnek alig 
több m int a felét kapták meg az 
érdekeltek. Ez azt mutatja, 
hogy az árbevételtől való elm a�
radáshoz képest lényegesen na�
gyobb m értékű volt a szankcio�
nálás az ösztönzőben. A posta -  
sze.rvek feltehetően szigorúbb 
feltételeket határoztak m eg üze�
mi szintre egyes esetekben.

Javuló munka

Az ösztönző bevezetésével az 
egész fenntartásban  szemlélet-  
változás észlelhető, mind az irá�
nyításban. m ind a végrehajtás�
ban. K ialakult a három szintű 
(üzemi, igazgatósági, központi) 
ellenőrzési rendszer.

A közvetlen term elésirányí�
tás rendszeres napi ellenőrzése 
fokozódott, a követelm ényrend�
szer által tám asztott m agasabb 
szervezettségi színvonal kedve�
zően hatott a term elésirányítás 
szintjére. G yakorlattá vált a 
szám onkérés, és szükség esetén 
a szankcionálás. Az első félév�
ben több m int 200 esetben 
csökkent az érdekeltek ösztön�
ző bére annak következtében, 
hogy a feltételeket nem teljesí�
tették. Továbbá: 51 kizárás tör�
tént. Ennek főbb okai: az igazo�
latlan m ulasztás, a m unkafe�
gyelmi vétség, a teljesítm ény�
lap nem  vagy nem megfelelő 
vezetése, a technológiai fegye�
lem elhanyagolása, a valótlan 
adatközlés.

A középfokú postaszervek (a 
távközlési ellenőrzési csoportok 
ellenőrző m éréseit is beleértve) 
50—150 esetben végeztek a fél 
év alatt ellenőrzést.

A M agyar Posta Központja 
84 napot fordított az ellenőrzés�
re és a gondok helyszíni m eg�
beszélésére. Ezenkívül igazga�
tói értekezleten és országos 
konferencia keretében vitatta 
m eg a felvetett problém ákat, és 
alakította ki álláspontját az egy�
séges eljárás elősegítésére.

További tennivalók
«

Az eltelt időszak tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy az ösztön�
zőrendszer működőképes, m eg�
szüntetése nem  indokolt. K ísér�
leti jellegét továbbra is fenn 
kell tartani, és újabb értékelés�
re 1986 első félévének végén 
vissza kell térni.

Ez év végéig felül kell vizs�
gálni:

- r  az ösztönző bér elszámo�
lásával összefüggésben a m ű�
szaki számadási, az analitikus 
nyilvántartási rendszert. Az ad�
minisztráció csökkentése végett 
ki kell’ szűrni a párhuzam os 
nyilvántartásokat:

— az ösztönzőrendszer egyé�
ni. illetve csoportos százalékos 
arányának megoszlását a posta�
szervek észrevételei alapján.

Szakszervezetünk elnöksége 
fontosnak tartja  az ösztönző�
rendszer további, folyamatos fi�
gyelem m el kísérését. Felkéri a 
területi szakszervezeti bizottsá�
gokat. az alapszerveket és a 
szakszervezeti aktivistákat, 
hogy az eltelt kísérleti időszak�
hoz hasonlóan tovább is felelős�
séggel vegyenek részt a felme�
rülő kérdések, gondok megol�
dásában. tegyenek meg min�
dent az ösztönzőrendszer sike�
réért.

Tóth Pálné
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Prágában is győztek

A szocialista országok pos�
tás távírászai — 1985. október 
28- a és novem ber 1 - je között — 
negyedik alkalom m al m érhet�
ték össze tudásukat nemzetközi 
versenyen. A rendező ország ez 
alkalom mal Csehszlovákia volt, 
és a házigazda szerepét a 
CSSZSZK postásszakszerveze�
tének központi bizottsága, vala�
m int a Szövetségi Postaügyi 
M inisztérium látta el.

A rendezőkön kívül hét or�
szág — Bulgária, Lengyelor�
szág, M agyarország, a Ném et 
D em okratikus Köztársaság. Ro�
mánia. Szovjetunió és Vietnam 
— távírászai neveztek és vettek 
részt országonként 2- 2 fővel a 
prágai versenyen. A m agyar 
színeket Varga M argit és S zá �
lai Lajos, ..a várnai győzők" 
(1983) képviselték, m indketten

a Központi Távíró Hivatal dol�
gozói.

Nem véletlen, hogy verseny�
zőinket éppen igy m utatjuk be. 
hiszen m ár az is egyfajta pszi�
chikai m egterhelést jelentett, 
hogy több csapat — főként a 
bolgárok — bevallottan készült 
a visszavágásra. Versenyzőink 
helyzetét tovább nehezítette 
egy aprónak látszó, a verseny 
kim enetele szem pontjából 
azonban lényeges technikai 
problém a, hogy a nálunk is 
használt géptípus (T—100) kin�
ti példányain néhány írásjel 
máshol volt elhelyezve, m int itt�
hon. Izgalm as versenynek néz�
tünk  tehát elébe.

Házigazdáink igen kellemes 
környezetet és — nagyon apró�
lékos előkészítéssel — jó tech�
nikai feltételeket terem tettek a

versenyhez. Volt .lehetőség a 
gépekkel való ism erkedésre, 
egy kis tréningre, és a verseny�
napot megelőző estén a Laterna 
Magica előadásán kulturális él�
m ényt jelentő kikapcsolódásra 
is.

A nemzetközi zsűri, am ely az 
egyes országok küldöttségeinek 
szakmai képviselőiből tevődött 
össze, végül is az eredeti kiírás�
tól kissé eltérő, a távírászok ré�
szére viszont m indenképpen 
szigorúbb feltételrendszerben 
állapodott meg. Érzékeltetésül 
talán csak annyit, hogy m int�
egy 3000 jel továbbítása volt a 
feladat, 440 m ásodperces alap�
idővel. ami 400 körüli percen�
kénti leütést kívánt.

Nem kis büszkeségünkre 
szolgált tehát, am ikor m egtud�
tuk, hogy ezt a sebességet egye�
dül a m agyar kislány tud ta te l�
jesíteni, és Szalai kolléga, vagy 
ahogy mi hívtuk, Lajosunk is 
csak egy hajszállal m arad t el e t�
től. A kkor m ár éreztük, hogy jó 
eredm ényre szám íthatunk.

Az értékelést követő m ásnapi 
eredm ényhirdetés — am ely ün �

nepélyes külsőségekkel történt 
— egyértelm űen bizonyította, 
hogy a két évvel ezelőtti várnai 
siker nem  volt véletlen. A m a�
gyar csapat ism ét első helyezést 
ért el. Az eredm ény elsősorban 
versenyzőink kiegyensúlyozott 
teljesítm ényének volt köszön�
hető, hiszen az egyéni verseny�
ben Varga M argit a negyedik, 
Szalai Lajos pedig az ötödik h e �
lyen végzett, m inimális különb�
séggel elm aradva az első h á�
rom helyezettől.

Az elért eredm ény ju talm a a 
sikerélm ényen fölül névre 
szóló, díszes oklevél, egy - egy 
gyönyörű kristályváza, vala�
m int m indaz az élmény, am e�
lyet vendéglátóink a P rágában  
töltött három  teljes nap prog�
ram jával nyújtottak a résztve�
vőknek.

A csapatot hazatérésünk 
után  fogadta szakszervezetünk 
főtitkára, valam int vendégül 
lá tták  a posta vezetői is, köszö-  
netüket kifejezve a kiemelkedő 
teljesítm ényért.

Mészáros József

Négy évtized után
„Megfogyva bár, de törve 

nem  . . .”- e veretes szavak ju to t�
tak eszem be a közelmúltban, 
am ikor — hosszabb idő után — 
m egláttam  Pom ozi Miklóst, 
Vác 1 postahivatal nyugdíjas 
vezetőjét.

— Bizony, jó néhány kilót le�
adtam, de most m ár lényegesen 
jobban érzem m agam  a m űtét 
után, hála az orvostudom ány�
nak — mondja. — M ár nyugdí�
jas vagyok, pedig abban re�
m énykedtem , hogy m ég „ráte�
szek" a m ár ledolgozott 42 
évemre, és belépek azon keve�
sek soraiba, akik 45 év után is 
szolgálták a postát, az em bere�
ket — folytatja szerényen.

Elgondolkodtató, hogy szinte 
elrepült ez a négy évtized azóta, 
hogy m egism erkedtünk a Bu�
dapest 72- es postahivatalban, 
m int egészen fiatal postanöven�
dékek. Azokban a nehéz évek�
ben kezdődött Pomozi Miklós 
postáskodása is, am ikor még a 
m ásodik világháború m érte 
szenvedéseit E urópára és igy 
hazánkra is.

Pomozi Miklós a felszabadu�
lást Vác 1 postahivatalnál érte 
meg (tősgyökeres váci), m ajd az 
inflációs, nehéz éveket köve�
tően, 1950- ben, elvégezte a pos�
tatiszti szaktanfolyamot. A Pos�
ta - vezérigazgatóságra került 
m unkaügyi csoportvezetőnek. 
A pártnak 1945- től tagja, úgy�
szintén a Postások Szakszerve�
zetépek is.

— Én is azok közé tartozom, 
akik a postánál m inden m unka -  
folyamatot m egism ertek, m ert 
a postaforgalm i szolgálatban 
szinte m inden m unkahelyen 
dolgoztam. Közben — m int so�
kan m ások — tanultam , hogy
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alapm űveltségem et és szakkép 
zettségem et bővíthessem. Egy 
idejűleg persze tanítottam  is.

A rra a kérdésem re, hogy a 42 
évi postaszolgálat u tán  mire a 
legbüszkébb, mi az, ami elége�
detté és derűssé teszi, így vála�
szolt:

— Talán arra, hogy a m un�
kakönyvem ben csak egy m un�
kahelyi bejegyzés van, m égpe�
dig: M agyar Posta.

1952- ben a Posta - vezérigaz-  
gatóságról az akkor alakuló vá�
ci körzeti postahivatalhoz ke�
rü lt m int a hivatalvezető helyet�
tese, majd 1977- től a Vác 1- es 
hivatal vezetője lett. Súlyos be�
tegsége kényszerítette 1984. de�
cem ber 1- én nyugdíjba.

Pályafutása alatt részt vett — 
szakniai m unkája m ellett — a 
postás SZÍT alapításától kezd�
ve a párt-  és a szakszervezeti 
m unkában. Volt alapszervi 
párttitkár, szakszervezeti bizal�
mi, kultúrfelelős, káderfelelős, 
járási szakszervezeti titkár. Vác 
város tanácstagja 1950- től 35 
éven át.

A postásszakszervezet m e�
gyebizottságának tagja, és az 
MSZBT vezetőségi tagja volt. 
Szakvezetői eredm ényes p á rt�
ós szakszervezeti tevékenysé�
gét számos alkalom m al ism er�
ték el jutalm akkal és k itünte�
téssel. Ötszörös kiváló dolgozó, 
a Felszabadulási Em lékérem  és 
a Szakszervezeti M unkáért 
arany  fokozatának a tulajdono�
sa. Előbb a M unka Érdem rend 
bronz, m ajd 1982- ben arany fo�
kozatú kitüntetésében része�
sült.

