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A tervteljesítés is része az érdekvédelemnek
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Szakszervezetünk XII. kong�
resszusát követően a központi 
vezetőség intézkedési tervet ké�
szített a kongresszusi határozat 
végrehajtására. A területi szak-  
szervezeti bizottságok saját fel�
adatterveikben fogalmazták 
meg legfontosabb tennivalói�
kat. Elnökségünk soros ülésén 
áttekintette a Budapest vidéki 
és a Debreceni Postaigazgató�
ság Területi Szakszervezeti Bi�
zottságánál a feladattervek idő�

arányos megvalósulását, közép�
pontban a posta és az igazgató�
ságok VII. ötéves tervi feladata�
ival.

A XII. kongresszus határoza�
tából adódóan a területi szak-  
szervezeti bizottságok feladat�
terveiben megfogalmazódik, 
hogy ma elsőrendű érdekvédel�
mi feladat a folyamatos terme�
lés feltételeinek a szorgalmazá�
sa, a munkaakadályok feltárá�
sa, és javaslattétel a megoldás�
ra.

A főváros vonzáskörzetében.. .

A BUVIG TSZB területén 41 
alapszervezetben 7500 szerve�
zett dolgozó napi munkájával 
járul hozzá a tervfeladatok 
megvalósulásához.

Milyen segítséget adnak az 
alapszervezetek, a területi szak-  
szervezeti bizottságok a gazda�
sági munkához?

A kiemelt távközlés- fejleszté�
si program feladataiból termé�
szetesen jó rész a BUVIG- ra is 
hárul. A területi szakszervezeti 
bizottság éppen ezért meghatá�
rozó feladatának tekinti az igaz�
gatóság VII. ötéves tervének 
eredményes végrehajtását, a 
postás dolgozók élet-  és munka-  
körülményeinek szinten tartá�
sát, illetve szerény mértékű ja�
vítását.

A gazdasági munkát segítő 
tevékenység az elmúlt években 
minőségi változáson ment ke�
resztül. Az éves terveket, terv�
elképzeléseket a bizalmiak tes�
tületé egyre nagyobb felelős�
séggel, hozzáértéssel vélemé�
nyezi. A tervcélok megfogalma�
zása előtt az szb- k, kszb- k, a 
végrehajtó egységek szakmai 
vezetőivel közösen javaslatot 
fogalmaznak meg a következő 
évi tervek összeállítása előtt.

Jelentős szerep hárul a szak-  
szervezet választott tisztségvi�
selőire, akik felhasználnak va�
lamennyi demokratikus fóru-
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mot a feladatok ismertetésére 
és a dolgozók mozgósítására. 
Kezdeményezői, szervezői a 
szocialista munkaverseny- moz-  
galomnak, ezzel is segítve a 
szűkebb kollektíva, valamint az 
igazgatóság gazdasági érdekét.

Az igazgatóság 1986- os ered�
ményeinek az is hangsúlyt ad, 
hogy ez az év volt az ötéves 
terv kezdő éve. A postaszerv 
gazdasági eredményei kedvező�
en alakultak. Az összes bevétel 
a tervezettnél 6,7 millió forinttal 
magasabb lett. A többletbevé�
tel elsősorban a posta- , a hír�
lap-  és a pénzközvetítő szolgá�
latban jelentkezett. A költsé�
geknél sikerült 2,1 millió forin�
tot megtakarítani, így az ered�
ménytervet 8,8 millió forinttal 
túlteljesítette az igazgatóság. 
A minőségi mutatók túlnyomó 
többsége teljesült.

A körzeti hivatali rendszer ki-  
alakitásával egy időben meg�
alakultak a körzeti szakszerveze�
ti bizottságok. Az évindító érte�
kezletek, szb- k, kszb- k beszá�
moló taggyűlései kiemelten fog�
lalkoztak az 1987. évi tervvel, 
annak teljesíthetőségével. Ko�
moly szervezőmunkát igényel 
az állomásbekapcsolási terv tel�
jesítése, az induló beruházások 
műszaki megalapozottsága, 
összhang a hálózat és központ 
kapacitása között, valamint 
ezek átadásának egyidejűsége.

Mindezek megvalósítását ko�
moly mértékben segíti a szocia�
lista munkaverseny- mozgalom. 
Az 1986. évben a feladatokhoz 
igazodott a munkaverseny- sza-  
bályzat, és ebbe több olyan új 
elem került, ami a versenymoz�
galom fellendülését szolgálja, 
így például a mozgalomra fordí�
tott összeg emelése, a különbö�
ző címet elért brigádok maga�
sabb anyagi elismerése, vala�
mint új kitüntetések rendszere�
sítése. A brigádok vállalásaikat 
egyre konkrétabban a helyi fel�
adatok ismeretében teszik meg. 
Rugalmas gyakorlat is megho�
nosodott, ugyanis szinte vala�
mennyi brigád év közben mó�
dosítja vállalását, és újabb telje�
sítésekkel segítik a hivatal, 
üzem gazdasági munkáját.

A területi szakszervezeti bi�
zottság a szakmai vezetéssel kö�
zösen, hosszú távú bérpolitikát 
fogadott el a VII. ötéves tervre. 
A bérpolitika támaszkodott a

Magyar Posta ez irányú elkép�
zeléseire, valamint a kongresz-  
szusi határozatban megfogal�
mazott bér-  és jövedelmi köve�
telményekre. A kezdő bérek 
emelésével sikerült elérni, hogy 
1987- ben 3000 forintnál keve�
sebb bért — kezdő dolgozónak 
sem adnak.

Az éves szociálpolitikai terv�
ben egyre bővülő új, sajáterős 
üdülési lehetőségek szerepel�
nek. A tszb az alapszervezetek 
oktatási tervében kiemelten 
szerepeltette az üdültetési te�
vékenység demokratizmusát. 
A tszb - tapasztalatai szerint az 
üdülési lehetőségek szétosztása 
szabályszerűen történik.

Az ifjúsági tagozatok 1986. 
december 15- éig 39 alapszerve�
zetben megalakultak. A leg�
több alapszervezetnél megfele�
lő hatásköröket kaptak. A tszb 
segítette az alapszervezeteknél 
a tagozatok jog-  és hatásköré�
nek kialakulását.

Az 1987. évi lakásépítési ke�
ret odaítélése alapos előkészítő, 
elemző' és javaslattételi joggya�
korlást követelt. Ebben a mun�
kában részt vettek az ifjúsági 
tagozatok is.

Az 1985- ös választások után, 
mivel a tisztségviselők egyhar-  
mada kicserélődött, indokolt 
volt közvetlenül a választások 
után gyorsfelkészítőt tartani.

Az alapszervezetek javaslatai 
alapján elkészített beiskolázási 
terv szerint a tisztségviselők 
képzése a különböző szervezeti 
keretekben folyamatos.

A tszb instruktori hálózata 
megfelelően működik, a kv-  és 
a tszb- tagok rendszeresen részt 
vesznek az alapszervezeti ren�
dezvényeken. Az alapszerveze�
tek munkájában az utóbbi idő�
ben erősödött az egyes embe�
rekkel, kisebb csoportokkal va�
ló nagyobb törődés. Az alap�
szervezetek és a tszb között 
megvan és működik a kétirá�
nyú információ. Ezt hatékonyan 
segíti a rendszeresen megjelenő 
tszb- tájékoztató. így a tagság�
nak gyors információja van a 
testületi ülések témáiról, a terü�
letjárások tapasztalatairól.

A szocialista brigádok kultu�
rális vállalásaiknál mind töb�
ben elhagyják a sablonos for�
mákat, a látszatvállalásokat. 
A színvonal- emelkedést mutat�
ja, hogy több brigád különböző 
országos vetélkedőkön dobogós 
helyezést ért el.

A tapasztalatok szerint össze�
gezhető: a feladatterv időará�
nyos része teljesült. A munka�
helyi demokratikus fórumok 
egyre érdemibb munkája, a dol�
gozók és vezetők közös akarata 
biztosíték a tervfeladatok telje�
sítésére.

. . .  és Kelet-Magyarországon

A Debreceni Postaigazgató�
ság területén 34 alapszervezet 
van, 8882 szervezett dolgozóval. 
A feladattervben meghatáro�
zott célok itt is hasonló csomó�
pontok köré tömörültek, mint a 
BUVIG- nál. Ugyanakkor a két 
igazgatóságot — a célok azo�
nossága ellenére — nem lehet 
egyforma szempontok szerint 
összehasonlítani és értékelni, 
örökölt adottságaik, és ezt hor�
dozva jelenlegi helyzetük miatt 
sem.

A Debreceni Postaigazgató�
ság Területi Szakszervezeti Bi�
zottsága tevékenységének kö�
zéppontjában a belső demokra�
tizmus kiszélesítése, a végrehaj�
tó szervek önállóságának növe�
lése állt. E cél megvalósitásáért 
1990- ig éves bontású feladat�
tervben határozták meg azokat 
a témákat, amelyekkel kiemel�
ten kívánnak foglalkozni.

Többek között célul tűzték ki:
O a postaigazgatóság tervé�

nek minden szolgálati helyre 
történő lebontását, a tervek tel�
jesítésének féléves, éves értéke�
lését;

O alapszervezeti, illetve bi�
zalmi szintig az előző év mun�
kájával összefüggően a vezetői 
tevékenység véleményezését;

O az elosztásban a teljesít�
mények és a keresetek közötti 
összhangot;

O az igazgatóság értelmisé�
gének helyzetelemzését a kv 
határozata alapján;

O a munkaverseny- mozga-  
lom áttekintését, szükség ese�
tén változtatását.

Mit sikerült ezekből megvaló�
sítani?

A tervcélokat megtárgyalták, 
de teljesítéséért igencsak moz�
gósítani kell az igazgatósági 
tartalékokat. Ugyanis a már 
említett régmúlt elmaradásai�
nak felszámolása még ma is fo�
lyamatban van, és ez nem kis 
próbatétel elé állítja a dolgozó�
kat.

A postaforgalomban mintegy 
száz életveszélyesnek, illetve 
műszaki és forgalmi szempont�
ból alkalmatlannak minősített 
hivatal van. Ugyancsak sürgető 
feladat a távbeszélő- állomások 
és - hálózatok fejlesztése. E cél�
ból a saját üzemeknél 1987- ben 
mintegy 8 százalékos termelé�
kenységjavítással számolnak, 
valamint a saját kivitelezésű há�
lózatépítés és szerelési tevé�
kenység 35 százalékos árbevé�
tel- növekedését tervezik.

A vezetők tevékenységének 
véleményezésében jelentős 
eredményeket értek el. 
A gazdasági vezetők kezdik fel�
fedezni azt a segítő szándékot, 
amely a vezetői véleményezés�
ben rejlik. Igaz, ezen a terüle�
ten vannak még hiányosságok, 
melyek részben a tisztségvise�
lők gyakorlatlanságából, rész�
ben féléiméből adódnak.

Az élet-  és munkakörülmé�
nyek fontos tényezője a bérezés

és az anyagi ösztönzés. A terü�
leti szakszervezeti bizottság fo�
lyamatosan figyelemmel kíséri 
a bérek és jövedelmek arányát, 
az igazgatósági bérpolitika 
megvalósítását. Az átlagbérek a 
VII. ötéves terv első évében 7,2 
százalékkal, míg az átlagkere�
setek 6,2 százalékkal növeked�
tek. A százalékos arány ugyan 
megfelel a postai átlagnak, de 
az igazgatóság a maga 66 092 
forintos bérszínvonalával az 
utolsó helyen áll az igazgatósá�
gok között.

A dolgozók lakásgondjainak 
megoldásában komoly segítség 
a kamatmentes kölcsön és 
a térítésmentes támogatás. 
1986- ban 129- en részesültek
kölcsönben, összesen több mint 
12 millió forint összegben. A la�
kástámogatási kölcsönök oda�
ítélésénél egyre nagyobb feladat 
hárul a szakszervezeti bizalmi�
akra. Az elkövetkezőkben való�
színűleg nem lehet minden 
igényt kielégíteni, így nagyobb 
figyelmet kell fordítani arra, 
hogy munkája, magatartása 
alapján kinek adjanak kölcsönt.

Az üdültetésben mérsékelt 
előrelépés volt. Jelenleg épül és 
1988- ra elkészül a Nagyerdő�
ben a postás üdülőotthon. Az új 
— szociális, kulturális célt szol�
gáló — épület, mely a postás 
dolgozók körében nyitott ház�
ként fog üzemelni, a felszaba�
dulás óta az első ilyen jellegű 
beruházás.

Az igazgatóság értelmiségi 
rétegének helyzetét a helyszí�
nen tárgyalta meg szakszerve�
zetünk elnöksége. Az elnökség 
megállapítása szerint az 
1983- as központi vezetőségi ha�
tározat óta történt előrelépés. 
Igaz, ehhez hozzájárult az is, 
hogy az eltelt időszakban a pos�
tán jelentős változások indultak 
meg szemléletben, gondolko�
dásban.

Az elnökség megbízta a terü�
leti szakszervezeti bizottságot, 
hogy a szakmai vezetéssel közö�
sen alakítsa ki a legmegfele�
lőbbnek tartott módszert és fó�
rumot, amelyen rendszeresen, 
az értelmiséggel közösen foglal�
koznak e réteg feladataival, 
szellemi kapacitásuk még haté�
konyabb hasznosításával, élet-  
és munkakörülményeik javítá�
sával.

A termelést segítő tevékeny�
ség jelen körülmények között a 
területi szakszervezeti bizottság 
legmeghatározóbb feladata. 
A termelés segítése elsősorban 
a munkaverseny- mozgalom út�
ján valósul meg. Az igazgató�
ságnál 382 brigád dolgozik 3434 
fővel. A brigádok eredménye�
sen vettek részt az újítómozga�
lomban is. Feladatul tűzték ki 
az egy brigád, egy hasznosított 
újítás megvalósítását. Az újító�
mozgalomban postaszinten is 
kiemelkedő eredményeket ért 
el az igazgatóság 1986- ban. 246 
beadott újításból 112- őt haszno�
sítottak. melyek 585 000 forint 
eredményt hoztak.

Az országos újítási verseny�
ben 1985- ben első, 1986- ban 
második helyezést ért el az 
igazgatóság. Mindezen eredmé�
nyekhez jelentősen hozzájárult 
a szakszervezeti újítási bizott�
ság munkája, illetve kezdemé�
nyezései. Többek között min�
den év szeptemberében újítási 
hónapot szerveznek. Az ekkor 
benyújtott újítási javaslatokat 
külön értékelik. Az 1986. évi 
újítási hónapban 64 újítást 
nyújtottak be, melyekért 60 583 
forint újítási díjat fizettek ki. 
A gépjármű- szállítási üzemnél 
1986. decemberében ötletnapot 
rendeztek. Itt 25 ötletet nyújtot�
tak be, melyből 22- t elfogadtak. 
A benyújtók részére összesen 
10 000 forintot fizettek ki.

A felsorolt feladatok ellátásá�
hoz "a konkrét munka végzésén 
és ellenőrzési joggyakorlatán 
kívül hogyan járult hozzá a 
szakszervezet?

Elsődleges és meghatározó 
szerep jut az agitációs és propa�
gandamunkának, amelyhez el�
engedhetetlen a megfelelő in�
formáció. Talán meg is fordít�
hatnánk a sorrendet, mert csak 
megfelelő ismeretek birtokában 
lehet agitációt kifejteni. Ezért 
lényeges és elengedhetetlen, 
hogy a szakszervezet a maga 
zárt és egyben szinte vala�
mennyi dolgozót magában fog�
laló szervezeti rendszerén ke�
resztül minél gyorsabban és kö�
zérthetőbben juttassa el azokat 
a feladatokat, amelyek a posta, 
a szakszervezet előtt állnak. 
Ugyanilyen lényeges, hogy 
ezen a rendszeren keresztül ha�
sonló gyorsasággal jussanak el 
az információk a szakmai és 
szakszervezeti vezetőkhöz.

Mi szükséges ehhez? Sok, jól 
felkészült, kellő ismerettel és az 
új iránti fogékonysággal rendel�
kező szakszervezeti tisztségvi�
selő. Olyanok, akik bírják dol�
gozótársaik bizalmát. Szüksé�
ges továbbá, hogy ezek a tiszt�
ségviselők tudják és értsék a ki�
tűzött célokat, azonosulni is 
tudjanak azzal, és rendelkezze�
nek akkora befolyással munka�
társaik körében, hogy érvelni 
és meggyőzni is tudjanak.

Nélkülözhetetlenek végül 
mindazok a postás dolgozók, 
akik meg akarják valósítani 
legjobb tudásuk és ismereteik 
szerint a kitűzött célokat. Átér�
zik felelősségüket munkájukkal 
és a kollektívával szemben. Ha 
ebből a rendszerből valahol 
egy, j esetleg több tényező hi�
ányzik, akkor sajnos a szakszer�
vezeti tisztségviselők munkája 
sokkal nehezebb, de még min�
dig nem reménytelen az a mun�
ka. amit a megnyerés, azonosu�
lás céljából kifejtenek. Azzal 
együtt, hogy elismerjük, mely 
szerint: csak az egyébként is te�
vékeny embereket lehet mozgó�
sítani a közös célért.

Barabás Györgyi 
Meszlényi Ferenc
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Fiatalok találkozója Debrecenben
A Debreceni Postaigazgató�

ság KISZ- bizottságának kezde�
ményezésére első ízben szer�
vezték meg 1987. június 5- től 
7- ig a postás KISZ- fiatalok or�
szágos találkozóját. Elsőrendű 
célja az élő kapcsolatok erősíté�
se és a közös gondok megvitatá�
sa volt. Az eseménysorozatra 
Pécsről, Sopronból, Miskolcról, 
Szegedről, Budapestről, Nyír�
egyházáról, Szolnokról és Deb�
recenből mintegy 70 fiatal érke�
zett.

