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A kollektív s&erstodés vitái előtt
A közelm últban szakm ai és 

társadalm i szervek vezetői, a 
dolgozók különböző fórumokon 
értékelték a VI. ötéves tervben 
végzett m unkát, eredm ényeket 
és gondokat. E folyam atnak 
újabb állomásához érkeztünk. 
Általános szabály, hogy a válla�
latok vezetői kötelesek évente 
és a tervidőszak végén a dolgo�
zóknak írásban beszámolni a 
kollektív szerződés előző évi, il�
letve ötévi végrehajtásának ta �
pasztalatairól. Az írásos beszá�
molót előbb a szakszervezeti 
szervek tárgyalják meg, s hatá�
rozatot hoznak. A dolgozók a 
szakvezető beszámolóját és a 
szakszervezeti szerv 'határoza�
tát együtt vitatják.

A posta egy vállalat — egy 
kollektív szerződést köt. Terüle�
ti, szervezeti tagoltsága szüksé�
gessé teszi, hogy egyes kérdése�
ket a postaszervek saját igénye�
ikhez igazodóan rendezhesse�
nek. így  a M agyar Posta kollek�
tív szerződéséhez valam ennyi 
középfokú postaszerv kialakí�
totta függelékét. A függelékek 
végrehajtásáról az igazgatók a 
kollektív szerződéshez hasonló�
an szám olnak be, őzeket hatá�
rozatukkal a területi szakszer�
vezeti bizottságok, illetve szak-  
szervezeti bizottságok egészítik 
ki.

Bevált gyakorlat

A beszámolók és határozatok 
dem okratikus m egvitatási m ód�
szere és gyakorlata a postán ki�

alakult és bevált. Az évenként 
m egrendezett vitákon a dolgo�
zók egyre jobban hozzájárultak 
a szabályok kialakításához. 
Reálisabbak lettek  az igényeik, 
figyelem be vették a rendelke�
zésre álló — gyakran korláto�
zott — anyagi erőforrásokat is. 
A társadalm i vitákat a dolgozók 
aktivitásukkal, észrevételeikkel 
és javaslataikkal a  m unkahelyi 
dem okrácia egyik legérdemibb  
fó ru m á vá  tették.

Az elm últ öt évet értékelve 
m egállapítható, hogy a kollek�
tív szerződés a középfokú pos�
taszervek függelékeivel együtt 
eredm ényesen szolgálta — a 
dolgozók érdekeinek m essze�
menő figyelem bevételével — a 
postai feladatok végrehajtását. 
Lehetővé tette a m indenkori kö�
rülm ényekhez és feltételekhez 
igazodó szabályalkotást.

Több szabadidő

A VI. ötéves terv  folyam án a 
kollektív szerződés keretében a 
postás dolgozók szem pontjából 
több kiem elkedően fontos intéz�
kedés valósult meg. A m unka�
idő terén  két kedvező változás 
volt. Az egyik az ötnapos m un�
kahét bevezetése, a m ásik a két 
és több m űszakos, valam int 
folytonos szolgálatú m unkahe�
lyeken a m unkaidő heti 40 órá�
ra  való csökkentése.

A posta 1982. január 1- jével 
a z  elsők közö tt vezette be az öt�

napos m unkahetet. A beveze�
tést széles körű dem okratikus 
vita előzte meg. Ez nagym ér�
tékben  hozzájárult a zökkenő-  
m entes áttéréshez. A postaszer�
vek a függelékekben közös erő�
vel olyan m unkarendeket alakí�
tottak ki, am elyeknél egyaránt 
figyelembe vették a szolgáltatás 
igényét és a dolgozók érdekeit.

A jogszabályi lehetőséggel él�
ve 1985. jan u ár 1. és decem ber 
31. között m integy 15 ezer pos�
tás dolgozó á ttért a heti 40 
órás m unkaidőre. Ezzel a lé�
péssel m ost m ár 18 ezer dolgo�
zó élvezi a rövidebb m unkaidő 
előnyeit. A tervidőszak végére 
teljesült a hírlapkézbesítők régi 
kívánsága is; a vasárnap  ré �
szükre is pihenőnap. 1985. jan u �
ár 6- ával m egszűn t a vasárna�
p i hírlap, így a hétvégét ők is 
család jukkal tölthetik.

Az átlag felett

Kicsit előbbre halad tunk  a 
postás dolgpzók bérhelyzetének 
jav ításában is, bár a kitűzött 
célt nem  sikerült elérni. A nép�
gazdaság közism ert helyzete az 
egyszeri központi bérintézke�
dést nem  te tte  lehetővé. A köz�
ponti szervek a jogos igényt el�
ism erve több esetben részesítet�
ték a postát célhoz, illetve fel�
adatokhoz kötött bérpreferen�
ciában, a tervidőszak négy évé�
ben pedig a létszám összetétel

jav ítá sára  1- 1 száza lékos adó�
m entes bérfejlesztésben.

1984- ben az egyszeri közpon�
ti bérintézkedésre irányuló tá r�
gyalássorozat azzal a kom pro�
m isszumos m egoldással zárult, 
hogy a postás dolgozók bérel�
m aradását fokozatosan kell 
m egszüntetni. Ezért a posta a 
keresetszabályozás keretében 
több éven keresztül a közpon ti�
lag engedélyezett m értéken fe �
lül adóm entesen is növelheti a 
keresetet m indaddig, am íg az 
elm aradás meg nem  szüntethe�
tő. Ennek m értéke 1985- ben 2 
százalék volt, és ennyi lesz az 
idén is.

A bérhelyzet jav ítására — 
fenntartva a központi intézke�
dés iránti igényt — a posta 
szakvezetői éltek a sajáterős 
bérfejlesztés lehetőségével. 
Önerőből, adózqtt bérfejlesztést 
a posta először a VI. ötéves 
tervben valósított meg, s m ind�
já rt 1981- ben. A további évek�
ben is — a postás dolgozók jó 
m unkájának eredm ényeként — 
a bér- , illetve keresetszabályo�
zás központi m értékén felül
1—2,5 százalékkal nagyobb 
volt a bér- , illetve keresetfej�
lesztés. M indezek hatására a 
postások keresete öt év alatt 
47,5 száza lékka l növekedett, 
ami 10,4 százalékkal több, m int 

a népgazdaság term elő szférá�

jában  volt. Végül is — a közös 

erőfeszítések eredm ényeként 

— javult a postás dolgozók bér�

helyzete, reálkeresetük szerény 
m értékben növekedett.

A borítékon kívül

Sikerült megőrizni — a nehe�
zebb gazdasági körülm ények 
között is — a szociális ellátás 
színvonalát. Némelyik juttatási 
form ánál jelentős fejlesztés v a�
lósult meg. A legfontosabbak 
közül:

•  egyre több dolgozó szá�
m ára válik lehetővé az üzemi 
étkeztetésben való részvétel. 
A területi szétszórtság ellenére 
a dolgozók 42- 45 százaléka ve�
szi igénybe, ami országosan is 
jó arány.

9  Jelentős a fejlődés a la�
kásépítési, - vásárlási kölcsön 
nyújtásánál. E tám ogatási for�
m a szükségessége, fontossága 
egyre nő. A posta e célra évente 
több m int 100 miihó forintot ju t�
ta t a dolgozóknak. A VI. ötéves 
tervben  4835 dolgozó részesült 
kedvezm ényes kölcsönben, s
1986- ban felépül a postai köl�
csönnel tám ogatott 10 ezredik 
lakás.

•  Évről évre többen töltik 
szabadságukat a különböző 
SZOT- , vállalati és üzemi üdü �
lőkben. A tervidőszak alatt 
évente átlag 21 ezer dolgozó 
vette igénybe 15 ezer családtag�
gal ezt a pihenési formát. Öt év 
alatt összesen 180 ezer dolgozó, 
házastárs, illetve gyerm ek 
üdült.

•  M unkavédelm i és szociál�
politikai célokra -  a különböző 
form ákra és különböző forrá�
sokból -  a posta összesen 6 mil�
liárd forintot forditott.

A m egoldandó feladatokat 
mind a szakvezetők, m ind a 
szakszervezeti testületek nagy 
gondossággal és m indenkor a 
rendelkezésükre álló anyagi le�
hetőségek figyelembevételével 
rangsorolták.

Vitassuk meg!

A kollektív szerződés — m int 
a posta és a dolgozók jogainak, 
kötelességeinek egyik legfonto�
sabb vállalati szintű szabályo�
zása — m indinkább az érdek -  
egyeztetés középpontjába ke�
rül. 1985..,ja n u á r  1- jével ha tás�
köre jelentősen bővült. Lehető�
vé vált m inden olyan kérdés 
szabályozása — a m unkával, a 
m unka -  és pihenőidővel, a 
m unka díjazásával, valam int a 
dolgozóknak járó egyéb ju tta tá �
sokkal kapcsolatban —, am e�
lyeket a vállalat és a dolgozók 
fontosnak tartanak. A VII. öt�
éves tervre szóló kollektív szer�
ződésnél ezzel a lehetőséggel él�
ni kell.

A szakm ai és a társadalm i ve�
zetők várják, hogy a dolgozók a 
társadalm i vitákon javaslataik�
kal segítsék a szerződés tovább�
fejlesztését. A javaslatokra, a 
viták eredm ényére az új kollek�
tív szerződés m egkötése után 
visszatérünk.

A magyar szakszervezetek 
XXY. kongresszusa

Ö t év gazdag, sok ré tű  m u n k á já t összegezte a m ag y ar 
szakszervezetek  feb ru á r  14. és 16. között ta r to tt kongresz -  
szusa.

A  h áro m n ap o s ta n ác sk o zá so n ,803 kü ld ö tt és tö b b  m in t 
400 m egh ívo tt — köztük  szám os külföldi — v e tt részt. 
A  S zakszerveztek  O rszágos T an á csá n ak  beszám oló já t 
G á sp á r  Sándor, a  S Z O T  e lnöke te rjesz te tte  elő. Ezt k ö v et�
te a vita. am elyen  az előző k o ng resszus ó ta  végzett m u n k á �
ról a  m ag y ar szakszervezetek  soron  következő fe ladata iró l 
m ond ták  el vélem ényeiket a hozzászólók.

K ét postás kü ldö tt, H a ra n g o zó  Is tv á n  tsz b - t itk á r  (D eb�
recen) és F uderer K á ro ly  központi vezetőség i tag  (Pécs) 
k ap o tt szót, és m o n d h a tta  el vélem ényét, jav asla tá t.

A  vita u tá n  a kü ldö ttek  e lfogad ták  a kong resszus d o k u �
m entum ait, a beszám olókat, az a lap szab á ly t és a h a tá ro za�
tot, m elyek  m indegy ike e g y a rá n t é p íte tt az alapszerv i v á �
lasztásokra, a m egyei k ü ld ö tté rtek ez le tek  és az ip a rá g i�
ágazati kongresszusok  tap asz ta la ta ira .

A  v ilágszerte  é rd ek lő d ést kiváltó  kon g resszu s m éltó  
fo ly tató ja volt az őszi a lapszerv i válasz tásokon  k ib o n tak o �
zott széles körű párbeszédnek, am elynek fő célja, hogy kö�
zösen k im unkáljuk , m ik én t seg íthe ti a  szakszervezeti m oz�
galom  m ég jo b b a n  szocialista tá rsa d a lm u n k  ép ítését, s ho �
gyan  képviselheti, védhe ti m ég  e red m én y eseb b en  a szer�
vezett dolgozók érdekeit.



Szb-elnökök között 
Balatonfü reden

Aki elmegy a 70- es úton, még 
mindig megcsodálja a SZOT 
Balatonfüredi O ktatási Köz�
pontjának szép és elegáns Bala-  
ton - parti épületét, am ely nem �
csak kívülről, hanem  belülről is 
szép, és ami m ég nagyon fon�
tos, teljes kényelm et nyújt a 
hallgatóknak a tanuláshoz.

1986. február 3- a és 7- e között 
37 postás dolgozó — társadalm i 
funkcióját tekintve szb - elnök — 
volt az intézet vendége a Postá -  
s'ok Szakszervezete által szerve�
zett szb - elnöki tanfolyamon. 
Szinte valam ennyi igazgatóság�
tól voltak hallgatók, akik egy 
kivétellel alapszervezeti szb - el�
nöki funkciót töltenek be, és va�
lam ennyien az 1985- ös választá�
sok alkalm ával kerültek  e tiszt�
ségbe. .

Az elhelyezkedés izgalmai 
után, 3 - án 10 órakor volt a tan �
folyam m egnyitása. M ár ekkor 
elm ondtuk a résztvevőknek, 
hogy ennek és m inden hasonló 
tanfolyam nak kettős a célja. 
Először az, hogy a tisztségvise�
lőknek megfelelő felkészültsé�
gük legyen feladataik ellátásá�
hoz, m ásodsorban, hogy pihen�
jenek és regenerálódjanak. Úgy 
éreztük a tanfolyam  végén — a 
hallgatók vélem énye alapján is 
—, hogy m indkét célnak eleget 
tettünk.

Az előadások tartalm asak 
voltak, sok új ism eretet adtak. 
B em utatták a Postások Szak-  
szervezetének m unkaterületeit, 
továbbá ism ertették az időszerű 
feladatokat. Választ kaptak  a 
résztvevők arra  a kérdésre is, 
ami a tanfolyam  kezdetekor

alapkérdésként vetődött fel; 
hogy mi az szb - elnök pontos 
feladata, helye, szerepe a szak-  
szervezeti mozgalomban.

A pihenés, a regenerálódás is 
m egvalósult, annak ellenére, 
hogy a tanfolyami idő vége tá �
ján  m ár az ülés is fárasztó volt, 
hiszen m inden nap 8- tól 17 órá�
ig tarto ttak  az előadások. U tána 
pedig elm aradhatatlan  esti vi�
ták, ki, mit, hogyan értelmezett, 
saját gyakorlatában m iképpen 
tapasztalt, m in szeretne a jövő- * 
ben változtatni. A változtatások 
latolgatásánál gyakorta felm e�
rü lt az a gond is, hogy ehhez 
otthon, az .alapszervezetnél, a 
m unkahelyen a társadalm i, 
gazdasági vezetők megfelelő 
partnerek  lesznek- ??

Term észetesen egy - egy ilyen 
tanfolyam  az előadók részére is 
tapasztalatszerzési lehetőség. 
Ilyenkor lehet közvetlenül m eg�
tudni, hogy a határozatok, szak�
mai rendelkezések végrehajtá�
sa hogyan történt, illetve tö rté�
nik.

A hallgatók az ott töltött idő 
alatt közösséggé formálódtak, 
am it méltón bizonyítottak a 
„diákos” csínytevések, ug ratá�
sok. M egállapítottuk, hogy 
akárhány  éves az em ber, ha ta �
nulópadban ül, újból diákká vá�
lik. A tanfolyam  zárásakor a 
búcsú egyrészt nehéz volt, m ás�
részt siettető, m ert m indenki 
vágyódott m ár családjához. Az 
itt hallottak hasznosságát pedig 
m ajd a napi m unkában lehet le�
m érni, rem éljük minél nagyobb 
eredm énnyel.

Kissné Barabás Györgyi

Felhívás
p á ly a é p íté s re

*.
A SZOT testnevelési és sportosztálya 1986- ra ismét meghir-  § 

deli a társadalmi sportlétesítmény- építési mozgalmat a szak -  J 
szervezetek működési területéhez tartozó üzemek, vállalatok, 
hivatalok, intézmények, valamint a szakmunkásképző inté-  ? 
zetek részére.

A mozgalom célja: a dolgozók és szakm unkástanulók spor�
tolásának, testedzésének segítése, a létesítményi feltételek ja -  I  
vitása, az önálló és összefogáson alapuló újabb sport-  és tu�
ristaobjektumok, kulcsosházak, szabadidő- központok, hor-  
gásztanyák, a honvédelmi sportok fejlesztését szolgáló létesít-  |  
mények megvalósítása, jórészt társadalmi m unkával történő 
építés útján.

Ennek megfelelően két kategóriában hirdetjük meg a társa-  || 
dalmi pályaépítést: I. kategória: Önálló építés üzemek, válla�
latok, hivatalok részére; II. kategória: Közös építés kis üze�
mek, szakm unkásképző intézetek, munkahelyek szakmaközi 
szervezetek összefogásával.

A társadalmi sportlétesítmény- építési akció 1986. október 
31- én fejeződik be. A z akcióban részt vevők oklevelet kapnak.

A legeredményesebb közösségek részére hat 50 000 forint, 
tizenegy 40 000, húsz 20 000 forin t összegű díjat ítélnek oda.

A díjakat sportszer-  és sportfelszerelés vásárlására hasz�
nálhatják fel a nyertesek.

A helyi pályaépítési eredményekről, az elvégzett munkák -  
ról az üzemi, hivatali, intézm ényi szakszervezeti bizottsá�
goknak igazoló jelentést kell készíteniük.

A jelentések beküldési határideje: 1986. október 31.

A z igazoló jelentéseket vidéken a szakszervezetek megyei fi 
tanácsainak, Budapesten a Szakszervezetek Budapesti Taná-  1 
csának a címére kell beküldeni, akik elvégzik a szükséges 
egyeztetést az iparági- ágazati szakszervezetek megyei, terü�
leti szerveivel, képviselőivel, a megyei (budapesti) KISZ- bi-  j| 
zottsággal és sporthivatallal.

Felkérjük a  szakszervezeti bizottságokat, a szakmaközi bi-  j  
zottságokat, a szocialista brigádokat, a sportszerető dolgozó-  ■ 
kát, a szakmunkástanuló fiatalokat, hogy vegyenek részt a 
mozgalomban.

Kérjük a társadalmi szerveket, a  gazdasági vezetőket, 
hogy erkölcsi és anyagi támogatással segítsék a társadalmi . 
m unka mind teljesebb megvalósulását, a dolgozók jobb test�
edzési feltételeinek megteremtését.

Felhívjuk az ágazati szakszervezeteket, az szmt- ket, és az 
SZBT- t, hogy ismertessék, szervezzék és segítsék a pályaépí�
tési mozgalmat.

Épüljön minél több sportlétesítmény, hogy még többen 
sportolhassanak!

SZOT testnevelési és sportosztály

„Egészen uj
és másfajta gondolkodásmód.
A Helyközi Távbeszélő Igaz�

gatóság területi szakszervezeti 
bizottsága februárban  négyna�
pos felkészítőt tarto tt az újból 
és újonnan választott tszb - ta -  
gok és alapszervezeti szb - titká-  
rok részére. A felkészítő célját a 
szervezők úgy határozták meg, 
hogy a tanfolyam  résztvevői is�
m erjék m eg a Postások Szak-  
szervezete XII. és a m agyar 
szakszervezetek XXV. kong�
resszusának határozatait, ké�
szüljenek fel annak  további 
m egism ertetésére és tagságuk 
m ozgósítására a kitűzött felada�
tok végrehajtása céljából.

A tanfolyam  kellemes, m eg�
felelő környezetben, a Pécsi 
Postaigazgatóság zalakarosi 
üdülőjében volt, am ely a h irte�
len ránk  szakadt kem ény tél el�
lenére is otthonos m elegséggel
— hőfokot és em beri barátságot 
is értve ez a latt — várta  a szak-  
szervezeti tisztségviselőket és 
vendégeiket, az előadókat.

A tem atika öt nagy tém akört 
határozott meg, am elyeken be�
lül nyolc előadótól hangzott el
2- 4 órában előadás, vitaindító.

A p árt XIII. kongresszusa 
határozatainak végrehajtásáról, 
a párt töm egkapcsolatainak ala�
kulásáról a KB 1983. október 
12- i és a HTI pártvezetőségé�
nek 1984. júniusi állásfoglalásá�
ról Urbán Sándor, a HTI párt-  
bizottságának titkára tarto tt 
m inden kötöttségtől m entes elő�
adást, tájékoztatást, am it ko�
moly vita követett.

A szakszervezeti kongresszu�
sokról két előadást hallgattak 
m eg a tanfolyam  résztvevői. 
Péntek Petronella, a központi 
vezetőség titkára a Postások 
Szakszervezetének kongresszu�
sán elfogadott határozatról be�
szélt. Előadása középpontjában
— a határozatokból adódóan is
— az em ber, a postás dolgozó 
állt. M int em lítette, a Postások 
Szakszervezete is „felvállalja” a 
hírközlés felerősödött gondjai�
ból azt, ami a  postán belül m eg�
oldható, ami . a postás dolgozó�
kon m úlik — de em ellett kiáll a 
postás dolgozók további bér�
preferenciája, életszínyonalá -  
nak, m unkakörülm ényeinek ja �
v ítása m ellett, am ely egyúttal 
elősegíti a m unkaerő - összetétel 
kedvezőbb alakulását is.