M ostanában verőcemarosi 
nyaralójában tölti az év nagy 
részét feleségével, aki szintén 
nyugdíjas. A kertészkedésre, a 
horgászatra és kirándulásokra 
most m ár több idő jut. Időnként 
visszajár régi m unkahelyére, és 
a szakszervezetek m egyebizott�
sági tagjaként a nyugdíjasok 
ügyes - bajos dolgait intézi.

Akadjon számos követője, 
akik többet akarnak  tenni a kö�
zösségért, az em berekért, 
ugyanúgy, m int tette azt Pomo�
zi Miklós!

Bombolya Pál

Hamupipőke és társai
A  decem ber vajon csak a ka�

rácsony m iatt a gyerm ekek hó�
napja?

Azt hiszem nem, hiszen m ár 
Mikulás idején is rájuk gondo�
lunk, őket ajándékozzuk meg. 
Nem is szólva a téli szünetről, 
am ikor bezárják az iskolát és 
felvirrad az édes szabadság ál�
dott napja. Ilyenkor m inden te �
le van különböző korú aprósá�
gokkal és persze harsány  ka�
maszokkal. Igaz. az ablakban, 
m eg a karácsonyfa alatt vannak 
az igazi m eglepetések, de m in�
den szülőnek arra  is kell gon�
dolnia, hogy mozi is van a vilá�
gon, hiszen köztudott: tengeren 
innen, tengeren túl őfelsége, a 
gyerm ek a leggyakoribb mozi�
látogató. Legyünk őszinték: 
nem  közömbös, hogy hová já r�
nak, illetve hová visszük őket!

Nézzük hát, milyen lehetősé�
geket is kínál a forgalmazás:

Először is egy m agyar filmet. 
Címe: G yerm ekrablás a Pa �
lánk utcában. Rendezője: Mi- 
há ly ffy  Sándor, írója saját (He-  
cseki és a gyerekrablók) regé�
nye alapján Nógrádi Gábor ú j�
ságíró. A mulatságos, fordula�
tos mai történet hőse K ondor  
Lajcsika  és Orsika, a két test�
vér. akiknek — ugye ilyesmi 
nem  csak a m esében fordul elő 
— elváltak a szülei. No nem  
am iatt, m ert érzelmileg elhide-  
gültek, hanem  mivel Kondor, a 
kam ionos állandóan a világot 
járja, és bizony, alig - alig tartóz�
kodik otthon. A kisfiú nem 
nyugszik bele a felnőttek dönté�
sébe, és m aga veszi kezébe 
ügyeik intézését. Igaz, ehhez 
olyan segítségre is szüksége 
van, m int Hecseki, a nyomozó, 
aki aztán tisztába teszi a dolgo�
kat, kiváltképpen akkor, am i�
kor Lajcsikét titokzatos körül�
m ények között elrabolják . . .

A kis Léner A ndris  és Nehre- 
beczky Eszter  m ellett — és ez a 
kedves, szórakoztató film külön 
értéke — olyan kitűnő színé�
szek játsszák a főszerepeket, 
m int K olta i Róbert, Bánsági Il �

dikó, Székhelyi József, Rajhona  
A d á m  és Tábori Nóra.

A  M OKÉP ajánlatából te r�
m észetesen W alt D isney  sem 
hiányozhat, hiszen világszerte 
nincs karácsony W alt Disney 
nélkül. A kim eríthetetlennek 
tűnő tarsolyból ezúttal a közis�
m ert mese. a H am upipőke  ke�
rü lt elő. A rajzfilm varázslója 
szokásához híven átértelm ezte 
a mesét, és jó néhány bűbájos 
állat m ellékszereplőt vonulta�
to tt fel. Ez a razjfilm úgyneve�
zett családi film, hiszen az a 
szülő, aki ide vált jegyet — ha 
nem  is vallja be az igazságot — 
tulajdonképpen saját gyerm ek�
kori élményeivel igyekszik 
szembesülni.

A harm adik decem beri gyer-  
m ekhistória televíziós változat�
ban m ár a képernyőn is hódí�
tott. Az Egy f iú  és egy lány, a 
H anna  Ozogowska  hazájában. 
Lengyelországban rendkívül 
közkedvelt ifjúsági regény film-  
változata. A G yerm ekrablás a 
P alánk utcában - hoz' hasonlóan 
itt is egy testvérpár áll a cselek�
m ény középpontjában. Az alap�
helyzet azonban egy kissé m eg�
hökkentő. Úgy hozza a helyzet, 
hogy Törnek, a fiú. Tosiának, a 
leánynak a képében, sőt annak 
ruhájában  indul nyaralni, míg 
Tosia Törnek öltözékébe kény�
szerül, ami m agától értetődően 
szám talan kisebb - nagyobb gali�
ba forrása, s végső soron annak 
derűs bizonyítása, hogy a ne�
m ek között m anapság eltűnt 
(vagy eltünedezőben van) a kü �
lönbség.

Végül, és ahogy az újságírói 
közhely mondja, de nem  utolsó�
sorban Icinyke p ic inyke  cím�
m el egy m agyar, szovjet, len �
gyel, rom án rajz-  és bábfilm ek�
ből álló összeállitás is a mozik 
program jára került, nem  is be�
szélve K ollányi Á gostonnak  ki�
sebb helyeken m ég előforduló 
term észetfilm jéről, a korábban 
bem utato tt Á lm odik  az állat- 
kertről.

Ábel Péter

• •

Összefogtak a postások
A lapunk októberi szám ában 

Fogjunk össze! címmel közölt 
felhívásra m egm ozdult a pos�
tástársadalom . Sokan átérezték 
a Berhidán és környékén tö r�
tén t földrengés károsultjainak 
helyzetét, és segítettek. A Sop�
roni Postaigazgatóságnál veze�
te tt „Földrengés” szám lára no�
vem ber 12- ig összesen 246 241 
forintot fizettek be az ország 
különböző részein élő postás 
dolgozók, szocialista brigádok. 
S a segítő kezek még m indig 
nem  álltak le. Mint ahogy nem 
szűntek m eg teljesen a földmoz�
gások sem a térségben, s így a 
károkat m ég most sem lehet 
véglegesíteni. Ebből adódik, 
hogy újabb és újabb postás dol�
gozók jelentkeznek, hogy a 
helyreállítás gondjához segítsé�
get kérjenek.

A segítőkész postásokat, de 
m ég a postaszerveket, brigádo�
kat egyenként felsorolni nem 
lehet, hiszen m ajdnem  száz té �
telből állna a lista. így  csak né�
hányat em litünk meg. Az első 
jelentkező az Ajka 1- es postahi�
vatal Radnóti szocialista bri�
gádja volt, am ely felhívással 
fordult a postaigazgatóság te rü �
letén élő brigádokhoz, hogy 
nyújtsanak anyagi tám ogatást a 
földrengés sújtotta vidéken élő 
postás dolgozóknak. A hivatal 
szocialista brigádjai egyidejűleg 
6000 forintot küldtek. A kiadott 
felhívásra sorra érkeztek az 
összegek: a Szom bathely 1- es 
dolgozói 22 ezret, a m osonm a�
gyaróváriak ötezret, Győr 2 dol�
gozói 8800 forintot, az igazgató1 
ság gazdasági irodájának szo�
cialista brigádjai hétezer forin�
tot utaltak át a számlára. De 
szinte m inden igazgatóság te rü �
letéről, m inden m egyéből érke�
zett segítség. A szentendrei 
postások 6600 forinttal, a daba -  
siak négyezerrel, az aszódiak 
több m int hatezerrel, a sellyei 
postások ötezer forinttal já ru l�
tak  hozzá e nem es célhoz. A Za�

laegerszeg 1- es hivatalban 
húszezer forintot gyűjtöttek 
össze.

A földrengésalapból eddig 
huszonötezer forintot fizettek ki 
egy postáscsalád részére. Ebből 
a pénzből építési anyagot vásá�
roltak. a m unkát pedig tá rsa �
dalmi m unkában végezték a 
postások. A szakem berek 
ugyanis K ovács Józsefné  kéz�
besítő Papkeszin levő lakóházát 
életveszélyessé nyilvánították, 
és elrendelték a kiköltözést. 
A kétszintes épület egyik főfala 
és a válaszfalak végig m egre�
pedtek. A nagy m unkát a csa�
lád — m ég szakem berek segít�
ségével is — nehezen tud ta vol�
na elvégezni. Ezért az igazgató�
ság M agasépítési Üzemének 
dolgozói K arner Tam ás üzem �
vezető és N ém eth Péter építés -  
vezető irányításával elhatároz�
ták, hogy három  nap alatt rend�
be tesznek mindent. Ötvenöt 
dolgozójuk egy hétvégén 495 
órai m unkával helyreállította az 
épületet. Lebontották a főfalat, 
s újraépítették. Az elvégzett 
m unka értéke 44 500 forint, de 
a gyors segítséget, s az, hogy a 
családnak a tél beállta előtt újra 
szép lakása lehet, azt hiszem, 
nem lehet pénzben kifejezni.

A posta és a szakszervezet to�
vább folytatja a központi alap�
ból a kam atm entes kölcsönök 
és a különböző segélyek odaíté�
lését. Eddig összesen egymillió 
forintot ju ttattak  a rászorultak�
nak, de ez m ég nem  a végleges 
összeg. A társadalm i alapra be�
folyt összegből az anyagi tám o�
gatást — a felm érések alapján 
m egállapított károk és a rászo�
rultság figyelem bevételével — 
az érin tettek  decem ber folya�
m án kapják meg. Az összege�
ket a szociális körülm ények 
gondos feltárásával, a bizal�
miak bevonásával, bizottság 
osztja szét.

M. S.

Állva ebédeljenek
a dolgozók?

D ebrecenbe vezetett az utam  
nem  is olyan régen. Hivatalos 
dolgaim at elintézvén, gondol�
tam. m eglátogatom  egy nyugdí�
jas volt üdülőtársam at, akivel 
nagyon kellemes, felejthetetlen 
két hetet töltöttem  Balatonfeny-  
vesen, a postásüdülőben. Nem 
értesítettem  őt előre jövetelem �
ről, tudva, hogy az igazgatóság 
konyhájáról viszik az ebédet. 
Jó l ism erve őt és feleségét is, 
tudtam , ha előre bejelentem  é r�
kezésemet. az asszonytárs el�
kezd sütni, főzni; ezt el akartam  
kerülni. Dolgom végeztével vá�
ratlanul toppantam  be hozzájuk 
délidőtájt. Term észetesen a 
szem rehányások özöne zúdult 
rám  a váratlan  m egjelenés mi�
att, így nem  tud tak  felkészülni 
„méltó" fogadásomra. Éppen 
ezt akartam  elkerülni — m ond�
tam  —. m ajd az igazgatóságon 
kapok ebédet. M ehetünk is 
együtt,, hiszen Ti is onnan hoz�
zátok. El is indultunk.

Az igazgatóság ebédlőjében 
szem em be ötlött egy jó feltűnő 
piros betűkkel m egszerkesztett 
felirat a falon, a következő szö�
veggel:

„Helyet foglalni nem  sza�
bad!"

— M ondd, Kisöreg! — szól�
tam  barátom hoz — itt. a dolgo�
zók állva ebédelnek?

— Miből gondolod? — kér�
dezte.

— N ézd csak a zt a felira to t!

— H át ,nem érted? — m ond�
ta  — ez azt jelenti, hogy nem 
szabad helyet lefoglalni senki 
számára.

— M indjárt gondoltam  — 
válaszoltam  —. csak éppen fé l �
reérthető a fogalm azás.