A program 5- én városnézés�
sel, majd a megyeri kastélyban 
vidám kulturális programmal, 
ismerkedéssel kezdődött. 6- án 
az aktivisták autóbusszal az ál�
lóhegyi szabadidőcentrumba 
utaztak (Debrecentől 14 kilomé�
terre található.) Szombaton dél�

után Bényei Sándor, a KISZ 
városi bizottságának első titká�
ra tartott előadást, majd ezt kö�
vetően fórumra, ötletbörzére 
került sor, ahol a postásokat 
érintő gondokat és a fiatalok 
helyzetét vitatták meg. Szó volt 
a szerződéses közösségi munka-  
vállalásról, a postásfiatalok to�
vábbtanulási lehetőségeiről, a 
pályakezdés problémáiról, a 
szakszervezet ifjúsági tagozatá�
ról, a fiatalok lakáshelyzetéről. 
Számos ötlet, javaslat hangzott 
el: ezeket továbbítottuk a Ma�
gyar Posta Központja, az egyes 
postaigazgatóságok és a KISZ 
KB felé. A fórumot a fiatalok íz�
lése alapján hangulatossá tett 
táborban vidám programmal 
folytattuk.

A találkozó három napja alatt

volt lehetőség sportolásra, be�
szélgetésre, sütésre, főzésre, hi�
szen a találkozó résztvevői saját 
maguknak készitették el a reg�
gelit, ebédet és a vacsorát.

Összességében megállapítha�
tó, hogy a jó hangulatú találko�
zó elérte célját, hiszen bebizo�
nyosodott, hogy szükség van az 
állandó információcserére, és 
ennek egyik módja lehet az 
ilyen országos találkozó. A tá�
bor szervezésekor titkon arra 
gondoltunk, hogy ezzel szeret�
nénk egy sorozatot elindítani, 
minden évben más postaigaz�
gatóság szervezze meg a talál�
kozót.

1988- ban a Miskolci Posta-  
igazgatóság KISZ- bizottsága 
lesz a házigazda.

Illés László

M é g  változatosabban!

Olvasó- szerkesztő találkozó�
ra utaztunk június 18- án Kecs�
kemétre. A szerkesztőség meg 
akarta mérni önmaga munká�
ját, annak hasznosságát, s köz�
vetlen véleményeket, javaslato�
kat várt az olvasóktól. A meg�
beszélésre a város, illetve a me�
gye különböző postaszerveitől 
Rostás Sándor hivatalvezető, 
szerkesztő bizottságunk tagja 
22 dolgozót, olvasót hívott meg. 
Voltak közöttük kézbesítők, fel�
vevők. kishivatal- vezetők, mű�
szerészek, tisztviselők.

Elsőként a lap szerkesztő bi�
zottságának elnöke, Megyeri 
László kv- titkár adott rövid tá�
jékoztatást a Postás Dolgozó 
céljáról, feladatairól, kiemelve 
az információ gyorsaságának 
fontosságát. Ezt követően e so�
rok írója, a lap felelős szerkesz�
tője röviden ismertette a szer�
kesztés folyamatát, az újság 
szerkezeti felépítését, s a szer�
kesztőség konkrét munkáját és 
szervezetét.

A tájékoztatókat követően 
szinte valamennyi resztvevő 
véleményt nyilvánított lapunk�
ról. Többen szóltak arról, hogy 
örömmel olvassák a rendszeres 
időközönként jelentkező rova�
tok írásait, mint például az Idő�
szerű kérdéseket, a Jelentkezik

a jogsegélyt, a levelezési rova�
tot: a Kedves Postás Dolgozót.

A lap az utóbbi időben színe�
sebb, változatosabb anyagokat 
közöl mint régebben; még min�
dig sok azonban a hosszadal�
mas, kevésbé olvasmányos is�
mertető. (A tagság egészét érin�
tő kérdésekkel természetesen a 
jövőben is kötelességünk foglal�
kozni, hiszen lapunk a zárást 
követő 12 napon belül 37 500 
példányban kerül az olvasók�
hoz. így ezzel eleget tudunk 
tenni a gyors és széles körű tá�
jékoztatás követelményeinek.)

Néhányan új rovatokat java�
soltak a lapba; foglalkozzunk 
például többet a Magyar Posta 
Központja és a Postások Szak-

szervezete közötti vitákkal, 
megbeszélésekkel, vagy indít�
sunk divattájékoztató, háztáji 
rovatot. Az eddigieknél is töb�
bet foglalkozzunk jól dolgozó 
személyekkel, kollektívákkal.

Igen hasznos volt az a véle�
mény, hogy a 6. oldalon közölt, 
általában egy- egy témát „kive-  
séző” cikkekre bizonyos idő 
(fél- egy év) elteltével térjünk 
vissza, hogy az ott felvetettekre 
történt- e azóta valamilyen in�
tézkedés.

Kérték, hogy — mivel a pos�
tán megjelenő lapok közül ez a 
legfrissebb és a legnagyobb 
példányszámú — rendszeresen 
foglalkozzunk a VII. ötéves 
tervi feladatok mindenkori 
helyzetével, s az egyéb na�
gyobb jelentőségű szakmai fel�
adatokkal.

A kecskeméti találkozón 
részt vevők érdeklődése, aktivi�
tása és a javaslatok arra ösztön�
zik a szerkesztőséget, hogy a jö�
vőben rendszeres időközönként 
szervezzen ehhez hasonló kö�
tetlen megbeszéléseket, ame�
lyeken a legérintettebbektől 
kap közvetlen és őszinte véle�
ményt. Ez mindkét félnek érde�
ke, hiszen az a cél, hogy a lap 
minél változatosabb, érdeke�
sebb legyen, és minél több pos�
tás dolgozó olvassa.

Mezőfi László

Tudásgyarapításra
bizalmivetélkedő

Az 1986/87. évi oktatási ter�
vünk tárgyalásakor a területi 
szakszervezeti bizottság hangot 
adott annak, hogy ha a Hírlap-  
és Postaszállítási Igazgatóság 
területén a szakszervezeti okta�
tás színvonalát javítani kíván�
juk. akkor olyan új formákat 
kell keresnünk, amelyek ösz�
tönzik a résztvevőket az isme�
retanyag elsajátítására. Fontos�
nak tartottuk annak megállapí�
tását is. hogy a tisztségviselők 
ismereteiben hol vannak hiá�
nyosságok.

Mivel a mozgalmi munkában 
a bizalmiknak meghatározó 
szerepük van. a tszb úgy hatá�
rozott. hogy elsőként a bizalmi�
oktatásban kell új formákat ke�
resnünk.

Szőke István, a tszb kultúrfe-  
lelőse fogalmazta meg és java�

solta azt, hogy a bizalmik felké�
szültségükről és rátermettsé�
gükről oldottabb forrrtában, já�
tékos vetélkedő keretében adja�
nak számot.

Az ötletet az alapszervezeti 
titkárok lelkesen fogadták, a bi�
zalmiak felkészítése során kö�
vetkezetesebben követelték 
meg az oktatáson való részvé�
telt. és nagyobb figyelmet fordí�
tottak felkészítésükre is.

A vetélkedőt két fordulóban 
bonyolították le. Az első fordu�
lóban — alapszervezeti szinten
— 159 bizalmi és tisztségviselő
— 3 fős csapatokban — mérte 
össze tudását.

A Bizalmiak zsebkönyvéből, 
a Magyar Szakszervezetek 
Alapszabályából, a Postások 
Szakszervezetének Működési

Szabályzatából összeállított 
kérdések körét a tszb- szintű, 
második fordulóra bővítettük a 
kollektív szerződésből, annak 
függelékéből, valamint a mun�
kaverseny szabályzatából fel�
tett kérdésekkel.

Az érdeklődésre való tekin�
tettel a döntő kérdéseit utólag 
megküldtük az alapszerveze�
teknek.

Az oktatási év értékelése so�
rán a területi szakszervezeti bi�
zottsági tagok és az alapszerve�
zeti titkárok kiemelten foglal�
koztak a vetélkedő sikerével, 
annak visszhangjával, és han�
got adtak annak a véleményük�
nek, hogy a reszortfelelősöknél 
is lehetne ezt a formát alkal�
mazni.

A szoros eredmény is azt mu�
tatja, hogy a vetélkedőnek csak 
nyertese volt. A felkészülés so�
rán valamennyi bizalmi és okta�
tó tanult, hiszen számos új is�
meretre is szert tettek, amely 
alapot ad érdekvédelmi tevé�
kenységünk magasabb színvo�
nalú ellátásához.

K. E.

Változatosabb formák 
a szakszervezeti oktatásban

Véget ért az 1986/87- es tan�
év, így az alapszervezeteknél is 
befejeződtek a szakszervezeti 
oktatás különböző formái. 
A legtöbb helyen már összegez�
ték is az oktatási év tapasztala�
tait, s ezeket figyelembe véve 
alakítják ki a következő év fel�
adatait.

Ha a most lezárult oktatási 
évet sommásan értékeljük, el�
mondhatjuk, hogy kisebb zök�
kenők ugyan voltak: így a zord 
időjárás miatt elmaradt a januá�
ri közgazdaság- felelősi tanfo�
lyam; nem sikerült teljesen 
megvalósítani, hogy az alap�
szervezeteknél a tagság politi�
kai oktatása, a bizalmiak, a szo�
cialista brigádvezetők oktatása, 
valamint a területi szakszerve�
zeti bizottságoknál szervezett 
tisztségviselői továbbképzések 
kizárólag munkaidőn kívül le�
gyenek megtartva. Mindezek 
mellett összességében eredmé�
nyes évet- zártunk.

Az elkövetkező időszakban 
változatlanul szükség vap a 
tisztségviselők oktatására, a 
szakszervezeti feladatok önálló, 
eredményes ellátására való fel�
készítésükre, s ugyanígy szük�
ség van a szakszervezeti tagság 
oktatására. Szükséges, hogy 
megismerjék és megértsék a 
napjainkban végbemenő válto�
zásokat, a gazdaság megélén�
külését szolgáló kormányprog�
ramot, és az ennek megvalósí�
tását segítő szakszervezeti fel�
adatokat.

Az új oktatási évben még in�
kább törekedni kell a munkaidő 
védelmére. Ezért a szakszerve�
zeti oktatásban is keresni kell a 
munkaidő kímélését megvalósí�
tó oktatási formákat, és na�
gyobb hangsúlyt kell kapnia az 
egyéni felkészülésnek, az irá�
nyított tanulásnak.

Feladatterv
alapján

Mit kell tudni az 1987/88- as 
oktatási évről? A SZOT vonat�

kozó határozatainak figyelem-  
bevételével elkészült a követke�
ző oktatási év feladatterve, amit 
szakszervezetünk elnöksége 
megvitatott és jóváhagyott. 
A feladattervben megfogalma�
zódtak a tartalmi célok, továb�
bá meghatározták a konkrét fel�
adatokat is, az alapszervezetek, 
a tszb- k és a kv osztályai részé�
re.

A tagság és a tisztségviselők 
oktatásában a következő évben 
lényeges változás nem lesz. 
A tagság politikai oktatása a 
„Szakszervezeti Iskola”, az 
„Időszerű kérdések” és a 
„Szakszervezeti Vitakör” kere�
tében lesz.

A Szakszervezeti Iskola és a 
Vitakör változatlan tematikával 
és a szükséges kiegészítésekkel 
módosított tananyaggal segíti a 
tagság képzését, míg az Idősze�
rű kérdések tanfolyama az idő�
szerűség követelményeinek 
megfelelően változó témákat 
dolgoz fel. Természetesen a té�
mák feldolgozását új tananyag 
segíti. A szakszervezeti bizott�
ságok — a központi témajavas�
latok és ajánlások alapján — 
önállóan alakítják ki a tanfolya�
mok konkrét tartalmát.

A propagandisták felkészíté�
se az előző év gyakorlata sze�
rint vidéken az szmt- k és a 
tszb- k, Budapesten a kulturális, 
agitációs és propagandaosztály 
és a tszb- k által szervezett fel�
készítőkön történik. A tisztség-  
viselők oktatásában alapszervi 
szinten történik a bizalmiak 
képzése, melynek tematikáját 
az igények ismeretében a szak-  
szervezeti bizottság határozza 
meg. A tematika kialakítását té�
maajánlással, az egyes témák 
feldolgozását postai vonatkozá�
sú kiegészítő anyagok megje�
lentetésével segítik a kv osztá�
lyai.

A területi szakszervezeti bi�
zottságok szintjén történik az 
szb- tagok — a különböző re�
szortfeladatot ellátó tisztségvi�
selők — továbbképzése. Ebben 
az évben kiemelt figyelmet kell 
fordítani az ifjúsági tagozatve�

zetők képzésére. A továbbkép�
zések témáinak összeállításánál 
kérjük, vegyék figyelembe a kv 
osztályai által javasolt témákat.

Új kísérlet, 
a levelező oktatás
A központi vezetőség által 

szervezett tanfolyamokon az 
szb- titkárok továbbképzése, il�
letve az alapképzésben nem ré�
szesült tisztségviselők képzése 
történik. Az új oktatási évben 
kísérletképpen megszervezzük 
Budapesten az szvb- elnökök 
részben levelező tanfolyamát és 
az szb- titkárok levelező tanfo�
lyamát.

Mindkét tanfolyami forma a 
hallgatók folyamatos felkészü�
lését feltételezi. Ebben az okta�
tási formában a résztvevők a 
konzultációkon kapott útmuta�
tások alapján önállóan, tan�
könyvből és szakirodalomból 
képzik magukat. Meghatározott 
konzultációs napokon pedig a 
nyitott kérdések, gondok meg�
beszélésére, véleménycserére 
nyílik lehetőség. A levelező ta�
nulás nem tekinthető könnyű 
képzési formának, hiszen a ta�
nulóktól akaraterőt kíván, hogy 
a mindennapi ellenőrzés nélkül 
is rendszeresen átvegyék a be�
ütemezett anyagot. A tanfo�
lyam sikere a hallgatók rend�
szeres felkészülésén kívül a jó 
előkészítéstől és a konzulensek 
munkájától függ.

Az 1987/88- as oktatási évre 
vonatkozó, konkrét feladatokat 
tartalmazó oktatási tervet az El�
nökségi tájékoztatóban megje�
lentetjük s valamennyi alap�
szervezethez eljuttatjuk. Kér�
jük, hogy az oktatási terv alap�
ján — az alapszervi rész szem 
előtt tartásával — a helyi körül�
mények és sajátosságok figye�
lembevételével határozzák meg 
a feladataikat, teremtsék meg 
az oktatás feltételeit, s jó előké�
szítéssel segítsék az oktatási fel�
adatok sikeres megvalósítását.

Berze Ferencné

A z elnökség tárgyalta
Rehabilitáció — beszámolók — 
munkatervek — munkaidőalap

A Postások Szakszervezeté�
nek Elnöksége július 1- jén tar�
totta ülését, amelyben megvi�
tatta a Magyar Posta területén 
foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű dolgozók 
helyzetét, illetve foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítését.

Jelenleg a postán 811 meg�
változott munkaképességű dol�
gozót foglalkoztatnak. A na�
gyobb településeken úgy ítélhe�
tő meg, hogy alkalmazásuk ki�
elégítő. A kisebb helységekben 
elhelyezésük már gondot okoz. 
(Külön cikkünk a 6. oldalon. 
A szerk.) Az elnökség a rehabi�
litációs munkahelyek növelése, 
illetve a postaszervek egymás 
közötti koordinálásának fokozá�
sára javasolta a tszb- knek és az 
szb- knek, hogy vizsgálják felül 
ez irányú tevékenységüket.

Ezt követően az elnökség a 
XII. kongresszus határozatának 
végrehajtására készített fel�
adatterv időarányos végrehajtá�
sát elemezte a Budapest vidéki 
és a Debreceni Postaigazgató�
ság területén (cikk az 1. olda�
lon), majd a beszámoló taggyű�
lések tapasztalatait összegezte. 
Ennek keretében külön vizsgál�
ta a Miskolci Postaigazgatóság 
és a Posta Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság területén 
a taggyűlések tapasztalatait.

Az elnökség megbízta a terü�
leti szakszervezeti bizottságo�
kat, hogy az igazgatóságok 
szakmai vezetőségeivel közösen 
vizsgálják meg a beszámolók 
során felszínre jött gondokat.

mert a legtöbb esetben helyi in�
tézkedés szükséges megoldá�
sukhoz.

Az elnökség ezután a vezető�
szervek II. félévi munkatervét 
vitatta meg, mely a megszokott�
nál sokkal kevesebb előre ter�
vezett programot tartalmaz. En�
nek az az oka, hogy a második 
félévben mind a szakszervezeti 
vezetőszerveknél, mind a terü�
leti bizottságoknál és az alap�
szervezeteknél is több olyan 
rendkívüli napirend várható, 
amely az új adórendszerrel 
függ össze.

A munkaidő jobb kihasználá�
sát, a munkafegyelem fokozá�
sát remélhetőleg már mindenki 
éli, tapasztalja saját munkahe�
lyén, ugyanis június 2- án már 
elnöki értekezlet tárgyalta. Az 
ott elfogadottakról, a további 
intézkedésekről, illetve a postá�
val szembeni népgazdasági, la�
kossági kiszolgálási igényekről 
adott tájékoztatást az elnökség�
nek dr. Pásztory Tamás, a 
munkagazdasági szakosztály 
vezetője. Az elnökség tárgyalta 
a gazdasági vezetés tervezett 
intézkedéseit, illetve azt, hogy a 
megadott kereteken belül a he�
lyi szervekre bízza a nyitva tar�
tási rendek kialakítását.

Az elnökség végezetül elfo�
gadta a szakszervezeti tisztség-  
viselők és a tagság 1987/88. évi 
oktatási feladattervét, majd fel�
mentési és kitüntetési javasla�
tokban döntött.

B. Gy.

Angol
vendégek
hazánkban

Ivan Rowley országos titkár 
vezetésével június 11. és 18. kö�
zött hazánkban tartózkodott az 
angol Hírközlési Dolgozók 
Szakszervezetének (UCW) 3 ta�
gú küldöttsége. Látogatásuk 
célja szakszervezetünk tevé�
kenységének, a postás dolgozók 
munkakörülményeinek, szociá�
lis, kulturális ellátásának tanul�
mányozása volt.

A vendégek tájékoztatást 
kaptak hazánk gazdasági, poli�
tikai kérdéseiről, a magyar 
szakszervezeti mozgalomról, a 
Magyar Postáról, a Postások 
Szakszervezetének munkájáról. 
Ismerkedtek az alapszervezeti 
és a területi szintű szakszerve�
zeti tevékenységgel is. Megláto�
gatták a Heves Megyei Távköz�
lési Üzemet, Eger 1, Szolnok 2 
postahivatalokat és a budapesti 
Postás Művelődési Központot. 
Tapasztalataikról nagyon ked�
vezően nyilatkoztak. Elismerés�
sel szóltak a postás dolgozók 
szociális ellátottságáról, a szak-  
szervezeti szervek kulturális, 
sport-  és üdültetési tevékenysé�
géről.