K á n ya  Gyula, a központi ve�
zetőség szervezési és káderosz�
tályának vezetője értékelte a 
kongresszusok előkészítésének 
időszakát, és az elm últ öt esz�

tendő fő jellemzőit. Előadásából 
kiem elkedett az a gondolat, 
hogy a tisztségviselők egyik fő 
feladata az egységes cselekvés, 
am elyhez viszont megfelelő, fo�
lyam atos inform ációra van 
szükségük. A szakszervezet tö�
rekszik arra, hogy ne szabá�
lyozza tú l működését. Ezért a 
határozatok keretjellegűek.

A M agyar Posta VII. ötéves 
tervéről, a tervkészítés, a posta�
szervek önállóságának növelé�
séről R itter  Péter, a közgazda-  
sági osztály vezetője, a Helykö�
zi Távbeszélő Igazgatóság te rv �
feladatairól. lehetőségeiről pe�
dig az igazgatóság vezetője, 
B ertalan Sándor  szólt. R itter 
P éter előadásának egyik gondo�
lata a tanfolyam  egészének 
m ottója lehet: „A fe lada tok  
m egoldása egészen új és m ás�
fa jta  gondolkodást és szem léle�
te t követel meg m inden  tis z t�
ségviselőtől, hogy a belső tarta �
lékok fe ltárása  ne fu sso n  zá �
tonyra, az új m ódszer m egho�
nosodjon. És ez nem csak a köz -  
gazdasági vonal fe ladata . Ez 
fo lyam atos, állandó és m in �
denkire nézve kötelező fe l�
adat. ”

K ét gyakorlati jellegű elő�
adás is elhangzott: az alapszer�
vezeti szb - k és a tszb - k kapcso�
latáról M eszlényi Ferenc politi�
kai m unkatárs beszélt, Az idő�
szerű jogszabályok értelm ezé�
séről és alkalm azásáról a szak-  
szervezeti jogsegélyszolgálat�
ban címmel pedig dr. Tóth De�
zső, a HTI jogsegélyszolgálatá�
nak vezetője tarto tt előadást.

Itt, Zalakaroson tarto tta  meg 
a HTI tszb kibővített ü lését is 
az 1986. évi bérfejlesztés elvi és 
gyakorlati kérdéseiben, és itt 
volt alkalom arra  is, hogy a tszb 
reszortosai, vezetői aktuális kér�
désekről, feladatokról tárgyalja�
nak az alapszervezeti szb - titká-  
rokkal.

A folytatás a hétköznapok 
gyakorlati m unkájában, cselek�
vésében várható  a résztvevők�
től és környezetüktől. Zalakaro�
son 40 tisztségviselő hallgatott 
nagyon színvonalas, em ber�
centrikus, újfajta gondolkodás�
ra és m agatartásra ösztönző elő�
adásokat. És m indezek m ellett 
40 tisztségviselőből kollektíva 
lett, am ely — biztonsággal állít�
hatjuk  — képes lesz jó csapat�
m unkát végezni a kongresszusi 
határozatok végrehajtásában.

Harmat István

Észak-Magyarország 
hírközlésének története

Ú jabb kötettel gazdagodott a 
postatörténeti könyvek száma. 
A közelm últban a fenti címmel 
jelent m eg dr. K am ody M iklós�
nak, a Postam úzeum  tudom á�
nyos kutató m unkatársának 
újabb könyve. Az új postatörté�
neti m űvet a Borsod- Abaúj-  
Zem plén Megyei Múzeumi 
Igazgatóság adta ki a Borsodi 
K ism onográfiák sorozat 22. kö�
teteként. A kiadásban közrem ű�
ködött a Posta O ktatási és K ul�
turális Intézet, mely az oktatás 
és a M agyar Posta kulturális in�
tézm ényeinek, közöttük a Pos�
ta -  és a Bélyegm úzeum nak is 
az irányítója.

A szerző ezer év m agyar h ír�
közlésének történetét tizenki�
lenc fejezetre osztva írta meg. 
M inden fejezet elején röviden 
jellemzi a kort, m elyben a h ír�
közlés működött. M int beveze�
tőjében írja, könyvében nem  tö�
rekedett sem tudom ányos igé�
nyességre, sem történelm i tel�
jességre, csupán a fontosabb 
történelm i időszakok körülm é�
nyei között kivánta a hírközlési 
szervek m űködését bem utatni.

A könyv m inden fejezete tu �
lajdonképpen egy - egy tö rténel�
mi korszaknak megfelelő — le�
véltári adatokon alapuló — ta �
nulm ánynak is minősíthető. 
Időrendi felépítésben a hírköz�
lés m egjelenésétől a felszaba�
dulás u táni időszak postai vo�
n a to z á s a it  tárgyalja, sőt még

1985- ös adatot is tartalm az. 
A szerző külön függelékben so�
rolja fel a terü let egyes posta�
szerveinek jellemző adatait.

A gazdag tém akörök közül a 
m a élő postás dolgozókat és 
nyugdíjasokat legközvetleneb�
bül azok a fejezetek érintik, 
am elyek a postás dolgozóknak 
az 1918/19- es forradalm akban, 
az intervenció elleni harcban 
való részvételét, a felszabadu�
lást és az újjáépítést, valam int a 
mozgalmi élet m egindulását 
tárgyalják.

A könyv m indam ellett, hogy 
hosszú évek levéltári ku ta tása�
in alapszik, nem  száraz adathal�
maz, hanem  olvasmányos, am it 
sok értékes fénykép és térkép 
tesz szem léletesebbé.

Úgy véljük, a kiadvány nép�
szerű lesz a postásság körében, 
különösen a Miskolci Postaigaz�
gatóság területén, hiszen a szer�
ző nyugdíjba vonulása előtt az 
igazgatóság postaforgalm i el�
lenőrzési osztályának vezetője�
ként is rendszeresen publikált 
— többek között lapunkban  is.

A 153 oldalas, gazdagon il-  
lusztált könyv 40 forintos áron 
beszerezhető Budapesten a 
Posta -  és a Bélyegm úzeum ban, 
vagy Miskolcon a H erm an Ottó 
M úzeum gazdasági osztályán 
(Felszabadítók útja 28., posta�
cím: Pf. 4. 3501).

Horváth Dezső

KITÜNTETÉSEK
Szakszervezetünk elnökségének egyetértésével a nem �

zetközi nőnap alkalm ából kiemelkedő szakm ai és tá rsadal�
mi m unkája elism eréseként a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa

Szakszervezeti Munkáért arany

fokozatú kitüntetést adom ányozott S~ 'lágyi Józsefné  m e�
gyei szervezőnek. (Békéscsaba 1 postahivatal).

Szakszervezeti Munkáért ezüst

fokozatú kitüntetést kapott Varga Sándorné  nőbizottság -  
vezető (Soproni Postaigazgatóság törzs).

A M agyar Posta elnöke

Kiváló Munkáért

kitüntetésben részesítette Gom bár Józsefné  kszb - titkárt 
(Mohács 1 postahivatal), dr. H orváth Jánosné  megyei szer�
vezőt, szm t nőbizottsági tagot (Szombathely 1 postahiva�
tal), Som os Jánosné  kszb - titkárt (Nyírbátor postahivatal),

Elnöki Dicséretben

részesítette B arna  Istvánná  szb gazdasági felelőst (Szeged 
1 postahivatal), P iszár Lászlóné  nyugdíjas - bizottsági tagot 
(Hírlap és Postaszállítási Igazgatóság), dr. V akulya  Erzsé�
bet kszb - instruktort (Budapest vidéki Postaigazgatóság 
törzs),

Elnöki Elismerést

kapott B ak Zsigm ondné  tszb - tag, szb közgazdasági felelős 
(Budapest 70 postahivatal), B aracska i Lajosné szb - titkár 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság törzs), Farkas Zoltánná  
szmt- összekötő, tszb - tag (Eger 1 postahivatal), PoÜák Pé-  
te m é  szb - tag (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság törzs).

A propagandisták  napja alkalm ából

Szakszervezeti Munkáért ezüst

fokozatú k itüntetést kapott Varjú M iklós vezető p ropagan�
dista (Posta Építési Üzem).

A Forradalm i Ifjúsági Napok alkalm ából a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsa

Szakszervezeti Munkáért oklevél

k itüntetést adott Oláh József főbizalmi- helyettes, bizalm i�
nak (Posta Központi Javitóüzem ), Szabó V ilm a  bizalm inak 
(Posta Szociális Hivatal).

A M agyar Posta elnöke

Elnöki Dicséretben

részesítette Varga G yörgy  szb - tag, információfelelőst 
(Győr 2 postahivatal).

Elnöki Elismerést

kapott M ikola A ndrásné  szakszervezeti aktíva (Debreceni 
Postaigazgatóság törzs), Szabó M ária  szb - titkár (Csongrád 
postahivatal).

A jó tájékoztatásért 
és in formációért

M egtartottuk szokásos évi 
felkészítőnket azoknak az alap-  
szervezeti információs és tájé�
koztatási felelősöknek, akik 
közvetlenül küldenek jelentést 
a központi vezetőség részére. 
E célból feb ruár 19- re 40 tiszt�
ségviselőt, illetve aktivistát h ív�
tunk  m eg szakszervezetünk 
székházába.

É rtekezletünknek különös 
hangsúlyt adott a nem régiben 
lezajlott kongresszusunk,
am ely ism ételten m egerősítette 
az információs és tájékoztatási 
m unka pozícióit, és m eghatá�
rozta a következő öt esztendő 
ez irányú feladatait.

A kongresszus határozata — 
többek között — tartalm azza, 
hogy a tagság tájékoztatását 
gyorsabbá, rendszeresebbé és 
differenciáltabbá kell tenni. Ki�
emeli, hogy a szakszervezeti ve�
zető testü letek  m inden esetben 
reagáljanak a dolgozók jelzései�
re, illetve építsék be azokat 
döntéseikbe, és tegyék m eg a 
szükséges intézkedéseket.

Az információs és tájékozta�
tási m unkának  kulcsszerepe 
van a töm egkapcsolatok erősí�
tésében. A jól működő rendszer 
elősegíti, hogy m ind a szakszer�
vezeti vezető szervek, m ind a 
tagság m inden időben m egfele�
lő m élységű információval ren �
delkezzen az országos kérdé�
sekben és a helyi ügyekben 
egyaránt.

Az információs és tájékozta�

tási felelős m unkájában első�
sorban a bizalm iak segítségére 
tám aszkodik, m ert ők azok, 
akik napi, rendszeres kapcso�
latban állnak valam ennyi dol�
gozóval. A szakszervezeti infor�
máció alapvonása pedig éppen 
az, hogy a dolgozóknak a szer�
vezeti élettel, a bel-  és külpoliti�
kai kérdésekkel, a m unkahelyi 
élettel, kapcsolatos hangulati 
jelzéseit tárja  fel.

Azon tú l azonban, hogy fel�
tárja  a vélem ényeket és gondo�
kat, fel is dolgozza azokat: ré �
szint továbbítja az illetékesek�
nek, részint intézkedik a pana�
szok orvoslására.

Értekezletünkön az inform á�
ciós m unka néhány elvi kérdé�
sén és a jelentés összeállításá�
nak praktikus ism eretein kívül 
a résztvevők tájékoztatást kap�
tak szakszervezetünk XII. 
kongresszusának határozatáról, 
és részletes válaszokat hallottak 
a felvetett konkrét kérdésekre, 
gondokra.

Bízunk abban, hogy ez a ta �
lálkozás is elősegíti az inform á�
ciós m unka területén  dolgozók 
tevékenységét. További segít�
ségként szükség van arra, hogy 
a területi szakszervezeti bizott�
ságok és az alapszervezetek is 
áttekin tsék  e mozgalmi terü le�
tet, s a helyi sajátosságoknak 
megfelelően eligazítsák a tiszt�
ségviselőket és orientálják 
m unkájukat.

K. M.
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Hogy önállóbbak legyenek...

Új tervezési és érdekeltségi rendszer
1968 óta a m agyar gazdaság, 

ha m egtorpanásokkal, ha cik�
cakkokkal is, elindult azon az 
úton, hogy tevékenységét a 
gazdaságossági szem pontok 
alapján is szervezze. Mivel a 
posta a m aga hetvenezer em �
bert foglalkoztató szervezetével 
és negyvenm illiárd forintnyi 
állóértéket m űködtető s tru k tú �
rájával tulajdonképpen nagy -  
vállalatnak tekinthető, s így 
m eghatározó része a  m agyar 
gazdaság fejlődésének, nem  
vonhatja ki m agát az általános 
tendenciák alól. Belső szerveze�
tét, érdekeltségi rendszerét hoz�
zá kell igazítania az őt körülve�
vő környezethez. Ezt a célt szol�
gálta a M agyar Posta Központ�
jának kísérlete, hogy olyan te r�
vezési érdekeltségi rendszert 
hozzon létre, am ely előtérbe he�
lyezi a gazdaságosságot. Erről 
beszélgettünk Fóris Ferencné 
közgazdasági szakosztályveze�
tővel és m unkatársaival: Bá-  
nóczi K a ta lin  tervügyosztály�
vezetővel és dr. K rupan ics  
Sándor  gazdasági elemzőügy-  
osztály - vezetővel.

— A posta m ár az ötvenes 
évek óta birkózik azzal a fel�
adattal, hogy nyereségérdekeit 
nagyvállalattá váljon — m ond�
ja Fóris Ferencné.

A M agyar Postának huszon�
egy középfokú postaszerve van. 
A tényleges gazdálkodás ott fo�
lyik. Bár a gazdasági döntések 
m egoszlanak a központ és a kö�
zépfokú postaszervek között, de 
ma m ár jó néhány fontos gaz�
dasági kérdés a középfokú pos�
taszerveknél dől el. Ezt ism er�
ték fel a posta vezetői, am ikor 
kidolgoztatták az új tervezési és 
érdekeltségi rendszert.

Régebben, m int az ország�
ban általában, a postánál is a 
direkt tervutasításos rendszer 
volt divatban, és igaz, hogy 
1968 u tán  kevesebb lett az elő�
írás, és m ár közvetett eszközök�
kel is dolgoztunk, de a középfo�
kú postaszervek tevékenysége 
m ég mindig igen kötött volt, 
önállóságuk nem  érvényesülhe�
tett. H iába érzékeltek ők ott, sa�
ját területükön sok problém át, 
am it mi nem  lá thattunk  innen, 
mégis a központban döntöttük 
el, hogy mi történjék. Előírtuk 
például, hány em bert foglalkoz�
tathatnak, m ennyi lehet az ösz-  
szes fenntartási költségük, és 
ezekkel az előírásokkal annyira 
körülhatároltuk napi döntései�
ket, hogy a vezetőknek az lett a 
legfőbb céljuk, hogy betartsák  
az előírásokat. Term észetesen, 
ha m ár nagyon szorított a cipő, 
akkor alkudoztunk. Ilyenkor a 
vezetők energiája nem  a szol�
gáltató tevékenységre, hanem  
erre az alkudozásra fecsérlődött 
el. Ha valam i hiányzott a m un�
kájukhoz, akkor rögtön felfelé 
m utogattak, s egy idő u tán  m ár 
nem  lehetett kideríteni, ki a fe�
lelős.

A z  ö n á lló sá g  

h a tá ra i

Az új tervezési és érdekeltsé�
gi rendszerben egyelőre nem  
tudjuk m egvalósítani a közép�
fokú postaszervek teljes vállala�
ti önállóságát, elsősorban a be�
ruházások miatt, am elyeket or�
szágos stratégia szerint kell ki�
alakítanunk. Nem engedhetjük  
meg, ami például Jugoszláviá�
ban előfordul, hogy egy - egy or�
szágrész önállóan kifejlesztett 
távbeszélő - hálózata m iatt nem  
tud kapcsolódni a többi rész�
hez. Ezért m egvan a logikai h a�
tára annak, milyen önállóság 
adható a középfokú szervek�
nek, ami m ég nem  zavarja az 
egységesség elvét.

— Említettem, hogy a posta 
két ágazata közül a távközlés 
az, am elyik dinam ikusabban 
fejlődik. M agyarországon ma, 
ha m ondjuk osztozkodni kell a 
beruházási összegekben, akkor 
húsz százalék az az összeg,

am elyet a középfokú postaszerv 
önállóan felhasználhat úgy, 
hogy az nem  zavarja a központi 
elképzeléseket. A klasszikus 
postánál akár ötven százalékot 
is leadhatunk, de vannak  olyan 
terü letek  is, am elyeknek teljes 
hatáskörét átadhatjuk. A legna�
gyobb hatáskör az üzem eltetés 
terü letén  adható a postaszer�
veknek. Ezt tükrözi az új te rve�
zési és érdekeltségi kísérletünk, 
am elynek az a célja, hogy az 
üzem eltetésben nagyobb ön�
állóságot és érdekeltséget te �
rem tsen, m int eddig volt. A fej�
lesztéshez pedig egy kisebb 
m értékűt. Ez azt jelenti, hogy 
az éves feladatok teljesítésének 
felelőssége jobban megoszlik és 
szétválasztható a posta köz�
pontja és a postaszervek között.

Az új irányítási rendszer két 
fő részből áll. Az egyik a közép�
fokú postaszervek döntési köre 
vagy szabadsága, a m ásik az az 
érdekeltségi rendszer, amivel a 
posta központja befolyásolni k í�
vánja az igazgatóságok tevé�
kenységét. Az új rendszerben a 
postaszervek az üzem eltetés 
teljes terü letén  szabad kezet 
kapnak, csak a bérszínvonal te �
kintetében lesznek továbbra is 
kötöttek, m ert ezt központilag 
szabályozzuk, de árbevételét, 
költségeit, nyereségét m aga 
alakíthatja ki. Term észetesen a 
postaszervek állóeszközei adot�
tak, ezek nagy részének fejlesz�
tése továbbra is a  posta köz�
pontjától függ.

M ib en  é r d e k e l te k  

a p o s ta s z e r v e k ?

Elsődleges a gazdasági ered�
mény, am it az új rendszerben 
nem  viszonyítunk sem a bázis�
hoz, sem a tervhez, csak a köz�
ponti és a postaszervi osztozko�
dás arányát határozzuk meg; 
vagyis azt m ondjuk, hogy m in�
den m egterm elt nettó forint 
adózás u táni harm inc - ötven 
százalékát m egtarthatják. Ez az 
arány  m ár elégséges ahhoz, 
hogy valódi nyereségérdekelt�
ség jöjjön létre. V annak term é�
szetesen olyan igazgatóságaink 
— kettő - három  —, am elyektől 
sokkal nagyobb összegeket vo�
nunk  el, hiszen ezek a nagyvál�
lalati nyereségnek húsz - hu�
szonöt százalékát terem tik elő. 
De ezek kivételek.

A  m ásodik  és nagyon fontos 
a szolgáltatás m inőségének ja �
vítása. Nem lehet eltekinteni a t�
tól, hogy a posta közszolgáltató 
vállalat, am ely elsődlegesen 
nem  nyereségorientált. Ez azt 
jelenti, hogy plusz - m ínusj, húsz 
százalékkal eltéríthetjük az új 
értékelési rendszerben a tényle�
ges nyereséget a postaszervek 
szolgáltatási m inőségének érté �
kelése alapján.

A  harm adik  tényező, a m un�
kahelyi viszonyokra irányítja a 
figyelmet, vagyis a postaszerve�
ket abban  teszi érdekeltté, hogy 
dolgozói megfelelő körülm é�
nyek között dolgozzanak, és ne 
spóroljanak a gazdasági veze�
tők ezen a teriileten. Jövőre a 
m unkahelyeket m inősíteni fog�
juk, s annak  megfelelően, hogy 
egy igazgatóság m ennyire fej�
lesztette a m unkahelyek színvo�
nalát, nyereségüket plusz - m í�
nusz húsz százalékkal növelhet�
jük, illetve csökkenthetjük. Eb�
ben az értékelésben kom oly  
szerepe lesz m ajd  a szakszerve�
zetnek.

A  negyedik  a takarékosabb 
készletgazdálkodásban teszi é r�
dekeltté a postaszerveket. 
A posta igen nagy fogyasztóesz�
köz-  és anyagköltségigényű, és 
ennek  túlzott gazdasági terhei 
elvonhatják a pénzt a fontos be�
ruházásoktól. Ezért vontuk be 
érdekeltségi rendszerünkbe a 
készletgazdálkodást is. Rá sze�
re tnénk  venni a postaszerveket 
az ésszerűbb készletgazdálko�
dásra.

Hogy sikerül- e kísérletünk, 
az persze nem csak a középfokú 
szerveknél dől el, hanem  itt, a 
központban is. Tudniillik n a �
gyon fontos, hogy a posta köz�
pontjának szakm ai irányítói h e �
lyesen osszák m eg a felső és kö�
zépszintű hatásköröket. A felső 
szakirányításnak csak kivételes 
esetekben szabad a napi dönté�
sekbe beleszólnia és akkor is 
csak olyankor, ha nagyvállalati 
érdekek forognak veszélyben.