ím e, egy példa arra. hogy 
egy igekötő ..m egtakarítása" 
m ennyire m egváltoztathatja a 
szó jelentését. Tudtam  én pon�
tosan, mit akartak  a dolgozók 
értésére adni. Azt. hogy az 
ebédlőben nincsenek foglalt he�
lyek, nem  pedig, hogy nem  sza�
bad helyet foglalni, azaz leülni.

Nem tudom , soraim m egjele�
nésekor is ott díszeleg - e m ég a 
Debreceni Postaigazgatóság 
ebédlőjének falán ez a félreért�
hető tilalomfa. Ha igen. feltétle�
nül cseréljék ki egy olyan szö�
vegűre. hogy:

Helyet lefoglalni senki szá�
m ára nem  szabad!

így m ár azok a dolgozók is 
ülve m erik elfogyasztani ebéd�
jüket. akik eddig — esetleg — 
bizonytalanok voltak benne, 
hogy ülve vagy állva kell- e ebé- -  
delniük.

Török Lászlóné



Szilveszterre jó hangulatot, kelle�
mes szórakozást, az 1986- os évre 
minden jót kíván fejtőinek a ke�
resztrejtvény szerkesztője. Alkalom�
hoz illően kicsiny ábránkban egy 
kis humor rejtőzik. Ezt kérjük be�
küldeni: Vízszintes 1. és függőleges 
13.

VÍZSZINTES
1. „Lehet, hogy az éjjel vihar 

lesz ” — mondja a férj. A feleség vá �
lasza. 11. Tüzel. 12. Vidéki futball�
csapat (ford.). 14. Ásvány. 15. Arcon 
látható. 17. Római szám és a tízsze�
rese. 18. Ipar (röv.). 20. Kettős. 21. 
Költemény. 22. Bosszúságot kifeje�
ző szócska. 23. Ibsen- mű. 25. Kerti 
szerszám. 27. Angol és (ford.). 28. 
Marokkói város nevét viselő sapka. 
29. Kortyolta. 31. Gépkocsimárka. 
32. Rangjelző. 33. Állati lak. 34. Az 
előbbi lakója. 36. Vallásrövidítés. 
37. Csen. 39. Színésznőnk kereszt�
neve, ami elég ritka. 43. Állathang. 
44. Kukoricadarából készült süte�
mény. 45. Festékanyag- hiányos em�
ber. 46. Közeire mutató szó. 47. 
Névnapja június 2- án van. 49. Ga�
dolinium és sugár. 50. Bolgár kolos�
tor van itt. 51. Esőn álló. 52. Katonai 
oszlop (fon.). 53. . . .  Jürgens. 54. Ki�
kötőváros az NSZK- ban (ék.). 55. 
Késnek van. 56. A lengyel párt név-  
betűi. 57. A Halotti beszéd szava. 
58. A feleségem.

FÜGGŐLEGES

2. Római pénz. 3. Szovjet teherau�
tómárka. 4. Elektroncső. 5. Latin és. 
6. Csigafajta. 7. Igekötő. 8. Kim . . .
9. Figyelmeztető megnyilatkozás.
10. Erdei állat. 13. Elégedett vagyok 
magával — mondja a boltvezető az 
új eladónak — csak egy hibája van. 
Am ikor megmondja az árat a vevő�
nek . . .  15. Folyó Olaszországban.
16. Görög betű. 19. írásjel. 22. Vá�
gyakozik. 24. A II. világháború va�
dászgépe volt. 26. Névelős házrész. 
30. Női énekhang. 31. Kacat. 35. 
A barna lány mellé ezt is kérik a nó�
tában. 36. Egészségügyi intézmény. 
38. Kiegészítem. 39. A Radnai- hava-  
sokban eredő kis folyó. 40. Iskolai 
helyiség. 41. Dínom- dánom. 42. 
Névelős patás. 43. Görcsös fejfájás. 
48. Aromás, finom.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: január 12.

Előző rejtvényünk helyes megfej�
tése: Aurora, Párizs, Genf, Mir, 
Reed, Bam.

Könyvutalványt nyertek: Akács 
Miklósné (Komárom), Ecsedi Lász- 
lóné (Komárom), Esik Balázsné 
(Nyíregyháza), Gerderics Jánosné 
(Bakonyjákó), Varga Imréné (Mis�
kolc).

Karácsonyi klubdélutánok
M ár hagyom ánnyá vált a 

miskolci tszb ' nyugdíjasklubjai�
ban, hogy az év utolsó klubdél�
u tánját karácsonyi hangulatban 
rendezik meg. A decem beri 
klubdélutánon ott ragyog a ka�
rácsonyfa, felhangzanak a kará�
csonyi dallamok. De ilyenkor 
nem csak a fenyőfa gyertyái 
árasztják a fényt. Fény gyúl a 
szívekben is. A m egértés, a kö�
zös sors, az együvétartozás, a 
szeretet fénye ragyogja be a fel�
díszített terem ben megjelent 
nyugdíjasok arcát is. A tekinte�
tekből látszik a m eghatottság, 
az ünnepélyesség és az, hogy 
ki- ki életének valam elyik ked�
ves karácsonyára, és távol élő 
vagy m ár örökre eltávozott sze�
retteire gondol.

Miskolcon Csáky Béláné, 
Egerben R átka i Ferencné, 
Gyöngyösön B otár Béláné  
klubvezető a vezetőség tagjai�
val együtt m ár novem ber utol�
só hetétől kezdve azon fárado�
zott, hogy minél hangulatosabb 
legyen a vetélkedőből, zeneszá�
mokból, szavalatokból és egyéb 
vidám számokból ízlésesen ösz-  
szeállított műsor. Ezeken a 
klubdélutánokon is sütem ény�
nyel, pogácsával, üdítőitalokkal 
terített asztal várja a klubtago�
kat. A klubvezetők m eleg sza�

vakkal köszöntik a m egjelente�
ket. Az ünnepi m űsor u tán  m in�
denki ajándékot is kap a k lub�
tól, illetve a tszb- től. K arácsony 
táján  egyéb kedves kötelessége 
is van a klubvezetőségnek. 
Minden, körzetükbe tartozó 
nyugdíjas postásnak karácso�
nyi üdvözlőlapokat küldenek.

Külön kell szólni a nyugdí�
jasklubok és a vonzási körze�
tükben levő szociális otthonok�
ban élő nyugdíjas postások 
kapcsolatáról. Miskolcon példá�
ul a klubvezetőség állandó kap�
csolatot tart a szociális otthon�
nal. A tszb képviselőjével közö�
sen a klubvezetőség küldöttsé�
ge egy kis karácsonyi megven -  
dégelést rendez az otthonban 
élő nyugdíjas postások részére, 
akik ajándékot is kapnak. Á lta�
lában a szociális otthonban lakó 
nyugdíjas postásokat egy - egy 
szocialista brigád is patronálja.

A szociális otthonokban élő 
— többnyire egyedülálló — 
postás nyugdíjasoknak ez a sze�
rető figyelm esség — különösen 
így karácsony táján, a szeretet 
ünnepén — igen sokat jelent, 
m e rt ' érzik, hogy nincsenek 
egyedül, hanem  egy őket m eg�
becsülő közösséghez, a postás�
családhoz tartoznak.

Horváth Dezső

Vajon mi lehet az a nagy do�
log, ami m iatt a diákok elhagy�
ják  egy időre az iskolapadot, az 
adm inisztráció dolgozói az író�
asztalukat, szakm abeliek és al�
kalm iak állnak egyszerre csata�
sorba? Postások, vámosok, vas�
utasok m ozdulnak egy ütem re? 
M iért nem  m ennek a postások 
ilyenkor szabadságra?

Igen! M egkezdődött a postá�
sok szokásos évi nagy m egm é�
rettetése, itt a karácsonyi csúcs-  
forgalom. A rendkívüli feladat 
sikeres ellátására szó szerint 
csatasorba áll m indenki, akinek 
szorgos két keze van, és helyén 
a szíve — szerte az országban.

Az idén a budapesti csúcsfor�
galom lebonyolítására új szer�
vezet készült fel. A rra voltunk 
kíváncsiak, hogy a feladat való�
ban új- e azok szám ára, akik 
részt vesznek benne, avagy 
m inden a régi módon zajlik 
majd. Sárfi István, a H írlap és 
Postaszállítási Igazgatóság 
igazgatóhelyettese válaszolt a 
kérdésünkre.

— A megváltozott szervezet 
csupán új keretet ad ennek a 
m unkának. A volt 72 - esben és a 
78 - asban az év végi feladatok 
hagyom ányosak, és mi ezekre a 
hagyom ányokra szeretnénk az 
idén is tám aszkodni. A lényeg 
az, hogy a szállítás és a feldol�
gozás terü letén  dolgozó szak�
társaink ism erik a feladatokat, 
és a sikeres teljesítés elsősor�
ban az ő hozzáértésükön, áldo�
zatkészségükön múlik.

— A személyi és tárgyi felté�
telek m egterem tése a törzs fel�
adata; az előkészítést m ár októ�
berben megkezdték. A tenniva�
lókat egyeztettük a Járm űtelep , 
a MÁV és a vám  illetékeseivel. 
Pontos, napra, órára lebontott 
diszpozíció készült a járm űvek 
és az em berek m ozgatására.

Indulnak új jegyzékelőjára -  
tok (Miskolc, K iskunhalas, 
Nyíregyháza), duplájára em el�
kedik az igénybe vett gépkocsik 
száma, és több csomagszállító 
tehervagont kapcsolunk be a 
forgalomba. A nagyobb és a 
szebb feladat a személyi feltéte�
lek m egterem tése. Felemelő ér�
zés látni azt az összefogást, 
am ely a nagy cél sikeréért 
ilyenkor létrejön.

— Az igazgatóságon 3 ezer 
em ber vesz részt a feldolgozás�
ban és a szállításban. A szocia�
lista brigádok külön versenyt 
folytatnak, a KISZ - szervezetek 
társadalm i m unkaakciókat 
szerveznek. De jönnek a nyug�
díjasok, az irodai dolgozók, az 
Irányi utcai diákok és a POKI 
tiszti tanfolyam ának hallgatói. 
A vámcsom ag - feldolgozásba a 
szokásos személyi állomány 
m ellett vidéki vám osok is bese�
gítenek.

— M ilyen forgalom em elke �
désre lehet szám ítan i, és m it 
várhat a nagyközönség?

— A csomagforgalom a szo�
kásosnak várhatóan a duplája, 
a levélé három  és félszerese 
lesz a m egszokottnak. Az idén, 
őszintén rem éljük, az im m ár 
egységes irányítás alá került 
feldolgozás és szállítás különbö�
ző területein m egszűnik egy-  
egy h ibánál az egym ásra m uto�
gatás. Ezzel pedig a közönség is 
jól jár. Bízunk abban, hogy 
m indenki időben m egkapja ka�
rácsonyi küldem ényét.

— És m it je len t a dolgozók �
nak a többletm unka?

— A túlórát term észetesen 
ebben a helyzetben szívesen 
vállalják az em berek. A lelkese�
dés m ellett — különösen így 
karácsony táján  —t szám ít az 
így m egkereshető nagyobb jö�
vedelem  is. Ezenkívül az igaz�
gatóságnak csúcsforgalmi ju ta �
lom kerete is van. A szétosztha�
tó pénz azonban, sajnos még 
nincs arányban azzal a többlet-  
m unkával, am elyet a dolgozók 
nem  egyszer hihetetlenül nehéz 
körülm ények között végeznek.