Nagy- Britanniában a postai 
és a távközlés gépesítettsége jó�
val magasabb mint nálunk. 
A modern technika alkalmazá-  
sásából eredően egyre több 
postás dolgozó veszíti el mun�
kahelyét. Társszervezetünk 
harcol a munkanélküliség el�
len, oktatásokat, tanfolyamokat 
szervez a dolgozók átképzésére.

K. J.
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Telefonhelyzet —  a tervezők szem ével
Lapunk áprilisi számában a 

VII. ötéves tervi fővárosi 
telefonfejlesztés feladatairól, 
gondjairól számoltunk be. Sze�
rettünk volna akkor egy széle�
sebb mezőben vizsgálódva a 
megvalósításért felelős szak�
embereket megszólaltatni. 
Szándékaink szerint bemutat�
tuk volna a tervező, a beruhá�
zó, az új technikát meghonosí�
tó, az építő és a későbbi üze�
meltető szemszögéből is ugyan�
azt a közös gondot, erőfeszí�
tést. Az akkori interjú rajtunk 
kívül álló okok miatt csonka 
maradt, hiszen csak a TIG és a 
Posta Építési Üzem vezetői 
nyilatkoztak. A helyzet azóta 
javult, a cikk megjelenése után 
megkereste szerkesztőségünket 
a POTIBER vezetése és kifejez�
te nyilatkozási készségét. Nem 
szerepel a mostani írásban 
sem a PKI igazgatójával terve�
zett beszélgetés. Dr. Sallai 
Gyula igazgató úgy tájékozta�
tott, hogy az intézet készül a 
digitális technika fogadására, 
sőt július 1- jével újabb szerve�
zetmódosítás következtében 
létrejött a PKI kebelén belül a 
digitalizálási főmérnökség, 
amely a jövendő feladatok el�
végzésére hivatott. A külföldi 
partnerekkel való licenctár-  
gyalások azonban nem feje�
ződtek be, ezért teljes képet 
még nem kaphatna az olvasó.

Munkatársunk fölkereste vi�
szont a POTIBER vezetőit, és 
dr. Auer Richárd igazgató, 
Frindt Antal igazgatóhelyettes 
és Erdős Róbert szakszervezeti 
titkár készséggel állt rendelke�
zésünkre.

(A szerk.)

Nincs könnyű helyzetben a 
Posta Tervező és Beruházó In�
tézet. Ha belegondolunk abba, 
hogy a megnövekedett fejlesz�
tési lehetőségek soha nem látott 
tempót kívánnak a dolgozóitól, 
hogy nem csak Budapest, ha�
nem az egész ország telefonépí�
tésének tervét ők készítik, ezt 
könnyen beláthatjuk. Ugyanak�
kor speciálisan képzett tervező 
szakemberekre van szükség e 
munka ellátásához, de szakem�
bert találni ehhez nem könnyű.

A telefon fejlesztésének VII. 
ötéves tervi mértékét csak 1987 
elején rögzítették, hiszen a kor�
mányszintű tárgyalásokon ek�
korra vált véglegessé a ráfordít�
ható pénzmennyiség, ekkor in�
dulhatott meg a tényleges ter�
vezési munka.

— Az intézet hosszú ideig 
maga sem tudta, hányadán is 
áll — kezdi a beszélgetést 
Frindt Antal igazgatóhelyet�
tes. — De a múlt év végétől lé�
tezik a Posta Építési Üzemmel 
és á TIG- gel egy egyeztetési 
rendszer, amelyben szinte na�
ponta tájékoztatjuk egymást a 
dolgok állásáról. Ezért is érthe�

tetlen az intézetre való mutoga�
tás. Mi már egy januári vezetői 
értekezleten az érdekeltek elé 
vittünk egy ütemtervet, amely 
a tervellátottság folyamatát fog�
lalta magába, és ott, akkor sen�
kinek nem volt ellenvetése. 
Tudjuk persze, hogy az ideális 
az lett volna, ha az előző év ok�
tóberében, novemberében száz-  
százalékos tervezés lett volna, 
de ez ebben a helyzetben lehe�
tetlen volt. Ugyanez az értekez�
let döntött a szakaszos tervellá�
tás mellett, sőt a csúszás miatt 
szakaszos és párhuzamos terve�
zés is folyik, ami azt jelenti, 
hogy az előkészítéssel együtt 
futnak a kivitelezési tervek is.

— Nem kevés kockázatot 
vállal ezzel az intézet, hiszen 
egy olyan folyosóba kell be�
mennie, amelynek nem látjuk a 
végét — kapcsolódik a gondo�
latkörhöz Erdős Róbert. — 
A tervek jóváhagyása, az anyag 
megrendelése és biztosítása, a 
beruházási alapokmányoknak 
és a tanácsi engedélyeztetésnek 
végigfuttatása a szokásos admi�
nisztrációs úton két hónapig 
tart, jó esetben. Úgy végezzük 
tehát a munkánkat, hogy nincs 
jóváhagyva a műszaki ellátott�
ság terve, és a nagy egész isme�
rete nélkül nem látjuk át a tel�
jes folyamatot. De a kivitelezők�
nek is tudniuk kell, hogyan üte�
mezzék a munkájukat, és ha 
gyorsítunk, akkor mindenkinek 
kockázatot is kell vállalnia, ru�
galmasan kell alkalmazkodnia 
az új helyzethez.

— Jelenleg tehát hogyan áll 
a budapesti tervellátottsági 
szint, milyen a mai helyzet? — 
kérdezem dr. Auer Richárdtól, 
az intézet vezetőjétől.

— A  három budapesti posta�
szerv április 16- án pártbizottsá�
gi egyeztetésen vett részt. Ezen 
megállapítottuk, hogy a ké�
szültség 68 százalékos. A hely�
zet azóta is javult, és ebben 
nem csekély szerepe van az 
egyre javuló személyes kapcso�
latoknak, egymás munkája ala�
posabb ismeretének. Tudjuk, 
hogy mikor mit kell tennünk, és 
a kollektív bölcsesség módsze�
rével rendezzük a problémákat.

— Mégis mekkora feladat 
vár az intézetre és hogyan le�
het biztosítani a soha nem ta�
pasztalt nagyobb munkához a 
feltételeket?

— A VII. ötéves tervben in�
tézetünknek 20 milliárd forintos 
elkötelezettsége van. Ebből 10 
milliárd'' forintnak az alapok�
mány- melléklete, 4 milliárdnak 
pedig a tervi okmánya is ké�
szen van. Majdnem a felének 
tisztázódott a műszaki tartalma 
is.

Belső erőfeszítéseket is tet�
tünk, hogy a feladatoknak meg�
felelhessünk. A tervezett 50 fős 
létszámfejlesztés azonban szak-  
emberhiány miatt igen nehezen

megvalósítható. Eddig mind�
össze 12 új dolgozót sikerült fel�
vennünk. És ez sem növelte 
összpostai vonatkozásban a ter�
vezői kapacitást, mert az újak 
zöme más postaszervtől jött 
hozzánk.

Adunk megbízást alvállalko�
zóknak is, de ezek egy részét 
oktatnunk kell’ instruktorokat 
rendelünk ki melléjük. Az inté�
zetben megnőtt a tervezői vgm- ' 
ek száma is, éves teljesítmé�
nyük értéke 25 millió forint kö�
rül van.

— Hogyan fogadták a fel�
adatokat a munkatársak? Azt 
hiszem, ez azért meglehetősen 
kétélű dolog, hiszen nyilván 
többet keresnek, mint mondjuk 
tavaly, tavalyelőtt, de a meg�
terhelésük is óriási lehet.

— Tavaly novemberben 
azért a feladat nagysága már 
nagyjából látható volt, ezért az 
intézet vezetése testületi ülésen 
megkérdezte, yállaljuk- e ezt a 
feszített tervet — mondja Erdős 
Róbert. — A válasz igenlő volt, 
de az új helyzetnek megfelelő 
új feltételrendszert kellett hoz�
zá kidolgozni. Ennek része a 7,5 
százalékos bérfejlesztés, a telje�
sítményhez kötött bérezés to�
vábbfejlesztése, a technikai esz�
közök, a gépkocsik biztosítása, 
de ide tartoznak a vgm- ek is, hi�
szen tervezőink kétharmada 
vgm- tag, és ők azonnal mobili�
zálhatók, „hadra foghatók”.

— Igen, ez az egyik oldal, de 
van azért a dolognak más ve-  
tülete is.

— Ez feltétlenül igaz, hiszen 
a megnövekedett jövedelem 
nagy vonzerő, de a tempót bírni 
is kell. Az idén négy emberünk 
kapott már infarktust, és vala�
hol itt van a nagy fluktuáció 
oka is, hiszen 21- en léptek ki in�
nen és 28- an léptek be hozzánk 
az első négy hónapban. Ezért a 
vgm- ben végezhető munkát 
maximáltuk, ami nem lehet így 
több, mint az alapfeladatok 30 
százaléka.

— Végül is mit vár a POTI�
BER a partnereitől a terv telje�
sítése érdekében?

— A tervezési előírások, a 
forrásfeltételek, a szabványok 
ránk vonatkozó kötöttségek. Az 
üzemeltető persze szeretné a 
legjobbat kapni, de a pénz nem 
.mindig elég — mondja búcsú�
zóul az igazgató. — Ezért szük�
ségszerűen gyakoriak a viták 
közöttünk. Egymás gondjainak 
jobb megértésére törekszünk, 
valamint arra, hogy javuljon az 
alapadat- szolgáltatás színvona�
la, hogy ne az legyen, ami ma 
még gyakori üzemeltetői maga�
tartás, miszerint én megálmod�
tam valamit, nem mondom 
meg, hogy mit, de te azért csak 
csináld meg.

Mit lehet ehhez hozzátenni? 
Ne ez legyen! —Ats —

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK
Újra a régi

Az elmúlt években a munka-  
időalap védelmére több határo�
zat, rendelet született. Ilyen 
volt többek között az 1986. no�
vember 1- jén hatályba lépett 
Munka Törvénykönyv módosí�
tása is, amely a szabadság ki�
adását változtatta meg. (A mó�
dosításról olvasóinkat lapunk 
márciusi számában részletesen 
tájékoztattuk.)

Amíg a legtöbb határozatot a 
dolgozók — mint szükséges in�
tézkedést — tudomásul vették, 
addig a szabadságolás új rend�
jével kapcsolatosan nagyon sok 
észrevételt tettek. Különösen az 
év elején, a szabadságolási ter�
vek készítésekor, továbbá a kol�
lektív szerződés módosításának 
társadalmi vitáján sokan tették 
szóvá és sérelmezték, hogy az 
éves szabadságuk kétharmadát 
kötelező egybefüggően kivenni. 
Többen hivatkoztak arra. hogy 
ez a rendelkezés kiskorú gyer�
mekük felügyeletének ellátásá�
ban is komoly gondot okoz.

Alapszabadság kétharmada
A dolgozók jogos észrevételei 

alapján a rendeletet központi�
lag felülvizsgálták, s 1987 júniu�

sában módosították. A legújabb 
rendelet szerint [a 19/1987. (VI. 
14.) MT számú rendelet 1. pa�
ragrafusa: megjelent a Magyar 
Közlöny 1987. évi 21. számá�
ban] az éves alapszabadság 
kétharmadát kell egybefüggő�
en kiadni, illetve kivenni.

Mit jelent ez? Ez annyit je�
lent, ha valaki egész évben 
munkaviszonyban áll — mivel 
az éves alapszabadság 15 nap 
[Munka Törvénykönyve Mt. 42. 
paragrafus (1) bekezdés] — 
egybefüggően 10 nap szabadsá�
got kell kivennie. Tulajdonkép�
pen ugyanannyit, mint az 1986. 
október előtti időben.

Más nem változott
A szabadságolások rendjé�

ben más változás nem történt. 
Továbbra is megmaradt az a le�
hetőség, hogy termelési, gazdál�
kodási. illetve egyéb feladatok 
figyelembevételével 10 napnál 
több is megállapítható a kollek�
tív szerződésben. Ezt — nyil�
vánvalóan — társadalmi vitá�
nak kell megelőznie, s a vita

eredményétől függően szabá�
lyozható.

Alapbér — kereset

A  mindennapok során na�
gyon gyakran tapasztaljuk, a 
„Mennyit keresel?” kérdésre a 
válasz az alapbér összege. 
Ugyanez történt például lapunk 
múlt havi számában közölt 
egyik interjúban is.

Tulajdonképpen mi is a kere�
set? ’

Vannak olyan munkakörök 
— például könyvelők, bérelszá�
molók, munkaügyi előadók, s 
még nagyon sok munkakört le�
hetne felsorolni —, amelyekben 
valóban egybeesik, vagy kicsi 
az eltérés az alapbér és a kere�
set között: az alapbéren kívül e 
munkakörben dolgozók év végi 
részesedésben és néha jutalom�
ban, céljutalomban részesül�
nek. A munkakörök nagyobb 
hányadában azonban jelentős a 
mozgó bérrész, mozgó kereset�
rész.

A szolgálati lakásokról
Az állami lakások körében 

nem érintettük még a szolgálati 
lakások témáját. Még ma is sok 
postás dolgozó kénytelen lakás�
gondja megoldásának ezt a 
módját választani, ha nem is te�
kintik végleges megoldásnak.

Szolgálati lakásnak nevezzük 
az olyan állami lakást, amely 
nem a lakásügyi hatóság, ha�
nem más állami szerv (jelen 
esetben a posta) rendelkezése 
alatt áll, és kizárólag a szervvel 
munka- , illetőleg szolgálati vi�
szonyban álló személyek elhe�
lyezésére szolgál.

A munkakörrel kapcsolatos 
szolgálati lakás a vállalat, hiva�
tal stb. területén belül levő álla�
mi lakás. Tehát mindazokban 
az esetekben, amikor postahi�
vatallal egy épületben, vagy 
más postai létesítményen belül 
alakítanak ki lakást a dolgozó 
részére, nem lehet vita tárgya, 
hogy szolgálati lakásról van- e 
szó, amelyre a lakásügyi jogsza�
bályok vonatkoznak, néhány 
kivételtől eltekintve.

A jogokról és a kötelezettsé�
gekről az előző- számokban már 
adtam tájékoztatást, így inkább 
azokra a kivételekre hívnám fel 
a figyelmet, melyek az ilyen jel�
legű lakásokra jellemzők.

A szolgálati lakás bérlőjéül 
kijelölt személlyel a közös la�
kásba beköltöző házastársat 
nem bérlőtársnak, hanem a 
bérlő közeli hozzátartozójának 
kell tekinteni. A bérlő házastár�
sát, élettársát, vagy családtagja�
it a postaszerv hozzájárulása 
nélkül is befogadhatja. Albérle�
ti jogviszonyt ezzel szemben 
csak akkor hozhat létre, ha eh�
hez a bérbeadó hozzájárul. El�
tartási szerződést — ellentétben 
a tanácsi lakásokkal — a szol�
gálati lakás bérlője érvényesen 
nem köthet.

A lemondás 
szabályai

Szolgálati lakás esetén a dol�
gozó csak a postaszerv javára 
mondhat le bérleti jogáról. 
Ilyen esetben a postaszervnek
— a jogszabály erejénél fogva
— kötelessége a lemondást elfo�
gadni, a dolgozó viszont pénz-  
beni térítésre — mint ellenér�
tékre — nem jogosult.

Ezekből következően jogsze�
rűen jár el az a postaszerv, 
amelyik a leadott szolgálati la�
kás átvétele során nem fizet a 
dolgozónak lakás- használatba�
vételi díjat.

Melyek ezek a mozgó bérré�
szek? Például:

•  bérpótlékok. így: műszak-  
pótlék, folytonos üzemű pótlék, 
összevont munkahelyi pótlék, 
pénzkezelési pótlék stb.

•  a rendszeres prémiumok, 
amelyek valamilyen teljesít�
ménykövetelmény teljesítésétől 
függően illetik meg a dolgozó�
kat. így: fenntartási ösztönző, 
pénzfelvételi prémium stb.

•  célfeladatok, prémiumok, 
amelyek forrása a dolgozói ér�
dekeltségi rész.

Csak a legnagyobb részará�
nyú mozgóbéreket, illetve kere�
seteket említettük meg.

A múlt évben például az 
alapbér a postai átlagkereset�
nek alig több mint 70 százaléka 
volt. Természetesen ez átlag, 
van olyan munkakör — mint 
például gépjármű- vezetői —, 
ahol a keresetnek mindössze a 
fele az alapbér.

Végül is a helyes értelmezés: 
a keresetbe beleértendő min�
den pénzbeni kifizetés, függet�
lenül attól, hogy milyen jogcí�
men kaptuk.

Tóth Pálné

A lakásrendelet viszont azt 
rögzíti, hogy ha a dolgozó mun�
kaviszonya fennáll, és Önerőből 
megoldja lakásgondját, akkor 
megállapodhat azzal a posta�
szervvel, amelyik területén dol�
gozik, hogy igénybe vegyék 
szolgálati lakását postai célok�
ra. Ez lehet újabb dolgozó 
lakáskérdésének megoldása, 
vagy a lakás egyéb, más célra 
történő felhasználása. Ez eset�
ben ugyanis a dolgozó már nem 
bérlő, hanem jóhiszemű, jogcím 
nélküli személy, akinek elhelye�
zéséről a postának kell gondos�
kodnia.

A dolgozók többsége viszont 
nem másik lakáskérelemmel 
fordul a munkáltatójához, ha�
nem önerőből, rendszerint 
ugyanott, illetve a közelben old�
ja meg lakáskérdését postai 
kölcsönnel vagy esetleg anél�
kül.

A lakásrendelet 121. paragra�
fus (1) bekezdése szerint a 
munkáltató megállapodhat dol�
gozójával, hogy elhelyezés he�
lyett pénzben térít. Hangsúlyo�
zom, hogy feltétel a fennálló 
postai munkaviszony, továbbá 
a postaszerv részéről induló 
kezdeményezés a szolgálati la�
kás igénybevételére.

