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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az elmúlt év legjobbjai
Az 1986. évi munkaverseny�

eredmények alapján a középfo�
kú postaszervek „Kiváló Igaz�
gatóság, Hivatal, Üzem stb.” cí�
mért folyó versenyébe vala�
mennyi postaszerv nyújtott be 
pályázatot. A kiírt feltételrend�
szer alapján történt az értéke�
lés, amelynek centruma a VII. 
ötéves tervi feladatok időará�
nyos végrehajtása volt.

A szervezet- korszerűsítés, a 
tervezési rendszer formálása a 
belső közgazdasági szabályozó-  
rendszer finomítása, a szolgál�
tatás-  és gazdaságpolitikai igé�
nyek igen komoly követelmé�
nyek elé állították a középfokú 
postaszerveket 1986- ban is. Di�
cséretre méltó tehát az az ered�
mény, amely alapján a komplex 
értékelés több postaszerv eseté�
ben is a kiváló szint elérését 
mutatta, s kizárásra ez évben 
nem került sor.

Hogy mégis csak három — 
egy kiváló és két dicsérő — elis�
merést ítéltünk meg, annak 
egyrészt a népgazdaság 1986.

évi eredményének tükröződése 
az oka, másrészt az, hogy a Ma�
gyar Posta eredménye is — 
igaz, csak kis mértékben —, de 
a tervezett alatt maradt. A ki�
tüntetettek ez évben tehát a szó 
szoros értelmében is a jók közül 
a legjobbak lettek.

A Soproni és a Miskolci Pos�
taigazgatóság versenyeredmé�
nyei Étlapján szinte érintetlenül, 
vita nélkül került az első két 
helyre. A tulajdonképpeni ver�
senyfutás csak a harmadik ki�
tüntetésért folyt, és itt a szolgál�
tatás színvonalában elért, vala�
mint a költségérzékeny, haté�
kony gazdálkodás terén elért 
eredmény döntött a pécsiek ja�
vára.

A három kitüntetett posta�
szerv mellett mindenképpen di�
cséret illeti eredményéért a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság, a Szegedi Postaigazgató�
ság, a Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság, és a „ki�
sebbek” közül a POTIBER, az 
Építési Üzem, valamint a POKI 
kollektíváját.

Dicsérő Oklevél a miskolciaknak. . .

A Kiváló cím tulajdonosa

Ismét a soproni kollektíva, és 
ez egyre inkább nem véletlen. 
Igazolódni látszik, hogy a sop�
roniakat nem kényelmesítették 
el az előző tervidőszakban elért 
kiváló eredmények, és az értük 
kapott számos elismerés.

A minősítési szempontok kö�
zül a két kiemelt mutató — a 
szolgáltatás és a gazdálkodás — 
alapján az ő eredményük a leg�
jobb, és a további minősítési 
szempontok is az elsők közé so�
rolják őket.

Szolgáltatásaik színvonalá�
nak javulását tükrözi, hogy a 12 
óráig bejelentett honos hibákat 
a tárgynapon teljes mértékben 
kivizsgálták, behatárolták, a hi�
bákat 48 órán belül maradékta�
lanul elhárították. A postafor�
galmi szolgálatban 10 percen 
túli várakozás nem volt, s az 5 
percen belüli várakozók aránya 
is kedvezően alakult.

1986- ban a Soproni Posta-  
igazgatóságnál a termelékeny�
ségi színvonal — amely a terü�
leti igazgatóságok közül náluk 
a legmagasabb — 101,2 száza�
lékra alakult. A készletgazdál�
kodást 102,3 százalékra, a beru�
házások pénzügyi tervét 153,3 
százalékra, az aktiválási elő�
irányzatot pedig 136 százalékra 
teljesítették.

Önálló munkagép- kezelősé-  
get alakítottak ki a soproni Há�
lózatépítő Üzemnél. A munka-  
gép- kezelőség hatáskört kapott 
az időnkénti szabad kapacitás 
külső lekötésére. A gépek javí�
tása és az alkatrészellátás is 
centralizált, az irányításban 
nincsenek áttételek, ami keve�
sebb és eredményesebb mun�
kával járt.

A távközlési berendezések 
fenntartási ráfordításai a terve�
zettet meghaladták. Az erre fel�
használt munkaóra- ráfordítás 
az előirányzottnál 1,8 százalék�

kal magasabb. Az előre ki nem 
tűzött feladatok közül jelentős, 
hogy a közületek által üzemel�
tetett tévékészülékek bejelenté�
sének ellenőrzésével 615 vevő-  
készüléket jelentettek be, s 
mintegy 500 000 forint díjat 
szedtek be visszamenőlegesen.

Munkavédelmi tervüket 
106,6 százalékra, szociális ter�
vüket 114,5 százalékra teljesí�
tették. 409 dolgozó munkakö�
rülményeit javították, többek 
között 8 kispostaház átadásá�
val, 12 kisposta korszerűsítésé�
vel.

Megújulási készségüket tük�
rözi — igaz a korábbiakhoz ké�
pest szerényebb —, de pozitív 
eredményük az újítómozgalom�
ban. Az elfogadott újítások szá�
ma 7 darabbal, a hasznosított 
újításoké 21 darabbal nőtt. Az 
újítómozgalom továbbfejleszté�
se végett kibővítették a szakvé�
leményezők körét végrehajtó 
szerveiknél.

A köztulajdon védelme céljá�
ból október hónapot társadal-  
mitulajdon- védelmi hónappá 
nyilvánították. Növelték az el�
lenőrzések számát. Ennek kö�
szönhető, hogy a károkozások 
száma 1986- ban 8 százalékkal 
csökkent. Kedvezőtlen viszont, 
hogy a kárösszeg 19,8 százalék�
kal emelkedett. A térülési ösz-  
szeg azonban lényegesen javult 
1985- höz képest. A veszteség�
ként elszámolt összeg csaknem 
a felére csökkent az elmúlt év�
ben.

A szocialista munkaverseny-  
mozgalomban a tartalmi fejlő�
dés mellett mennyiségi növeke�
dés is volt. A szocialista brigá�
dok száma az év folyamán 
285- ről 310- re, a taglétszám 
3051- ről 3249- re növekedett, a 
szervezettség kiemelkedő, 58,5 
százalék. Az ifjúsági egyéni ver�
senyben 381- en vettek részt, a 
fiatalok 12,8 százaléka.

A Miskolci Postaigazgatóság�
nál a termelékenységi színvo�
nal 101,2 százalékra alakult, 
készletgazdálkodásuk a teljesít�
ményi terv túlteljesítésével ki�
emelkedő színvonalon 95,9 szá�
zalékra teljesült.

A távközlési szolgáltatás mű�
szaki színvonalának emelésé�
ben végzett tevékenységüket a 
minőségi mutatók teljesítéséért 
a távközlési szakosztály az első 
helyre sorolta.

Beruházási pénzügyi tervü�
ket 133,4 százalékra teljesítet�
ték. Az 1986- ban üzembe helye�
zett 10 800 állomáskapacitással, 
1200 távhívó ívkapacitással, a 
csatlakozó helyi és körzetháló�
zat- bővítésekkel elősegítették a 
távbeszélő- szolgálat magasabb 
színvonalra emelését.

Az igazgatóság szervezési te�
vékenysége kiemelkedő, önma�
gához viszonyított fejlődése is 
jelentős. Sokrétű, központi kon�
cepciókat támogató szervezé�
sek, a számítóközpont üzembe 
helyezése után a típusrendsze�
rek adaptálása, saját alkalmazá�
sok kidolgozása, eredményes 
társpostaszervi együttműködés, 
a korszerű szervezéstechnika

igénybevétele révén — hason�
lóan a távközléshez — az első 
helyen rangsorolták.

Az üzemi balesetek száma a 
bázisévhez képest ugyan mini�
málisan növekedett, más posta-  
igazgatóságokhoz viszonyítva 
mégis igen kedvező helyen áll. 
Munkavédelmi tervezési gya�
korlata példás, munkavédelmi 
és szociális tervét a tervezett�
nek megfelelően teljesítette.

Az igazgatóság 1986- ban szá�
mos intézkedést tett a tt- károk 
megelőzése, valamint a felme�
rült károk csökkentése céljából. 
A káresetek száma a bázishoz 
viszonyítva jelentősen csök�
kent. A társadalmi tulajdon fo�
kozott védelme, illetve a meg�
előzés végett fokozták az ellenőr�
zések számát és mélységét. Is�
métlődő KRESZ- oktatásban ré�
szesítették a gépjárművezető�
ket, a közmű és mélyépítő vál�
lalatok részére ankétot tartottak 
stb.

A szocialista munkaverseny-  
mozgalom jelentős helyet foglal 
el az igazgatóság munkájában, 
ezt támasztják alá az évek óta 
elért kiemelkedő teljesítmé�
nyek és eredmények.

...é s  a pécsi kollektívának

Az V. ötéves tervidőszak 
egyik favoritja ismét felzárkó�
zott az élvonalhoz. Szívós, ke�
mény, kitartó munka eredmé�
nye, hogy a Pécsi Postaigazga�
tóság kollektívája ismét a kitün�
tetettek sorában foglal helyet. 
Szolgáltatási színvonalban a 
második helyre, az önmagához 
képesti gazdálkodásban az el�
sők közé tornázta fel magát a 
pécsi terület, és ez mindenkép�
pen figyelemre méltó teljesít�
mény.

A termelékenység színvonallá 
101,4 százalékra alakult, a kész�
letgazdálkodás 100,1 százalékra 
teljesült. A beruházások pénz�
ügyi tervének teljesítése 108 
százalékos volt.

Jelentősebb munka-  és 
üzemszervezési intézkedéseik:

— 1986. október 1- jétől bein�
dult a javító-  és szerelőüzem,

— június 16- án Pécs város 
meghatározott területeire kör�
zeti telefonkötvényt hirdettek 
meg. 3930 lakossági és 267 kö�
zületi kötvényt jegyeztek, ösz-  
szesen 124,6 millió forint érték�
ben,

— 1986 elején indult a szá�
mítógépes főkönyvi könyvelés, 
amely saját fejlesztésű rendsze�
rük, és amit postaszintű adaptá�
lásra is felajánlottak.

Az igazgatóság területén ta�
valy júliusban, illetőleg augusz�
tusban 12 postahivatalnál indí�
tották be a valutabeváltási szol�
gálatot. Az év során 24 912 té�

telben 33 millió forintért vásá�
roltak konvertibilis és rubelel�
számolású valutát, illetve vál�
tottak be OTP- csekket.

Azért, hogy postaforgalmi 
feladataikat minél jobb színvo�
nalon, illetőleg minél gazdasá�
gosabban bonyolítsák le, a leg�
jelentősebb forgalmú (IV—VI. 
osztályú) hivatalok 1986. január 
1- jétől kezdődően ösztönző 
rendszerben részesülnek. A hi�
vatalok részére 15 tevékenysé�
get jelöltek meg, amelynek mi�
nél eredményesebb teljesítésé�
hez bizonyos összegű jutalmak 
kapcsolódtak.

A távközlési minőségi muta�
tók javítására, tekintettel annak 
bevételnövelő hatására, széles 
körű programot hajtottak vég�
re. Az intézkedés hatékonysá�
gának fokozására, a belső érde�
keltség megteremtésére, ered�
ményhez kötött belső pályáza�
tot írtak ki. Ennek köszönhető, 
hogy a távközlési szakterületen 
a forgalmi és műszaki mutatók 
egyaránt lényegesen javultak.

Az igazgatóság területén a 
szocialista munkaversenyben 
már 1985- ben elkezdődött és 
1986- ban bontakozott ki telje�
sen az érdekeltségi rendszerhez 
kapcsolódó versenypályázati 
rendszer. A szocialista brigádok 
gyorsan reagáltak az új lehető�
ségekre, konkrét feladatokat 
vállalva és teljesítve segítették 
az eredmények javítását.

Mészáros József

A Magyar Posta elnöke és a Postások Szakszerveze�
tének Elnöksége az 1986. évi munkaversenyben elért 
eredményeik alapján:

KIVÁLÓ IGAZGATÓSÁG 
kitüntetésben részesíti

a Soproni Postaigazgatóság;

DICSÉRŐ OKLEVÉL
elismerésben

a Miskolci Postaigazgatóság és 
a Pécsi Postaigazgatóság

dolgozó kollektíváját.

*

A szocialista brigádok versenyében elért kiemelkedő 
teljesítményükért a

Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Brigádja,
egyidejűleg a

Posta Kiváló Brigádja
elismerést nyerte el a

Helyközi Távbeszélő Igazgatóság Törekvés kábelsze�
relő szocialista brigádja;

a Posta Kiváló Brigádja 
kitüntetést kapta

a Kandó Kálm án műszerészbrigád (Miskolci Javító 
és Szerelő Üzem),

a Barátság műszerészbrigád  (Fejér Megyei Távköz�
lési Üzem),

a Petőfi Sándor műszerészbrigád (Győri Mikrohullá�
mú Állomás),

a Széchenyi István beruházók szocialista brigádja 
(Posta Beruházó és Tervező Intézet),

a Május 1. műszerészbrigád (Budapesti Postaigazga�
tóság POFÜ),

a Villám távbeszélő- kezelő brigád (Nyírbátor posta-  
hivatal),

a Scarbantia gépkocsiszerelő brigád („Ifjúsági” jel�
zővel) (Gépjármű Szállítási Üzem, Sopron),

a Petőfi Sándor hírlapárus ügyintéző brigád (Hír�
lap-  és Postaszállítási Igazgatóság),

a Csele műszerészbrigád (Baranya Megyei Távközlé�
si Üzem),

a Váraljai Vilmos tudományos munkatárs szocialis�
ta brigád (Posta Kísérleti Intézet),

a Béke és barátság távbeszélő- kezelő brigád (Győr 1 
postahivatal),

a Dózsa kézbesítő brigád (Miskolc 1 postahivatal), 
a Terv terv-  és anyaggazdálkodó brigád (Budapesti 

Távbeszélő Igazgatóság),
az Egyetértés gépkocsivezető brigád (Magyar Posta 

Központja),
a Szondi műszerészbrigád (Nógrád Megyei Távköz�

lési Üzem),
az Összetartás raktárkezelő brigád (Posta Anyag-  és 

Értékcikk Hivatal),
a dr. M ünnich Ferenc műszerész- , gépészbrigád (To�

kaji Televízió Állomás),
a Zrínyi Miklós műszerészbrigád (Posta Javító 

Üzem),
a Ho Si Minh műszerészbrigád (Posta Járműtelep 

Fenntartási Üzem),
az Együttműködés távolsági jegyzékelőbrigád (Kis�

kunfélegyháza 1 postahivatal),
a Dózsa György betonelemgyártó brigád (Posta Épí�

tési Üzem),
a Petőfi Sándor kézbesítőbrigád (Fadd Postahivatal), 
a Neum ann János számítógépes üzemmérnök, m ű�

szerészbrigád (Posta Számítástechnikai és Elszámolási 
Intézet), valamint

a Dózsa György csomagrakodó brigád (Hírlap-  és 
Postaszállítási Igazgatóság).



Mit találhatunk 
a szám ok m ögött?

Minden szakszervezeti 
alapszervezet évindító feladatai 
között fontos helye van az el�
múlt mozgalmi évről készíten�
dő statisztikának. Régi igazság, 
hogy nem attól jó  egy statiszti�
ka, ha tele van adatokkal, ha�
nem ha a vizsgált terület lénye�
ges, jellemző összetevőit tartal�
mazza. Ezeket érdemes elemez�
ni, majd következtetésekre jut�
ni.

Hasonlóan gondolkodhattak 
a döntést hozók is, mert az 
1986- os évről készített mozgal�
mi statisztikában az előző évek 
269 kérdésével szemben most 
csak 119- re kellett válaszolni, 
ami 56 százalékos csökkenés. 
Ezt a tényt azok tudják igazán 
értékelni, akik túl vannak már 
egy- két statisztikai jelentésen.

Az alábbiakban az adatokból 
kiragadva egy témát közelít�
sünk meg: az alapszervezetek�
ben az elmúlt négy esztendő�
ben hogyan alakultak a szak-  
szervezeti csoporttaggyűlések, 
számszerűleg, tartalmilag a ket�
tő mennyire hatott egymásra?

Hány cső-  A cs°??rt Csoporton-
Év portban volt se ként; átlag

. . .  száma össze-  , , , , ,  
gyűlés százalékbansen

1983 2988 9 254 3,1
1984 3368 10 791 3,2
1985 3476 11 446 3,3
1986 3512 12 391 3,5

Mit mutatnak a számok?
Az elmúlt tíz esztendő tapasz�

talatai alapján már többször 
megállapított tény, hogy a szak-  
szervezeti mozgalmi munkában 
az alapszervezeti munkának 
meghatározó láncszeme a bizal�
mi. A társadalmi fejlődés kikö�
vetelte és a szakszervezeti moz�
galom e társadalmi igénynek

felelt meg, amikor 1976- ban 
meghatározta a bizalmi jog-  és 
hatáskörét.

1977- ben kialakították az üze�
mi demokrácia fórumrendsze�
rét. A Minisztertanács és a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa 1982- ben együttesen ha�
tározott a munkahelyi demok�
rácia továbbfejlesztéséről. Az 
MT—SZOT határozat alapján a 
Postások Szakszervezetének El�
nöksége és a Magyar Posta el�
nöke közös szabályozást adott 
ki e témakörben.

A közös szabályozás célja: a 
szakmai és szakszervezeti szer�
vek közötti társadalmi munka-  
megosztás továbbfejlesztése:

•  az intézményes munkásel�
lenőrzés,

•  a szakszervezet társadalmi 
kontrollszerepének kiterjeszté�
se,

•  annak tudatosítása, hogy 
csak a kötelességek teljesítése 
alapozhatja meg a jogok gya�
korlását.

A munkahelyi demokrácia 
feltételezi és egyben igényli a 
bizalmiak felelősségteljes és 
egyre önállóbb munkáját.

A számokból is kitűnik, hogy 
a szakszervezeti csoportok, a 
csoportok munkáját szervező 
bizalmik éltek a munkahelyi 
demokrácia által nyújtott lehe�
tőségekkel.

A szakszervezeti csoportgyű�
léseket tartók egyre szélesebb 
köre, a gyűlések számának nö�
vekedése, és e gyűlések tapasz�
talatai jelzik azt a jogos igényt, 
hogy saját sorsukról az érintet�
tek dönthessenek.

Meszlényi Ferenc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fiatal munkások munkáskáderképző tanfolyamára

A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézete az 1987/88- as 
oktatási évben alapfokú vezetőképző tanfolyamot indít.

A tanfolyam célja a tehetséges szakmunkások, fizikai ál�
lományú dolgozók, közvetlen termelésirányító fiatalok 
komplex felkészítése a munkahelyi gazdasági, politikai ve�
zetési feladatok ellátására.

A tanfolyam résztvevői megismerkednek a vezetés, 
gazdaságpolitika, munkajog, szociálpolitika alapkérdései�
vel, a munkahelyi kollektívák érdekképviseletével és vé�
delmével, a szakszervezeti mozgalom kérdéseivel.