Zimmermann Ottó
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Hogyan lehet postás a gyerekből?
i

Pályaválasztás előtt állnak a 
nyolcadikosok. V álasztásukat 
m egkönnyítendő m egérdeklőd�
tük a M agyar Posta Központjá�
ban, valam int a vasvári és két 
budapesti szakközépiskolában, . 
vajon a pályakezdő fiataloknak 
milyen lehetőségük van arra, 
hogy a postához kerüljenek, 
mit kell tanulniuk, k ik 'tan ítják  
őket és milyen kezdvezmények -  
ben részesülhetnek.

Először dr. M orvay Ferencet, 
a M agyar Posta Központjának 
oktatási ügyosztályvezetőjét ke�
restük fel, aki általános képet 
adott a középfokú postáskép�
zésről.

A postán ma hetvenezer em �
ber dolgozik. Ebből ötvenöte�
zernek valam ilyen képzettségre 
van szüksége, hogy m unkakö�
rét el tud ja látni, és harm inckét�
ezer olyan m unkakör van, am i�
hez középfokú végzettségre van 
szükség, vagyis olyan em berek�
re, akik szakközépiskolát vagy 
munka közben valam ilyen kö�
zépfokú tanfolyam ot végeztek. 
A posta nagy fejlődés előtt áll, 
ez m ár önm agában is garan tál�
ja, hogy a kiképzett szakem be�
reket m unkával tud ja ellátni. 
Négyezer dolgozónk van egye�
temi vagy főiskolai végzettséget 
kívánó m unkakörben, de csak 
73,2 százalékuknak van m egfe�
lelő végzettsége. Érettségit 
plusz felsőfokú végzettséget kö�
vetelő állásban hatezer- ötszázan 
dolgoznak, de csak 78,7 százalé�
kuk rendelkezik a megfelelő ké�
pesítéssel. A szakközépiskolát 
kívánó állások szám a 23 500, de 
csak 92,5 százalékukban dol�
goznak a megfelelő bizonyít�
vánnyal rendelkezők. E számok

is bizonyítják, hogy a szakkö�
zépiskolát végzett fiataloknak 
hosszú távon is lehetőségük 
van az előrejutásra.

M agyarországon ma tizenki�
lenc postaforgalm i és tíz h ír�
adástechnikai, illetve műszaki 
szakközépiskola adja a posta

középkáder - utánpótlásának 
nagy részét. Ebben a huszonki�
lenc iskolában étjente ezer- ezer-  
kétszáz tanuló végez. Ez jól be�
vált képzési forma. Akik elvé�
gezték a szakközépiskolát, 
nem csak szakm át, hanem  ére tt�
ségi bizonyítványt is kapnak a 
kezükbe. Ma a postán sok olyan 
közép-  és felsőszintű vezető dol�
gozik, aki ebben az iskolatípus�
ban szerzett bizonyítványt. 
Akik ezt a szakközépiskolát el�
végzik, azoknak nem  lesz elhe�
lyezkedési gondjuk. A posta 
m indig tudja fogadni őket.

Akik tanulm ányi eredm é�
nyükkel vagy szorgalm ukkal 
kitűnnek, azoknak m egvan a le�
hetőségük a szakirányú tovább�
tanu lásra a győri Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola 
postaüzemi vagy távközlési sza�
kán. Aki nem  akar felsőfokú ta �
nulm ányokat folytatni, annak is 
van lehetősége a postán belül a 
különböző tanfolyamokon to�
vább képezni m agát. H add húz�
zam még egyszer alá: káder�
hiány van, a posta szám ít a 
szakközépiskolát végzettekre. 
Az sem m egvetendő szempont, 
hogy a posta szociális ellátottsá�
ga az országos átlagnál m aga�
sabb. Több lakásépítési tám o�
gatást, óvodai helyet, étkezési 
és üdülési lehetőséget tud  nyúj�
tani, m int más cégek.

Technikum ként indult

Az ország legnagyobb posta -  
.forgalmi szakközépiskolája a 
budapesti. 1954- ben alakult: az 
1970- es évek elejéig technikum �
ként működött. Ma hétszázhar-  
m incnégy nappalis tanulója 
van, akiket huszonkét osztály�
ban oktatnak. A levelező tago�
zaton tizenkét osztályba négy-  
száznegyvenen járnak. Az isko�
la m unkájáról Csömör György 
igazgató és Keller Ferenc szak�
mai igazgatóhelyettes beszél:

— Iskolánk képzési célja, 
hogy tanulóink szakm ailag és 
az általános m űveltség tekinte�
tében is olyan alapokat kapja�
nak, am elyeknek a birtokában 
jól m egállhatják a helyüket a 
postaforgalom ban. A gyerekek 
itt az elméleti tárgyak m ellett 
gyakorlati foglalkozáson is 
részt vesznek. Ezek a gyakorla�
tok elm életigényesek. Az ide jö�
vő tanulók m egism erhetik B u�
dapest legjobban működő pos�
tahivatalait és m egtanulhatják 
a távközlési ism ereteket is. 
Emellett elsajátíthatják a posta�
forgalom, a hírlapszolgálat, a 

•szállítószolgálat legfontosabb

A Budapesti Postaforgalm i Szakközépiskola gyakorlóhivatala

tudnivalóit, és alapfokú m űsza�
ki ism eretekkel is felruházzuk 
őket. T anulhatnak elektrotech�
nikát, híradástechnikát, a közel�
jövőben m ár szám ítástechnikát 
is.

— Nagy hangsúlyt kap a 
tan tárgyak  egyeztetése a gya�
korlati foglalkozásokkal. Amit 
itt az iskolán belül elm életben 
m egtanultak, azt a főváros h á�
rom kijelölt gyakorlóhivatalá�
ban, az Üllői úti 100- asban, a 
csepeli 1 - esben és a kőbányai 
10- esben gyakorolják. Lénye�
ges, hogy mi az őszi társadalm i 
m unkát is m indig a postán be�
lül végezzük, s a karácsonyi és 
a húsvéti forgalom lebonyolítá�
sában is segítünk. Ezenkívül ta �
nulóink évente harm inchat hé�
ten  át gyakorlati foglalkozáso�
kon ism erkedhetnek a postával. 
Azt tartjuk: gyakorlat teszi a 
postást. N yáron is van három �
hetes kötelező term elési gya�
korlat valam elyik postán. Szin�
te m inden budapesti hivatalhoz 
kü ldünk gyerekeket. A gyakor�
latokról igen jó vélem ényeket 
hallunk: ritkán van panasz a

gyerekekre, és itt az iskolában 
is azt tapasztaljuk, hogy a ta n u �
lók komolyan végzik a m unkát.

— Mindez talán  annak  is kö�
szönhető, hogy a Budapesti 
Postaigazgatóság oktatási cso�
portja, ellenőrzési osztálya és is�
kolánk tanári kara rendszere�
sen ellenőrzi a diákokat. 
A szakm ai átlag  elég magas, 
3,8. Igen fontosnak tartjuk  
em ellett a  közismereti tárgyak 
oktatását is, am elyeket öv éve 
az új tantervi követelm ények 
szerint folytatunk, ez m inden 
szakközépiskolában egységes. 
Itt az átlag hárm as körül van; 
ennek talán  az az oka, hogy az 
idejövő gyerekeknek sok a pó�
tolnivalójuk, de a közepes ered�
m ényű és képességű gyerekek�
kel igyekszünk m egszüntettetni 
ezeket a hiányosságokat. Ha 
m agasabb lenne a közimereti 
tárgyak óraszáma, talán  még 
jobb eredm ényeket érhetnénk 
el. A ’85/’86- os tanévre kétszáz�
húsz helyre kétszázkilencven 
tanuló jelentkezett. Term észete�
sen felvettük őket, hiszen a pos�
ta  m unkaerőigénye is megnőtt. 
Ö t éve tizenhét helyett huszon�
két osztállyal dolgozunk. H ar�

m inckilenc főhivatású és tizen�
nyolc óraadó tan ár oktat.

A Budapesti Postaigazgató�
ság m inden tám ogatást megad. 
A gyerekekkel tanulm ányi 
szerződést köt, és a tanulm ányi 
eredm énytől függően 300 és 
800 forint közötti ösztöndíjat 
kaphatnak. Évente kétszáz ösz�
töndíjasunk van. Igen fontos, 
hogy a postától m ár kezdettől 
já r  postakedvezm ény: ingyenes 
csom agszállítás és díjkedvez�
m ényes távíró - , távbeszélő�
használat is. Ha vidéki, kollé�
gium ban helyezzük el, és öt�
venszázalékos utazási kedvez�
m ényt is kap. A végzett diákok 
közül azok, akik B udapesten 
vállalnak m unkát, ö t—tízezer 
forint pályakezdősegélyt kap�
nak. Akinek nincs megfelelő la�
kása, a m unkásszálláson he�
lyezkedhet el, am elynek díja 
száz - százhúsz forint havonta, 
A szakközépiskolai érettségi bi�
zonyítvánnyal rendelkezőket 
három ezer- három ezer hétszáz 
forintos fizetéssel veszik fel, de 
a pótlékokkal együtt m egkerés -  
hetnek négyezerötszáz forintot 
is, és egy - két év u tán  az öt, öt es 
félezret is, term észetesen m un�
kakörtől függően.

E lnőiesedett szakm a?

A  vasvári Balogh Ádám  Postaforgalm i Szakközépiskola negyedikes  
diákjai a távgépírást tanulják

Csömör G yörgy igazgató: általános m űveltséget is kapnak tanulóink

V asváron 1972 óta tan tárgy  a 
posta, ugyanis ekkor alakult a 
Balogh Ádám Postaforgalm i 
Szakközépiskola, hogy Zala és 
Vas megye, s egy ideig V eszp�
rém  megye postáit ellássa szak�
em berekkel. Az iskolának 258 
tanulója van, nyolc osztályban 
tanulnak. Az osztályok létszá�
m a induláskor 36. közülük az 
érettségiig öt- hat diák morzso�
lódik le. Tizenhárom  év alatt 
hatszázan érettségiztek, közü�
lük m ár sokan töltenek be fele�
lős beosztást. A végzősök 94 
százaléka a postánál helyezke�
dik el; m ég az elm últ években 
is m integy háromosztálynyi 
gyerek jelentkezett, közülük 
kellett kiválogatni a leg rá ter�
m ettebbeket.

M indezt H ende Tibor igazga�
tótól tudom , aki m ár a kezdet 
óta vezeti az iskolát.

— Nem  veszünk fel m inden�
kit — m ondja —, a gyerekek 
többsége jó közepes képességű. 
Term észetesen vannak gyen�
gébbek, de ezek előbb vagy 
utóbb lemorzsolódnak. M iután 
Vas és Zala megy„ kis települé�
sekből álló terület, az innen jö�
vő diákokat kollégium ban he�
lyezzük el. Iskolánk 258 tanuló�
ja , közül 185 a kollégista. Saj�
nos. csak leánykollégium van, 
hiszen m indössze harm inc�
negyven fiú diákunk van.

— M iért nőiesedett el a 
szakm a  ?