A  térítés összege minden 
esetben a helyben szokásos ta�
nácsi rendelet szerint alakul, 
például jelenleg Sopronban, 
Szegeden ötszörös, de Békés�
csabán háromszoros lakás�
használatbavételi díjat fizetnek.

A gyakorlatban előfordulhat, 
hogy olyan szolgálati lakás vá�
lik a dolgozó részéről „felesle�
gessé”, amelyet a postaszerv 
nem tud a továbbiakban hasz�
nosítani. Ilyen esetben nem le�
het kötelezni a postaszervet — 
még bírói úton sem —, hogy ve�
gye igénybe térítés ellenében a 
lakást. A dolgozó mérlegelési 
jogkörébe tartozik, hogy vagy 
ingyen átadja munkáltatójának 
a lakást, vagy használja tovább 
esetleg meglévő másik lakása 
mellett.

Amennyiben a dolgozó nyug�
díjazása folytán szűnik meg 
munkaviszonya, szintén jóhi�
szemű jogcím nélkülivé válik, s 
így a korábban említett megol�
dás alapján lehetőség nyílik a 
többszörös lakás- használatba�
vételi díj fizetésére. Természe�
tesen ebben az esetben is ön�
erőből oldja meg lakáskérdését, 
ha kiköltözött a szolgálati lakás�
ból.

Postai dolgozó halála esetén 
a lakásbérleti jogviszonyt foly�
tatni nem lehet. A bérlővel ko�
rábban együttlakó házastársa, 
illetőleg olyan közeli hozzátar�
tozója, aki más állami lakásban 
a lakásbérleti jogviszony folyta�
tására volna jogosult, másik 
megfelelő lakásra tarthat 
igényt.

A „másik lakás" akkor meg�
felelő, ha ugyanabban a város�
ban (községben) van, mint a ki�
ürítendő szolgálati lakás, és 
rendelkezik annyi lakószobá�
val, mint amennyi a szolgálati 
lakásban van. Ha azonban a 
szolgálati lakásban lévő lakó�
szobák száma a kiköltözésre kö�
teles személy lakásigénye mér�
tékének alsó határát meghalad�
ja, csak az alsó határnak megfe�
lelő szobaszámú másik lakásra 
tarthat igényt.

Helytelen gyakorlatot folyta�
tott például a Szegedi Posta-  
igazgatóság akkor, amikor a fen�
tebb említett jogszabályt alkal�
mazta arra az esetre, amikor a 
dolgozó nagyobb szobaszámú 
szolgálati lakását — ahol egye�
dül élt, mivel családja időköz�
ben elhalt — vette igénybe az 
igazgatóság, és csak az ígényjo-  
gosultságának megfelelő lakás 
után járó lakás- használatbavé�
teli díjnak megfelelő összeget 
volt hajlandó téríteni részére.

Ezt a jogszabályt — mint ko�
rábban említettem — csak ak�
kor lehet alkalmazni, ha a dol�
gozó meghalt, vagy a dolgozó 
munkaviszonya nem a jogsza�

bály rendelkezéseinek megsér�
tésével szűnt meg, és a vissza�
maradó jóhiszemű jogcím nél�
küli személyek elhelyezése a 
probléma.

Előfordul, hogy a postaszerv 
bérlőkijelölési jogot vásárol. Ha 
a munkáltatót a tanácsi bérla�
kásra egyszeri bérlőkiválasztási 
jog illeti meg, a bérlő a munkál�
tató hozzájárulása nélkül ren�
delkezhet a lakással, tehát el�
cserélheti, lemondhat róla, visz-  
szaadhatja a tanácsnak, megfe�
lelő használatbavételi díj eile; 
nében. Többszörös bérlőkivá�
lasztási jog esetén a lakásbérle�
ti jogviszony felől rendelkezni 
viszont csak a bérlőkiválasztás�
ra jogosult postaszerv hozzájá�
rulásával lehet. Ilyen esetben 
például a lakás visszaadása ese�
tén a használatbavételi díjat is 
a postaszervnek kell térítenie.

Az eltartási 

szerződés

Korábban említettem, hogy 
szolgálati lakásra — mivel 
munkaviszonyon alapszik — 
tartási szerződést kötni nem le�
het, hiszen a bérlő halálával a 
munkáltató nem tudja kiutalni 
más személy — az eltartó — ré�
szére a szolgálati lakást. Ezzel 
szemben érvényesen eltartási 
szerződés köthető a tanácsi bér�
lakásokra. Miután az állami la�
kásokra vonatkozó szabályokat 
részletesen — ha nem is a tel�
jesség igényével — ismertet�
tem, néhány gondolatban fog�
lalkoznék az eltartók jogi sorsá�
val.

Mint ismeretes, a tartási szer�
ződés polgári jogi szerződés, 
amelyben az egyik fél, az eltar�
tó vállalja, hogy a másik felet, 
az eltartottat eltartja, főz, mos 
rá stb., betegsége esetén ápolja, 
és halála esetén gondoskodik az 
eltemettetéséről. Az eltartás, 
együttlakás alatt viseli a lakás 
közüzemi költségeit, és megfi�
zeti a tartási szerződéssel kap�
csolatos illetékeket. Az eltartott 
pedig biztosítja az eltartó ottla-  
kását, és azt a várományi jogot, 
hogy halála után az eltartó 
megkaphassa a lakást.

A szerződés érvényességi elő�
feltétele a tanácsi jóváhagyás, 
melytől a bérlő haláláig leg�
alább egy évnek el kell telnie, 
és az eltartónak a bérlő halála�
kor legalább egy éve már állan�
dó jelleggel a lakásban kell lak�
nia, végül teljesítenie kell a tar�
tási kötelezettségét.

A tartási szerződés megköté�
se után bármelyik szerződő fél 
más személyt — szerződés 
megkötése után született gyer�
mek kivételével — csak a má�
sik fél hozzájárulásával fogad�
hat be a lakásba. Ha tehát pél�
dául az eltartó megházasodik, 
házastársát csak az eltartott 
hozzájárulásával fogadhatja be 
a lakásba.

A bérleti jogviszony folytatá�
sánál, amennyiben az eltartott 
meghal, az eltartó megelőzi a 
jogviszony folytatására egyéb�
ként jogosult közeli hozzátarto�
zókat. A bérlő halálától számí�
tott 30 napon belül az eltartó la�
kásbérleti jogviszony folytatá�
sára való jogosultságát el kell 
ismernie a bérbeadónak. Taná�
csi bérlakás esetén a lakásügyi 
hatóság a határozat meghozata�
la előtt köteles vizsgálni, hogy 
az eltartó tartási kötelezettségét 
megtartotta- e. A tanács az elis�
merését 90 napig függőben tart�
hatja, és ezt megtagadhatja, ha 
a lakás szobaszáma a folytatás�
ra jogosult eltartó lakásigénye 
mértékének felső határát meg�
haladja, és a lakás helyett e ha�
táridőn belül a jogszabály sze�
rinti megfelelő másik lakást 
utal ki a jogosult részére.

A bérlő halála esetén nem 
folytathatja a bérleti jogvi�
szonyt az a személy, akinek 
(vagy házastársának) a tulajdo�
nában ugyanabban a városban, 
községben beköltözhető lakása 
van.

Ha a lakásügyi hatóság min�
dent rendben talál, akkor hatá�
rozatot hoz a bérleti jogviszony 
folytatásáról, és megállapítja az 
eltartó részére a fizetendő la�
kás- használatbavételi díj mér�
tékét. ( Folytatjuk.)

Dr. M. B.
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Az eltűnt kompresszor nyomában

Május 29- én délelőtt, pont�
ban 10 órakor a budapesti óvo�
dák udvaráról sárkányok röp�
pentek az égre.

A posta óvodáinak dolgozói 
és a gyerekek meghallgatták az 
Országos Pedagógiai Intézet 
felhívását. Szél nem lévén, lég�
gömbsegédlettel indították út�
nak a posta- hollóval díszített 
„szárnyas” építményt.

Panaszmentes szolgálat
Kiváló hivatal lett a Kecske�

méti 1- es Posta. Elmúlt évi 
munkájuk alapján részesültek 
ebben az elismerésben, hiszen 
103 százalékra teljesítették be�
vételi tervüket. Ehhez az ered�
ményhez a Petőfi brigád is hoz�
zájárult munkájával. Az öttagú 
kollektíva aranykoszorús lett.

A szocialista brigád vezetője, 
Kerekes József mondta bemu�
tatkozásul:

— Harmadszor nyertük el az 
aranykoszorú jelvényt, utoljára 
hat évvel ezelőtt. Dugár Déries�
tül vettem át ezt a tisztséget 
1984- ben. Ő előttem húsz évig

vezette a kis csapatot. Szinte 
mindannyiunknak a posta az el�
ső munkahelye. A legtovább, 
majdnem negyven évig Bera 
János dolgozott ebben az 
egyenruhában. Ő tavaly ment 
nyugdíjba. Dugár Dénes és 
Sárközi Elek 54, Kovács Balázs 
Ferenc 43, Dunai József 31 
éves. Juhász Tiborné is közénk 
tartozik.

— Mit vállalt a brigád?
— A legfontosabb, hogy ud�

varias, gyors, pontos munkával 
elérjük: egyetlen jogos panasz-  
szal se illessenek bennünket az 
ügyfelek. Mint kézbesítők a la�

kosság és a hivatal között a ka�
pocs szerepét töltjük be. Ha mi 
rosszul végezzük a munkánkat, 
a postáról mondanak negatív 
véleményt az emberek. Igen so�
kat jelent nálunk az a szó, 
hogy: panaszmentesen. A pénz-  
kezelési szabályok maradékta�
lan betartása is roppant lénye�
ges. Vállaltuk ezenkívül, hogy 
nyolcvan új előfizetővel gyara�
pítjuk a rendszeres újságolva�
sók számát. Ahhoz, hogy a hi�
vatal elnyerje a kiváló címet, 
sokat kellett nekünk, kis kollek�
tíváknak is tenni. Itt elsősorban 
a díjbeszedésre gondolok. Ez a 
legnehezebb a munkánkban, 
hiszen néha ötször- hatszor is 
vissza kell menni azért a né�
hány forintért, mert akadnak, 
akik elfelejtik befizetni.

— A hivatalban tizennyolc 
brigád van. Milyen a kapcsola�
tuk velük?

— Szétszórt területen dolgo�
zunk, ezért nehéz rendszeresen 
együttműködni. A másik három 
kézbesítőbrigáddal (Kossuth, 
Volán, Széchenyi) jó a kapcso�
latunk. Gyakran részt veszünk 
közös kirándulásokon, szóra�
koztató programokon.

— Mi a tervük ebben az év�
ben?

— Egyre nagyobb feladat 
hárul ránk, igen felelősségteljes 
a kézbesítők munkája. Legfon�
tosabb tervünk, hogy legalább 
a tavalyi szintet tartsuk, azaz: 
pontosan, gyorsan és panasz-  
mentesen dolgozzunk!

Temesi László

Gyerekek 
és pedagógusok 

a békéért

ELLOPTÁK a képen látható, 
s a Posta Építési Üzem tulajdo�
nát képező, lezárt Sirokkó JD — 
48/7 típusú, burkolatbontáshoz 
használt légkompresszort. 1987. 
március 22- ről 23- ra (vasárnap�
ról hétfőre) virradó éjjel a Bu�
dapest XXII., Gyöngyszem ut�
ca 20. előtti munkaterületről, 
tartozékaival együtt.

A benne levő 4 hengeres dí�
zelmotor közúti járművek meg�
hajtására is alkalmas.

Aki a kompresszorról, vagy 
szétszerelt részeiről tud, kérjük, 
értesítse a legközelebbi rend�
őrt, vagy újon üzemünk címé�
re, segítve ezzel a nyomozást.

A kompresszor adatai:
hossza: 230 centiméter, 
szélessége: 140 centiméter, 
magassága: 140 centiméter. 
Száma: 86.12/046 — (gyári 

táblán), 
színe: kék.
A benne levő dízelmotor szá�

ma: 86/09395.
A benne levő légsűrítő szá�

ma: 284 640.
Az első eredményes nyomra�

vezető a megkerült értéktől füg�
gően 10 000—25 000 forintig 
terjedő pénzjutalomban része�
sül.

Posta Építési Üzem 
Budapest, Postafiók 72.
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Aki ismeri a posta üzemeit, 
jól tudja, hogy nem lehet oda 
csak úgy az utcáról besétálni. 
Az idegent hosszú procedúrá�
nak vetik alá, amíg a portán 
megkapja a belépési cédulát, 
amit bent alá kell íratnia, és így 
távozáskor visszaadva azt a ház 
szigorú őrének, gyakorlatilag 
másodszor is igazolja magát. 
Ha nincs is mindenhol papír, 
azért a kapunál mindig felte�
szik a kötelező kérdést: „Maga 
hová megy?"

Megyek hát én is befelé a 
Posta Építési Üzembe, hogy ér�
deklődjek az illetékesektől az 
eltűnt kompresszor ügyében. 
A bejáratnál három portás is 
áll, mind másfelé néz. Nem tűn�
ne ez fel, ha nem az üzemben 
történt eddigi legnagyobb lo�
pásról akarnék írni. hiszen azt 
már tudom, .hogy az ellopott 
gép értéke 770 000 Ft.

Fönt az irodában vendéglátó�
im már óvatosabbak. Annak el�
lenére is fel kell mutatnom az 
újságíró- igazolványomat, hogy 
a lap felelős szerkesztője név 
szerint is jelezte jövetelemet.

— A gépet kinti építési terü�
letünkről vitték el — mondja 
egyik beszélgetőpartnerem. 
Varjú Miklós üzembiztonsági 
vezető. — Hasonló kompresszo�
rokat évtizedek óta használ a 
posta, ilyen lopás azonban még 
soha nem történt.

— Hegyvidéki építési terüle�
ten történt az eset. olyan he�
lyen. ahonnan csak nagytelje�
sítményű kocsival, teherautóval 
lehetett levinni a kompresszort 
— mondja dr. Légmán Miklós, 
a jogi osztály vezetője. — A mű�

szak végén előírásszerűén kör�
bekerítve, biztonsági zárral' be�
zárva hagyták ott a munkások. 
A területet körbejáró őr este 
még látta a gépet, a lopást más�
nap reggel fedezték fel.

Azt is megtudom, hogy ezek 
a gépek évtizedek óta úgy áll�
nak a nyílt utcán, mint a lezárt 
gépkocsik. A „posta” feliratú al�
kalmi deszkakerítés inkább jel�
képes, mint valóságos védelem. 
Eddig is bárki — megfelelő 
vontatóeszközzel — elvihetett 
volna ilyeneket. A most eltűnt 
kompresszor ráadásul egy új, 
remek masina volt, a benne lé�
vő dízelmotor bármilyen közle�
kedési eszközt képes meghajta�
ni. így valószínűsítették lehet�
séges felhasználási körét a 
rendőrök is, amikor vagy kisha�
jó, vagy úgynevezett háztáji 
szekér meghajtására, mint a 
„további hasznosításra” tippel�
nek.

Mint vendéglátóim elmond�
ják, a Posta Építési Üzem társa�
dalmi tulajdonvédelmi munká�
ját, üzembiztonságát a szakem�
berek jónak ítélik meg. Az elő�
írásokat a dolgozók betartják, 
de a védelem szabályai egy elő�
ző állapot, társadalmi helyzet 
képét tükrözik vissza.

— Valóban az utóbbi egy�
két évben nálunk is, csakúgy 
mint országos szinten, meghá�
romszorozódtak a társadalmi 
tulajdon sérelmére elkövetett 
lopások, betörések — mondja 
Varjú Miklós. — Nem postai je�
lenség csupán, hogy ezek a cse�
lekmények ugrásszerűen meg�
nőttek. Szélesebb lett a károko�
zás skálája is. mint ahogy épp a

kompresszor esete is bizonyítja. 
Ugrásszerűen nőtt az üzemen 
belüli sikkasztások, öltözői lo�
pások. egyéb lopások száma, és 
gyakoribbak lettek az építési te�
rületen a betörések, a komp�
resszor- feltörések, a szerszám�
lopások.

Az üzemen belüli ügyeket — 
mint mondják — a legtöbb 
esetben felderítik, az okozott 
kár összege is viszonylag cse�
kély. Az okok is nyilvánvalób�
bak. A nagy fluktuáció, az át�
szervezés utáni szerszám-  és 
eszközhiányok rendezése most 
kezd markánsan jelentkezni az 
üzemen belül.

A telephelyi betörések már 
más kategóriába tartoznak. 
A rendőrség — mint ahogyan 
ezt több fórumon ők maguk is 
elmondták — létszámhiánnyal 
küzd, és minden igyekezetük 
ellenére is csak nehezen birkóz�
nak meg a társadalmi szinten is 
jelentősen megnövekedett bű�
nözéssel. így aztán kézenfekvő 
lenne, ha az üzemek, gyárak, 
gazdálkodó szervezetek maguk 
is jobban vigyáznának a saját 
eszközeikre, vagyonukra. *

— A telephelyek őrzése nem 
könnyű dolog — mondja dr. 
Légmán Miklós —, az őrnek 
nemcsak a telephely őrzése a 
feladata, hanem végig kell jár�
nia az építési területet is. Néha 
távoli utcákba is el kell sétálnia. 
A betörőknek csak ki kell vár�
niuk, hogy elinduljon az ellen�
őrző körútra, és már benn is 
vannak a telephely helységei�
ben. Az őrök számát a telephe�
lyeken nem iehet megduplázni.

ez nem az a foglalkozás, ahol to�
longanak az emberek az álláso�
kért.

— Az igazság az, hogy nem 
voltunk felkészülve a bűnese�
tek ilyen mértékű felfutására — 
veszi át a szót Varjú Miklós. — 
Azóta számtalan intézkedést 
tettünk. Megszigorítottuk az el�
lenőrzést, biztonsági berende�
zések beszerzését tervezzük, a 
kompresszorok védelmére üze�
münk szakemberei egy úgyne�
vezett vonószemzárat dolgoztak 
ki, és folyamatban van a konté�
nerek lopásgátlójának kifejlesz�
tése is. Az igazi persze az lenne, 
ha például a kompresszorokat 
minden éjszakára valamennyi 
munkahelyünkről be tudnánk 
vontatni a telephelyekre. Ilyen 
postai rendelkezés azonban 
nincs, de az a tervünk, hogy 
ahol csak lehet, ezt megtesszük.