Pályázati feltételek

•  munkásállományú vagy közvetlen termelést irányító 
munkakör,

•  szakszervezetben vagy ifjúsági mozgalomban szer�
zett tisztségviselői gyakorlat,

•  35 év alatti életkor,
•  egy hónapnál hosszabb időtartamú mozgalmi iskolai 

képzésben eddig nem vett részt.
Pályázhatnak egyének, illetve szakszervezeti bizottsá�

gok, párt-  és KISZ- szervezetek, vállalatok, intézmények 
egy vagy több személlyel.

A pályázatokat 1987. július 31- ig kell benyújtani a Pos�
tások Szakszervezetének szervezési és káderosztályára 
(cím: Budapest, Postafiók 14. 1406).

Az egyéni pályázatok benyújtása csak a szakszervezeti 
bizottságon keresztül lehetséges.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
O önéletrajzát,
O személyi lapját,
O az szb javaslatát, amit a szakszervezeti bizalmi, az il�

letékes gazdasági vezető és a pártalapszervezet titkára alá�
írt.

Az egyéni pályázatokat az alapszervezeteknek akkor is 
tovább kell küldeniük a Postások Szakszervezetének, ha a 
pályázó kérelmét az szb nem támogatja.

A pályázatokat a SZOT és a Postások Szakszervezeté�
nek szervezési és káderosztálya bírálja el. A döntésről a 
pályázók 1987. szeptember 30- ig értesítést kapnak.

Egyéb tudnivalók

A tanfolyam helye: Balatonfüred SZOT Oktatási Intézet.
Ideje: 1987. november 16- tól 1988. április 15- ig.
Napi tanulmányi elfoglaltság: 8 óra.
A tanfolyam költségeit a Szakszervezetek Országos Ta�

nácsa fedezi.
A tanfolyam ideje alatt a hallgató vállalatától átlagkere�

setet kap.
A hetenkénti hazautazásokhoz az útiköltséget az intézet 

téríti.
SZOT Balatonfüredi Oktatási 

Intézet igazgatósága

Megemlékezés a 
Tanácsköztársaság 

megalakulásának 

68. évfordulójáról

A Szocialista Hazáért Érdem�
renddel kitüntetett postások, 
szakszervezetünk veteránjai és 
a volt vöröskatonák ismét ösz-

szegyűltek szakszervezetünk 
székházában, hogy megünne�
peljék a Tanácsköztársaság 
megalakulásának évfordulóját. 
Cs. Németh Lajos színművész 
Ady Endre Rohanunk a forra�
dalomba című versét mondta 
el.

Az évforduló jelentőségét 
Skultéti Antal méltatta, majd 
Szabados Lászlóné és Reiff Fri�
gyes megkoszorúzta a Postás 
Vörösezred hősi halottainak 
emléktábláját.

N. A.

KITÜNTETÉSEK
A Forradalmi Ifjúsági napok alkalmából

Szakszervezeti Munkáért Oklevelet
kapott Kovács László szb- titkár (Heves Megyei Táv�
közlési Üzem, Eger).

A Nemzetközi Nőnap alkalmából 
Elnöki Elismerést

kapott Stillem é Sréder Róna TT- tag (Budapesti Posta-  
igazgatóság).

A Propagandisták Napja alkalmából
Szakszervezeti Munkáért Oklevél

kitüntetést kapott Dávid Ernő propagandista (Anyag-  
és Értékcikk Hivatal).

Delegációnk az olasz 
postás szakszervezetnél

Április 21- én Gricsemé 
Heszky Enikő főtitkár vezetésé�
vel 3 tagú küldöttség utazik 
Olaszországba az Olasz Postás 
és Távközlési Dolgozók Szak-  
szervezetének meghívására.

Küldöttségünk tanulmányoz�
za a társszakszervezet tevé�

kenységét, az olasz postások 
élet-  és munkakörülményeit. 
Megújítja az olasz és magyar 
postás dolgozók közötti csere�
üdültetések szerződéseit. Részt 
vesz a magyar postás amatőr 
képzőművészek római képkiál�
lításának megnyitóján. K. J.

Szakszervezeti részvétel 
a mozgóbérek kialakításában

A közelmúltban szakszerveze�
tünk központját több esetben ke�
resték meg azzal a kérdéssel, 
hogy a szakszervezeti bizalminak 
a prémium megállapításánál 
van- e jogosítványa, s ha igen, mi 
ez a jogosítvány?

Mielőtt konkrétan megválaszol�
nánk a feltett kérdést, nézzük 
meg, miért került e téma most az 
érdeklődés középpontjába?

Gondolom, hogy e cikk olvasá�
sa előtt már mindenki elolvasta 
előző • számunk vezércikkét, 
amely a VII. ötéves terv megvaló�
sítását elősegítő bérfelosztási és 
felhasználási elvekről, s az 1987. 
évi bérpolitikáról és a bérfejlesz�
tés konkrét felosztásáról adott tá�
jékoztatást.

A bérfelosztás számaiból látha�
tó, hogy a központi elosztásban 
— a népgazdasági igényekkel 
összhangban — a teljesítményelv 
dominál. A középfokú postaszer�
vek a bérfejlesztésnek mintegy a 
kétharmadát meghatározott telje�
sítményszint, illetve a feladatok 
megvalósításának arányában 
nyerhetik meg, illetve használhat�
ják fel. A középfokú postaszervek 
a kitűzött célt csak úgy tudják el�
érni, ha ezeket az igényeket — 
konkretizálva — továbbítják a 
végrehajtó egységek felé. A fel�
adatokat a végrehajtásban pedig 
elengedhetetlenül a csoport, vagy 
az egyén szintjén határozzák 
meg.

A középfokú postaszerveknek 
úgy kell kialakítaniuk bérpoliti�
kájukat, hogy az elősegítse a kü�
lönböző szintekre lebontott fel�
adatok teljesítését. Ezért a bérfej�
lesztések felosztása során — a 
Magyar Posta VII. ötéves tervre 
szóló bér-  és jövedelempolitikai 
irányelveiben meghatározott ha�
táskörrel élve — a postaszervek�
nél egyre inkább előtérbe kerül a 
mozgóbér, a prémium és a célju�
talom rendszerek kialakítása, al�
kalmazása.

Ahogyan szélesedik a mozgó�
bér, a prémium és a céljutalom 
köre, egyre többen kérdezik, 
hogy miként vesznek részt ebben 
a szakszervezeti szervek és a bi�
zalmiak?

Mielőtt még a szakszervezeti 
részvétellel foglalkoznánk, tekint�
sük át a prémium fogalmi megha�
tározását.

Mi a prémium?

A prémium a dolgozó részére 
előre meghatározott szintet meg�
haladó mennyiségi, minőségi 
vagy gazdaságossági eredmény 
eléréséért jár, a mutató alakulásá�
tól függő mértékben. A Magyar 
Postán e feltételnek megfelelő 
prémiumrendszer csak a maga�
sabb vezető állású dolgozóknál 
van, amely az Állami Bér-  és 
Munkaügyi Hivatal rendelkezésé�
re épül.

IE rendelkezés szerint a szak-  
szervezeti szerv véleményét kell 
kérni abban az esetben, ha a pos�

ta a magasabb vezető állású dol�
gozók részére a meghatározott 
prémiummutatótól eltérő muta�
tót, vagy feladatot kíván megha�
tározni, illetve csökkentő feltételt 
előírni; továbbá, ha mulasztás 
miatt tervezik a prémium csök�
kentését.

A postán a „prémium” kifeje�
zést a fentiektől eltérően sokkal 
tágabb értelemben és rendkívül 
kiterjedt körben használjuk. 
A gyakorlatban szinte lényegi kü�
lönbség nem is határozható meg 
a mozgóbér, a céljutalom, az ösz�
tönzőbér, a prémium kifejezések 
között. Valamennyit csoport — 
néha egyén — szintjén előre meg�
határozott feladat teljesítéséért fi�
zetjük, a teljesítés arányában.

A magasabb vezető állású dol�
gozók prémiumánál a szakszerve�
zeti jogokat a hivatkozott ÁBMH 
rendelkezés egyértelműen szabá�
lyozza. A továbbiakban az e kö�
rön kívüli teljesítményarányos 
mozgóbérrel, prémiummal, célju�
talommal, ösztönzővel foglalko�
zunk, illetve áttekintjük e téren a 
szakmai vezetők és a szakszerve�
zeti szervek együttműködését.

Partneri viszonyok
A posta bérpolitikai irányelveit 

a Magyar Posta elnöke a Postá�
sok Szakszervezetének Elnöksé�
gével egyetértésben alakítja ki. 
Ennek keretében együttesen dön�
tenek a különböző, központilag 
kialakított prémiumrendszerek, 
mozgóbérrendszerek alkalmazá�
sáról.

A középfokú postaszervek igaz�
gatói a területi szakszervezeti bi�
zottságokkal, illetve a szakszerve�
zeti bizottságokkal egyetértésben 
alakíthatnak ki, vagy változtat�
hatnak meg prémiumrendszere�
ket.

Az előző két szinten megvalósí�
tott együttműködés folytatódik a 
végrehajtó egységek szakmai ve�
zetői és a szakszervezeti alapszer�
vek között. Természetesen az 
igazgatóság által megadott moz�
gástérben.

A kialakított ösztönzőrendsze�
rekben — a feladatok sajátos jel�
lege miatt — általában a csoport 
teljesítményéhez kapcsolódik a 
prémium összege. Az elért prémi�
um egyénekre történő felosztását 
részben meghatározhatja maga a 
kialakított rendszer, vagy — s ez 
a leggyakoribb — a vezető (mun�
ka- , csoport- , építés- , osztályveze�
tő stb.) az egyéni teljesítmények 
utólagos értékelése alapján végzi.

Az ösztönzőbér, prémium ilyen 
gyakorlatában a dolgozói érdek-  
védelem a bizalmin keresztül ér�
vényesül.

Az elmondottakra példaként 
nézzük meg a közelmúltban a 
távbeszélő- , távíró- berendezés és 
a hálózatfenntartás területén be�
vezetett prémiumrendszert. 
A prémiumrendszert központilag 
alakították ki, s alkalmazását a 
Magyar Posta elnöke rendelte el

a Postások Szakszervezete Elnök�
ségének egyetértésével.

A középfokú postaszervek a 
központi utasítás alapján kialakí�
tották az üzemekre vonatkozó 
konkrét prémiumrendszerüket. 
Ezt a prémiumrendszert igazgatói 
utasítás szabályozza, amellyel a 
területi szakszervezeti bizottság is 
egyetértett.

Az üzemeknél az egyéni prémi�
umösszegek meghatározása csak�
is a szakszervezeti bizalmi egyet�
értésével történhet, s egyetértését 
a központilag kialakított teljesít�
ménylapon kell megtennie.

Egyéni teljesítmény 
megítélése

Ma, és a jövőben nem a köz�
pontilag kialakított prémium-  
rendszerek lesznek a jellemzőek, 
sőt talán nem is beszélhetünk iga�
zán rendszerekről. Egyedi prémi�
um- , illetve célfeladat- meghatáro�
zás lenne a helyesebb, a találóbb.

Miről is van szó?
Például valamely távközlési 

üzem részére az igazgatóság meg�
határozza X  darab távbeszélő ál�
lomás felszerelését, Y terület há�
lózatának kialakítását. Mindezek 
megoldásához az üzem rendelke�
zésére bocsát egy bizonyos össze�
gű bért és dolgozói érdekeltséget. 
Az üzem szakmai vezetése — a 
szakszervezeti bizottság egyetér�
tésével — a feladatokat lebontja 
az osztályokra, s a feladatokhoz 
előre meghatározott rendezőelvek 
alapján hozzárendeli az anyagi el�
ismerést is.

Az osztályvezető a munkákat, s 
a hozzárendelt mozgóbért, prémi�
umot, jutalmat a bizalmiakkal 
egyetértésben lebontja csoportok�
ra, vagy egyénekre. A feladatok 
többsége — várhatóan — cso�
portszintig bontható le, vagyis a 
prémiumot, céljutalmat is cso�
portszinten lehet meghatározni. 
Elképzelhető olyan megoldás is, 
hogy az így kialakított „feladat + 
prémium ”- ra vállalkozhatnak
majd a munkacsapatok, munka�
brigádok.

A munkacsapat által elnyert 
prémium, céljutalom felosztása az 
egyéni teljesítmények szerint, dif�
ferenciáltan történhet. A legde�
mokratikusabb az lenne, ha a csa�
pat tagjai együttesen döntenének 
arról, hogy ki mennyit kapjon. Ha 
erre lehetőség nincs, akkor a bi�
zalminak kell részt vennie az 
egyénekre történő felosztásban.

A postahivatalokban egy kissé 
nehezebb érzékeltetni a feladatok 
konkrét meghatározását osztá�
lyokra, csoportokra, egyénekre. 
Ugyanis: a teljesítményt hivatali 
szinten mérik. A mérce a norma�
perc, s ezen keresztül a norma 
szerinti létszám. Természetesen 
vannak úgynevezett nem normá-  
zott tevékenységek, illetve létszá�
mok is. A forgalmi dolgozók — az 
új bérszabályozás szerint — úgy

juthatnak több bérhez, ha az egy 
forgalmi dolgozóra jutó norma�
percet növelik. Miként lehetséges 
ez?

A helyi adottságok és lehetősé�
gek felmérése és értékelése alap�
ján meg kell határozni, hogy 
munkaszervezéssel hol és hogyan 
lehetne a létszámot csökkenteni, 
illetve a várható forgalomfelfutást 
milyen módon lehetne ugyanezen 
létszámmal megoldani. Termé�
szetesen mindezt úgy kell csinál�
ni, hogy a szolgáltatás színvonala 
ne romoljon. A szakszervezeti bi�
zottságnak e munka során is a hi�
vatalvezető segítő és kreatív part�
nerének kell lennie.

A munkaszervezés által igé�
nyelt különböző munkaidő- beosz�
tás és díjazás kialakításához ru�
galmas alkalmazkodást engedé�
lyeznek a jelenlegi munkajogi és 
munkadíjazási szabályok. Lehető�
ség van arra, hogy egy dolgozó 
két munkakör ellátására szerződ�
jön, akkor, ha egyik munkaköri 
feladat sem kíván teljes munka�
idős dolgozót. A csúcsidők forgal�
mának lebonyolítására — ameny-  
nyiben ez a dolgozónak is érdeke 
— el lehetne terjeszteni az osztott 
munkaidő alkalmazását.

Ezek a példák csak gondolatéb�
resztők akartak lenni, a legmegfe�
lelőbb módszert csak a konkrét 
helyzetismeret birtokában lehet 
meghatározni.

Kétségtelen, hogy a különböző 
módszerek csak akkor lesznek 
eredményesek, ha a többet válla�
ló dolgozó nagyobb anyagi elis�
merést is kap. Vagyis: például, 
aki vállalja az osztott szolgálatot, 
kapjon ezért több bért; aki két, 
nem teljes munkaidős munkakört 
vállal, kapjon magasabb alap�
bért; aki intenzívebben dolgozik, 
kapjon több prémiumot.

Mindezeknél — az alapbér�
megállapításnál, a prémium, a 
mozgóbér, a céljutalom kitűzésé�
nél és értékelésénél — a dolgozói 
érdeket a bizalminak kell képvi�
selnie, s helytállnia.

A bizalmi felelőssége
Mint a példákból is láttuk, a fel�

adatok meghatározása eltér a 
klasszikus értelemben vett prémi�
umrendszerekétől. A feladatok a 
legtöbb esetben nem határozha�
tók meg egyénekre, és nem lehet 
minden esetben számszerűsíteni 
azokat. Ennélfogva — nemcsak a 
kitűzésnél, hanem a teljesítés ér�
tékelésénél is — előfordulhat 
szubjektív megítélés. Ilyen körül�
mények között a dolgozói érdek-  
védelem nélkülözhetetlen, de ez 
egyben a szakmai vezetőnek is 
mintegy támaszul szolgál.

A közösen végzett feladatkitű�
zés mindkét fél számára kötele�
zettség. Kötelezettség a munka 
elvégzésére, a célok elérésére tör�
ténő együttes mozgósításban, s 
közös felelősség a kitűzött célok 
megvalósításában.

Tóth Pálné
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Felújítás, új központok, hálózatbővítés
Összefogással végrehajtható a felemelt távbeszélőprogram

évtől a főmérnökségek önálló 
bérgazdálkodási lehetőséget 
kapnak.

— Mindent egybevetve a

központi és üzemi intézkedések 
együtt feljogosítanak bennün�
ket arra, hogy bizakodva tekint�
sünk a jövőbe.

Ö sztön ző  bér é s  igén yek

107 ezer! Ez a bűvös szám so�
kak számára ismerős. Azt értik 
alatta, hogy a VII. ötéves terv�
időszak végére Budapesten 
ennyi új távbeszélőközpont- ka�
pacitást kell létesíteni. Szakem�
berek mondják: ez nem ennyi�
vel több fővárosi telefont jelent, 
de mindent egybevetve meglé�
te minőségileg új helyzetet te�
remt a telefóniában. A 107 ezer 
központkapacitás megteremté�
se óriási feladat. Építeni kell 
hozzá főközpontokat (vadonat�
újakat is, mint Csepel és Zugló
II.), elektronikus főközpontot 
kell telepíteni (először Budafo�
kon), ki kell cserélni az Erzsé�
bet 7A 2- es elavult központi be�
rendezéseinek egy részét, al�
építményeket, konténerközpon�
tokat kell létesíteni. Emellett fo�
lyamatosan pótolni kell az 
évek, évtizedek óta elmaradt 
hálózati, fő-  és alközponti felújí�
tásokat. A sok- sok működő be�
rendezés felújításán felül át kell 
térni a hét számjegyre is.

A szakma nagy öregjei a ter�
vek hallatán először csak csen�
desen csóválták a fejüket. Vala�
mi olyasmit kellene véghezvin�
ni három és fél év alatt, amire a 
posta történetében példa még 
nem volt. Az idő vészesen sza�
lad, a VII. ötéves tervből lénye�
gében egy év eltelt azzal, hogy 
a posta legfelsőbb vezetői meg�
próbálták a lehető legnagyobb 
kormányzati támogatást meg�
kapni a telefon fejlesztésére. 
Most számos megrendelt mun�
ka átadási határideje azért csú�
szik, mert az Építési Üzem kivi�
telezési tervek híján nem tudja 
az összes alvállalkozóját foglal�
koztatni, nincs még tároltprog-

ram- vezérlésű központunk, és a 
csepeli főközpont építésénél a 
hírek szerint még egy kapavá�
gást sem tettek.

A született ellendrukkere�
ken, az örök kételkedőkön kí�
vül már az ügy elkötelezettjei is 
mind többször vetik fel a kér�
dést: elkészülnek- e a munkák a 
tervidőszak végére, be lehet- e 
egyáltalán fejezni — objektív 
okok miatt rövidebb idő alatt — 
ezt az irdatlan munkát? Milyen 
sosemvolt erőfeszítéseket köve�
tel meg a terv teljesítése beosz�
tottól, vezetőtől, müyen együtt�
működés, összefogás kell a pos�
taszervek részéről?