A  te r v e z é s  

fo lya m a ta

Eddig az előzm ényekről és az 
új érdekeltségi rendszer főbb 
alapelveiről volt szó. A tervezé�
si folyam atról Bánóczi K atalin�
tól kap tunk  tájékoztatást.

— Az új tervezési folyam at a 
középfokú postaszervektől in�
dul ezentúl. Mindig az előző év 
harm adik negyede u tán  kérünk  
tervinform ációkat, de nem csak 
az igazgatóságoktól, hanem  a 
központban működő szakm ai 
szakosztályoktól is. Ez u tóbbi�
aktól azt kérdezzük, hogy a kö�
vetkező évben milyen szakm ai 
intézkedéseket szeretnének 
m egvalósítani, hiszen m ind�
egyiknek van gazdasági hatása. 
Ezeket összevetjük a középfokú 
postaszervektől kapott inform á�
ciókkal.

Nem azért kérjük, hogy felül�
bíráljuk vagy m egtorpedózzuk 
a postaigazgatósági elképzelé�
seket, hanem  csak azért, hogy a 
terv javaslat készítésénél fel�
használjuk. Nagyon fontos pél�
dául ebből a szem pontból, hogy 
m egtudjuk, a postaszerv milyen 
fenntartási tevékenységet akar 
végezni a  sa ját területén. Jó, ha 
tudjuk, milyen létszám növelés�
sel akarja m egoldani a feladata�
it. Ezeket az inform ációkat fő 
tevékenységi körökre bontva 
kérjük. M egtudjuk, milyen be�
ruházások üzem be helyezésére 
kerül sor, milyen fogyóeszköz�
növekedésre lesz szükség. E n�
nek következtében valóságos 
képünk  lesz arról, mi történik a 
postaszerveknél, és így az elké�
szített terv  is reálisabb lesz.

Először m egtervezzük a költ�
séghelyek összes költségeit: a 
postaforgalm i végrehajtó szer�
vekét (postahivatalok) és a m ű�
szaki végrehajtó  szervekét (táv�
közlési üzem ek, hálózatépítési 
és ipari üzemek). Ezen belül a 
közvetlen költségeket: például 
a postahivatalok dolgozóinak 
bérköltségét, a szállítási költsé�
geket stb., aztán m egtervezzük 
az úgynevezett nem  közvetlen 
jellegű költségeket: m ibe kerül 
a fűtés, az energia, a fogyóesz�
köz. A közvetlen és a  közvetett 
költségek együtt adják a költ�
séghelyek szűkített önköltsé�
gét, például a postahivatalok 
üzem eltetési és fenntartási költ�
ségeit. Ez a szolgáltatás költsé�
ge. U gyanúgy m egtervezzük a 
szállítási, szám ítástechnikai 
üzem ek közvetlen és közvetett 
költségeit, m ajd a jóléti és kul�
turális alapból fenntarto tt intéz�
m ények, például óvodák, böl�
csődék, sportlétesítm ények, 
m unkásszállások költségeit, vé�
gül az úgynevezett irányítási 
költségeket, vagyis m eghatá�
rozzuk, hogy az igazgatóságok 
fenntartása m ennyibe kerül 
majd.

Ebből a költséghelyi terve�
zésből m eg tudjuk m ondani, 
hogy a posta ráfordításai hol 
növekednek m ajd leginkább. 
Következtetni tudunk  arra, 
hogy a következő tervidőszak�
ban a szolgáltatások mely te rü �
letén növekednek m ajd jelentő�
sen a költségek. Amikor a költ�
séghelyi tervek elkészültek, ki�
dolgozzuk a három  fő szolgálta�
tási ágazat: a postaszolgálat, a 
távközlés és a műsorszóró szol�
gáltatás költségeit. Ezután m eg�

tervezzük az úgynevezett kise�
gítő tevékenységek költségeit, 
vagyis a postai építőipari, ipari 
tevékenységek ráfordításait.

A költséghelyeket úgy cso�
portosítjuk, hogy abból m egkö�
zelítően m egkapjuk a fő tevé�
kenységi ágazatok költségeit is. 
E rre a régi tervezési rendszer�
ben nem  volt mód. A bevételek 
és a költségek szem beállítása 
adja az illető szolgáltatási ága�
zat eredm ényét, am i lehet nye�
reséges, illetve veszteséges. Ezt 
a régi tervezési rendszerben 
nem  tud tuk  előre m egm ondani, 
így  segítséget tudunk  adni pél�
dául a tarifatervezéshez és a 
szolgáltatások gazdaságosságá�
nak m egítéléséhez is.

A  te r v e z é s  

é s  a z  é r d e k e l ts é g  

k a p c s o la ta

Az új tervezési rendszer itt 
kapcsolódik az érdekeltségi 
rendszerhez, m ert ebből az 
adathalm azból m eghatározható 
a szolgáltatásonkénti jövedel�
mezőségi szint is, ami alapján 
kidolgozhatok a postaszervek 
érdekeltségi rendszerének fő 
mutatói. Term észetesen m ind�
egyik postaszervnek más és 
m ás az adottsága: ezt a belső 
érdekeltségi rendszer kidolgo�
zásakor figyelem be kell venni. 
Nyilvánvaló, hogy egészen más 
eredm ényeket várunk  el azok�
tól az igazgatóságoktól, am e�
lyekről tudjuk, hogy jövedelme-  
zőek, és azoktól, am elyek nem.

A postaigazgatóságok tehát 
időben m egkapják a nagyválla�
lati tervet. Most például február

végén. És m egkapják azokat a 
tervezési igényeket, irányelve�
ket is, am elyeket figyelembe 
kell venniük. M egismerik a bel�
ső érdekeltségi rendszer előírá�
sait is, és azok alapján kidolgoz�
zák saját terveiket, term észete�
sen költséghelyenként is. Ezzel 
elérjük azt, hogy a középfokú 
postaszervek folyam atosan fi�
gyelik m ajd az irányításuk alatt 
álló területek gazdasági ered�
ményeit. E rre az készteti őket, 
hogy az új rendszerben, ha ki�
sebb költséggel nagyobb nyere�
séget tudnak  elérni, akkor több 
pénz m arad náluk. így  dolgozó�
ik is jobban kereshetnek, hi�
szen ezzel a postaszerv saját 
m aga gazdálkodhat. D ifferen�
ciáltan oszthatja szét azt legjob�
ban dolgozó egységei, illetve 
em berei között.

A postaszervnél m aradó nye�
reség m ásik része beruházási 
célokat szolgál, tehát a posta�
szervnek van kereset és beru �
házás jellegű nyereségérdekelt�
sége. M indezek következtében 
a középfokú postaszervek úgy 
fognak tervezni, hogy minél n a�
gyobb eredm ényt tud janak  lét�
rehozni, m ert a belső érdekelt�
ségi rendszer erre készteti őket.

Tavaly a huszonegy posta -  
szerv közül nyolcnak a terü le�
tén  vezettük be kísérleti jelleg�
gel az új szabályozást. Ennek 
gyakorlati m egvalósításán so�
kat dolgozott dr. K rupanics 
Sándor.

— Az új belső szabályozási 
rendszer bevezetése csak foko�
zatosan történhetett. Éppen 
ezért javasoltuk, hogy 1985 m á�
sodik felében vezessük be kí�
sérleti jelleggel szűkebb kör�
ben, s így szerezzünk tapaszta�
latokat a teljes körű bevezetés 
előtt.

A kísérletbe ha t területi pos�

taigazgatóságot: a debrecenit, a 
miskolcit, a pécsit, a Budapest 
vidékit, a  sopronit, a szegedit és 
két budapesti igazgatóságot: a 
Helyközi Távbeszélő és a B uda�
pesti Távbeszélő Igazgatóságot 
vontuk be. Ezek a szervek a 
posta nyereségének több m int 
nyolcvan százalékát term elik, 
jól összehasonlíthatók és a bel�
ső postai átszervezésnél a leg�
kevésbé voltak érintettek.

1986- ra 130 millió forint nye�
reségtartalék  volt arra, hogy ez�
zel a dolgozók érdekeltségét 
emeljük. A kísérletbe bevont 
igazgatóságoknak 80 millió fo�
rintot adtunk, am it ők differen�
ciáltan, a teljesítm ények ará�
nyában osztottak szét dolgozóik 
között.

A kísérleti rendszer párhuza�
m osan m űködött a régi szabá�
lyozórendszerrel. Ez azt jelenti, 
hogy a k ísérletbe bevont posta�
szervek ugyanabból a m egter�
m elt nyereségből kétféle rend�
szer alapján részesedtek, a be 
nem  vont postaszervek pedig a 
régi szabályozók szerint.

A kísérlet első tapasztalatai 
alapján a M agyar Posta vezeté�
se a teljes körű bevezetés mel�
lett döntött, úgy, hogy a kísérlet 
1986. jan u ár 1- jétől 1988- ig ta rt�
son, mivel az elemző értékelés�
hez legalább 2- 3 „üzem szerű” 
év szükséges. így  látni fogjuk, 
mit tud  ez az új belső szabályo�
zórendszer, és szükség esetén 
m enet közben m ódosíthatjuk, 
finom íthatjuk a rendszert.

Nem  szabad elfelejteni azon�
ban, hogy az új tervezési és ér�
dekeltségi rendszer a postaszer�
veknek csak lehetőség, amivel 
jól élni m ár az ott dolgozóknak 
és vezetőknek kell.

U dvarhelyi A ndrás

Készenléti szolgálat

A  dolgozók több esetben ke�
resték m eg szakszervezetünket 
szóban és írásban  azzal, hogy 
m ennyi készenlét ta rtásá ra  kö�
telezhetők. Ezért lapunkban 
szeretnénk tájékoztatást adni a 
készenlétre vonatkozó szabá�
lyokról.

A készenlét a rendes m unka�
időn túli m unka sajátos form á�
ja. Köteles a dolgozó m eghatá�
rozott helyen és ideig m unka�
végzésre készen állni. A hely le�
het lakás, m unkásszállás vagy 
m unkahely.

A készenlét — a tú lm unká�
hoz hasonlóan — a dolgozó n a�
pi rendes m unkaidején túli kö�
telezettségét jelenti, ezért e lren�
delésének feltételeire, m ódjára 
a tú lm unka elrendelésével kap�
csolatos elvek érvényesülnek, 
íg y  rendelkezik a M agyar Pos�
ta  Kollektív Szerződésének 19. 
paragrafusa is.

A készenlét és a tú lm unka 
közötti különbség a napi p ihe�
nőidőt illetően van. Túlm unka 
esetén m indenkor ügyelni kell 
arra, hogy a napi m unkaidő be�
fejezése és a m ásnapi m unka�
kezdés között a dolgozó napi pi�
henőideje meglegyen. A napi 
pihenőidő általános m értéke 11 
óra, a több m űszakos és folya�
m atos m unkahelyeken 9 óra. 
K ivételesen indokolt esetekben 
a postaszervi függelékek rövi-  
debb, de legalább 8 órai pihe�
nőidőt is szabályozhatnak.

A készenlétnél eltérő szabá�
lyok érvényesülnek. Ha ugyan�
is a dolgozónak a készenlét 
alatt nem  kell m unkát végeznie 
— s tud  pihenni —, a napi pihe�
nőidőt nem  kell részére külön 
kiadni. Ha azonban a készenlé�
te t m unka szakítja meg, ez tú l�

m unkának  m inősül és a napi pi�
henőidőt a tú lm unka befejezé�
sétől kezdődően kell számolni.

Az ötnapos m unkarend kiala�
kításakor — a hétvégi feladatok 
biztonságos ellátása végett — a 
postaszervek viszonylag széles 
körben éltek a készenléti szol�
gálat elrendelésével. A gyakor�
latban többször találkoztunk a 
dolgozó túlzott igénybevételé�
vel. Kezdem ényezések voltak 
— a túlzott m érték  visszaszorí�
tására  — a készenléti idők kol�
lektív szerződésben való szabá�
lyozására.

Tekintettel arra, hogy az 
egyes postaszerveknél a feladat 
jellege, ta rta lm a különböző in �
tézkedéseket igényel, ezzel 
szinkronban eltérők a készenlé�
ti időszükségletek is. Ezért a he�
lyes m egoldásnak nem  a kol�
lektív szerződési szabályozás 
tekinthető. A gyakorlat ren d �
szeres ellenőrzésével és felül�
vizsgálatával — indokolt eset�
ben felelősségrevonás alkalm a�
zásával — el kell érni, hogy 
csak a szakm ailag elengedhe�
tetlen készenlétek elrendelésé�
re kerüljön sor. Ez nem  já rh a t a 
dolgozó aránytalan  m egterhelé�
sével, és figyelembe kell venni 
családi körülm ényeit is.

Év végi részesedés

A posta a korszerűsítési fo�
lyam at szerves részeként to�
vábbfejlesztette belső érdekelt�
ségi rendszerét. (Lásd fenti cik�
künket!)

Az új szabályozással m egvál�
tozott az év végi részesedés kifi�
zetésének eddigi rendje. A ko�
rábbi években a postaszervek a 
részesedési, illetve dolgozói é r�
dekeltségi alapjukban előirány�

zott és realizált év végi részese�
dés összegét a M agyar Posta 
Központjától a központi kiegé�
szítéssel együtt kap ták  m eg ki�
fizetésre. Az idén ilyenfajta köz�
ponti intézkedésre nem  kerül 
sor. Folyam atban van a régi 
szabályozórendszer és 8 igazga�
tóság részére ezen felül az új 
szabályozórendszer alapján 
képződött érdekeltségi alapok 
felülvizsgálata, pontosítása. En�
nek eredm ényét a középfokú 
postaszervek a közeljövőben 
m egkapják.

A dolgozói érdekeltségi rész 
jogcím enkénti felhasználásáról 
központi előírás nem  lesz. He�
lyileg kell dönteni arról, hogy 
m ennyit fizessenek ki év végi 
részesedésként, prém ium ként, 
jutalom ként, továbbá a m unka�
versenyben elért eredm ények�
hez csatlakozóan.

A döntésnél indokolt annak 
vizsgálata, melyik kifizetési for�
m a segíti jobban az érdekeltsé�
gi alap újraterm elését. M aga�
sabb érdekeltségi alapot csak 
jobb m unkával lehet elérni. 
Vagyis: a m ár meglévő dolgozói 
érdekeltségnek elsősorban az 
ilyen m unkára való ösztönzés�
hez kell anyagi forrásául szol�
gálnia.

Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy az 1950- es 
években kialakított nyereségré�
szesedés, illetve év végi része�
sedés ösztönző erejét m indin�
kább elvesztette, m a m ár szinte 
m indenki járandóságnak  tekin�
ti. Viszont egyre inkább tért hó�
dít az előre kitűzött, konkrét fel�
adatokhoz kapcsolt és a teljesí�
tés arányában  járó prém ium  és 
céljutalom. Célszerű tehát a 
döntésnél az ösztönzőbb for�
m ákra nagyobb összegeket 
m eghatározni.

Tóth Pálné
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Jubileum és tisztújítás

m olt az elm últ 5 év eredm ényei�
ről. 500- ról 758- ra növekedett a 
taglétszám . Új tagok felvételé�
nél elsősorban a postás dolgo�
zók kerülhetnek szóba, hiszen a 
létszám  zárolt, m a m ár csak a 
kivált tagok helyét lehet feltöl�
teni. E redm ényességben — a 
horgászat célját tekintve — sem 
szégyenkeznek a postások, hisz 
az 1 főre jutó fogási átlag éven�
te 25 kg körül van.

A M agyar Országos Horgász 
Szövetség képviselője, Péter 
Róbert meleg szavakkal kö�
szöntötte az 50 éves egyesüle�
tet, elism eréssel szólt a nagy�
m értékű fejlődésről és a MO-  
HOSZ oklevelét és tárgyjutal�
m át adta át. Becz Sándor a Hor�
gászsportért kitüntetést vette át 
M itterer Jánostól, a MOHOSZ 
Budapesti IB titkárától. Ezt kö�
vetően a társadalm i aktívák ju �
talm azására került sor, m ajd a 
közgyűlés m egválasztotta 5 év�
re új vezetőségét.

Az egyhangú szavazás ered�
m ényeként az új elnök Szom o -  
lány i Tibor, a  POK I igazgatója, 
elnökhelyettes Tóth K álm án, a 
M agyar Posta K özpontjának 
m űszaki titkára lett. T itkárnak 
G urzó Tivadart, a Budapest 
62- es postahivatal vezetőhelyet�
tesét választották. A pénztáros 
T ihanyi László  postásnyugdí�
jas lett. Az új elnök rem ényét 
fejezte ki, hogy a vezetőség 
m unkásságának és a tagság ak �
tiv itásának eredm ényeként to�
vább, töretlenül fejlődik az 
egyesület, és jól szolgálja a sza�
badidő ku lturált eltöltését, első�
sorban a postás dolgozók köré�
ben.

— észté —

Ez szolgáltatói 
m agatartás

Még valam ikor decem ber el�
ső felében hallgattam  a Petőfi 
rádió délelőtti „N apközben” cí�
mű m űsorát. A m űsorvezető a 
szegedi szociális otthon 250 la�
kójának pánaszát ism ertette. 
A tollat a közelgő karácsony ad �
ta  a kezükbe, am ikor is várható, 
hogy rokonoktól, barátoktól 
csom agokat kapnak. De ez a 
tény aggodalom m al tölti el 
őket, m ert a posta nem  kézbesí�
ti házhoz a csomagokat, csak 
értesítést kapnak, hogy külde�
m ényükért m enjenek el a pos�
tahivatalba.

Az otthon lakói idős em be�
rek, legtöbbjük csomagcipelés-  
re képtelen. ír ta k  levelet a Sze�
gedi Postaigazgatóságnak, 
am elyben kérték, hogy tekintet�
tel előrehaladott életkorukra, 
gyönge erőnlétükre, kézbesít�
sék a küldem ényeket címükre, 
az otthonba. Nem leges választ 
kaptak.

A riporter felkereste az igaz�
gatóságon R abovszky M átyás�
áé osztályvezetőt, és m egkér�
dezte, m iért nem  teljesíthető az 
öregek kérése. Rabovszkyné in�
form álta a rádiót, hogy a szociá�
lis otthon külterületen van, 
ezért ott nincs házhoz kézbesí�
tés.

De győzött az em berség. Ra�
bovszkyné összehívott az igaz�
gatóságon egy értekezletet,
ahol úgy döntöttek, hogy az ott�
hon lakóinak korára való tekin�
tettel eltekintenek a parag ra�
fustól, és kivételesen, decem ber 
közepétől a csom agokat kivi�
szik részükre.

M árcius van, közeledik a hús�
vét, alkalom újabb csomagok 
küldésére. Kíváncsi voltam, 
folytatják - e Szegeden továbbra 
is a csom agoknak a szociális 
o tthonba történő kézbesítését. 
Nagy örömmel nyugtáztam  az 
igenlő választ. M ódosították a 
járatjelzőt és azóta sem kell az 
otthon lakóinak személyesen el�
járn i a postahivatalba csom ag�
jaikért. De talán  még ennél is 
jobban örültem  köszönő szava�
im ra adott válaszának: „Em be�
rek  vagyunk. Gondoljunk arra, 
hogy a fiatalok is m egöregsze�
nek egyszer.”

Köszönjük a Szegedi Posta -  
igazgatóság segítőkész m aga�
tartását. Az ilyen és ehhez h a�
sonló m egnyilvánulások a pos�
táról alkotott negatív vélemé- ' 
nyékét bizonyára csökkenteni 
fogják.

Török Lászlóné

Gondolatok egy felújításról
N éhány szóban az előzmé�

nyekről: Több m int két eszten�
deje, hogy a tanács tudom á�
sunkra hozta: a Szegedi Postás 
M űvelődési Ház lebontására a 
városfejlesztésben beállott vál�
tozások m iatt nem  került sor.

Ez a döntés, s benne az a 
m egállapítás, hogy a lebontást 
m ég táv latban sem tervezik, 
nagy jelentőségű, sőt m ondhat�
nánk sorsdöntő volt mindazok 
szám ára, akiknek szívéhez nőtt 
az épület, akik úgy érezték, 
hogy a fennállása óta eltelt 33 
év alatt sokat te tt a m űvelődés 
és a ku ltú ra szolgálatában, 
nem csak a postás dolgozók, h a�
nem  Szeged város lakói között 
is. Ez eldöntötte az épület sor�
sát, melyről m ár vagy 10 éve 
úgy beszéltek városszerte, hogy 
eljárt felette az idő, és m egérett 
a lebontásra.