Mindenesetre beszélgetőpart�
nereim azt is elmondják: az el�
tűnt kompresszornak egyelőre 
nyoma sincs. A vizsgálat mind 
ez ideig semmiféle eredményt 
nem hozott. Hiba van persze a 
szemléletben is, hiszen az em�
berek nem érzik tulajdonosnak 
magukat a gyárkapukon belül. 
Persze csupán szemléletválto�
zással az értékek eltűnését nem 
lehet megakadályozni, valószí�
nűleg a jelenleginél sokkal kor�
szerűbb eszközökkel kellene 
védeni a drága pénzen vett és 
nélkülözhetetlen munkaeszkö�
zöket. Azért a postások segítsé�
gére ez esetben is számítanak. 
Hátha egy kézbesítő felismeri a 
Sirokkót valamelyik udvaron.

Zimmermann Ottó

A pártkongresszus nyom án

„Tanuljunk meg 
egymással beszélgetni”

A párt belső életé�
nek, munkastílusának fej�
lesztése elsőrendű feladat. 
Erősíteni kell a pártmunka 
mozgalmi jellegét, vissza 
kell szorítani és fel kell szá�
molni a hivatali felfogást és 
stílust, a formalizmust.
A párt politikáját támogató 
egyetértést és cselekvést ak�
tív politizálással, érveléssel, 
eszmecserével kell kialakí�
tani. A kommunisták gya�
rapítsák eszmei, politikai 
felkészültségüket, kezdemé�
nyezzék a problémák feltá�
rását és megoldását, a hi�
bás gyakorlat kiigazítá�
sát . . . ” (Idézet az MSZMP 
XIII. kongresszusának ha�
tározatából.)

A  fent idézett gondolatok je�
gyében a Győr 1 Postahivatal 
pártalapszervezetének titkárát, 
Bolla Lászlót kerestem fel. 
A fontos ideológiai és politikai 
feladatokról vele beszélgettem. 
A többi között ezt mondta el:

— Sok szép és hasznos véle�
mény, jó gondolat hangzott el 
alapszervezetünkben akkor, 
amikor a pártvezetőség tagjai a 
beszámoló taggyűlés előtt, mint 
barát a baráttal beszélgettek a 
párttagokkal, a szakszervezeti 
aktivistákkal és a pártonkívüli-  
ekkel. Ennek alapján hasznos 
útravalót kaptunk a további te�
endőkhöz. Mindig vallottam: az 
aprómunka nem kis munka. Az 
emberekkel beszélgetni kell, 
mert csakis így lehet megismer�
ni munkájukat, gondjaikat, hét�
köznapjaikat, örömeiket, érzel�
meiket, gondolataikat. Közös 
alapot kell teremteni ahhoz, 
hogy valóban megérezzük egy�
mást, azért, hogy majd tudjunk 
cselekedni — együtt, egymá�
sért. És ez nagyon fontos!

Közelebb
egymáshoz

Régi igazság: az elidegenedés 
ellentéte a közeledés. Sokan 
mégis elfelejtik. Márpedig, aki 
ezt elfelejti, elveszíti a jó baráti 
kapcsolat fonalát. Hogyan köze�
ledhetünk egymáshoz? Hogyan 
építhetünk hidakat egymás felé? 
Beszélgetéssel. A gondolatok 
kölcsönös kicserélésével. Egy�
más segítésével. Találóan idézte 
egyik szakszervezeti tisztségvi�
selőnk az ókori görög bölcseket: 
„Miért fukarkodjam a szavak�
kal ? Nem kerülnek pénzbe. Azt 
nem tudhatom pontosan 
ugyan, hogy hasznára leszek- e 
annak, akit ösztökélek, de azt 
tudom, ha sok embert ösztöké�
lek, közülük valakinek bizonyo�
san a hasznára leszek . . . ”

— Nem tagadom, nem volt 
mindig bensőséges, baráti kö�
zösség a postán. Azok, akiknek 
a bizalmát élveztem 1970- ben, 
és megválasztottak párttitkár�
nak, arra kértek: „Az új párttit�
kárnak és az új vezetőség min�
den egyes tagjának első és leg�
fontosabb teendője legyen, 
hogy a munkahelyi légkört leg�
alább elviselhetővé tegye. Tö�
rődjön az emberekkel, beszél�
gessen velük.” Az akkor lezá�
rult ciklus eseményei ugyanis 
nagyon lehangolóak voltak. 
Senki sem tudta, hogy mikor, ki 
kezdi az intrikát az összeférhe�
tetlen emberek közül. Senki 
nem tudta, hogy kinek, mikor, 
ki ellen, hogyan kell védekez�
nie azért, hogy jogtalan táma�
dás ne érje. Temérdek energia 
ment veszendőbe azért, hogy 
ilyen áldatlan körülmények kö�
zött is elláthassák a felelősség-  
teljes politikai és gazdasági fel�
adatokat a kollégák: pártonkí-  
vüliek és párttagok egyaránt. 
Rettenetes érzés volt nálunk 
dolgozni akkor, amikor szoron�
gó szívvel, keserű szájízzel, 
rossz közérzettel kellett belépni 
a kapun reggelente. Állítom: 
csakis jókedvűen, felszabadul�
tan, jó kollektívában, csakis jó 
légkörben lehet jól és eredmé�
nyesen dolgozni.

— Könnyű ezt mondani, de 
hol van az az iskola, az a politi�
kai tanfolyam, vagy az a könyv, 
amelyik megtanít arra, hogy 
gyenge vagy kifejezetten rossz 
körülmények között is élcsapat�
tá válhat egy pártalapszerve-  
zet? Hol vafi az a hadvezér, aki 
megmutatja, hogy egyedül is 
megnyeri a csatát?

— Sehol. A teendőkre nincs 
recept. Nekünk, valamennyi�
ünknek — kinek- kinek a maga 
módján — kellett példát mutat�
ni, szívósan, kitartóan munkál�
kodni, és ezzel megteremteni 
azt a légkört, amelyben már 
uralkodóvá válhat a bizalom, az 
őszinteség, a nyíltság. Nem állí�
tom, hogy mindig, minden 
rendjén van, de azt nyugodt lel�
kiismerettel mondom: pártalap-  
szervezetünk vezetősége — a 
szakszervezettel: a titkárral, a 
vezetőségi tagokkal és a bizal�
miakkal együtt — mindent 
megtett a pártdemokrácia és az 
üzemi demokrácia adta lehető�
ségeken belül azért, hogy a lég�
kör olyanná legyen, amelyben 
vezető és vezetett, szervezett 
dolgozó és párttag valóban jól 
érezhesse magát.

H id a t  építünk
— A napnak minden pillana�

tában rugalmasan, értőn, érzőn 
kell alkalmazni munkatársi kap�
csolatainkban mindazt, amit 
megtanultunk, amit tudunk. 
Úgy, ahogy az MSZMP Közpon�
ti Bizottsága az 1983. október 
12- i — a szakszervezeti munká�
val kapcsolatos — állásfoglalá�
sában azt meghatározza minden 
párttitkár, minden párttag és 
természetesen a szakszervezeti 
titkárok részére — az elkövetke�
zendő időre. A temérdek feladat�
ból hadd idézzem csak a befeje�
ző mondatot: „A Központi Bi�
zottság felhívja a pártszerveze�
teket, a kommunistákat, segít�
sék a szakszervezeteket abban, 
hogy a követelményeknek meg�
felelően betölthessék hivatásu�
kat ,. . . ” Ennek az egyetlen 
gondolatnak a megvalósítása 
sem kis munka!

— Azt mondta — és milyen 
jól mondta! — az egyik szak-  
szervezeti bizalmink: „A beszél�
getés értékes, rangos emberi te�
vékenység. Egymás megismeré�
sének nagyszerű útja, de mint 
mindent, ezt is meg kell tanul�
nunk. Aki beszélget, arról fölté�
telezhető, hogy nem akarja a 
maga gondolatait, a maga vélt 
igazát ráerőszakolni embertár�
sára. Megvan benne a készség 
arra, hogy elhiszi, feltételezi 
azt, hogy a másiknak is lehet 
igaza. ”

— Igaza van! Ezektől a bará�
ti beszélgetésektől én több let�
tem. Tudásom gyarapodott, ér�
zelemben gazdagabb lettem. 
Amikor barátaimat, elvtársai�
mat hallgattam, szerettem vol�
na kitárni az ablakot csak azért, 
hogy mindenki lássa, hallja, így 
is lehet! Valóban úgy, ahogy 
hirdetjük — őszintén, bensősé�
gesen.

— Szerettem volna, ha más 
is látja, hallja a postásokat, azo�
kat a közkatonákat, akik általá�
ban csak akkor jutnak a lakos�
ság eszébe, ha a jelzett külde�
mény elmarad. Ha a nyugdíj 
nem érkezik meg reggel, csak a 
délelőtti órákban, s amikor a 
föld túloldaláról is hoznak ne�
künk levelet, javítják az áram�
köröket, naponta sok ezer érté�
kes hidat építve az egyes konti�
nensek és emberek között.

— Csak akkor vesszük észre 
létezésüket, ha hiányoznak, ha 
valami nincs rendben. Ilyen ér�
telemben is sok még a tenniva�
lónk — mondta befejezésül Bol�
la László alapszervezeti párttit�
kár, a távközlési üzem fenntar�
tási osztályának vezetője, aki 
negyvenöt évvel ezelőtt, 
1942- ben, tizennégy éves korá�
ban került a postára, és aki a 
mai napig hűséges első munka�
helyéhez.

-  KSA -
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Postából és emberségből jeles Postásarcok
Az 1986. évi eredmények 

alapján a Miskolci Postaigazga�
tóság kollektívája — mint azt 
már korábban hírül adtuk — a 
középfokú postaszervek verse�
nyében elnyerte a Magyar Pos�
ta elnöke és a Postások Szak-  
szervezete elnökségének Dicsé�
rő Oklevelét.

Az átadási ünnepségen alkal�
munk nyílt találkozni a terület 
kiemelkedő teljesítményt nyúj�
tó, és ezért különböző egyéni, il�
letve kollektív kitüntetésben ré�
szesült vezetőivel, dolgozóival, 
szocialista brigádjaival.

Beszélgetőpartnereink közül 
most egy olyan kollektívát sze�
retnénk a postások szélesebb 
körének bemutatni, akik mun�
kájukban a szakszerűség, a 
pontosság, a lelkiismeretesség 
mellett nap mint nap ember�
ségből is jelesre vizsgáznak.

Az 1962- ben alakult Dózsa 
szocialista brigád tagjai egye�
sített kézbesítők. Szakmai fel�
adatuk Miskolc egy része postai 
kézbesítésének ellátása, amit 
évről évre panaszmentesen vé�
geznek. Munkájukkal nemcsak 
vezetőik elégedettek, hanem az 
általuk kiszolgált közönség is. 
Ezt bizonyítják kitüntetéseik, és 
azok a névre szóló, vagy csak 
egyszerűen „a körzet, az utca 
postás bácsijának, postás néni�
jének” címzett köszönőlevelek, 
melyeket tarsolyukban őriznek.

Az alapítók közül ma már 
csak hárman tagjai a brigád�
nak. Többen nyugdíjba men�
tek, egy részük pedig a 23- as hi�
vatalhoz került az átadást köve�
tően. A kollektíva erejét bizo�
nyítja, hogy a jelentős cserélő�
dés nem érződött munkájukon, 
sőt váratlan betegség, kedve�
zőtlen létszámhelyzet esetén a 
kieső területek kézbesítését 
egymás közt megosztva vállal�
ták. Sok esetben csak így tud�
ták elérni, hogy kézbesítési kör�
zetükben szünetelés ne legyen.

Szakmai céljaikat 1986- ban is 
maradéktalanul megvalósítot�
ták. Néhány kiemelkedő ered�
mény ezek sorából: a hírlapelő-  
fizetés- gyűjtést 164 százalékra, 
a portógyűjtést 125 százalékra, 
a képeslapeladást a 40 000 fo�

rintos vállalással szemben 
94 600 forintra teljesítették. 
401 000 forintos takarékgyűjté�
sük is kiemelkedő teljesítmény 
volt. Mindezt teljes panaszmen�
tességgel, sőt mint már említet�
tük, köszönőlevelek sorával „fe�
jelték meg”.

A közönségtől kapott köszö�
nőlevelekre a brigádtagokkal 
folytatott beszélgetés alapján 
külön is érdemes kitérni. 
A szakmai munka minősítésén 
túl ezek a levelek a brigád tag�
jainak emberiességéről is ta�
núskodnak. Azt természetesnek 
tartották, hogy brigádtagjaik�
nak, szaktársaiknak önzetlen 
segítséget nyújtanak minden�
kor, amikor erre szükség van. 
Társadalmi munkában segítet�
tek munkatársuk családi háza 
építésénél, hosszú ideig beteg 
társukat rendszeresen látogat�
ták, segítettek a ház körüli 
munkák elvégzésében, fiatal 
rokkantnyugdíjas volt munka�
társukat anyagilag is folyama�
tosan segítik.

Ami emberségüket kétszere�
sen aláhúzza, hogy mindennapi 
munkájuk közben az ügyfelek�
kel ugyanilyen készségesek. Is�
merve körzetük lakóinak élet-  
körülményeit, rendszeresen 
nyújtanak önzetlen segítséget 
az idős, egyedülálló, vagy ép�
pen bajba jutott embereknek. 
Egy nyugdíjas ügyfelük a Déli 
Hírlapban (Miskolc napilapja. 
A szerk.) mondott köszönetét 
önzetlenségükért.

Nem szeretnénk, ha közhely�
ként hangzana, de a Dózsa szo�
cialista brigád kollektívája a 
mozgalom hármas jelszavának 
messzemenően eleget téve 
nyerte el a magas kitüntetésnek 
számító Posta Kiváló Brigádja 
címet.

Kérdésünkre, hogy miként 
tovább, szerényen, de egészsé�
ges becsvággyal nyilatkozták, 
ha a postai bevételek jelentős 
növelésében nem is, de az em�
beri oldal tekintetében, vagy ha 
úgy tetszik, a szolgáltatáskultú�
ra fejlesztésében vannak még 
kihasználatlan tartalékok.

Mészáros József

Szép hónap a m áju s . . .

. . .  és különösen szép volt az 
idén Kalocsa postahivatal dol�
gozóinak. Egyszerre — szinte 
az egész hivatal munkáját átfo�
gó — három brigádja ért él ér�
mes helyezést a munkaverseny�
ben: a Dobó Katica felvételi és

a Hámán Kató távközlési bri�
gád ezüstérmes lett. Lám, mit 
tesz a jó munkahelyi légkör, ve�
zetők és beosztottak összehan�
golt együttműködése.

R. J.

Délutánonként unokaügyeletes vagyok
Vannak boldog nyugdíjasok

is. Ez járt az eszemben, amikor 
nemrégiben megismerkedtem 
Abért Lászlóval, a Szombat�
hely 2- es postahivatal volt veze�
tőjével. Sokak szerint a boldog�
sághoz rengeteg dolog kell, és 
vannak, akik a kevéssel is be�
érik. Abért László szerint há�
rom feltétel szükségeltetik: a jó 
nyugdíj, az egészség, és olyan 
tevékenység, amely kitölti az 
ember életét. Ha jól meggon�
doljuk, ez nem is olyan kevés. 
Abért Lászlónál mindhárom 
feltétel megvan. Szerencséje 
van? De nehogy azt higgyék, 
hogy azt szeretném sugallni ez�
zel a cikkel, hogy a nyugdíjasok 
jó helyzetben élnek, tudom, ez 
a kisebbség. Én mégis írok 
Abért Lászlóról, mert, hogy ő 
ma elégedett, azért megküz-  
dött, megdolgozott az elmúlt 44 
évben.

Ha szembetalálkoznék vele 
az utcán, nem nézném hatvan�
egy évesnek. Zömök, alacsony, 
erős testalkatú ember. Kézfogá�
sa erős, határozott. Árad belőle 
az életerő, a bölcs derű.

— Ón jó erőben van, miért 
nem dolgozott tovább? A be�
osztottjai szerették, jól végezte 
a munkáját. Miért kell ennyi 
energiát nyugdíjba vinni? 
Nem vétek ez? Nem szerette 
eléggé a postát?

— Nem, nem, erről szó sincs, 
de az más — nyugtat meg. — 
Szerettem a postát és most is 
szeretem, de annak a korszak�
nak vége. Én még aktív korom�
ban elhatároztam, hogy nyugdí�
jasként a fiamnak és az unoká�
imnak élek. Én a város szélén 
lakom, a fiam a központban. 
Mindennap déltől hatig unoka�
ügyeletes vagyok. Déltől fél né�
gyig a nagyobbikkai vagyok, ő 
harmadikos, a kicsiért négyre

megyek az iskolába, ő elsős. Ez 
így megy mindennap.

— Nem fárasztó?
— Nem. Sőt. Az embert fel�

frissíti, így nem lehet megöre�
gedni, jó hatással van rám. Ta�
nulok velük és néha focizunk is.

— Milyen a nagyapa és az 
unokák közti kapcsolat? 
Mennyiben különbözik az apa�
fiúitól? _

— Egészen más az unokák�
kal. Tagadhatatlan, hogy többet 
megengedek nekik, mint a fi�
amnak annak idején. Akárhogy 
nézem, ez mégiscsak a második 
gyerekkor. Van aki tagadja, én 
nem. Ez a világ rendje. Már 
nem úgy nézem a világot, mint 
negyvenéves koromban. Az 
ember ebben a korban már sok 
olyan tulajdonságot felvesz, 
mint egy gyerek. ■ Látszólag ki�
csi és értelmetlen dolgokat is 
szóvá teszek, ezeket fiatalabb-  
ként nagyvonalúan el tudtam 
hagyni.

— Második gyerekkorról be�
szél. És közben felnőtt módra 
elemzi önmagát, mintha nem 
is öregedett volna meg. Hogy 
lehet ez?