Óriási felelősség van a meg�
valósításért felelős postások 
vállán. Gazdasági életünk köz�
ismert nehézségei közepette ka�
pott zöld utat a telefon ügye. 
A távközlés mint a társadalmi, 
gazdasági közérzet meghatáro�
zója olyan fejlesztési lehetősé�
geket kapott az állami vezetés�
től, amellyel elindulhat a régen 
várt kibontakozás útján. Tud- e 
élni a posta ezzel a lehetőséggel 
abban a nehéz helyzetben, 
amelyben sok új telefonállomás 
létesítése még sokáig csak vala�
miféle adósság törlesztése le�
het, amikor a terv teljesítése a 
társadalom természetes és jo�
gos igénye, nem teljesítése pe�
dig . . .

A 24. órában vagyunk. A ter�
vezők, beruházók, kivitelezők, a 
későbbi üzemeltetők riadóztat�
ták tartalékaikat, „megfújták a 
harci kürtöket”.

Hogyan is áll tehát a jelenlegi 
helyzet, indokolt- e a felelősök 
bizakodása?

A TIG e lk e zd te .

A teljes igazsághoz hozzátar�
tozik, hogy először a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság vezetői 
jelentkeztek a szerkesztőségnél. 
Szerettek volna élni a mozgósí�
tás ezen eszközével is, szerették 
volna a szélesebb postai közvé�
leményt is tájékoztatni gondja�
ikról, feladataikról, és a pilla�
natnyi állapotokról. Csak ké�
sőbb jutott eszünkbe: nézzünk 
akkor körül kicsit alaposabban! 
Beszéljünk a tervezőkkel, az 
építőkkel, a legújabb technika 
meghonosításáért felelős kuta�
tómérnökökkel is. így kérdez�
tük meg Schneider Józsefet, a 
TIG igazgatóját, László Lajost, 
a TIG igazgatóhelyettesét, dr. 
Szarka Györgyöt, az igazgató�
ság területi szakszervezeti bi�
zottságának titkárát és Burján 
Lászlót, a Belváros Távbeszélő 
Üzem vezetőjét is. Nyilatkozott 
Szirbek Róbert, a Posta Építési 
Üzem vezetője és megkeresé�
sünkre pozitívan válaszolt dr. 
Sallai Gyula, a PKI igazgatója 
is, bár azt kérte tőlünk, hogy a 
tároltprogram- vezérlésű köz�
pontok telepítésével kapcsola�
tos kérdéseinket egy- két hónap 
múlva tegyük fel, akkor készsé�
gesen áll rendelkezésünkre. 
Nem sikerült viszont találkoz�
nunk a POTIBER vezetőivel. 
Elsősorban a tervezőkkel sze�
rettünk volna beszélni, de idő�
pontegyeztetési nehézségek mi�
att az interjú lapzártáig nem 
jött létre. Őszintén reméljük, 
hogy a többször is ígért vissza�
hívás pusztán az ismert telefo�
nálási nehézségek miatt maradt 
el, és a nyilatkozói készség a 
tervezők részéről is megvan.

A TIG minden esetre elkezd�
te .. . Februárban kétnapos ak�
tívaértekezleten ismertették az
1987- es feladatokat és a távlati 
elképzeléseket. Sokan megmo�
solyogták a két napot, hiszen az 
országgyűlés tanácskozik két 
napig egy- egy ülésszakán. De a 
telefon ügye országos ügy, és a 
két nap már része volt annak az 
új szellemű belső tájékoztatási 
rendnek, amely a vezetők hite 
szerint az előrelépés egyik alap-  
feltétele.

— Az éves tervek elkészülte 
után a távbeszélőüzemek meg�
kapják az igazgatóság teljes ter�

vét — mondja László Lajos, a 
TIG forgalmi igazgatóhelyette�
se. így minden üzem — a saját 
feladatán kívül — ismeri a töb�
biek munkáját is. Az üzem ve�
zetője láthatja, hogy mások ép�
pen milyen feladatokat végez�
nek, hol van szabad kapacitás, 
hol szorulnak mások segítségé�
re. Ez, és egyáltalán a belső in�
formációk mind szélesebb kör�
ben történő áramoltatása a ve�
zetői munka új vonása a TIG-  
en. Ezt igényli tőlünk a posta 
vezetősége, de ezt követeli tő�
lünk az élet is, hiszen az előt�
tünk álló nagy feladatokat más�
ként nem tudjuk megoldani.

— A belső információáram�
lás javítására milyen lépéseket 
tettek és ez elég- e az üdvösség�
hez?

— Már a tervezésnél egy 
szélesebb réteg kapcsolódott be 
a közös munkába. A tervegyez�
tetésnél jelen volt a forgalmi és 
a hálózatos osztály vezetője is. 
Az aktíva anyagát is elkészítet�
tük és elküldtük az üzemeknek, 
de ugyanúgy fontosnak tartjuk, 
hogy az igazgatóság minden 
rezdüléséről tudjanak az üze�
mekben, és mi is ismerjük az 
éppen meglévő feladatokat, 
gondokat. Persze legalább eny-  
nyire fontos a közönségkapcso�
lati munka, a külső propaganda 
javítása is, hiszen a közönség 
még mindig alig ismeri a posta 
lehetőségeit és törekvéseit.

— Mi szükséges még a ter�
vek megvalósításához? Hiszen 
a jó propaganda — mondják 
— fél siker, de ebből még nem 
lesz több telefon.

— Különösen fontos lehet a 
társpostaszervekkel való össze�
fogás. És itt elsősorban emberi 
összefogásra gondolok, nem 
csak szakmaira. A TIG- nek 
nincs saját hálózatépítő kapaci�
tása; a tervezés, a beruházás és 
kivitelezés a POTIBER és az 
Építési Üzem hajlandóságától 
és teljesítőképességétől függ, s 
bizony nemegyszer előfordul, 
hogy vagy a terveket, vagy a 
kész hálózatot nem kapjuk meg 
kellő időben (Újpest kábelháló�
zatának II. üteme, a Ferenc 
központ hálózata).

Az építés- szerelés gondjairól, 
az ütemezés nehézségeiről be�

— 1986- ban üzemünk meg�
kereste az összes postaszervet, 
és összegyűjtötte a hálózatépí�
tésre vonatkozó igényüket. 
Ezek alapján 20 millió norma�
óraigény jött össze — mondja 
Szirbek Róbert, az Építési 
Üzem vezetője. — A nálunk ter�
vezett fejlesztést figyelembe vé�
ve, saját erőből 13 millió norma�
órát tudunk magunk elvégezni. 
Ehhez 150- nel kell termelői lét�
számunkat növelni. A maradék 
7 millió normaóra hálózat-  és 
kábelszerelési munkát külső 
vállalkozók végzik.

— Vannak- e ilyen vállalko�
zók?

— A kedvezőtlen gazdasági 
helyzet lényegében jól jött ne�
künk, hiszen a másutt szűkülő 
beruházási források szabad épí�
tői kapacitást teremtenek. így a 
MÁV- osok, olajosok, BKV- sok, 
villanyszerelők átképzéssel és 
szakmai irányításunkkal alvál�
lalkozókként rendelkezésünkre 
állnak. De vannak vgm- ek és 
gm- ek is.

— Dolgozik- e valamennyi 
alvállalkozó?

— Tervek hiányában — eze�
ket várjuk mihamarabb a PO-  
TIBER- től — nem dolgozik

minden szóba jöhető partner. 
A legfontosabbaknak azonban 
adtunk munkát.

— Többek között a hiányzó 
tervek miatt nem kezdődött el 
a csepeli építkezés, az elmon�
dottak szerint azonban van 
építési kapacitás. Ennek elle�
nére van- e olyan munkájuk, 
amely nem készült el határidő�
re?

— Igen, van.
— Milyen intézkedéseket 

tesznek a külső kapacitás be�
vonásán kívül, hogy az igé�
nyeknek megfeleljenek, hogy a 
VII. ötéves tervi feladatok meg�
valósuljanak?

— Az előbb említett igény-  
felmérésünk azt is megmutatta, 
hogy a legtöbb építést tőlünk
1988- ra várják a megrendelők. 
Ezt a csúcsigényt, amely eleve 
irreális volt, át kell csúsztat�
nunk 1989—90- re. Csak így le�
hetséges, hogy az összes terve�
zett hálózatot átadjuk a meg�
rendelőnek. Ezenkívül a nagy 
fluktuáció megakadályozására, 
a munkaerő megszerzésére és 
megtartására üzemünk közpon�
ti bértámogatást kap. Magasab�
bak lesznek a termelékenysé�
get ösztönző bérek, és ettől az

Dr. Szarka György tszb- tit-  
kár olyan régóta ismeri a TIG-  
et, hogy véleményét nem meg�
hallgatni, intelmeire nem fi�
gyelni hiba volna.

— Az ösztönző bér hosszú tá�
von nem jelenthet megoldást. 
Már szinte minden területün�
kön van ilyen és eredményeket 
is elértünk. Volt az ösztönzőnek 
létszámpótló szerepe, és pozití�
van hatott a szolgáltatási szín�
vonalra is. De hosszú távon ki 
kell dolgozni egy olyan bérezési 
formát, amelyben a jobban 
szolgáltató többet keres. 
A megoldás másik kulcsa az, 
hogy egységesen, vüágosan ér�
telmezzük a feladatokat mind�
annyian, és végre is hajtsuk 
azokat. Ennek egyik feltétele 
az, hogy az irányító és szervező 
munka színvonala javuljon. 
Nem elég döntenünk, a határ�
időket is meg kell tartani, a fel�
tételeket pedig minden munká�
hoz meg kell teremteni.

— A TIG idei, körülbelül 6 
százalékos bérfejlesztése előse�
gíti- e majd a dolgozók na�
gyobb aktivitását?

Ezzel a kérdéssel kopogta�
tunk Schneider Jószefnek, a 
TIG vezetőjének az ajtaján. De 
mielőtt erre választ kapnánk, 
messzebbről is körbejárjuk a 
feladatokat.

— A 107 ezer központkapaci�
tás megteremtése a TIG számá�
ra csupán egy feladat. Ezzel 
egyenrangú feladat a hálózati 
és központrekonstrukciók el�
végzése, az üvegszálas és tpv-  
technika meghonosítása, a kor�
szerű hibajelentő és elhárító 
rendszer megteremtése, a hét 
számjegyre való áttérés. Kér�
dés, hogy a soros munkákat 
előbbre tudjuk- e hozni, fel tud�
juk- e gyorsítani. Alapfeladat a 
kivitelezési tervek sürgős elké�
szítése, hiszen ha ezeket — 
akár külső tervezői kapacitás 
bevonásával is — időben átad�
juk a kivitelezőknek, biztosan

csatát nyerünk. A tárgyalások 
azt mutatják, hogy van külső 
vállalkozói készség, csak élni 
kell vele, de a belső intézkedé�
sek, a dolgozók megnyerése a 
közös ügy számára is, elenged�
hetetlen.

— A béremelés és az ösztön�
zők alkalmazása nem az egyet�
len eszköz. Céljaink megvalósí�
tásában szükségünk van vala�
mennyi fórumra, a szakszerve�
zeti küldöttértekezlettől a szoci�
alista brigádmozgalomig. Tuda�
tosan és külön is számolunk a 
brigádok munkájával. 1987- ben 
például 700 ezer forinttal jutal�
mazzuk a vállalásokat. Haszno�
sítjuk a Városmajor központ 
építésénél szerzett brigádta�
pasztalatokat. A belső propa�
ganda fokozásával eljutottunk 
odáig, hogy minden egység is�
meri a feladatát, az üzemek pe�
dig az igazgatósági szintű fel�
adatokat. Nincs más választá�
sunk, a tervet teljesíteni kell!

*

A tervek tehát már ismérete-  
sek. Többnyire bizakodó a han�
gulat, bár azt beszélgetőtársaim 
elismerték, hogy minden felté�
tel még a saját szintjükön sincs 
meg. Pénz már van, de a nyitott 
kérdésekből sincs kevés.

Lesz- e elég szakember? 
Lesz- e elég kábel? Lesz- e ele�
gendő építési kapacitás? Tud-  
ják- e az alvállalkozók tartani az 
építkezések ütemét? Mikor lesz�
nek konkrét kivitelezési tervek?

Egy dolog azonban bizonyos: 
most már valóban nagyobb se�
bességre kell kapcsolnunk, hi�
szen a feszített tervek végrehaj�
tásához minden érintett dolgozó 
és vezető, minden egyes posta-  
szerv gyors és rugalmas össze�
fogására van szükség.

Az egyik interjúalany mohd-  
ta: tavaly még csak beruházgat-  
tunk, idén már haladnunk is 
kell. Lépjünk hát gyorsabban!

Zimmermann Ottó

Az orvosi rendelő még orvosra várA felvételi teremben nyolc munkahely található

Hazánk felszabadulásának 
42. évfordulóján a Tiszántúl leg�
szebb, legmodernebb postahi�
vatalát adták át Mátészalkán. 
Az új körzeti hivatal a Magyar 
Posta anyagi áldozatvállalásán 
felül több vállalat és intézmény 
szocialista együttműködésének 
eredménye.

A Mátészalka 1- es postahiva�
tal dolgozóinak szociális ellá�
tottságát tekintve a jövő posta-  
hivatala. Az öltözőkön, mosdó�
kon kívül melegítőkonyha és 
étterem is van, ahol kulturált 
körülmények között fogyaszt�
hatják el a dolgozók az üzemi 
ebédet.

A körzeti hivatali jellegből fa�
kadóan több rendszeres helyet�
tes tartozik a hivatal létszámá�
ba, akik igénybe vehetik a ké�
nyelmes vendégszobákat. 
A mozgalmi feladatok ellátásá�
ra külön helyiség áll rendelke�
zésre. A szociális lehetőségeket 
a város többi postás dolgozója 
is igénybe veheti.

A hivatal mellett felépül 
majd a műszaki épület is, így az 
1990- es években automata köz�
pont is létesül. .  , ,,

Kis László

Új hivatal, jó  munkakörülmények

Az építkezés mintegy 65 millió forintba került. Az új hivatal 
alapterülete 2464 négyzetméter
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Hálózatépítés — nehézségekkel

— Mindenesetre 1987 a 
„Szereljünk állomást!” jelszó je�
gyében fog telni, hogy a szór�
ványszereléseket minél hama�
rabb befejezzük. Mindehhez 
szerencsére nálunk kevesebb 
hálózatépítési munkára van 
szükség, mert ezek időben tör�
ténő elvégzése a terv teljesíté�
sének egyik legfontosabb része. 
Persze a minden eddiginél két�
szer több állomásszereléshez jó�
val több megfelelő szakember 
is kell.

szélt Burján László, a Belváros 
Távbeszélő Üzem vezetője is. 
Az üzem viszonylag kedvezőbb 
helyzetben van, mint a többi, 
hiszen az egyik legfiatalabb te�
lefonközpontunkról van szó.

— Jelentősebb bővítésként 
csak a József területéről átveen�
dő 4000 állomás szerelése vár 
ránk. Ezenkívül nagy felada�
tunkat a szórványszerelések ad�
ják, amelyek sok- sok műszaki 
problémát is felvetnek. A jelen�
legi területen 3000 szabad érpár 
van, ezekre szerelünk 2500 állo�
mást.



Korai felismerés, gyorsabb
gyógyulás

A Pécsi Postaigazgatóságon 
35 éve van üzemorvosi ellátás. 
Természetesen eleinte — aho�
gyan sok munkáltatónál még 
ma is — csak napi egy- két órá�
ban a szomszédos körzeti ren�
delőben volt rendelés, később a 
főfoglalkozású orvos az igazga�
tóság által létrehozott helyiség�
ben látta el a postás dolgozókat.

A*
Ma elmondhatjuk — annak 

ellenére, hogy beruházási ne�
hézségek miatt az új épületek 
elkészülése késik — rendelőnk 
elhelyezése, felszereltsége min�
den igényt kielégít.

Jelenleg 1 főfoglalkozású 
üzemorvos és 2 üzemi ápolónő 
(a Pécsi Egyesített Egészség-  
ügyi Intézetek dolgozói) látják 
el a pécsi telephelyű postaszer�
vek 2100 dolgozóját. Bár táp�
pénzbevételi jogunk ez ideig 
nincs, az évi forgalom megköze�
líti a 6000- ret.

Munkánkat éves komplex 
munkaterv szerint végezzük. 
Ez magába foglalja a dolgozók 
szűrővizsgálatát, az egészségi 
ártalmak veszélyének kitett, va�
lamint balesetveszélyes munka�
körben foglalkoztatott dolgozók 
időszakos vizsgálatát, az utób�
biak és a krónikus betegségek�
ben szenvedők rendszeres gon�
dozását, az üzemi szemléken 
való részvételt, a munkahelyi 
bejárásokat, az élelmezés�
egészségügyi ellenőrzéseket, az 
egészségnevelési feladatokat.

A dolgozók belgyógyászati 
szűrővizsgálatát az üzemorvosi 
rendelőben végezzük. A pana�
szok és a talált elváltozások 
alapján a betegeket további ki�
egészítő vizsgálatra, szakrende�
lésre, illetve fekvőbeteg- intéz�
ménybe irányítjuk. A kiegészí�
tő vizsgálatokat a terület szerint 
illetékes szakrendelőintézetek 
végzik.

Az évi egyszeri szűrővizsgá�
latokon a dolgozók 85- 90 száza�
léka vesz részt. Egészségi árta�
lom veszélye miatt eddig vizs�
gáltuk az ólom- , benzol-  és zaj�
veszélyes helyen foglalkoztatot�
takat. Ezek köre ez évtől a tri-  
klóretilénnel dolgozókkal is ki�
egészül.

Hosszú évekre visszatekintve 
nem volt foglalkozási betegség, 
ami nem csak a rendszeres 
egészségügyi és munkahelyi el�
lenőrzéseknek, hanem a mun�
kahelyi vezetők, a munkavédel�
mi szakemberek és az üzemor�
vos jó együttműködésén alapu�
ló megelőzésnek is tulajdonít�
ható. Ezt szolgálja például, 
hogy az ólomexpozíciós munka�
helyen foglalkoztatott vala�
mennyi dolgozót elláttuk a 
megelőzésre vonatkozó tájékoz�
tatóval, a munkavédelmi okta�
tások keretében többször tartot�
tunk orvosi előadást is. A szűrő-  
vizsgálatok, illetve állapotellen�
őrzések kapcsán egyedileg 
megbeszéljük a dolgozókkal, 
hogy mire ügyeljenek.

Krónikus betegség miatt 126 
dolgozót gondozunk, akik csak 
elenyésző százalékban kénysze�
rülnek táppénzre megbetegedé�

seik miatt. A megelőzést szol�
gálja, illetve a táppénzes állo�
mányba kerülést csökkenti az, 
hogy az üzemi rendelőben két�
féle elektrotherápiás készülék�
kel végezhet kezelést a fiziko-  
therápiás asszisztensi képesí�
téssel rendelkező üzemi ápoló�
nő.

A postán sok a gépkocsiveze�
tő. Rendelőnk felszereltsége (lá�
tásvizsgáló- tábla, EKG) lehető�
vé teszi, hogy a gépjárműveze�
tői engedélyekkel kapcsolatos 
orvosi vizsgálatokat (körülbelül 
háromszáz) a legkisebb időrá�
fordítással végezzük el.

