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Bizalmitestületi ülések előtt a bérfejlesztés
Az éves feladatokat és végre�

hajtásuk feltételeit tárgyaló tes�
tületi üléseknek mindig is köz�
ponti témája volt — érthető mó�
don — s várhatóan marad is 
egy- egy időszak bérfelhasználá�
si lehetősége. Korábban is jel�
lemző volt az a törekvés és 
szándék, hogy a feladatok súlya 
és a bérfelhasználási lehetőség 
között valamiféle összhang te�
remtődjék. Ez azonban a bérel�
osztás kialakult mechanizmusa

miatt — csak esetleges és kö�
vetkezetlen lehetett.

Kedvező irányú elmozdulást 
jelentett a belső érdekeltségi és 
szabályozási modell kísérleti 
bevezetése, de igazán döntő 
változást az 1987- ben beveze�
tett bérfelhasználási elvek je�
lenthetnek. Ez gyökeres szem�
lélet-  és gondolkodásváltozást 
követel meg valamennyi posta�
szervtől, de igazán valamennyi 
postás dolgozótól.

Az új bérpolitika
Az 1987. évi bérpolitikát meg�

határozta:

t  egyrészről a népgazdaság 
keresetszabályozása által a pos�
ta számára engedélyezett kere�
setnövelési lehetőség;

•  másrészről az az eltökélt 
szándék, hogy a VII. ötéves 
terv közösen elfogadott bérpoli�
tikai irányelveivel összhangban 
az éves bérfelhasználás:

— támogassa a szolgáltatá�
sok tervezett színvonalon törté�
nő hatékonyabb végzését,

— segítse elő a kiemelt táv�
beszélő- fejlesztés megvalósítá�
sát,

— fejtsen ki kényszerítő erőt 
és kellő anyagi érdekeltséget a 
gazdálkodó szervezetek ered�
ményességének, hatékonyságá�
nak növelésére,

— segítse a racionális lét�
számgazdálkodást, olyan anya�
gi ösztönzést teremtve, hogy 
csak a termelékenységi követel�
ményekkel összhangban nőjön 
a létszám, illetve ahol a feladat 
szükségessé teszi, ott lehessen 
létszámot növelni,

— juttassa érvényre a telje�
sítményelvet.

Ami a posta 1987. évi kereset�
pozícióját illeti, ismeretes, hogy 
a központi szabályozásban lévő 
szervezetekre az adómentes ke�
resetfejlesztés általános mérté�
ke 2 százalék. Ehhez — tekin�
tettel a posta bérhelyzetére és a 
VII. ötéves tervi kiemelt táv�
közlés- fejlesztési programra — 
további 2,5 százalékos, azaz ösz-  
szesen 4,5 százalékos adómen�
tes lehetőséget kapott. A szabá�
lyozás további 1 százalékos 
adózott növelést tesz lehetővé, 
amennyiben a gazdálkodás, az 
elért gazdasági eredmény az 
adóalapot, ehhez megteremti.

Ez összességében 5,5 százalé�
kos keresetfejlesztés, ami meg�
egyezik a népgazdaság egészé�
ben prognosztizált mértékkel. 
Amennyiben az 1 százalék adós 
fejlesztéssel élni tud a posta, 
úgy az 1987. évi várható kere�
setszínvonal 81 253 Ft/fő, a bér-  
színvonal pedig 76 462 forint 
lesz.

A fentieken túlmenően a pos�
ta lehetőséget kapott arra, hogy 
a korszerű távbeszélő- technika 
alkalmazásával együttjáró 
struktúraváltozással (maga�
sabb képzettségi igény) is ösz-  
szefüggő létszámnövelés postai 
átlagot meghaladó kereseti igé�
nyét báziskorrekcióként elszá�
molhatja.

Az előzőekben vázolt követel�
ményt egy négyelemes relatív

belső bérszabályozás hivatott 
teljesíteni.

Az egyes elemek:
A kiemelt távközlésfejlesztést 
szolgáló rendszer

Az a cél, hogy a távbeszélő�
fejlesztés megvalósítását szol�
gáló feladatoknak a program�
ban meghatározott határidőre 
történő elvégzését ösztönözze, 
és segítse elő a szükséges mun�
kaerő- kapacitás megteremtését. 
Átfogja a fejlesztési folyamat — 
tervezés, beruházás, kivitelezés, 
majd a beruházást követő üze�
meltetés — egészét, és a teljesí�
tésben meghatározó anyagellá�
tást is. A fejlesztési munka 
eredményének legkézenfek�
vőbb mutatója az állomásbe�
kapcsolás. Ugyanakkor a fel�
adatok (például hálózatépítés) 
nemcsak a tárgyévi állomásbe�
kapcsolást szolgálják, hanem 
jelentős mértékben a következő 
évet is előkészítik. Ezek elmara�
dása veszélyeztetheti a követke�
ző évi teljesítést. Ezért célszerű 
a postaszervek elfogadott téma�
jegyzékében szereplő építési 
feladatok teljesítésének értéke�
lése is.

Az éves fejlesztési feladatok 
teljesítéséhez a területi igazga�
tóságoknál a mindenkori fel�
adat nagysága szerint eltérő 
mértékű, átlag 1 százalék, a 
műszaki postaszerveknél (RTV, 
HTI, TIG, KTH, PÉÜ) 1,5 szá�
zalék, az anyagellátást végző 
PAÉH- nál szintén 1,5 százalék, 
az egész ötéves program szem�
pontjából 1987- ben meghatáro�
zó előkészítő tevékenységet el�
látó POTIBER- nél 5 százalék 
bémövelési lehetőség kapcsoló�
dik.

A területi igazgatóságoknál 
az elérhető bér fele az előírt ál�
lomásbekapcsoláshoz, a másik 
fele az építési tevékenységhez 
kapcsolódik. A többinél a spe�
ciális jellegnek megfelelően 
vannak a feltételek meghatá�
rozva (például átviteltechnika, 
mikrohullámú gerinchálózat 
stb.). Az engedélyezett bérnö�
vekedés 100 százalékos teljesí�
téshez kapcsolódik, alacso�
nyabb teljesítés esetén ez ará�
nyosan csökken. Másrészről az 
így elnyerhető bér 25 százaléka 
nem bázisban maradó, tehát 
bérfejlesztésre nem, csak ösz�
tönzésre mozgóbérként hasz�
nálható fel. Ezt a hányadot a 
postaszerv a következő évek�
ben is megkapja mozgóbér�
ként, de csak a negyedik évben, 
1990- ben a teljes ötéves prog�
ram teljesítésével épül be a bá�
zisba, használható fel tehát 
alapbéresítésre.

A telefon- telex állomások mi�
előbbi bekapcsolása a posta ér�
deke is, ezért a terven felüli be�
kapcsolást 700 forint/állomás 
bérrel honorálja a rendszer.

A forgalmi terület 
termelékenységének javítását 
szolgáló rendszer
(területi igazgatóságok+ 
Budapesti Postaigazgatóság)

A fő cél a jobb munkaszerve�
zésre, a takarékos létszámfel�
használásra és költségkímélés�
re való ösztönzés, csak a forga�
lom növekedése által indokolt 
létszámnövekedés valósuljon 
meg, és legyen szorosabb a 
kapcsolat a bérfejlesztés és a 
teljesítmények között.

Termelékenységi mutatóként 
a létszámfelmérésből kapott 
egy főre jutó, a pótidőktől meg�
tisztított percérték, mint hasz�
nos teljesítményt kifejező nor�
maidő szerepel. Ez igazgatósá�
gonként más és más, amit első�
sorban az eltérő sajátosságok 
(például kishivatali arány, tám-  
pontos kézbesítés, nem normá-  
zott területen foglalkoztatott 
forgalmi létszám stb.) indokol�
nak. A relatív szabályozás a kö�
vetkezőképpen működik: ha a 
saját bázishoz viszonyítva a 
percszám 2 százalékkal javul, 
ehhez 0,5 százalékos bérfejlesz�
tés tartozik. További, maximum 
0,5 százalék bér nyerhető el a 
mutató szintén 0,5 százalékos 
növekedésével, azaz 0,1 javu�
láshoz 0,1 százalék bér jár. Ösz-  
szesen tehát 2,5 százalék terme-  
lékenységimutató- javulással 1 
százalék bér nyerhető el. Ha a 
postaszerv nem éri el a 2 száza�
lék termelékenységjavulási kü�
szöböt, vagy meghaladja a 2,5 
százalékot, nem vész el az elért 
és 1987- ben díjazott javulás, az 
átvihető a következő évre.

A rendszer lényeges eleme a 
szolgáltatás minőségi színvona�
lának a tartása. Ha nem éri el a 
postaszerv a minőségi mutatók 
előírt szintjét, a meghatározott 
rend szerint az elért bérfejlesz�
tés mértéke csökken. Szélső ér�
tékként valamennyi minőségi 
mutató nem teljesítése 0,5 szá�
zalékos bérfejlesztés- csökke�
nést von maga után.

Az adózott 1 százalékos 
bérfejlesztés feltétele

A korábbi gyakorlattól elté�
rően az adós bérfejlesztés keze�
lése nem központilag történik. 
Megvalósításának lehetősége a 
belső érdekeltséggel van össze�
kapcsolva. Alapfeltétele az, 
hogy a postaszerv megfelelő 
nyereségtömeget állítson elő. 
A szabályozásban ez úgy jele�

nik meg, hogy a postaszerv ál�
tal képzett dolgozói érdekelt�
ségnek el kell érnie a bérkölt�
ség 4,2 százalékát, innen min�
den egyes tizedszázalék- növe.-  
kedéshez egy tized bérnövelés 
kapcsolódik. A felső határ 1 
százalék bér lehet, amit tehát az 
érdekeltség 5,2 százalékos bér-  
költségi szintjén érnek el.

A központival szemben az 
egyedi szabályozás előnye, 
hogy:

O növeli a postaszervek gaz�
dálkodási felelősségét és önálló�
ságát,

O felerősíti a nyereségérde�
keltséget,

O tényleges eredmény ese�
tén enged csak több bért fel�
használni.

A korszerű technikával 
kapcsolatos létszámnövelés 
támogatása

A kiemelt távközlés- fejleszté�
si program nemcsak az e terüle�
ten dolgozók létszámának növe�
lését igényli, hanem — a kor�
szerű digitális technika térhódí�
tásával egyidejűleg — jelentős 
sturktúraváltással is jár. A lét�
számnövelés eltolódik a kvalifi�
kált szakmai ismeretekkel ren�
delkező szakemberek irányába. 
E szakemberekből hiány van a 
munkaerőpiacon, megszerzé�
sükre így csak az átlagosnál 
magasabb megfizetettség ese�
tén lehet a postának esélye. Az 
átlagost meghaladó kereset�
igény finanszírozása központi�
lag történik úgy, hogy a megha�
tározott munkakörökben a lét�
számnövekedéshez (1986. de�
cember 31- i létszám — 1987. ja�
nuár 1- jei létszám) dolgozón�
ként fizikai területen 12 000 fo-  
rint/év/fő, szellémi foglalkozta�
tottaknál pedig 24 000 bérkor�
rekció lesz elismerve.

A relatív elemek mellett köz�
ponti bérintézkedés rendkívül 
szűk körben lesz. A legjelentő�
sebb a „K” pótlék 500 forintról 
1000 forintra történő emelése 
(1987. január 1- jei hatállyal).

A távközlés- fejlesztési, illetve 
forgalmi relatív szabályozásba 
besorolt postaszervek 2,18 szá�
zalék, a többiek 2,8 százalék fel�
tételhez nem kötött induló bér-  
fejlesztéssel számolhatnak, s 
ehhez jönnek a feltételhez kö�
tött relatív növelési lehetősé�
gek. Valamennyi relatív elem�
ben érintett területi igazgatóság 
2,18 százalék — 6 százalék sáv�
ban, a három relatív elemben 
érdekelt postaszervek 2,18 szá�
zalék — 5 százalék sávban, a 
többiek 2,8 százalék — 4 száza�
lék sávban mozoghatnak, attól 
függően, hogy a kiírt feltételek�
nek miként tudnak megfelelni.

bér elnyerésének a feltételeit 
határozza meg, a postaszerven 
belüli konkrét felhasználásra 
nincs semmilyen előírás.

Összességében néhány szak-  
szervezeti megállapítás (elnök�
ségi és kv- ülés) a közösen elfo�
gadott új bérelosztási elvekről:

1. A szervezetkorszerűsítés�
nél az egyik elfogadott alapelv

a postaszervek önállóságának 
növelése, a belső demokrácia 
szélesítése volt. A rendelkezés�
re álló bérfejlesztés 90 százalé�
ka postaszervi hatáskörbe ke�
rül. Másrészről a nagyságrend 
a kollektíva egészének vállalko�
zókészségétől, teljesítményétől 
függ, belső felosztása az érdek�
egyeztető fórum hatáskörébe 
tartozik.

2. A posta maximálisan ele�
get tesz a népgazdasági igé�
nyeknek, hiszen csak az elvég�
zett munkát ismeri el, s a fel�
adatok megvalósulásának ará�
nyában engedi a keresetek ja�
vulását.

3. Érvényre juttatja a posta 
egészének az érdekeit (haté�
konyságjavulás, a felvállalt fej�
lesztési feladatok maradéktalan 
teljesítése, költségérzékenység 
stb.). Az érdekeltségi rendszer�

rel azonos irányban működve, 
kölcsönösen erősíti a két rend�
szer egymásra hatását, igazán 
szét sem választhatók.

4. Vállalja a súlypontképzés�
sel járó feszültséget, azaz azon 
területekre enged nagyobb bért 
áramolni, ahol a posta jövője, 
gazdálkodása szempontjából 
meghatározó, érdemi cselekvési 
lehetőség van. Ez azzal jár, 
hogy egyes területek, posta�
szervek az átlag alatti lehetősé�
get kapnak. Nem arról van szó, 
hogy munkájukat, tevékenysé�
güket bárki is leértékelné, ha�
nem arról, hogy a kiemelt, ha 
úgy tetszik, a jelen helyzetben 
„progresszív” területek tudnak 
olyan pozíciót teremteni a posta 
egésze számára, amely végül is 
távlatban minden postaszerv, 
minden postás dolgozó pozíció�
ját, helyzetét javítja.

Közgazdasági szabályozók
A szabályozás elve változat�

lan az idén is. Az érdekeltség 
alapjául szolgáló, a postaszer�
vek által betervezett nyereség 
és a szabályozóban szereplő 
postaszervi szorzószám szorza�
tának eredménye a saját dönté�
sű érdekeltségi alap. Ennek ál�
talánosan 30 százaléka (ettől el�
térő szorzó is lehet a postaszer�
vi sajátosságok alapján), de ma�
ximum az 1987. évi bérköltség 6 
százaléka lehet dolgozói érde�
keltség.

Konstrukcióváltozás csak a 
HTI- nél történt, közelítve gaz�
dálkodási feltételeit a többi 
igazgatóságéhoz.

A segédmutatók terén válto�
zás történt a múlt évhez képest.

O Változatlanul kiemelt fi�
gyelmet fordít a szabályozás a 
szolgáltatások minőségi színvo�
nalára. A mutatók teljesítésétől 
függően a nyereség ± 20 száza�
lékkal módosulhat.

O Megszűnt a korábbi — ke�
véssé értékelhető — szociális 
terv teljesítéséhez kötött ténye�
ző (megjelent a vezetői érde�
keltségben).

Új mutatókat vezettek be:
— termelékenységi (árbevé-  

tel/bérköltség) korrekció,
— hatékonysági (árbevétel/ 

költség) korrekció.
A két mutató ellentétes irány�

ba mozdítja el a számítás alap�
jául szolgáló nyereséget. A sa�
ját bázisához képest méri a pos�
taszerveket úgy, hogy a posta�
szintű mutatókhoz képest ma�
gasabb termelékenységi muta�
tó esetén minden 0,1 százalék-  
pont 0,8 százalékkal emeli a 
nyereséget, maximum 20 száza�
lékos mértékig; alacsonyabb 
hatékonysági mutató esetén 
minden 0,1 százalékpont 0,8 
százalékkal csökkenti a nyere�
séget, maximum 20 százalékos 
mértékig. A postaszintű mutató 
elérése esetén 0 százalék a vál�
tozás.

Mind a bér, mind a közgazda-  
sági szabályozás rövid, egysze�
rűsített bemutatása is elegendő 
talán annak a tételnek az elfo�
gadásához, hogy sem az érde�

keltséget, sem a bérfejlesztést 
nem lehet elválasztani a posta�
szerv éves célkitűzéseitől, terv�
feladataitól. Ha valaha, akkor 
most csak együtt, egységes 
gondolkodás mellett lehet e té�
mákat tárgyalni. A kiinduló�
pont a terv, s ezen belül a gaz�
dálkodás hatékonysága lehet, 
hiszen ez most már nemcsak az 
érdekeltséget, hanem a felhasz�
nálható bérlehetőséget is egyér�
telműen meghatározza.

Mint minden szabályozó, a 
belső postai is úgy funkcionál, 
hogy a postaszintű érdeket kife�
jező tényezőket preferálja. Te�
hát a postaszerveknek elemi ér�
dekük fűződik ahhoz, hogy fel�
mérjék e tényezőket, és számba 
véve lehetőségeiket, belső tarta�
lékaikat a kollektíva számára a 
szabályozás adta lehetőséget 
maximálisan kihasználják. Két 
dolgot itt mindenképpen figye�
lembe kell venni:

O a teljes folyamat nem tart�
ható kézben, egy egészséges 
mértékű rizikót vállalni kell;

O ez nem egyszemélyes 
vagy néhány személyes akció, 
az egész kollektívának vállal�
koznia kell konkrét feladatokra, 
az eddigiekhez képest feszíté�
sekre, ismerve a teljesítéshez 
fűződő kisebb- nagyobb cso�
port-  vagy akár a személyes ér�
dekeket is.

Mindehhez elengedhetetlen a 
feladatoknak, az igényeknek az 
egyes üzemekre, hivatalokra 
való megfogalmazása. Kevés az 
igazgatósági, postaszervi szintű 
tényezők számszerűsítése. Tud�
nia kell minden kisebb- na�
gyobb kollektívának, miként 
függ az ő munkájuktól az egész 
postaszerv érvényesülése, pozí�
ciója.

Csak ilyen gondolkodás ese�
tén válhat a bizalmitestületi 
ülés igazi érdekütköztető és 
- egyeztető fórummá, csak így 
teremthető meg a vezetéstől a 
végrehajtásban dolgozókig az 
egységes gondolkodás, a vállal�
kozás valamit valamiért szelle�
me, és hasznosítható a minden 
szempontból egyirányba muta�
tó érdekeltség ösztönző ereje.