— A kettő nem zárja ki egy�
mást. Az ember ilyenkor már 
félig gyerek, félig felnőtt. Sok 
dologban nem öregedtem meg. 
Ügy tűnik, Ön hozzászokott a 
panaszkodó öregekhez. Én nem 
tudtam és most sem tudom 
megérteni, ha valaki mindig 
csak panaszkodik. Persze lehet, 
hogy én túl fiatal nyugdíjas va�
gyok, még egy éve sincs. Lehet, 
később másként lesz? Ki tudja? 
Nem szeretnék panaszkodós 
kort megérni.

— Lehet szép a nyugdíjasé�
let?

— Higgye el, lehet. Én nem 
azt nézem, milyen hiányaim 
vannak, hogy eltelt hatvanegy 
évem, hanem arra gondolok, 
hogy megértem ezt a kort. Azt 
nézem, mennyivel többet él�
tem. mint néhány társam. Eze�
ket az éveket ajándékként kap�
tam. Jutalom, hogy én még 
nem ismerem a körzeti orvoso�
mat, hogy szép nyugdíjam van 
— báf ez utóbbiért sokat kellett 
dolgoznom. És az sem lebecsü�
lendő, hogy ki tudom tölteni az 
időmet, nem érek rá nyavalyog�
ni.

— Nem minden nyugdíjas 
van olyan jó helyzetben, mint 
Ön. Megélhetési gondjaik van�
nak, sokan egyedül maradnak,

nem tudják, mivel töltsék ki az 
idejüket.

— Persze, tudom, hogy én 
kivételes helyzetben vagyok. 
Azt is, hogy sok öreg kis pénz�
ből kénytelen megélni, de azt is 
látom, hogy azért könnyebben 
elviselhetnék a nyugdíjaséletet, 
ha felkészültek volna rá. Az 
öregségre, a nyugdíjaséletre fel 
kell készülni, ez alapszabály. 
Sokan csak akkor veszik észre, 
hogy légüres térbe kerültek, 
amikor már késő. Tudom, van�
nak társadalmi meghatározott�
ságok, de azért az egyént sem 
kell felmenteni. Ki- ki olyan 
öregkort kap, amilyent fiatalsá�
ga idején előkészít magának. 
Persze lehet, hogy mindezt 
azért mondom, mert az én hely�
zetemet még az is megkönnyíti, 
hogy jó a családi hátterem. 
A feleségemnek jó természete 
van, vele nehéz lenne össze�
veszni. Én már nehezebben ke�
zelhető ember vagyok. Sokszor 
mondja még ma is az asszony: 
„Ne játszd meg a főnököt!” Én 
megszoktam, hogy irányítsam 
az embereket, mert sokáig fő�
nök voltam.

— Hogyan lett vezető?

— Elmondani egyszerű, de 
elérni nem volt könnyű, 
1968- ban kerültem vissza egy 
kis kerülő után a Szombathely 
2- es postahivatalba, aztán tizen�
négy évig voltam itt vezető. Az�
előtt pedig Sopronban voltam 
területi biztos. Ott is és a hiva�
talban is igyekeztem megvaló�
sítani a kollektív vezetést. Azt 
mondogattam magamban: én 
nem leszek olyan, mint az én fő�
nökeim voltak, akik mindig tar�
tották a három lépés távolságot. 
Ez volt akkor a természetes vi�
selkedés, ezt várták el tőlük 
föntről. Amikor 1942- ben a pos�
tára kerültem, ilyen vezetők ke�
ze alatt tanultam a szakmát. 
Nyolcán voltunk testvérek. 
A postán kívül nemigen volt 
más választásom. Édesapám�
nak volt négy hold földje. Azon 
dolgoztunk már kisgyerekko�
runktól kezdve. Tízéves korom�
ban meghalt az édesanyám. 
Hat elemit és négy polgárit vé�
geztem.

— Mindig kitűnő tanuló vol�
tam. Nekem nagyon sokat adott 
az iskola. Igaz, szigorú tanára�
im voltak, de az alapképzettsé�
get megadták nekünk. Németül 
is ott tanultam meg. Pedig sok 
időm nem volt tanulni, mert

már kisgyerekkoromtól otthon 
kellett segítenem. Reggelen�
ként, mielőtt iskolába mentem 
volna, tejet vittem a szomszé�
dos faluba. Naponta több mint 
tíz kilométert gyalogoltam. Ta�
nítás után pedig a mezőn vagy 
a ház körül mindig volt munka. 
Csak este volt egy kis időm ta�
nulni. Az iskolában végül is ala�
posságot tanultam, amit még 
1945 után, a közgazdasági tech�
nikum elvégzésekor is haszno�
síthattam.

— A munkafegyelem akkori�
ban még erősebb volt, mint ma. 
Örültünk, ha maradhattunk a 
postánál. Mindenki félt, mikor 
kerül bélistára. így aztán én 
sem ellenkeztem, amikor egyik 
napról a másikra a hírlaposz�
tályra tettek. Három évig vol�
tam hírlapfelelős. Ez akkoriban 
nagyon új dolog volt, a postá�
soknak idegen, mert a hírlapo�
zás eltért a klasszikus postai 
munkától. Féltünk a hírlaptól. 
Öt hónapig azt sem tudtuk, 
mennyi előfizetőnk van. Eleinte 
nagyon összevisszaság volt. Az�
tán ötvenkettőben felküldtek 
Pestre, ahol elvégeztem a pos�
tatisztit. Ez volt életem egyik 
legszebb korszaka. Ezután terü�
leti biztosként jártam a megyét. 
Ötven hivatal tartozott hozzám. 
Minden vizsgálatból lehetett ta�
nulni. Sajnos, akkoriban még 
sok volt a sikkasztás.

— A szakszervezetben is dol�
goztam. A munkavédelem és a 
munkásellátás volt a feladatom. 
Ma is jó érzés visszagondolni 
arra, hogy sok mindent elintéz�
tem az embereknek. A kisköz�
ségekben a kis dolgokat is meg 
tudják becsülni. Igen hálásak 
voltak az emberek. Később, 
amikor már Szombathelyen 
voltam, többször megkerestek: 
hogy vagy, kérdezték, és ez 
mindennél többet ért nekem.

— Milyen volt a szombathe�
lyi tizennégy év?

— Rövid. Nagyon hamar el�
telt. Ezalatt tízszer voltunk ki�
válók. Jó kis csapat dolgozott 
együtt. Mindig szeretettel fo�
gadnak, és ez megnyugtat. Ha 
látnám, hogy terhűkre vagyok, 
nem is mennék be.

— Nem hiányzik a posta?

— Inkább csak a dolgozók. 
Most helyettük az unokáimat 
irányítom. Az ember nem tud 
kilépni önmagából.

Udvarhelyi András

A telefonvonalak  
m ég m o st is élnek

Tizenkét éves koromban az 
első pénzt mint postás keres�
tem: Giziké unokanővéremnek 
én kézbesítettem azokat a sze�
relmes leveleket, amelyeket 
egy zöldkalapos, hetykebajszú 
fiatalember írogatott neki. A ki-  
lenctornyú nagytemplom tövé�
ben, a Kossuth- kert szélén volt 
a találkánk. A fiatalember a 
matrózblúzomba nyomta a le�
velet, a markomba egy fényes 
pénzdarabot, s máris rohantam 
vele a „Tisztelt Cím”- hez. Gizi�
ké átvette a levelet, s kaptam 
tőle . . .  — nagy kerek, fekete 
szeme volt — egy csókot. Né�
hány perc múlva már loholtam 
vissza a válasszal.

„Postaforgalmi szolgálatom" 
idején egykönnyen megállapít�
hattam, hogy postásnak lenni 
gyönyörűség. Mert pénz az in�
dulásnál, csók az érkezésnél, 
hol van még egy ilyen foglalko�
zás? Akkor még nem sejtettem, 
hogy a postás nem mindig 
húszéves lányoknak kézbesít, s 
ha akad is néhány fiatal a cím�
zettek között, bűbájos mosoly�
nál többet nem adnak egy levé�
lért.

„Szolgálatom" nem sokáig 
tartott. Giziké férjhez ment. 
Nem a zöldkalapos, hetykebaj�
szú vette el, hanem egy kövér, 
nagyfejű lihegő bácsi, aki ha 
nevetett, le- fel járt a hasa. mint

a Kiss Géza kovácsmester fúj-  
tatója. Giziké vagyonos úriem�
ber felesége lett. Hintón men�
tek az esküvőre. Csak azt nem 
értettem, hogy miért ugrott le 
Giziké a fényes hintóról és sza�
ladt oda hozzám, amikor meglá�
tott. Felkapott, megcsókolt és a 
szeme tele lett könnyel, amikor 
suttogta: Én kis hűséges postá�
som! . . .  — ez a csók volt az 
utolsó keresetem tőle.

Mindez fél évszázada történt. 
Azóta felnőttként szakmai szak�
értelemmel figyelem a postáso�
kat. Elnézem, amint mennek 
hatalmas bőrtáskájukkal eső-  
ben- sárban, hóban- fagyban, 
forró nyárban, és ide is, oda is 
beadnak egy kis papírost, ami�
re — lehet — csak ennyit írt va�
laki: „Szívélyes üdvözlet: Pan-  
cika!” A leveleknél igazán 
egyenlőség van. Az ügyvédi fel�
szólítást, a gyerektartási per ha�
tározatát, vagy a halálhírt közlő 
táviratot éppoly igyekezettel ki�
kézbesítik, mint azt a borítékot, 
amiben csak egyetlen soros pa�
piros lapul: „Ma este várlak a 
parkban, az utolsó pádon: Jós�
ka" Nekik, postásoknak egy a 
fontos: eleget tegyenek a postai 
üzletszabályzatban foglaltak�
nak. s minden küldemény jus�
son el a címzetthez.

A minap Hódosi Karcsi, az 
én hűséges postás kézbesítőm

kopogtatott be hozzám. Távirat! 
— mondta halkan. Arca szokat�
lanul komor volt, pedig humo�
ros ember a Karcsi. Szédülés 
fogott el. Észrevettem a távirat 
fekete szegélyét. Ugyan ki bú�
csúzhat el tőlem éppen most, 
örökre? Erőt gyűjtöttem. Bele�
néztem. Ez állt benne: „. . . né 
született Dénes Gizella 73 éves 
korában Sarkadon elhunyt. . .”

Az ablak előtt elbiciklizett a 
kézbesítőm, akkurátusán tapos�
ta széllel szemben a pedált. Há�
tán a hatalmas bőrtáska min�
den taposásnál nagyot billent. 
Mennyi öröm és mennyi bánat 
lehet abban a táskában? De Gi�
zikétől ezt nem vártam volna. 
Nem ezt érdemiem a sok szép 
„postaszolgálatom” után. Aki�
nek annyi levelet kézbesítettem 
ötven évvel ezelőtt, most attól 
kézbesítenek nekem, s az is bá�
nattal tele!

Aztán magamban hozzágon�
dolom: mégiscsak jó dolog pos�
tásnak lenni. Mert látom ám, 
hogy arra messzebb, a hatodik 
ház kapuján csenget a Karcsi, 
az én postásom. Apró lányka 
jön ajtót nyitni. Átad neki Kar�
csi egy virággal díszített leve�
let. A lányka a nyakába ugrik 
örömében, átöleli, megcsókolja.

Akár engem, annak idején 
Giziké.

Dénes Géza

Márkus Adélnak sokan csak 
a hangját ismerik. Postás volt 
30 évig Hódmezővásárhelyen. 
1941- ben került a postához, egy 
úgynevezett sikeres intelligen�
ciavizsga után. Ez abban az idő�
ben rendkívül nehéz volt. Mű�
veltséghez, iskolai végzettség�
hez volt a munkakör kötve. Elő�
ször Földeákon dolgozott kise�
gítőként, később Szegedre ke�
rült, ahol tanfolyamot végzett, s 
úgy került Hódmezővásárhely�
re, a kettes postára, majd a há�
ború éveiben az egyesre.

— Ön még kicsi volt a hábo�
rú alatt — igazítja meg ápolt, 
ősz haját —, de én, az akkor fia�
tal nő, bizony sok mindent átél�
tem. Munkatársaimmal együtt 
részesei voltunk nemcsak egy 
nemzet, hanem sok- sok emberi 
lélek szenvedésének is azokban 
a nagy történelmi pillanatok�
ban. Háború volt. Az alkalma�
zottak jó része elmenekült. Hár�
man dolgoztunk éjjel- nappal, 
még negyvenhatban is, egy- egy 
szovjet katona felügyelete mel�
lett, mert féltünk, és ők vigyáz�
tak ránk. Később én, a tanár�
gyerek — édesapám iskolaigaz�
gató volt — öt évre állástalan 
lettem. Ezt is ki kellett bírni.

— Emlékszik- e arra, kik for�
dultak meg otthonukban, édes�
apjánál ?

— A hozzám szigorú, de 
rendkívül művelt és szeretett 
édesapám sok művésszel tartott 
fönn kapcsolatot. Például Erdős 
János festőművésszel, akinek 
képei rám mint egészen kicsi le�
ányra, rendkívüli hatást tettek. 
Örök élményem marad. Nemré�
gen halt meg, de fiát, a tehetsé�
ges Erdős Péter képzőművészt 
is ismerem, és becsülöm na�
gyon.

— Fedi- e az emberi hang a 
személyiséget? Mi erről a véle�
ménye ?

— Sokszor teljesen. És ez 
volt munkámban az izgalmas. 
Nagyon hasonlít a rádiósok 
munkájához a postásoké, mert 
itt is egyedül van és marad a te�
lefonkezelő egy hanggal, hang-  
fezínnel, és érzelem nélkül ezért 
nem is tud munkát végezni. 
A vonal végén biztos, megbíz�
ható pontnak kell lennie. E nél�
kül ez a munka el sem képzel�
hető, és ez már pszichológia, hi�
szen nem mindegy, hogy kinek, 
mikor és hogyan mondok el 
vagy mondok meg valamit.

Nevetős, mosolygós hangja 
miatt budapesti kollégái is úgy 
hívták: „te kölyök". Nem hitték 
el róla, hogy hány esztendős.

— Találkozott- e hires embe�
rekkel munkája során?

— Igen — mondja szeré�
nyen. — Itt filmezett Somlay

Artúr, és én „hoztam be” neki 
sürgőssel Budapestet. Nem bír�
tam ki, bemutatkoztam neki a 
telefonban, mint nagy tisztelő�
je, ő viszont a lelkemre kötötte, 
hogy szólítsam meg az utcán, 
ha látom. Egyszer láttam őt, de 
nem mertem megtenni. Dedi�
kált fényképét őrzöm. Ajtay 
Andort is ismertem, ő is járt itt 
Vásárhelyen, és tőle is kaptam 
képet.

— Mikor tetszett nyugdíjba 
menni?

— 1970- ben. Akkor megkap�
tam a Felszabadulási Emlékér�
met is: „A függetlenségért, sza�
badságért, demokráciáért és 
szocializmusért való harcbani 
részvételért.” Aláírás: Losonczi 
Pál.

sH

Márkus Adél 1917- ben szüle�
tett Vásárhelyen. Nemrég múlt 
hetvenéves. Van telefonja, hív�
ható bármikor. Talán a régi vo�
nalak még élnek . . .

Katona Judit
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Hatékony foglalkoztatás — humánum
Napjaink egyre nehezedő 

gazdasági feltételei között mind 
több a vita arról, hogy e két fo�
galom megfér- e egymás mel�
lett. Lehet- e az intézkedés haté�
kony, s egyben humánus is. 
Ritkán lehet azonban találkozni 
e kifejezésekkel, amikor a meg�
változott munkaképességűek 
foglalkoztatásáról esik szó.

Nap mint nap találkozunk az 
utcán, munkahelyünkön, az üz�
letekben olyan emberekkel, 
akik szemlátomást nehezebben 
boldogulnak a mindennapi élet 
apróbb- nagyobb dolgaiban, 
akik mellett szinte nem is tuda�
tosan, de nem tudunk közöm�
bösen, segítő szó, egy apró 
gesztus nélkül elmenni. Legtöb�
ben azonban nem is gondolunk 
arra. hogy ők is dolgozó embe�
rek, akik megmaradt képessé�
güket, tudásukat szeretnék a 
társadalom javára kamatoztat�
ni. Nemigen tudjuk, hogy a 
munkáltatóknak, a szakszerve�
zeti szerveknek milyen felada�
taik vannak ebben, milyen erő�
feszítések, intézkedések állnak 
egy- egy megváltozott munka-  
képességű embertársunk fog�
lalkoztatása mögött.

A megváltozott munkaképes�
ségű dolgozók helyzetének, fog�
lalkoztatásának rendezéséről 
szóló első átfogó jogszabály im�
már 20 éve jelent meg. Már ek�
kor rögzítették azt a célt, hogy a 
megváltozott munkaképességű�
vé vált dolgozók megmaradt 
munkaképességüket vállalatuk�
nál, elsősorban eredeti munka�
körükben és szakmájukban 
hasznosítsák.

Az elmúlt két évtized alatt 
sok minden megváltozott. Fej�
lődött a technika, változtak a 
gazdasági feltételek, a jogsza�
bály is korszerűsödött, az akkor 
rögzített alapelv azonban ma is 
változatlan. így a megváltozott 
munkaképességű dolgozók fog�
lalkoztatásáról való gondosko�
dás a vállalatok feladata.

A munkáltatói rehabilitációt 
jelenleg a 14/1986. (XII. 10.) 
EÜM—PM. számú rendelettel 
módosított 8/1983. (VI. 28.) 
PM—EÜM számú együttes ren�
delet szabályozza. Ez hivatott 
megvalósítani a társadalmi és a 
vállalati érdek összehangolását, 
a hatékony és egyben humánus 
foglalkoztatás elősegítését.

Több mint nyolcszazan
A Magyar Postán is hosszú 

múltra tekint vissza a megvál�
tozott munkaképességűekkel 
való szervezett foglalkozás. 
A posta szakmai és szakszerve�
zeti fórumai időről időre átte�
kintik, elemzik e tevékenység 
színvonalát, és meghatározzák 
a továbblépés irányát, felada�
tait.

A környezeti feltételek válto�
zása, a postai tevékenység iránt 
is fokozódó társadalmi igény, a 
gazdaságosság előtérbe kerülé�
se tette időszerűvé, hogy a pos�
tai újraszabályozás előkészíté�
sének egyik állomásaként a 
Postások Szakszervezetének el�
nöksége is megtárgyalja a meg�
változott munkaképességű dol�
gozók helyzetéről és foglalkoz�
tatásáról szóló elemző, értékelő 
anyagot.