—-  Sajnos, a köztudatban 
m ég mindig, ha a postáról van
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szó, akkor a „postáskisasszony�
ra " gondolnak, és valószínűleg 
az is befolyásolja a szakma el�
nőiesedését, hogy nem a legjob�
ban megfizetett. Pedig szükség 
lenne több fiúra, hiszen sok 
olyan m unkakör van, am elyet 
inkább férfiak tudnak  ellátni, 
bár m ostanában a mozgópostá�
sok és a területi biztosok között 
is egyre több nő található.

— Az ide járók 80 százaléka 
fizikai dolgozó gyermeke, ez 
egyben m eghatározza pedagó�
giai m unkánkat is. Ezek a gye�
rekek m eglehetősen nagy h á t�
ránnyal indulnak. Mi itt igyek�
szünk ebből lefaragni annyit, 
am ennyit tudunk.

— Hova m ennek dolgozni, 
ha végeztek?

— Főleg a kis településekre, 
de van, aki a nagyobb városok 
postahivatalaiba kerül.

— M it tu d n a k  a gyerekek, 
am ikor kikerülnek?

— Gyorsan m egállják a hej 
lyüket, ham ar beletanulnak új 
környezetük, m unkahelyük 
szokásaiba. N agyon sokan kö�
zülük rendszeres helyettesek és

kishivatal- vezetők lesznek. 
Hogy ezt a m unkát el tudják 
látni, nagyon fontosnak tartjuk  
a külső hivatali gyakorlatokat. 
K éthetente egy napot postahi�
vatalokban dolgoznak, és nyá�
ron is három  hetet. A gyereke�
ket főleg a kishivatalokba küld�
jük, ahol m inden m unkakörrel 
m egism erkedhetnek, s ez a lé�
nyege. a gyakorlati oktatásnak. 
Ott kinn, a faluban a gyerek 
közvetlen kapcsolatba kerül az 
ügyféllel: van ideje kialakítani, 
eltanulni egy m agatartásm in�
tát..

— Azokat a gyerekeket pe�
dig, akik a nagyhivatalokban 
fognak dolgozni, elsősorban 
oda küldjük a harm adik év 
u tán  nyári gyakorlatra, hiszen 
tudjuk, hogy a nagy-  és kishiva-  
talok között minőségi különb�
ség van: a nagyhivatalban jóval 
specializáltabb ism eretekre van 
szükség. Legfőbb célunk az el�
méleti oktatás m ellett a beil�
leszkedés elősegítése. Nem 
m indegy a M agyar Postának, 
hogy az innen kikerülő gyere�
kek hogyan állják m ajd m eg a 
helyüket.

A hagyom ányokat fe jlesztve

A  Puskás Tivadar M űszaki Szakközépiskola tanulói m űszereken  
gyakorolják a m éréseket

— N yolcvanhatban lesz he t�
venöt éves a Puskás T ivadar 
M űszaki Szakközépiskola — 
m ondja K ecskem éthy Em il 
igazgató, am ikor az intézm ény�
be ju tás lehetőségeiről kérde�
zem. — 450 diákunk tizenhat 
osztályban tanul, évente százan 
érettségiznek. Tavaly változott 
m eg az iskola neve, addig h ír�
adástechnikai szakközépiskola 
voltunk: most is vannak még 
kim enő osztályaink.

A névváltoztatás tartalm i vál�
toztatást is takar, m ert az új fel�
állásban lesz öt évfolyamos 
technikusi szak és , négy évfo�
lyamos szakm unkási szak. 
A diákok a m ásodik év végén 
választhatnak, hogy négy vagy 
öt évig k ívánnak tanulni, és ha 
a vizsgán megfeleltek, techni�
kusképesítést szerezhetnek. Az 
országban középfokon egyedül 
csak itt tan ítunk  vezeték nélkü�
li távközléstechnikát.

— A gyerekek m egism er�
kedhetnek a mono-  és sztereó-  
rádió. a fekete - fehér és a színes 
televízió, valam int a m ikrohul�
lám ú berendezések m űködésé�
vel. szerelésével is. Term észete�
sen elősorban az adóberendezé�
sek. m ikrohullám ú láncok üze�
m eltetésével és karban tartásá�
val foglalkoznak itt. De n em �
csak vezeték nélküli távközlés-  
technikát tanítunk, hanem  ve�
zetékest is. ezen belül távbeszé�
lő - technikát. távírótechnikát és 
vezetékes átviteltechnikát is. 
Az előbbi felsorolásból is kitű�
nik. hogy a híradástechnikai és 
m űszaki ism eretek elsajátítása

u tán  tanulóink igen sok helyen 
elhelyezkedhetnek, m inden
olyan gyárban és üzemben, 
am elyiknek valami köze van a 
híradástechnikához. Végző�
seink negyven százaléka a pos�
tánál helyezkedik el. Mindezek 
csábítóan hatnak  a szülőkre és 
gyerekekre egyaránt, m ert elég 
nagy túljelentkezés van. Az 
idén például kétszázból m ind�
össze százhúszat vettünk fel.

Csak olyan tanulót veszünk 
fel. aki m atem atikából és fiziká�
ból legalább négyes, és tanu l�
mányi átlaga 3,5 fölött van. 
A tavalyi beiskolázási átlagunk
3,9 volt. Az érdeklődés igen 
nagy: az ország m inden részé�
ből jöhetnek és jönnek is. A vi�
dékieknek kollégiumi elhelye�
zést adunk. Most a tanulók egy-  
harm ada kollégista, akiknek 
szociális helyzetüktől függően 
százötven és hatszáz forint kö�
zötti összeget kell fizetniük. 
Kétféle ösztöndíj van: a tá rsa�
dalmi és a tanulm ányi. Tanul�
m ányi ösztöndíjat m indenki 
kap, ez a tanulm ányi ered�
m énytől függően ötven és 
nyolcszáz forint közötti összeg. 
A társadalm i ösztöndíjat a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság. a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság és a Központi Táv�
íróhivatal köti a tanulókkal: en �
nek összege hatszáz forint h a �
vonta.

— Eddigi tapasztalataink 
alapján nyugodtan m ondha�
tom. hogy végzőseink m egáll�
ják helyüket a m unkában is.

U d v a rh ely i A ndrás



g ításnak”, s a jó propagandá�
nak egyaránt köszönhető, hogy 
m inden esztendőben sok a je �
lentkező; a dzsesszgitárra és 
- dobra gyakran annyi, hogy 
nem  tudunk  m indenkit felven�
ni. Az 5 éves gyerekektől kezd�
ve a 30 éves fiatalokig több 
m int 300- an — főleg általános 
iskolások, szakm unkástanulók, 
egyetem isták és persze postás 
dolgozók, akiknek a klasszikus 
tanszakon 20 százalék tandíj-  
kedvezm ényt adunk  — tanu l�
nak nálunk. De nem csak buda�
pestiek, hanem  — vállalva az 
utazással járó nem  kevés áldo�
zatot — az ország legkülönbö�
zőbb részeiből is jönnek azok, 
akiknek mines lehetőségük 
helyben a szervezett a lapkép�
zésre.

— A húsz pedagógusból álló 
gárdánk nagyrészt fiatal, zene-  
m űvészeti főiskolát végzett, 
vagy végző, kvalifikált tanár; 
egyre - egyre általában ugyan�
csak húsz növendék jut. Ez 
nem  kevés, de nem  is túl sok: a 
m ég szom baton is, délután 2- től 
este 10- ig tartó foglalkozások 
elegendőek az állami zeneisko�
lák nevelési és oktatási tervére 
alapozott tan rendünk  teljesíté�
sére. A zenetanárok hozzáérté�
se, odaadó m unkája azokon a 
koncerteken is lem érhető, am e�
lyeket évente kétszer, a vizsgák 
után adnak növendékeink. 
Nagy sikere volt tavaly a Bach, 
Händel, Scarlatti születésének 
300. évfordulójára rendezett 
hangversenynek, jövőre pedig, 
Liszt- jubileum alkalm ából te r�
vezünk hasonlót; tanárok és ta �
nítványok együtt fognak szere�
pelni.

— Bár az iskola túlnyomó-  
részt a tandíjakból fedezi k iadá�
sait, a  Postások Szakszervezete 
is hozzájárul fenntartásához. 
Méghozzá nagyon rugalm asan, 
az igényeink szerint: ebben az 
évben például 32 ezer forintot 
kap tunk  hangszerbeszerzésre 
és 35 ezret zongorafelújításra. 
M unkánkat m indig figyelem�
mel kísérik: a m unkatársaik 
részt vesznek értekezleteinken, 
és én is rendszeresen beszám o�
lok m unkánkról, am it úgy fog�
lalnék össze, hogy — nyitott. 
A klasszikus m uzsika hagyo�
m ányainak ápolása m ellett nem  
zárkózik el a m odern zenei tö�
rekvések elől sem, s különbsé�
get zene és zene között nem  ab �
ban ism er él, hogy „nehéz" 
vagy „könnyű”, hanem  jó- e 
vagy sem.

A tájékoztatás u tán  benézünk 
a tan term ekbe; m int valam ennyi

Steller Éva, a klasszikus gitár oktatója

Fábiánné Lévai Csilla legifjabb növendékével

Fehérné Jánosi M argit énektanár a zongoránál

helyiség, ezek is tiszták, b ará t�
ságosak. A Bartók szobában 
B inder Károly, a 16 esztendős 
Doncsev A ndrás  gimnáziumi 
tanuló dzsessz - improvizációit fi�
gyeli. A fiatal tan ár elégedett a 
8 éve zongorázni tanuló, szor�
galm as tanítványával, akinek 
— m int m ondja — igen eredeti�
ek a rögtönzései.

A szomszédos terem ben 
Szervá n yszky  Jenőnét, az isko�
lában több m int 10 éve klasszi�
kus zongorajátékot tanító peda�
gógust találjuk m unka közben. 
A hivatásáért nyugdíjasként is 
lelkesedő tanárnő elmondja, 
hogy sok tanítványa ma is visz-  
szajár: m unka, család m ellett is 
folytatják a képzést. A zongora 
m ellett üldögélő 12 esztendős 
M adocsay Á kos  arca m eglehe�
tősen bánatos: oktatója szerint 
ugyan muzikális a fiú, csak saj�
nos nem igyekvő. M entségére 
szolgáljon azonban az iskolai 
m egterhelés, ami — m int utó�
lag Kővári József elm ondja — 
sok gyerek zenei előrehaladását 
gátolja. A hangszereken való 
rendszeres, a fejlődéshez elen�
gedhetetlen gyakorlásra alig 
m arad idejük az általános és 
középiskolákban m egkövetelt 
töm éntelen fő és „m ellékköte�
lesség” — szakkörök, külön�
órák, sport stb. — mellett, nem 
szólva az időt rabló u tazgatá�
sokról. íg y  a zenetanulás gye�
rektől, szülőtől egyaránt sok ál�
dozatot követel.

A következő helyiség Liszt

Ferenc nevét viseli: ebben Bo- 
zoki A ndrea  tan ítja  klasszikus 
g itárra a szép, szőke B oncz D it- 
tát, aki alig nagyobb, m int az 
ölében tarto tt hangszer. A rra a 
kérdésre, hogy m iért éppen a 
gitárt választotta, frappáns v á �
laszt ad: a szülei azért ajánlot�
ták, m ert a zongorát nem , de 
ezt m indenhová m agával vihe�
ti- . . .