Ritter Péter

Valamennyi postaszervre ér�
vényes szempont, hogy az 
MT—SZOT- ajánlásnak megfe�
lelően alapbéremelés csak 1987. 
április 1- jétől valósulhat meg. 
Az első negyedévben csak telje�
sítmény-  és feladatarányos, il�
letve a KSZ- kötelezettségek 
szerinti bér áramolhat ki. Emel�
lett a relatív szabályozás csak a

Szakszervezeti vélemények



Erőgyűjtés M iskolctapolcán
A központi vezetőség szerve�

zésében február 16—20, között 
a Debreceni, Miskolci, Szegedi, 
valamint a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság TSZB alapszerve�
zeti titkárai továbbképző tanfo�
lyamon vettek részt.

Kedvező időpontban van ez a 
tanfolyam, fogalmazta meg az 
egyik titkár, felfoghatjuk alapo�
zó tábornak is az embert próbá�
ló feladatok előtt. Az elhangzott 
előadások célja is a felkészítés, 
iránymutatás, az eligazodás se�
gítése volt.

Mi ma a szakszervezet fel�
adata, itt és most a XII. kong�
resszusunk határozatainak 
megvalósításában. A konzultá�
ciók egyikén megfogalmazódott 
az a gondolat, hogy a Postások

Szakszervezetének alapvető ér�
dekvédelmi feladata a folyama�
tos munka feltételeinek szorgal�
mazása, a munka akadályainak 
feltárása, a megoldási javasla�
tok megtétele.

A szakszervezeti tisztségvise�
lők munkájának centrumában 
a posta VII. ötéves terve, a he�
lyi feladatok segítése, az azok 
melletti kiállás legyen!

Az előadások során értékes 
információk hangzottak el

O szakszervezetünk szerve�
zeti életéről, az agitációról és a 
propagandáról;

O az alapszervezetek gaz�
dálkodásának időszerű felada�
tairól;

O a szociálpolitikáról és a 
béren kívüli juttatások alakulá�
sáról;

O a postai tervkészítés fo�
lyamatáról, a VII. ötéves terv 
bér-  és jövedelempolitikájáról, 
a relatív bérszabályozásról;

O a jogsegélyszolgálatról, az 
ifjúsági tanácsok, tagozatok 
megválasztásának tapasztala�
tairól;

O a szakszervezeti káder�
munkáról.

A zárónapon, pénteken fó�
rummal fejeződött be a tanfo�
lyam. A fórum vendége volt fő�
titkárunk, Gricsemé Heszky 
Enikő. ,

A fórum, a tanfolyam részt�
vevői és a főtitkár közötti több 
mint 2 órás párbeszéd hasznos 
útravaló és méltó befejezése 
volt a tanfolyamnak.

M. F.

Mit tehetnek a postások a békéért?
A közelmúltban munkatárs�

nőmmel, Molnár Jánosné szb-  
titkárral részt vehettünk a XI. 
országos békekonferencián Bu�
dapesten. Mindkettőnknek 
nagy élményt nyújtott, mert 
ilyen komoly tanácskozáson, 
amelyen 1200 ember vett részt, 
még nem voltunk. A 19 megyei 
béketanács tagjai és küldöttei 
egy emberként képviselték az 
ország békeszerető és békét 
akaró népét a plenáris ülésen. 
Az értékes felszólalásokból so�
kat tanultunk, amit majd saját 
közösségünkben és városunk�
ban szeretnénk hasznosítani.

A béke ügye a postások ügye 
is, mert csak békében valósít�
hatjuk meg azt a hatalmas fej�
lesztési programot, amely előtt 
a magyar távbeszélő- hálózat 
áll. Mi is csak békében tudunk 
dolgozni, s ha munkánk jellege 
miatt nem is vehetünk részt 
minden békeakcióban, de a hír�
közlés egyik fontos láncszeme�

ként naponta részt veszünk a 
békemunkában.

A béke sokszor kis dolgokon 
múlik. Legelső a családi, a 
munkahelyi béke. Ha nem ag�
resszíven válaszolunk egy ^tü�
relmetlen kérdésre a vonal túl�
só végén levő ideges hangra, 
máris a békés egymás mellett 
élést támogatjuk. S ez mutat 
utat a tágabb értelemben vett 
békéhez, ami végül is a világbé�
ke gondolatához vezet.

Postán dolgozó szaktársaink 
a különösen nehéz helyzetek�
ben is helytálltak. Bizonyítja 
ezt, hogy a januári hóvihar ide�
je alatt sem volt a körzetünk�
ben zárt postahivatal. Hírt ad�
hattak feletteseiknek a munká�
ból, iskolából kényszerűen tá�
volmaradók, s az eltávozásból 
visszainduló, de közlekedési ne�
hézségek miatt késve érkező 
katonák éjszaka is bármelyik 
segélykérő állomásról értesít�
hették parancsnokságukat.

Mindezt tapasztalatból tu�
dom, s azt hiszem, mindannyi�
an megtettük, amit a lakosság 
várt tőlünk. Különösen nehéz 
munkájuk volt kézbesítőink�
nek, akik sokszor a mély hóban 
vitték a súlyos táskákat. Azt hi�
szem, ez minden megyében így 
volt, s a döntő többség ezután is 
helytáll munkaterületén. Ha 
mindnyájan csak egy kicsivel is 
többet teszünk egymásért, az�
zal már a munka teljesítmé�
nyén is javítunk.

Ugyanez vonatkozik a béke�
munkára. A nukleáris kataszt�
rófától mindannyian rettegünk, 
féltjük gyermekeink jövőjét, de 
ha békében akarunk élni, azért 
még jobban, még eredménye�
sebben kell dolgoznunk.

Bízunk abban, hogy ha ha�
zánk, s a világ valamennyi bé�
keszerető népe összefog, nem 
takarja el az éltető napfényt elő�
lünk az atomfelleg.

Horváth Nándorné

Hogyan módosult a szabadságolások rendje ?

A Munka Törvénykönyvének 
a szabadság kiadására vonatko�
zó szabályát a Minisztertanács 
múlt év októberében módosítot�
ta. Azóta is több kérdés, észre�
vétel érkezett a Postások Szak-  
szervezetéhez. Úgy tűnik, hogy 
bizonyos zavar keletkezett a 
szabadságolások terén. A mó�
dosítás helyes értelmezése cél�
jából nézzük meg, hogy konkré�
tan mit változtatott meg a mi�
nisztertanácsi rendelet a sza�
badságolások kiadásánál?

Egybefüggően a kétharmad

Először is megnövelte az egy�
befüggően kiadandó szabad�
ságnapok számát. Eddig ez 10 
nap volt. A rendelet ezt a mér�
téket felemelte, s az évi szabad�
ság kétharmadában határozta 
meg. A kétharmados részarány 
kiszámításánál figyelmen kívül 
kell hagyni a gyermekek után 
járó pótszabadságot. Például 
akinek az évi szabadsága 22 
nap, annak egybefüggően 14 
napot kell kivennie. (A számí�
tásnál keletkezett töredéknapot 
minden esetben lefelé kell kere�
kíteni.)

Ez a módosítás a szabadság 
alapcéljának megvalósítása irá�
nyába hat, egybeesik a szabad�
ság valódi céljával, azzal, hogy 
a szabadság elsősorban — s 
alapvetően — a dolgozó pihené�
sét kell, hogy szolgálja, előse�
gítve munkaerejének regenerá�
lódását. Ehhez pedig hosszabb 
időre van szükség.

Áthúzódó szabadság
A másik lényegesebb módo�

sítás a tárgyévben ki nem 
adott, a következő évre áthúzó�
dó szabadságok kiadásával 
kapcsolatos. Eddig a bármilyen 
okból ki nem adott szabadságot 
a következő évben az akadá�
lyoztatás megszűnését követő 
30 napon belül kellett kiadni.

A módosítás különbséget tesz 
abban, hogy a szabadságot 
munkatorlódás vagy a dolgozó 
betegsége, illetve személyét 
érintő más elháríthatatlan aka�
dály miatt nem lehetett a tárgy�
évben kiadni. (Megjegyezzük: 
az nem új rendelkezés, hogy az 
évi rendes szabadságot az ese�
dékesség évében kell kiadni. Ez 
eddig is így volt.)

Ezután a munkatorlódás mi�
att tárgyévben ki nem adott 
szabadságot a következő év 
március 31- ig ki kell adni. Ez 
alapvetően a munkáltató hatás�
körét korlátozza. Szabadság 
nem veszhet el, tehát a felada�
tok végrehajtását úgy kell meg�
szervezni, hogy eddig az idő�
pontig valamennyi dolgozó ki-  
vehesse szabadságát.

Személyes akadályoztatás 
(betegség, szülési szabadság, 
gyermekgondozási díjban való 
részesülés, hosszabb tanfolya�
mon való részvétel stb.) miatt 
az esedékesség évében ki nem 
adott szabadságok tekintetében 
ugyanúgy kell eljárni, mint ko�
rábban.

Szabadságolási terv
A harmadik tényező, amiről 

még feltétlenül beszélnünk 
kell, nem is nevezhető módosu�
lásnak. Ugyanis a miniszterta�

nácsi rendelet csak hangsúlyoz�
ni kívánta a szabadságolási terv 
készítésének fontosságát. 
A munkáltatóknak — termelé�
si, gazdálkodási és egyéb fel�
adataik zavartalan teljesítése 
céljából — eddig is el kellett ké�
szíteniük szabadságolási tervü�
ket.

A szabadságolási terv össze�
állítása előtt a munkáltató azon�
ban köteles a dolgozót meghall�
gatni, s indokolt kívánságára 
(üdülői beutaló, gyermek böl�
csődei, óvodai szünete stb.) a le�
hetőségekhez képest figyelem�
mel lenni.

Továbbra is érvényben ma�
radt az Állami Bér-  és Munkaü�
gyi Hivatalnak az a rendelkezé�
se, hogy a szabadság kiadásá�
nak időpontját a dolgozóval leg�
később a kiadás előtt egy hó�
nappal közölni kell, továbbá a 
kiadás időpontját a munkáltató 
csak a dolgozóval történő előze�
tes megállapodás vagy rendkí�
vüli ok miatt változtathatja 
meg. Ezek a korlátozó rendel�
kezések segítik azt, hogy a dol�
gozó — családi és egyéb körül�
ményeinek szervezésével, ala�
kításával — fel tudjon készülni 
szabadságának zavartalan eltöl�
tésére, a pihenésre.

Tóth Pálné

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület 
postai tagozatának 

április havi programja
Április 28. (kedd) 15 óra, VI., 

Népköztársaság útja 3. Henczi 
László—Kis Pál Jenő: Beszá�
moló a hírlapterjesztő és cso�
magszállító értékelemző tea�
mek munkájáról, eredményei�
ről.

Április 29. (szerda) 15 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. Rie�
der Ferencné: A  számítógépes 
bérfelmérés információinak 
hasznosítása a bérgazdálkodás�
ban.

A z in form ációs 

jelentésekben 

kérdezték

A  fenti címmel lapunk új ro�
vatot indít. Ebben a központi 
vezetőség részére érkező infor�
mációs jelentésekből válogat�
juk ki azokat a témákat, ame�
lyek közérdeklődésre tartanak 
számot.

Bízunk benne, hogy e kere�
tek között időben és kellő rész�
letességgel válaszolhatunk 
olyan kérdésekre, amelyek a 
postásokat foglalkoztatják. (A 
szerk.)

Az ország szinte valamennyi 
területéről érdeklődnek a postá�
sok a 33 százalékos MÁV utazá�
si igazolványok érvényesítésé�
ről.

A vasút illetékeseinek vála�
sza szerint, akiket eddig is érin�
tett, azoknak 1987- ben is meg�
lesz a 33 százalékos utazási iga�
zolványuk. Hitelesítésüket ille�
tően türelmet és megértést kér�
nek, mivel az érvényességet bi�
zonyító bélyegeket a nyomda 
nem készítette el a megrende�
lés szerinti határidőre.

Az 1986. évi bélyeggel ellá�
tott igazolványokkal május 
15- én 24 óráig lehet utazni.

K.SZ.M.

KITÜNTETÉSEK
A nemzetközi nőnap alkalmából kiemelkedő szakszer�

vezeti munkája elismeréseként

Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozatú
kitüntetésben részesült Zsiska Lászlóné (Gyöngyös 1 pos�
tahivatal).

Kiváló Munkáért

kitüntetést kapott Bujdosó Györgyné (Siófok 1 postahiva�
tal), Cser Istvánná (Hírlap és Postaszállítási Igazgatóság), 
Magyar Gábomé (Soproni Postaigazgatóság), Páczi Mi-  
hályné (Szegedi Postaigazgatóság) és Szálavári Ferencné 
(Helyközi Távbeszélő Igazgatóság).

Elnöki Dicséretben

részesült Békési Tibomé (Budapest vidéki Postaigazgató�
ság), Drizner Györgyné (Miskolci Postaigazgatóság). Ju�
hász Károlyné (Debreceni Postaigazgetóság), Loskovics 
Mária (Rádió-  és Televízióműszaki Igazgatóság), Lovas 
Béláné (Szegedi Postaigazgatóság), Török Józsefné (Szege�
di Postaigazgatóság).

A forradalmi ifjúsági napok alkalmából

Elnöki Dicséretben

részesült Andracek Tibor (Szegedi Postaigazgatóság), 
Baksa László (Budapesti Távbeszélő Igazgatóság), Koren 
Zsuzsanna (Budapesti Postaigazgatóság).

Elnöki Elismerést

kapott Juhász Zoltánná (Miskolci Postaigazgatóság), Ma-  
gyamé Császár Márta (Budapest vidéki Postaigazgató�
ság), Suszter Éva (Pécsi Postaigazgatóság), Szabó Béláné 
(Rádió-  és Televízióműszaki Igazgatóság).

Hagyományainkhoz híven
Ebben az évben ismét ren�

deznek a szocialista brigádveze�
tők részére tanácskozást.

Az 1983- ban megrendezett 
VI. országos tanácskozás meg�
állapította, hogy a brigádmoz�
galom a munka mozgalma, 
száz-  és százezrek mozgalma. 
Az ott elhangzott felhívásokra a 
szocialista brigádok — ezen be�
lül a Miskolci Postaigazgatóság 
területén tevékenykedő brigá�
dok is — tettekkel válaszoltak. 
Vállalásokkal, kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny-  
nyel, annak sikeres teljesítésé�
vel öregbítették a szocialista 
brigádok rangját.

Területünkön a szocialista 
munkaverseny kialakulása 
szinte egybeesett az újjáépítés�
sel. A kezdeti nehézségek után 
a verseny a dolgozók által is vi�
lágosabbá váló feltételek mel�
lett folytatódott.

A Minisztertanács és a SZOT 
1957. évi együttes határozata a 
szervezettebb munkaversenyre 
mozgósított. A postánál is meg�
indult az „Élüzem” címért folyó 
vetélkedés, amelyben terüle�
tünkön csak a hivatalok és a 
műszaki üzemek vehettek részt. 
Az említett határozat lehetősé�
get adott arra, hogy a legjobb 
eredményt elérő dolgozók, az 
átlagon felüli munkateljesítmé�
nyért „Kiváló Dolgozó” okleve�
let vagy jelvényt, és ezzel járó 
jutalmat kapjanak.

A határozat nyomán fokozó�
dott az önkéntesség, csökkent 
az adminisztráció és bizonyos 
mértékben a mozgalom célja a 
mennyiségi szemlélet helyett a 
minőség felé irányult.

Az igazgatóság párt- , szak�
mai, szakszervezeti vezetői, tár�
sadalmi tisztségviselői szeren�
csére idejében felismerték a bri�
gádmozgalomban rejlő erőt, tu�
datosan és következetesen segí�
tették a terület dolgozóinak kez�
deményezéséből alakult brigá�
dokat. Ebben az időben a brigá�
dok vállalásaiban már tükröző�
dött a szocialista módon élni, 
gondolkozni és dolgozni alap�
elv.

Az igazgatóság területén 
1959- ben 46 kollektíva 333 fővel 
vett részt a brigádmozgalom�
ban. A vállalások értékelésére 
alakult bizottság szerint 4 bri�
gád teljesítette maradéktalanul 
a vállalásait. Eger 1 kézbesítő 
brigádja, a Hálózatépítő Üzem 
376. építési csoportja, az egri 
fenntartási üzem Szeredi bri�
gádja és az akkor 1. számú Mis�
kolci fenntartási üzem And-  
rássy brigádja.

1963- ban a versenyző brigá�
dok száma 49 volt, amelyek kö�

zül 3 brigádnak sikerült a „Szo�
cialista Brigád” cím elnyerése: 
Gyöngyös 1 kézbesítőbrigádjá�
nak, Eger 1 távbeszélőbrigádjá�
nak és Füzesabony távbeszé�
lőbrigádjának.

A fejlődésre jellemző, hogy
1969-  ben 225 brigádban már 
1825 dolgozó vett részt a moz�
galomban. A vállalásokat és 
azok teljesítését az értékelő bi�
zottság igen gondosan vizsgál�
ta, az értékelés tisztaságát első�
rendű feladatnak tekintette.

A hatvanas évek második fe�
lében a megnövekedett felada�
tok elvégzését nagyban elősegí�
tette a nagy októberi szocialista 
forradalom 50. évfordulójának 
tiszteletére indított munkaver�
seny. A vállalásokból, a felaján�
lásokból új eredmények szület�
tek. Sárospatak—Sátoraljaúj�
hely körzetkábel- építés, Mis�
kolcon helyi hálózatbővítés, 
távkábelépítés a parádi elága�
zástól Mátraszentimréig. A Ti�
szai Vegyi Kombinátnál új al�
központi hálózatot építettünk, a 
Gyöngyösi Hőerőmű részére 
folytattuk az alközponti hálózat 
kiépítését. Igazgatóságunk 1963 
és 1967 között egymás után öt�
ször kapott kitüntetést, s köz�
ben 1965- ben az MT—SZOT 
vörös vándorzászló birtokosai is 
lehettünk.

Nem feledkeztünk meg a 
Szakma Ifjú Mestere mozgalom 
propagálásáról sem, igyekez�
tünk ezt a versenyformát a fia�
talokkal minél szélesebb kör�
ben megismertetni. Ugyanerre 
az időszakra esik az egyes kol�
lektívákat összekötő komplex 
szerződések rendszerének szor�
galmazása. A szocialista együtt�
működés — részben postán be�
lüli, részben postai és postán kí�
vüli kollektívák között — olyan 
feladatok sikeres megoldásá�
ban nyújtott segítséget, mint a 
miskolci 7A—2 főközpont bőví�
tése, a szabványtalan erősára�
mú keresztezések felszámolása 
vagy a hatvani és gyöngyösi he�
lyi hálózat előkészítése és az 
előfizetői távhívás megvalósítá�
sa.

1969- ben a Tanácsköztársa�
ság jubileumának tiszteletére,
1970-  ben felszabadulásunk 25. 
évfordulójának jegyében a X. 
pártkongresszus tiszteletére in�
dítottunk versenyt. A szocialis�
ta brigádok az éves vállaláso�
kon felül igen értékes felajánlá�
sokat tettek. A hetvenes évek 
második felében a mozgalom 
szervezése, irányítása, segítése, 
az anyagi és erkölcsi elismerés 
összhangjának megteremtésére 
irányuló törekvés jól segítette 
az igazgatóságot a politikai és a 
gazdasági céljainak elérésében.