A Magyar Posta több mint 
800 megváltozott munkaképes�
ségű dolgozót foglalkoztat az 
ország különböző részein. Kö�
zülük mintegy 380- an születé�
süktől, illetve gyermekkoruktól 
kezdődően szenvednek valami�
lyen betegségben vagy fogyaté�
kosságban. Ez az a kör, amely�
nek egész életét meghatározza, 
befolyásolja egészségi állapota. 
A magas szám mutatja, hogy 
szívesen választják a postát 
munkahelyüknek.

További 400 dolgozó munka-  
képességének csökkenése a 
postai munkaviszony idején kö�
vetkezett be; részükre a posta 
más, alkalmas munkahelyet 
adott, vagy kedvezőbb munka-  
körülményeket teremtett.

A munkaképesség- változást 
okozó legjellemzőbb megbete�
gedések között a legnagyobb 
arányt az idegrendszeri, a ma�
gas vérnyomásos, érrendszeri,

az ízületi és gerincbetégségek 
képviselik.

A közhiedelemmel ellentét�
ben nem találni viszont okozati 
összefüggést a megbetegedések 
okai és a betöltött munkakör 
között. Igaz ugyan, hogy egyes 
munkakörökből (például kézbe�
sítő, hálózatszerelő) gyakrab�
ban válnak rokkantnyugdíjassá 
a dolgozók. Ez azonban feltehe�
tően azzal is összefügg, hogy 
bármely okból történő megbe�
tegedésük során munkakörüket 
ellátni már nem tudják, nem 
bírják az ezzel járó terhelést, il�
letve rehabilitálásuk lehetősé�
gei korlátozottak. (Például, ha 
egy nehéz fizikai munkát végző 
dolgozó olyan betegséget kap, 
amely mellett fizikai leterhelés�
nek kitenni nem lehet, rehabili�
tálni kell függetlenül attól, 
hogy az nem függ össze az illető 
munkakörrel.)

A megváltozott munkaképes�
ségű dolgozók foglalkoztatásá�
val, helyzetük rendszeres figye�
lemmel kísérésével szervezett 
formában a rehabilitációs meg�
bízottak, illetve a rehabilitációs 
bizottságok foglalkoznak. A re�
habilitációs megbízottak felada�
tukat szakmai megbízatásként 
végzik a középfokú postaszer�
veknél. Több postaszerv felis�
merte e hálózat kiépítésének 
fontosságát, és azt megfelelő 
képzésükkel együtt a közeljövő 
feladataként meg is határozta.

Pozitív példának tekinthető a 
Pécsi Postaigazgatóság, ahol 
valamennyi kerületi postahiva�
talnál és távközlési üzemnél 
működik rehabilitációs megbí�
zott, A többi igazgatóságnál — 
a végrehajtó szolgálatban — ez 
a feladat is a hivatalvezetőkre, 
üzemvezetőkre hárul.

A rehabilitációs bizottságok

A posta területén 22 rehabili�
tációs bizottság működik. Tag�
jai a rehabilitációs megbízott, a 
szakszervezeti tisztségviselő és 
az üzemorvos.

Felelősségteljes munkájukat 
igyekeznek megfelelő színvona�
lon ellátni, a dolgozó és a mun�
káltató érdekeit egyaránt szem 
előtt tartva a leghatékonyabb 
megoldást találni. Kevés azon�
ban az olyan bizottság, amely 
nemcsak a benyújtott kérelem, 
igény hathatós megoldásán 
munkálkodik, hanem az egyes 
eseteket elemezve következte�
téseket von le azokból, a posta�
szervek vezetői részére tenden�
ciákat jelez, intézkedéseket ja�
vasol.

A rehabilitációval foglalkozó 
szakemberek munkájának javí�
tására a SZOT a balatonfüredi

oktatási intézetben több alka�
lommal rendezett tanfolyamo�
kat. Ezeken a postától 40- en 
vettek részt.

A rehabilitációs tevékenység�
ben — munkaköri feladatából 
eredően — fontos szerep hárul 
az üzemorvosra. A rehabilitáci�
ós tevékenységben való részvé�
telen túlmenően a megváltozott 
munkaképességű dolgozó 
egészségi állapotának, munka�
képesség- változásának figye�
lemmel kísérése, gondozása is 
feladatként jelentkezik.

A rehabilitációs munkában 
jelentős szerep hárul a szak-  
szervezeti szervekre. E felada�
tuknak a rehabilitációs bizott�
ság munkájában való részvétel�
lel, a rehabilitáció rendszeres fi�
gyelemmel kísérésével, segíté�
sével tesznek eleget.

A rehabilitációs bizottságban 
részt vevő szakszervezeti tiszt�
ségviselőnek a fő feladata az 
érintett dolgozó érdekvédelme. 
Ismernie kell a dolgozókat és a 
vállalat adottságait, s legjobb 
tudása szerint elő kell segítenie 
a szakszerű rehabilitációs ja�
vaslat kidolgozását.

A Postások Szakszervezete 
— az alapszervezeti munka elő�
segítése céljából — az állami 
jogszabályt és a SZOT- határo-  
zatot követően ajánlásokat dol�
gozott ki. Helyszíni ellenőrzé�

sek során kiemelten vizsgálja a 
postaszervek rehabilitációs te�
vékenységét.

Nem elhagyagolható a szak-  
szervezeti bizalmiak feladata 
sem, hisz ők vannak a legköze�
lebb ezekhez a dolgozókhoz, a 
mindennapok gondjaiban ők 
tudnak a leghamarabb segítsé�
get nyújtani. A kollektíva szem�
léletének formálásában, a meg�
változott munkaképességű dol�
gozó beilleszkedésének, fogad�
tatásának elősegítésében is so�
kat tehet a bizalmi.

Postai lehetőségek

Az elnökség által tárgyalt 
anyag részeltesen elemezte a 
rehabilitációs módszereket, a 
postán jellemző megoldásokat. 
Összességében az a kép alakult 
ki, hogy jellemzően más — 
könnyebb — munkakörbe he�
lyezés, illetve az eredeti munka�
körben — rehabilitációs intéz�
kedést követő — foglalkoztatás 
a gyakorlat. Nem jellemző szé�
les körűen a rehabilitációs 
munkahely kialakítása, az iga�
zán problémás területeken nem 
alkalmazható a bedolgozói fog�
lalkoztatás. Az is tapasztalat, 
hogy a posta nem használja ki 
az ismert és propagált átképzési 
lehetőségeket.

Elemzi az anyag a kishivatali 
rehabilitációs tevékenység ne�
hézségeit, azzal a nem éppen 
pozitív végkövetkeztetéssel, 
hogy igazán érdemi megoldás 
ezen a területen még nem lát�
szik. A problémát az okozza, 
hogy az érintett dolgozók na�
gyobbik hányada alacsony kép�
zettségű vagy szakképzetlen, 
sok a viszonylag idős korú. Át�
képzésükre ezért csak igen rit�
kán kerülhet sor, a betölthető 
munkakörök száma az illető he�
lyen vagy közvetlen környékén 
rendkívül korlátozott. Az érin�
tett dolgozó nem érdekelt ab�
ban, hogy távolabbi — utazás�
sal megközelíthető — munka�
helyet elfogadjon. Ezeken a he�
lyeken az esetek többségében a 
helyi tanácsok sem tudnak ér�
demi segítséget adni.

A rehabilitációs tevékenység 
szerves része az a pénzügyi 
rendszer is, amely a vállalatok 
ez irányú munkáját ösztönözni 
hivatott. Az a vállalat, amely re�
habilitált dolgozót foglalkoztat, 
a megváltozott munkaképessé�
gű dolgozók részére kifizetett 
munkabér 35 százalékát dotáci�
óként az állami költségvetésből, 
— igénylés alapján — megkap�
ja. Ez pénzügyi forrása lehet 
mindazoknak az intézkedések�

nek, amelyek rehabilitációs cé�
lú foglalkoztatást elősegítik.

1987- től kezdődően befizetési 
kötelezettség terheli azt a válla�
latot, amely az éves átlagos sta�
tisztikai állományi létszám 3 
százalékánál kevesebb megvál�
tozott munkaképességű dolgo�
zót foglalkoztat (2500 Ft/fő/év). 
Ezt a pénzt a költségvetés reha�
bilitációs célokra fordítja.

A postán ez az arány valami�
vel több mint 1 százalék, emiatt 
mintegy 3,6 M Ft befizetési kö�
telezettség terheli. A dotáció�
ként visszakapott összeg ezt 
mintegy 6 millióval lépi túl.

Azért, hogy a postaszervek 
érdekeltsége megfelelően kiala�
kuljon, illetve érvényre jusson, 
a dotációt az a postaszerv hasz�
nálhatja fel arányosan, amely a 
megváltozott munkaképességű 
dolgozót foglalkoztatja. A befi�
zetési kötelezettséget viszont 
központilag számoljuk el.

Összességében az elnökségi 
ülés megállapította, hogy a pos�
taszervek rehabilitációs munká�
jukat eltérő színvonalon ugyan, 
de megfelelően, nagy ember�
séggel, odaadással, hivatássze�
rűen végzik. A befektetett ener�
gia azonban számos esetben 
nincs arányban az elért ered�
ményekkel. A rehabilitációs 
esetek túlnyomó részénél az ér�
demi megoldást az eddig alkal�
mazott egyedi megoldások 
megteremtik, népgazdasági és 
postai feltételek és problémák 
miatt azonban a gyakorlat nem 
zökkenőmentes.

Az anyag értékelése alapján 
két szakemberrel bészélgettünk 
a gyakorlati munka problémái�
ról, a tevékenység továbbfej�
lesztésének lehetőségeiről. 
Mindketten olyan igazgatósá�
gon koordinálják ezt a tevé�
kenységet, ahol több mint 100 
megváltozott munkaképességű 
dolgozót foglalkoztatnak, és 
ahol a legtöbb jó példa, kezde�
ményezés található.

A pécsiek gyakorlata

Elsőként Bánhidi Pétert, a 
Pécsi Postaigazgatóság rehabi�
litációs megbízottját kérdezzük.

— A rehabilitálásra szoruló 
dolgozó hatékony foglalkozta�
tására történő javaslat kialakí�
tásakor milyen elvek vezérlik a 
bizottságot?

— Ez év tavaszán a 14/1986. 
(XII. 10.) PM - EüM . számú 
együttes rendelet alapján felül�
vizsgáltuk a megváltozott mun�
kaképességű dolgozók körét. 
Számuk ma 148.

A foglalkoztatási rehabilitá�
ció céljából következően min�
den esetben a megmaradt mun�
kaképességnek megfelelő mun�
kakört igyekszünk ajánlani. Il�
letve keressük az eddig még 
nem hasznosított képességeket, 
amelyeket jól fel lehet ismerni a 
hobbik felkutatása során.

Annak ismeretében, hogy 
minden ember rangsorol a 
tényleges 'szóba jöhető tevé�
kenységek között, a lehetőség�
hez képest igyekszünk a sor 
elejéről, tehát az érdekelt részé�
re kellemes, teljes mértékben 
figyelmet lekötő munkakört fel�
ajánlani. Meggyőződésünk, 
hogy minden esetben a megma�
radt képességhez, az emberhez 
kell a munkakört megtalálni, és 
ez emberenként változó. így a

gyakorlati munka során van 
akinél elégséges a munkaköri 
utasítás módosítása vagy súly-  
korlátozás bevezetése. Más ese�
tekben az áthelyezés, a munka�
idő- csökkentés lehetőségével 
élünk.

— Az elnökségi ülés anya�
gát áttanulmányozva úgy tu�
dom, olyan megoldást is követ�
tek, ami ma még nem tekinthe�
tő általánosnak a postán. Ké�
rem, mondjon erről néhány 
szót.

— Valóban így van. A Pécsi 
Postaigazgatóság 1986- ban 5 
súlyosan mozgáskorlátozott 
dolgozó részére alakított ki 
munkahelyet Pécsett. Sajnos 
helyiség hiányában jelenleg to�
vábbi mozgáskorlátozottak — 
programozói munkakörbe való 
— felvétele nem oldható meg.

— Mit emelne ki azok közül 
a gondok közül, amelyek a re�
habilitációs tevékenységet ne�
hezítik ?

— Először is gondként je�
lentkezik az alaprendeletben 
előírt vállalaton belüli rehabili�
tációra vonatkozó minimum 8 
napos, maximum 23 napos in�
tézkedési határidő. Ennek meg�
tartása gyakran igen nehéz. 
Ilyen, viszonylag rövid időn be�
lül különösen a kisebb falvak�

ban foglalkoztatott megválto�
zott munkaképességű dolgozó 
részére megfelelő munkahely 
kialakítása vagy megtalálása 
szinte lehetetlen. Ha a határidőt 
megtartva az illetékes tanácsi 
bizottság segítségét kérjük a 
foglalkoztatás megoldásában, 
gyakran előfordul, hogy az ügy 
megoldása nem jut előbbre, 
külső felajánlható munkahe�
lyek hiányában. A foglalkozta�
tási rehabilitációt gyakran hát�

ráltatja a befejezetlen egészség-  
ügyi rehabilitáció.

A hatékony rehabilitációban 
gond az is, hogy a rehabilitáció�
ra szorulók iskolai végzettsége 
általában alacsony, és az páro�
sul a viszonylag magas életkor�
ral. Ez utóbbi következtében az 
alacsony képzettséget igénylő 
munkakörökben igyekeznek el�
helyezkedni, vagy a minden�
áron való rokkantosítási törek�
vés jellemzi ezt a csoportot.

Miskolcon van a legtöbb
Következő beszélgetőpartne�

rem Drizner György, a Miskol�
ci Postaigazgatóság szociálpoli�
tikai csoportjának vezetője.

— Tudomásom szerint 
Önöknél dolgozik a postán a 
legtöbb megváltozott munka-  
képességű dolgozó.

— Igen, így van. Nálunk is 
elkészült az év első negyedévé�
ben a felülvizsgálat. Igazgató�
ságunknál 211 megváltozott 
munkaképességű dolgozó tevé�
kenykedik. Az a tapasztalatom, 
hogy a rokkantsági nyugdíj igé�
nyének elbírálása szigorodott, 
aminek egyenes következmé�
nye, hogy évről évre növekszik 
a rehabilitációs ügyek száma.

— Önök részletesen elemez�
ték a megbetegedések és a be�
töltött munkakör viszonyát. 
Milyen eredményre vezetett ez 
a vizsgálat?

— Az egyesített kézbesítő, 
hírlapkézbesítő, hálózat-  és ká�
belszerelő, vonalfelvigyázó 
munkakört betöltőknél számol�
tunk azzal, hogy a mozgásszer�
vi, a gerinc- , az érrendszeri 
megbetegedések aránya lénye�
gesen magasabb lesz az átlag�
nál. A rendelkezésünkre álló 
adatok ezt a feltételezést nem 
igazolták. Súlyos mozgásszervi 
és gerinc-  válamint érrendszeri 
megbetegedésben sokkal több 
forgalmi tiszti munkakört betöl�
tő dolgozó szenved, mint bár�
mely más dolgozó. A megválto�
zott munkaképességű dolgo�
zóknak mintegy az 50 százaléka 
forgalmi tiszti dolgozó. Viszony�
lag magas a hivatalvezetők ará�
nya is. (10 százalék feletti.)

— Milyen a kapcsolatuk a 
rehabilitációs szervekkel?

— Minden olyan esetben, 
amikor a munkahelyi rehabili�
táció sikertelen, megkeressük a 
területileg illetékes tanácsi 
szerv rehabilitációs bizottságát. 
Az eddigi tapasztalatom sajnos 
az, hogy egyetlen dolgozó meg�
felelő munkakörbe történő el�
helyezéséhez sem tudtak segít�
séget nyújtani.

Gondot okoz, hogy egyes te�
rületi rehabilitációs bizottságok 
többszöri sürgetés ellenére sem 
válaszolnak megkeresésünkre,

helyezést az iskolai végzettség 
és szakképzettség hiánya.

A gyakorlat azt igazolja, hogy 
az Országos Orvosszakértői In�
tézet fővárosi bizottságának 
szakvéleménye olyan általános, 
hogy minden esetben szükség 
van a rehabilitációs bizottság 
ülése előtt a dolgozók üzemor�
vosi vizsgálatára, s csak az ő 
szakvéleménye alapján indítha�
tó a megfelelő munkakör felku�
tatása, az egyeztetés, majd a re�
habilitációs bizottság ülése, a 
döntéselőkészítés és döntés.

Hátráltatja a munkahelyi re�
habilitációt az is, hogy a főorvo�
si bizottságok szakvéleményü�
ket gyakran jelentős késede�
lemmel közük a dolgozóval és 
az igazgatóság sok esetben nem 
kap értesítést. Azért, hogy 
munkáltatói részről a szükséges 
intézkedést időben megtehes-  
sük, a társadalombiztosítási ki-  
fizetőhely a rehabilitációs meg�
bízottnak folyamatosan jelzi a 
100 napon túli táppénzes állo�
mányban levő dolgozók adatait.

— A pécsiek mellett önöknél 
volt példa rehabilitációs célú 
munkahely kialakítására. Mi�
lyen ez?

— Mindkettő a hírlapárus�
munkahely volt, az egyik a 
szikszói kórházban, a másik pe�
dig a füzesabonyi autóbusz- pá�
lyaudvaron. Jellegét tekintve a 
két munkahely eltér egymástól, 
az egyik hírlappavilonba másik 
pedig berendezés. Összesen 
170 000 forintot fordítottunk e 
munkahelyek kialakítására.

*

A gyakorlati példák, az elem�
zések mind azt igazolják, hogy 
a munkahelyi rehabilitáció 
rendkívül bonyolult, szerteága�
zó feladat, amely csak lelkiis�
meretes munkával, nagyfokú 
emberséggel végezhető. Szá�
mos példával bizonyítható, 
hogy a megváltozott munkaké�
pességű dolgozók hatékony fog�
lalkoztatása nagyon is valós le�
hetőség, és nemhogy kizárná, 
hanem egyenesen megköveteli 
a nagyfokú emberséget, humá�
numot. Ebben az is benne van,

Halláskárosodott mechanikai műszerész

s a bizottság ülését csak bizo�
nyos számú ügy elérése esetén 
hívják össze. Ennek az a követ�
kezménye, hogy egyes esetek�
ben a dolgozó több hónapig el�
látatlan. mert a társadalombiz�
tosítási szervek elutasító értesí�
tés hiányában a szociális ellátá�
si igényt nem bírálják el.