Mivel a tanítás - tanulás ideje 
szűkre szabott — klasszikus 
tanszakon hetente kétszer 25 
perc — sok kérdezősködéssel 
nem-  ta rthatjuk  fel az órákat, 
így m ég csak a Kodály terem be 
nyitunk be egy percre. Ebben a 
szobában tartják, heti 45 perc�
ben, az elméleti órákat, így a 
zongorán kívül asztalok, tábla, 
lemezjátszó, m agnó is van ben�
ne. A hangszeren m ost egy 8 
éves kisfiú — suttogva kiejtett 
nevét m ásodjára sem hallani — 
billegtet. Noha H orváth Zsuzsa  
csak néhány hónapja oktatja 
klasszikus zenére, kérésünkre a 
kedves, egyszerű gyerm ekdalt 
lám paláz nélkül játssza el.

A kijárat felé tartva két anyu�
kába is .ütközöm: vonulnak be�
felé a földből alig kilátszó cse�
m etéikkel. K ísérik a zenei elő-  
képzőre az óvodásokat, akik. ha 
nem  is válnak m ind m űvészek�
ké, zenetudósokká, de fogéko�
nyak lesznek egy olyan m űvé�
szetre, ami által szebbé, gazda�
gabbá válik az életük.

Simon Zsuzsanna

T a jek o zo d a si
Végre ú jra túraverseny, 

m ondták a tájékozódás szerel�
mesei. Novem ber 16- án derült, 
száraz, hideg időre ébredtünk, 
a hőmérő higanyszála m ínusz 5 
fokot m utatott. A hideg idővel 
dacolva 12 csapat jött el a Pi-  
lisszentkereszt melletti Som - he�
gyi kulcsosházhoz, hogy számot 
adjon tájékozódási tudásáról.

A Ferencvárosi Term észetba�
rátok Sportkörének kulcsoshá�
zától indulva hét ellenőrző állo�
m ás érintésével kellett célba ér�
kezniük a csapatoknak. Az 
egyes állomásokon a term észet-  
járás és tájékozódás tém aköré�
ből szerkesztett kérdésekre kel�
lett válaszolniuk a versenyzők�
nek. A szögmérővel, lap vagy 
bézárd rendszerű tájolóval, vala�
m int körzővel felfegyverzett 
csapatoknak itt kellett felszer�
keszteni a versenytérképre a to�
vábbhaladáshoz szükséges állo�
m ások helyét. A verseny távja 
6,5 kilométer, a m enetsebesség 
3 kilom éter/óra volt. Az egyes 
állomások között logikus (legrö�
videbb, de nem  légvonalbeli) 
útvonal hosszát és a m egtételé�
hez szükséges időt a verseny�
zőknek kellett kiszám ítaniuk. 
H ibapontot kapott, aki előbb 
ért az állom ásra, és az is, aki ké�
sett.

Az induló csapatok tagjai kö�
zött régi arcokat pillantottunk 
meg, és a különböző terü letek�
ről érkező versenyzők is isme-

tú r a v e r se n y
rősként, barátkén t üdvözölték 
egym ást.

K épviseltette m agát az Építé�
si Üzem 6 csapattal, a HTI 3 
csapattal, az RTV 2 csapattal, 
valam int a TIG 1 csapattal. 
A csapatok egy része komoly 
felkészültséggel, tájékozódási 
tudással rendelkezett. Á rnya�
latnyi különbségek döntötték el 
a verseny végeredm ényét. 
A többi csapat gyakorlásnak, 
felkészülésnek, tanu lásnak  fog�
ta fel a versenyt. A legtöbb csa�
patot indító Építési Üzemnél — 
ahol nagy hagyom ányai van�
nak a tú raversenyeknek — új 
versenyzőt is bedobtak a 
..mély- vízbe", ugyanez volt a 
helyzet a HTI egyik csapatánál. 
Term észetesen, tapasztalt, jól 
tájékozódó tagok is voltak ezek�
nél a csapatoknál, akik ta n á�
csaikkal oktatták az újoncokat.

A postás term észetjárók nagy 
seregszem léjére az OPTT - re 
való felkészülésnek tekintették 
versenyünket. A nagy találko�
zóig m ég van idő a tanulásra, és 
egy tavaszi vetélkedésen, ennél 
nehezebb pályán m érhetik  ösz-  
sze tudásukat csapataink.

Á verseny végeredm énye: 1. 
TIG B orlay Gábor vezetésével.
2. HTI Erősítő' K á n to r  Zsig- 
m ond  vezetésével. 3. Építési 
Üzem VI. Gál A ndrás  vezetésé�
vel.

G regor László

Régi könyvtáros 
„új" helyen

Aki régen já rt a József n á�
dor téren, bizonyára csodálkoz�
va fedezi fel, hogy a sokáig áll�
ványerdőbe öltöztetett, ütött-  
kopott saroképület milyen szép 
új külsőt kapott. A hosszan el�
húzódó építkezés az itt dolgo�
zóknak sok kényelm etlenséget 
okozott, de végül is elkészült a 
Központi H írlap Iroda otthona. 
E lvonultak az építők, és kívül 
belül valóban széppé, hangu la�
tossá „varázsolták” a műem léki 
épületet.

Időközben más változás is 
tö rtén t a KHI életében: a posta 
átszervezésekor az újonnan lét�
rehozott H írlap -  és Postaszállí�
tási Igazgatóság része lett. Az 
új igazgatóságnál működő szak-  
szervezeti könyvtár társadalm i 
m unkás kezelője K ovács Péter- 
né. Társadalm i m unkáját 1982 
óta végzi, m ég a KH I- nál bízták 
m eg a könyvtárosi teendők ellá�
tásával. A postás szakszervezeti 
könyvtárhálózat egyik jól dol�
gozó, eredm ényes könyvtárosa.

A szakszervezeti könyvtár az 
épület első em eletén m űködik, 
a klubhelyiség nyújt otthont a 
könyvtári m unkának  is. Belép�
ve a tágas, ízlésesen berende�
zett helyiségbe, az egyik fal 
m entén m odern, üveges könyv-  
szekrények, tele könyvvel, fo�
lyóiratokkal. Mindez könnyen 
hozzáférhetően, áttekinthetően 
elhelyezve.

Kovácsné Pannika kedves 
fiatalasszony. Szívesen vállalja 
a könyvtár bem utatását, beszél 
m unkájáról.

— A régi könyvtáros más 
m unkakörbe került, könyvtári 
m unkáját nem  tud ta tovább vé�
gezni. A m unkahelyi szb több 
jelölt közül engem  kért fel a 
könyvtár kezelésére, és én 
örömmel vállaltam  el a m egbí�
zást. így  lettem  könyvtáros — 
kezdi a beszélgetést Pannika.

Egy szekrénnyel 
kezdődött

— A könyvtáram  letéti I. tí�
pusú. K ezdetben bizony nehe�
zen m entek a dolgok: a könyv�
tá rt egy szekrény jelentette a 
folyosón. Ez korántsem  volt ide�
ális állapot. Az építkezés m iatt 
m ég ez a „szekrénykönyvtár" 
sem tudott rendszeresen üze�
melni. Egy év m últán végre el�
készült a szépen felújított k lub�
szoba. Ezt m ár eleve úgy te r�
vezték és bútorozták be, hogy 
figyelembe vették a könyvtár 
igényeit is. A könyvszekrények 
lehetővé tették, hogy különvá�
lasztva helyezzem el a szépiro�
dalm at és az ism eretterjesztést, 
a szakkönyveket. Ezeken belül 
is kiem elten az olvasóimat leg�
inkább érdeklő tém ákat. 
A könnyebb eligazodást segítik 
a feliratok, szakjelzetek is. Állo�
m ányom ról saját katalógusom  
van. Ez nem csak az én m unká�
m at segíti, az olvasóknak is se�
gítség a tájékozódáshoz, válo�
gatáshoz.

— H ogyan történik a könyv �
tá r á llom ányának alakítása, 
frissítése ?

— Mielőtt a klubhelyiségbe 
költözött a könyvtár, az akkori 
állományból nagyon sok köny�
vet kiválogattam  és visszavit�
tem  a központi könyvtárba — 
főleg olyan könyveket, am iket 
m ár régen nem  kölcsönzött ki 
senki. Felm értem  az olvasói 
igényeket, kívánságokat, m eg a 
kölcsönzések során is tapasztal�
tam, hogy milyen könyvek ér�
deklik olvasóimat. Ennek alap�
ján válogattam  ki a központi 
könyvtár raktárából állom á�
nyom alapját. Most 691 könyv�
vel rendelkezem , ez darabszá�
m át és összetételét tekintve is 
lehetővé teszi az olvasói igé�
nyek kielégítését. A központi 
könyvtár rendszeresen m egkül�
di szám om ra a Könyvvilágot és 
az Új könyvek állom ánygyara�

pítási tanácsadót. Jelenleg 
ezekből és a felmerülő olvasói 
igények alapján gyarapítóm  ál�
lományomat. Idén m ár 14 alka�
lomm al cseréltem, kaptam  új 
könyveket a központi könyvtár�
tól.

— A klubhelyiség, ahol a 
kö n yvtá r m űködik, több célt is 
szolgál. N em  zavarja  ez a köl�
csönzéseket ?

— Nem. A kölcsönzési órá�
kat heti három  alkalommal, 
m indig azonos időben tartom, 
így  tudják, hogy milyen idő�
pontban van szüksége a könyv�
tárnak  a klubra. Ezt m indig fi�
gyelem be veszik, am ikor vala�
milyen rendezvényt, értekezle�
tet terveznek. Ez ideig alig for�
dult elő, hogy ilyen ok m iatt el�
m aradt volna a kölcsönzés.

•

Kevesebb tag, 
jobb olvasók

— Jelenleg hány olvasója 
van?

— 73 beiratkozott olvasóm 
van. Többségük az épületben 
dolgozik, de a városban, a kü�
lönböző telephelyeken dolgo�
zók közül is többen olvasóim 
közé tartoznak. Itt szeretnék el�
m ondani m ég valamit: nem  cé�
lom az olvasók szám ának feltét�
len') növelése. K ezdetben sok 
olyan olvasóm is volt, aki eljött 
egy - két alkalom mal, vitte a 
könyveket, u tána pedig „el�
tűnt". Futhattam  a náluk levő 
könyvek után. Az ilyen olva�
sókhoz én nem  ragaszkodom. 
Inkább  legyen kevesebb, de 
m egbízható, rendszeres olva�
sóm. Ezzel m agyarázható, hogy 
am íg 1984- ben 97 olvasóm volt. 
az idén 73 könyvtári tagom van
— de lényegesen csökkent az 
elveszett könyvek, a behajtha�
tatlan követelések száma.

— A beszélgetés során több�
ször is elhangzott a központi 
könyvtá r neve. Velük m ilyen  a 
kapcsolata ?

— M egítélésem szerint jó. 
Szám om ra fontos a segítségük, 
tám ogatásuk. Bárm ilyen igény�
nyel fordulok hozzájuk, azt 
igyekeznek kielégíteni. N em �
csak a könyvekre gondolok, 
rendszeresen küldik a könyvvá�
lasztásom at m egkönnyítő kiad�
ványokat, helyszíni látogatásai�
kon tanácsaikkal, észrevételeik�
kel segítik m unkám at.

Több társadalm i m unkás 
könyvtárossal is jó a kapcsola�
tom. A központi könyvtár által 
szervezett továbbképzések, a 
szakmai ism eretek bővítésén 
túl közösséggé is formálnak 
bennünket. Érdeklődünk egy�
más m unkája, sikerei és gond�
jai u tán  is.