A VI. ötéves terv időszaká�
ban a posta és így az igazgató�
ság gazdálkodása is nehezebbé 
vált. Az évenként megrendezett 
aktívaértekezletek, a termelési 
és a kishivatali tanácskozások 
fő mondanivalója — kérése, ja�
vaslata — az volt, hogy a szo�
cialista brigádok a kulturális, 
nevelő jellegű vállalások mel�
lett a gazdasági munkára tett 
felajánlásaikban az eddiginél is 
nagyobbat lépjenek, mert más�
képpen a feladatokkal megbir�
kózni nem lehet. A kérésre, a 
felhívásra a terület szocialista 
brigádjai tettekkel válaszoltak.

A munkát siker koronázta. 
Árbevételi tervünket a VI. öté�
ves tervben túlteljesítettük, az 
előírt és vállalt minőségi muta�
tók jól alakultak. A XIII. párt-  
kongresszus tiszteletére meg�
hirdetett versenyben a Népsza�
badság és a magyar nyelvű 
szovjet lapok terjesztésében el�
ért eredmények voltak első he�
lyen. A Borsod megyei napilap, 
az Észak- Magyarország terjesz�
tésében elértük, majd megha�
ladtuk a 100 ezres példányszá�
mot. A távbeszélő- szolgálat ár�
bevételét jelentősen segítette, 
hogy 5050 díjköteles állomással 
több telefont kapcsoltunk be az 
eredetileg tervezettnél.

A VI. ötéves tervben elért 
eredményeink alapján
1981- ben, 1983- ban és 1984- ben 
elnyertük a Kiváló Igazgatóság 
címet. 1985- ben a szocialista 
munkaversenyben elért kiemel�
kedő eredményeink alapján a 
Kiváló cím mellett a Magyar 
Posta elnökének és a Postások 
Szakszervezete elnökségének 
Kongresszusi Oklevele meg�
tisztelő elismerést is kiérdemel�
tük.

A visszatekintéssel egy idő�
ben nézzünk előre! A brigád�
mozgalom ma közel áll a har�
mincadik évéhez. A bonyolul�
tabbá váló gazdasági feltétele�
ket felismerve a szocialista bri�
gádmozgalomnak a kulturális, 
a nevelő jellegű tevékenység 
mellett fokoznia kell a gazdasá�
gi munka segítését. Ahol ez je�
lentősen nem növelhető, ott a 
mennyiség mellett a szolgálta�
tás minőségi színvonalának ja�
vítását kell kitűzni célként.

A szocialista brigádmozga�
lom a Miskolci Postaigazgató�
ságnál az elmúlt 3 évtizedben 
jól vizsgázott. Ha ez az aktivitás 
megmarad a VII.-  ötéves terv 
időszakában is, akkor a nehe�
zebb helyzetben is bízhatunk a 
mozgalomban.

Ma, 1987- ben ez mindannyi�
unk érdeke.

Sasvári József
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Rangsorolni kell az igényeket

L a k á sé p íté s i tá m o g a tá s ra  112 millió forint

A Magyar Posta 1969 óta tá�
mogatja, segíti a dolgozók 
lakásépítési, - vásárlási törekvé�
seit. Ez az anyagi támogatás 
többféle; elsősorban kölcsön, 
másrészt a rászorulók — döntő�
en a nagycsaládosok és a gyer�
meküket egyedül nevelők — té�
rítésmentes támogatásában, va�
lamint természetbeni juttatá�
sokban valósul meg. Ez utóbbi 
lehet kedvezményes fuvar, bon�
tott anyag, illetve munkagép�
kölcsönzés, amelynek feltételeit 
és díjtételeit az új kollektív 
szerződés egységesen meghatá�
rozta.

Ha visszatekintünk az elmúlt 
évtizedekre; akkor megállapít�
hatjuk, hogy a lakásépítés pos�
tai támogatása kiemelkedő szo�
ciálpolitikai tevékenység, részé�
vé vált az ország társadalompo�
litikai intézkedéseinek, és eb�
ben a rangsorban a posta előke�
lő helyen áll.

Mindenki számára elsőrangú 
kérdés az otthonteremtés. Ez 
érdeke a dolgozónak és a postá�
nak is. Az egyéni érdekeltséget, 
gondolom, nem kell külön tag�
lalni, az egyértelmű. De mi ez�
zel a célja a postának? Elsősor�
ban a munkaerő megszerzése, 
megtartása, másrészt a dolgozó 
ember kiegyensúlyozott életvi�
telének segítése.

Az elmúlt 18 év alatt több 
mint 12 ezer dolgozó részesült 
postai támogatásban, megköze�
lítőleg 1 milliárd 125 millió fo�
rint értékben. Természetesen 
az évek során a ráfordítások 
nem voltak azonosak, de az ösz-  
szeg évről évre emelkedő. Pél�
daként megemlítem, hogy amíg 
az indulás évében, 1969- ben 
256- an kaptak lakáskérdésük 
megoldására 21 millió forintot, 
addig 1986- ban már 1382- en 
mintegy 150 millió forint támo�
gatásban részesültek.

Szakszervezetünk elnöksége 
minden év elején áttekinti az 
előző év lakásépítési támogatá�
sának felhasználását, és a, szak�
mával egyetértésben meghatá�
rozza az éves keretelosztást, an�
nak főbb elveit, irányait.

A múlt évi támogatás
Az elnökség az 1986. évi 

lakásépítési támogatás kima�
gasló eredményét elismeréssel 
nyugtázta. Ez az év azért is volt 
figyelemre méltó, mert már 
tükrözte, az új kollektív szerző�
désben foglaltak érvényesülé�
sét is.

Az új KSZ — élve a jogsza�
bály adta lehetőségekkel — 
számos, a dolgozókra kedvező 
változtatást léptetett hatályba. 
Az egyik leglényegesebb válto�
zás, hogy bővült a postai köl�
csönnel megszerezhető lakások 
köre, mégpedig a magánforga�
lomban történő vásárlással. To�
vábbi változás, hogy a családi 
ház építéséhez igénybe vehető 
kölcsön maximális összegét fel�
emelték, és megkétszereződött 
a nagycsaládosoknak, valamint 
a gyermeküket egyedül nevelő 
dolgozóknak — de csak a törzs-  
gárdatagoknak — az önálló la�
kás építéséhez, vásárlásához 
nyújtott térítésmentes támoga�
tás összege, ami jelenleg 50 
ezer forint. Lényeges módosítás 
volt még, hogy csak az a dolgo�
zó részesülhet a juttatásokból, 
akinek legalább kétéves postai 
munkaviszonya van. Ezt a mó�
dosítást a gyakorlat is igazolta.

A lehetőségek bővítése az 
igények nagymértékű növeke�
désével járt. A posta gazdálko�
dása és eredménye lehetővé tet�
te, hogy az elmúlt évben min�
den eddiginél nagyobb mérvű 
támogatást nyújtsunk a dolgo�
zók számára. A ráfordítás mér�
tékéről már az előzőekben ír�
tunk. (150 millió forint.) 
A lakásárak növekedése miatt 
azonban így is egyre több dol�
gozó kényszerült bankkölcsön 
igénybevételére.

Ami az arányokat illeti, lé�
nyegesnek tartom a következő�
ket megemlíteni. 1986- ban a 
dolgozók 38 százaléka 
társasházépítésre, 41 százaléka 
családiház- építésre, míg 21 szá�
zalékuk egyéb formákra (bőví�
tés, emeletráépítés, korszerűsí�
tés, felújítás) fordította a kapott 
összeget.

A fizikai dolgozók 42 százalé�
kos, a nem fizikai, forgalmi és 
egyéb dolgozók 58 százalékos 
arányban részesültek támoga�
tásban. Ha életkor szerint vizs�
gáljuk az arányokat, akkor a 30 
év alatti fiatalok aránya 46 szá�
zalék, amely meghaladja a pos�
tai átlagot. A népesedéspolitika 
szempontjából is lényeges a 
családosok támogatása. A pos�
tai kölcsönnel otthont teremtők 
70 százaléka gyermekes dolgo�
zó volt.

Tudvalévő, hogy a lakásépí�
tési támogatásban részesített 
dolgozó — az összeghatártól és 
annak formájától függően 15, 
10, illetve 5 év postai szolgála�
tot köteles vállalni. A dolgozók 
döntő többsége eleget tesz en�
nek a feltételnek. Minden év�
ben vannak azonban olyanok 
is, akik nem tesznek eleget 
szerződésileg vállalt kötelezett�
ségüknek és kilépnek a postá�
tól. 1986- ban 98 szerződésszegő 
volt, amely az éves juttatásban 
részesülők számának 7- 8 száza�
léka. (A kilépőknél az esetek 
többségében a magasabb jöve�
delem az indok.) Ha azonban 
kiszámoljuk a kilépő dolgozó 
kamattal terhelt visszafizetési 
kötelezettségeit, kiderülhet, 
hogy nem is járt olyan jól.

Mit lehet ez ellen a jelenség 
ellen tenni? Elsősorban azt, 
hogy sokkal alaposabban kell 
előkészíteni az ügyeket, jobban 
meg kell ismerni a dolgozó kö�
rülményeit, további szándékait, 
hogy a döntések helyességének 
aránya ne romoljon, hanem ja�
vuljon. A postának minden 
egyes dolgozóra szüksége van, 
ezért élni kell a meggyőzés, a 
távozási szándékról való lebe�
szélés eszközével is.

Az 1986. évi lakásépítési tá�
mogatás — mint említettem — 
összességében kiemelkedő volt; 
szívesen vennénk, ha ez megis�
métlődne. A felhasznált összeg 
jóval a tervezett lakásalap felett 
alakult (23,6 százalékos túltelje�
sítés). Ennek az az egyik oka, 
hogy az év elején tartalék is 
volt. Az elért eredmény mellett 
azonban tudomásul kell venni 
azt is, hogy a szélesebb körű tá�
mogatási lehetőség nem jelent�
heti, hogy az elkövetkező évek�
ben tartható lesz ez a magas 
színvonal. Ez annál is inkább 
igaz, mivel a juttatásnak e for�
mája sem választható külön a 
posta megtermelt nyereségétől.

Az idei lehetőségek
Erre az évre pontosan annyi 

pénz van, mint amennyi a VII. 
ötéves terv időarányos tervé�
ben szerepel az érdekeltségi 
alapból (80 millió forint), vala�
mint ehhez jön még a várható 
visszatérülésekből és a posta�
szervi tartalékokból mintegy 32 
millió forint, tehát összesen 112 
millió forint. A postaszervektől 
érkezett összesített igény ezzel 
szemben meghaladja a 170 mil�
lió forintot. (Az összeg lényeges 
növelésére — az 1986. évi ered�
mények ismeretében — nem 
számíthatunk, mivel a posta 
több százmillió forinttal elma�
radt a tervtől.)

A pénzügyi lehetőségeket 
azonban növelni lehet még a 
postaszerveknél szervezett tár�
sadalmi munkaakciókból be�
folyt összegekkel, amelyből 
már 1,4 millió forint gyűlt össze 
a postaszervek számláján. 
(Azoknál, amelyek ilyen mun�
kát szerveztek.) Elnökségünk 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a lakásalap növelésére szorgal�
mazni kell a „TM” alap képzé�
sét.

Az 1987. évi pénzügyi forrás 
nem teszi lehetővé az igények 
teljes körű kielégítését, nincs 
mód a postaszervek által igé�
nyelt összeg átutalására. 
A most jóváhagyott keret sze�
rint év elején a postaszervek 
között 91 millió forintot osztot�
tak szét. Később lesz még némi 
pótkeret, de tartalékolni kell a 
szervezett akciókra is.

Szervezett akciók
A fővárosi lakásépítkezések�

hez való csatlakozás keretében 
a közlekedési lakótelepen és a 
Pók utcában várható néhány la�
kás átadása. Ezenkívül Sziget-  
szentmiklóson és Érden készíte�
nek elő lakásépítést a postás 
dolgozók számára, valamint fo�
lyik a budapesti garzonház ter�
vezési munkája is.

A jelenlegi helyzetben bizony 
nem volt könnyű a keretfelosz�
tásban állást foglalni, dönteni. 
Először is elveket kellett meg�
határozni, mégpedig olyan elve�
ket, amelyek találkoznak a dol�
gozók megértésével, segítik a 
postaszerveket és a szakszerve�
zeti testületeket az igazságos el�
osztásban.

Az elnökség és a Magyar 
Posta Központja a keretfelosz�
tásnál alapvető szempontként 
vette figyelembe az önálló la�
kással nem rendelkező dolgo�
zók igényét, amit a beküldött, 
több mint ezer kérdőívből gyűj�
töttek ki. Ezzel a módszerrel 
rendelkezésre áll az önálló la�
kást teremtők támogatásának 
pénzügyi fedezete.

Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy csak ilyen címen lehet 
az idén postai segítséget kapni.

Mindazok a formák, amelyekre 
a kollektív szerződés lehetősé�
get ad, támogathatók. Ennek el�
döntése a gazdasági vezetők és 
a területi szakszervezeti bizott�
ságok (illetve szb- k) feladata.

A másik fontos ajánlás, hogy 
a személyre szóló odaítélés so�
rán jelentős differenciálást kell 
elérni, hogy a támogatottaknál 
a segítségnyújtás érdemi le�
gyen. Gondolni kell az év köz�
ben jelentkező, vagy várható 
igények kielégítésére is.

A kölcsönkeretek egyénen�
kénti felosztása rendkívül kö�
rültekintő előkészítő munkát 
igényel, azért, hogy igazságos 
döntések szülessenek. A körül�
tekintés és jó előkészítés körébe 
az is beletartozik, hogy a posta�
szervek és a szakszervezeti 
szervek tájékozódjanak a helyi 
tanácsok lakásépítési támogatá�
sának rendszeréről, feltételei�

ről, és az érintett dolgozók fi�
gyelmét hívják fel erre a lehető�
ségre is. Az a tapasztalatunk, 
hogy nem mindenütt használ�
ják ki ezt a forrást.

Végezetül tájékoztatást sze�
retnék adni a munka meneté�
ről. A postaszervek március ele�
jén megkapták lakásépítési ke�
retüket a Magyar Posta Köz�
pontjától. A lakásügyi bizottság 
javaslatot készít, amit a vezetői 
értekezlet, valamint a fiatalok 
esetében a KISZ véleményez, 
majd a postaszerv vezetője a 
szakszervezeti testülettel egyet�
értésben április 15- ig döntést 
hoz. Ezt követően haladéktala�
nul kell értesíteni a támogatás�
ban részesített dolgozót, és 
megfelelő indokolással azt a 
dolgozót is, aki ebben az évben 
nem kaphatott.

Németh Istvánná

A lakás átadása
Utoljára lapunk decemberi 

számában adtunk tájékoztatást 
a lakás- használatbavétel esetén 
a díjfizetési kötelezettségről, an�
nak mértékéről, illetőleg az ez�
zel kapcsolatos kedvezmények�
ről.

A továbbiakban a lakásba 
való beköltözést megelőző eljá�
rásról és az ezzel kapcsolatos 
bérbeadói jogokról és kötele�
zettségekről szeretnék tájékoz�
tatást adni.

Leltár fe lv é te le
Az ide vonatkozó rendelet 

szerint „a bérbeadó a lakást a 
komfortfokozatának megfelelő 
lakásberendezésekkel együtt a 
lakásbérleti szerződésben meg�
jelölt időpontban, rendeltetés-  
szerű használatra alkalmas ál�
lapotban, leltár szerint köteles 
a bérlőnek átadni. ”

A leltár felvételét rendkívül 
gondosan kell elkészíteni, a to�
vábbi viták elkerülése végett. 
Ugyanis a leltár a bérleti szer�
ződés mellékletét képezi. 
A nem megfelelő műszaki álla�
potban történő lakás átadása 
okozza a legtöbb vitát a bérbe�
adó és a bérlő között.

A lakás átadásakor észlelt hi�
bák, hiányosságok megszünte�
téséről ugyanis — ha jogsza�
bály vagy a felek megállapodá�
sa másként nem rendelkezik — 
a bérbeadó köteles gondoskod�
ni. Ha a bérbeadó a kötelezett�
ségét nem teljesíti, a bérlő a 
szükséges munkát helyette el�
végezteti és a kötelezettségei�
nek megtérítésére igényt tart�
hat.

A bérlőnek a leltárt aláírásá�
val igazolnia kell.

L akásberendezési
tárgyak

A lakásberendezések általá�
ban a következők: főzőkészülék 
(tűzhely, főzőlap stb.) fűtőbe�
rendezés (kályha, konvektor, 
elektromos hőtároló kályha 
stb.), egészségügyi berendezés 
(falikút, mosogató, fürdőkád, 
zuhanyozó, mosdó, WC- tartály, 
WC- csésze) a hozzá tartozó sze�
relvényekkel.

A szellőztetőberendezés (pá�
raelszívó), a beépített bútor (be�
épített ruhásszekrény, konyha-  
szekrény), a redőny, vászonro�
ló, napvédő függöny, a csengő 
és a kaputelefonnak a lakásban 
levő készüléke is a lakás beren�
dezésének számít.

A lakás rendeltetésszerű 
használatához feltétlenül szük�
séges, hogy az előbb felsorolt 
lakásberendezési tárgyak mű�
ködőképesek, üzemképesek le�
gyenek.

Ha az egyes lakásberendezé�
seket a bérlővel kötött külön 
szerződés alapján a szolgáltató-  
vállalat (gáz- , elektromosmű 
stb.) biztosítja, ha a bérbeadó 
és a bérlő megállapodás alap�
ján a bérbeadó költségére a 
bérlő szerzi meg, vagy ha a bér�
beadó azért nem szolgáltat, 
mert erre a bérlő a lakásbérleti 
szerződés alapján nem tart 
igényt, a lakást ez esetekben is 
alkalmasnak kell tekinteni a 
rendeltetésszerű használatra.

A lakásberendezések köre az 
utóbbi időszakban kiegészült új 
lakásberendezési tárgyakkal, 
mint például: az elektromos hő�
tároló kályha. A bérbeadók egy 
része a magas költségre hivat�
kozva nem egy esetben megta�
gadja a bérbeadói hozzájáru�
lást. Ez nem helyes joggyakor�
lat a bérbeadó részéről, mivel 
igazoltan kedvező energiagaz�
dálkodási szempontból, ugyan�
akkor a bíróságnak is az az ál�
talános gyakorlata, hogy ennek 
megtagadását a joggal való 
visszaélésnek minősíti, és ítéle�
tével pótolja a bérbeadó jognyi�
latkozatát.