Öröm m el m ondhatjuk, hogy 
felsőbb szervünk, a Postások 
Szakszervezetének központi ve�
zetősége ham arosan nap irendre 
tűzte a m űvelődési ház felújítá�
sának lehetőségét. Ezután egy�
m ást követték az épület felújítá�
sával kapcsolatos tárgyalások, 
javaslatok, elgondolások, te r�
vek, hogy m iként és főként m i�
ből lehet m egoldani az épület�
nek m ár oly régóta esedékes re�
konstrukcióját, végül 1985 októ�
bere hozta m eg a végső döntést.

Mivel szakszervezetünk a tő�
le telhető legnagyobb segítő 
szándék ellenére sem rendelke�
zett megfelelő anyagiakkal, ami 
a felújítás több millió forintos 
költségét fedezné, a posta veze�
tőihez fordult, akik átérezve az 
ügy kultúrpolitikai jelentőségét, 
segítő kezet nyújtottak, s vállal�
ták, hogy postai pénzből fede�
zik a hiányzó összeget.

Ezzel elhárultak  azok az aka�
dályok, am elyek addig m egold�
hata tlannak  látszottak. Ennek 
az átadás - á tvételnek m ég m in�
den apró részlete nincs tisztáz�
va, de úgy gondoljuk, nem  is ez 
a lényeg. A fontos az, hogy hó�
napok óta készülnek a tervek a 
Csongrád Megyei Tervező Vál�
lalatnál, s ha nem  jön közbe 
akadály, rem ény van arra, hogy 
az év közepén a felújítás kezde�
té t veszi.

Amikor a fent em lített tan á�
csi döntés m egszületett, a m ű�
velődési ház vezetősége igen

helyesen úgy döntött, hogy mi�
előbb el kell kezdeni egyes ren �
dezvények kihelyezését. így  
m ár egy - két évvel a felújítás 
m egkezdése előtt átm entettünk  
olyan program okat, m elyeket 
egyébként egy esetleg több 
évig tartó  építkezés során szü�
neteltetni kellene.

íg y  született m eg az a döntés, 
hogy a csaknem  250 főt foglal�
koztató balettiskola, a szabás�
varrás tanfolyam, valam int a 
mozi továbbra is a művelődési 
házban működjön, az ism eret-  
terjesztő és klubrendezvények 
pedig a postaigazgatóság épüle�
tében kapjanak helyet.

E lgondolásunkat siker koro�
názta, az áthelyezett rendezvé�
nyek látogatottsága nem  csök�
kent, sőt jelentősen em elkedett. 
Csak abban látjuk ennek az 
okát, hogy a több száz főt fog�
lalkoztató postaigazgatóság dol�
gozói szám ára a rendezvények 
könnyebben hozzáférhetővé 
váltak, annál is inkább, m ert az 
előadások kezdési időpontját a 
m unkaidő befejezéséhez igazí�
tottuk. Ezáltal ú jabb  lendületet 
kaptak  nem csak a földrajzi, ze�
nei és egészségügyi előadások, 
hanem  a hanglem ezbarátok, a 
kertbarátok, sőt a nyugdíjas�
klub rendezvényei is.

M unkánk kiterjesztésére 
folytatott további törekvéseink 
is eredm ényre vezettek, egy 
olyan előadássorozat létrehozá�
sával, m elyet „Szegedről — sze�
gedieknek” cím m el h irdettünk  
meg. Ez a sorozat azzal, hogy 
m űem lék jellegű épületek, tu �
dom ányos intézetek, gyárak, 
üzem ek m egtekintését vette 
program ba, teljesen független�
né vált a művelődési ház épüle�
tétől.

Nem kis büszkeséggel m ond�
hatjuk  el, hogy e rendezvénye�
inket nem csak a postás dolgo�
zók és nyugdíjasok, hanem  a 
város lakói is m egkedvelték. 
Egy - egy rendezvényen leg�
alább 50- 60 az érdeklődők szá�
ma, de volt a sorozatban nem  
egy olyan is, am elyen m egköze�
lítően 200- an vettek részt.

Végezetül szólnunk kell az ez 
évben 10 éves fennállását ü n �
neplő Szegedi Postás K épzőm ű�
vész Körről, m elynek gazdája 
szintén a művelődési ház. Első 
és fő törekvésünk az, hogy a

kör jubileum át ünnepélyessé 
tegyük egy, az alkotók legújabb 
anyagából m egrendezendő kiál�
lítással. A kör a jubileum i kiállí�
tást — vándorkiállításként — 
Békéscsabán, Békésen és Me-  
zőberényben szeretné bem utat�
ni, majd ezt követően Gyulán, a 
nyári várjátékok idején. T ár�
gyalások folynak ezenkívül 
Esztergom  és Sátoraljaújhely 
művelődési központjával egy 
ott rendezendő kiállításról. 
A m ennyiben valam elyik m eg�
valósítható lesz, úgy az alkotó�
kat is el szeretnénk vinni a 
helyszínre, postai autóbusszal. 
Ez részben ajándékút lenne 
szám ukra, részben az ú t során 
újabb alkotásokra ihletné a kör 
tagjait. Term észetesen az éves 
tervből nem  hiányzik a testvér-  
város, Szabadka M unkás Egye�
tem ének alkotói által Szegeden 
rendezendő kiállítás sem.

A felsoroltak azt m utatják, 
hogy a Szegedi Postás M űvelő�

1955- ben öt lelkes fotós, szak�
kört hozott létre a Pécsi Posta-  
igazgatóságon. A kkor felszere�
lésük m indössze egy lemezes 
gépből átalakított nagyító és 
egy Agfa K arat fényképezőgép 
volt.

Az elm últ 3 évtizedben több -

dési Ház vezetőségét mélyen á t�
hatják azok a feladatok, am e�
lyek az épület felújításával, va�
lam int az ezzel ' kapcsolatos 
problém ák m egoldásával függ�
nek össze. Gondos mérlegelés 
u tán  a rra  az elhatározásra ju to t�
tunk, ha a felújítás az év köze�
pén elkezdődik, az év m ásodik 
felétől a balettiskolát, a szabás�
varrás tanfolyamot, valam int a 
mozi m űködését szüneteltetni 
kell.

Az a fő törekvésünk, hogy a 
felújítás során a szakm ai irányí�
tással összefogva a m unka m i�
előbbi befejezése végett a kivi�
telezőnek m inden tőlünk te lhe�
tő segítséget m egadjunk. Ha 
pedig a szükség úgy kívánja, 
társadalm i m unkát is szerve�
zünk, melyhez a szegedi postás 
szakszervezeti alapszervek, va�
lam int egyéb postás töm egszer�
vezetek segítségét és tám ogatá�
sát is kérni fogjuk.

Vámos László

szőr rendeztek kiállítást, s részt 
vesznek m inden társadalm i 
rendezvényen, szakszervezeti 
m egmozduláson.

Legközelebbi tervük: az igaz�
gatóság fennállásának 100. év�
fordulójára nagyszabású fotóki�
állítást rendeznek.

Szendrő László: Formák

Jubiláló fo tókör Pécsett

Hanságország fővárosa Mekszikó
Van- e torokszorítóbb egy 

idős em ber szám ára, m int tudni 
azt, hogy kiszolgáltatott? Tudni 
azt, hogy egy élet áldozatos 
m unkája is kevés volt ahhoz, 
hogy valaki rendszeresen rá �
nyissa az ajtót. Tudni azt, hogy 
nincs, aki szóljon hozzá egy jó 
szót, nincs, aki vigyen olvasni�
valót, egy kiló kenyeret, ú jsá�
got, pénzt, levelet, üzenetet. Ez 
m indenütt kínzó, de elzárva a 
világtól a lehető legkínzóbb . . .

A H anság végeláthatatlan 
rengetegében járunk. A több 
m int százezer holdas terü leten  
elszórtan vannak  az aprócska 
települések: László - major, Sar-  
ród, Nyárliget, Tőzeggyár - m a�
jor, Kisház, Sírdom b, Beregház, 
Feketebokor, Hodály - major, 
Pál- major, India - m ajor, Mekszi-  
kó - puszta, m a Fertőújlak . .  .

Utcai kaszinóba csöppenek.
— Jaj, aranyos Jancsikám , 

holnap is hozzál ennyi nyugdí�
jat!

— Köszönöm, nagyon köszö�
nöm. Igen drága lélek János!

— Nem üzent nekem  a kis-  
unokám  Fertődről?

— Nahát! M égiscsak m eg�
van! János m eghozta Petőfi ösz-  
szes versét.

— És az én kalendárium om , 
a Kincses?!

— Ha m aga nem  lenne, mi is 
lenne velünk?!

Az áfész új boltja előtt van az 
asszonykaszinó. Hol is lehetne 
m ásutt, itt az isten háta mögött? 
A gondolat gyorsan jár. Egy pil�
lanat alatt odaérhetünk Vlagyi�
vosztokba, New Yorkba, Párizs�

ba, Londonba, de innen tizen�
egy kilom éterre van Fertőd, a 
legközelebbi nagyközség, m ég�
is szinte elérhetetlen. Sopron 
m ég táv o lab b i. . .  Ha fúj a szél, 
ha hordja a havat, ha esik az 
eső, ha perzsel a nap, akkor ez 
a p á r kilom éter is m egjárhatat -  
lannak tűnik az idős em berek 
szám ára. És itt sok a hatvan 
éven felüli em ber. A lakosság�
nak több m int a hetven százalé�
ka idős, beteg, m egfáradt em �
ber. Miért? Ugyan ki akar lete�
lepedni a fiatalok közül itt az is�
ten háta mögött? Itt, ahol csak a 
m adár jár, m eg a nyugati sze�
lek, de azok aztán olyan erővel, 
hogy az em ber néha úgy érzi: 
kiszedi a tőzeget a talajból, le�
szedi az alm át a fáról, kinyűvi a 
fákat gyökerestől. Az Alpokból 
lesurranó szelek útja szabad a 
Fertő tó és a H anság felett. 
Nincs semmi, az ég világon 
semmi, ami útját állhatná.

Az asszonygrupp szétnyílik, 
és most lehet csak látni azt az 
egyenruhást, aki a középpont�
ban áll: a postást.

— M it hozott a z  asszonyok�
nak, hogy ilyen  nagy a z  öröm  
körülötte? — érdeklődöm.

— Nyugdíjat.
— Könyveket. Újságokat.
— Patikaszert.
— Nekem  kenyeret.
— Az én visszeres lábaim ra 

m eg rugalm as pólyát.

— Az én fájós derekam ra 
gyógyszert, az isten áldja meg, 
hogy ennyire jó em ber — 
m ondják szünet nélkül egym ás 
után, és dicsérik nyakra - főre,

m ert „nélküle ugyan mi lenne 
velünk itt az országhatá�
ron . . .”?

A valahai M ekszikó - pusztát, 
m a Fertőújlakot kétszázhar�
minc em ber lakja. Zömmel öre�
gek, betegek, fáradtak. Fiatalon 
se igen m ozdultak ki innen, de 
m ostanában, hogy elszálltak 
felettük a nehéz m unkás évek 
— a ritkán járó autóbuszra rit�
kán sem akarnak  felülni. Szíve�
sen veszik, hálásak érte, ha a 
„postás bácsi” m indent elintéz: 
kenyeret, gyógyszert, hivatalos 
papírokat a tanácstól, pólyát a 
fájós lábra, kenőcsöt a sajgó de�
rékra, olvasnivalót: újságokat, 
könyveket.

M ennyit ér ez annak, aki 
kapja? Azt csak az tudja, csakis 
az tudhatja, akinek berozsdá�
sodtak a térdei: akinek volt 
szívinfarktusa, tüdőgyulladása 
vagy valam ilyen rettegtető nya�

valyája. Csak az tudja, milyen 
elesett tud  lenni az em ber, ha 
beteg, ha öreg. És a postásbácsi 
nagy erénye, hogy nem  sajnál-  
gatja őket, hanem  segít nekik. 
Nem  azt kérdezi tőlük: mi b a �
juk, hanem  azt, hogy m it hoz�
hat a fájdalom enyhítésére. Mi�
csoda különbség!

— Nehogy azt higgye, hogy 
a mi Jánosunk  azért hoz ne�
künk patikaszert, m ert az el�
m últ években intézm ényesítet�
te  a posta ezt a kézzel is m eg�
fogható em berséget. Dehogy 
azért. Az em berséget nem  lehet 
fölírni receptre, m eg törvényt 
sem lehet hozni, hogy ki m iként 
viselkedjék em berül az em ber�
rel. E rre születni kell. A mi pos�
tásbácsink,' Bognár János  erre 
született — m ondja N ém eth  
A ntalné, a Sarródi H aladás 
Term előszövetkezet zsákfolto-  
zója. — Ez itt íratlan törvény. 
Hagyomány. Itt m egvetik azt, 
aki nem  em ber, aki ellene van a 
társának. Én itt állok a nyugdíj 
kapujában, m egfáradtán, tele 
visszerekkel a lábam on, de én 
nyugodt vagyok; a mi postá�
sunk m indig m indenben segít 
m ajd nekem . Nem csak a fájdal�
m at csitító pólya meghozásával, 
hanem  m indenben, mindig. Jó 
em ber. Mi nem  úgy vagyunk 
ám, m int a városiak, hogy no 
ebben a boltban nem  kaptam  
m eg azt, am it akartam , nem  
baj, m ajd átm egyek a m ásikba. 
Itt nincs másik. Itt sem m i sincs, 
ami választási lehetőséget ad. 
Itt csak mi vagyunk — egym ás�
ra utalva.

P ostás Dolgozó 4

F ebruár 15- én tarto tta  jub i�
leumi, egyben tisztújító közgyű�
lését a Postás Sporthorgász 
Egyesület.

Ö tven éve a Posta - vezérigaz�
gatóság Szám vevőségén 6 fővel 
horgásztársaság alakult. Az ala�
pító tagok közül K em enes Jenő, 
Végh József és Váci M ihály  ne�
ve ism ert. A fejlődés eredm é�
nyeként 1937- től m ár a Postás 
Sportegyesületen belül szak�
osztályként működött.

Az igazi fejlődés itt is a felsza�
badulás u tán  következett be. 
A Soroksári D una - ág (Kis- Du�
na) partján  1947- ben önálló víz�
területet kapott az egyesület. 
A Domonkos utcai postaaltiszti 
kör lebontásából ju ttato tt anya�
gokból és a m integy 46 lelkes 
horgász társadalm i m unkájával 
felépült a tanya épülete. A pos�
ta tám ogatásával m egépült az 
elektrom os hálózat és a m egkö�
zelíthetőséget elősegítő közút. 
1956. m árcius 10- én a jeges á r�
víz elborította a területet. Levo�
nulása u tán  az épület fokozatos 
cseréjét, felújítását kellett célul 
kitűzni. E rre végérvényesen 
1975- ben kerülhetett sor, am i�
kor új, 8 szobából álló épület lé�
tesült a M agyar Postának és a 
Postások Szakszervezetének a 
tám ogatásával. A színvonal to�
vábbi em elését az 1982- ben el�
készült vizesblokk jelentette.

Becz Sándor, az egyesület le�
köszönő elnöke m eleg szavak�
kal em lékezett azokra, akiknek 
m unkássága ezt a fejlődést, a 
ma m ár több száz tag nyugodt 
pihenését, a szabadidő ku ltu �
rált eltöltését lehetővé tette, 
m indenekelőtt Tatár Sándor  és 
W urm  Ferenc volt elnökökre.

Tóth K á lm án  titkár beszá-



Játékos vetélkedőt ta rto ttunk
F ebruár 15- én, a K ecskem ét 

1 megyei postahivatal körzeti 
szakszervezeti bizottsága a 
KISZ szervezet segítségével vi�
dám, játékos feladatokkal ta rk í�
tott szakmai vetélkedőt rende�
zett.

A tizenegy részt vevő csapat 
fordulónként m aga választotta 
meg, hogy a szakm a mely te rü �
letéről kapja a kérdést, illetve 
játékos feladatot, vagy általá�
nos kérdést óhajt. A jó hangu la�
tú vetélkedőt — melyen a helyi 
és a körzeti postahivatalok dol�
gozói is részt vettek — a Kecs�
kem ét 1- es hivatal főpénztári 
csapata nyerte meg. A többi 
csapat sem m ent el üres kézzel, 
ugyanis a helyes válaszokért 
kapott zsetonokat licitre tették, 
s így a zsákbam acska m inden�
kinek szerencsét hozott.

Szabó A nna
Kecskem ét 1 postahivatal 

*

K ét kellem es hét u tán  
rossz befejezés

Amit el akarok mondani, 
nem  szem rehányásként teszem, 
inkább csak szomorúsággal. 
Egy m inden igényt kielégítő, 
igen kellemes, gyógyulásunkat 
elősegítő, két héten át élveztük 
a gyulai SZOT üdülő vendég�
szeretetét. Amilyen jó volt a két 
hét, olyan rossz szájízt adott a 
befejezés.

F ebruár 3- án reggelizés köz�
ben közölték, hogy délelőtt a 
„B” épület halijában a posta 
dolgozói felveszik a hazautazok 
csomagjait. Ez a kellem es gon�
doskodás sokunkban még fo�
kozta azt a sok jót. am it két hét 
alatt kaptunk. De ezután jö tt a 
hideg zuhany. A jelzett időre, 
10 órára körülbelül 50- en levit�
tük csom agjainkat a megjelölt 
helyre. Negyed tizenkettőkor 
m egjelent három  postás dolgo�
zó, akik közül egy — a felvevő 
— nem  a legkedvesebb m odor�
ban és hangnem ben a követke�
ző kioktatást tette. „M inden  
csomagra írják rá a csomago�
lás m ódját is a tarta lm on kí�
vül. A csomag értéke legfeljebb 
5000 fo r in t lehet. ” De kérem  — 
szólalt meg az egyik 70 év körü�
li feladó — én hatezer forintot 
írtam  rá, B udapesten így is fel�
vették a bőröndöm et dupla cso�
m agolópapírban. A rövid vá�
lasz: „Csak ötezer fo rin tig
vesszük fel. Egyébként m inden -

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

kinek 12 fo r in tta l többet kell f i -  Az ország különböző részei-  
ze tn ie  a csomagok helybeni fel -  ről érkező vendégekre az ilyen 
vételéért.” viselkedés és szolgáltatás nem

— Nem értem  — volt a vála -  te tte a legkedvezőbb benyo-  
szom —, én eddig úgy ismer-  /mást. Az ilyen hangnem  je len �
tem  a postai szabályokat, hogy tős károkat okoz annak  a postá -  
10 000 forint értékig könnyített nak, am elynek én nyugdíjas�
csom agolásban lehet feladni ér-  ként is tag jának érzem magam, 
tékcsom agot is. — Mit ért m aga K állay  Lajos
ehhez — volt a válasz. Eger

Köszönet a posta dolgozóinak

1985 júliusában kértem  laká�
som ba telefont, mivel a felesé�
gem  gyakran betegeskedik, és 
az orvosi ügyeletre elég sokat 
kellett az utóbbi időkben telefo�
nálni. A közelben lévő két nyil�
vános telefon nem  mindig m ű�
ködött, így több esetben is elő�
fordult, hogy a kórházig kellett 
éjnek idején szaladnom.

Időközben 83 éves édesanyá�
m at is m agunkhoz vettük, m i�
vel egyedül lakott, így a telefon�
ra m ég nagyobb szükségünk 
volt.

A Heves megyei Távközlési 
Üzem július 8- án keltezett érte �
sítésében közölte kérelm em  elő�
jegyzését, a bekapcsolás idő�
pontját azonban nem  tud ta

m eghatározni. így  nagyon 
m eglepődtünk, am ikor novem �
b er 26- án a  távbeszélő beszere�
lésével kapcsolatos csekket 
m egkaptuk. Még aznap befizet�
tük  a hatezer forintot. De azon 
m ég jobban m eglepődtünk, 
hogy a telefonkészüléket de�
cem ber 9 - én lakásunkba felsze�
relték, am ivel az egész család�
nak nagyon nagy öröm et sze�
reztek.

Feleségem , 83 éves édes�
anyám  és a m agam  nevében is 
köszönetem et fejezem ki a lelki-  
ism eretes, gyors, pontos, jó 
m unkáért.

Szűcs Ferenc 
H atvan

*

Igaz ez a szép
A Szakszervezetek Szabolcs-  

Szatm ár Megyei Tanácsa és a 
Megyei M űvelődési Központ
1985- ben 12. alkalom m al h ir�
dette m eg az „Igaz ez a szép” 
m űveltségi vetélkedőt a megye 
szocialista brigádjai részére.