— H ogyan fé r  meg egym ás �
sal szakm a i és társadalm i 
m unkája  ?

— Terjesztési csoportvezető 
vagyok. Szakmai m unkám  elég 
nagy m egterhelés számomra, 
de azért m indig ju t időm a 
könyvtári m unkára. Term észe�
tesen vannak  időszakok, am i�
kor a kettő nehezen egyeztethe�
tő. de idáig m indig sikerült. Bi�
zonyára azért, m ert szívesen, 
örömmel csinálom a könyvtári 
m unkát. Gazdasági vezetőmtől 
is m egkapok m inden tám oga�
tást. segítséget. Bízom benne, 
hogy az újonnan megválasztott 
szb is — hasonlóan az előzőhöz
— segíti, tám ogatja majd m un�
kám at és figyel a könyvtárra.

— Úgy érzi tehát, hogy elis�
m erik, megbecsülik könyvtáro �
si m unká já t?

— Feltétlenül. És ami szá�
m om ra nagyon sokat jelent, ol�
vasóim részéről is érzem a sze�
retetek hogy szívesen jönnek és 
igénylik a könyvtárt. 1983- ban 
hivatalos elism erésben is része�
sültem: a Postások Szakszerve�
zetétől dicséretet és pénzjutal�
mat kaptam . Nagyon jólesett.

B. M.
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Ha valaki nem  tudná ponto�
san, hol is található a Postás 
Művelődési Központban az Er-  : 
kel Ferenc Zeneiskola, az is ha-  
m ar rátalálna: a hátsó lépcső�
házban csupán a különböző : 
hangszerek egybemosódó futa -  : 
m ait kell követni a m ásodik ■ 
emeletig.

Beszélgetésünket K ővári Jó- : 
zse f igazgatóval a szomszédos i 
szobából áthallatszó zongoraak -  i 
kordok festik alá stílszerűen.

— A tanrend  összeállítása -  
kor bizony gondot okoz úgy : 
egyeztetni az órákat, hogy a fa�
lakon átszürem lő hangok ne za-  1 
várják a m ásik helyiségben ta-  : 
nulókat — mondja. Teljesen ki-  : 
küszöbölni persze nem  lehet, , 
mivel a régi épület falainak a : 
szigetelése rengetegbe kerülne. : 
Ha azonban sor kerül m ajd a 
művelődési ház rekonstrukció -  \ 
jára, megoldódik ez" a gond — i 
teszi hozzá, m ajd arról tájékoz-  ■ 
tat, hogy az 1902- ben alakult i 
zeneiskola egyike a főváros leg-  i 
régibb „zenedéjének”, s egy-  : 
ben a posta kulturális intézmé-  : 
nyei közt is elsőként létesült. i

— A jó tradíciókra alapozott i
iskolában 1966- ig csak klasszi-  ' 
kus m uzsikát (zongora, gitár, ; 
harm onika, ének) taníto ttak  — : 
folytatja —, s az 5- 6 éves gyere -  : 
keknek zenei előképzést. Majd 
az égyre fokozódó, dzsessz és 
táncdal iránti kereslethez iga-  i 
zodva dzsessz tanszak (zongo-  ’ 
ra, gitár, basszusgitár, bőgő, 
szaxofon, klarinét, harsona, 
dob, ének) és táncdalstúdió is ] 
alakult. Az utóbbi profiljába a ! 
kedvelt külföldi és m agyar ’ 
táncdalok betanításán kívül a i 
jó szövegkiejtés, a hangképzés ] 
oktatása is beletartozik. A stú �
dió növendékei közül m ár jó né-  i 
hányán működési engedélyt : 
szereztek, s nem  egy, a könnyű -  i 
zenében ism ertebb név viselője ] 
is innen indult el. <

— A cél m indhárom  tansza -  <
kon a zenei m űveltség m egala -  1 
pózása, a muzsika irán t fogé-  ( 
kony, tehetséges fiatalok felké-  ] 
szítése a m agasabb színvonalú i 
képzésre; a Bartók Béla Zene-  i 
művészeti Szakközépiskola f 
dzsessz - szak utánpótlásának ja-  1 
va része innen kerül ki évről 1 
évre. Az 1966- tól fokozatosan i 
kiépült dzsessz tanszakunk pe-  i 
dig m a m ár äz alsó fokú oktatás ; 
országos bázisává fejlődött, te -  i 
kintve, hogy az állami zeneisko -  ; 
Iákban csupán m ostanában. 1 
kezdenek foglalkozni ennek a \ 
m űfajnak az oktatásával. i

— A hagyom ányoknak, a ze�
nei ízlést követő rugalm as „tá-  ;

Erénye: a nyitottság

Egy délután a zeneiskolában



Még nem  nevezték töm eg�
sportnak. szem beállítva a ver�
senysporttal (ezt sajnos, jelző�
nek teljesen alkalm atlan szóval 
hivatalosan is ..minőségi" - ként 
emlegetik), am ikor a hajdani 
postaállom ásnak vidékről a fő�
városba vetődött dolgozói állo�
m áshelyükön jól elegyengetett 
és ledöngölt talajon tekepályát 
építettek m aguknak. Szervezni 
nem kellett őket. de a szakveze�
tők tám ogatták kezdem ényezé�
süket, m ert a mozgásigény ki�
elégítésére irányuló igyekeze�
tükben összetartó erőt véltek '— 
s nem is tévedtek —, am ely az 
akkori körülm ények között, 
kantinjával kulturált szórako�
zást te tt lehetővé, m egóva pos�
tásaikat az elkallódástól. (Csak 
mellékesen jegyzem meg. hogy 
valam ikor a Járm űtelepnek  is 
teljesen öntevékeny m űkedvelő 
csoportja volt. nevelve saját 
utánpótlását és megterem tve' 
üzemen belüli törzsközönsé�
gét.)

A hagyom ány a felszabadu�
lás után folytatódott, egyet- ket�
tőt azonban előbbre lépve. 
A pályát korszerűsítették, be�
tonból építették meg, és az elő�
írásoknak megfelelő golyókat, 
bábokat szereztek be. Azután 
am ikor m ár versenyképesek�
nek érzeték m agukat, benevez�
tek a budapesti alszövetség baj�
nokságába. A versenyzéssel já �
ró kiadásokat kulturális m űso�
rok és m ulatságok bevételeiből 
fedezték . . .  és m egállták helyü�
ket.

A sikeren felbuzdulva a szak-  
szervezet tám ogatásával vala�
mennyi budapesti postaszerv�
nek tekecsapat alakítását java�
solták. Ez a kezdem ényezés is 
eredm ényesnek bizonyult.
A csaknem  húsz együttes egy�
fordulós tehetségkutató bajnok�
sága nyom án kialakult postás�
csapat 1950- ben m ár az NB II-  
ben szerepelt, sőt két év m úlva 
két játékosát m ár a legjobb tíz 
között tarto tták  nyilván.

Voltak aztán még nagyobb 
hullám hegyek is a PSE teke�
szakosztályának életében, per�
sze hullám völgyek is adódtak. 
A töm egsportból sarjadt teké�
zés azonban ma is az egyesület 
eredm ényes sportágai közé ta r�
tozik.

— H at éve az NB II - ben ver�
senyzőnk — m ondja M ede La�
jos, a férficsapat edzője —, sőt a 
83 — 84. évi bajnokságban NB 
I- esek voltunk. A kiesés nem 
törte m eg a gárdát, a következő 
évben a 4. helyen végeztünk. 
Most sem állunk rosszul, a 7.' 
hely körül tanyázunk, és ezt a 
színvonalat m egbízható ver�
senyzőinkkel, m int például K á �
sa Jánossal, Lengyel Ivánnal 
és az I. osztályúnak minősített, 
az ország húsz legjobb verseny�
zője közé sorolt Szabó Lajossal 
tartani is tudjuk.

-  Nem  kacérkodnak az NB  
I-gyel?

— Huszonöt igazolt verseny�
zőnk közül tizennyolcán felnőt�
tek. s az átlagéletkoruk m egle�
hetősen magas. Kis létszám ú if�
júsági gárdánk a serdülők bu�
dapesti bajnokságban a 4. he�
lyet szerezte meg, s hetükből 
négyen ezüstjelvényesek. A Te�
keszövetség mind a férfi- , mind 
a női szakosztályunkat dicséret�
ben részesítette az u tánpótlás�
nevelésért, egyesületünk elnök�
ségével közösen mégis olyan ál�
láspontot alakítottunk ki. hogy

A krixpartitól az NB I-ig

A jövő az utánpótláson múlik
Verseny- és tö m eg sp o rt a PSE  tekecsarn okában

fokozott erőfeszítéseket kell 
tennünk  a jó utánpótlásért. En�
nek révén az élm ezőnyben sze�
retnénk  helyet ..foglalni”, majd 
két - három  év múlva, am ikor 
neveltjeink beérnek, m egostro�
molni az első osztályt.

— Felsőbb osztá ly — na �
gyobb gondok . . .

— Nem föltétien velejárói — 
válaszol Szakái József, a női 
csapat edzője —, de fölösleges 
tagadni. A bajnoki idényt az 
alapos előkészületek ellenére 
nem  a legjobb körülm ények kö�
zött kezdtük. Ami az előkészü�
leteket illeti: július 5. és 17. kö�
zött versenyzőink edzőtáborban 
voltak. Ezt m ég elődöm, Bátho- 
ri László  szervezte. Sok kiegészí�
tő gyakorlaton, gimnasztikán, 
futáson és egyéb atlétikai, vala�
m int kondíciótermi foglakozá�
son felül száz gurítás volt a n a �
pi edzésadag. Ezt követve kü �
lönböző kupaküzdelm ekben va�
ló részvétellel fejlesztettük a 
versenykészséget.

— Az idénykezdést pedig 
azért m ondtam  kedvezőtlen�
nek, m ert betegség m iatt nélkü�
löznünk kellett két biztos pont�
szerző játékosunkat, K ővári Il�
d ikó t és P ozsonyi Istvánnét. 
Szerencsére helyetteseik, N é �
m eth Józsefné  és Szalai A nna  
jól m egállták helyüket. A csa�
pat játéka folyam atosan javult, 
m ár a Győri Lenszövő elleni 
m érkőzésen felülm últák addigi 
legjobb teljesítm ényüket. Ki�
lenc hazai m érkőzésüket egy 
döntetlennek és egy vereség�
nek a kivételével m egnyerték. 
(A listavezető SZEO L—DÉ-  
LÉP- től nem  szégyen kikapni.)

— Versenyzőinkre tehát 
nem  panaszkodhatunk. Bete�
geink is csak meggyógyulnak. 
Pozsonyiné m ár bekapcsolódott 
a játékba. Egyébként ő és Pere- 
patics Józsefné  első osztályú já �
tékos, és reméljük, ham arosan 
m egkapja ezt a m inősítést a 
szövetségtől Fogarasi Ildikó  is, 
aki serdülő létére m ár rendsze�
res tagja a felnőttcsapatnak.