A másik jogszabály- módosí�
tás e téren a csengő és kapute�
lefonnak a lakásban levő készü�
léke. A modernebb építészeti 
megoldásból adódóan a többla�
kásos épületekben mindinkább 
általánossá vált az ilyen lakás-  
berendezések alkalmazása.

A komfortfokozatnak megfe�
lelő berendezési tárgyak közül 
a bérbeadónak a szellőztetőbe�
rendezés, beépített bútor, vala�
mint redőny, vászonroló, nap�
védő függöny biztosítására való 
kötelezettsége csak abban az 
esetben áll fenn, ha azokat a la�
kásba beépítették, és a további 
bérleti szerződés, illetőleg leltár 
tartalmazza ezeket a berendezé�
si tárgyakat. Ha a lakásban 
ilyen berendezési tárgyak nem 
voltak — a korábbi bérbeadás 
alkalmával — a bérlő nem igé�
nyelheti létesítésüket, beszerzé�
süket.

Gyakori vita alapja a bérbe�
adó és bérlő között a konyha 
fűthetősége. Konyhában és elő�
szobában fűtőberendezés létesí�
tése csak abban az esetben in�
dokolt, ha a rendeltetésszerű 
használat (például rendszeres 
főzés, melegítés stb.) mellett — 
figyelembe véve az egyéb kör�
nyező helyiségek (például szo�
ba, fürdőszoba) folyamatosan 
üzemelő hőleadó készülékének

méretezését — az említett he�
lyiségekben nem biztosítható a 
16 fokos hőmérséklet.

A konyha fűtésére szolgáló 
berendezési tárgyat csak akkor 
igényelheti a bérlő a lakás át�
adásakor, ha az a leltár felvéte�
lekor a lakásban volt, és az át�
adáskor hiányzik.

R en d elte tésszerű  
használatra  

való a lk a lm asság
A jogszabály szerint „a lakás 

rendeltetésszerű használatra 
akkor alkalmas, ha a komfort-  
fokozatnak megfelelő lakásbe�
rendezések és az épület köz�
ponti berendezéseinek a lakás�
ban levő részei üzemképes ál�
lapotban vannak. ”

Az üzemképes állapotot a 
jogszabály nem határozza meg, 
annak megállapítását a felekre, 
illetőleg a közfelfogásra bízza. 
Az üzemképes állapotra vonat�
kozóan a gyakorlat két felfogást 
alakított ki.

Az egyik, az úgynevezett jog�
szabályi rendelkezéseket köve�
ti, mely szerint, ha a berendezé�
si tárgyak a lakás átadásakor 
megfelelő üzemképes állapot�
ban voltak, az átadás utáni 
meghibásodás esetén a bérbe�
adó pótlási, javítási kötelezett�
sége nem áll fenn, a lakásbe�
rendezési tárgyak cseréjét a 
bérlő már 50- 50 százalékos költ�
ségtérítés ellenében igényelheti 
a bérbeadótól.

A másik, a gyakorlatiasabb 
felfogás szerinti, ha a lakásbe�
rendezési tárgy az átadás után 
— nem a bérlő hibájából — rö�
vid időn belül meghibásodik, és 
felújításra, cserére szorul, a fel�
újítási, cserekötelezettség kizá�
rólag a bérbeadót terheli.

Nincs olyan rendelkezés, 
amely az egyes lakásberendezé�
si tárgyak természetes elhasz�
nálódásának (kihordás) időtar�
tamát megállapítaná. Méltány�
talan lenne, ha a berendezési 
tárgy a lakás átadása után rö�
vid időn belül cserére szorulna, 
és a költségeket megosztottan 
kellene viselnie a bérbeadónak 
és a bérlőnek.

Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a lakásberendezési tár�
gyak — jellegüktől függően — 
legalább 5- 6 éves, javítás, illet�
ve csere nélküli használatra al�
kalmasak. A lakást átadó bérlő�
től viszont nem követelhető 
meg, hogy a még működőképes 
lakásberendezési tárgy 50 szá�
zalékos költségét viselje, arra

való tekintettel, hogy az átadás�
kor a berendezési tárgy ugyan 
még rendeltetésszerű haszná�
latra alkalmas, de már 80- 90 
százalékban elhasználódott.

A bíróság által kialakított 
gyakorlat szerint — amennyi�
ben a bérbeadó nem új vagy 
felújított lakást ad át a bérlőnek 
— a lakás átadásától számított 
6 hónapon belül —, ha nem a 
bérlő hibájából szorul a beren�
dezési tárgy cserére, a bérbe�
adó viseli a felújítás, illetőleg a 
csere teljes költségét. A bérbe�
adónak kell viselnie ugyanis azt 
a kárt, amely másra nem ruház�
ható át.

Azokban az esetekben, ami�
kor a felújítás, csere a bérbe�
adót, illetőleg a bérlőt terheli 
fele- fele arányban, a bérleti 
szerződésnek 1983. július 1. 
napján fenn kell állnia.

1983. július 1. után ugyanis 
lehetősége van a bérbeadónak 
arra, hogy ha az épületben csak 
egy lakás ürül meg (például el�
halálozás miatt vagy bérleti jog�
viszony folytatására jogosult 
személy híján, vagy mert meg�
szűnik a lakásbérleti jogvi�
szony) a bérbeadó csak ezt az 
egy lakást, illetőleg lakásban le�
vő berendezési tárgyat újítsa 
fel, esetleg — szükség szerint 
cserélje ki. Ebben az esetben a 
következő bérlővel a bérleti 
szerződést olyan feltételekkel 
köti, hogy a lakásberendezések 
felújításának és cseréjének 
költsége (és maga a munka el�
végeztetése is) teljes egészében 
a bérlő kötelezettségévé válik.

Az, hogy egy lakás, illetőleg a 
benne levő lakásberendezések 
mikor minősülnek felújítottnak, 
annak meghatározása rendkí�
vül nehéz, általában 12 hónapig 
annak tekintik.

Korábban említettem, hogy a 
lakás akkor is alkalmas a ren�
deltetésszerű használatra, ha:

•  a bérlő valamely szolgál�
tató vállalattól bérleti készülé�
ket bérel (például gáz), s a bér�
leti készülék javítására, cseréjé�
re, pótlására a bérlő és a szol�
gáltató vállalat megszünteti a 
bérletet (például leszereli a ké�
szüléket), a készülék teljes be�
szerelési költsége a bérbeadót 
terheli.

•  A bérbeadó és a bérlő 
megállapodása alapján a bérbe�
adó költségére a bérlő szerzi be. 
Ez esetben alapvető változás 
nem történik, mert a bérlő lé�
nyegében a bérbeadó költségé�
re szerzi a lakásberendezési tár�
gyat, és csak a lakásberendezés 
beszerzésével járó feladatot vál�
lalja magára.

•  A bérbeadó azért nem 
szolgáltat lakásberendezést, 
mert a bérlő arról kifejezetten 
lemondott, és saját költségén 
igényének megfelelő berende�
zési tárgyat kíván beszerezni.

Ha a bérlő a lakásberendezé�
si tárgyra a tulajdonjogot kifeje�
zetten fenntartja, és a berende�
zési tárgy felújításra, cserére 
szorul, a költségek a bérlőt ter�
helik. Ez esetben a lakásbérleti 
jogviszony megszűnése után a 
bérlő a készüléket leszerelheti 
és elviheti.

(Folytatjuk.)
Dr. M. B.
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A gócüzem városi homlokzata

Cser János hivatalvezető bemutatja a gócüzemet a vendégeknek

Üzenet messzire
Akkor a kapuk alatt még 

nem voltak levélszekrények. 
A kézbesítő az ajtóhoz vitte a 
küldeményt. Ősz volt, langyos 
októberi délelőtt. Szabó József, 
a nagydarab, de fürge mozgású 
kézbesítő, vállán a tömött tás�
kával, kezében a levelekkel 
megállt Rakó Benőék lakása 
előtt, s mivel az ajtó nyitva volt, 
beköszönt:

— Csókolom! Jó napot! — és 
türelmesen várakozott. De vá�
laszt nem kapott, és mozgást 
sem észlelt. Megnyomta hát a 
csengőt. Az sem szólalt meg. 
Ekkor emeltebb hangon kö�
szönt: — Jó napot! — s hogy 
még ezek után sem jelentkez�
tek, a levelet bedobta az előszo�
bába, a zöld színű szőnyegre, s 
ballagott tovább a folyosón. 
Úgy gondolta, majd ha a föld�
szintre gr, szól a házfelügyelő�
nek. Megállt és sietve átlapozta 
a házba szóló további postát: 
ajánlott levelek és pénz is 
volt. . .

Ekkor kilépett az udvarra a 
házfelügyelőné.

— Márkusné! — kiáltott ne�
ki a kézbesítő. — A Rahóéknál 
nyitva az ajtó, de nem jönnek 
ki! — Az ősz hajú asszony meg�
torpant, tekintetét felemelte, és 
remegő hangon mondta:

— Hát a Rahóék nyaralnak! 
— Összecsapta a tenyerét — 
Jézusom, akkor oda betörtek! 
S beszaladt a lakásba.

Szabó kézbesítő várakozva 
lesett lefelé. Topogott és szívta 
a cigarettát. A következő pilla�
natban hirtelen szorítást érzett 
a mellében. Nagy lélegzeteket 
vett és nyomogatta a szíve tájé�
kát. Az utóbbi időben gyakori 
volt nála ez a jelenség. Es mint

ilyenkor mindig, most is keresz�
tülfutott rajta a gondolat: „Dél�
után megyek az orvoshoz”.

Lassan jobban lett. Márkus�
né még mindig a lakásban volt. 
Szabó meggyújtott egy újabb 
cigarettát és továbbment, dol�
gozott. Végzett az első emeleten 
is. A földszintre érkezett, ami�
kor Márkusné a lifttel emelke�
dett fölfelé. Szabó néhány pilla�
natra megtorpant: tudna- e segí�
teni Márkusnénak. De azt gon�
dolta: amit kellett, azt megtette. 
A többit intézze a házfelügyelő! 
Sietett kifelé a házból, sok kül�
demény volt még a táskájában. 
Még a járás elején volt, és min�
dennap sok ember leste, várta.

A Sallai Imre utca sarkán 
magas, sovány rendőr tizedes 
lépett hozzá, és hangosan kér�
dezte:

— Postás bácsi, maga járt a 
tizennégyes házban?

— Igen, én! — felelte Szabó 
határozottan.

— A második emeleten . . . 
— Szabó kézbesítőben lobbant 
az izgalom, és közbeszólt:

— Nyitva volt az ajtó! — a 
rendőr bólintott és mondta:

— Jöjjön velem! Visszame�
gyünk a tetthelyre.

A kézbesítő összevont sze�
möldöke alól hökkenten nézett 
a rendőrre. A lelke lázadt és be�
felé méltatlankodott: ez a rend�
őr azt hiszi, hogy a postás az . . . 
Nem mozdult, meggyújtott egy

cigarettát. Táskájából kivett 
egy köteg lévaiét és ideges moz�
dulattal bontotta a kötést. A ti�
zedes egy ideig értetlenül nézte. 
Aztán közelebb lépett hozzá, és 
sejtelmes mosollyal, halkan 
mondta neki:

— Néhány perc az egész. 
A parancsnokom meg akarja 
kérdezni.

A Rahó lakás előtt két rendőr 
és egy farkaskutya várakozott. 
A parancsnok, egy kerek arcú 
hadnagy, a kézbesítő elé lépett, 
és mosolyogva mondta neki:

— Mivel maga a bűntény fel�
fedezője, ezért meg kell kérdez�
nem: Amikor itt járt, ennyire 
nyitva volt az ajtó? A hadnagy 
halk, szelíd hangja jólesően ha�
tott a kézbesítőre. A nehéz bőr�
táskát levette a válláról, és a lá�
ba mellé tette. S akkor a ke�
gyetlen vasmarok ismét meg�
szorította a mellét. . .  De annyi�
ra, hogy csak bólintani tudott.

— Átlépte a küszöböt? — 
Szabó nyelt egyet, aztán még 
egyet, és csak ezt lehelte:

— Nem.
A hadnagy a levélre muta�

tott:
— Az hogyan került ide?
Szabó halkan felelte:
— Bedobtam.
A hadnagy és az őrmester 

összenéztek, s ekkor az őrmes�
ter szólt a kutyának. A kutya 
megemelte fejét, szusszant, s 
fülét hegyesre húzta. Aztán vé-

Elkészült a legnagyobb gócüzem

1987. február 28- a ritka és bi�
zonyára jeles ünnepként vonul 
be a hazai klasszikus postaszol�
gálat történetébe. Ünnepélye�
sen üzembe helyezték Székesfe�
hérváron — Szolnok és Bala-  
tonszentgyörgy után — az or�
szág harmadik és egyben leg�
nagyobb postai feldolgozó üze�
mét.

Az ünnepségen megjelent 
Tóth ülés államtitkár, a Magyar 
Posta elnöke, Gricsemé Heszky 
Enikő, a Postások Szakszerve�
zetének főtitkára, Zsivola Mik�
lós, az MSZMP KB gazdaság-  
politikai osztályának főmunka�
társa, Igor Mihajlovics Szinyi-  
cin, a Szovjetunió budapesti 
nagykövetségének gazdasági 
főtanácsosa, a megye állami és 
pártvezetőinek képviselői, a be�
ruházásban közreműködő vál�
lalatok és a Magyar Posta Köz�
pontjának számos vezetője.

Iparszerű munka

A posta küldeményfeldolgo�
zó rendszerének korszerűsítésé�
ben több szempontból is kie�
melkedő jelentőségű ez az új 
üzem. A szolnoki és a balaton�
szentgyörgyi beruházásoknál 
korszerűbb, kivitelezésében, 
technikai felszereltségében lé�
nyegesen fejlettebb objektum 
látja el Fejér, Veszprém és So�
mogy megye 359 postahivatalát 
hírlappal és postaanyaggal. 
Ezenkívül innen irányítják Szé�
kesfehérvár hírlap-  és kézbesí�
tőszolgálatát, s besegítenek a 
felvevőszolgálatba is. A napi 
feladatokat a 200- 250 ezer levél, 
a 3- 4 ezer csomag, a 130- 140 
ezer napilap, 100- 120 ezer szí�
neslap és a 300 millió forint kö�
rüli készpénz időben történő 
feldolgozása, 36 jegyzékelő, 14 
helyi járat és 13 mozgóposta ke�
zelése, valamint a járatok egy 
részének ellátása teszi ki. Ez a 
forgalom a nyári üdülési idény�
ben 15- 20 százalékkal fog meg�
növekedni. A hatalmas munkát 
a feldolgozás 60, a szállítás 80 
százalékos gépesítettségi foka 
mellett kell ellátni. Mindezt se�
gíti a mikroszámítógépre alapo�
zott videokamerákkal és han�
gosbeszélőkkel támogatott ter�
melésirányítási rendszer.

giglépkedett az előszobán, orrát 
a szőnyeg fölött vitte, és befor�
dult a szobába. . .  de mindjárt 
jött is kifelé. Elment a rendőrök 
mellett. Aztán a kézbesítő mel�
lett is. A lépcsőház előtt mege�
melte fejét és szaladt lefelé. Az 
őrmester kiáltott neki és sietett 
utána.

A hadnagy pedig hangosan 
nevetett és odalépett Szabóhoz, 
rátette a kezét a vállára és azt 
mondta neki:

— Nem szabad megsértődni! 
Ilyen esetekben ezt mindenki�
vel végigcsináljuk. Különösen 
nem szabad megsértődnie egy 
kézbesítő postásnak. Maga is, 
én is egyet szolgálunk. — Ke�
mény kézfogással köszönt el a 
kézbesítőtől.

Aznap Szabó késő délután 
végzett a járásban. Akikhez be�
ment a lakásba, mindenütt el�
mondta, hogy mi történt vele 
délelőtt. Amikor hazaérkezett, 
már erősen alkonyodott. Az or�
voshoz megint nem ment el.

A következő héten elfogták a 
betörőt. A középkorú férfi a 
nyomozóknak megvallotta: 
amikor a postás a küszöb előtt 
állt, ő az ajtó mögött várta a ru�
gós késsel.

Ekkor Szabó József éppen a 
kórházban feküdt. Gyógyulófél�
ben volt. Ezért a meglepetést, a 
betörő elfogásának közlését ba�
rátai akkorra tartogatták, ami�
kor a kézbesítő a kórházból 
majd hazatér.

Egyetlen nap volt még hátra. 
Egészen már annyi sem, mert 
már hajnalodott, amikor Szabó 
József váratlanul, csendben, 
messzire ment.

Nagyon messzire.
P. Kovács János

A mintegy 450 millió forintos 
beruházással megvalósult
üzem a tervek szerint jelentő�
sen meggyorsítja a küldemé�
nyek útját, növekszik a pontos�
ság, kevesebb lesz a hiba, javul 
a szolgáltatás minősége. Szük�
ség is van erre, hiszen a feldol�
gozó üzemek sajátos helyet fog�
lalnak el a küldeménytovábbí�
tás folyamatában. Megszűnik a 
hagyományos feldolgozás, a 
programozott gépi rendszerek 
kiszűrik a manuális munkákból 
szükségképpen adódó hibákat. 
Olyan új típusú munka lép a ré�
gi helyébe, amelyben a postai 
tevékenység termelésjellegű 
körülmények között zajlik.

Az országos góchivatali rend�
szer terve módosult az évek fo�
lyamán. Az eredetileg 16 pon�
tosra tervezett hálózat jelenleg 
28 feldolgozó üzem létesítését 
irányozza elő. De ebben a 28 
pontos rendszerben az üzemek 
nagysága már eltérő. A 6 nagy, 
a 10 közepes nagyságú és a 12 
kicsi feldolgozó üzem terve vi�
tathatatlanul egy finomított és 
logikusabb elképzelés eredmé�
nye, mint a gócosítási program 
első elképzelései voltak.

A székesfehérvári üzem a na�
gyok közül is a legnagyobbak 
egyike. A gépesítés egy lénye�
ges munkafolyamatban, a levél�
feldolgozásban még hátra van. 
A tárgyalások japán, NSZK 
- beli és francia cégekkel foly�
nak a legkorszerűbb levélfel�
dolgozó automaták megvásárlá�
sáért.

A postaforgalom tehát mo�
dernizálódik, és további megú�
julást remél. A székesfehérvári 
feldolgozó üzem ebben a prog�
ramban a jelent képviseli. 
A rendszer tovább épül, és 
1989- ben elkészül a budapesti 
üzem első üteme, a Hírlapfel�
dolgozó Üzem is. Mégis, mint 
ahogy Tóth Illés a fehérvári ün�
nepségen mondta: a technika 
egyedül nem hozhat megváltást 
a postaforgalom számára. A fej�
lődés útja még nem egyértel�
mű, a modernizálás kérdései

Mondja a magyar szólás: 
nem ette meg a kutya a telet. 
De mennyire nem! Ez év janu�
ár— februárjában megint meg�
támadott bennünket. Mínusz 
15- 20 fokokat mértek Győrött. 
Ez a nagy hideg juttatta eszem�
be a két évvel ezelőtti viszonyo�
kat. Akkor, 1985. január 7- én 
mínusz 26 fok volt Győrött, ta-  
lajközelben. A talajhoz pedig 
túlságosan közel van az a posta-  
hivatal, amelyikbe három évre 
kényszerültek Győr 1 postahi�
vatal dolgozói — zömmel nők.