Nagy terhet ró az üzemegész�
ségügyi ellátásra a rehabilitá�
ció. Az üzemorvos tagja a mun�
kahelyi rehabilitációs bizottság�
nak. Az egyes munkáltatóknál 
rehabilitációs megbízottak fog�
lalkoznak a dolgozók problémá�
ival. Ha helyben nincs megol�
dás, akkor kerül a dolgozó a bi�
zottság elé. így az üzemorvos 
szaktanácsadóként működik 
nemcsak a városban, hanem az 
igazgatóság egész területén is. 
A rehabilitált dolgozókról nyil�
vántartást vezetünk, és folya�
matosan figyelemmel kísérjük 
helytállásukat az új munkahe�
lyen.

Folyamatosan értékeljük a 
táppénzes megbetegedéseket. 
Az egyes postaszervek az üzemi 
rendelőbe küldik be a táppén�
zes szelvényeket, amelyekből 
nemcsak statisztikát, hanem 
elemzést is készítünk, eseten�
ként rehabilitációt kezdemé�
nyezünk.

A kötelező üzemi szemléken 
tevékenyen részt veszünk, de 
ezen kívül heti 1- 2 alkalommal 
üzemlátogatásra is megyünk, 
melyek során külön figyelem�
mel kísérjük a közétkeztetés�
ben részt vevő főző-  és tálaló-  
konyhákat, üzemi büféket is.

Munkánk fontos része az 
egészségnevelés. Ennek során 
évente több előadást tartunk (a 
dolgozóktól beérkezett témák�
ból), elsősegélynyújtó tanfolya�
mokat szervezünk, és rendsze�
resen írunk felvilágosító, isme�

retterjesztő cikkeket az igazga�
tóság lapjába.

A rendelő dolgozói tevékeny 
részesei, szervezői az üzemi vö�
röskeresztes munkának, min�
den áprilisban rendszeres 
üzemegészségügyi hónapot 
rendezünk, környezetvédelmi 
bejárásokat tartunk, a városban 
az elsők között vagyunk a vér�
adás szervezésében. Évente 3 
alkalommal nőgyógyászati rák�
szűrést tartunk a rendelőben.

Az üzemorvos szaktanács-  
adóként közreműködik a beru�
házások, rekonstrukciós mun�
kák tervezésénél, a szociális 
terv készítésénél, az egészség-  
védelmet szolgáló szabályzatok, 
intézkedések előkészítésénél.

Munkánkat az igazgatóság 
gazdasági és társadalmi szer�
vei, az üzemrészek vezetői, va�
lamint a munkavédelmi, szoci�
álpolitikai, munka-  és bérügyi 
szakemberek, vöröskeresztes 
tisztségviselők és aktívák egy�
aránt segítik.

Rendszeres kapcsolatot tar�
tunk a körzeti orvosi szolgálat�
tal és a szakrendelésekkel, a 
kéthetenkénti szakmai napokon 
pedig a kórházakkal is.

Az üzemorvos belgyógyászati 
és üzemorvostani szakképesí�
téssel, az ápolónő üzemi szak�
ápolói, illetve fizikotherápiás 
szakasszisztensi képesítéssel 
rendelkezik. A posta által nyúj�
tott tárgyi és személyi feltételek 
lehetővé teszik a megfelelő 
üzemegészségügyi ellátást. 
A szakmai feladatok végrehaj�
tása során jó szervezőmunkával 
elértük, hogy a dolgozók mun�
kából való kiesése a lehető leg�
kevesebb legyen.

Munkánk során — melyet a 
pécsi postások részéről tisztelet 
és megbecsülés övez — mindig 
azt tartjuk a legfontosabbnak, 
hogy segítsük dolgozóinkat, a 
sokszor igen nehéz munkájukat 
egészségesebb munkahelyi kö�
rülmények és a megelőzéssel 
elérhető jobb testi- lelki állapot�
ban végezhessék.

Dr. Marton Ilona

A kor nem kór

Vígh József, a Mis�
kolci Postás SE úszó-  
szakosztályának veze�
tője és edzője, egyben

a Miskolc Városi Úszó 
Szövetség főtitkára ta�
lán az ország legidő�
sebb tényleges postás 
dolgozója és aktív 
sportolója. 78 éves. 
Korát meghazudto-  
lóan fiatalos, edzett, 
állandóan jókedvű, 
tréfára kész, de igen 
komoly az edzésben. 
Nemzedékeket nevelt 
e szép sportágban.

A Miskolci Postás 
SE úszószakosztályá�
nak jelenleg 84 igazolt

tagja van, köztük sok 
a postásgyermek és 
hozzátartozó. A me�
gyei és városi bajnok�
ságokon többször be�
jutottak az első 8 kö�
zé. Hetenként három�
szor reggel és dél�
után, összesen 6 alka�
lommal edzenek.

A közelmúltban ki�
emelkedő társadalmi 
sporttevékenységéért 
Miskolc Város Taná�
csának ifjúsági és 
sportosztálya ünnepé�

lyes keretek között 
egy jelképes zászlócs�
kával tüntette ki és 
megjutalmazta. Több 
évtizedes igen jó 
sportmunkájának elis�
meréséül két ízben is 
megkapta az OTSH-  
tól a Testnevelés és 
Sport Kiváló Dolgozó�
ja kitüntetést.

Munkájához továb�
bi sok sikert és jó 
egészséget kívánunk.

H. D.

Győr 2- es postahivatalába — 
ahogy a helybéliek nevezik: a 
vasúti postahivatalba — mehet 
az ember reggel, mehet dél�
után, mehet este, de ott mindig 
morgolódni kell. Miért? Ha le�
velet akarunk feladni, ott kell 
sorban állni, ha csomagot, ak�
kor ott, ha pénzt, akkor mindig 
megelőz bennünket vagy egy 
kiskatona, aki kisegítvén társait 
ezeregy utalványt hozott, vagy 
éppen visz, vagy egy zsákos be�
fizető áll előttünk és neki még 
előnye is van . . .

Kétségtelen: sok a munka!

Az igazgatóság 
legnagyobb hivatala

A vasúti postahivatalnak 
rendkívül nagy a forgalma. Ezt 
nemcsak a szüntelen sorban ál�
lás jelzi, a szakértők is állítják, 
mert hiszen ez a postahivatal a 
Soproni Postaigazgatósághoz 
tartozó 594 hivatal közül a leg�
nagyobb. Lehet hétköznap 
vagy vasárnap, lehet húsvét 
vagy karácsony, a forgalomra 
sohasem lehet azt mondani, 
hogy kicsi, csakis azt, hogy 
nagy és még nagyobb. Adódik 
ez abból, hogy Győr nagy vá�
ros, és rengetegen járnak a me�
gyeszékhelyre dolgozni, és adó�
dik persze abból is, hogy ez a 
postahivatal a centrumban van, 
úgy is mondhatnék: mindenki�
nek kézre van, mindenkinek út�
ba esik.

Ami munkát a közönség a 
felvételi helyiségekben lát, az a 
hivatal temérdek munkájának 
csak egészen kicsi része. Ami a 
kulisszák mögött folyik, arról 
nem tudunk, mert nem látjuk. 
Pedig a munka zöme ott zajlik. 
Pillantsunk be oda is!

A hivatalnak 335 dolgozója 
van, és közülük mindössze har�
minchármán dolgoznak „látvá�
nyos” helyen, a felvételnél.

A hivatal főpénztári teendője 
már kevésbé látványos, de an�
nál fontosabb. A temérdek és 
igen felelősségteljes munkát 2 
főpénztáros, egy nagybani ér�
tékcikkárus és nyolc pénztári 
tiszt látja el. A főpénztárhoz 154 
körzetbeli hivatal és fiókposta 
küldi beszolgáltatását. Munká�
juk — különösen a nyugdíjfize�
tések idején — igencsak ke�
mény. Ne adj ég, hogy elszá�
molja magát az, aki ott ül, hi�
szen naponta 7- 8 millió forint 
megy át a kezén. A főpénztáros 
munkájához szorosan kapcsoló�
dik a nagybani értékcikkárusé. 
Ő adja ki a Győrött működő 93 
magán, illetve vállalati árus ré�
szére a postai és pénzügyi ér�
tékcikkeket, a képeslapokat és 
a Volán- jegyeket. Ezenkívül ő 
látja el ugyanezekkel a cikkek�
kel a kézipénztárakat és a győri 
kis postahivatalokat is. Renge�
teg a dolga! Nagy a felelőssége.

előfizetőknek, s ehhez jön még 
az árusított újság. A hivatalhoz 
évente több mint 21 millió hír�
lap érkezik. Az újságok nagy 
része az árusokhoz kerül. Ha�
vonta az 550- féle kiadványból 
általában 800 ezer. Ezeket 41 
postai hírlapárus- helyen és 136 
üzemi, illetve iskolai, úgyneve�
zett társadalmi árushelyen ad�
ják el az érdeklődőknek.

A gépkocsik forgalma is nagy 
a hivatalnál. Naponta 35- 40 
postaautó fordul meg. Ezekkel 
az autókkal viszik a 2- es posta-  
hivatalból 69 kis és 12 nagyobb 
hivatalhoz a küldeményeket, és 
ugyanezeken a helyeken össze 
is gyűjtik a küldeményeket. Az 
autós postások szedik ki napon�
ta többször a jól ismert piros 
postaládikákból a temérdek le�
velet — összesen 79- ből.

A hivatalnak a közismert 
postai szolgáltatásokon kívül 
újabb szolgáltatásai is vannak. 
Ez nagyon gyakran többlet-  
munkával jár. A többi között új 
szolgáltatás az úgynevezett is�
mételt kézbesítés. Amennyiben 
a postás pénzt vagy ajánlott le�
velet kézbesít, és a címzettet 
nem találja otthon — értesítőt 
dob a lakásba vagy a levélládá�
ba. Ez esetben, ha a címzett te�
lefonál és kéri, hogy küldemé�
nyét a posta vigye ki délután, 
ennek semmi akadálya nincs.

A pénzbegyűjtő szolgálat is 
újdonság. A posta, ha kérik — a 
megállapított tarifa ellenében 
—, házhoz megy a feladandó 
pénzért a benzinkutakhoz, a 
boltokhoz és a vállalatokhoz. 
Azt is kérheti bármely vállalat, 
hogy leveleit és egyéb külde�
ményeit vigye házhoz a posta, 
illetve délután ismét jelenjen 
meg és vigye el a leveleit, kül�
deményeit és azokat továbbítsa. 
Ezeket az új szolgáltatásokat 
egyelőre még kevesen ismerik.

Az új szolgáltatások között 
legismeretlenebb a távmásoló 
szolgálat. A kézzel vagy géppel 
írott levelet, fényképet, képes�
lapot, műszaki rajzot egyik vá�
rosból a másikba a feladástól 
számítva legkésőbb hat órán 
belül meg kell kapnia a címzett�
nek. Győrött tavaly mindössze 
négyen vették igénybe.

Brigádvállalások

A temérdek munkát, a postai 
szolgáltatásokat a dolgozók 
többsége — összesen 171- en — 
tizenegy szocialista brigádban 
végzi. A brigádtagok a hivatali 
munkájukon kívül többletet is 
vállalnak — önmagukért, a la�
kosságért és a munkatársakért. 
Társadalmi tisztséget 51 - en töl�
tenek be. Vannak pártvezetősé�
gi tagok, szakszervezeti bizal�
miak, főbizalmiak, van központi 
vezetőségi tag és KlSZ- vezető-  
ségi tag. Vannak munkásőrök, 
önkéntes rendőrök, tűzoltók, 
véradók és propagandisták.

és az ünnepségek díszítőanya�
gainak elkészítésében. Rend�
szeresen látogatták és segítet�
ték az arra rászoruló nyugdíjas 
postásokat és a gyesen levőket. 
Segítettek kollégáiknak a köl�
tözködésben, a családi ház föl�
építésében. A hírlaposztályon 
az Arany János szocialista bri�
gád rendszeresen tartja a kap�
csolatot a megyei csecsemőott�
honnal. Az Angela Davis szoci�
alista brigád a Kun Béla lakó�
negyed óvodájának egyik kis�
csoportját patronálja kitartó 
buzgalommal.

Tanulni, művelődni

A sok hivatali és társadalmi 
munka mellett a postásoknak 
még arra is van energiájuk, 
hogy tanuljanak, művelődje�
nek. A brigádnaplókból és az 
elbeszélésekből kiderül, hogy 
állami és politikai oktatáson 
18- an vesznek részt. Közülük 
12- en gimnáziumban és szakkö�
zépiskolában, 3- an M arxista -  
Leninista Esti Egyetemen, 3- an 
pedig főiskolán, illetve egyete�
men vizsgáztak eredményesen. 
A különféle szakmai oktatáso�
kon 13- an vettek részt. Alsófo�
kú tanfolyamon 6- an, középfo�
kún 2- en, felsőfokún pedig 3- an 
vizsgáztak.

A kézbesítő- felvevő szak-  
munkástanfolyamot tavaly 4- en 
végezték el. Jelenleg 2- en ta�
nulnak ugyanitt.

Akik a szervezett oktatáson 
nem vesznek részt, azok az ol�
vasással, az önműveléssel tö�
rődnek. A hivatalban működő 
letéti könyvtárnak 149 rendsze�
res olvasója van. Ezenkívül so�
kan látogatják az épületben 
működő vasutas- szakszervezeti 
könyvtárt.

A szervezett oktatásnak és az 
önművelésnek megvan a hasz�
na. Megmutatkozik ez nemcsak 
a munka jobb ellátásában, ha�
nem a többletben is: Győr 2 
dolgozói rendszeresen újítanak. 
Érdekli őket a holnap, ha úgy 
tetszik, a jövőbe látás. Újítása�
ikkal azt szorgalmazzák, hogy 
holnapután gyorsabb és jobb 
lehessen a munka, mint volt ma 
vagy tegnap. A múlt esztendő�
ben három újítást vállaltak és 
négyet teljesítettek.

Végezetül el kell még monda�
nom azt is, hogy a fentieken kí�
vül van egy szép emberi vonás 
az itteni postások munkájában. 
Mi ez? A törődés. Nemcsak ön�
magukkal, nemcsak társaikkal, 
de a városlakókkal is. A kézbe�
sítők, akik naponta járják a vá�
rost: az utcákat, a hatalmas 
épületeket, az emeleteket, az 
alagsorokat és csaknem kivétel 
nélkül minden győri lakást és 
minden győri lakost ismernek, 
munkájuk során felkutatták az 
idős és magatehetetlen, magá�
nyos öregeket, betegeket, és je-

Hatalmas forgalom

A kulisszák mögött folyó 
munkáról — Németh Béla hiva�
talvezető tájékoztatója alapján 
— álljon itt néhány adat, amely 
hűen jelzi, bizonyítja: temérdek 
a munka. A múlt esztendőben a 
hivatalban a lakosság több 
mint 150 ezer csomagot adott 
fel, a postaautó pedig házhoz 
vitt csaknem 200 ezret. A levél-  
forgalom is igen nagy. Tavaly a 
kézbesítők házhoz vittek több 
mint 16 millió levelet, és a győ�
riek, valamint a Győr környéki�
ek föladtak több mint 18 milliót. 
Ha csak a felvett és továbbított 
küldeményeket szemléljük, ak�
kor is könnyen kideríthető: 
hány millió forint forgalmat bo�
nyolít le ezekkel a munkákkal a 
hivatal kollektívája. A különfé�
le értékcikkekből: illetékbélye�
gek, postabélyegek, levelezőla�
pok, képeslapok és a különféle 
nyomtatványok csaknem 40 
millió forint forgalmat jelentet�
tek. A listának persze nincs vé�
ge. Az összesítőkből kiderül, 
hogy havonta csaknem egymil�
lió — mintegy hatvanféle — na�
pi-  és hetilapot kézbesítettek az

A hivatal dolgozói, társadal�
mi tisztségviselői, szocialista 
brigádjainak tagjai az elmúlt 
esztendőben csaknem 2 ezer 
óra társadalmi munkát végez�
tek. Segítettek a hivatal környe�
zetében a hulladékok össze�
gyűjtésében — és ez nem cse�
kélység, mert rendkívüli forga�
lom van a posta előtt —, az ud�
var tisztántartásában, a posta�
vonat kulturált, biztonságos fo�
gadásában. A hóeltakarításban 
is jeleskedtek. Részt vettek a 
selejt papírok átválogatásában

lezték azt a Magyar Vöröske�
reszt megyei vezetőségének. Az 
intézkedéseket mindig figye�
lemmel kísérték, és nagy meg�
nyugvással tapasztalták — és 
tapasztalják ma is —, hogy jel�
zéseiket nemcsak megköszönik, 
de minden alkalommal intéz�
kednek is arról, hogy a magá�
nyos, idős, beteg embernek le�
gyen legalább társadalmi hoz�
zátartozója, rendszeresen gon�
dozója, embertársa, barátja, 

így is lehet dolgozni.
Sindulár Anna
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Éjszaka a kanizsai postán
A városban már elvétve vilá�

gít néhány ablak, a Centrál 
Szálloda éttermében is kialud�
tak a fények. Éjfél van. A nagy-  
kanizsai 1- es számú postahiva�
tal portáján Virovecz László 
portás virraszt, kétóránkénti 
megszokott kőrútjára indulna, 
ha nem érkeznék. A 39 éves 
rokkantnyugdíjas fiatalember 
maholnap húsz éve a posta dol�
gozója.

— Megszoktam az éjszaká�
zást, valamikor a mozgópostá�
nál dolgoztam — eleveníti fel a 
múltat. — Felültünk a vagonba, 
tettük a dolgunkat. S az útvo�
naltól függően 18, olykor 24 
órás szolgálatokat teljesítettem. 
Mint portásnak csak 12 órát 
kell dolgoznom.

A piciny fülkében rádió, 
könyvek, újságok, hogy virra�
datig is teljen az idő.

— Esetenként történik vala�
mi. Volt amikor a közeli házak 
egyikéből riadt apuka futott. 
Mentőt hívtunk, a felesége ba�
bát várt, s idő előtt megkezdő�
dött a szülés. Máskor az ugyan�
csak éjszakában járőröző rend�
őrök állnak meg néhány perc�
re . . .

Szőné még a beszélgetés fo�
nalát, végre van kivel beszél�
getni. Ám az öreg, masszív pos�
taépületben rajta kívül is akad�
nak szolgálatot teljesítők. A táv�
beszélő- központban például 
Tuboly Józsefné. A lámpáktól, 
az éjszakázástól enyhén vörös 
szeme érkezésemkor duplájára 
kerekedik, ezen a munkahelyen 
ritka az ilyen késői látogató.

— Tíz éve dolgozom itt, de a 
hivatalos ellenőrzésen kívül 
más látogatóm még nem volt. 
Szerintem ilyenkor minden nor�
mális ember alszik már 
mondja, miután ellenőrzi papír�
jaimat, s egyezteti az adatokat a 
saját információival.

Szó, szót követ, én is leülök a 
szomszédos munkahelyre. Köz�
ben a pályaválasztást feszeget�
jük, mert bizony, nem leány�
álom egy ilyen, mindig változó 
műszakos munkahelyen.