A m egye üzem eiből és intéz�
ményeiből 378 szocialista b ri�
gád vett részt a versenyben, 
köztük a M átészalka 1- es hiva�
tal 4 szocialista brigádja is. 
A hivatali és területi fordulóban 
is sikeresen helytállva ju to tt el 
brigádunk a megyei döntőre, 
am elyen a legjobb 8 csapat 
m érte össze tudását.

A döntő, am ely a nyíregyházi 
új szakszervezeti székházban 
volt, egy kicsit rendhagyó m ó�
don zajlott le. A  lexikális tudás 
főleg turisztikából és tö rténe�
lemből játszott szerepet. Képző-  
m űvészetből tárlatvezetés volt 
a feladat a Szabolcsi téli tá rla �
ton. Közéleti tém akörben ripor�
to t kellett készíteni a megye, il�
letve N yíregyháza egy - egy köz�
életi személyiségével.

A jó hangulatú  vetélkedő szo�
ros küzdelm et hozott. Az első és 
nyolcadik brigád között alig 
volt érdem leges különbség. 
A végső sorrendben csapatunk 
a m ásodik helyezést érte el, 
am elyért átvehettük  az ezt ta �
núsító oklevelet, és az ezzel járó 
5000 forint pénzjutalm at. M ind�
nyájan nagyon örültünk, mivel 
m ár harm adik -  éve vettünk 
részt ezen a vetélkedőn, de 
m ost értük  el a legjobb ered�
m ényt. ,

Jé n a  K árolyné, 
a M ájus 1 

szocialista brigád 
vezetője 

M átészalka 1

Egy férfi érkezik az asszo�
nyok közé, Szeli József n ádara�
tó, és anélkül, hogy tudná, mi�
ről szól a beszéd folyama, elúj�
ságolja:

— Beteg vagyok, lum bágóm  
van. Nem te tt jót a derekam nak 
a hanyi rengeteg, a gorom ba 
szél; a nyirkos levegő, a dider-  
gető h id e g . . .  Jancsi pajtás 
most hozza nekem  az injekciót. 
Rendes srác, jó barát. N álunk 
hagyom ány az egym ás segítése 
és a gyógyszerhordás. Az előző 
kézbesítő, K usits  László  is el�
hozta nekünk a gyógyírt. M in�
dig azt m ondta: „Miért ne hoz�
nám? Ugyan miért? Úgyis m e�
gyek naponta Fertődre a pos�
táé rt.” M ert tetszik tudni, az�
előtt a postás naponta já rt F er�
tődre, ha fújt, ha esett, ha ká�
nikula volt. És m indent m egtett 
értünk. íg y  aztán — ugye nem  
csodálkozik, hogy itt nálunk 
H anságországban a főváros 
Mekszikó, de a legfőbb hely —

! úgy is m ondhatnám : a parla�
m ent — a posta, a parlam enter 
meg a postás.

M egkapóan és m eghatóan 
csöppnyi hely Mekszikó- pusz-  
tán a posta - parlam ent. Egy va�
lahai cselédházban mindössze 
tizenkét négyzetm étert m ond�
hat m agáénak. Ebből három  
négyzetm éter az „előszoba”, de 
abban aztán elfér az egész vi�
lág: a nyilvános telefon. M ind�
össze kilenc négyzetm éter az a 
birodalom, am elyben a M agyar 
Postát a „postáskisasszony”, 
N ém eth M ária  képviselheti. Az 
aprócska szoba olyan, m int egy 
télikert. Nyolc szép szobanö�
vény varázsolja ide a tavaszt és 
a nyárt az őszi és a téli hideg 
heteken. A berendezés: egy 
asztal, három  szék, egy szek�

rény, egy könyvárusító állvány, 
egy páncélszekrény, m érleg és 
a kályha. Télen ő a főszereplő. 
N agyon kell duruzsolnia, ha azt 
akarja, hogy a szelek ne lopják 
ki a melegét.

A kicsi helyiségben nagy a 
forgalom. Postai értékcikkekből 
csaknem  százezer forint a bevé�
te l havonta, és sok ezer forint 
nyugdíjat hord szét a postás 
azoknak, akik a nádgazdaságtól 
vagy a term előszövetkezettől 
m entek nyugdíjba.

Ezeket a kedves, jó öregeket 
a szülői ház és a megszokás köti 
ide a? isten háta mögötti te lepü�
léshez, de mi hozta ide a pos�
tást, aki bevándorló?

— A szívem — m ondja tö�
mören, aztán, hogy értetlenül 
nézek rá, m egm agyarázza:

— H úszévesen itt voltam 
M ekszikón határőr. Bár téti 
születésű vagyok, és G yőrött az 
1- es postahivatalban dolgoztam 
m int távirat- kézbesítő, egyetlen 
téti vagy győri lány sem tudta 
bekötni a fejemet. Bezzeg itt!

Amíg katona voltam, találtam  
egy szívrablót. M eghódított egy 
lány. M a a feleségem. K ét gyer�
m ekem  édesanyja: János tizen�
öt, A ttila tizenhárom  éves. Bol�
dogok vagyunk. Sokat dolgo�
zunk. Á llataink vannak: kilenc 
szarvasm arha, ötvenhét disznó. 
Úgy élünk itt, m int akárki más. 
M inden szabad időnket lekötik 
az állatok. De m ég az ünnepein�
ket is: a karácsonyt, a hús vétót, 
m inden vasárnapot és szabad 
szombatot. Ami az asztalunkra 
kerül, szinte m indent mi te rm e�
lünk, m int itt M ekszikón b ár�
k i . .  .

És a postás bácsi dicsérete 
nem  szűnik meg. Ahogy jön -  
nek - m ennek az áfész - boltba és 
a postára az asszonyok, újságol�
ják:

— Jó em ber a postás. Nem is 
tudjuk, hogy mi lenne nélküle. 
Amióta csak itt van — m ár több 
m int tizenhét éve — m indenki�
nek ő segít. M indenben. A m i�
nap Fertőújlak és Fertőd között 
elrom lott a kocsija Takács Ti�
bornak. Ki segített volna? 
A postás bácsi! Amikor Takács 
P ityu bácsi tehene borjadzott, 
ki segített volna? A postás b á �
csi! Ha a telefon csütörtököt 
mond, ugyan ki szalad be F er�
tődre? A postás bácsi!

N álunk fontos a könyv, m ert 
itt sem m i sincs. Se iskola, se 
könyvtár, se könyvesbolt. M in�
den a postán van. Ha olyan 
könyvet akarunk, ami itt nincs 
meg, azt m ár holnap m eg is 
hozzák, m ert M arika intézke�
dik. így  aztán nekünk se F er�
tődre, se Sopronba nem  kell be�
utaznunk. K önyvek is, ú jságok 
is vannak.

Csakugyan. A kicsinyke tele�
pülésre a sok könyvön kívül já r  
negyvennyolc Kisalföld, h u �
szonöt N épszabadság, negyven 
K épes Újság, tíz Rádió-  és Tele�
vízióújság, harm inc Nők Lapja, 
tíz K istenyésztők Lapja és ti�
zenöt Szabad Föld.

— A postás nélkül mi m eg se 
élnénk — m ondja özvegy Rosta  
Ferencné. — Az uram  is azért 
élhetett sokáig — pedig aszt�
m ás volt szegény —, m ert m in�
dig hozta neki a gyógyszert.

— Egyszer az uram  olyan 
beteg volt, hogy nem  lehetett 
m agára hagyni. H ogyan m en�
tem  volna el a patikába a mesz-  
szi Fertődre? — kérdi G iczi Já -  
nosné, aztán m eg is válaszolja: 
— Sehogy sem  tud tam  elm en�
ni. A postásunk m eghozta a 
g y ó g y ír t. . . Jó l m egértik  egy�
m ást a postás bácsi és az uram . 
Hogy miért? A Hazafias N ép�
front helyi bizottságának ő az 
elnöke, az uram  m eg a titkára. 
De B ognár János m ásu tt is dol�
gozik. A Fertődi ÁFÉSZ válasz�
to tt küldötte és a helyi nyúlte -  
nyésztő szakcsoport elnöke . . .

*

Van- e boldogítóbb egy idős 
em ber szám ára, m int tudni azt, 
hogy nem  kiszolgáltatott? Tud�
ni azt, hogy m indennap van, 
aki jó szót szóljon hozzá. Min�
dennap  van, aki rányitja az aj�
tót, aki elviszi az újságot, a 
könyvet, a  leveleket, a nyugdí�
jat, a kiló kenyeret, a gyógysze�
reket . . .  Ez m indenütt m elen�
gető, de elzárva a világtól, a 
nagyközségektől, a városoktól, 
a lehető legm elengetőbb . . .

Sindulár Anna

M iskolcon k észü l 

a VII. ötéves terv  

legnagyobb beruházása

Jeles esem ény színhelye volt 
feb ruár 11- én délután a Miskol�
ci Postaigazgatóság: Tóth ülés  
állam titkár, a M agyar Posta el�
nöke ünnepélyes külsőségek 
közepette helyezte el Miskolc 
új, regionális távbeszélőköz�
pontjának alapkövét. Bár az el�
ső kapavágás m ár korábban 
m egtörtént, de az alapkőletétel�
lel vette igazán kezdetét a M a�
gyar Posta hetedik ötéves tervi 
legnagyobb beruházása.

Miskolc új telefonközpontja 
kétm illiárd forintjába kerül az 
országnak. A pénz döntő h á�
nyadát — 1,7 milliárd forintot a 
M agyar Posta adja, a fennm a�
radó részt helyi erőből terem �
te tték  elő. A központ elkészülté�
vel lehetőség adódik az ország 
m ásodik városában arra, hogy 
lényegesen javuljon a telefon�
helyzet (majd tízezer a várako�
zó), s a központ elkészülte után 
Borsod szinte m inden települé�
se bekapcsolódhat az országos 
távhívóhálózatba.

Az alapozást 1985 októberé�
ben kezdték meg. A rendkívül 
nagy precizitást igénylő m un�
kával az építőknek a szerződés 
szerint 1989. szeptem ber elsejé�
re kell végezniük, de másfél év�
vel korábban, 1988. m árcius
31- re m ár teljes egészében át 
kell adniuk az épületet, ugyanis 
a központ berendezéseit ekkor�
tól kezdik el szerelni. A központ 
a tervek szerint teljes egészé�
ben 1991- re készül el.

Mit nyújt m ajd a regionális 
távbeszélő - központ Miskolcnak

és Borsod - Abaúj- Zem plén m e�
gyének?

A miskolci belváros telefon -  
előfizetőit jelenleg egy elavult, 
rotary rendszerű főközpont és 
az ugyancsak korszerűtlen 
PAM - típusú mellékközpont 
szolgálja ki. Az új, crossbar 
rendszerű főközpont üzem be 
helyezésével lehetőség nyílik a 
szolgáltatások minőségi és 
m ennyiségi javítására. Erre a 
főközpontra 33 ezer új állomás 
kapcsolható majd. Mivel a je�
lenleg létező hálózatot is term é�
szetesen ide kötik, így 21 800 új 
állomás létesíthető. Miskolcon 
csaknem  tízezren várakoznak 
telefonra, s ezért tehát m inden 
jogos telefonigénylőt ki tudnak 
elégíteni. Még akkor is, ha idő�
közben további ezrek kérik a 
postától a telefon felszerelését. 
A központ kapacitása egyéb�
ként bővíthető, ha szükséges, 
akár 50 ezer állomásig.

Az ünnepélyes alapkőletétel�
kor — am elyen Tóth Illés mel�
lett ott voltak Borsod és Mis�
kolc vezetői is — króm acél u rna 
is került a mélybe. Az urnába 
belehelyezték a N épszabadsá�
got, a megyei és a városi napila�
pot, az ünnepi beszéd szövegét, 
Miskolc kicsinyített cím erét és 
zászlaját, a postaigazgatóság 
szervezeti felépítését, s m ég to�
vábbi dokum entum okat. Ha 
m ajd valaki a távoli jövőben rá �
bukkan az u rnára; m egtudhat�
ja, m ilyen volt 1986. február
11- e.

I. S.

Vidám délután

V árosunkban befejeződött a 
postahivatal bővítése, á talakítá�
sa, illetve az új távbeszélő - köz�
pont átadása. Ennek örömére 
brigádunk hum oros délu tánt 
rendezett. Az előadásra — is�
m erkedés céljából — m eghív�
tuk  a hajdúnánási és hajdúdo�
rogi hivatal dolgozóit, valam int 
a helybeli postás nyugdíjasokat 
és a gyesen lévő kism am ákat.

Brigádéletünk rövid bem uta�

tása u tán  m űsorunkban szere�
pelt a régi központ búcsúztatá�
sa, villám tréfák és az elm últ tíz 
év hum oros eseményei.

A vidám m űsor u tán  a jelen�
lévőket szerényen m egvendé�
geltük, bem utattuk  szépen be�
rendezett hivatalunkat, a táv ír�
dát és a távbeszélő - központot. 
Az itt készített színes fényképe�
ket brigádnaplónkba tettük.

Petőfi távközlési brigád
H ajdúböszörm ény ■

/

A Híradástechnikai Egyesület 
postai szakosztályainak 
április havi programja

Április 1. (kedd) 15 óra, VI., Népköz-  
társaság útja 3. Kováts Zoltán—Szabó 
Sándor: A Posta takarékpénztár üzleti 
lehetőségeinek vizsgálata.

Április 2. (szerda) 15 óra, VI., Nép-  
köztársaság útja 3. Miklósi József: A  
levélfeldolgozás jövője.

Április 15. (kedd) 14.30 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Dr. Schiigerl 
Sándor: Kispostahivatalok tipizálásá�
nak tapasztalatai.

Április 16. (szerda) 14.30 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Dr. Bácskai 
Tamás: A pénz mozgatja a világot?

Április 17. (csütörtök) 14.30 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Turáni József: 
Beszámoló az ONLINE ’86 konferen�
ciáról (1986. február 4—8. Hamburg 
NSZK). -  ISDN -  Hivatali hírközlés.

Április 22. (kedd) 15 óra, VI., Nép-  
köztársaság útja 3. Jakab Györgyné— 
Reich Rudolfné: A VII. ötéves terv 
főbb postai és hírlapterjesztési célkitű�
zései, a megvalósítást előmozdító el�
képzelések. Az előadást vita követi.

Április 23. (szerda) 15 óra, VI., Nép-  
köztársaság útja 3. Antók Péter: Be�
számoló a VDE—NTG Post optikai ká�
beltechnikai konferenciáról.

Április 24. (csütörtök) 14.30 óra, VI., -  
Népköztársaság útja 3. Borbély End�
re: Atmoszférikus infrasugaras össze�
köttetés.

Április 29. (kedd) 14.30 óra, VI., 
Népköztársaság útja 3. Kolláth Gá�
bor: Integrált szolgáltatású hurokháló�
zatok és azok számítógépes tervezése.
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A nyugdíjaséletre készülni kell
Munkáltatói és társadalmi feladatok a nyugdíj-előkészítésben

M unkába állás, áthelyezés 
vagy vegyük a m agánélet ese�
ményeit: családalapítás, költöz�
ködés; m indezek a változások 
alapos megfontolást, céltudatos 
elhatározást, végül az új életre 
való tervszerű berendezkedést 
kívánnak. Ha nem  készülünk 
fel kellőképpen rájuk, nehezen 
elviselhető m egrázkódtatással 
járhatnak. Mindez ugyanígy áll 
a m unkaviszony végleges m eg�
szüntetésére, a nyugdíjba m e�
nésre is.

Tudjuk, vannak váratlan  ese�
tek, helyzetek, am elyeket senki 
sem tervezhet. Ne is tegye! Épí�
teni bárki csak életére és ism ert 
egészségi állapotára tudhat. Az 
előre nem  látható özvegység 
vagy rokkantság szám ításon kí�
vül m arad. A biztosítás ugyan 
segít valam it a pillanatnyi 
anyagi zavarokon, az új körül�
m ényekre viszont akkor kény�
szerülünk berendezkedni, am i�
kor m ár a szorításukban élünk.

Az életkorát azonban m in�
denki ismeri, és nincs olyan dol�
gozó, akinek hosszú m unkavi�
szonya alatt meg ne fordulna a 
fejében, hogy hány szolgálati 
évet kell m ég teljesítenie ah �
hoz, hogy nyugdíjba m ehessen. 
Ahogy pedig közeledik a nyug�
díjkorhatárhoz, dgyre sűrűbbé 
válik ez a szám olgatás, egyúttal 
— figyelembe véve az időköz�
ben felm erült élet-  és m unkakö�
rülm ényeket — a latolgatás, mi 
lenne jobb: m enni vagy m arad�
ni? K inek hogy . . .  És em beren 
múlik az elhatározás is . . . Van, 
aki könnyű szívvel lépi át életé�
nek ezt a küszöbét, van, aki m e�
nekül nem  szeretett m unkahe�
lyéről, és van, akit szorongások 
kerítenek hatalm ukba, m intha 
teljesen ism eretlen világba tá �
vozna. De hiszen ha készülünk 
rá, hogyan lehet ism eretlen? 
Nem mi alakítjuk a m agunk te t�
szésére? Azt m indenki tudja, 
hogy M agyarországon a nők 
nyugdíjkorhatára az ötvenötö�
dik életév, a férfiaké pedig a 
hatvanadik. Ha ki- ki ezt a kort 
megéri, nyugdíjba m e h e t. . . 
egyszer azonban csak el kell 
menni, m ert elfogy az erő, ki�
m erül a m unkaképesség . . . s 
ezzel m indenkinek számolnia 
k e l l . . .  Az öregedés term észe�
tes fo ly am at. . . meg kell vele 
barátkozni.

Bárhogy is m erengünk vagy 
töprengünk a kérdésen, s az 
előttünk álló példák szerint ala�

kulhat szerencsésen vagy ked�
vezőtlenül nyugdíjaséletünk, 
m indenképpen az általunk ki�
kövezett úton kell továbbhalad�
nunk, ha nem  is m indig pusz�
tán  rajtunk  múlik, hogy az szép 
sima- e vagy talán  rázósra sike�
redett. Se szeri, se szám a azok�
nak a körülm ényeknek, am e�
lyek jövő életfeltételeinket, el�
sősorban a m ajdan rendszere�
sen kapott nyugdíjunk összegét 
befolyásolják. S ha az élet ku �
sza viszonyokat terem t, az azo�
kat szabályozó rendelkezések is 
szövevényt alkotnak. Nem is 
várható  el, hogy m indenki el 
tudjon rajtuk  igazodni.

Bizony, régi kérdés, régi 
gond. Foglalkozik vele a kor�
m ányzat, a szakszervezet, sőt 
m ég az Egészségügyi V ilágszer�
vezet is. És m it tapasztalunk  az 
életben? A tájékozatlanság, a 
bizonytalanság csak lassan szű�
nik, sőt időről időre ú jraterm e�
lődik. És nem  is csak azokban, 
akiket a nyugdíjazás szele m eg�
érint, hanem  azokban is, akik�
nek az ügyekkel hivatalból 
vagy önként vállalt társadalm i 
m unkaként kell foglalkozniuk. 
Érthető ez, hiszen az ügyinté�
zők személye is szükségképpen 
változik, s ha a tárgyi ism erete�
ket á t is lehet adni az utódnak, 
a gyakorlat és a tapasztalat egy 
ideig még várat m agára. 
Ugyanez áll az újonnan válasz�
to tt szakszervezeti tisztségvise�
lőre, aktivistára is.

A postán a szervezet- korsze�
rűsítés időszakát éljük. A kö�
zépfokú postaszervek szám a 
ugyan csökkent, viszont alakul�
tak  körzeti hivatalok, ott is, ahol 
eddig járási hivatalok nem  m ű�
ködtek, s e szerveknél újdonság 
a m unkáltatói jogkör. M ásrész�
ről nem rég ju to ttunk  tú l a szak-  
szervezeti választásokon, s a bi�
zalmi tisztségében, a szakszer�
vezeti bizottságokban, a tá rsa �
dalom biztosítási tanácsokban 
m eglehetősen sok új személyt 
üdvözölhetünk. És ha ehhez 
hozzávesszük, hogy nyugdíja�
saink az életükkel foglalkozó 
több cikket szeretnének olvasni 
a Postás Dolgozóban, ugyan�
csak időszerűvé vált, hogy e 
m egbecsült réteg  valam ennyi 
gondját részletesen tárgyaló 
cikksorozatot indítsunk. Ezúttal 
a nyugdíj előkészítését vesszük 
szem ügyre, s m egpróbáltunk a 
kérdésről a legilletékesebbek�
kel elbeszélgetni.