A hőmérő, a folyosón 6, a fel�
vételi teremben és a főnöki szo�
bában 11, egy másik irodában 
12 fokot mutatott. Nem sokáig, 
mert a Soproni Postaigazgató�
ságon gyorsan, rugalmasan in�
tézkedtek. A győriek engedélyt 
kaptak újabb fűtőtestek vásár�
lására, üzemeltetésére, és arra, 
ha szükséges, éjszaka is fűtse-  
nek. Két napon belül minden 
helyiségben 20- 21 fokokat mér�
hettek.

Két évvel ezelőtt, amikor a 
Postás Dolgozóban beszámol�
tam a helyzetről, Csapó Vilmos 
igazgatóhelyettes azt is elmond�
ta, hogy a klíma már tökéletes 
ugyan, de a győri munka nem 
fejeződött be, mert a betonlába-

még nincsenek eldöntve. A gé�
peket irányító embereknek, a 
technikát alkalmazó postások�
nak, jelen esetben a PFÜ dolgo�
zóinak kell igazolniuk azt, hogy 
a fejlesztésnek ez a módja he�
lyes, hogy a megkezdett úton 
érdemes továbbmenni.

Kellemes környezet

A  PFÜ- nek Székesfehérvá�
ron olyan előnyeiről is szó esett, 
amelyek vitathatatlanok. Szólt 
erről avatóbeszédében dr. Ker�
tész Pál, a Magyar Posta elnök-  
helyettese és Cser János, az 
üzem vezetője is. A régi 2- es 
postahivatal, embertelen körül�
ményeivel, bizony, nem volt a 
postai munka reklámhordozója.

Az új épületben, az üzemben 
és a felvevőhivatalokban sok 
szempontból megtervezett, kor�
szerű, esztétikus és emberköz�
pontú munkahelyet foglalhat�
tak el a dolgozók. Van orvosi 
rendelő, melegítőkonyha, étte�
rem. Két műszakban működik 
a büfé, és nagyon szép a kultúr�
terem is.

A beruházás megvalósításá�
ban számos külső, sőt külföldi 
és postai cég működött közre. 
Az épületet az IPARTERV Ter�
vező Intézete álmodta meg, a 
technológiai terveket szovjet 
tervezőintézet adta. Az irányí�
tástechnikát a Villati tervezte és 
kivitelezte, a feldolgozó gépso�
rokat a szovjet Psomosexport 
szakemberei telepítették. Építé�
szeti kivitelező az Alba Regia 
építőipari vállalat volt.

A postán belül éveken ke�
resztül nagy munkát végeztek a 
POTIBER, A Posta Kísérleti 
Intézet, a BUVIG, a régi szé�
kesfehérvári 2- es postahivatal 
és a Magyar Posta Központjá�
nak szakemberei is.

Hatéves munka fejeződött be 
az ünnepélyes üzembe helye�
zéssel. A feladatok azonban iga�
zából csak most kezdődnek: jó, 
hatékony munkával igazolni e 
nagy értékű beruházás létét.

Zimmermann Ottó

kon álló konténerposta alját 
körben lezárják. így az alatta 
levő levegőréteg jobban szige�
tel, ennélfogva a kívánt hőmér�
sékletet kevesebb energia fel-  
használásával érik el. Az ígért 
munkát még 1985 őszén elvé�
gezték.

Az idén ismét nálunk vendé�
geskedő zord hideg arra készte�
tett, hogy megnézzem: mi a 
helyzet ma? Megnyugtató kö�
rülmények fogadtak. Minde�
nütt kellemes 21 fokos meleg 
volt — hála a két évvel ezelőtti 
körültekintő gondosságnak. 
Igaz, a nagy hidegben a fűtőtes�
tek nemcsak nappal, hanem éj�
jel is működtek; nyugdíjas fel�
ügyelt rájuk.

A hősugárzókon kívül az 
idén még más is melengeti a 
győri postásokat, mégpedig az 
a tudat, hogy túl vannak már a 
nehezén, a félidőn, mert a ter�
vek szerint 1988. júliusában 
már az ország egyik legkorsze�
rűbb postahivatalában dolgoz�
hatnak. Ott, ahová majd jöhet a 
kánikula, jöhet a zimankós hi�
deg, fújhat a szél.

Már csak egy telet kell kibír�
niuk.

-  KSA -

Felhívás
A Puskás Tivadar Híradástechnikai Szakközépiskola és 

Technikum várja volt tanárainak és diákjainak jelentkezé�
sét személyesen, levélben vagy telefonon.
Budapest IX., Gyáli út 22. Levélcím: Budapest, Postafiók 
3. 1456. Telefon: 574- 399 Sebján Pál.

Az idén nem fáztak 
a győri postások
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Kismamák és fiatalkorúak 
a levélfeldolgozó üzemben

— Na, most megint kipa-  
naszkodhatják magukat a nők 
— mondja a taxisofőr, mikor el�
mesélem neki, hogy a levélfel�
dolgozó üzembe megyek, a kis�
mamaműszakról riportot készí�
teni.

Nos, panaszáradattal nem ta�
lálkoztam. Boros István üzem�
vezető- helyettes ugyanis el�
mondta, hogy náluk a nők már 
rég kivívták az egyenjogúságot: 
nő az egyik üzemvezető- helyet�
tes, Nemestóthy Gézáné, az 
szb- titkár, Pálfalvi Józsefné, 
sőt a személyzetis, Tatár Ist�
vánná, de a két alapszervezeti 
párttitkár, a hat műszakvezető 
és két osztályvezető is.

„Uraim, jöjjenek!

— Olyannyira kivívtuk 
egyenjogúságunkat — lép be 
Nemestóthy Gézáné —, hogy 
amikor a főnök hívat, azt mond�
ja: „Uraim, jöjjenek!”

— Szóval eléggé kijövünk 
velük a négyszögelésnél — 
folytatja Boros István —, és 
ahogy azt már múltkori beszél�
getésünkkor mondtam: a nők 
jóval precízebben dolgoznak, 
mint a férfiak, megbízhatób�
bak, figyelmesebbek. Itt nálunk 
nincs különbség nő és férfi kö�
zött. Mi minden embert úgy 
mérünk, hogyan áll a munká�
hoz, milyenek a szakismeretei. 
Az azonos munkakörben, azo�
nos szakképzettséggel, azonos 
szolgálati idővel rendelkező dol�
gozóink között fizetésbeli kü�
lönbségek sincsenek.

A Baross téri levélfeldolgozó 
üzemben kilencszázan dolgoz�
nak, ebből hatszázhúsz nő. Le�
het, hogy üzemen belül kivív�
ták az egyenjogúságukat, de az 
még társadalmi méretekben 
nem valósult meg. Többségük�
nek még mindig magára ha�
gyatva, egyedül kell ellátnia 
otthon a családot. Különösen 
nehéz helyzetben vannak a 
gyermeküket egyedül nevelő 
anyák.

1985- ben a levélfeldolgozó 
üzem vezetősége elhatározta, 
hogy a kismamák és a fiatalko�
rúak részére délelőttös műsza�
kot szervez, hogy megkönnyít�
se életüket. Persze ez nem fel�
tétlenül emberbaráti szerétéi�
ből történt: egyrészt a rendele�
tek is ezt írják elő, másrészt pe�
dig nem gazdaságtalan a dél�
előtti foglalkoztatás, sőt.

Játszva dolgoznak

— A kismamák és fiatalko�
rúak műszakja három osztályon 
működik — veszi át a szót Ne�
mestóthy Gézáné —: a külföldi, 
a belföldi és a budapesti levél�
feldolgozó osztályon. A külföldi 
osztályon dolgoznak a fiatalko�
rúak: vámküldeményeket állí�
tanak vám elé, azaz kibontják a 
vámos jelenlétében, majd visz-  
szacsomagolják és fóliázzák. 
Nem nehéz ez a munka, nem 
kíván különösebb szakértelmet. 
Itt elsősorban tizenhat- tizenhét-  
tizennyolc évesek dolgoznak, a 
nyolc általánosa majdnem 
mindegyiknek megvan.

— Ezek a gyerekek játszva

dolgoznak — veszi át a szót Pál�
falvi Józsefné szb- titkár —, él�
vezik a munkát. Csak akkor pa�
naszkodnak, ha más munkate�
rületre kell áttenni őket. Igaz, 
időnként egymásnak esnek, de 
hát ez máshol is előfordul. 
Mindamellett komoly munkát 
végeznek, s ha tovább kell ma�
radni, lehet rájuk számítani.

— A kismamaműszakban 
dolgoznak a gyermekeiket 
egyedül nevelő anyák és a szü�
lés előtt állók. Ők a küldemé�
nyeket feldolgozzák és indítják: 
kötegelik és zsákba rakják a le�
veleket. így lehetővé tesszük 
számukra, hogy rendesen el 
tudják látni a családjukat, óvo�
dába tudják vinni- hozni a gye�
rekeket. A lépcsőzetes munka�
kezdést azért alakítottuk ki, 
mert a műszakokat a munká�
hoz igazítottuk. A fiatalkorúak�
kal van több gondunk. Ez ért�
hető, hiszen többségüknek ez 
az első munkahelye. Játék a vi�
lág nekik, de azért komolyan fi�
gyelnek egymásra. Az ő korosz�
tályukban divat a drogozás, de 
mikor valamelyikük elkezdte, 
jöttek a társai hozzánk, segít�
sünk. Mi akkor leültünk azzal a 
kislánnyal, és elmondtuk neki: 
ezzel nem old meg semmit. De 
hát szerencsére ilyenek csak el�
vétve akadnak nálunk. Ezzel 
csak azt akartam érzékeltetni, 
hogy ami tőlünk telik, segítünk 
nekik a beilleszkedésben.

„Na, gyere, 
beszélgessünk/ ”

Sokszor jönnek tanácsainkat 
kérni, s akkor azt mondjuk ne�
kik: na, gyere, beszélgessünk! 
Sokan közülük munkásszállá�
son laknak, távol a szülőktől, és 
azt igazán nem lehet mondani, 
hogy ezek a munkásszállók pó�
tolnák az otthont. A többségnek 
azonban megnyugtató a családi 
háttere. De azért így is sokat 
kell segítenünk. Nemigen tud�
ják beosztani a pénzüket, volt 
úgy, hogy a személyzetis volt 
néhány gyereknek a spórkasz-  
szája, mert fizetés után nem 
tudták megállni, hogy ne vásá�
roljanak valamit, így aztán hó�
nap végére nem maradt semmi�
jük.

— Ezek a gyerekek tudják, 
hogy bármikor bejöhetnek hoz�
zánk, elmondhatják gondjaikat 
— magyarázza Nemestóthy Gé�
záné. — Az én fiam is itt dolgo�
zott nyári gyakorlaton, ő most 
22 éves, így aztán nagyjából is�
merem problémáikat. Őket 
nem lehet hivatalosan „intéz�
ni”. Nem keresnek rosszul, de 
itt, Pesten túl sok csábítás éri 
őket, nem mindegyik tud ellen�
állni. A három munkásszállás 
közül, ahol laknak, a Zágrábi 
úti, az már tényleg csodálatos. 
Mindegyikük oda szeretne' 
menni. Jelenleg az ötvenegy 
fiatalkorú kislányból tizennyolc 
lakik munkásszálláson.

Lemegyünk a belföldilevél-  
feldolgozóba. A hatalmas ter�
met fénycsövek világítják meg. 
A rekeszes szekrények katonás 
sorban állnak. Bogdán Mária 
irányító- szétosztó és társai ép�
pen leveleket szortíroznak. A 
fiatalasszony, aki a nyolcadik

hónapban van, nehézkesen haj�
ladozik. Nyolc óra alatt körül�
belül tizenkétezer levelet kell 
szortíroznia. Csepelen lakik, al�
bérletben.

— Itt senki nem érezteti ve�
lem, hogy cigány vagyok — 
mondja —, úgy érzem, befogad�
tak. Szülés után hazautazom vi�
dékre, Kétújfalura. A szüleim 
majd segítenek. Nem leszek 
egyedül.

A terem túlsó végében levő 
üvegezett kis irodában dolgozik 
Benus Istvánná díjelőleg- felül-  
vizsgáló. Ő a hetedik hónapban 
van. Irigylésre méltó a jókedve, 
pedig ahogy ránézek az előtte 
tornyosuló kimutatáshalmazra, 
feladójegyzékekre, arra gondo�
lok: én bizony, nem tudnám 
ilyen jó kedéllyel kisilabizálni a 
sokszor olvashatatlan betűket, 
számokat. Ráadásul a fiatalasz-  
szony az ötven kilométerre levő 
Tápiószecsőről jár naponta vo�
nattal. Fél ötkor kel, ötre ér ha�
za. Még az a szerencse, hogy 
anyósa otthon ellátja kilencéves 
kisfiát.

A gyári munkánál 
könnyebb

Egy emelettel feljebb találha�
tó a külföldi osztály, ahol Hor-  
váthné Vatali Éva felügyeleti 
tiszttől arról érdeklődöm, elége-  
dett- e a fiatalok munkájával.

Vidámabbak, felszabadultab-  
bak, mint a felnőttek, szinte 
játszva dolgoznak. A legna�
gyobb gondot tapasztalatlansá�
guk okozza, de hát többségük 
előbb vagy utóbb megtanulja a 
szakmáját. Belépés után mind�
egyiknek egyhónapos alapkép�
zésen kell részt vennie.

— Ezek a lányok komoly 
munkát végeznek — veszi át a 
szót Kocsis Sándor osztályveze�
tő. — Gondolja csak meg: napi 
tizenegyezer küldeményt bon�
tanak fel és csomagolnak visz-  
sza. Egy- egy karácsonykor, 
húsvétkor tizenötezret is. Na�
gyon szépen helytálltak idén is, 
le a kalappal előttük.

Egy hatalmas asztal mellett 
Vidák Rozália, egy fekete, csi�
nos kislány dolgozik.

— Itt dolgozott az egyik ba�
rátnőm — feleli, mikor arról 
kérdezem, miért jött a postához. 
— Nem nehéz ez a munka, a 
bontást, a mérlegelést, a kötö�
zést, a ragasztást, a fóliázást ha�
mar meg lehet tanulni. Én Tú�
ráról járok be, hatvan kilomé�
ternyire van. Mindenesetre a 
gyári munkánál könnyebb. He�
ti negyvenkét órát dolgozom, 
háromezer- hétszáz forintot ke�
resek. Nem rossz itt nekem.

— Rettenetesen sokat szá�
mít, ki honnan jött — kapcsoló�
dik a beszélgetésbe Szabó Irén 
szociálpolitikai előadó. — Ha 
valaki hátrányos helyzetből jön, 
onnan kitörni nagyon nehéz. 
Sajnos, egyenlő esélyek még 
nincsenek. Magyarországon 
még mindig meghatározó, hogy 
valaki milyen családba születik. 
Ezt mi itt, a postán ellensúlyoz�
ni nemigen tudjuk. Amit lehet, 
persze megteszünk, igyekszünk 
enyhíteni gondjaikon.

Udvarhelyi András

Gondol ránk a szakszervezet
KISNYUGDÍJAS kazincbarcikai lakos va�

gyok. 1979- ben mentem nyugdíjba. Azóta már 
többször kaptam (kaptunk) kisebb- nagyobb 
szociális juttatást volt munkahelyemtől. Ha ün�
nepséget rendeznek, meghívják a nyugdíjaso�
kat is, megvendégelnek, vagy lakásunkon meg�
keresnek, illetve postán küldött kis ajándékkal 
kedveskednek.

Nagyon jó érzés, hogy anyagi gondjainkon 
igyekeznek segíteni, és nem is az összeg nagy�
sága, hanem maga az a tény, hogy gondolnak 
ránk, hogy törődnek velünk. Jó tudni, hogy tar�
tozunk valahová, hogy nem felejtettek el.

Ezért a lapon keresztül szeretnék köszönetét 
mondani a Miskolci Postaigazgatóság Területi 
Szakszervezeti Bizottságának és a kazincbarci�
kai szakszervezeti bizottságnak.

Rostás Józsefné

EMLÉKEZETES nap marad január 19- e a ka�
locsai hivatal nyugdíjasai számára. Toman Ká-  
rolyné kszb- titkár nagy lendülettel és akarással 
fogott hozzá, hogy megszervezze a volt postai 
dolgozók találkozóját. A kalocsai és a körzetbeli 
hivatalok nyugdíjasai most találkoztak először. 
A mintegy 40 résztvevővel lezajlott kellemes es�
te élményt és örömet adott az idős, munkában 
megfáradt, szellemileg azonban friss társaság�
nak. Az egyszerű, de kellemes vacsora, az apró 
ajándékcsomag és a fiatalok figyelmessége lát�
hatóan jólesett az idős kollégáknak, szaktársak�
nak.

Köszönet a szervezőnek, az ajándékcsoma�
gok készítőjének, a városi tanács konyhavezető�
jének, a segítőkész fiataloknak és a munkában 
részt vevő valamennyi munkatársnak.

Rácz Jánosné

Sopronban Hiller Antal és 
felesége nemrég gyémántlako�
dalmat ünnepelt, illetve őket 
ünnepelte három lányuk, hét 
unokájuk, három dédunokájuk 
és a többi családtag.

Postásfamília az övék. Hiller 
Tóni bácsi közismert postás volt 
Sopronban, 1918- ban kezdte, az

Hatvan év házasságban,
ötven év a postán

akkor még kicserélőhivatalként 
működő 2- es postán, s főnökhe�
lyettesként ment nyugdíjba 
1964- ben a soproni főpostáról. 
Nem volt könnyű élete. Felesé�
gével négy gyermeket nevelt — 
sajnos, az egyetlen fiú meghalt 
—, mindhárom lány a postát 
választotta, s ma már az uno�

kák között is van postai dolgo�
zó.

Hiller bácsi rendszerető, ma�
ga körül fegyelmet követelő 
ember hírében állt. Nyugdíjazá�
sa után még sokat helyettesí�
tett, egészen hetvenéves koráig. 
Felesége is postás lett, igaz ké�
sőn, amikor a gyerekektől már 
megtehette, hírlapárusként dol�
gozott.

Csendben, békességben —-  
sajnos, már nem a legjobb 
egészségben — élnek ma is. 
Örülnek, hogy gyermekeik hoz�
zák a híreket a postáról, mert ez 
érdekeli őket még ma is. Tóni 
bácsi büszkén mutatja szak-  
szervezeti tagkönyvét, melyben 
a tagságának kezdete rovatban 
1945 áll.