— Pillanatnyilag az u tánpót�
lással vagyunk ném ileg zavar�
ban. Tavasszal m ég két serdü�
lőcsapatunk volt, az egyik azon�
ban teljesen lemorzsolódott. 
A lányok iskolai elfoglaltságra 
hivatkoztak. A m egm aradt csa�
pat tagjai sem tudják  kellőkép�
pen egyeztetni az iskolai foglal�
kozások és az edzések időpont�
ját. Ezt a feszültséget nekünk 
kell feloldanunk. M ár csak 
azért is, hogy az NB I- es m érkő�
zések előtt kötelezően lejátszan�
dó ifimérkőzéseken zavarba ne 
jöjjünk. Eddig még m indig sike�
rült — bár a rendszeres edzé�
sektől el - elmaradozó verseny�
zőkből — a megfelelő létszámú 
csapatot kiállítanunk.

— A z  egyesület bázisiskolá �
jában  nem  adódik u tánpótlás �
ra a lkalm as érdeklődő?

—-  Ebből a szem pontból kü �
lönleges sportág a teke — kap�

N égyen  az N B  1-es csapatból

csolódik a beszélgetésbe H a �
m ar Gábor m ódszertani előadó.

— Érdeklődő ugyanis a gye�
rekek között m indig akadna, de 
a kicsi tenyérbe nem  fér bele a 
háromkilós, m eglehetősen nagy 
átm érőjű golyóbis. A sportág 
vezetői eddig m ég nem  gondol�
tak  a tíz év körüliekre, nem  
rendszeresítettek kisebb golyót 
és könnyebb bábokat. A teke-  
sport tehát legföljebb a serdülő -  
korúak közül m erítheti u tánpót�
lását. Célirányos propaganda 
híján ez is inkább a versenyzők 
ism eretségi körére korlátozó�
dik.

A sportág, sajnos, nem csak a 
versenyzőket nem  vonzza, kö�
zönsége sincs. De ugyan hol is 
fogadná szurkolóit? Létezik 
m ár nézőtérrel épült pálya, 
ilyen például a szegedi postáso�
ké is, de ettől m ég nagyon távol 
áll a Lum um ba utcai sporttelep. 
Egyelőre örülnünk kell az új 
m űanyag pályának meg a kor�
szerűsített vízvezetéknek és fű�
tésnek; hogy nem  kell m ár pá�
lyaválasztóként is idegenben 
küzdeni, m int az elmúlt tavaszi 
idényben.

Amint hallottuk, a PSE a fel�
sorolt nehézségek ellenére is jó 
utánpótlás - nevelő egyesületnek 
minősül. H ajdan az am atőrök�
ből nőtt ki a m agának nevet 
szerző versenyszakoszály. Nem 
tudna - e a mai töm egsport lel�
kes postásversenyzőket adni az 
egyesületnek?. Ezzel a kérdéssel 
a Társadalm i Testnevelési és 
Töm egsport Bizottság tekeszak�
osztályának vezetőjéhez. Berta �
lan Sándorhoz, a Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság vezetőjé�
hez fordulok.

— Különös, de a játékosok 
áram lása időközben ellenkező 
irányba fordult. Ma m ár a tö�
m egsport táplálkozik a ver�
senysportból. A versenyzéssel 
felhagyó játékosok m unkahe�
lyük csapatának teljesítm ényét

egy- egy időre fellendítik. Azok 
a dolgozók azonban, akik moz�
gásigényüket akarják  a gurítga -  
tással kielégíteni, n em igen tud -  
ják a nem zeti bajnokság bárm e�
lyik szintjének eléréséhez szük�
séges m egterhelést vállalni.

— És töm egsportként szíve �
sen vá lasztják  a postások a te�
két?

— Term észetesen nem  vetél�
kedhetünk a labdarúgással, de 
m indenképpen azt kell m onda�
nom, hogy igen. Hozzá kell vi�
szont tennem , hogy sok m inden 
múlik a szervezésen.

— M agam  1972- ben kezd�
tem  tekézni, kényszerű módon 
a Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóság csapatához csapód�
va. Egy éven belül azonban 
m egalakítottam  a HTI csapatát, 
és lám, m egnőtt az érdeklődés: 
m anapság 3- 4 csapat m űködik 
nálunk. M iután tisztséget kap�
tam  az országos töm egsportbi�
zottságban, a szervezéshez se�
gítségre volt szükségem. Ezt a 
lelkes Szám éi Béla  szem élyé�
ben m egkaptam .

— A töm egsport m unkájába 
annak egyik közism ert szem é�
lyisége, a néhai B á lin t János 
vezetett be. Az asztalitenisz irá�
nyítását akarta  rám  bízni, de én 
K iss Ernőnek  tisztségéből 
1974- ben való távozásakor in�
kább a tekét választottam . Ez a 
feladat annyira hozzám nőtt, 
hogy az azóta bokrossá vált tá r�
sadalm i elfoglaltságaim at ha 
csökkenteni kell, erről mondok 
le utoljára.
. — B izonyára  sikerek is kap �
csolódnak m unká lkodásá �
hoz . . .

— Amikor a szakosztály irá�
nyítását átvettem , a postások�
nak 15 csapatuk volt. 
1981 —82- ben 30 csapatot szám �
láltunk. Ebben egy kis szalmar 
láng is volt, de 25 csapat ma is

szilárdan tartja magát, sőt 
újabb kis fellendülésre szám í�
tunk  a posta szervezeti m ódosu�
lásának, új igazgatóság, ezzel 
együtt új tszb alakulásának 
folytán.

— Nagyon szép eredm énye�
ket értünk  el a néhány éve 
m egszüntetett m unkahelyi 
szpartakiádokon. A postás üze�
mi bajnokságokon kialakult bu �
dapesti válogatottunk rendre 
m egnyerte a versenyt, a m ég�
oly nagy ellenfeleket, m int pél�
dául a Csepelt is megelőzve.

— M ilyen elfoglaltsággal 
já r  a teke töm egsport szervezé �
se?

— M indenekelőtt irányítani 
kell a tavaszi- őszi fordulóban • 
lebonyolított üzemi bajnoksá�
gokat. Ehhez előbb versenyfel�
hívást kell intézni a meglevő 
csapatokhoz és a tszb- Hhez, 
m egtudakolva, hogy van - e 
újonnan nevező csapat. Ezután 
el kell készíteni a versenyki�
írást és a versenylapokkal 
együtt m egküldeni a résztve�
vőknek. Azonkívül nyilván kell 
tartan i az igazolt játékosokat 
(ez jelenleg 25 csapat részéről 
200- 220 törzslap), továbbá a je �
lentkezőket igazolni. Rendsze�
res m egbeszéléseket kell foly�
tatni az intézőkkel, és részt kell 
venni a töm egsportbizottság 
havonkénti ülésein is. Term é�
szetesen be kell kapcsolódnom 
— a sportnapokra való felké�
szülés végett — az igazgatósá�
gok belső versenyeinek szerve�
zésébe is..

— Fontos program  az emlék -  
versenyek lebonyolítása. R end�
szeresen m egtartjuk férfi-  és 
női csapatversenyként az Á pri�
lis 4. K upát, valam int férfi és 
női egyéni küzdelem ként a No�
vem ber 7. Kupát. Nem hagyha�
tom em lítetlenül a Sporthíradó -

Bertalan Sándor; je len leg  25 csa �
pat szerepel a postás bajnokság �

ban

ba írandó cikkeket és a beszá�
molót a töm egsportbizottság év�
záró üléseire.

— A PSE tekeszakosztá lyá �
nak edzői egyöntetűen kifejez �
ték a zt a z óhajukat, hogy vál�
lalja el a szakosztá ly i elnöki 
tisztséget. H ogyan tudná  ezt 
az újabb fe lada to t összeegyez �
te tn i eddigi társadalm i és meg �
növekedett h iva ta li elfoglaltsá �
gával?

— Abból kell kiindulnunk, 
hogy a versenysportolókkal ed�
dig is szoros és igen jó kapcso�
latot alakítottunk ki. M áskép�
pen elképzelhetetlen lenne a 
közös pályán való zavartalan 
együttélésünk. A hagyom á�
nyokra tám aszkodva, egy h a tá�
rozott, cselekvőkész titkár m el�
lett — gondolom — nem  lenne 
akadálya annak, hogy ellássam 
a szakosztályi elnök feladatait, 
ha erre a tisztségre m egválasz�
tanak.

Nem hiszem, hogy alkalm a�
sabb jelöltje lehetne az egyesü�
letnek erre a feladatra, m int az 
OTSH elnöki dicséretével ki�
tün te te tt Bertalan Sándor. 
Nem rég ism erte el kiváló tá rsa�
dalmi m unkáját B uda István  
állam titkár ezzel a kitüntetés�
sel, am elyet Csáki Lászlóné  fő�
titkár nyújtott át. Meggyőződé�
sünk. hogy ez a választás nagy�
m értékben hozzájárulna a teke 
tömeg-  és versenysportunk 
népszerűségéhez. valam int 
eredm ényességéhez.

Benda István

1. Kiindulóhelyzet; alapállás. 
Helyben járás, 4- 5 lépés sarkon. 
4- 5 lépés lábujjhegyen. Ism étel�
jük  háromszor.

2. Kiindulohelyzet: alapállás. 
Helyben futás 40 m ásodpercig.

3. Kiindulohelyzet; alapállás.
1 — 4. ütem : vállkörzés hátra 
négyszer. 5 — 8. ütem : nyújtott 
karkörzés hátra  négyszer.

4. K iindulóhelyzet: terpesz�
állás, kar m agastartásban. 
1—3. ütem : törzsdöntésben kar-  
tartáscsere háromszor. 4. ütem: 
törzsnyújtás és taps a fej felett.

5. Kiindulóhelyzet: ülés szé�
ken, kéztám asz hátul. K erékpá�
rozás 60 másodpercig.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
ülés széken, kar oldalsó közép�
tartásban. 1—2. ütem : előrehaj-  
lítás kétszer bokaérintéssel. 
3—4. ütem : törzsnyújtás és k ar�
húzás .oldalsó középtartásba 
kétszer.

7. Kiindulóhelyzet: alapállás, 
jobb kézzel fogás a szék tám lá�
ján. 1 — 3. ütem: bal láb és bal 
kar lendítése oldalt egym ás 
u tán  háromszor. 4. ütem : alap�
állás. A gyakorlatot ismételjük 
meg ellenkező oldalra is.

8. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a csípőn. 1 — 3. 
ütem : törzshajlítás előre három �
szor, jobb kézzel a bal boka 
érintése. 4. ütem: kiindulóhely�
zet. 5—8. ütem : förzshajlítás 
előre háromszor, bal kézzel a 
jobb boka érin tés '.

9. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
Szökdelés folyam atosan. 1. 
ütem re ugrás terpeszállásba, 
taps a fej felett. 2. ü tem re ugrás 
alapállásba.

10. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. H elybenfutás izomlazítás�
sal 30 másodpercig.

Hamar Gábor

POSTÁS DOLGOZÓ 
A Postások Szakszervezetének lapja 

Szerkesztőség: Budapest XIV7., Cházár András u. 13. 
Postacím: Budapest, Postafiók 14. 1406 
Felelős szerkesztő: MEZŐFI LÁSZLÓ 

Telefon: 428- 777
Kiadja a Népszava Lap-  és Könyvkiadó 

Budapest VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224- 810 
Levélcím: Budapest, Postafiók 32. 1964 

Egyszámlaszám: MNB 215 — 96 430 
Felelős kiadó: KISS JENŐ igazgató 

Előfizetési díj egy évre: 24 Ft 
85 — 9502. Szikra Lapnyomda, Budapest 

Felelős vezető: CSÖNDES ZOLTÁN vezérigazgató 
ISSN 0230 — 3701

Postás Dolgozó 8