A SZO T - titkárság javaslatára 
1978- ban a m unkáltatók je len�
tős része m egállapodást kötött 
az illetékes társadalom biztosítá�
si igazgatósággal a nyugdíj- elő�
készítés adm inisztrációjának el�
látására. A társadalom biztosítá�
si szervek ezzel szem ben vállal�
ták, hogy 30 napon belül hatá�
rozatot hoznak. M egkérdeztük 
a M agyar Posta Központjában 
dr. P ásztory Tamást, a m unka�
gazdasági szakosztály vezető�
jét:

— M iképpen a lak íto tták  ki 
a postán  a nyugdíj - előkészítés  
rendszerét?

— Hogy m ekkora feladatról 
van szó, azt m indössze néhány 
adattal szem léltetném : a postá�
tól évente m integy 2000 dolgo�
zó m egy nyugdíjba, ezenkívül 
több m int 150 özvegyi nyugdí�
ja t és árvaellátást kell igényelni 
a társadalom biztosítási igazga�
tóságoktól. Tehát a nyugdíj- elő�
készítés m ennyiség tekinteté�
ben sem elhanyagolható m un�
ka. A m inőségét illetően pedig 
el kell mondanom , hogy jelen�
tős m értékben eltér a többi 
m unkaügyi teendőtől. Nem csak 
pontosnak kell lennie, a szívet 
sem nélkülözheti. Em ellett egy 
hosszú folyamat, am ely nem 
korlátozódik egyetlen ügyintéző 
és esetleg az aláíró vezető m un�
kaköri kötelességére. R ajtuk kí�
vül — m ajdhogynem  észrevét�
lenül — részt vesznek benne a

m unkatársak  és m indenképpen 
a társadalm i tisztségviselők. Ez 
a m unka, am ely be sem fejező�
dik a tulajdonképpeni előkészí�
téssel, példás együttm űködést 
kíván. Folyam atot em lítettem , 
m egkísérlem  ezt négy nagyobb 
szakaszra bontani.

Tisztázni a szándékot

— Az első lépést a szakveze�
tőnek kell m egtennie. M ár 
évekkel a nyugdíjkorhatár be�
töltése előtt tapin tatosan el kell 
beszélgetnie a dolgozóval. K el�
lő időben kölcsönösen tisztázni 
kell a nyugdíjba vonulási, illet�
ve a nyugdíjazási szándékot. 
Ebben a m unkában nagy segít�
séget nyújthat a szakszervezet.

— K ényes ügyről va n  szó. 
M egnyugtató  m ódon za jlanak  
le ezek a beszélgetések?

— Egyelőre vegyes tapaszta�
latokról adhatunk  számot. Saj�
nos, ez még szem lélet kérdése. 
Előfordul, hogy ez a beszélgetés 
el is m arad. Éppen ezért h ang �
súlyoznom kell, hogy kötele�
zettségről van szó, csak az nem  
m indegy, hogyan teljesítjük. 
Nem szabad kényszerűnek len�
nie. Jó  m unkahelyi légkörben 
ez nem  is fordulhat elő. T erm é�
szetesen nagy jelentősége van a 
m ódszernek. A kötelesség nem  
feltételezi a hivatalos hangne�
met, a m unkaidőben való szigo�

rú program ozottságot, a rideg�
nek érződő főnöki szobát. A be�
szélgetés elkezdődhet egy h iva�
tali ünnepséget követő, jó h an �
gulatú, kötetlen beszélgetés fo�
lyam án is.

Elismertetni az igényjogot

A következő fontos teendő a 
szolgálati időnek, ennek alap�
ján  a nyugdíjigény jogosultsá�
gának elism ertetése. B ár ez a 
feladat egy űrlap  kitöltésével 
látszólag egyszerűen és hivata�
losan megy végbe, m égsem  vá�
lasztható el a m ár em lített fo�
lyamattól. Az igényjog elism e�
résének kérdése ugyanis nem  
je len t nyugdíjaztatást, és ennek 
m egm agyarázása fontos része 
az előző szakasz ism ertetésekor 
kötelezőként em legetett beszél�
getésnek.

— Arról van szó, hogy az ide 
vonatkozó jogszabályok m ár 
évekkel ezelőtt lehetővé tették, 
hogy a m unkáltató egy évvel a 
nyugd íja zás előtt kérje a dolgo�
zó nyugdíjába beszám ítható 
szolgálati időnek az elism erését 
az illetékes társadalom biztosítá�
si igazgatóságtól. A rendelke�
zésnek az volt a célja, hogy kel�
lő időben be tudják  szerezni a 
különböző m unkaadóknál eltöl�
tö tt m unkaviszonyról szóló iga�
zolásokat. A dolgozónak is ju t 
így ideje arra, hogy m unkaadói 
igazolás h íján tanúigazolást sze�
rezzen be. G ondoljuk el, hogy a 
m ostanában nyugdíjba menő 
korosztályok még a háború 
alatt, esetleg m ég előbb léptek 
m unkába, és ennek a nyilván�
ta rtásá t nem  vezették m inde�
nü tt előírás szerint és m egbíz�
hatóan, vagy talán  m eg is sem �
misült. Előfordul, hogy csak a 
volt m unkatársak  egybehangzó 
igazolása segít, ha ők egyálta�
lán fellelhetők.

— M ennyire éltek az igény�
elismerés (ehetőségével a dol�
gozók ?

— Évente jó 1000 ilyen kérel�
m et indítottak a postaszervek, 
tehá t nem  volt idegen a postá�
sok körében. S hogy a szolgála�
ti időnek különböző helyekről 
való összegyűjtése milyen ko�
moly feladat, azt jól m utatja az 
a több m int 6000 kérelem, 
am elyben a m áshonnan nyug�
díjba m enők korábbi postai 
m unkaviszonyuk igazolását 
évente kérik.

— Ennek az évnek az elejé�
vel m ódosult az eljárás. A Mi�
nisztertanács elnökhelyettesé�
nek 13/1985. (XII. 10.) ME szg-  
m ú rendelete (m egjelent a M a�
gyar Közlöny 49. szám ában) a 
m unkáltatónak kötelességévé 
teszi, hogy a nyugdíjkorhatár  
betöltése előtt egy évvel kérje a 
szolgálati idő elism erését. Talán 
nem  lesz fölösleges, ha idézzük 
a rendelet 6. paragrafusának 
idevonatkozó bekezdését.

„(1) A m unkáltató  egy évvel 
a dolgozó (biztosított) öregségi 
nyugdíjra jogosító korhatárá�
nak a betöltése előtt az erre a 
célra rendszeresített és a dolgo�
zó (biztosított) által aláírt nyom �
tatványon az illetékes igényel�
bíráló szervtől köteles kérni an �
nak  közlését, hogy a dolgozó 
(biztosított) . megszerezte - e az 
öregségi nyugdíjra jogosító 
szolgálati időt, illetőleg m ennyi 
beszám ítható szolgálati idővel 
rendelkezik.”

— Tehát m ár a nyugdíjkor�
h a tár elérése előtt m egállapít�
ják  a nyugdíj szempontjából fi�
gyelem be vehető szolgálati időt, 
és majd, esetleg csak évek m úl�
tán, az igénybejelentés és a 
nyugdíjazás között eltöltött.

szolgálat idejének hozzáadásá�
val könnyűszerrel összegezhe�
tők a m unkában töltött napok, 
évek.

Előkészíteni a nyugdíjazást

— Szükség is van erre az 
előnyre, m ert a harm adik  sza�
kaszra, a m unkaviszony m eg�
szüntetésének előkészítésére 
m ég töm érdek tisztázni, m egbe�
szélni való dolog m arad. Igen 
sok szem pontot kell m érlegelni 
ahhoz, hogy a nyugdíjazás idő�
pontját kedvezően ^ehessen 
m egállapítani. Tudjuk, hogy a 
szolgálati évek befolyásolják a 
nyugdíjnak az átlegkeresethez 
viszonyított arányát, százalékát. 
Azt is figyelembe kell venni, 
hogy van - e esélye a dolgozónak 
arra, hogy a kereseti viszonyai 
javuljanak, továbbá, hogy mi�
kor válik esedékessé a jubileu�
mi vagy törzsgárdajutalom .

— Itt is elsősorban érdek -  
egyeztetésről va n  szó. Tudja - e 
érdekeit érvényesíten i a n yug �
díjasjelölt?

— Bizonyára előfordul olyan 
eset is, am elyet nem  szívesen 
tennénk  kirakatba, általános ta �
pasztalatunk azonban az, hogy 
m unkaügyi szervezetünk a dol�
gozókra nézve m éltányosan in�
tézi ügyeiket, és a lehetősége�
ket vagy azok hiányát kellőkép�
pen m egm agyarázzák.

Kérni a nyugdíjat

— H átra van m ég a negye�
dik szakasz, a nyugdíjigény be�
jelentése. Ez nem  azonos a m á�
sodik szakasszal, az igényjog-  
elism ertetéssel. Itt m ár végle�
ges a nyugdíjba vonulási, illet�
ve nyugdíjazási szándék. Az 
igénybejelentő lapokat és a nyi�
latkozatokat idejében és elő�
írásszerűén kell kitölteni, hogy 
a nyugdíj- m egállapító szervek 
zavartalanul m eghozhassák h a�
tározatukat. A hiányos ada t�
szolgáltatás a kérdőívek vissza�
küldését, kiegészítését vonja 
m aga után, és m áris előáll a ké�
sedelem, a nyugdíjas hosszabb -  
rövidebb idejű ellátatlansága.

— Figyelembe véve a n yug �
d íjügyek nagy szakértelm et és 
lelkiism eretességet igénylő  vol�
tát, gondolnak - e kö zpon ti in �
tézkedés kiadására, és kü lö�
nösképpen a m un ká lta tó i jo �
gok decentralizációja m ia tt a 
m u n ka ü g y i előadók okta tásá�
ra?

— A  folyam atból jól látható, 
hogy miben lehet és kell előre 
lépni. Egyszeri intézkedést nem 
tervezünk. A jogszabályok m in�
den érdekelt szervnek rendel�
kezésére állnak. Inkább  ezek 
m egtartását ellenőrizzük, ezt vi�
szont rendszeresen megtesz-  
szük. Ha ismétlődő hibákat fe�
dezünk fel, beavatkozunk. Erre 
volt is példa. Egy - egy posta�
szervnél tapasztalt gyakori ké�
sedelm ek okainak vizsgálata�
kor kiderültek a m ódszerbeli hi�
bák. A tapasztalatokról és az 
esetleg szükségessé váló intéz�
kedésekről a m unkaügyi veze�
tőkkel rendszeresen tanácsko�
zunk.

— A nyugdíj- előkészítés és a 
nyugdíjasokkal való törődés 
kérdései term észetesen kiemelt 
módon szerepelnek a közép-  és 
felsőfokú szakoktatás tananya�
gában. A körzeti hivatalok ilyen 
jellegű felkészítésére — főleg a 
kezdeti időben — nagy gondot 
kell fordítani, de oktatásuk m el�
lett az igazgatóságok sem m iké�
pen sem hagyhatják  őket m a�
gukra.

vállalatnál nem  található kiváló 
létszám nyilvántartó rendszere. 
M indenkinek, aki valaha is — a 
rendszer bevezetése óta — a 
posta kötelékében megfordult, 
m egvan a szolgálati táblázata, 
am ely a m unkaviszonyra vo�
natkozó m inden szükséges ada�
tot tartalm az. E nyilvántartás 
pontosságát és m egbízhatósá�
gát az Országos Társadalom biz�
tosítási Főigazgatóság is lelfo-  
gadja.

— Az igényjog elism erésére 
vonatkozó kérelm eket a m un�
káltatói jogokat gyakorló posta�
szervnek kell elkészítenie, fel�
szerelnie a m unkaviszonyt iga�
zoló okm ányokkal, m ajd az ille�
tékes igazgatóság ú tján a 
PESH - hez továbbítania. Mi ala�
ki és tartalm i szem pontból fe�
lülvizsgáljuk a kérelm eket, iga�
zoljuk a szolgálati időt, és m eg�
küldjük az illetékes társadalom -  
biztosítási igazgatóságnak. 
Ugyanez az eljárás a  nyugdíj-  
igény bejelentésekor is. 
A PESH - t m int lépcsőt tehát fi�
gyelem be kell venni az ügyinté�
zés időtartam ában, viszont köz�
rem űködése m egtérül abban, 
hogy a társadalom biztosítási 
igazgatóság a hozzá eljuttatott 
ügyekben 30 napon  belül meg 
tud ja hozni a határozatot. Ezt 
azután  m egküldi a dolgozónak 
és létszám szervének.

— H allom ásból azonban  
úgy tudjuk, hogy a z  ügyek nem  
bonyolódnak le m inden  eset�
ben zavarta lanul.

— Sajnos nem. Iktatóköny�
vünk  tanúsága szerint ném e�
lyik postaszerv esetenként 
m eglehetősen nagy időeltoló�
dással küldi hozzánk a kitöltött

igénybejelentést. A kellőkép�
pen előkészített ügyekben sem �
mi m agyarázattal nem  indokol�
ható a nyugdíjazást egy - másfél 
hónappal követő igénybejelen�
tés, am ikor azt m ár a felm entési 
idő kezdetén m eg lehet tenni. 
Előfordul késedelem  a rokkant�
sági nyugdíjaknál is, noha a 
hosszú betegség alatt ezt is elő 
lehet, sőt elő is kell készíteni. 
Más a helyzet, ha a  rokkantság 
baleset következm énye, vagy 
ha özvegyi nyugdíjért vagy ár�
vaellátásért kell folyamodni. 
É rzésünk szerint azonban ezek�
ben az esetekben is jócskán 
meg lehetne rövidíteni az átfu�
tási időt. Igényesek vagyunk, 
javítani szeretnénk m unkánkat, 
noha a társadalom biztosítási 
szervek elism erően nyilatkoz�
nak a postai ügyintézés alapos�
ságáról.

— Reméljük, a szolgálati idő 
elism ertetésének kötelező volta 
kiküszöböli a késedelm ek je len�
tős részét. Viszont az űrlapok 
kitöltésénél és felszerelésénél 
elkövetett hibák is hátráltatják  
az ügyek intézését. Nem  tehe�
tünk  egyebet, m inthogy a rosz-  
szul kiállított vagy kellékhiá�
nyos igénybejelentést helyesbí�
tésre vagy pótlásra visszaküld�
jük.

— M unkaügynek hívják a 
feladatkört, de m inden ügyben 
ott rejlik a dolgozóról való gon�
doskodás. Ellátóik tehát gondol�
janak  arra, hogy saját „m unka�
ügyeikben” is em berséget vár�
nának el, s valam ikor ők is el�
ju tnak  a nyugdíjkorhatárhoz. 
A nyugdíjügyi albizottságoktól 
pedig azt kérjük, segítsenek a 
nyugdíj- előkészítésben és gya�
korolják ellenőrzési jogukat.

— A z  elvi, jogszabályi fe lté�
telei tehát m egvannak a n yu g �
d íjazás alapos előkészítésének. 
H ogyan tükröződ ik ez a gya�
korlatban? — A kérdést B izzer

Istvánnénak, a Posta Elszámo�
ló és Statisztikai H ivatal lét�
szám nyilvántartó osztálya veze�
tőjének te ttük  fel.

— A postának van egy, más

B eszélgetésünkben eljutot�
tunk  a szakszervezethez. N agy  
Sándom étó l, szakszervezetünk 
szociálpolitikai osztályának 
m unkatársátó l most azt kérdez�
zük, hogy

— e sza km a ivá  vá lt fe la d a t�
hoz m ilyen  segítséget tudnak  
n yú jta n i a z  im én t em lített 
nyugdíjas - a lb izottságok ?

— Először azt nézzük meg, 
hogyan illeszkednek ezek az al�
bizottságok az alapszerv m űkö�
désébe. M inden szakszervezeti 
bizottság mellé a taglétszám tól 
függően társadalom biztosítási 
felelőst, vagy 3—7 tagú tá rsa�
dalom biztosítási tanácsot (tt) 
választanak. A tanács elnöke 
egyúttal tag ja az szb - nek is. 
A tt egyik tag jának  vezetésével 
nyugdíjügyi albizottságot alakí�
tanak. A SZOT - elnökség 1963. 
június 12- i határozata a szak-  
szervezetek nyugdíjügyi tenn i�
valóit három  nagy feladatkörre 
bontotta. Ezek: a nyugdíjasélet�
re való felkészítés; a m unkahe�
lyi nyugdíj- előkészítés; a nyug�
díjasokkal való foglalkozás. 
A kérdés fontossága m iatt a tt- k 
ellenőrzési feladatait a SZOT 
elnöksége 1985. szeptem ber 
16- i határozatában (m egjelent a 
Szakszervezeti Értesítő 9. szá�
m ában) megerősítette.

— Am int látjuk, az ^lső fel�
adat kapcsolódik a m unkahelyi 
vezetőnek a nyugdíj előtt álló�
val folytatott beszélgetéseihez, 
am elyekbe célszerű bevonni a 
bizalmit is. Ez a feladat a nyug�
díjasjelölttel való folyamatos 
kapcsolatot tesz szükségessé. 
A dolgozónak m eg kell ism er�
kednie a nyugdíjazásra vonat�
kozó jogszabályokkal, a korha�
táron tú l fenntarto tt m unkavi�
szony előnyeivel, a nyugdíjas�
ként végzett m unka lehetősé�
geivel.

— Akad azonban m ás jelle�
gű tennivaló is. A m unkaügyi 
osztályok, csoportok, ügyinté�
zők ugyancsak m eg vannak  te r�
helve. Belépők, távozók, kato�
nák, kism am ák egym ásnak ad �
ják  a kilincset. V alam ennyiük 
ügyeit em berségesen kell intéz�
ni, há t m ég a m unkában kiérde�

mesült, tisztelettel övezett, 
őszülő m unkatársaikét! És 
m indehhez tisztában kell lenni 
a jogszabályok, előírások töm e�
gével. Sok m indenről szó esett 
m ár az előző beszélgetésekben, 
de még bőven sorolhatnánk a 
különleges eseteket. Például 
azt, hogy a külföldön töltött 
m unkaviszony beszám ításához 
m eg a korkedvezm ényes m un�
kakörökben az igényjog - elisme-  
rési eljárást korábban el kell 
kezdeni, vagy hogy m ikor kell 
átm eneti járadékot igényelni. 
M indennek az intézésében h a�
tásos segítséget nyújthatnak  az 
albizottságok. Em ellett jó ered�
m ényre vezethet a társadalm i 
ellenőrzés is.

— Alapos m u n ka ü g y i ism e�
reteket k íván  ez a társadalm i 
fe ladat. H ogyan sze rzik  meg  
ezt a tudást az albizottság tag�
jai?

— M ár régebben beépítet�
tük  a tisztségviselő - oktatás tan �
anyagába, s azt az új rendelke�
zésekkel folyam atosan kiegé�
szítjük. Időről időre m egrendez�
zük — különösen a választáso�
kat követő időben — tanfolya�
mainkat. Ezenkívül is m inden 
tám ogatást m egadunk az albi�
zottságoknak, irodalom m al el�
látjuk őket, felhívjuk figyelm ü�
ket az újdonságokra, változá�
sokra. Egyébként jónak lá t�
nánk, ha a szakm a is foglalkoz�
na kifejezetten m unkaügyi ok�
tatással — akár velünk közösen 
is —, m ert például a postatiszti 
tanfolyam okon előadott anyag 
nyilvánvalóan elméleti, s nem  
hatolhat be kellőképpen a rész�
letekbe. Egységesebbé válhat�
na a szemlélet, a jogalkalm azás, 
javu lhatna az együttm űködés.

A nyugdíjügyek intézésében 
hárm as szakszervezeti feladatot 
em lítettünk. Itt azonban most 
— megköszönve a beszélgetés�
ben részt vevőktől kapott tá jé�
koztatást — m egállunk. A m un�
kahelyi nyugdíj- előkészítés és a 
nyugdíjasokkal való foglalko�
zás kérdéseiről következő cik�
keinkben írunk.

Benda István
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Iskola, továbbképzés, művelődés
A Rádió-  és Televízióműszaki 

Igazgatóság m űvelődési bizott�
sága 1977 óta működik. A m eg�
alakulás célja ennél az igazga�
tóságnál is az volt, és az m a is, 
hogy véleményével, javaslatai�
val segítse a postaszerv vezető�
jé t a közművelődési feladatok 
teljesítésében, valam int koordi�
nálja az igazgatóság dolgozói�
nak érdekében folyó, m űveltsé�
get gyarapító tevékenységet.

Az igazgatóság m űvelődési 
bizottságának 10 tagja van. 
A két társelnökön kívül tagjai 
azon szakm ai és társadalm i 
szervezetek vezetői, m unkatár�
sai, akik mozgósítani tudnak  az 
igazgatóság művelődési céljai�
nak m egvalósítására. A bizott�
ság évente négy ülést tart. 
Évente 2- 3 szakvezető számol 
be a területén végzett közm űve�
lődési m unkáról, az elért ered�
ményeiről. Az üléseken történt 
értékelések s a tapasztalatok 
alapján határozzuk m eg azokat 
a tém ákat, am elyeket fontosnak 
ta rtunk, s m egvitatásra vagy a 
szakvezetőknek további intéz�
kedésre javasolunk.