A nyolcvannégy éves Hiller 
Antalnak és feleségének a nem 
mindennapi évfordulón azt kí�
vánjuk, éljenek még soká 
együtt, s továbbra is tartsák 
meg érdeklődésüket egykori 
munkahelyük, a posta iránt.

Dr. Molnár Sándor

A munkám az életem

Madámyelv hangzású falu�
név Győr- Sopron megyében 
Dunakiliti. Ebben a községben 
dolgozik kerek harminc eszten�
deje postai kézbesítőként Bor�
bély Lajos.

— Ha jól megszámlálom — 
mondja hamiskás mosollyal, és 
hangja a fül által alig érzékel�
hető, kellemes szigetközies 
hangsúllyal zengő hang —, le�
hetne ez már akár ötven eszten�
dő is. A nagyapám szintén pos�
tás volt, és én eszmélő kisfiú�
ként vele jártam a falut. Tőle ta�
nultam meg először becsülni a 
postásmundért, előre beköszön�
ni a portákra, s nemcsak azok�
nak — gondolok itt József Atti�
la versére akik tiszta kö�
tényt viselnek. . .

— A mi munkánk olyan, s 
ezzel nem mondok újat, vagy 
belead az ember mindent, vagy 
semmit. Harmadik variáció 
nincs.

— Hatvanévesen visszate�
kintve a kezdetre, magam előtt 
látom az alig harmincéves, dús 
hajú, mokány legényt. Ha újból 
az lehetnék, mostani fejemmel, 
azt mondanám, hogy néhány 
dolgot még jobban csinálnék, 
de egy biztos: foggal, körömmel 
azon lennék, hogy ismét a nya�
kamba akaszthassam a kézbesí�
tőtáskát. Hálásan emlékszem 
Bemáth Tituszra; ő volt az első 
hivatalvezetőm. Szerette a spor�
tot, akárcsak én, és ott figyelt 
fel a sportköri tevékenységem�
re, majd kézbesítőnek hívott a 
jelenlegi munkahelyemre. Oly�
annyira jó főnök és mester volt, 
hogy majdnem beigazolódott a 
közmondás: a mester csak mes�
tereket nevel. Ugyanis a hetve�
nes évek elején Bemáth szak�
társ a győri mehivhez került, és 
a megüresedett hivatalvezetői 
posztra az akkori területi biztos, 
Nagy László engem javasolt.

— Ha akkor utasításba adja 
az igazgatóság, mivel alkalmas�
nak találtak rá, hogy el kell vál�
lalnom a hivatalvezetői munka�
kört, igent mondok. A felkérés 
azonban úgy hangzott: nem 
lennék- e hivatalvezető a Duna�
kiliti postán? A válaszom: kö�
szönöm, nem. Aki egyszer már 
belekóstolt a postai kézbesítés�
be, annak szervírozhatnak bár�
milyen munkakört, szívében 
kézbesítő marad . . .

— Többen mondták: azért 
nem lettél hivatalvezető, Lajos, 
mert féltél a tanulástól. A ké�
sőbbiekben erre rácáfoltam, ta�
nultam, szakmailag képeztem 
magamat. Amikor az elemi nép�
iskolába jártam, akkor még

nem volt törvény a nyolc általá�
nos. A hetediket és a nyolcadi�
kat a postánál végeztem el. Itt 
lettem tagja a szakszervezet�
nek.

— A kishivatali tanácskozá�
sok minden évben kedves szín�
foltjai életemnek; ilyenkor talál�
kozhatok más faluk kézbesítői�
vel, mód nyílik egy kis eszme�
cserére. Érzem, én is egy kis 
építőelem vagyok a postások 
ezrei közt, egy névtelen, de ve�
lük együtt erős.

— Visszatérve az előbbi gon�
dolatra, azt is mondták az isme�
rőseim közül néhányan: kaptál 
soronkívüli előléptetést, voltál 
Kiváló Dolgozó. Mi lesz ezután?

— És mit hoz a sors?! —
1972- ben Vezérigazgatói Elis�
merésben részesültem,
1975- ben másodszor is Kiváló 
Dolgozó lettem. Talán felleng�
zősnek tűnök az itt elmondott 
elismeréssorozattal. . .  Nem di�
csekvés, de ezek mögött munka 
van. Ha megkezdem a kézbesí�
tő körútamat: a Magyar Posta 
képviselője vagyok. A díjszabás 
ismerete munkám egyik funda�
mentuma. A munkámra vonat�
kozó többi szabályhely ismerete 
is elengedhetetlenül fontos. 
Győrben, 1983- ban elvégeztem 
a szakmásító tanfolyamot.

— Pedig az életem nem volt
mentes a megpróbáltatásoktól. 
Mondhatnám úgy: kálvária
volt. Megnyugvást az első húsz 
évben a munkahelyem, a posta 
adott.

— Hogy mi mindenre kell fi�
gyelnie egy kézbesítőnek? 
Kezdhetném a sort az idejében 
felfedezett kéménytűz miatti ri�
asztással, folytathatnám egé�
szen a magára maradt, tehetet�

lenül vergődő, szinte már ago�
nizáló idős emberig.

— Szinte nincs olyan ház, 
ahová naponként nem kopogta�
tok be. Sajtó szinte mindenhová 
jár, vagy előfizetésben, vagy 
árusítással. Havonta húszezer fo�
rint árusösszeggel számolok le. 
Ezt a vezetőim is értékelik. Na�
gyon jólesett, amikor legutóbb 
területi biztosunk, Takács 
György, az árusleszámolásomat 
látva, a hivatalban a munkatár�
saim előtt megdicsért.

— Életem a postai munka. 
Közel lakom a hivatalhoz. Itt a 
posta mögött, a kertek alatt 
épült fel a családi házam, ame�
lyet feleségemmel tíz éve ké-  
szítgetünk, és az elmúlt évben 
szerencsésen betataroztattunk.

— Hogy helyt tudok állni a 
munkámban, azt a hű páromon 
kívül az ügyfeleknek köszönhe�
tem. A munkám során, mint a 
járó motorban a megfáradt, 
gyengülő akkumulátor, én is új�
ratöltődöm.

— pusztai —

A Belváros Távbeszélő Üzem 1988- ban ünnepli létreho�
zásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból az üzem dol�
gozói szeretnék összegyűjteni azokat a dokumentumokat, 
tárgyi emlékeket, amelyek méltóképpen reprezentálják az 
elmúlt 60 esztendő történetét.

Felhívással fordulunk azokhoz az egykori és mai dolgo�
zókhoz, akik őriznek ilyen jellegű emléket, tárgyakat, régi 
fényképeket, és segíteni szeretnének egy gyűjtemény ösz-  
szeállításában, jelentkezzenek György Bélánál, a 182- 223- as 
telefonszámon.

A gyűjtemény összeállítói kapcsolatban állnak a Posta�
múzeum és a TIG múzeumi értékeket mentő bizottságának 
munkatársaival, így az esetleg végleg átadott tárgyi emlé�
kek garantáltan avatott kezekbe kerülnek. Kívánságra ter�
mészetesen az évköny elkészítése után minden kedves se�
gítőnk tárgyait visszaadjuk.

Keresünk továbbá olyan dolgozókat, akik szeretnék 
megírni az üzemmel kapcsolatos régi emlékeiket, vagy vál�
lalkoznak arra, hogy riportalanyként elmesélik egykori él�
ményeiket. Kérjük őket is, jeletkezzenek az említett tele�
fonszámon.

Belváros Távbeszélő Üzem
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Idejekorán egy időszerű kérdésről
Beszélgetés a szakszervezeti ifjúsági munkáról

Vajon sikerült-e megtalálni a legmegfele�
lőbb határozószót az alábbi elemzés címé�
ben? Majd kiderül a szövegből. . .  A cikk 
mondanivalóját egy beszélgetés szolgáltatta, 
amelynek témája a szakszervezeti ifjúsági 
munka fejlesztése, az ifjúsági tanácsok és 
tagozatok alakítása volt. Az asztal körül 
Csaba Andrásáé, a pécsi tszb tagja, az ifjú�
sági tanács titkára, Kecskeméti Mária, a 
Buvig tszb-tagja, az ifjúsági tanács vezetője, 
Kővári Gábor kv-tag, a miskolci tszb tagja, 
az ifjúsági tanács elnöke, Miks Imre, a Te�
réz Távbeszélő Üzem szb-tagja, az ifjúsági 
tagozat titkára, egyúttal a TIG ifjúsági taná�
csának titkára, Szabó Frigyes, a HTI ifjúsá�
gi tanácsának titkára, tszb-tag, bizalmi és 
Torsa Ibolya kv-tag, a TIG ifjúsági tanácsá�
nak és szakszervezetünk ifjúsági bizottságá�
nak tagja foglalt helyet.

Felvetődött a kérdés, nem idő 
előtt kezdeményeztük- e magát 
ezt az eszmecserét. Hogyhogy? 
Hiszen éppen hogy csak lezaj�
lottak a választások, szinte még 
alig lehet ezek tapasztalatait 
összegezni, a munkaprogramok 
is mostanában készülgetnek, 
miként lehessen hát számot ad�
ni, müyen tapasztalatokat le�
hessen kicserélni? Egyszerű a 
válasz: az ifjúsági tanácsok, ta�

gozatok megalakítását kimondó 
központi vezetőségi határozat 
azt is kilátásba helyezte, hogy a 
Postás Dolgozó végig figyelem�
mel kíséri az újszerű szervezet 
kibontakozását, majd működé�
sét. Ha ezúttal is — íme — ag�
gályokat tudunk eloszlatni, már 
nem mondható hiábavalónak 
ez az összejövetel, tehát szó 
sem lehet arról, hogy elsiettük 
volna.

Együtt a KISZ-szel

Persze az időzavart még nem 
törölhetjük a napirendről, mert 
hisz a központi vezetőség hatá�
rozatának szeptemberi keltétől 
eltelt néhány hónap kevésnek 
bizonyult arra, hogy a választá�
sokat kellőképpen előkészítsék. 
Nem az adminisztratív lebonyo�
lítás, a külsőségek megrendezé�
se okozott gondot. Ilyesmit mi, 
magyarok jól tudunk szervezni. 
A nehézségek ott kezdődtek, 
hogy az érintettek nemigen tud�
ták, milyen szervezetet kell fel�
állítani és főleg milyen rendel�
tetéssel. Kevés segítséget kap�
tak ehhez azok, akiknek felada�
tul jutott a végrehajtás. A Pos�
tás Dolgozó egyetlen, október�
ben megjelent cikke nem kielé�
gítő olyankor, amikor a szó iga�
zi értelmében vett választási 
hadjáratra van szükség.

Nyilvánvaló, hogy nem jelöl�
tek és ellenjelöltek vetélkedésé�
re kell gondolni, hanem egy 
olyan kiterjedt propagandára, 
amely tudatosította volna min�
den ifjú dolgozóban az új szer�
vezet mivoltát, feladatát, azt, 
hogy ebben egyszerű tagként is 
a közélet részese, tehát még ke�
vésbé lehet közömbös a válasz�
tások alkalmával. Felelősséggel 
kell megfontolnia, hogy kire ad�
ja szavazatát. Ezzel a felelősség�
gel magának ugyanúgy tarto�
zik, mint társainak. Erre az agi-  
tációra, bizony, nem jutott ele�
gendő idő.

Érezhető volt ennek a hátrá�
nya a választásokon? Sajnos 
érezhető. A szavazást alig- alig 
előzte meg vita, eléggé nagy 
mértékű értetlenség vagy kö�
zömbösség is tapasztalható 
volt. No, ez is megtörtént — 
visszhangzott hellyel- közzel.

Szóval volt ilyen tapasztalat 
is, ezt azonban nem szabad ál�
talánosítani. Figyelmeztetőnek 
azonban jól jön, és alátámasztja 
azt az álláspontunkat, hogy so�
hasem korai és fölösleges az if�
júság körében folyó, folytatan�
dó rétegmunka kérdéseinek, 
gondjainak feszegetése.

Még mindig az időnél marad�
va — látszólag ellentmondva az 
iménti gondolatnak —, említ�
sük meg (mert ez is szóba ke�
rült), hogy meglehetősen köze�
linek érezzük a SZOT által az 
ifjúsági tagozatok, tanácsok 
munkájáról szóló beszámolókra 
kiírt pályázat határidejét. Már�
ciusi hivatalba lépést követve 
miről lehet számot adni május 
végéig? Nehogy az ügyes fogal�
mazványok érvényesüljenek — 
mindennemű aranyfedezet nél�
kül!

Bár célunk csakis az új ifjúsá�
gi szervezetek eredményes mű�
ködtetése lehet, föltétlenül meg 
kell vizsgálnunk fogadtatásu�
kat, hogy ennek tapasztalatait 
is a jövő szolgálatába állíthas�
suk. Igaz, hogy kevés idő jutott

a választásokat előkészítő agitá-  
cióra, a helyenként megmutat�
kozó érdektelenség azonban 
nem újkeletű jelenség. Mond�
juk: nem látták tisztán a fiata�
lok, hogy miféle szervezet ala�
kuló gyűlésén vannak jelen, 
aminthogy akadnak, akik máris 
elfelejtették, hogy „tegnap�
előtt” milyen vezetőségbe kiket 
választottak meg. De van egy 
másik ifjúsági szervezet is, im�
máron négy évtizedes hagyo�
mányokkal, tehát nem ismeret�
len, ez pedig a KISZ. Ennek az 
ajtaja előtt sem tolonganak 
mindenütt. Miért? Van, aki sze�
rint némelyik középiskolában 
túlzottan is ajánlatos KISZ- tag-  
nak lenni. Az innen „szabadu�
lok” aztán igyekeznek is min�
den hasonló kötöttséget messze 
elkerülni. Mennyivel szerencsé�
sebb az a szemlélet, amely sze�
rint a KISZ- tagság megtisztel�
tetésnek minősül. Az ilyen lég�
körben felnövő fiatal a munka�
helyén is keresi, önkéntelenül 
is szervezi a hozzá hasonló ko�
rúakból a szétszéledt iskolai kö�
zösség folytatását, pótlását.

És lám, általános vélemény 
az volt, hogy áz ifjúsági tagoza�
tok szervezését azokban a hiva�
talokban és üzemekben fogad�
ták kedvezőbben,* nagyobb ér�
deklődéssel, amelyekben ele�
ven KISZ- szervezet működik. 
Ez is cáfolat arra a kifogásra, 
rosszul értelmezett párhuza�
mosságra, hogy egy újonnan 
alakuló, tehát eleve támogatott 
szervezet elvonja már működő 
társától a tevékeny fiatalokat. 
Nagyon jól megfér egymás mel�
lett a kettő, ha egyeztetett mun�
katervvel, célszerű munkameg�

osztással dolgoznak. Egyébként 
is: harmincévesnél fiatalabb
dolgozó lényegesen több van, 
mint KISZ- tag. Nekik a szak-  
szervezet, ezen belül az ifjúsági 
tagozat marad érdekvédelmi 
szervezetként amellett, hogy a 
KISZ- nek elsősorban nem is ez 
a feladata. Tehát a KISZ- tagok 
sem rekednek a tagozaton kí�
vül.

Találóbb az a vélemény, 
hogy a húszévesnél fiatalab�
bak, a pályakezdők, nehezen il�
leszkednek be a munkahelyi 
közösségbe, nem tudják elméle�
ti ismereteiket a gyakorlattal 
összeegyeztetni, a néhány esz�
tendővel korosabbakat pedig 
már túlzottan lekötik a család-  
alapítás gondjai. A szükséges 
mellékkereset sokukat elvonja 
a közösségi élettől. Ha pedig ez 
a folyamat elkezdődik, nemigen 
állítható meg a korunkra oly�
annyira jellemző elidegenedés.

Visszakanyarodhatunk az 
eredeti gondolathoz. Ha a tago�
zatok megalákítása ilyen idült 
tüneteket is a felszínre vetett, 
talán már nem is idejében bon�
colgatjuk a görcsös rostokat. 
Jobb azonban későn, mint so�
ha. Az érdektelenségre ugyan�
azzal nem válaszolhatunk; ami 
elmaradt az előkészületek so�
rán, azt mielőbb pótolniuk kell 
a megválasztott vezetőségek�
nek. Egyébként is folyamatos 
munkáról van szó. Nemcsak a 
mostani fiataloknak kell meg�
tudniuk, hogy a szervezet őér�
tük jött létre; minden évben be�
lép egy új korosztály . . .  velük 
tiszta lappal lehet és kell indul�
ni. Ha ez sikerül, néhány éven 
belül egészen más képet festhe�
tünk az ifjúság magatartásáról.

Irá n y ítá s  v a g y  e g y ü t tm ű k ö d é s

Rendszerükben az ifjúsági 
szervezetek természetesen al�
kalmazkodnak a szakszerveze�
ti, illetve a postai felépítéshez. 
Tehát az alapszerveken belül 
tagozatok, a tszb- knél tanácsok 
alakultak. Elnevezésében sem 
új a központi vezetőség mellett 
működő ifjúsági tanács,

A postán dolgozó sok fiatal�
ból általában kellő létszám jut 
valamennyi szakszervezeti 
alapszervre, hogy mindenütt 
működőképes tagozatot alkot�
hassanak. Valóságos nehézsé�
gekkel egyedül a körzeti szak-  
szervezeti bizottságok ifjúsági 
tagozatainak kell. szembenézni�
ük. De ne túlozzuk el ezt se! 
A területi szétszórtság nem új 
fogalom a postások körében, a 
kszb- nek ugyanazokkal a gon�
dokkal kell megküzdenie, s 
még a jszb- k idejében igen sok 
hasznosítható tapasztalat össze�
gyűlt.

Talán nagyobb figyelmet ér�
demel a tanácsok kialakult 
szervezete és együttműködésük 
mikéntje a tagozatokkal. Mi�
lyen jó, hogy a fiatalok csak

irányelveket, egyébként szabad 
kezet kaptak szervezetük kiala�
kításához. A tapasztalatok sze�
rint ugyanis púndenütt alkal�
mazható mintát nem lehetett 
volna kitalálni.

A nagy létszámú, de viszony�
lag kevés alapszervet irányító 
tszb- knél valamennyi tagozat 
titkárát (vezetőjét) beválasztot�
ták a tanácsba. Erre példa a két 
távbeszélő igazgatóság. Nem 
járhattak így el a területi posta-  
igazgatóságoknál működő 
tszb- k. Ezeknél jóval több tago�
zat alakult, mint ahány tagú ta�
nácsot választottak. Ki van te�
hát zárva annak a lehetősége, 
hogy minden tagozat közvetle�
nül képviseltesse magát a ta�
nácsban. Ha már így alakult, 
célszerűnek mutatkozik a mis�
kolciak testet öltött elképzelése, 
nevezetesen az, hogy nem te�
kintették a tanácstagság feltéte�
lének^ a tagozatvezetői tisztsé�
get. így találkozhatunk a ta�
nácsban sportfelelőssel vagy 
klubvezetővel ugyanúgy, mint 
egyéb tisztségeket betöltőkkel 
is. Tehát megteremtették egy

„komplextestület” működésé�
nek feltételeit. De hogy a tago�
zatok se érezzék azt, hogy ma�
gukra hagyták őket, instruktori 
hálózatot alakítottak ki. Meg�
vannak tehát a kétirányú infor�
mációáramlás csatornái. A pé�
csiek a tanács összetételénél 
a rétegképviseletet tartották 
szem előtt, de hallottunk olyan 
megoldásról is, hogy a reszort�
felelősöket meghívják a taná�
csok üléseire.