— Óvónőnek készültem, egy 
évet dolgoztam is a picik között. 
Aztán — lehet, hogy egy anya 
szájából rosszul hangzik — el�
fáradtam a gyereknevelésben.

Vagyis inkább nem akartam, 
hogy a saját gyerekeimhez fá�
radtan érjek haza, s éppen rá�
juk ne jusson időm. így lettem 
postás, azaz távbeszélő- kezelő.

A fiatalasszony beavat a 
„túr”, azaz a váltások titkába, 
ami végül is azt jelenti, hogy 
egy hónapban átlag két alka�
lommal jut rá éjszakai műszak. 
Persze csupa családanya, eset�
leg lány dolgozik a hatalmas te�
remben, így azután előfordul�
nak cserék, hogy egymáson se�
gítsenek.

— Mennyire megerőltető 
egy ilyen éjszakai műszak?

— Alvásra nincs idő. Hu�
szonkét óra után volt egy kana�
dai hívásom, meg egy Bolgár�
hadsereg úti telefonszám után 
tudakolóztak, mert ilyenkor a 
009 és a 001 telefonszám is az 
éjszakás munkahelyére van 
kapcsolva.

S míg beszélgetünk, múlik az 
idő. Újabb külföldi összekötte�
tést teremt Tuboly Józsefné. 
Aztán vidéki hívások következ�
nek.

— Ráadásként itt vannak az 
ébresztők. Erre az éjszakára 
17- en kérték. Előfordul, hogy a 
bejelentést követő két óra múl�
va kéri a hívást. Ilyenkor aztán 
az is megesik, hogy nem két�
szer, háromszor, hanem több�
ször kell a megadott számra 
csengetni, mert nehéz az ébre�
dés. Közben különféle statiszti�
kai jelentést kell készítenem, 
szóval tennivaló akad. Főleg, 
ha szakmai zsargon szerint jön 
a „Meteor” — azaz a meteoroló�
giai állomás —, akkor aztán 
megélénkül a munka. Ha válto�
zik az időjárás, azért, ha sűrűsö�
dik a köd, azért, ha felszáll, 
azért, szóval továbbítani kell a 
jelentést.

Közben egyszerre két óra is 
csörög, Tubolyné már nyúl is a 
fejhallgatóért.

— Ez is ébresztő, a biztonság 
kedvéért két csörgőórával dol�
gozunk.

— Mi a különbség a nappali 
és az éjszakai műszak között, 
így tíz év tapasztalata alap�
ján?

— Tény, hogy nappal na�
gyobb a forgalom, a zaj, szóval 
fárasztóbb. Ilyenkor az esti bú�
csúzáskor nehéz az elválás a

családtól, nyugtalanabb az em�
ber, mi lehet otthon, nem kö�
hög- e a gyerek, aki délután pa�
naszkodott: röviden furcsa,
nem lehet megszokni. Az, hogy 
a televízióban lefut közben va�
lamelyik sorozatból egy rész, az 
a legkevesebb.

Az óra kismutatója már a né�
gyeshez közeledik, sűrűsödnek 
a hívások, az ébresztők, ébreded 
zik a város, az ország. Egy te�
remmel odébb megyek, ahol 
Tóth István híradástechnikai 
műszerész fogad. Munkahelye 
az egész helyi híradás lelke.

— Itt fut be a 003, azaz a hi�
babejelentő is — mondja, aki 15 
éve dolgozik itt. Ez az első mun�
kahelye.

Közben mennyezetig érő zsi�
nórokból, forgó alkatrészekből, 
s ki tudja, milyen szerkentyűk�
ből álló oszlopok között sétá�
lunk. Kalauzom mutogatja, me�
lyik az ívpont, melyik a kereső, 
a laikusnak mindenesetre bo�
nyolult. Mint ahogyan az is, 
amikor közli, hogy üzembeállí�
tás óta, immár több évtizede 
szüntelenül, megállás nélkül fo�
rognak bizonyos tengelyek.

— Csak olajozni kell őket.
— És ha áramkimaradás 

van?
— Átkapcsolok az akkumu�

látorokra.
— No és az anyag törhet, a 

biztosíték kimehet . . .
— Azért vagyok itt. Sőt, ami�

kor nyugodt az éjszaka, nincse�
nek az említettekhez hasonló 
gondok, a szokásos karbantar�
tást végzi az éjszakás.

Közben egyre sűrűbb a kat�
togás, a vonalválasztó nevéhez 
illőn kiválasztja a hívott szá�
mot, hogy aztán két ember 
megbeszélhesse legégetőbb 
hajnali gondját.

Hívjuk a portást, mert ebben 
az emeletes épületben valósá�
gos labirintust alkotnak a folyo�
sók. Virovecz László mosolyog�
va köszön rám.

— Jó reggelt kívánok. Hát 
ezek a beszélgetések elhúzód�
tak egy „kicsit”, kinn már vir�
rad.

Valóban, az első napsugarak 
már az éjszaka sötétjével bir�
kóznak.

Győri András

„Meghódítottuk”
Hegy ez, vagy csak dombocs�

ka, és hogyan alakult ki, mi van 
a belsejében, kik és milyen 
mértékben játszottak szerepet a 
hegy történetének alakításá�
ban? Ezekre a kérdésekre kel�
lett válaszonia annak a 115 csa�
patnak, amely március 28- án, a 
kissé hűvösebbre vált időben 
vállalkozott a vetélkedésre. 
A Gellért térnél, a hegy lábánál 
adtunk egymásnak randevút. 
A Szabadság híd felől érkezők 
— mintha megérezték volna, 
hogy a híd történetével kezdjük 
vetélkedőnket — megcsodál�
hatták a nemrégiben átadott,

a Gellérthegyet
szépen felújított, eredeti címe�
rekkel díszített hidunkat. 
A Gellért téren álló szovjet hősi 
emlékmű megtekintése után 
kezdtük meg sétánkat a he�
gyen. A Gellért Szálló és 
gyógyfürdő mellett elhaladva, a 
gyönyörű kilátást nyújtó dunai 
oldalon folytatták útjukat a ver�
senyzők. A Gellérthegy másik 
oldalán haladók a Jubileumi 
park felől érkeztek a hegy tete�
jére. Innen ereszkedtek le csa�
pataink a hegy névadójának 
szobrához, majd a Rác fürdő 
érintésével az Erzsébet híd bu�
dai hídfőjénél levő gyógy ivó-

csarnokhoz kellett menniük, út�
jukon mindvégig számot adva a 
városrésznek és nevezetessége�
inek történetéről.

Vetélkedőnk a kora délutáni 
órákban ért véget. A legtöbb 
brigádot mozgósító Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság brigád�
jai a vetélkedő során elmond�
ták, hogy az ő brigádjaiknál ki�
emelkedően fontos a vetélkedő�
kön, sportakciókban való részt-  
vétel. Az Óbuda távbeszélő-  
központ Braun Éva szocialista 
brigádjából például négy csa�
pat nevezett, s külön versenyt 
is vívtak.

Viszontlátásra szeptember 
5- én, az őszi brigádvetélkedőn�
kön! Gregor László

Játékos sportvetélkedő Ajkán
Nem kellett a szomszédba menniük ötlete�

kért Ajka 1 postahivatal Radnóti Miklós ifjúsági 
szocialista brigádja tagjainak, hogy vidám 
sportvetélkedőjükön a legváltozatosabb progra�
mokkal szórakoztassák társaikat és családtag�
jaikat. A sportvetélkedőnek amelyen mintegy 
ötvenen vettek részt legfőbb célja a közös csalá�
di együttlét és a mozgás volt.

Váltóversenyek, akadályversenyek, szellemi 
fejtörők és mókás játékok töltötték ki a közel�
múlt egyik vasárnapját. Szülők és gyermekek 
együtt rúgták a labdát, vagy éppen bukfencez�
tek. Közös volt az öröm és a veríték is.

A nap aktualitásához méltóan szinte vala�
mennyi játékukra tótágast álló ötletek, a józan 
észnek szamárfület mutató gondolatsziporkák 
voltak a jellemzőek. Talán innen a nap címe is: 
Néhány boldog bolondóra!

Az egyéni győztesek jutalomban részesültek, 
de az igazi győztes a kollektíva volt. A sportna�
pot hangulatos rongyosbál és táncbemutató kö�
vette.

Tollár Sándor

Vetélkedő Törökszentmiklóson
A forradalmi ifjúsági napok szentmiklósi postahivatal szervezet ifjúsági tagozata ve-

keretében, a KISZ zászlóbontá-  KISZ- alapszervezete, a ME-  télkedőt hirdetett március 
sának 30. évfordulóján a török-  TEOR Ifjúsági Klub, és a szak-  21- ére. A Postás FIN Vándor�

kupa elnyeréséért a városi üze�
mek, intézmények KlSZ- alap-  
szervezetei neveztek be.

A vetélkedőre összeállított 
kérdések átfogták a három ta�
vasz eseményeit, emlékezve a 
hősökre, akik a mai fiatalok jö�
vőjéért áldozták életüket.

A jól felkészült 8 csapat közül 
a MEZŐGÉP KlSZ- alapszerve-  
zetének csapata lett az első, 
akik a kupa megnyerésével el�
nyerték a jövő évi verseny ren�
dezői jogát is. A postahivatal 
csapata a negyedik lett.

Csór Etelka

Postásarcok

Soha nem felejtem el, 
honnan jöttem . . .

A képen látható öregember 
fáradt. Nemcsak az eddig meg�
élt hatvannégy éve miatt, ha�
nem azért is, mert direkt azért 
utazott Szekszárdról Pécsre, 
hogy találkozzunk, és elbeszél�
gessünk életéről, a szekszárdi 
postásnyugdíjasok helyzetéről. 
Egész táskányi iratot hozott ma�
gával, bizonyítandó, hogy amit 
mond, igaz. Pedig nem kellene 
mutogatnia a dokumentumo�
kat, hiszen szavai amúgy is 
meggyőznek őszinteségéről. 
Meg aztán mi haszna egy hat�
vannégy éves embernek, aki 
aktív korában is igyekezett be�
csületesen élni, éppen most va�
lótlant állítani?

— Nézze, ez a Márk unokám
— mutatja büszkén a gyerek 
fényképét. A képen egy kétéves 
kisfiú látható egy születésnapi 
torta társaságában, egy mási�
kon a nagymamát, a menyét és 
a kis Márkot látni, és így to�
vább, sorra mutogatja majd öt�
ven változatban unokájának 
képét.

— Ha ránézek erre a képre
— mondja elérzékenyülve Hor�
váth Mihály —, mindent elfe�
lejtek. Tegnap is én adtam neki 
vacsorát, és olyan jó érzés volt, 
amikor megköszönte. Azt 
mondta: aranyos papikám, kö�
szönöm. Fene tudja, talán a kor 
miatt, jobban elérzékenyülök, 
mint mikor a saját gyerekemet 
neveltem. A rohanó életben 
nemigen volt időm dédelgetni a 
gyerekeimet, és ezek a kis bü�
dösök úgy tudnak hízelegni, 
hogy azt nem lehet kifejezni. 
Jólesik, ha az unokám ott csi�
csereg körülöttem. De hát ön 
nem azért jött, hogy az uno�
kámról beszélgessünk.

— Bizonyára unokájának 
gyerekkora jóval kellemesebb, 
mint a magáé volt. Meséljen 
erről az időszakról, hogyan élt!

— 1923- ban Ozorán szület�
tem. Szegény parasztszülők 
gyereke voltam. Illyés rólunk 
írta a Puszták népé- t. Hát a 
gyerekkorom szomorú történet. 
Mert alig tudtam létezni. Hogy 
meg tudjak élni, tizenhat éve�
sen felmentem Pestre. Voltam 
kifutófiú, segédmunkás, és ter�
mészetesen Róbert bácsihoz, a 
népkonyhára jártam enni az 
Aréna, a mai Dózsa György út�
ra. Fiatal voltam, erős. Azt hit�
tem, megválthatom a világot, 
de alig kaptam munkát.

— Kicsit előreszaladtunk. 
Milyen iskolát végzett?

— Sajnos, csak a hat elemit, 
mert nem volt többre lehetősé�
günk. Egy nádfedeles házban 
laktunk, egy szoba, egy kony�
ha, egy kamra. Nekünk, gyere�
keknek is segíteni kellett. 
A testvéremmel együtt markot 
szedtünk a jobb módú gazdák�
nál. S hogy mit ettünk? Hol 
volt, hol nem volt. . . Sajnos, én 
aztán tudom, mi az az éhség. 

■Gyerekkoromban is sokat éhez�
tem, és a fogságban is.

— Az előbb említette, hogy 
nagy reményekkel indult Pest�

re. Mit sikerült belőle megvaló�
sítani?

— Nem sokat. Azt hittem, én 
majd segíteni tudom szüléimét, 
aztán én is alig tudtam megélni. 
Voltam a Váci úton az Elzettnél, 
pár hét múlva azonban eltaná�
csoltak, mehettem másik mun�
kahelyre. Akkoriban nemigen 
volt kiírva, hogy „felveszünk 
segédmunkásokat”. Aztán el�
mentem inasnak egy fűszeres�
hez, de pechem volt, mert csőd�
be jutott a gazda.

— Hogyan került a postá�
hoz?

— 1941- ben beadtam a kér�
vényemet a Posta Járműtelep 
vezetőinek. Felvettek segéd�
munkásnak. A nagy telepen ne�
kem kellett kipucolni a kály�
hákból a salakot. Az épület alat�
ti pincékben, ahol dolgoztam, 
sokszor olyan por volt, hogy 
majd megfulladtam, miközben 
lapátoltam. Ez a gyöngyéletem 
azonban, mert a honvédséghez 
képest az volt, 1944. szeptem�
ber 12- éig tartott, mikor meg�
kaptam a SAS- behívót. Azok a 
marha országvesztők, pedig 
tudták, hogy a háború elve�
szett, velem akarták megnye-  
retni. Aszódra mentem, de nem 
tudtak kiképezni. Fegyverünk 
sem volt. Akkor már jöttek a re�
pülők, bombázták, szórták a 
laktanyát. Aztán bevagoníroz-  
tak bennünket. Közben állan�
dóan repülőriadó volt, s amikor 
frontközeibe kerültünk, akkor 
meg nagyon féltünk a Sztálin-  
gyertyáktól. Siettünk nyugat 
felé, hogy lehetőleg angol fog�
ságba essünk. „Szerencsénk” 
volt, sikerült. De ők sem ké�
nyeztettek el bennünket. Mar�
harépán kívül alig kaptunk va�
lami mást enni. Megszöktem, és 
1945. december elején értem 
haza Budapestre. Először meg�
kerestem a régi munkahelye�
met.

— Milyen volt Pest az ost�
rom után?

— Szörnyű. Leírhatatlan. 
A házak romokban, a hidak 
élettelenül lógtak a vízbe. Az 
emberek lerongyolódtak, éhe�
sek voltak. De mégis remény�
kedtünk. Az igazolóbizottság le�
igazolt. Azt kérdezték, miért 
mentem katonának. Azt hittem, 
viccelnek. Végül aztán a vezéri�
gazgató is leigazolt. Ozorára 
kértem magam kézbesítőnek. 
1950- ig hordtam a leveleket. 
Aztán kiemeltek mint munkás�
kádert, és Pesten az Ince pápa 
tér 5- ben elvégeztem egy hat 
hónapos posta- szakigazgatási 
tanfolyamot. Innen küldtek 
Szekszárdra segédtisztnek. 
1945 óta szakszervezeti tag va�
gyok. Később vezetőségi tag 
lettem. Mindig tisztségviselő 
voltam. A postán mindenféle 
munkát végeztem. Voltam 
pénzfelvevő, takarékszervező, 
egyesített felvevő, kézbesítő�
csoport- vezető.

— Életében és munkájában 
mi volt a legfőbb elve?

— Mindig azon voltam, hogy 
sose felejtsem el, honnan jöt�
tem. Igyekeztem emberséges 
lenni akkor is, amikor ez nem�
igen volt divatban. Szívesebben 
maradtam volna ugyan kézbe�
sítő, de akkoriban nem olyan 
idők jártak, hogy az ember va�
lamire nemet mondhatott vol�
na. Negyven évet töltöttem a 
postán. Mindig sokat foglalkoz�
tam a közügyekkel. Nagyon 
örültem, amikor 1978- ban meg�
kaptam a Szakszervezeti Mun�
káért arany fokozatát. 1980- ban 
mentem nyugdíjba. Most már 
csak egy hónapot ha helyettesí�
tek valakit, esetleg csúcsforga�
lom idején beugróm.

— Amikor nyugdíjba men�
tem, hirtelen nem találtam a he�
lyemet. Hiányoztak a kollégák, 
a munka. Akkor elvállaltam a 
szekszárdi postahivatal szak-  
szervezeti nyugdíjascsoportjá�
nak vezetését. Gyakran járok a 
megyében. Látogatom nyugdí�
jas társaimat. Gyakran látoga�
tom őket. Sajnos, az egészsé�
gem már nem a régi. 1979- ben 
trombózist kaptam, később epe�
kővel operáltak. Ez már az 
öregséggel jár. Nyugdíjam 4150 
forint. Nem gyűjtöttem va�
gyont. Van egy összkomfortos 
lakásom.

Előveszi a Babits Mihály 
nyugdíjasklub eseménynapló�
ját, amelynek egyik oldalán ez 
olvasható: „Megkaptam a szak-  
szervezet ajándékát, amelyet 
nagyon köszönök. Mondd meg 
az illetékes személyeknek, hogy 
máris megvettem az ötven má�
zsa szenet, és annak melegénél 
sokat gondolok emberségükre. 
Üdvözöl benneteket Horváth 
Pista.”

— Ennek a hetvennyolc éves 
embernek a szakszervezet se�
gítsége a legjobbkor jött. De 
nemcsak anyagi segítséget 
igyekszünk nyújtani tagjaink�
nak: igyekszünk tartani ben�
nük a lelket. Bár nehezen tud�
juk ellensúlyozni azt, hogy a 
nyugdíj reálértéke évről évre 
csökken. Amikor ebéd után a 
délelőtti munkától fáradtan le�
dőlök, arra gondolok: mégis�
csak volt értelme az életemnek. 
Dolgoztunk, gyerekeket nevel�
tünk, csak ez a sok nyavalya ne 
volna . .. Egyébként az öregség 
nem bánt.

Udvarhelyi András
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Évente háromezer ügy és ami még várható
Beszélgetés a jogsegélyszolgálat munkájáról és terveiről

A feladatok meghatározása 
nem nélkülözheti az eddigi 
munka összegzését, elemzését. 
Körülbelül tízéves múltja van 
szakszervezetünk jogsegély-  
szolgálatának. Működési körét 
— ez nem postai sajátság — az 
élet alakította. Az érdekvéde�
lem és az ehhez kapcsolódó 
képviselet volt a kiindulóalap: a 
munkaügyi vitákban a dolgo�
zóknak nyújtandó segítség.