K iem elt figyelm et fordítunk 
dolgozóink szocialista v ilágné�
zeti nevelésére. Ezt az állami 
politikai oktatáson kívül első�
sorban a helyi párt- , KISZ -  és 
szakszervezeti oktatások kere�
tében valósítjuk meg. Állami 
politikai iskolai képzésben első�

sorban a káderképzési és - u tán�
pótlási tervben szereplő dolgo�
zók vesznek részt. Beiskolázá�
sukról folyam atosan gondosko�
dunk. Ennek köszönhető az, 
hogy a politikai képzettséghez 
kötött m unkakörökben foglal�
koztatott 104 fő közül mindösz-  
sze 6 - an nem  rendelkeznek az 
előírt politikai képzettséggel.

A szolgáltatások színvonalas 
ellátása szükségessé teszi több, 
m agasabb iskolai végzettséggel 
rendelkező dolgozó foglalkozta�
tását. Ennek érdekében évente 
30- 40 között van azoknak a szá�
ma, akik egyetem en, főiskolán 
képezik m agukat. Igazgatósá�
gunknál jelentős a felsőfokú 
végzettségűek száma. 113 főnek 
egyetemi, 223- nak főiskolai 
végzettsége van. 22 dolgozónak 
van MLEE, illetve politikai főis�
kolai oklevele, közülük 11- nek 
egyéb felsőfokú végzettsége is 
van. Továbbképzésükre is igen 
nagy gondot fordítunk. A új 
technika m egism erése, a koráb�
ban m egszerzett ism eretek fej�
lesztése, a m ind m agasabb szin�
tű  végzettség m egszerzése cél�
jából évente m integy 100 dolgo�
zó továbbképzését segítjük elő 
a különböző felsőoktatási intéz�
m ények által m eghirdetett to�
vábbképző tanfolyamokon.

Az egyik legfontosabb felada�
tunknak  a szakm unkások to�
vábbképzését tekintjük. A köz�

ponti irányelveket figyelembe 
véve, továbbképzésüket első�
sorban a m unkahelyi oktatás 
színvonalának emelésével, az 
audiovizuális oktatási form a fo�
kozatos bevezetésével, illetve 
teljes m egvalósításával, egysé�
ges vizsgáztatási rendszer ki�
alakításával segítjük elő.

Jelentős csökkenést sikerült 
elérnünk az elm últ 3 év alatt a 8 
általános iskolai végzettséggel 
nem  rendelkezők szám ában. 
A korábbi 170- nel szem ben m ár 
csak 72- en nem  rendelkeznek 8 
általános végzettséggel, akik 
közül m indössze 8 a továbbkép�
zésre m ég kötelezhető. A töb�
biek koron túliak, főleg nyug�
d íjkorhatár előtt álló, idős dol�
gozók.

Dolgozóink általános m űvelt�
ségének növelését a Postás M ű�
velődési Központ és a TIT által 
szervezett program okról szóló 
tájékoztatónak, a B udapesten 
és környékén működő szerveze�
ti egységekhez történő elju tta�
tásával segítjük elő. Vidéki 
szervezeti egységeink dolgozói 
elsősorban a helyi művelődési 
intézm ények által szervezett 
kulturális és ism eretterjesztő 
előadásokat látogatják, egyéni�
leg vagy kollektiven. Énnek 
mozgatói a szocialista brigádok 
és a szakszervezeti bizottságok.

A letéti könyvtárak is a m ű�
velődést szolgálják, a szakköny�

vek, folyóiratok és fordítások 
m egrendeléséről, beszerzéséről, 
a  könyvek cseréjéről folyam ato�
san gondoskodunk. A budapes�
ti szervezeti egységeink szép-  
irodalmi könyvekkel való ellá�
tását a Postások Szakszerveze�
tének központi könyvtára útján 
oldjuk meg.

A szabadidő hasznos eltölté�
sét szolgálják azok a kulturális 
és sportprogram ok, am elyeket 
a tszb kuturális, agitációs, p ro�
paganda -  és sportbizottsága 
szervez. Ezekben szerepelnek 
területi versenyek, családi ösz-  
szejövetelek, kirándulások és 
nem zetközi sporttalálkozók 
egyaránt.

Az NDK- beli, a  cseh és külön 
a szlovák társigazgatással szo�
cialista együttm űködési szerző�
dés keretében évente egy a lka�
lom m al 45 fővel m ás - m ás or�
szágban közös kulturális és 
sportnapot rendezünk. Nagyon 
népszerű télen a te rem labdarú �
gó - torna, am elyet rendszeresen 
szervezünk, m inden évben két 
helyszínen.

Céljaink eredm ényes és sike�
res m egvalósítása a jövőben 
sem  képzelhető el a szakveze�
tők, a helyi párt -  és társadalm i 
szervezetek, szocialista brigá�
dok hatékony közrem űködése 
és segítsége nélkül.

N ém eth Lajos

Száz évvel ezelőtt, 1886. feb�
ruár 20- án született K u n  Béla, 
a m agyar és nemzetközi m un�
kásmozgalom kiemelkedő sze�
mélyisége, a KM P m egalapító�
ja, a Tanácsköztársaság vezető�
je. 1937- ben koholt vádak alap�
ján letartóztatták, börtönben 
halt meg. É letének jelentős ré�
szét — kényszerűségből — kül�
földön töltötte, ezért idézeteink 
is főképp erre utalnak.

VÍZSZINTES: 1. Irányítószá -  
m a 2947. 4. Ifjú  korában itt  új-  
ságíróskodott K u n  Béla. 12. 
Szovjet vadászgép volt. 14. 
A bornak hordóból való kiszí�
vására szolgál. 15. Időegység. 
16. E nnek a forrada lm i b izo tt�
ságnak is elnöke volt K u n  Bé�
la. 18. A tegnap és holnap kö�
zött. 19. Nótát (ford.). 20. Afri�
kai patás. 22. M oszkvában en�
nek a lapnak is m unka társa  
volt K u n  Béla. 24. Ókori görög 
filozófus. 25. Kicsiny. 26. Ilyen 
lap is van. 27. Női becenév. 29. 
Somogy megyei helység. 31. 
Grófsági jogú angol város. 33. 
Baba egyneműi. 35. Éra. 36. 
Tönkretevő. 39. Biztató szócska. 
40. Fallal kapcsolatos m unkát 
művelő. 42. Kerti m unkát vé�
gez. 43. Gyógyvíz. 44. K evert 
Kalef. 50. Küzd (költ.). 51. K en�
dert kikészítő. 54. Csecsemők 
m ellett van. 54. A szél teszi. 55. 
Női és férfi becenév (ford.). 56. 
1920- ban itt  ta rto tták a keleti 
népek kongresszusát, m elyen  
részt vett K u n  Béla. 57. A Ta�
nácsköztársaság bukása u tán

ide em igrált K u n  Béla. 59. Bé�
kaporonty. 60. Á lomba ringat. 
61. Angol és.

FÜGGŐLEGES: 1. Heves
megyei község. 2. Irtotta. 3. E r�
kölcstan. 5. Állati lak. 6. Kacat. 
7. Egyik nagyszülő. 8. M esealak 
(ford.). 9. Gépkocsim árka. 10. 
Duzzad, ömlik. 11. Rádióloká�
tor. 13. Crem onai hegedűkészí�
tő. 17. Folyó hazánk északi h a�
tárán. 19. Kopasz. 21. Megoko-  
lás. 23. Rom ánia és Portugália a 
gépjárm űveken. 24. K u n  Béla  
életének fon to s állom ása volt 
itt. 28. íróeszköz. 30. Pénzintéz�
mény. 32. Vegyi elem. 34. Ele�
m ek legkisebb része. 37. F ran �
cia fasiszta szervezet volt. 38. 
Olaj. 41. K ulturális szerv név�
betűi. 44. K ínai hosszm érték. 
45. Előkelő. 46. M érges kígyó. 
47. . . . Delon. 48. Beenged. 49. 
Hosszú farkú majom. 51. Via�
dal. 52. Külföldi sör. 53. Ném et 
te. 54. Szalad. 56. Háziállat 
(ford.). 57. Rangjelzés. 58. Szita 
páros betűi.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: április  
10.

Előző rejtvényünk helyes 
m egfejtése: há tán  fö lfordu l a 
szél, lábával a z égre kalim pál.

K önyvutalványt nyertek: 
A ku rá tn i Sándor  (Debrecen), 
dr. Káló Ferencné  (Eger), M a�
ros József né  (Mázaszászvár), 
Pécsi Im re  (Debrecen), Petó'vá-  
ri József né  (Tamási).

M i lenne, ha. ..
Ki nem  álmodozott fiatalon 

m ég arról, hogy mi lenne, 
ha . . .?  Bizonyára így te tt tö rté�
netünk  hőse: Kosztyin is, de 
realista lévén tudta, hogy hiába 
álmodik, úgyis felébred. Éppen 
ezért inkább cim boráival hajna�
lig bridzsezik, s am ikor reggel 
az igazgató hívatja: alig lehet 
életre vakarni az üzemi pót�
szundításból. No, félreértés ne 
essék, fiatal barátunk  nem  n ap �
lopó. Csak éppen nem  ju t szó�
hoz m int káder. Ugyanis m in�
den hely foglalt.

Az idősebb nem zedék gondo�
san vigyáz a székére, s úgy ve�
zeti az üzem óriást (amelyhez 
term észetesen m ég további 
részlegek is tartoznak), m intha 
hitbizom ány volna. K ialakítot�
ták  az idők folyam án a m aguk 
stílusát, gyakorlatát, s ezen 
nem  hajlandók változtatni. Mi�
ért is változtatnának? Teljesítik 
a  tervet, élvezik a m inisztérium  
bizalm át, bolondok volnának, 
ha valam it is kockáztatnának. 
Szavuk törvény, és a törvény 
akkor változik majd, ha ők 
nyugdíjba m ennek.

Vagy akkor se . . .
E m est Jászán  rendező Le-  

n ingrádban  1983- ban készült 
filmje a M i lenne, ha  . . .  ezt 
az állóvizet m utatja be, m int ki�
indulási pontot. A zután oda-  
fentről elrendelik, hogy vidéki 
m intára ők is, itt is hajtsák  vég�
re azt a kísérletet, am ely m int�
egy megelőlegezte a gorbacsovi 
korszak gazdasági s főként 
szemléleti reformjait. A modell 
itt a gyáróriás. A kísérletben 
m indenki részt vesz: az időseb�
bek (a jelenlegi vezetők: a  pa�
rancsnoki gárda) úgy, hogy 
egyhavi szabadságra m ennek, 
m íg a fiatalok tevőlegesen, 
vagyis a helyükre állva: a fele�
lősséget gyakorolva. A harm inc 
vagy harm incegy nap term é�
szetesen nem  elegendő ahhoz, 
hogy gyökeres változások tör�
ténjenek. Ettől különben is az 
öreg igazgató (aki „parancsnok -  
tá rsa iva l” karöltve) kiválasztot�
ta  — a filmes szakkifejezéssel 
élve — a dublőröket, beleértve 
saját „utódját”, óvta is az ifjúsá�
got. Ha ezt m egfogadja — 
m ondta — nem  lesz sem m i baj.

Ha rokonítani akarjuk Ernest 
Jászán rendezőnek ezt az alko�

tását, úgy az ősök G elm an  n á�
lunk  színpadon, televízióban, 
m oziban bem utato tt darabjai: a 
P rém ium  m eg a Visszajelzés. A  
különbség talán annyi, hogy 
am azok szikárabbak, dokumen -  
tá risabb  jellegűek, míg ez sza�
bályszerűbb játékfilm.

Az alapgondolat (és a Mi len�
ne, ha . .  . egésze) hitet tesz az 
új, a változás mellett. Pontosab�
ban szólva azt hangsúlyozza, 
hogy a régi módon m a m ár nem  
lehet irányítani. Sem a filmbéli 
nagyüzem et, sem mást. S e 
m egállapítás nem csak a felső 
vezetőségre vonatkozik, hanem  
m inden szintre, le egészen a 
művezetőig. S m indezek ellené�
re ez az üzemi, gazdasági tém a 
nem  válik hajdani rossz érte �
lem ben vett term elési filmmé. 
Ami ebből következően azt je �
lenti, hogy nem csak egy bizo�
nyos szakterület szám ára érde�
kes, hanem  tanulságai érvénye�
sek kinek - kinek a m aga m un�
kahelyére.

A kísérlet (am elynek tanúi 
vagyunk) tulajdonképpen a fia�
talokra épül. A nélkül azonban, 
hogy a forgatókönyv írói vala�
miféle nem zedéki ellentétet 
konstruálnának. Egyszerűen 
csak arról van szó, hogy azok, 
akik eddig nem  ju to ttak  szóhoz, 
nem  kötődnek a sablonná vált 
korábbi gazdasági szem lélet�
hez, s m ernek, sőt akarnak  
m ásféleképpen gondolkodni, 
cselekedni. S mivel (ha egy hó�
nap ra  is) hatalom  van a kezük�
ben, m aguk is ráébrednek  arra, 
hogy m ás álmodozni és m ás 
tenni. Nem  volt könnyű dolguk 
az idősebbeknek sem, s renge�
teg a m egoldásra váró gond.

E rnest Jászán  rendezőt és két 
forgatókönyvíró tá rsá t dicséri, 
hogy a nehéz diót úgy sikerült 
feltörni, hogy a cselekm ény jól 
pereg, a  konfliktusok élettelje�
sek. A színészi já ték  pedig te r�
m észetes, és nem  papirosfigu�
rák  illusztrálnak egy gazdasági 
tételt, hanem  epizódjaiban is 
valóságos élethelyzeteket élünk 
meg.

A fontos tém a igazán m egér�
dem elte volna, hogy m agyar 
nyelvű szinkronnal m utassák 
be.

Ábel Péter

Nem lehet megállni, 
nyugodtan üldögélni. . .

Ismét kiváló lett a TIG ifjúsági klubja
A sötét és elhagyott Csen -  

gery utca — alig néhány sarok�
ra  a körút nagyvárosi forgalm á�
tól — m ár délu tán  olyan, m int�
ha aludn i1 készülne. Csak né�
hány  lám pa pislákol, bizonyta�
lanul m egvilágítva az utcában 
sű rűn  parkoló autókat, a régi, 
kopott cégtáblákat.

Az egyik vasajtós pincelejá�
ra t m elletti ablakból fény és 
hangok szűrődnek ki. A B uda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
ifjúsági K lubja várja ide estén�
ként a fiatalokat. A klub vezető�
je, B aksa László  m iközben vé�
gigkalauzol, nem  kis büszke�
séggel sorolja a klub életének 
jelentős állomásait.

— A szenespincéből átalak í�
to tt klub 74- ben nyílt meg, és 
ami nagy szó, az elm últ évek 
alatt sohasem  zárta be kapuit. 
Az első időkben többször is el�
nyerte a Kiváló Ifjúsági Klub 
címet, ám a klubmozgalom h a�
nyatlásával — a 70- es évek vé�
gén — veszített vonzerejéből.

— M ikor és m itő l kezde tt is�
m ét népszerűvé vá ln i ?

— 1982- ben új em berek ke�
rültek  a klub élére, olyan fiata�
lok, akiknek nem  volt ugyan 
szakmai tapasztalatuk, de akar�
tak  valam i újat csinálni, valam i 
m ást, m int ami eddig volt. A d�
dig én is csupán vendégként 
jártam  néha - néha ide, de m ár 
akkor szerettem  a hangulatát, 
megfogott a közösség ereje, jól 
éreztem  m agam  itt.

— Persze egészen m ás ven �
dégként és klubvezetőként 
részt venn i a klub életé�
ben . . .

— A z  új vezetőség első bi�
zonytalan lépései után, gyorsan 
kialakult az a kis csoport, 
am elynek tagjai szívesen dol�
goztak egym ással, m ert közös 
volt az elképzelésük arról, hogy 
milyen klubot is szeretnének, 
és m iképpen kell azt m egvalósí�
tani. Azt akartuk, hogy a szóra�
kozás m ellett legyen lehetőség 
a m űvelődésre is, de sem m ikép�
pen sem rátukm álva a  fiatalok�
ra az ízlésük, igényük ellen 
valót. Azt hiszem, ezt sikerült is 
elérnünk, m ert az évek során 
szoros barátságok szövődtek, 
azonos érdeklődésű társaságok 
alakultak, és a látogatottság 
szépen nőtt.

— H ogyan fog ta tok  hozzá?
— Szerettük volna, ha minél 

többen jönnek, addig csak a 
m unkahelyről ism ert arcok is. 
Ehhez megfelelő m ódszert és 
alkalm at kellett ta lálnunk, ami 
nem  volt könnyű, mivel kez�
dőknek szám ítottunk. Végül 
azonban sikerült, és háromévi 
m unkánkért az idén, sok év 
u tán  ism ét m egkaptuk a Kiváló 
Ifjúsági K lub címet. K ezdetben 
elsősorban szórakoztató és kö�
zösségi program okat, játékos 
vendégcsalogató  esteket szer�
veztünk, és közben néhány igé�
nyesebb m űsort is elrejtettünk: 
egy - egy vitadélutánt, TIT- elő-  
adást, élm énybeszám olót — né�
hány közülük m áig is em léke�
zetes. Egy idő u tán  a fiatalok 
ezekre a program okra ugyan�
olyan szívesen jöttek, m int a 
szom bat esti diszkóra.

— K ik  fo rd u lta k  m eg ná la �
tok a z  elm últ három  év alatt?

— V endégünk volt N ádor  
Tam ás  újságíró, Szilvást Lajos 
író, Szilágyi János  riporter. Az

előadásokat olyan tém ákban 
szerveztük, am elyekről bizto�
san tudtuk, hogy közérdeklő�
désre ta rthatnak  számot. Szó 
esett többek  között a vallásról, 
a hitről, az olvasás szépségeiről, 
a közbiztonságról, a szexről. 
Já rtak  nálunk neves sportolók, 
élm énybeszám olót tarto tt Wich-  
m a n n  Tamás, M izsér A ttila , 
Ferjáncz A ttila . Nagy sikert 
ara ttak  Füzes Z o ltán  profi�
boksz filmjei is. A szórakozta�
tást segítették N agy Bandó  
A ndrás  estjei, B oncz Géza, 
M aksa Z o ltán  és a D efekt - duó  
műsorai.

— K in ek  az ízlése, vélemé�
nye dön ti el a program ok ala�
kulását?

— A szeptem beri nyitást ga-  
lyatetői kirándulás előzi meg, 
ahol az aktív klubtagok és a ve�
zetőség m unkatársai közösen 
beszélik m eg a jövendő terveit. 
A csoportm unkát megelőzően 
az üzem ek fiataljainak igényei�
ről is tájékozódunk. Az ő ötlete�
ik alapján indítottunk például 
tavaly egy önism ereti sorozatot, 
am ely a kallódó, m agányos fia�
taloknak a közösségi életbe va�
ló bekapcsolását segítette. Ha�
sonlóan népszerű volt az ifjú�
ságvédelem m el foglalkozó soro�
zat, am elyben őszinte és nyílt 
beszélgetés keretében hallhat�
tunk  a kábítószerezésről, a h ír�
szerzésről, a  deviáns fiatalokról, 
m indazon kérdésekről, am elyek 
m a M agyarországon a fiatalo�
kat érdeklik.

— H árom  éve vezeted  a k lu �
bot, o lyan  időszakban, am ely�
ben a m ozgalom  n incs éppen  
népszerűsége tetőfokán. A  nép�
m űvelők panaszkodnak, hogy 
m ár a videofilm ekkel sem  lehet 
m egtartan i a fia ta loka t. Neked 
m i a tapaszta la tod?

— Az évek során olyan kö�
zösség alakult ki nálunk, am e�
lyik m ár nem  csupán a m űso�
rért, hanem  egym ásért is jön. 
E gyébként pedig az állandó 
törzstagok m ellett m indig jön�
nek új vendégek, akiknek egé�
szen m ás igényeik és elképzelé�
seik vannak, és a klubvezető�
nek ezeket is figyelembe kell 
vennie. Szóval nem  lehet m eg�
állni, s nyugodtan üldögélni. 
K eresni kell az új form ákat, a 
változatos program okat.

— M ilyen m űsorokat szer�
vezel ?