Adjunk helyt annak a véle�
ménynek, hogy a közép-  és az 
alapszervek kevés időt kaptak 
arra, hogy eszmeileg előkészít�
sék az új szervezeti formát! Bár 
csak bizonyos megszorítások�
kal . . .  Ugyanis elhangzott 
olyan vélemény is, hogy akiben 
van egy kevéske hajlam a köz-  
életiségre, az tisztában volt az�
zal, hogy mi készül. Aki viszont 
semmi iránt nem érdeklődik, 
azt hosszabb idő alatt sem lehet 
kimozdítani a fásultságból.

Hogy a lebonyolításra se ju�
tott volna megfelelő idő, meg 
hogy a feladatok nem voltak 
eléggé részletesen megadva, az�
zal már vitatkozni kell. Egy�
részt semmi valószínűsége 
sincs annak, hogy hosszabb idő 
alatt másképpen szervezték 
volna meg a választásokat, 
másrészt nyílt szándékkal bíz�
ták a szervezeti formának és a 
munka tartalmának kialakítá�
sát az érdekeltekre. Igazítsák 
saját igényeikhez, a helyi szük�
ségletekhez érdekeik védelmét! 
Lehet, hogy szokatlan volt a fel�
ajánlott önállóság, hogy helyen�
ként bizonytalanságot keltett a 
nagy cselekvési szabadság. 
A riadalom azonban nem tar�
tott sokáig, megalakultak az új 
szervezetek, a tanácsok megbe�
széléseket készítenek elő, mun�
katervet állítanak össze, és azt 
határozattal is meg akarják erő�
síteni.

B ő ven  van  te n n iv a ló

Példákat is be tudunk mutat�
ni, meríthetnek belőlük gondo�
latokat mások is. A miskolci ta�
nács a feladatait a következő�
képpen foglalta össze:

•  Különös figyelmet fordí�
tanak a fiatalok tanulási, műve�
lődési, sportolási és szórakozási 
lehetőségeinek megteremtésé�
re, a tömegsportrendezvénye�
ken való részvételre.

•  Rendszeresen figyelem�
mel kísérik a fiatalok élet-  és 
munkakörülményeit érintő kér�
déseket.

•  Részt vesznek az ifjúsági 
versenyformák, munkamozgal�
mak fejlesztésében, korszerűsí�
tésében.

•  Ösztönzik a fiatalokat a 
különböző ifjúsági versenyfor�
mákba való bekapcsolódásra.

•  Figyelemmel kísérik a pá�
lyakezdők munkahelyi beillesz�
kedését.

•  Gyakorolják a hatáskö�
rükbe utalt jogokat, felelősséget 
vállalnak azok érvényesítésé�
ért.

Hatáskörüket a következő�
képpen vázolták fel:

DÖNTENEK
— minden olyan kérdésben, 

amelyet a tszb döntési hatáskö�
rükbe utal,

— félévi munkaprogramjuk�
ról,

— az ifjúsági tanács tisztség-  
viselőinek megválasztásáról, 
felmentéséről, az évi beszámo�
lóról,

— az ifjúsági alap szétosztá�
sáról (a partner KlSZ- bizott-  
sággal egyetértésben),

— az ifjúsági üdülőjegyek el�
osztásáról;

EGYETÉRTÉSI JOGOT 
GYAKOROLNAK

— az ifjúsági versenymozga�
lom feltételeinek és az erre a

Torsa Ibolya 

Csaba Andrásné

Miks Imre 

Kecskeméti Mária 

Szabó Frigyes 

Kővári Gábor

célra fordítható jutalom keret�
összegének megállapításakor,

— az ifjúsági klubok műkö�
déséhez szükséges anyagi és 
tárgyi feltételek meghatározá�
sakor;

VÉLEMÉNYEZIK
— mindazokat a gazdasági 

terveket, a kollektív szerződést, 
annak függelékét, a működési 
szabályzatot stb., amely hatás�
sal van az ifjúság élet-  és mun�
kakörülményeire,

— a tszb elé kerülő, az ifjúsá�
got érintő előterjesztéseket,

— a 30 éven aluli fiatalok la�
kásvásárlási, lakásépítési köl-  
cscnének személyre szók) oda�
ítélését, a vállalati lakáskijelölé�
si jog gyakorlását;

ELLENŐRZIK
— az ifjúsági törvénynek és 

az ifjúságra vonatkozó különbö�
ző határozatoknak az érvénye�
sülését.

Nem állnak távol ettől a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ságnál megválasztott ifjúsági 
tanács tervei sem. Elfogadott 
hatáskörükből néhány tétel:

— A tanács évente 15 000 fo�
rint jutalmat oszthat szét, egy 
tm- jelvényt és oklevelet, egy 
Forradalmi Ifjúsági Napok jel�
vényt és egy Kiváló Dolgozó ki�
tüntetést ítélhet oda.

— Kétévenként rendelkezik 
a TIG csereüdülési lehetősége 
fölött.

— A galyatetői és a balaton-  
földvári vállalati üdülőben egy-  
egy szoba fölött rendelkezik.

— Lehetősége van évenként 
Szántódon egy ifjúsági találko�
zó szervezésére.

— Évi 10 000 forint segélyt 
oszthat szét.

— Az igazgatóság híradójá�
ban egy oldal a rendelkezésére 
áll.

Nem maradtak ki a jogosult�
ságokból a TIG- nél működő ta�
gozatok sem: évente 1000- 1000 
forintnyi jutalmat adhatnak a 
tszb és az szb keretéből.

Hogy az élet már elkezdődött, 
és hogy a társszervezetek part�
nernek tekintik az ifjúsági tes�
tületeket, arra egyetlen ese�
ménnyel utalunk: a miskolci ta�
nács elnökét már meghívták 
egy környezettanulmányra.

Úgy tűnik, mégsem idő előtt, 
hanem nagyon is idejekorán 
kopogtattunk be a nemrég 
megválasztott ifjúsági tagoza�
tokhoz, tanácsokhoz. Megküz-  
döttek a kezdés nehézségeivel, 
és beszélgetésünkből — úgy 
vélem — igen hasznos tapaszta�
latcsere kerekedett ki. Sok sze�
rencsét kívánunk működésük�
höz, amelyet mindig kíváncsian 
figyelemmel kísérünk, hiszen 
az ifjúság körében kifejtett ré�
tegmunka sohasem veszíti el 
időszerűségét.

B e n d a  I s fv á n
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Iskola, valamikor a város szélén

Valamikor rengeteget gyalo�
goltunk. Gyalog mentünk a 
munkába s onnan haza, gyalog 
a sportpályára, gyalog a bará�
tokhoz, ismerősökhöz. Bárhova, 
csakis gyalog.

Emlékszem, hogy itt mellet�
tünk, a Posta Javítóüzemében 
befejeződött a munka, mintha 
körmenet indult volna, a mun�
kások úgy ballagtak egymás 
után haza, a Wekerle- telep felé.

Az iskolába is mindig gyalog 
jártunk. Messziről ugyan, még�
sem tűnt soha messzi —, mesé�
lik a Tanár urak, s szavuk fü�
lemben egybecseng szüleim 
„gyalog- meséivel”: „a Stefániá�
ról a Hoffherr és Schrantz”- hoz 
vagy éppen át Budára” — meg�
spórolva így a szakaszjegyet, de 
még a kisszakaszt is, „utazva” 
olcsó lábbuszon.

A 75 év
1912- ben a Magyar Királyi 

Posta és Távirda megnyitotta 
önálló postaműszerészi tanonc�
iskoláját a Gyáli úton, a Zom-  
bori utca sarkán.

A felszabadulás után, az isko�
la nevéből először csupán a „ki�
rályi” szó töröltetett. Később a 
műszerész tanonc műszerész 
iparostanulóvá, még később 
iparitanulóvá változott.

A változásoknak még koránt-  
sincs vége: a „technikum” meg�
jelölés először 1951- ben tűnik 
fel az iskola elnevezésében, s 
tartja magát egészen 1972- ig. 
Közben veszi fel az intézmény 
Puskás Tivadar nevét. Egy át�
meneti időszakban technikum 
és szakközépiskola néven mű�
ködik.

Visszatekintve a változásokra 
szembetűnik a magyar oktatás-  
politika bizonytalansága: vajon 
milyen forma, milyen képzés 
lenne a legmegfelelőbb? 
1972- től £ „szakközépiskola” 
mellett voksoltak, először „táv�
közléstechnikái”, majd „hír�
adástechnikai” titulussal. S el�
jött 1985, ami tulajdonképpen 
visszakacsint az átmenetinek 
nevezett időre: a „Puskás”
ugyanis újra technikum és 
szakközépiskola „egyszemély-  
ben”.

Találóan fogalmazva: műsza�
ki középiskola, ahol az első két 
évben mindenki számára egy�

öntetű az anyag. A tanulmányi 
eredményektől függően ekkor 
dől el, hogy még három évig 
(2- f 3- as képzés), mint techni�
kumban, vagy csak két évig 
(2 + 2- es képzés), mint szakkö�
zépben tanulhat tovább a diák.

A felmérő dolgozatok, a ta�
nulmányi eredmények összesí�
tését számítógép végzi. így 
minden tanuló naprakészen 
tudja, hogy a rangsorban há�
nyadik helyen áll, vagyis, hogy 
milyen lehetőségek nyílnak 
előtte.

Tanonciskola és személyi szá�
mítógép. 75 év. A tanonctör-  
vény még azt mondja ki, hogy a 
14. évét még be nem töltött ta�
nonc „csak” 10 órai munkára 
kötelezhető.

A ma „tanoncainak” számító�
gép mondja meg, hogy pillanat�
nyilag hogy állnak a tanulmá�
nyaikkal, hogyan ismerjék fel 
lehetőségeiket, kis túlzással ta�
lán azt is: hogyan döntsenek.

A „Puskás visszahív"

Nem hiszem, hogy sok olyan 
iskola működik Budapesten, 
ahol a tanári kar jórészt az isko�
la volt növendékeiből tevődik 
össze. A „Puskás ”- ban tízen 
ilyenek. Köztük az intézmény 
vezetője, Kecskeméthy Emil. 0  
még a „Magyar Királyi. . . ” 
kezdetű iskolában tanult, a II. 
világháború évei alatt. Évfo�
lyamtársa volt az a Rácz János 
is, aki jelenleg a győri Távköz�
lési Műszaki Főiskola igazgató�
ja. Lehet, hogy titokban igazga�
tóképző volt a „Puskás- előd”? 
Az talán nem, de a nevelő- taní�
tó iskolához való hűséget, mióta 
csak fennáll, magas fokon plán�
tálja át. Kecskeméthy Emil 59 
óta tanára, 69- től igazgatója az 
intézménynek.

Itt volt diák a tanári karból 
Lénárt Gusztáv, Kövesi József 
és Sebján Pál is. Utóbbi 27 éve 
tanít a „Puskás ”- ban. Érthető, 
hogy Sebján tanár úr a 75. év�
fordulós ünnepségsorozat egyik 
fő szervezője.

Ha a diákévek időrendi sor�
rendjét követem, akkor Kapos�
vári József, Bakó Imre és Ma-  
tem y Károly tanár urak követ�
keznek. Materny 17 évig volt 
„hűtlen”, hogy aztán megfogal�
mazhassa a „Puskás visszahív”

mondást. A „hűtlenséget”-  a 
Posta Rádió-  Televízióműszaki 
Igazgatósággal követte el. Eny�
hítő körülmény: a szakmában 
maradt. Blastik Istvánnal vi�
szont a szakmát nem tudták 
megszerettetni volt tanárai. 
Ezért tíz éve már, hogy rendha�
gyó módon, matematikát- fizikát 
tanít. A fiatal generáció képvi�
selői Prusinszki István és Hel�
ler Ferenc.

Sebján tanár úr szerint, ők 
olyan okosak voltak, hogy rög�
tön itt tartották őket az iskolá�
ban. Egy biztos, hogy Heller 
Feri, aki annak idején az iskola 
KISZ- titkára is volt, a „Puskás 
Emlékérem” büszke tulajdono�
sa. Ezt az érmet eddig összesen 
7- en tudhatják magukénak.

Ünnepelni jó!

Erre Bálint György hívja fel 
a figyelmünket. Jó, mert kevés 
az igazi ünnepelni való. S az 
emberek szeretnek ünnepelni: 
valamilyen közös célt, főleg, ha 
eredményt. „Jelenti emellett az 
embereknek legalább pillanat�
nyi egybeforrását és szolidaritá�
sát valamely közös csodálat je�
gyében.” A 75 éves „Puskás Ti�
vadar Híradástechnikai Szak-  
középiskola és Technikum” ün�
nepi rendezvénysorozata is ezt 
a jóleső felemelkedést előlegezi.

Február közepén a szalag�
avató ünnepséggel kezdődött, 
ahol már érezni lehetett, hogy 
kezd összejönni a nagy „Pus�
kás- család”. S hogy mi várható 
a továbbiakban? íme: a névadó 
sírjának megkoszorúzása már�
cius közepén, áprilisban a „Pus�
kás- diáknapok”, májusban a 
ballagás, az iskolatörténeti kiál�
lítás megnyitása, az ünnepi 
párttaggyűlés, júniusban a pe�
dagógusnap.

A Magyar Posta 50 000 pél�
dányban alkalmi levelezőlapot 
bocsát ki az évforduló tiszteleté�
re, s az iskolában alkalmi posta-  
hivatalt nyit és működtet a má�
jusi ballagáskor.

Az ünnepségek sorát az új 
tanév nyitása zárja. Ünnepelni 
jó! S jó dolog úgy befejezni va�
lamit, hogy vele rögtön kaput 
nyitunk. Iskoláról lévén szó, 
hát iskolakaput, új tanévet.

T. Molnár

Apróságok innen-onnan
— Doktor úr, a gyomromra 

van panaszom. Fáj és hasogat, 
pedig diétázom, hogy fogyjak.

— Én más véleményen va�
gyok, asszonyom. Ahogy elnéz�
tem több ízben, a postán a fel�
vételi ablaknál ülve, munka 
közben mindig csipeget vala�
mit. Azt hiszem, inkább a 
gyomrának van panasza önre.

*

A hivatalvezető megkérdezi 
a pénztárostól:

— Szaktársnő, hisz maga a 
túlvilági életben?

— Hát . . . hogy is mond�

jam . . .  De miért kérdi, veze�
tő szaktárs?

—-  Mert a nagybácsija, aki�
nek a temetésére a múlt héten 
kért egy nap eltávozást, most 
telefonon hívja.

*

A chicagói nagypostán éj�
szaka két kasszafúró már a ne�
gyedik páncélszekrényt feszíti 
fel keserves üggyel- bajjal, de 
teljesen üres valamennyi.

— Hagyjuk abba, öregem, 
mondja a fiatalabbik. Az idő�
sebb körülnéz, majd mérgesen 
ledobja szerszámait:

— A fene egye meg a hétpró-

bás hülyeségedet. Most veszem 
észre, hogy nem is a nagypos�
tára, hanem egy páncélszek�
rénygyárba vezettél!

*

Kint vihar tombol. A kisfiú 
az anyjához:

— Anyu, hadd menjek le, 
hogy bedobjam ezt a fontos le�
velet a postaládába.

— Szó sem lehet róla, kisfi�
am! — inti le az anyja.

— Ebben a cudar időben a 
kutyát sem szabad kiverni a 
házból. Add csak ide, majd az 
apád bedobja.

Dénes Géza

A Postás Művelődési Köz�
pont díszterme ünnepi szála. 
A kristálycsillárok csöngettyűi 
alatt hosszúszoknyás báli kerin-  
gők suhannak. A mennyezet 
freskóján gondtalan puttók. Az 
aranyfüst csík diszkréten fut 
körbe a gipszstukkó felületén. 
És aranybarna függönyök esé�
se, boltívek, zongoraszó.

A tojástartó krokodil
A postás óvodák III. ábrázo�

lókiállításán jaj de más a leve�
gő!

A Postás Művelődési Köz�
pont díszterme virágos, virágzó 
gyerekkacaj. Fölszálló hópely-  
hes csoda. Tarka lepkedísz. 
Rebbenő színesség. Sokajtós 
mesevár. Ez másfajta varázslat!

Rajzszög szemű dugóló vág�
tat piros foszforpatájú gyufalá�
bán. Harmonikamacska nyávog 
utána, csőtészta szájú, szemöl�
dökű, csillagtészta szemű. Pa�
pírkutya ugat, s mintha a hóval, 
mint labdapelyhekkel zsonglőr�
ködne a Télapó. És mesésen fé�
lelmetes a tátott szájú piros- fe-  
hér- zöld tojástartó krokodil.

Másfajta varázslat!

Kínai népm ese

A nyuszi a téli erdőn hazafelé 
menet két gyönyörű répát talál. 
Ahogy eszi nagy örömmel, 
eszébe jut az ő csacsi barátja: 
hátha éhes. Át is viszi hozzá a 
másik répát. De a csacsi nincs 
otthon, így az ajtaja előtt hagy�
ja, s hazamegy. Aznap a csacsi 
is szerencsével járt, s már jól�
lakva érkezik. A répát meglátva

A siker fokmérői

eszébe jut a barátja: bárányka. 
De mivel ő sincs otthon, úgy 
tesz, ahogy a nyuszi tett. Aznap 
a bárányka is talált káposztát 
az úton: nem éhes. De lehet, 
hogy a barátnőm, az őzike még 
nem evett ma — így gondolko�
dott, s rohanvást vitte hozzá. 
De ma ő is talált eledelt. És vit�
te az őzike a répát egyenesen a 
nyuszi házához . . .

Ezzel a mesével egyhangú, 
magabiztos győzelmet arattak a 
szegedi óvónők, s nem csupán a 
mese kedvessége miatt. Bár a 
bevezető furulyaszó „lámpalá�
zas” volt, a színrelépés már tö�
kéletes. Ötletes maszkokban, 
jelmezekben, a szereplőket báj�
jal megjelenítve, szellemes 
hangutánzással, a gyerekek fi�
gyelmét végig lekötve mutatták 
be a produkciót.

A postásóvónők, óvodai dol�
gozók mesemondó versenyének 
győztesei: Takóné Kalmár Zsu�
zsanna, Farkas Józsefné, Ki�
esőmé Kurunczi Margit, Für�
tön Jánosné és Görög Gábor-  
né. Ily módon folytatódott a 
„szegedi hagyomány”. Az első

versenyen ugyanis megosztott
II. díjjal, két évvel ezelőtt I. díj�
jal térhettek haza. Sikerült 
megvédeniük címüket. Gratulá�
lunk!