Az emberek élete azonban a 
munkahelyen kívül is szerve�
zett társadalomban, egyre bo�
nyolultabb viszonyok között 
zajlik, tehát jogi segítségre szo�
rulnak akár családi, akár va�
gyoni ügyeik rendezésében. 
Ónként adódott, hogy a jogse�
gélyszolgálathoz forduljanak ta�
nácsért, majd hogy felkérjék 
képviseletükre. A jogsegély-  
szolgálat pedig elvállalta a kép�
viseletet minden olyan ügyben, 
amelyre az illetékes szakszerve�
zeti bizottságtól megbízást ka�
pott. így az évek folyamán ügy�
körében számszerűen, fokoza�
tosan az első helyre kerültek a 
polgári jogi ügyek (a családi 
élettel, lakással, ingatlannal 
kapcsolatos eljárások), mind�
amellett, hogy elsőrendű fel�
adatának változatlanul a mun�
kaügyi viták rendezését tekinti.

Csakhogy a munkaügyi né�
zeteltérések „házon bejül” me�
rülnek fel, és okos érvekkel 
bármelyik fél részéről elsimít�
hatok, mielőtt valóban ügyekké 
válnának. Egyrészről a törvé�
nyesség tiszteletben tartására 
való készség, másrészről a 
munkafegyelem erősödése, 
azaz egy jó irányú szemléletvál�
tozás hatása mutatkozik meg az 
említett eltolódásban. Ennek 
eredménye az az együttműkö�
dési készség is, amely a kezdeti 
tartózkodás után a vállalati jog�
tanácsosok és a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálat között ma�
napság már általánosan tapasz�
talható.

Nem untatjuk adatokkal az 
olvasókat, az elvégzett felada�
tok nagyságának szemléltetésé�
re azonban megemlítjük, hogy 
1986- ban a postás dolgozók és 
nyugdíjasok 3111 új üggyel for�
dultak a jogsegélyszolgálathoz. 
Ez a szám azonban csak akkor 
mond valamit, ha tudjuk, hogy 
az ügyeknek csak jelentéktelen 
részük intéződik el egyszeri 
meghallgatással és az ennek 
kapcsán adott felvilágosítással, 
esetleg tanáccsal. Nagyobb ré�
szük többszöri intézkedést, 
utánjárást, beadványszerkesz�
tést, tárgyalást tesz szükséges�
sé. Tehát egy tétel tulajdonkép�
pen nem egyetlen ügy. És ak�
kor nem szabad megfeledkez�
nünk az előző évről áthúzódott 
esetekről, aminthogy 1986- ban 
sem zárulhatott le mind az em�
lített 3111.

Ha az említett egyetlen adat 
a vázolt körülményekkel együtt 
nem fejezné ki kellőképpen az 
ellátott teendőket, a kétkedő 
megtehetné, hogy a különböző 
típusú ügyekre elméleti időnor�
mát állapítson meg, s azt meg�
szorozza a statisztikában kimu�
tatott darabszámokkal. így jól-  
rosszul megközelíthető a való�
ságos elfoglaltság, kérdés azon�
ban, hogy illő-  és szükséges- e 
az ilyenféle fontoskodás.

Van azonban egy másfajta 
mérőszám is. A különféle eljá�
rásoknak az ügyvédi munkakö�
zösségekben tarifájuk van. Ha 
a jogsegélyszolgálat által éven�
te ellátott ügyeket ezekkel a ta�
rifákkal értékelnénk, nyolcmil�
lió forintot kapnánk. Ezt az ösz-  
szeget takarította meg tagjai�
nak, illetve dolgozóinak szak-  
szervezetünk és a posta, miköz�
ben hárommillió forintot fordí�
tottak a szolgálat költségeire. 
Nem éppen megvetendő béren 
kívüli juttatás. Ha más nem, ez 
a tény kiváló propagandaesz�
köz lehetne. Szükség is lenne 
rá, a tapasztalat szerint ugyanis

Az sem közömbös, hogy fel�
adatukat a jogsegélyszolgálat 
dolgozói mikor és milyen körül�
mények között látják el. A pos�
tai szolgáltatások legkülönfé�
lébb munkarendje, továbbá a 
más tekintetben is olyan gyak�
ran emlegetett területi szét�
szórtság itt is körültekintő szer�
vezést tesz szükségessé. Adód�
hatnak telefonon lebonyolítható 
ügyek is, de főleg a bizalmas 
jellegű és hosszabb eljárást 
igénylő polgári jogi ügyek nem 
nélkülözhetik az ügyfél és a jog�
segélyszolgálati dolgozó szemé�
lyes megbeszéléseit. Fogadóó�
rákat kell tehát kijelölni, ame�
lyeken a dolgozók munkaidejü�
kön kívül megjelenhetnek.

Igazodva a postaszervek 
munkarendjéhez, a fogadóórák 
kérdését általában mindenütt 
sikerült jól megoldani. A foga�
dás időpontjának előzetes 
egyeztetésével, kihelyezett fo�
gadóórákkal, a jogsegélyszolgá�
lat kiszállásával egy- egy dolgo�
zó ügyében is megnyugtató 
megoldás született.

Keresik a lehető legjobb 
megoldást a szakszervezet jogá�
szai. Csak egy- két példát említ�
sünk erre!

A rádió-  és televízióadóknak 
az isten háta mögött szolgálatot 
teljesítő dolgozói telefonon be�
jelentkezhetnek a jogsegély-  
szolgálatnál, hogy megállapod�
janak a fogadásukra legalkal�
masabb időpontban. Tehát ha 
kell, a fogadóóra is rugalmas. 
A fővárostól nagy távolságra te�
lepített adók dolgozói pedig 
igénybe vehetik a hozzájuk kö�
zelebb eső tszb- k jogsegélyszol�
gálatát is.

Hogy az Építési Üzemnél a 
heti háromszori félfogadás idő�
pontját helyesen határozták 
meg, azt igazolja az a tény, 
hogy mind a telephelyen, mind 
a kihelyezve tartott fogadóórá�
kon meglehetősen sokan meg�
jelennek — a változó munkahe�
lyeken dolgozó kábelmunká�
sok. Kevésbé veszik figyelembe 
az időrendet — „hiszen helyben 
vannak” — a telephelyen dol�
gozók.

A soproni tszb jogsegélyszol�
gálata tavaly módosította ügy-  
félfogadási rendjét. A megye-  
székhelyeken hetenként tart fo�
gadóórát, a többi helységben 
működő alapszerveket evégett 
havonta egy alkalommal keresi 
fel. Még a vidékre való kiszál�
lásnál is a dolgozók munka�
rendjéhez illesztette a fogadó�
órákat, nevezetesen a két mű�
szakban dolgozókat szolgálat�
váltáskor fogadja, a kézbesítő�
ket pedig leszámoláskor. Mind�
ezzel még nem oldódott meg a 
falusi kishivatalok dolgozóinak 
gondja. Ezért hétfőn Sopronban

meghosszabbított félfogadási 
időt tart, és ilyenkor telefonon 
is a dolgozó rendelkezésére áll 
ügyes- bajos dolgaiban. Felke�
reshető természetesen levélben 
is. Ha fontos ügyben személyes 
megbeszélésre van szükség — 
más megoldás híján —, munka�
helyén keresi fel ügyfelét.

Tudnak- e minderről a lehető�
ségről a dolgozók? Tudniuk kel�
lene, ugyanis a bizalmiak írás�
ban tájékoztatást kaptak a foga�
dóórákról. Mégis, februárban a 
jó harminc ügyfélből talán 
négy- öt alkalmazkodott a foga�
dóórákhoz. A többi? Munkaide�
jét használta fel magánügyének 
intézésére.

Függetlenül attól, hogy a dol�
gozók egyelőre miképpen alkal�
mazkodnak az ő érdekeik vé�
delmére és képviseletére létre�
hozott jogsegélyszolgálat mun�
karendjéhez, fölmerül a kérdés, 
hogyan tud a szolgálat vezetője 
ennyi felé szakadni. Nos, meg�
bízóik, a tszb- k és az szb- k is 
keresik a megoldást. A soproni�
ak például Veszprémben alkal�
maztak egy részfoglalkozású 
munkatársat. És ez nem egyedi 
példa, más területeken is talál�
kozunk hasonló megoldással; a 
bevezetőben is a továbbképzés 
résztvevőiként fő-  és részfoglal-  
kozásúakat emítettem.

Keresniük is kell a megoldást 
a szakszervezeti szerveknek, 
nem utolsósorban azért, mert 
ők is igénybe veszik a jogse�
gélyszolgálat vezetőjének szak�
ismereteit. A testületek megle�
hetősen sok olyan előterjesztést 
(kollektív szerződés, annak füg�
geléke, bérkérdések stb.) tár�
gyalnak, amelyek munkaügyi 
viták alapjait vethetik meg. 
Nem vitás: szükség van a jogi�
lag megalapozott szakszerveze�
ti álláspontra. Talán az sem fö�
lösleges, ha a jogsegélyszolgá�
lat vezetője részt vesz a testületi 
ülésen. Mindez 'azonban időt 
vesz igénybe, aminthogy idő�
igényes feladatuk a jogászok�
nak ismereteik naprakészségé�
nek fenntartása is. Mindenki 
tudja, hogy a jogszabályok ál�
landóan mozgásban vannak. 
A tömérdek változást, módosí�
tást, új rendeletet, határozatot 
folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni, rendszerezni, előjegyez�
ni kell, különben az oklevéllel 
tanúsított képesítés és minden 
továbbképzés veszendőbe 
megy. Ennek pedig kárvallója 
az ügyfél, a dolgozó, de még a 
jogsegélyszolgálat hitele is 
megsínyli. Ezek a többletfela�
datok tehát nagyon szorosan 
összefüggnek a szolgálattal, 
amelytől azonban nem rabol�
hatják el az időt.

Munkaidőben 

nem lehet

Az eddig végzett munka ösz-  
szegzése, tíz esztendő tapaszta�
lata jó alap lehetne arra, hogy 
felvázoljuk a további teendőket. 
A jogsegélyszolgálat beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, a 
dolgozók igényük; ha nem is 
ítéljük kielégítőnek a szolgálat 
propagandáját, forgalmának 
növekedésével mindenképpen 
számolni kell. Sőt . . .  az or�
szággyűlés által nemrég elfoga�
dott földtörvény, meg a szemé�
lyi jövedelmi adó rendszerének 
várható változása előrelátható�
lag bővíteni fogja a szolgálat 
ügyfeleinek körét. Nem is be�
szélve a családjogi törvény júli-  
us 1- jére jelzett módosulásáról, 
amely a családi eseményekhez 
(házasságkötés, válás) az eddi�
ginél jóval bonyolultabb jogvi-

Vegyük talán közelebbről 
szemügyre, milyen kérdéseket 
vetnek fel az előkészületben le�
vő intézkedések! Tükörként 
(nagyítóként?) használjuk fel a 
cikk első felében tárgyalt ta�
pasztalatokat!

Önkéntelenül felvetődik, 
hogy ezután a jogsegélyszolgá�
lathoz fordulnak olyan kérések�
kel is, amelyek eüntézése nem 
tesz szükségessé jogi ismerete- _ 
két. Eddig talán nem foglalkoz�
tak ilyen dolgokkal? Igen . . .  de 
eddig megtette egy felvilágosí�
tás arról, hogy hol és hogyan 
kell az „ügyet” eüntézni. Ez�
után majd — védve a munka-  
időalapot — a végére kell járni. 
De mi mindennek? Az ugyanis 
mégsem való, hogy a jogsegély-  
szolgálat — különös, de a ta�
pasztalatokból merített példát 
említek — útlevelet szerezzen 
be.

Az éremnek persze másik ol�
dala is van. Rendezni kell a 
szakhatóságokkal, pénzintéze�
tekkel, egyéb szolgáltatókkal, 
hogy milyen ügyekben ragasz�
kodjanak az ügyfél személyes 
megjelenéséhez. Jó, hogy a ná�
luk folyó ügyeknek az elintézé�
se sem kíván mindig jogi kép�
zettséget, de jelentős részük kis 
jóindulattal odasorolható a jog�
segélyszolgálat kialakítandó 
profiljához.

Arról már beszéltünk, hogy a 
jogsegélyszolgálatot minden�
képpen meg kell erősíteni. Az 
elképzelések szerint a vidéki 
tszb- knél megyénként kellene 
egy részfoglalkozású munkatár�
sat állítani erre a feladatra.

Az esetek számának növeke�
désével természetesen szaporo�
dik az adminisztráció is. Emel�
lett — látjuk — jogi szakértel�
met nem igénylő ügyeket is el 
kell vállalni. Ha elfogadjuk azt 
az álláspontot, hogy az orvost 
meg a mérnököt mentesíteni 
kell az ügyviteli tennivalók alól, 
hogy maradjon ideje a gyógyí�
tásra, illetve az alkotásra, akkor 
ez a tétel a különös szakképesí�
tésű jogászokra is érvényes kell 
hogy legyen. A szervezet kiala�
kításánál tehát megfontolandó, 
hogy ezen a téren miképpen tá�
mogatjuk a jogászoknak a szak-  
szervezeti tagság érdekében 
tett erőfeszítéseit.

Elérkeztünk a leginkább vita�
tott kérdéshez. Hogyan tud 
ügyfeleivel a jogsegélyszolgálat

kapcsolatot teremteni olyanfor�
mán, hogy a munkaidőt ne kell�
jen igénybe venni. A rendszer 
tulajdonképpen kialakult, csak 
még nem mindenütt ment át a 
gyakorlatba. Ám ha utasítás 
tiltja majd a munkaidőben való 
eltávozást, rövid időn belül he�
lyére áll a rend.

A postások nagyobbrészt két 
műszakban dolgoznak, és lép�
csőzetesen kezdik munkájukat. 
A megosztott délelőtti és dél�
utáni fogadóórák valamelyikét 
tehát valamennyi dolgozó 
igénybe tudja venni. Magától 
értetődik, hogy a különleges 
feladatot ellátó postaszerveknél 
a helyi igényekhez és lehetősé�
gekhez kell igazítani a félfoga�
dást.

Egy kérdés azonban tisztá�
zásra szorul. A folyamatban le�
vő ügyeknél gyakran előfordul, 
hogy a hatóságok, főképpen pe�
dig a bíróságok különféle teen�
dőkre határidőt szabnak. Ilyen�
kor a jogsegélyszolgálatnak ha�
ladéktalanul érintkezésbe kell 
lépnie ügyfelével. A javasolt 
megoldás az lenne, hogy az új 
ügyeket mindenképpen a foga�
dóórákon kell előadni, illetve 
felvenni, az ügyek folyamatá�
ban azonban legyen lehetősége 
a jogsegélyszolgálatnak arra, 
hogy sürgős intézkedésre mun�
kaidőben is behívja képviselt�
jét.

Végezetül éppen csak érintő-  
leg beszéljünk a jogsegélyszol�
gálat munkaidejéről. Ez ugyan�
is nehezen határozható meg na�
pi vagy heti munkaidőkerettel. 
A fogadóórák kitűzhetők, de a 
többi tennivaló időpontja az 
ügyek természete szerint más 
hivatalok, leginkább pedig a bí�
róságok időbeosztásától függ. 
Miután pedig a jogsegélyszol�
gálat eredeti rendeltetéséből és 
nevéből adódóan is a tagságnak 
nyújtott érdekvédelem, a dolgo�
zók képviselete olyan ügyek�
ben, amelyeket önmaguk nem 
intézhetnek el, a tennivalók 
rangsorolásában ezt a körül�
ményt kiemelt szempontként 
kell figyelembe venni.

Jó lenne ugyanis a következő 
tíz év múltán is arról beszámol�
ni, hogy a jogsegélyszolgálat 
teljes mértékben megfelelt ren�
deltetésének, beleértve mind a 
dolgozók képviseletét, mind a 
munkaidőalap védelmét.

Benda István
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Mikor van a fogadóóra?

ügyben való eljárás, a képvise�
let nem kerül az igénybevevő�
nek pénzébe, csupán a minden�
képpen fizetendő eljárási és 
egyéb illetékek terhelik.

nem jutott el még minden dol�
gozó tudatáig a jogsegélyszol�
gálat léte és ingyenes igénybe�
vételének lehetősége. Az, hogy 
a meghallgatás, a tanács, az

Díjmentes képviselet

megoldásának lehetséges mó�
dozatait. A megbeszélés alapján 
az elnökség ülésére jelentés, to�
vábbá javaslat készül a jogse�
gélyszolgálat fejlesztésére.

Talán annál is inkább a ta�
nácskozás vagy valamelyik szi�
nonimája illik erre az egyhetes 
összejövetelre, mivel a résztve�
vők igazi rendszeres és intéz�
ményes továbbképzése az Eöt�
vös Loránd Tudományegyetem 
jogi továbbképző intézetében 
folyik — az idevonatkozó 
SZOT- elnökségi határozatnak 
megfelelően. A „továbbképzés” 
itt kaphat valódi értelmet, hi�
szen a Postások Szakszerveze�
tének jogsegélyszolgálatát ellá�
tó személyek — egyetlen társuk 
kivételével, viszont ő is szak�
vizsga előtt áll — valamennyien 
az ehhez a munkához előírt leg�
magasabb képesítés birtokosai. 
Kevés ágazati szakszervezet 
büszkélkedhet ilyen felkészült�
séggel.

Jogászokkal beszélgetünk. 
A területi szakszervezeti bizott�
ságoknál és a nagyobb középfo�
kú postaszervek szakszervezeti 
bizottságainál létrehozott jogse�
gélyszolgálat vezetőivel és 
munkatársaival. Szinte vala�
mennyien — fő-  és részfoglal�
kozásúak — együtt vannak. Az 
alkalmat pedig ehhez a beszél�
getéshez a szakszervezeti tiszt�
ségviselők oktatásának kereté�
ben rendezett szokásos tovább�
képző tanfolyam szolgáltatta. 
Tanfolyamnak neveztem, bár 
mondhattam volna akár konfe�
renciát is. A többnapos együtt-  
lét folyamán ugyanis a meg�
hallgatott előadásokon kívül a 
résztvevők megbeszélték eddigi 
működésüket, eredményeiket, a 
munkájukat nehezítő körülmé�
nyeket, ezáltal tapasztalatokat 
is cseréltek, majd megtárgyal�
ták a szolgálatra váró szokásos, 
valamint a várható újabb fel�
adatokat, és megvitatták azok

M i legyen a megoldás?

főként a félfogadás idejét átren�
dezni, hogy lehetőleg mindenki�
nek munkaidején kívül álljanak 
rendelkezésére. A posta is tett 
ilyen lépéseket a felvevőhivata�
lok nyitva tartási idejének, a 
távközlési üzemek ügyfélszol�
gálatának szabályozásával.