— Jan u árb an  indult a Sená -  
tor- klub, am elynek házigazdája 
Som  Lájos, az együttes vezető�
je. A rajongók havonta egyszer 
találkozhatnak kedvenceikkel 
és m eghívott vendégeikkel. Ez 
a dolog m ár „sínen v a n ”, de 
azért m inden alkalom m al meg 
kell szervezni a vendéglátást. 
Régi tervem  az am atőr m űvé�
szek felkarolása a TIG - es fiata�
lok köréből. Bem utatkozási le�
hetőséget szeretnénk adni azok�
nak, akik napi m unkájuk m el�
lett szép, érdekes, m ások szá�
m ára is élvezhető dolgokat csi�
nálnak. Ha ezt sikerül m egszer�
vezni, a TIG üzem eiben is nyil�
vánosságot kaphatnának. Már 
most gondolunk a nyárra is, 
szeretnénk majd csatlakozni a

'T IG  SK sportrendezvényeihez, 
és a klub nyári zárva tartása 
idején is együtt tartan i a fiatalo�
kat.

Borgos Zsuzsa

Nagy Bandó András műsora

P ostás D olgozó 7



A címet nem  kérdőjellel lá t�
tuk  el, m ert m ire ezek a sorok 
m egjelennek, a Postás SE sakk�
csapata m ár tú l is ju to tt az or�
szágos bajnokság I. osztályá�
ban a Portisch vezette MTK-  
VM elleni találkozón.

De haladjunk sorrendben! 
A postás sakkcsapat 1985- ben 
m egnyerte az OB II. osztályá�
nak nyugati csoportjában a baj�
nokságot, és 22 év u tán  ism ét a 
legm agasabb osztályban szere�
pelhet. Az öröm kétszeres. Egy�
részt az igen m agas színvonalú 
m agyar bajnokság első osztá�
lyában szerepelni megtisztelő 
feladat, m ásrészt a 14 fős csa�
patban  m érkőzésenként 11- 12 
játékos postai dolgozó, vagy az 
ifjúságiaknál postás szülők 
gyerm eke. Azt m ár csak záró�
jelben teszik hozzá beszélgető -  
partnereim , a csapat vezetői, 
edzői, hogy ez bizonyára jó pro�
paganda lesz a postának is, bi�
zonyítva ezzel a postai dolgozók 
megfelelő szellemi színvonalát.

A beszélgetés elején m egtu�
dom, hogy a postás sakkozók 
1928 óta m űködnek, szinte egy�
szerre a Benczúr utcai épület 
m egvételével, mely azóta is ott�
hont ad nekik. Alapító tag  volt 
H avasi Kornél, aki az 1927. évi 
londoni sakkolim pián a m agyar 
csapat tagja volt. A postás sakk 
fejlődésében igen nagy érdem e�
ket szerzett T ipary Lajos, Kő -  
berl Ferenc, id. H onfi Károly, 
de em líthetnénk m ásokat is.

M ostani szereplésükről Jenei 
Ferenc m esteredző így véleke�
dik:

— Nagy boldogság szám om �
ra a bajnoki cím. A jándéknak is 
tekinthetem  70. születésnapom �
ra. M ár m ajdnem  50 éve va�
gyok postás, és azóta játszom a 
sakkcsapatban, de az elm últ 3- 4 
év kimagasló időszakot ölel fel. 
Dobos Ottó  szakosztályvezető 
és M unka  Béla  vezetőségi tag 
olyan hátteret adott a játékhoz, 
am elyben fokozatosan növel�
hettük  tudásunkat, ezzel párhu�
zam osan jav íthattuk  eredm é�
nyeinket. A két em lített vezető 
együttm űködése a Postás SE el�
nökségével, a Postások Szak-  
szervezetével, alap volt a fel�
jebb lépéshez.

Já tékosgárdánk  korábban 
sem volt rossz, hiszen 1974 óta 
a Postás Sakk Európa - bajnok -  
ságon egyszer- egyszer h arm a�
dikok és másodikok, kétszer pe�
dig elsők lettünk. Itt azonban 
csak 6 - an játszottak, míg az OB

II - ben 14 főt kell egy - egy m ér�
kőzésen szerepeltetni, és ebből 
két játékos 20 éven aluli, ifjúsá�
gi. Az ifik az elm últ évben kitet�
tek  m agukért, különösen Mo�
n o n  Z oltán  — édesapja postás 
—, aki 13 m érkőzésből 11 pon�
to t ért el, s m ég csak 15 éves!

Igen ponterősen játszott 
P uschm ann László, aki szintén 
11 pontot szerzett, K a p u  Jenő  
10 pontot, Dobos Ottó  9,5, Gács 
Pál 9 pontot gyűjtött, de dicsé�
re t illeti az első táb lán  szerepelt 
R adnó ti Béla  FID E - m estert is, 
aki 8 pontot hozott a bajnokság�
hoz.

A fejlődés további ú tjá t Do�
bos Ottó foglalta össze.

— K ulcskérdés az u tánpót�
lás. Amíg nem  voltak megfelelő 
ifjúsági játékosaink, nem  tö r�
hettünk  ,m agasabbra. A  kör�
nyező iskoláktól szerezzük 
u tánpótlásunk egy részét, de ez 
rengeteg fáradsággal jár. Szak�
körökben kell m egszerettetni 
játékosan a sakkot, aztán egy�
más között versenyeztetjük 
m ég az iskolában a fiatalokat, s 
ezután a tehetségesebbeket 
m eghívjuk edzéseinkre. E m un�
ka szinte egy egész em bert le�
köt, de megéri. U tánpótlásunk 
m ásik forrása a postás dolgozók 
gyerekei. A m erre csak m egfor�
dulunk, hirdetjük, hogy dolgo�
zóink hozzák el edzéseinkre 
sakkozni vágyó gyerekeiket. Az 
sem  baj, ha m ég nem  ism erik a 
lépéseket. M inden hétfőn és 
csütörtökön 17—19 óra között a 
Postás M űvelődési Ház II. em e�
leti sakkszobájában m egtalál�
nak bennünket.

V isszakanyarodunk a baj�
noksághoz. Mi a  cél az idén? 
A bentm aradás, vágják rá  szin�
te  egyszerre valam ennyien. Do�
bos Ottó bővebben kifejti en �
nek tartalm át.

— 48 igazolt versenyzőnk 
van, ebből 37 felnőtt, 11 az ifjú�
sági. M inősítés szerint 3 FIDE-  
m ester, 4 m ester, 12 m esterje�
lölt, 3 első osztályú, 6 másod -  
osztályú, 11 harm adosztályú, 4 
negyedosztályú és 5 alapfokú 
versenyző. A 3 felnőtt csapat 
m ellett önállóan szerepelnek 
fiataljaink az ifjúsági bajnok�
ságban. Tavaly az ifi III. osz�
tályból felkerültek a II. osztály�
ba. Já ték tudásuk  olyan roha�
m osan fejlődik, hogy ha az idén 
m ég nem  is, de jövőre bizonyá�
ra  m ár ők is a legm agasabb osz�

Jenei Ferenc mesteredző a demonstrációs táblánál

tályban fognak szerepelni. Első 
csapatunktól nagyon szép telje�
sítm ény lenne, ha fent m aradna 
az első osztályban.

— A PSE elnöksége februári 
beszám oltatásunk alkalm ával 
m egállapította, hogy céljaink 
reálisak, nem  kergetünk  rózsa�
színű álm okat, hosszabb távra 
tervezünk. Az a vélem ényünk, 
ha netán kiesnénk az I. osztály�
ból, a szerzett tapasztalattal, ru �
tinnal és időközbeni további fej�
lődéssel újból vissza tudunk  ke�
rülni. Persze sokat teszünk az 
edzéseken azért, hogy ne a visz-  
szakerüléssel kelljen törőd�
nünk; szeretnénk jó középcsa�
pattá  válni a legm agasabb osz�
tályban.

Ahogy az elszánt tekinteteket 
látom, biztos vagyok benne, el�
képzeléseiket siker koronázza 
majd. Elmondják, hogy nem  
csak a versenysporttal törőd�
nek. Segítik a postás töm eg�
sport sakkrendezvényeit, tá rsa �
dalm i m unkában  közrem űköd�
nek a postás sportnapok ren �
dezvényein, sakk - készleteket, 
és - órákat adnak, versenyt szer�
veznek. Befejezésül az „örök” 
kérdést teszem  fel, mi a sakk? 
Tudom ány, művészet, sport? 
A nnyian, annyiféle m egvilágí�
tásban  nyilatkoztak m ár erről, 
ezért érdekel, hogy a postás 
sakkozók ezt hogyan fogalm az�
zák meg. M unka Béla vélem é�
nyét tárom  az olvasók elé:

— Bizonyos szinten a sakk 
tudom ány, művészet, de m in�
den esetben sport is. A m aga�
sabb kvalitású versenyző tudo�
m ányosan készül, rendszerezi a 
m egnyitási kutatásokat, tapasz -

1. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1—4. ütem : 4 lépés helybenjá -  
rás lábujjon. 5—8. ütem : 4 lé�
pés helybenjárás sarkon.

2. K iindulóhelyzet: alapállás. 
1—2. ütem : térdrugózás két�
szer. 3—4. ütem : térdnyújtással 
törzshajlítás előre kétszer. 5—6. 
ütem : törzsdöntés előre, karok 
oldalsó középtartásban kétszer. 
7—8. ütem : alapállás.

3. K iindulóhelyzet: zárt állás. 
1—3. ütem : szökdelés helyben 
háromszor. 4. ütem : karlendí�
téssel oldalsó középtartásba ug�
rás terpeszállásba.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok jobb oldalsó közép�

tartásban. 1—4. ütem : kaszálás 
vízszintesen négyszer. 5—8. 
ütem : törzsdöntésben függőle�
gesen kaszálás négyszer.

5. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
H elybenjárás m agas térdem e�
léssel és tapssal a comb alatt 30 
másodpercig.

6. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
Szökdelés helyben váltogatott 
lábem eléssel oldalt.

7. Kiindulóhelyzet: zárt állás,
kar mellső középtartásban. 1. 
ütem : bal láb lendítése előre, 
karlandítés bal oldalsó közép�
tartásba, törzsfordítással balra. 
2. ütem : kiindulóhelyzet. 3.

ütem : ellenkező oldalra. 4.
ütem : alapállás.

8. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1. ütem : ereszkedés guggolótá�
maszba. 2. ütem : bal láb lendí�
tése hátra. 3—4. ütem : ellenke�
ző lábbal.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, kéz a csípőn. 1—4. ütem: 
fejkörzés lassan balra. 5—8. 
ütem : ellenkező irányba.

10. K iindulóhelyzet: alapál�
lás. Lazító helybenfutás 30- 40 
m ásodpercig, kar-  és lábrázoga -  
tással.

Hamar Gábor

tálatokat. A m űvészet a sakk�
ban  já ték  közben keletkezik. 
K ifejezhetetlenül sok lehetőség, 
variáció fordulhat elő egy parti�
ban. Egy - egy esztétikailag szép, 
eredeti m egoldást m indenkép�
pen megillet a m űvészi kifeje�
zés. A sakk sportbeli m egállapí�
tása ta lán  a legkönnyebb. Két 
em ber látszólag harcban  áll 
egym ással 64 kockán. A ver�
senyparti kötött idővel, nagy fi�
zikai és szellemi igénybevétellel 
folyik. Az a fél győz, aki jobban 
felkészült, ötletesebb, jól bánik 
idejével és fizikailag is bírja a 
m egerőltető csatát.

Még sokáig beszélgettünk. 
M egragadott partnereim  fana�
tizm usa, a sakkért való rajongá�
suk. El is határoztam , hogy ed �
digi gyengébb sakktudásom at 
javítani fogom. Ki tudja, talán 
egyszer m ég művészi értékű 
partit is fogok „alkotni”.

Búcsúzóul csak egyet kértek, 
ne felejtsem el megem líteni, 
hogy — m ert ez jövőjüket, fejlő�
désüket garantálja — a postás 
szülők hozzák el gyerekeiket a 
postás sakkcsapatba.

— mohai —

A K on gresszu si K upa  
eredm ényei

N apjainkban egyre többen 
ism erik fel, hogy egészségük 
m egőrzése végett m ind n a�
gyobb szükség van az aktív pi�
henésre, testedzésre, sportolás�
ra. A szabadidő eltöltése m in�
den em ber szám ára m ást és 
m ást jelent, attól függően, hogy 
milyen az érdeklődése és a v á �
lasztási lehetősége.

Az eltelt néhány hónapban a 
postás dolgozóknak több lehe�
tőségük is volt testedzésre, 
sportolásra, m ert a hagyom á�
nyos töm egsportversenyek mel�
le tt az igazgatóságok területi 
szakszervezeti bizottságai a 
szakszervezeti kongresszusok 
tiszteletére számos kupaver�
senyt és villám tom át rendez�
tek. B udapesten a Társadalm i 
Testnevelési és Töm egsport Bi�
zottság a következő sportágak�
ban szervezett K ongresszusi 
K upa versenyeket:

A Postás Sport Egyesület te �
lepén az asztaliteniszezők és a 
tekézők vív tak  nagyon izgal�
m as és színvonalas m érkőzése�
ket, am elyeken az alábbi ered�
m ények születtek:

Asztalitenisz
Női: 1. Vass Pálné (TIG), 2. 

K lam pár Ilona (TIG), 3. Rostás-  
né V arga Zsuzsa (TIG).

Férfi: 1. Bódis Attila (Járm ű�
telep), 2. László Im re (POTI-  
BER), 3. Kovacsics Tibor (PO-  
TIBER).

Teke
N ői csapat: 1. Budapesti

Távbeszélő Igazgatóság, 2. Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóság, 
3. H írlap és Postaszállítási Igaz�
gatóság.

Férficsapat: 1. Budapesti
Postaigazgatóság, 2. Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság, 
3. Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság.

N ői egyéni: 1. Kelem en
Györgyné (TIG), 2. M olnár Ká-  
rolyné (BUVIG), 3. K ucsera 
M argit (HTI).

Férfi egyéni: 1. Szanyi F e�
renc (Bp. lg.), 2. ifj. Balogh Jó �

zsef (Bp. lg.), 3. Csömör Attila 
(Bp. lg.).

A kézilabdások a BHG sport�
csarnokában találkoztak, hogy 
összem érjék erejüket és eldönt�
sék, ki van a legjobb form ában 
a bajnokság tavaszi nyitánya 
előtt. A körm érkőzéses rendsze�
rű  to rnán izgalmas játékot lá t�
hato tt a szép számú közönség. 
A versenyben a vendéglátó 
BHG csapata volt a legeredm é�
nyesebb. A postáscsapatok kö�
zötti helyezések: 1. Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság,
2. B udapesti Postaigazgatóság,
3. H írlap és Postaszállítási Igaz�
gatóság.

A röplabdások kihasználva a 
tornaterem  adta lehetőségeket, 
két alkalom mal, feb ruár 1- jén 
és 8 - án találkoztak. A m érkőzé�
sek sportszerű keretek között, 
jó hangulatban, szinte baráti 
légkörben zajlottak le. E redm é�
nyek:

Nők: 1. Központi postaszer�
vek, 2. Rádió-  és Televíziómű�
szaki Igazgatóság, 3. Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság.

Férfiak: 1. Rádió-  és Televí�
zióműszaki Igazgatóság, 2. Bu�
dapest vidéki Postaigazgatóság, 
3. Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság.

A szellemi torna képviselői, a 
sakkozók is érdekes játszm ákat 
vívtak egym ással. E redm é�
nyek:

N ői csapat: 1. Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság, 2. B uda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság, 
3. B udapest vidéki Postaigazga�
tóság.

Férficsapat: 1. H írlap és 
Postaszállítási Igazgatóság, 2. 
Budapesti Távbeszélő Igazgató�
ság, 3. Budapesti Postaigazga�
tóság.

N ői egyéni: 1. Helembai Já -  
nosné (TIG), 2. Pataki Mónika 
(HTI), Pataki M ária (HTI).

Férfi egyéni: 1. C sutorás Jó �
zsef (HPI), 2. «Lázár A ndrás 
(TIG), 3. Berdó László (HTI).

G ratu lá lunk  a győzteseknek 
és a helyezetteknek.

Tánczos Sándor

Nemzetközi Postás Kupa
Tájékozódási futóverseny Sümegen

A tájékozódás ősi ösztön. E l�
igazodni az ism eretlen, idegen 
helyen, m egtalálni azt, am it ke�
resünk, m indig nagyon fontos 
volt az em ber életében. A m a 
em berét korszerű térképek  se�
gítik a tájékozódásban.

E m indennapos em beri tevé�
kenységnek sportszerű változa�
ta  a tájékozódási fu tá s , vagy 
ahogy m a ezt M agyarországon 
röviden nevezik: tájfutás. A 
versenyzők a rajt pillanatában 
kapott térkép és egy tájoló se�
gítségével m egkeresik a te re �
pen azokat a piros - fehér bójá�
val jelölt ellenőrző pontokat, 
am elyek a térképre előre be 
vannak  rajzolva. Ezeket az el�
lenőrző pontokat sorrendben 
kell érinteni, és aki a leggyor�
sabban  ér be a célba, úgy hogy 
m inden ellenőrző pontot „m eg�
fogott”, az a győztes. Itt tehát 
futni és eközben gondolkodni, 
m érlegelni és dönteni kell. Az 
ellenőrző pontok között ugyanis 
m inden versenyző m aga v á�
lasztja m eg útvonalát, figyelem�
be véve saját tájékozódási és fi�
zikai felkészültségét.

És most itt az alkalom. A Bu�
dapesti Postás SE tájékozódá-  
sifutó - szakosztálya április  
19—20- án Süm egen  rendezi 
N em zetközi Postás K u p a  tá jé�
kozódási futóversenyét, am e�
lyen a hagyom ányokhoz híven 
6- 7 ország m integy 1000 ver�
senyzőjének részvételére szá�
m ít a versenybíróság. M indkét 
napon 30 kategóriában  állhat�
nak rajthoz a benevezett ver�
senyzők. így  lehetőség van a r�
ra, hogy 9- 10 éves kortól a 60 
éven felüliekig m indenki a neki 
megfelelő kategóriában indul�
hasson. A z  említett, ún. m inő �
sítő  kategóriákon k ívü l n y ílt és

gyerm ekversenyek is lesznek, 
am elyeken bárki rajthoz állhat, 
ha a helyszínen benevez. 
A nyílt kategóriában 4- 5 kilo�
m éteres pályán ném i tájékozó�
dási készséggel és sok- sok 
ügyességgel bárki végigm ehet. 
A gyerm ekversenyen m ár 5- 6 
éves kortól el lehet indulni egé�
szen 8- 9 éves korig, és rövid, 
szalagozott pályán ism erked�
hetnek  a gyerekek a tájékozó�
dás és az erdő szépségeivel.

A versenyközpont m indkét 
napon a süm egi vasútállom ás�
tól induló jelzések, útjelző táb �
lák nyom án közelíthető meg.

Mi vonzhatja m ég Süm egre a 
kirándulni, utazni szerető em �
bereket? A m ár az Á rpád - kor 
óta ism ert település történel�
m ünk folyamán fontos szerepet 
töltött be. A török hódoltságtól 
kezdve kerek két évszázadig a 
veszprém i püspök székhelye, 
Kisfaludy S ándor idejében pe�
dig az ország egyik kulturális 
központja volt. Bár dúlta a tö�
rök, ostrom olták a kuruc és a 
labanc hadak, tűzvészek is 
pusztították, városközpontjá�
nak szinte m inden háza m űem �
lék. A sok látnivaló között első 
helyet érdem el a p lébán ia �

templom, am ely M aulbertsch 
freskóival a D unántúl legszebb 
barokk tem plom belsőjét tárja 
látogatói elé. Nem hagyható ki 
a szemlélődésből az ugyancsak 
barokk püspöki pa lota  és a ve�
le átellenben álló volt ferences  
tem plom  és rendház. A v ár felé 
haladva találjuk a m űem lék is�
tállóépületben berendezett ló�
szerszám m úzeum ot. K ényel�
mes, szép kilátást nyújtó séta-  
úton közelíthetjük m eg a várat. 
A  rá  vonatkozó első hiteles adat 
1318- ban kelt. Harcolt birtoklá�
sáért Kinizsi Pál és Béri Balogh 
Ádám. Ma az ország egyik leg�
nagyobb — részben helyreállí�
tott — várrom ja. A szabályta�
lan sokszög alaprajzú erődít�
m ény legnagyobb hosszúsága 
125 méter.

A versenyt rendező PSE ve�
zetősége, tájfutószakosztályá�
nak versenyzői és versenybírói 
ezúton nyújtják át m eghívásu�
kat va lam ennyi dolgozónak és 
családjuknak. Igazi jó áprilisi 
hétvége versenyzési lehetősége 
gél, szurkolással, városnézéssel 
és várlátogatással. M inden pos�
tás dolgozót és érdeklődőt sze�
retettel vár

a rendezőség
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