A m ese vége
De gratulálunk a „varázslat” 

szervezőinek — rendezőinek is, 
a Posta Szociális Hivatal és a 
Postás Művelődési Központ il�
letékes dolgozóinak, s a nehéz 
munkát végző zsűrinek.

A 21 versenyzőt helyhiány 
miatt itt nem lehet fölsorolni, de 
az illendőség kedvéért álljon itt 
a díjazottak neve: II. díj: Maro�
siné Váradi Andrea (II. sz. óvo�
da), III. díj: Czuczuka György-  
né (III. sz. óvoda), a Postások 
Szakszervezetének különdíja: 
Szabóné Hamech Ildikó (Deb�
recen).

Mindig öröm, tiszta, boldog 
gyermekarcokat látni. Egy- egy 
produkció sikerének igazi fok�
mérői ők. Talán az egész éle�
tünknek. Talán csak őket kelle�
ne mindig, s jól figyelnünk.

— tmg —

Készülnek a művek Neked melyik tetszik?

Vetélkedő
A munkavédelmi, közlekedésbiztonsági 

és a szabadidős balesetmegelőzési ismeretekről

A vetélkedőt a IX. fővárosi szakszervezeti 
ifjúsági napok keretében a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa, a KISZ Budapesti Bi�
zottsága a Fővárosi Közlekedésbiztonsági 
Tanács és az Országos Munkavédelmi Fel�
ügyelőség Fővárosi Munkavédelmi Felügye�
lősége hirdeti meg.

A vetélkedő célja: a balesetek megelőzése 
céljából a fiatalok munka-  és egészségvédel�
mi, közlekedésbiztonsági, valamint a sza�
badidős balesetelhárítási ismereteik bővíté�
se, azok gyakorlati alkalmazásának megis�
mertetése.

A vetélkedőn részt vehetnek a budapesti 
gazdálkodó szervezetek 3 fős csapatai. 
A csapattagok életkora nem haladhatja meg 
a 35 évet, és munkavédelmi beosztású veze�
tő vagy dolgozó, valamint gépkocsi- előadó a 
vetélkedőn nem vehet részt.

A verseny lebonyolítása:
1. A jelentkezők részére postai úton meg�

küldjük, vagy személyesen átvehetik az elő�
selejtező kidolgozandó, írásos feladatait.

2. Az írásos feladatok 1987. március 25- től 
igényelhetők levélben vagy személyesen a 
Szakszervezetek Budapesti Tanácsánál Bu�
dapest, Dózsa György út 84/B. Levélcím: 
Budapest 1415.

3. A feladatokat 1987. június 1- jéig kell be�
küldeni a fenti címre.

4. A beküldött feladatokat bírálóbizottság 
értékeli.

5. A legmagasabb pontszámot elérő 15 
csapat részt vesz az 1987. szeptemberi nyil�
vános döntőben.

A döntőben részt vevő csapatok díjazása: 
első díj 15 000, második díj 12 000, harmadik 
díj 9000, negyedik díj 6000, ötödik díj 4500, 
hatodik díj 3600 forint.

A helyezést el nem érő csapatok tárgyjuta-  I 
lomban részesülnek.

Rendező szervek
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Ha augusztus, akkor sportnapok
A Postások Szakszervezete 

nagy fontosságot tulajdonít an�
nak, hogy a tömegsportesemé�
nyek kifejezzék a tagság érde�
keit, igényeit. Ennek megfelelő�
en a lehetőségeink szerint egész 
évben rendszeres testedzési, 
sportolási lehetőséget nyújtunk 
a postás dolgozók részére.

Az egész éven át tartó sporto�
lási formák mellett jelentős sza�
badidősport rendezvényünk 
lesz nz augusztus 1—2. között 
tervezett országos postás kul�
turális és sportnapok. Hagyo�
mányos sportünnepélyünkkel 
is szeretnénk népszerűsíteni a 
testedzést, továbbá lehetőséget 
adunk a résztvevőknek sport�
felkészültségük bizonyítására.

11 postaigazgatóság és a köz�
ponti postaszervek válogatott 
játékosai a Lumumba utcai 
sporttelepen, a Római- parti 
üdülő és vízitelepen, a Népsta�

dionban és Tasson a következő 
sportágakban mérhetik össze 
ügyességüket és adhatnak szá�
mot küzdeni tudásukról.

Az asztaliteniszt férfi, női 
egyéni versenyformában bo�

nyolítjuk le. Újdonság, hogy or�
szágos versenyen első alkalom�
mal vesznek részt ebben a 
sportágban a nyugdíjasok.

Az atlétika különböző ver�
senyszámaiban egyéni és csa�
patversenyeket rendezünk. 
Köztudott, hogy a legtöbb ér�
met ebben a sportágban gyűjt-  
hetik maguknak a résztvevők. 
Jó lesz tehát a lakóhelyeken, 
háziversenyeken kocogással el�
kezdeni a bemelegítést, hogy 
augusztusban a legjobb formá�
ban álljanak a rajthoz.

A családok részére szerve�
zett játékos vetélkedők a pos�
tásnap leghangulatosabb, leg-  
szórakoztatóbb eseményei közé 
tartoznak.

A férfi és női evezős és ka�
jakversenyek résztvevői a Ró�
mai- parti vízitelepen találkoz�
nak, s a 2 kilométeres víziót 
megtétele után a stopperóra 
dönti el, ki-  a legjobb ebben a 
sportágban.

Fejelésben a férfiak körmér�
kőzés formában versenyeznek. 
A nagy postás ho- ho - horgászok 
Tasson dobják be a csalit és

próbálnak szerencsét a halak�
kal. Úgy hallottam, az utóbbiak 
reszketnek attól, hogy meg van�
nak számlálva a napjaik.

Kerékpár gyorsasági és 
ügyességi versenyt már az el�
múlt évi budapesti postásnapo�
kon rendeztünk. Ennek sikerén 
felbuzdulva gondoljuk, hogy or�
szágos szinten is nagy érdeklő�
dést vált ki ez a sportág. Nem 
kell hozzá más, csak két vállal�
kozó szellemű postás férfi és 
egy nő.

Kézilabda sportágban kíván�
csian várjuk, hogy a férfiak 
vagy a nők játéka lesz- e a szín�
vonalasabb, izgalmasabb.

Egész biztos viszont, hogy iz�
galmakban nem lesz hiány a 
labdarúgópályákon. Ezt a 
sportágat férfiak, nők és öreg�
fiúk részére szervezzük meg.

A lábteniszben a labda 
zsonglőréi vesznek részt.

Lövészetben a jó szemű és 
biztos kezű postás versenyzők�
re lesz szükség.

Valószínű, hogy izgalmas 
mérkőzések elé nézhetünk a 
férfi, női röpíabdameccseken.

A szellemi sportok kedvelői, 
a sakkozók is bizonyára várják 
már e rangos verseny időpont�
ját.

Teke sportágban az elmúlt 
évben Szegeden találkoztak 
egymással a legjobbak. Az idén 
országos verseny keretében 
Budapesten nyílik lehetőség az 
újbóli bizonyításra.

Egyre nagyobb népszerűség�
nek örvend a postások körében 
is a tenisz. A Népstadion meg�
felelő feltételeket nyújt majd a 
játékosoknak a versenyzéshez.

A tollaslabda versenyeket 
férfi és női párosok részére 
szervezzük meg.

A fiatalabb korosztály, a 
6—12 éves korú fiúk és lányok 
részére úszóversenyeket szer�
vezünk a Római- parti postás�
üdülőben.

A sportversenyek mellett lát�
ványosnak ígérkezik a Postás 
Repülő és Ejtőernyős Klub be�
mutatója. Az érdeklődők szá�
mára pedig bizonyára kellemes 
kikapcsolódást, szórakozást je�
lent a kulturális rendezvény.

T. S.

Dr. Szentgyörgyi Imre  

t á j fu tó  emlékverseny

1987. április 19.

A naptár jóvoltából az idén 
húsvétkor lesz a Nemzetközi 
Postás Kupa tájékozódási futó�
verseny a Gerecse hegységben, 
a Szárliget és Nagyegyháza kö�
zött elterülő Zuppa- tető környé�
kén. A versenyközpont és a cél 
Nagyegyházáról, illetve az 
M l- es autópálya óbaroki parko�
lóhelyétől irányítótáblák segít�
ségével közelíthető meg.

A verseny védnöke a Buda�
pesti Postaigazgatóság, így az 
elit kategóriák győztesei és he�
lyezettjei az általa felajánlott 
tiszteletdíjakat vehetik át.

A Postás Kupa második nap�
ján, húsvét vasárnapján egy új�
szerű kezdeményezésben lehet 
részük a postás dolgozóknak. 
A rendezők első alkalommal ír�
ták ki a dr. Szentgyörgyi Imre 
tájfutó emlékversenyt, amely a 
Budapest 70- es postahivatal 
volt dolgozójának, a tájfutó 
szakosztály tavaly elhunyt ve�
zetőjének állít emléket, ugyan�
akkor lehetőséget ad a postás

dolgozóknak és hozzátartozóik�
nak, hogy tömegsportverseny 
keretében mérhessék össze fizi�
kai felkészültségüket és tájéko�
zódási készségüket.

Ezen az utóbbi versenyen 
csak tájfutó minősítéssel nem 
rendelkező postás dolgozók és 
hozzátartozóik állhatnak rajt�
hoz. Versenyforma: 2 fős csa�
patverseny, a tájfutó versenyek 
szabályai szerint rendezve; áp�
rilis 1- ig nevezhetnek az érdek�
lődők, a kiküldött kiírás szerint.

A győztesek és a helyezettek 
a Postások Szakszervezetének 
tiszteletdíjait nyerik el. Az a 
postaszerv, amelyik a legtöbb 
pontot gyűjti össze, 1 évig védi 
a szakszervezet vándorserlegét.

Minden érdeklődőt szeretet�
tel várunk, reméljük, hogy a 
Nemzetközi Postás Kupával 
egyidőben és helyen lebonyolí�
tandó emlékverseny minden 
postás dolgozónak jó kikapcso�
lódást és igazi sportélményt fog 
jelenteni. Rendezőség

Magunkat ajánljuk
Talán még olvasóink sem 

tudnak eleget a postások sport�
egyesületeiről, pedig a Postás 
Dolgozó rendszeresen ad tájé�
koztatást működésükről, ered�
ményeikről. Valószínű, hogy 
még kevesebben szereztek tu�
domást arról, hogy a Budapesti 
Postás Sport Egyesület PSE-  
híradó címmel új lapot indított. 
Pedig egy alkalommal, tavaly 
ősszel már kezükbe vehették a 
sport iránt érdeklődő postások 
egyesületük folyóiratát. Hogy a 
híradó mielőbb rátaláljon rend�
szeres olvasóira, egy mintapél�
dány megküldésével a fővárosi 
szakszervezeti bizottságokat

kértük meg arra, hogy tegyék 
közismertté a tagság körében.

A PSE- híradó évente két al�
kalommal (márciusban és szep�
temberben) keresi meg olvasó�
it, bőséges tájékoztatást nyújtva 
az egyesület életéről, bőven il�
lusztrált riportokban ad számot 
a szakosztályokban folyó terv�
szerű munkáról, az utánpótlás�
nevelés kérdéseiről, a Postások 
Szakszervezetével közösen ren�
dezett tömegsport- megmozdu�
lásokról, arról, hogy az egyesü�
let milyen erőfeszítésekkel 
igyekszik hozzásegíteni a postá�
sokat a rendszeres sportolás le�
hetőségeihez. Ezenkívül hírek�
ben számol be az egyesület éle�
tében zajló fontosabb esemé�
nyekről, a bajnokságok állásá�
ról táblázatokat, továbbá ver�
senynaptárt közöl.

Kedves Olvasónk!
Március vége felé megjelenik 

a második évfolyam 1. száma. 
Színes borítója, szerény, de ízlé�
ses kivitelezése remélhetőleg 
felkelti érdeklődését. Példá�
nyonkénti mindössze 4 forintos 
árának ellenében jó olvasmányt 
ígér. Keresse szakszervezeti bi�
zottságánál, a sportfelelősnél! 
Örülnénk, ha előfizetőnkként 
üdvözölhetnénk.

A PSE- híradó
szerkesztősége

1. Kiindulóhelyzet: kis ter�
peszállás, karok oldalsó közép�
tartásban. 1. ütem: emelkedés 
lábujjállásba. 2. ütem: ereszke�
dés kiindulóhelyzetbe. 3. ütem: 
emelkedés sarokállásba. 4. 
ütem: kiindulóhelyzet.

2. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kéz a mell előtt. 1—2. ütem:

könyökhúzás kétszer hátra. 
3—4. ütem: kamyújtással ma�
gastartásba, karhúzás kétszer 
hátra.

3. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás ujjfűzés a test mögött. 1—3. 
ütem: törzshajlítás előre három�
szor karhúzással a fej fölé. 4.

ütem: törzsnyújtással kiinduló�
helyzetbe.

4. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
Láb-  és karrázással izomlazítás.

5. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: karlendítés lefelé, 
karkeresztezés a test előtt. 2.

ütem: karlendítés vissza a kiin�
dulóhelyzetbe. 3—4. ütem: 
törzshajlítás hátra kétszer (te�
nyér lefelé).

6. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kéz a csípőn. 1—3. ütem: 
törzshajlítás balra háromszor, 
jobb karlendítéssel magastar�
tásba. 4. ütem: kiindulóhelyzet. 
5—8. ütem: ellenkező oldalra is.

7. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok jobb oldalsó közép�
tartásban. 1—4. ütem: törzsfor�
dítás balra négyszer, páros kar�
lendítéssel bal oldalsó középtar�
tásba (fejjel követni a karok 
mozgását). 5—8. ütem: ellenke�
ző oldalra is.

8. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1—3. ütem: guggolótámaszba 
ereszkedés, rugózás háromszor. 
4. ütem: kiindulóhelyzet.

9. Kiindulóhelyzet: kis ter�
peszállás. 1—4. ütem: mérsé�
kelt törzshajlítás előre kilégzés�
sel. 5—8. ütem: törzsnyújtás 
karemeléssel oldalsó rézsútos 
magastartásba, belégzéssel.

Hamar Gábor

Az idei tél kemény hidegével 
nagyon megviselt bennünket! 
Éppen ezért a szokásosnál is 
jobban várjuk, hogy kilábal�
junk belőle. Március lévén jo�
gos a reményünk. S mi már ke�
resztrejtvényünkben a tavaszt 
idézzük. Beküldendő a vízszin�
tes 1., 28., 39., 45. és a függőle�
ges 11.

VÍZSZINTES:

1. A Walkürben ez a hős 
énekli a tavaszi dalt. 8. A cipő 
része. 12. Kenő. 13. Fogda 
(nép.). 14. Rita egyneműi. 15.
. . .  poetica. 16. Gesztenye. 17. 
Vonatkozó névmás. 18. Welles, 
amerikai filmrendező, filmszí�
nész személyneve. 19. Duna-  
parti város az NSZK- ban. 20. 
Az avatni ige egyik alakja. 21. 
Éjfélig tart. 22. Ömleszt. 23. 
A függő (ford.). 24. A per egyik 
oldala, (ford.). 25. Folyó Olasz�
országban. 26. Egy bizonyos 
munkahely. 27. Angol tó. 28. 
A tavasz, a virágok római is�
tennője. 29. Bérszállítás. 31. 
Dubrovnik olasz neve. 33. Part 
menti öböl. 34. Régi mértékegy�
ség. 35. Meg akarunk válni tőle. 
36. Népszerű, popénekes. 39. 
A szerelmi dalok múzsája. 40. 
Amiből nemrégiben elegünk 
volt. 41. Bő. 42. Piros színű 
nedv. 43. A Volga mellékfolyó�
ja. 44. Tengeri homokpad. 45. 
A „Tavaszra jósolok i t t” című 
költemény írója, személynevé�
nek kezdőbetűjével.

FÜGGŐLEGES:
1. Testünk bal oldalán talál�

ható. 2. A Halotti beszéd szava. 
3. Tojás, németül. 4. Kis mér�
tékegység. 5. Ilyen ezerjó is 
van. 6. Ungvár folyója. 7. Bizta�
tó szócska. 8. Ez a káposzta na�
gyon finom. 9. Dal (ford.). 10. 
Ipari növény. 11. Botticelli fest�
ménye, melynek címe tavaszt 
jelent. 13. Szlovákiai város. 16. 
Riadó (ford.). 17. Énekhang. 18. 
Gyermekintézmény. 19. Ólasz 
egy. 20. Görög piactér. 21. Ked�
velt tészta- szórat. 22. Dalmű. 
23. Kelet- európai nép. 24. Vad�
állat (ford.). 26. Női becenév. 
27. Város, tó Svájcban. 28. Af�
ganisztán része! 29. Egy hara�
pás. 30. Igen, szlovákul. 32. 
Osztrák és román gépkocsijel. 
33. Odatapad. 36. Traktormár�
ka. 37. Névelős francia kártya�
szín (ford.). 38. Égési termék. 
40. A három a kislány egyike. 
42. Vidám, nemzetközi találko�
zó. 44. Háziállat.

— Bánhidi — '

Beküldési határidő: április 7.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A tél börtöne nem 
fújja, pedig csak egy szem pici 
cinege.

Könyvutalványt nyertek: 
Akács Miklósné (Mocsa), Bori 
Zsuzsa (Érd), Ecsedi Lászlóné 
(Komárom), Pallér Gábomé 
(Budapest).

NÉPSZA VA FUTÁS ’87
A szakszervezeti mozgalom az egészséges életmódra 

való nevelést, a rendszeres testedzést, a tömegsport nép�
szerűsítését alapfeladatának tekinti.

A SZOT testnevelési és sportosztálya a Népszava Lap-  
és Könyvkiadóval karöltve

1987. április 18- án délelőtt
rendezi a „Népszava ’87” hagyományos futóversenyét, 
amelyen nemre és korra való tekintet nélkül bárki részt 
vehet.

A sporttalálkozót Budapesten a Népligetben az Épí�
tők Sportpálya előterében rendezzük.

9- kor családi futás (szülők és gyermekek 3 fő) 1600 
méter, 9.30: nők futása 2500 méter; 10- kor a férfiak futá�
sa 5000 méteren, 11- kor ünnepélyes eredményhirdetés.

A sportprogrammal együtt 10- 14 óráig szórakoztató 
programot rendezünk. Lesz tombola, büfé, kirakodóvá�
sár.

A résztvevők között „Népszava ’87” feliratú trikót 
osztunk ki. Sorsolással még számos más ajándék nyer�
hető.

Üzemek, iskolák, intézmények csoportos indulása ese�
tén a szervezők külön jutalomban részesülnek.

SZOT testnevelési és sportosztálya 
Népszava Lap- és Könyvkiadó
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