Ahhoz viszont, hogy a posta 
a közönségének kellő időben 
rendelkezésére tudjon állni, 
szintén szigorúan kell gazdál�
kodnia munkaidőalapjával. 
A Magyar Posta Központjában 
folynak az előkészületei egy 
olyan utasításnak, amely a 
munkaidőalap védelmében 
megszünteti annak lehetőségét, 
hogy a dolgozók eltávozzanak 
munkahelyükről olyan magán�
ügyeik intézésére, amelyekben 
nincs föltétien szükség a szemé�
lyes megjelenésükre. Hogy 
emiatt hátrány ne élje őket, a 
posta a jogsegélyszolgálatot 
szándékozik felkérni, illetve 
megbízni ezeknek az ügyeknek 
a lebonyolításával. Tehát

— a jogsegélyszolgálat 
újabb feladatok elé néz, ame�
lyeknek tartalmát azonban, a 
lehetőséghez képest, minél sza�
batosabban meg kell határozni;

— meg kell alkotni azt a 
szervezetet, amely képes a már 
előbb és a most említett várha�
tó többletfeladatok ellátására;

— végül ésszerűen szabá�
lyozni kell az ügyfélfogadás 
rendjét.

szonyokat, vagyoni következ�
ményeket társít.

Bár a várható igénybevételt 
már az elmondottak miatt sem 
lehet egyszerűen a tapasztala�
tokra alapozva megbecsülni, az 
ügyek számának növekedésé�
vel és bonyolultságuk fokozó�
dásával keletkező feszültség a 
szolgálat egyszerű bővítésével, 
még több részfoglalkozású 
munkatárs alkalmazásával va�
lószínűleg feloldható.

Nem pusztán erről van azon�
ban szó. Egy olyan folyamatba 
kell a közeljövőben a postás�
szakszervezet jogsegélyszolgá�
latának beilleszkednie, amely 
hosszabb- rövidebb idő óta az 
egész gazdasági és államigazga�
tási életben megfigyelhető. Ki 
ne hallott volna az utóbbi idők�
ben munkaszervezésről, a mun-  
kafegyelen) megszilárdításáról, 
a munkaidőalap jobb, sőt teljes 
kihasználásának szükségessé�
géről. Arról, hogy munkakörök 
összevonásával, a fölöslegesek 
megszüntetésével, a munkafo�
lyamatok ésszerűsítésével fel�
számolva a „kapun belüli mun�
kanélküliséget”, tehát tervsze�
rűen gazdálkodva a munkaerő�
vel eredményesebbé kell tenni 
a termelést, ugyanakkor jó mi�
nőségű árut kell előállítani, ma�
gas színvonalú szolgáltatást 
kell nyújtani.

Az államigazgatási hivatalok, 
szolgáltató intézmények úgy 
igyekeznek munkarendjüket,
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Alig múlik el hónap anélkül, 
hogy a Postás Dolgozó hasábjain 
a kedves olvasó ne találkozna a 
Postás Művelődési Központ egy-  
egy művészeti csoportjának, ba�
ráti körének, klubjának életét be�
mutató cikkel, fotóval.

Nem titkolt szándékunk, hogy 
a tájékoztatón túlmenően igényt, 
érdeklődést keltsünk a postás dol�
gozókban a művelődésre, a kultu�
rált szórakozásra. Ez egyben csa�
logató is, hogy igényüket, érdek�
lődésüket nálunk, ahogyan a leg-

Ismeretes, hogy Budapesten a 
több mint száz postaszervnél 
mintegy harmincezer postás dol�
gozik. A szétszórtság és a létszám 
arra ösztönzött bennünket, hogy 
nemcsak intézményen belül, ha�
nem postaszervekhez kihelyezve 
is adjuk meg a művelődési lehető�
ségeket, lehetőleg minden réteg 
számára.

Elsőként a nagyobb réteget 
megmozgató szocialista brigádok 
klubjáról kell szólni. Az 1971 óta 
működő klub foglalkozásainak 
számát megkétszereztük, hogy a 
brigádtagok minél hamarabb ré�
szesei lehessenek egy- egy foglal�
kozásnak. Űjdonságként vonzás-  
körzetünket kiterjesztettük a BU-  
VIG Pest megyében lévő hivata�
laira, ami kedvező visszhangra ta�
lált a brigádok körében. Az átla�
gos látogatottság klubnaponként 
80 volt, amit jónak tartunk. Mi a 
szocialista módon élni, tanulni jel�
szó megvalósításához adtunk se�
gítséget módszertani útmutatá�
sokkal, és a házigazdák sajátossá�
gaihoz illeszkedő művelődési 
ajánlásokkal. A brigádtagok min�
dig nagy szeretettel fogadták azo�
kat a műsorokat, amelyeket e na�
pokra szerveztünk számukra.

Közművelődési munkánk rend�
kívül fontos részének tekintettük 
a postás dolgozók, a tanuló ifjú�
ság politikai, világnézeti tájéko�
zottságának elmélyítését, világné�
zetük formálását. A köznapi szó-  
használatban ezt a munkát isme�
retterjesztésnek hívjuk.

Mi volt öt évvel ezelőtt? Évente 
30—40 postaszerv igényelt társa�
dalom vagy természettudományi 
előadást. Az évi 400—450 elő�
adást 12—14 ezer postás látogatta 
meg. És mi van ma? Ott tartunk, 
hogy mindössze 15 postaszerv él 
e fontos közművelődési lehető�
séggel. Kérjük az szb- titkárokat, 
közös erővel változtassunk a 
helyzeten, hogy a következő 
évadban minél több hivatalban, 
üzemben tarthassunk előadáso�
kat neves TIT- előadókkal. Az 
alapszerveknek ez egy fillérjébe 
sem kerül, hiszen minden költsé�
get intézményünk fizet.

Pályázatok. Sokszínűségük, 
változatosságuk évről évre gazda�
godott. Különösen a művészeti 
pályázatok iránti érdeklődést 
emelném ki. A legjelentősebb 
volt ezek sorában az országos 
postás képzőművészeti pályázat 
és kiállítás, mintegy 60 alkotással. 
Több ezren tekintették meg. Fotó-  
pályázatot szinte minden évben 
hirdettünk, ebből volt egy orszá�
gos, amelyen 26 postaszerv 42 fo�
tósa vett részt.

Művelődési központunk életé�
ben e munka jelentőségét vitatni 
nem lehet. Mert miről is van szó? 
Arról, hogy a magyar és az egye-

többen ismerik, a PMK- ban elé�
gítsék ki.

Néhány hónapja a Postások 
Szakszervezetének titkársága be�
számoltatta intézményünket az 
elmúlt ötévi munkáról, és meg�
kérdezte milyen művelődési lehe�
tőségeket nyújtunk, hogyan, mi�
képpen veszik igénybe a postások 
kulturális kínálatainkat. Ennek 
az öt évnek az eredményeiről, a 
fejlődésről, változásról és gondja�
inkról szeretnék rövid összegzést 
adni.

Nem felejtkezhetünk el a pos�
tás szülők gyerekeiről sem. 
A gyermekév alkalmából a Postá�
sok Szakszervezetével közösen 
országos gyermekrajzpályázatot 
szerveztünk, amelyre 1400 pálya�
munka érkezett. A kiállításnak 
óriási sikere volt.

Kétévenként megrendeztük a 
postás óvodások ábrázoló kiállítá�
sát, rendkívül nagy érdeklődés 
mellett, és szintén kétévenként a 
postás óvodák dolgozóinak orszá�
gos mesemondó versenyét. (Az 
1987- es évi eredményről lapunk 
márciusi számában olvashattak. 
A szerk.)

1985- ben a budapesti postás 
szülők gyerekei részére vers-  és 
mesemondó versenyt hirdettünk 
meg. Erre mintegy félszáz gyer�
mek nevezett, és elmondhatom, 
előadásaikkal elbűvölték a hall�
gatóságot.

A munkahelyi művelődést segí�
tő tevékenységünk sajátos formá�
ja a szakmunkástanulók klubjá�
nak működtetése. 1983 óta négy 
iskola, a Puskás, a Postaforgalmi 
Szakközépiskola, a Hemád úti is�
kola és a TIG Ivánka utcai tan�
műhelyének tanulói részére ha�
vonta két alkalommal tananyag�
kiegészítő, az általános műveltség 
elmélyítését, s a humán tárgyak 
iránti érdeklődés felkeltését segí�
tő előadásokat, műsorokat szer�
veztünk. Évenként mintegy 1500 
tanuló hallhatott többek között 
Illyésről, Móriczról, Mikszáthról, 
és megismerkedhetett sok- sok 
színésszel, bel-  és külpolitikai új�
ságíróval.

A PMK- ban működtetjük az if�
júsági klubok módszertani köz�
pontját. Célja a módszertani se�
gítségadáson túlmenően az or�
szágban működő postás ifjúsági 
klubok — mintegy 30 — közötti 
eleven kapcsolattartás. Ifjúsági 
klubtalálkozót rendeztünk Szán�
tódon 50 résztvevővel, alapfokú 
klubvezetőképző tanfolyamot 
szerveztünk 27 fő részére, saját 
szerkesztésű, elméleti és gyakor�
lati útmutatásokat tartalmazó 
módszertani füzetet adtunk ki: vi�
déki klubtalálkozókat szervez�
tünk Miskolcon, Debrecenben, 
Szegeden.

Ismereteink szerint a postások 
szeretnek színházba járni. Szín�
házjegyük beszerzésében közpon�
ti közönségszervezőnk évek óta 
sok segítséget adott. Majdnem 30 
szb közönségszervezőjével tartot�
tuk a kapcsolatot. Örömmel ven�
nénk, ha Budapesten minden 
alapszervnél lenne színházi kö�
zönségszervező.

temes kultúra értékeit megismer�
tessük a résztvevőkkel, s ízlésü�
ket alakítsuk. És akinek kedve tá�
mad alkotni is valamelyik művé�

szeti ágban, annak adjunk lehető�
séget. Szerencsére eleget tudtunk 
tenni e kívánalomnak is.

Felnőttek és gyerekek részére 
múzeum-  és tárlatlátogatások so�
kaságát szerveztük. Alig van ma 
már Budapesten múzeum, ame�
lyiket ne kerestük volna fel. Nem 
is beszélve a parlamenti, a város-  
ismereti és planetáriumi látogatá�
sokról.

Intézményen belül évente 7—8 
kiállítást rendeztünk. Ezekben 
volt képzőművészeti, fotó, fafara�
gó, gyermekrajz és műszaki jelle�
gű is. Feltétlenül meg kell említe�
nem a magyar postás amatőr kép�
zőművészek színvonalas olaszor�
szági, ausztriai, és lengyelországi 
kiállításait. Az alkotásokról elis�
meréssel nyilatkoztak a külföldi 
postás kollégák. Hogy milyen el�
ismeréssel, annak ékes példája, 
hgoy a postás képzőművészek ez 
évben újabb meghívást kaptak 
olaszországi bemutatkozásra.

Kiemelném a Pódium műsoro�
kat is — mintegy évi 20 alkalom 
—, amelyek keretében Verdi, Mo�
zart, Erkel legszebb operáinak 
keresztmetszeteit mutattuk be 
telt házak előtt. Réndkívül nép�
szerűek voltak az operett- , a san�
zon-  és a könnyűzenei estek, az 
irodalmi délutánok, a kabaréelőa�
dások. Csak néhány név: Korda 
György, Németh Marika, Soltész 
Rezső, Sas József, Bodrogi Gyu-

Közművelődési munkánk igen 
széles skálán mozog. Kezdem a 
sort a legnagyobb létszámot moz�
gató tanfolyamoknál. És rögtön 
két adattal. 1978- ban 32 tanfolya�
mot szerveztünk 800, 1986- ban 
72- t 1500 látogatóval. Szaknyel�
ven ezt a munkát rendszeres mű�
velődési formának hívjuk — fo�
lyamatosságot, rendszerességet 
követel a résztvevőtől — amely 
magába foglalja a nyelvművésze�
ti, a szabás, az ifjúsági társastánc 
és néptánc tanfolyamokat.

Az elmúlt években különösen a 
nyelvtanítás terén értünk el szép 
eredményeket. Intézményünkben 
átálltunk az intenzív nyelvokta�
tásra. A felnőttek részére reggel�
től estig tartottunk tanfolyamo�
kat. Az ötnapos tanítási hét beve�
zetésekor nyelvtanfolyamokat in�
dítottunk gyerekek részére. 
Szombatonként 10 csoportban 
130 gyerek tanult.

Újdonságként indítottuk a kép�
zőművészeti szakközépiskolára 
előkészítő tanfolyamot, szintén 
szombaton 3 csoportban 70 fővel. 
(Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy évente 10—12 gyereket fel�
vettek a szakközépiskolába.)

1985 őszétől a felső tagozatos 
iskolások részére néptánciskolát 
indítottunk 30 fővel. Végezetül 
szólni kell az újból igen népszerű�
vé lett ifjúsági társastáncról. 
Évente 300 fiatal ismerkedett 
meg a tánc alapelemeivel. Köz�
ben kulturált viselkedésre, a jó 
magatartásra, ízléses öltözködés 
elsajátítására és a közösségi élet 
normáinak megismerésére nevel�
tük őket.

A szakműveltség fejlesztésé�
nek, a művelődésnek, az igényes 
szórakozásnak jó kerete a klub, a 
baráti kör. A 12 felnőtt, 1 gyer�
mek és 1 ifjúsági klubunknak (kö�
rünknek) mintegy 1500 a létszá�
ma. Munkájukat az egyenletes 
fejlődés jellemezte. A szakmai jel�
legűek közül kiemelném az újí�
tók, a műszakiak és a kertbarátok 
munkáját. Az újítók klubjának 
programjai között értékes szak�
mai előadások, újítási bemutatók,

la, Voith Ági, a Markos—Nádas 
duó és nem utolsósorban Hofi 
Géza. Az ő műsoraikat több mint 
tízezer postás dolgozó nézte meg.

A házba látogató — mégha 
csak vacsorázni jön is — majd�
nem minden szobából zeneszót 
hall, tánclépések kopogására, 
énekszóra lesz figyelmes. Lehet 
is, mert egyik délután a néptánco�
sok, a másikon a társastáncosok 
ropják a táncot, a harmadikon a 
balettiskola 100 növendéke pró�
bál, majd a színjátszók, és szom�
batonként a legcsöndesebbek, a 
képzőművészek dolgoznak. Ti�
zenegy alkotó művelődési közös�
ségben megközelítőleg háromszá�
zan ismerkednek a kultúra érté�
keivel és művelik azt a maguk 
szintjén.

Munkájuk színvonalára jellem�
ző, hogy például a képzőművész 
stúdió háromszor nyerte el a Ki�
váló Együttes címet, 1983- ban 
véglegesen, a színjátszó csoport a 
budapesti színjátszó szemlén első 
helyezést ért el; amatőrfilmeseink 
a vizuális művészeti hónap során 
megosztott I. díjat és külön klub�
díjat, majd a Pest megyei amatőr 
filmszemlén I. díjat nyertek; az 
énekkar legutóbb aranyplakettes 
minősítést kapott.

Amatőr művészeti csoportjaink 
közül a néptánc, a társastánc és a 
színjátszó csoport évi 50—60 al�
kalommal lépett fel különböző 
postaszervek rendezvényein.

kiállítások, filmvetítések szere�
peltek leggyakrabban. A kertba�
rátok (150 tagú) az előadásaikon 
és gyakorlati foglalkozásaikon a 
kertészkedés minden ágát érintet�
ték. Két alkalommal meghívást 
kaptak az Országos Élelmiszer-  
ipari és Mezőgazdasági kiállítás�
ra, amelyen értékes díjakat kap�
tak. A műszaki klubot megújítot�
tuk, egyrészt újabb postás értel�
miség bevonásával, másrészt tar�
talmi vonatkozásban.

Az elmúlt időszakban kiemel�
ten foglalkoztunk a gyerekek és 
az ifjúság művelődésével. Gyer�
mekklubunk (TAK) foglalkozása�
inak számát — tekintettel a nagy 
érdeklődésre — havi egyről négy�
re növeltük. így minden hétvé�
gén várjuk a gyerekeket szomba�
ton vagy vasárnap délelőtt. Fog�
lalkozásaikon mesemozi, manuá�
lis foglalkozás, színházi produk�
ció, zenés, táncos műsorok kaptak 
helyet. A taglétszám 110, az átla�
gos látogatottság 50 volt.

Az ifjúság részére heti három�
szori nyitva tartással működtet�
tük a Postás Fiatalok Klubját. 
Széles művelődési, szórakozási le�
hetőséget kínáltunk a fiatalok�
nak, 10—12- féle programból válo�
gathattak. Ízelítőül néhány érde�
kesség: új zenei együttesek be�
mutatkozása, jazzműhely, disco-  
party, klubolimpia, vendégváró, 
klubkávéház. Színvonalas mun�
kájuk elismeréseként 1985- ben 
harmadszor is elnyerték a Kiváló 
Ifjúsági Klub kitüntetést.

Mindazt, amiről eddig olvastak, 
a közművelődésben alaptevé�
kenységnek nevezzük. Statiszti�
kánkból kitűnik, hogy évente át�
lag 10 alkotó- művelődési közös�
ség, 14 klub, kör fenntartására, 
12- féle tanfolyamra és 500 műve�
lődési, szórakozási alkalom, ese�
mény rendezésére volt lehetősé�
günk és erőnk. A látogatók száma 
évenként 50—60 ezer között volt. 
ílymódon segítettük a közműve�
lődési törvényből, a Postások 
Szakszervezetének nevelőmunká�
jából reánk eső részek végrehaj�
tását.

A Benczúr utca 27- ben lévő pa�
tinás épület nemcsak a közműve�
lődésnek ad helyet, hanem a pos�
taszervek szakszervezeti bizottsá�
gok rendezvényeinek és mulatsá�
goknak is.

Néhány számszerű példa: poli�
tikai rendezvények, ünnepségek 
50, esküvők, névadók 30, szóra�
koztató rendezvények, mulatsá�
gok 90, oktatások 30, tanfolya�
mok, egyéb rendezvények 250.

Ez évente 450 esemény, ame�
lyeken 35—40 ezren vettek részt. 
Ézen rendezvények azonban nem 
függetlenek tőlünk, hiszen szol�
gáltatásainkkal — hivatásos és 
amatőr művészek, tánczenekarok 
stb. — igyekeztünk hozzájárulni 
ahhoz, hogy a postások kultúrott-  
honában a postások valóban ott�
hon érezzék magukat.

Bundik Zsigmond

— Az étteremben már rendez�
tünk kiállításokat — mondja Pet-  
rovszki Istvánné, a békéscsabai 1 
postahivatal Ságvári szocialista 
brigádjának vezetője — mi több, 
bélyegkiállításunk is volt, ezeket 
azonban a mi dolgozóinkon kívül 
kevesen látták.

Régóta töprengtünk azon, hol 
lehetne valami tárlatot berendez�
ni, amelyen a postára érkező ügy�
feleink minden további nélkül 
szétnézhetnek, és kellemesen, 
hasznosan tölthetnek el ott egy 
kis időt. Hosszas fontolgatás után 
úgy döntöttünk, hogy a felvételi 
helyiségben állítunk fel paravá�
nokat, kialakítva egy kis bélső te�
ret a képeknek.

Igen ám, de ki legyen az, akit 
elsőnek meghívunk bemutatko�
zásra? Több javaslat is elhang�
zott, majd az orosházai Gombkötő 
Istvánné Pál Gizella naiv festő 
mellett döntöttünk. Felkerestük, s 
nagy örömmel vállalkozott a szo�
katlanra: kiállítani a postán, ahol 
ilyen kiállítást még soha nem ren�
deztek.

— Kíváncsian várjuk, mit szól�
nak a békéscsabaiak a szokatlan 
vállalkozáshoz, ha tetszik, akkor 
ősszel folytatjuk. Már van is el�
képzelésünk.

Népünk forradalmi ünnepei a 
kora tavaszhoz kötődnek: márci�
us 15., március 21., április 4. Az 
emlékezés alkalmából egy Petőfi-  
verset idézünk: Láng van szívem�
ben, égbül- eredt láng, fölforraló 
minden csepp vért . . .  — folyta�
tás — és beküldendő a vízszintes 
1., függőleges 9. és 28.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12. Kez�

detén. 13. Szín. 14. Oktatási intéz�
mény (rég.). 15. . . .  van (kapós). 
16. Olaszul szeretni. 17. .. . te en-  
gemet, én tégedet . .. (népdal). 
18. Verekedés (arg.). 19. Metil. 20. 
Francia forradalmár. 21. A nö�
vény eredete. 22. Súlymérték 
(ford.). 23. Leereszkedő jóindulat. 
24. A hajó része. 25. Költő volt 
(Sarolta). 26. Latin száj. 27. Idő�
mennyiség. 28. A vörös egyik jel�
zője. 32. Angyalféle. 33. Valaki�
nek a tetejére. 34. Fogkrém már�
ka. 35. Előtagként légi. 36. Jel�
kulcs. 37. Angol kft. 39. Logika 
része. 40. Központi Sajtószolgálat. 
41. Szolmizációs hang. 42. Föld�
kupac (ford.). 43. R- rel a végén 
férfinév. 46. Kiabálva. 48. Szín�
művész és régi pénz (ford.) 49. 
Bulgária legmagasabb hegysége.

FÜGGŐLEGES
1. Előtagként a fogalom módo�

sulását jelzi (gör.). 2. Afrikai ál-

A megnyitó napján, március 
23- án sokan összegyűltek a bé�
késcsabai postán. Meghívott ven�
dégek, ismerősök és az éppen be�
térő ügyfelek.

Tokaji László kszb- titkár mon�
dott rövid köszöntőt, bemutatta 
Gombkötő Istvánnét és festmé�
nyeit. A képek szép világába ve�
zetik a szemlélőt. Elhozta a Vi�
rágzó körtefát az orosházi Dam�
janich utcai házból, a Tanyánk 
romjait a vásárhelypusztai tanya�
világból, a Novemberi alkonya-  
tot, az Udvarunk színes paradi�
csomkertjét, a piros színű szivaty-  
tyús kúttal, kerítéssel, zöld pázsit�
tal. A festő emlékképei, a gyer�
mekkorában átélt események 
élednek fel a képeken.

A békéscsabai postán rendezett 
rendhagyó kiállítás meglepetés a 
békéscsabaiaknak, miközben azt 
is jelzi, hogy az ottani postások 
így is adni kívánnak valamit ügy�
feleiknek. Néhány tartalmas, ké�
pek között is eltölthető percet, mi�
után dolgaikat a postán elintéz�
ték.

A Ságvári brigád mint házigaz�
da példát adott abból, hogy így is 
lehet, hogy sok minden megvaló�
sítható. Például kiállítás a postán. 
Sikeres kiállítás.

Sass Ervin

lam (ford.). 3. Zavaros neon! 4. 
Francia divatcég. 5. A német fil�
mek végén olvasható. 6. Tan be�
tűi. 7. Szintén ne. 8. Mustárgáz. 9. 
Az idézet második része. 10. Pél�
dául a barlang. 11. A hétvégi 
sportfogadás új eseménye (két 
szó). 15. Elővesz. 17. Élénk színű. 
18. A csarnok egyik standja. 20. 
Az autó része. 21. Tévéfilmsorozat 
volt. 23. Veszteség. 25. Szakmun�
kás. 27. Idegen három. 28. Az idé�
zet befejező része. 29. Korjelzés. 
30. Hangszer (ford.). 31. Állati 
lakhely. 32. Shakespeare egyik 
utolsó alkotása, romantikus szín�
műve. 35. Forró égövi, évtizede�
kig élő növény, életében csak 
egyszer virágzik. 38. Levágott ga�
bona földben maradt csonkja 
(nép.). 39. Zúdítá. 42. Postaszerv 
névbetűi. 44. Svéd, osztrák, ro�
mán gépkocsijel. 45. Ramazuri. 
47. Gyermekfenyítés.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: május 5.

Előző rejtvényünk helyes meg�
fejtése: Siegmund, Flóra, Erató, 
Radnóti M., Primavera.

Könyvutalványt nyertek: Huj-  
ber Imre (Győr), Mészáros Ödön�
né (Debrecen), Módosi Jánosné 
(Budapest), Tóth Tünde (Szol�
nok).

A m unkahelyi m űvelődés seg íté se
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Elsősorban a postásoké a PSE
Tudósítás az egyesület közgyűléséről

Párt-  és kormányhatározat 
adott programot a testnevelés 
és a sport fejlesztéséhez, jövőjé-  
hez. Erték- átrendeződést, szem�
léletváltozást kíván meg az 
egész társadalomtól. Az egész�
séges életmódra nevelés az el�
sőrendű cél. A feladatok élére a 
gyermekek, a tanulóifjúság erő�
állapotának, edzettségének ja�
vítása kerül, ezt a dolgozók, az 
egész lakosság szabadidősport�
ja követi.

A versenysportban minde�
nekelőtt a nemzetközi sikerek�
kel kecsegtető, továbbá a töme�
geket vonzó sportágakat kell 
fejleszteni. Itt az alsóbb osztá�
lyokat a tömegsport részére 
hozzáférhetővé kell tenni.

A PSE ebben a szellemben 
dolgozott az elmúlt két évben 
is. Létesítményei nyitva állnak 
a postás dolgozók és családtag�
jaik, valamint a kerület dolgo�
zói és lakosai előtt. A Postások 
Szakszervezetének tömegsport�
bizottságával közösen szervezi 
a postás dolgozók versenyeit, 
bajnokságait, közreműködik 
különféle vetélkedők, a hagyo�
mányos kulturális és sportna�
pok rendezésében. Jó kapcsola�
tokat épített ki a kerület általá�
nos iskoláival, szervezi a pos�
tásgyerekek nyári szünidei nap�
közi sporttáborát. Mindemellett 
versenyszakosztályainak ered�
ményeivel elismerésre méltó 
helyet vívott ki a megkülönböz�
tetetten kezelt egyesületek kö�
zött.

A bázisszervek jelentős ösz-  
szegekkel támogatják az egye�
sületet, és ehhez eddig a sport�
hatóság is hozzájárult. A létesít�
mények fenntartására és felújí�
tására a Magyar Posta tetemes 
összegeket fordít. Az elmúlt két 
évben újjáépült az atlétikai pá�
lya, felújították a torna- , az asz�
talitenisz-  és a tekecsamokot, 
az öltözőket és a szociális helyi�
ségeket. Elkészült az új hőköz�
pont, a kondicionálóterem és a 
klubhelyiség.

A támogatás ellenére is csak 
kényszerintézkedésekkel sike�
rült egyensúlyban tartani a 
költségvetést. A fent vázolt el�
vek szellemében az egyesület 
megszüntette a költségekkel 
arányban nem álló eredménye�
ket elérő három szakosztályát, 
átengedve a versenyzőket más 
egyesületeknek.

A labdarúgócsapattól évről 
évre elvitték magasabb osztá�
lyokba a fölnevelt játékosokat, 
mígnem a BLASZ I. osztályá�
ból is kiesett. A füves pályát 
ezentúl az öregfiúk tömegsport�
csapata használja, a földes pá�
lya helyén pedig teniszpályák 
épülnek.

A röplabdaszakosztály fenn�
tartása a nagy összegű terem�
bérletek miatt túlontúl költsé�
ges volt.

A kajak- kenu szakosztály — 
ugyancsak átigazolások miatt 
— évek óta nem ért el figyelem�
re méltó eredményt. A felszaba-

Gricserné Heszky Enikő főtitkár: 
A posta megemelt tervének vég�
rehajtásához edzett dolgozókra 
van szükség.

dúlt létesítményt és felszerelést 
az egyesület a népszerű tömeg-  
sport- víziélet erősítésére hasz�
nálja fel.

Hosszú vívódás után határoz�
ta el magát az egyesület elnök�
sége ezekre a lépésekre, de 
kénytelen volt megtenni őket, 
hogy az így megtakarított erő�
forrásokat a többi szakosztály 
eredményességének javítására 
hasznosíthassa. Sajnos, a költ�
ségek állandó növekedésén 
fölül az elvtelenségre is lehető�
séget adó átigazolási rendszer�
ből származó nehézségekkel is 
meg kell birkózni.

Az egyesület soron következő 
feladatait Bottyán János elnök 
a következőkben jelölte meg:

•  Kiemelt módon fejleszteni 
kell a torna- , az asztalitenisz-  és

Dr. Kertész Pál elnökhelyettes: 
A fejlődő posta a legkülönbözőbb 
végzettségű fiataloknak jó mun�
kaalkalmat kínál.

a kézilabda- szakosztályt. Szin�
ten kell tartani az atlétikai, a 
kerékpár- , a teke- , a sakk- , a 
tájfutó-  és a természetjáró- szak�
osztályt.

•  Növelni kell az utánpótlás 
korú versenyzői létszámot, még 
nagyobb gondot fordítva a bá�
zisiskolákkal való kapcsolatok�
ra, átirányítva a tehetséges gye�
rekeket a megfelelő szakosztá�
lyokba, önköltséges tanfolya�
mokat indítva.

•  A hagyományokat folytat�
va az egyesület közreműködik a 
postás dolgozók sportjának 
szervezésében, egyre több lehe�
tőséget nyújtva a munkahelyi 
és családi közösségek együttes 
kikapcsolódására.

•  Tevékenyen közreműkö�
dik az egyesület a telephelyén 
felépülő új csarnok létrehozásá�
ban. Ez egyrészt a kézilabda�
szakosztály előrelépésének (az 
NB I- be) feltétele, másrészt al�
kalmat ad tömegsportolásra, a 
többi szakosztály téli felkészíté�
sére, ünnepségek rendezésére. 
Ezenkívül nagy segítséget 
nyújt a gazdálkodáshoz, megta�
karítva a kézilabdázók évi egy�
millió forintos terembérleti díja�
it. Ugyancsak szorgalmazza a 
vezetőség a teniszpályák meg�
építését.

Mindehhez az elnökség to�
vábbra is kéri a posta és a szak-  
szervezet támogatását, a társ�
szervek együttműködését, a 
sportolók szorgalmát.

*

A közgyűlés az elnökségbe 
kooptálta dr. Kertész Pált, a 
Magyar Posta elnökhelyettesét 
és Sárffy Istvánt, a Hírlap-  és 
Postaszállítási Igazgatóság 
igazgatóhelyettesét.

B. I.

A pécsi postások fennállásá�
nak 50. évfordulóját ünneplő 
sportegyesülete a közelmúltban 
tartotta két évről szóló beszá�
moló közgyűlését. Ezen értékel�
ték a legutóbbi éveket, és meg�
határozták a további célokat. 
A közgyűlésen elhangzott be�
számolóból, számvizsgáló bi�
zottsági taglalásból és a hozzá�
szólásokból kitűnt, hogy a Pécsi 
Postás mind a verseny- , mind a 
tömegsportban igyekezett a 
legutóbbi években feladatait a 
céloknak megfelelően ellátni. 
Arccal a versenysportra, de alá-  
húzottan a tömegsportra is.

A kilenctagú elnökség és a 
szakosztályok vezetősége hosz-  
szú évek óta változatlan össze�
tételben volt sportolókból, így 
hozzáértő, lelkes szakemberek�
ből áll. Az egyesület anyagi 
helyzete megfelelő, stabil. Kap�
csolatuk mind a szakmai, mind 
a társadalmi szervekkel kiemel�
kedően jó. Labdarúgóik száz�
százalékban postás dolgozók.

Magasabb oszályú bajnok�
ságban, az NB II- ben, a férfi és 
a női kosarasok szerepelnek. 
Amíg a férfiak biztosan tartják 
hosszú idő óta a középmezőny�
ben helyüket, ugyanez a nőkről

nem mondható el. Két éve — 
gyenge szereplésük miatt - r-  
már alacsonyabb osztályba való 
visszasorolásuk is szóba került. 
A most folyó bajnokságra azon�
ban annyira feljavultak, hogy 
dicsérni kell őket. A férfiaknál a 
kitűnő játékosanyag még jobb 
szereplést is indokolna. El kell 
azonban fogadni érvelésüket, 
hogy teremhiány miatt a kevés 
edzéssel nem tudják a többi 
csapattal a versenyt felvenni.

A Baranya megyei I. osztály�
ban szereplő postás labdarúgók 
két éve a, kiesés közelébe jutot�
tak. A szomorú az volt, hogy 
nem a gyenge játékosanyag, 
hanem a megfelelő képzés hiá�
nya miatt. Az elnökség erélyes 
közbelépésére edzőváltással ke�
rülték el a bukást. Azóta biztos 
középcsapattá léptek elő a nép�
szerű sportág képviselői.

Örvendetes, hogy serdülő és 
ifjúsági csapataik évek óta ki�

emelkedően szerepelnek, s biz�
tosítják az állandó utánpótlást. 
Hozzáteszük: nemcsak sporto�
lókat, hanem postai munkaerőt 
is.

A természetjárók 60 fős szak�
osztálya évek óta stagnál. Itt az 
a biztató, hogy példájuk nyo�
mán, az igazgatósági törzs szak-  
szervezeti alapszerve mind sű�
rűbben szervez turistautakat.

Az utóbbi években az egye�
sületnél a legdinamikusabban a 
tömegsport fejlődött. Szakszer�
vezetünk területi bizottságának 
sportbizottságával ideális, jó az 
együttműködés. Mind a postai, 
mind az idegen szervek tömeg�
sportbizottságaival karöltve, so�
rozatban szervezünk különféle 
sportágakban versenyeket. Az 
elmúlt év nyarán felavatott új 
teniszpálya kizárólag a tömeg�
sport céljaira készült. A múlt 
esztendőben a postás szülők 
gyermekei részére rendezett

nyári sportnapközi óriási sikert 
aratott. Az idén már kibővítve 
rendezik.

A jövőbeni célunk a tömeg�
sport további fejlesztésén kívül 
az NB Il- es csapatoknak a kö�
zépmezőnyben való megtartá�
sa. Ugyanez vonatkoztatható a 
megyei első osztályban szerep�
lő labdarúgókra is.

A gyönyörű pécsi postás�
sportlétesítményen minden tal�
palatnyi helyet felhasználunk, 
így a jövőben is gondot fordí�
tunk fenntartására, ápolására 
azért, hogy mindenkor a pécsi 
terület összes sportolni vágyó 
postás dolgozójának rendelke�
zésére álljon.

Dr. Pazar Ferenc

*

A Pécsi Postás SE ez évben 
ünnepli fennállásának 50 éves 
jubileumát. Ebből az alkalom�
ból kiállítást rendezünk. Kérjük 
azokat, akiknek az egyesületről 
tárgyi emlékük (érem, serleg, 
fénykép stb.) van, kölcsönkép-  
pen bocsássák rendelkezésünk�
re. Cím: Kovács József, Posta-  
igazgatóság, Pécs, 7646.

Kondicionáló torna 
és aerobik Miskolcon

Nem túl régen, csupán az el�
múlt év márciusában vették 
használatba a miskolci postá�
sok a kondicionálótermet. Egy 
régebben szolgálati célra igény�
be vett bérleményben alakítot�
ták ki, a Csaba vezér utca 
24- ben.

A terem a Miskolci Postás SE 
kezelésében van. Gondnoka és 
egyben az edzések vezetője 
Tóth László. 33 éves, kisportolt, 
megnyerő modorú fiatal szak�
társ, aki a postaigazgatóság te�
lefon-  és hálózatszerelő tanmű�
helyében oktató. Korábban ak�
tív sportoló volt, s ma is redsze-  
resen részt vesz a kondicionáló 
munkában. Az erre vonatkozó 
sportszakkönyvet folyamatosan 
tanulmányozza, az ott leírtakat 
az edzés során gyakorlatban al�
kalmazza. Ő magyarázza el, 
hogy a fél falakkal részekre 
bontott helyiségekben milyen 
felszerelések vannak.

Az első helyiségben, amely 
egyben az aerobik céljára is 
szolgál, 8 bordásfal, továbbá 
egy láberősítő gép található. 
Egyébként itt végzik a kiegészí�
tő foglalkozásokat. A második 
teremben van az úgynevezett 
fekvenyomó- pad, de találhatók 
egykaros súlyzók is. Van gug�
golóállvány, kétkaros súlyzó 
100- 110 kilogrammig, bicepsz-  
pad, karerősítő gyakorlatok 
végzésére. A következő helyi�
ségben evezőgépet, a hátizom 
erősítésére pedig háromcsigás 
hátgépet találunk. Az utolsó 
szobában van a római szék has�
izomfejlesztő gyakorlatokra, 
úszópad a mellúszás gyakorlá�
sára. Ezt a szerelvényt egyéb�
ként univerzális padnak is hív�
ják, mert többféle edzést lehet 
rajta végezni. Itt található még

szobai kondicionáló bordásfal, 
rugókkal ellátva, valamint gör�
dülő kiskocsi tricepsz, váll és 
láb erősítésére, szobai edzőke�
rékpár lábizom fejlesztésére, 
hasizompad, valamint 2 bordás�
fal. A teremhez öltözőhelyiség, 
zuhanyozó (hideg- meleg víz�
zel), az előtérhez mosdó és WC 
tartozik.

Azért ismertettünk mindent 
üyen részletességgel, mert még 
a Miskolcon lakó postás dolgo�
zók közül is többen nem tudnak 
arról, hogy ilyen lehetőségük 
van a testedzésre, erőnlétük fej�
lesztésére, holott a kondicioná�
lóterem a város minden pontjá�
ról autóbusszal könnyen elérhe�
tő, az autóbusz- megállótól csak 
pár lépésnyi távolságra van.

Elismerően kell szólni Tóth 
László lelkiismeretes munkájá�
ról, aki elsőrendű feladatának 
tekinti a postások testi erőnlété�
nek fejlesztését, és az a törekvé�
se, hogy a legeredményesebb 
testépítő sportolók közül néhá-  
nyan mielőbb indulhassanak 
versenyen is.

1986. októberétől Kusiák Ró�
na távbeszélő- kezelő vezetésé�
vel hétfőn és pénteken 18 órától 
20 óráig a postás nők és lány�
gyermekeik részére aerobik 
foglalkozások vannak. Kusiák 
Ilona még szakközépiskolás ko�
rában tanulta meg az aerobik 
fortélyait. Ez a testedzés is igen 
hasznos, főleg az ülő munkát 
végző távbeszélő-  és távírókeze�
lőknek, de általában minden 
mozgásra vágyónak. A kondici�
onálótermet a jelentkező postás 
dolgozók, illetőleg azok gyer�
mekei a meghatározott edzési 
napokon, csekély összegű tag�
díj ellenében vehetik igénybe.

Horváth Dezső
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