— Mit emelne ki a tevékeny�
séget hátráltató gondok közül?

— A legtöbb gondot a fiók�
posták. I—III. osztályú postahi�
vatalok dolgozóinak munkahe�
lyi rehabilitációja okozza. Szű�
kíti a megfelelő munkakörbe

hogy humánus az a foglalkozta�
tás, amiben a rehabilitált teljes 
értékűnek érzi magát, és az a 
teljes értékű, ami hatékony, és 
kiváltja mások megbecsülését, 
nemcsak sajnálatát.

A postaszervek ez irányú 
munkájának további javítása, a 
megváltozott munkaképességű 
dolgozókkal való rendszeres, 
érdemi foglalkozás további fo�
kozása csak a szakmai és társa�
dalmi szervek, munkahelyi kol�
lektívák összefogásával, együtt�
működésével lehet reális cél.

Zólyomi Lenke
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Tiszta szívvel
Országos irodalmi vetélkedő

Az emberek szeretnek mér�
kőzni, vetélkedni. Hogy így van 
ez, talán a megmérettetéssel va�
ló szembesítés is közrejátszik 
ebben. Mennyit érünk, mit tu�
dunk, élet vagy halál, hány 
pontot gyűjtünk a fordulókra 
osztott fekete táblán? — De hi�
szen ez csak játék! Igen, játék, 
de ahogy Karinthy sem ismert 
tréfát a humorban, úgy ez a já�
ték is túlmutat önmagán. Jól-  
rosszul, kicsikét önmásunk tük�
rét mutatja.

Főhajtás József Attila géniu�
sza előtt. Halálának 50. évfor�
dulója alkalmával tisztelgünk 
előtte „tiszta szívvel”. Idézzük 
alakját, verseit, s tisztelgünk 
előtte túlélő kortársai, s a kései 
utódok műveivel is. Verssel és 
prózával.

Váci Mihállyal, az „ezerév�
nyi sorsú” emberrel. A „törté�

nelem sorsú” ülés Bélával, az 
ízes humorú, bölcs Szabó Pál�
lal. Gáli Istvánnal, aki már 
szintén nincs közöttünk, s a 
még élő és alkotó Fekete Gyu�
lával, Sánta Ferenccel, Fejes 
Endrével. József Attilán kívül 
hét szerzőt köszönthettünk te�
hát ezen a vetélkedőn. Még ha 
egy- egy művel is, de a költők�
nél életművel, a művek között 
trilógiával, széles társadalom- , 
és történelemrajzú regényfolya�
mokkal. Óriási irodalom! De 
óriási ügy is, hogy sok. Nagyon 
sok!

S ez még semmi. A Postás 
Művelődési Központban az első 
júniusi hétvégén megrendezett 
budapesti ágazati döntő győzte�
sei szeptember 28- án — a regio�
nális döntőn — már 16 szerző�
vel s műveikkel fognak talál�
kozni.

Fent a játékvezető és a zsűri, lent a győztes brigád

Budapesti ágazati döntő

— A költők sora Simon Ist�
vánnal, Nagy Lászlóval, Illyés 
Gyulával, a prózaírók tábora, 
többek között Moldovával, Ta�
mási Áronnal, Darvas József�
fel bővül — mondja Hölter 
László, a HPI Levélfeldolgozó 
Üzem Kossá István brigádjá�
nak, a győztes csapatnak a tag�
ja.

— Ezt a hatalmas anyagot 
csak úgy győzzük — ha győz�
zük — feldolgozni, hogy eloszt�
juk egymás között: te ezt olva�
sod el, te meg azt, neked meg 
ez jut. Másképp nem megy, 
hisz itt el is kell mélyedni a mű�
vekben, nem elég felületesen 
átfutni rajtuk. így készültünk 
az ágazati döntőre is. Például

Gáli István könyvét, a „Ménes-  
gazdá”- t csak Tatár Istvánná 
olvasta egyedül. így a videó be�
játszásoknál csapattársammal, 
Héder Józseffel együtt nagyo�
kat hallgattunk, pedig de jó lett 
volna segíteni! De azért így is 
sikerült, még ha az utolsó pilla�
natban is.

Nagyon az utolsó pillanat�
ban, hiszen a játék 8 fordulója 
után azonos pontszámmal áll�
tak a HTI Területi Műszaki 
Nyilvántartó Irodájának csapa�
tával, s csupán a pluszkérdés 
döntött.

így igaz. De azt hiszem min�
den játékhoz szerencse is kell. 
A szétlövésre kapásból adtuk a 
választ, s nyertünk. Egyébként

megrögzött versenyző brigád 
vagyunk. Tíz évvel ezelőtt 1 
hétre a Szovjetunióba is kivetél-  
kedtük magunkat egy IV. hely-  
lyel.

Köröspataki László brigád�
vezetőnkkel mindig ott va�
gyunk a városismereti vetélke�
dőkön is. Köztünk ő a „történe�
lemtudós”. De a „Tiszta szív-  
vel”- re, lévén irodalmi játék, 
nélküle neveztünk.

Hogy mi volt ma a legnehe�
zebb? Folytatni a verset, a Váci 
Mihályt, de ez egy csapatnak 
sem ment igazán. Viszont maxi�
mumot kaptunk a „térképes”

játékon, viszonylag jól sikerült 
a „totónk”, az „egyéni kifejtő” 
feleletünk, az „információs” és 
az „egymás közti” játékunk is. 
A zsűritől ez utóbbiban plusz 
pontokat is szereztünk.

Gratulálunk a győzelemhez. 
A plusz pontokhoz. Ahhoz a 
ponthoz különösen, ami a győ�
zelmet jelentette. De ki tudja 
melyik volt az, mert korántsem 
biztos, hogy az utolsó. Ezért 
kérjük, hogy minden pontra fi�
gyeljenek majd szeptember vé�
gén.

Mi majd szurkolunk.
TÖLG

Kulturális hírek
Költészet napja, magyar 

nyelv hete, ünnepi könyv�
hét . . .  a magyar nyelvi kultúra 
jeles ünnepei, melyek mind�
egyike jó alkalmat ad egy pilla�
natnyi megállásra, tisztelgésre 
nemzeti kultúránkat gazdagító 
régvolt és mai mesterek előtt.

A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Könyvtára ha�
gyományaihoz híven idén is 
megemlékezett mindhárom ün�
nepről.

*

Költészetnapi műsorunkat 
április 16- án tartottuk Havas 
Judit és Vitai Ildikó közremű�
ködésével. A vers ünnepét kö�
szöntő bevezető szavak után 
Havas Judit ihletett tolmácsolá�
sában végigkísérhettük versein 
keresztül József Attila életútját. 
Kortárs költőinknek József At: 
tilára emlékező, hagyományait 
folytató, szellemiségét a ma em�
bere számára átörökítő versei 
zárták a műsort, amelyet Vitai 
Ildikó megzenésített költemé�
nyek előadásával tett még szí�
nesebbé.

*

Grétsy László vezetésével 
barangolhatott nyelvünk tájain 
április 27- én a sajnos igen kis 
számú hallgatóság. A közvetlen 
hangú beszélgetésen szó esett 
többek között szavaink eredeté�
ről, új szavainkról, szóösszetéte�
leinkről és a leggyakoribb 
nyelvtani hibákról.

A témának, tekintettel nyel�
vünk ijesztő méretű szegénye�
désére, durvulására, vélemé-  

I nyünk szerint nagyobb érdeklő�

dést kellett volna keltenie. 
Szándékunkban áll — ameny-  
nyiben igény van rá — néhány 
előadásból álló sorozatot szer�
vezni anyanyelvűnk tisztaságá�
nak megőrzése végett.

Kérjük azokat, akik szív�
ügyüknek tekintik a nyelvi mű�
velődést, jelentkezzenek a Köz�
ponti Könyvtárban a 429- 777- es 
telefonszámon!

*
Az ünnepi könyvhét megnyi�

tóját megelőző napon, május 
28- án volt vendégünk Nemes-  
kürty István. Izgalommal és jó-  
néhány kérdéssel várta őt kö�
zönsége. Nemeskürty István 
közvetlensége, lefegyverző 
nyíltsága kitűnő hangulatot te�
remtett. A találkozó sikerét bi�
zonyítja, hogy — jelenlévő olva�
sóink biztatására — a központi 
munkásszálló könyvtárának ve�
zetője meghívta az írót a beszél�
getés folytatására. Könyvheti 
könyvéből, „A kőszívű ember 
unokái”- ból árusítottunk is, így 
az olvasók rögtön dedikáltat-  
hatták az íróval.

Hs
A jövőben is szervezünk ha�

sonló programokat, amelyekről 
meghívóink és plakátjaink ál�
tal, valamint a Postás Művelő�
dési Központ Híradójából és a 
letéti könyvtárosoktól értesül�
hetnek.

Reméljük, rövid híradásunk�
nak sikerült minél több olvasó 
figyelmét felkeltenie. Minden�
kit szeretettel vár a Postások 
Szakszervezetének Központi 
Könyvtára. (VI. kerület, Ben�
czúr utca 27.)

Ecsedy- Keömley

Kalandozás a magyar postaintézmény múltjában
A postahálózat és a közlekedés fejlődése a XVIII. században

A török megszállás megszű�
nése, s a Rákóczi- szabadság-  
harc után a posták újjászerve�
zése a Habsburgok politikai ér�
dekeinek megfelelően történt.
III. Károly (1711 — 1740) a bécsi 
udvar új "kereskedelmi szellemű 
gazdasági politikájának megfe�
lelően az osztrák örökös tarto�
mányok iparának és kereske�
delmének fejlesztésére töreke�
dett. Ehhez eszközül Magyaror�
szág fejlődésnek indult gazda�
sági erőforrásait igyekezett fel�
használni.

A postahálózat kiépítése 
1711 — 1715. között több, erre 
vonatkozó királyi rendelet elle�
nére is nehezen haladt. Az ide�
gen nemzetiségűek az újabb 
forradalmi megmozdulástól, a 
hazaiak a németek iránti ellen�
szenv miatt és a posta létesíté�
sének költséges voltától tartva 
nem igyekeztek postamesteri 
állást vállalni.

Az uralkodó a probléma meg�
oldásaként — felismerve a pos�
ta gazdasági jelentőségét — 
1722- ben az osztrák örökös tar�
tományok postáit (ide sorolva 
hazánkat is) a hűbérbirtokos 
Paar családtól évi 60 000 forint 
fizetés és bizonyos kedvezmé�
nyek megadása mellett állami 
kezelésbe vette. A posták falára 
császári címer került, jelezve a 
posta uralkodói védettségét. 
A postamesteri állások vonzóvá 
tételéért különböző kiváltságo�
kat, kedvezményeket igyekez�
tek nyújtani. A postai bevételek 
emelésére korlátozták a magán-  
személyek közúti fuvarozását, 
de kevés sikerrel, mert a posta�
mesterek által rendelkezésre 
bocsátott utazási eszközt az uta�
zók, fuvaroztatók drágának tar�
tották, ezért inkább a falusi fu�
varos gazdákkal alkudtak még 
elfogadható összegért.

pai postajog . . . című könyve, 
mely az országban tíz, Budáról 
kiinduló járat 165 postaállomá�
sáról tesz említést. A kormány�
zat Pozsony, Kassa, Buda, Sze�
ged, Sopron, Temesvár, Nagy�
szeben, Pétervárad, Eszék és 
Varasd városok postáját irányí�
tási és ellenőrzési hatáskörrel 
ruházta fel, melyekből II. Jó�
zsef, összhangban az ország 
közigazgatási felosztásával ki�
lenc kerületi postaigazgatósá�

got létesített, élén a prefektus�
sal és az ellenőrrel.

A század közepétől számítják 
a levélpostai forgalomban meg�
induló díjköteles ajánlás- keze�
lés bevezetését, a már koráb�
ban ismert tértivevényes keze�
léshez hasonlóan, feladási és 
kézbesítési vevény használata 
mellett. A vevényeket (Recepi-  
cé- ket) kezdetben kézírással 
magyarul, latinul, majd német 
és magyar nyelvű nyomtatott 
űrlapon állították ki.

A kalapos király idején

Elindul a delizsánsz

.Mária Terézia (1740—1780) 
tovább folytatta atyja merkanti�
lista gazdaságpolitikáját, ami�
nek következtében a posta 
mind jobban elhagyva kor�
mányzati és hadi jellegét, keres�
kedelmi jelleget öltött. A két or�
szág kapcsolatát a levélforgal�
mon túl az áru és a pénz szállí�
tására is időszerűnek tartották 
kiterjeszteni, így a postaszállí�
tást fejleszteni és rendszeressé 
tenni. A Bécs és Prága, vala�
mint a Bécs és Linz közt 
1749- ben bevezetett menet-  
rendszerű gyorskocsi (diligen-  
ce- delizsánsz) sikeres próbája 
alapján 1750. augusztus 5- én a 
postakocsi útján való szállításra 
császári pátens szállítási kény�
szert mondott ki a pénzkülde�
ményekre és a húsz font súlyig 
terjedő csomagokra, minden 
olyan helyen, ahol e járatok 
közlekednek. Az új járathálózat 
igazgatására Bécsben külön ko�
csiposta főexpedíciót szervez�

tek, mely a bécsi udvar magán-  
vállalataként működő kocsipos-  
ta- hálózatot a levélposta- háló-  
zattól külön irányította. Ezzel 
az intézkedéssel a postai szolgá�
latot két részre osztotta, levél�
postára és kocsipostára.

Magyarországon a menet-  
rendszerű postakocsijáratokat 
1752. szeptember 18- án indítot�
ták be Bécs és Pozsony között 
naponkénti, Bécs és Buda kö�
zött hetenkénti, míg Buda—Te�
mesvár—Nagyszeben közt 
négyhetenként egyszeri forga�
lommal.

E posták irányítása az oszt�
rák állam kezelésében maradt. 
A személyszállítás hazánkban 
ez időben sem lett az állam 
fenntartott joga. magánszemé�
lyek is foglalkozhattak fuvaro�
zással.

1749- ben jelent meg Hecht 
József budai postaellenőr Euró-

II. József, mint trónörökös 
beutazta az országot és szemé�
lyes tapasztalatai alapján bőví�
tette a postahálózatot. Mint 
uralkodó szakítva anyja vi�
szonylagos békés beolvasztási 
törekvésével, merkantilista po�
litikájával, az összbirodalom ab�
szolutisztikus központi irányítá�
sára törekedett. Áthatva a felvi�
lágosodás korának eszményétől 
több haladó szellemű rendelete 
között a postai vonatkozásúak 
kedvezően hatottak a postain�
tézmény fejlődésére. Miután 
1782- ben egyesítette a helytar�
tótanácsot és a magyar kama�
rát, azt Pozsonyból Budára he�
lyezte át. Ugyanekkor meg�
szüntette a bécsi udvari posta�
bizottságot, és a magyarországi 
posták igazgatását a Magyar 
Királyi Helytartótanácsra bízta. 
A rendi megyék helyett kilenc 
közigazgatási kerületet szerve�
zett, ennek megfelelően alakí�
totta ki a posta irányítást és el�
lenőrzést végző szervezetét. In�
tézkedésével a végrehajtó és 
igazgatási ténykedést külön vá�
lasztotta.

Más intézkedései: az elnéme-  
tesítési törekvés, a német nyelv 
hivatalossá tétele, az alkotmá�
nyos rend figyelmen kívül ha�
gyása, a nemzet ellenállását 
váltotta ki, éleződött az ellenzé�
ki mozgalom, bojkottálták a 
postát; saját kocsin utaztak, al�
kalmi hírvivők útján leveleztek. 
A közbiztonság ugyanakkor 
megromlott, elszaporodtak a

postarablások, a járatok megtá�
madása. A pénzt tartalmazó le�
veleket sokszor kifosztották, 
ezért a levélbeni pénzküldést 
megtiltották, a pénztartalmú 
ajánlott levelekért 1786- tól kár�
térítést már nem fizettek. 
A postamesterek alkalmazását 
nagyobb összegű biztosíték (ka�
ució) letételétől tették függővé. 
A nehézségek ellenére II. Jó�
zsef a postahálózatot fejleszteni 
kívánta. Nagyobb helyeken, 
uradalmakban a levelezés elő�
mozdítására levélszedőségeket, 
collecturákat állítottak fel, 
ahonnan az összegyűjtött leve�
leket a legközelebbi, kijelölt 
postára vitték feladni.

A balul sikerült orosz—török 
ellenségeskedésben való rész�
vétel (1788 — 1789) ugyancsak 
kimerítette a császári pénztárt. 
Ráadásul a vármegyék, a leg�
rosszabb időben — a belgiumi 
lázadás kitörésekor — megta�
gadták az adók megszavazását 
és a katonaállítást.

A szándékában, módszeré�
ben meg nem értett uralkodó, 
hogy megmentse a Habsburg-  
dinasztiát az összeomlástól, ígé�
retet tett az alkotmányosság 
visszaállítására és az ország-  
gyűlés összehívására. Érezve 
halálát, három nagyjelentőségű 
rendeletén kívül összes sérel�
mezett rendelkezését vissza�
vonta. Postai rendelkezései ér�
vényben maradtak, melyek a 
haladást szolgálták.

Dr. Kamody Miklós

Javában tart már ugyan a diá�
kok nyári szünideje, de egye�
sek számára kísért a tanévzá�
rás. Pistike monológja édesap�
jához így szólt: Milyen érdekes, 
egyszer mesélted, hogy három�
ból megbuktál . . . (Folytatás a 
vízszintes 5. és a függőleges 1. 
alatt.) Beküldendő a vízsz. 5., 
függ. 1.

VÍZSZINTES
1. Töltés a kikötőben, 5. Az 

idézet 1. része, 8. Alkotórész, 9. 
Fen, 10. Valamely egység milli-  
árdszorosa, 11. NDK város, ke�
rületi város, kerületi székhely,
12. Sóhajtó szócska, 13. Fél 
egér! 14. Ételízesítő, 16. Görög 
betű, 17. Hírszolgálati iroda, 19. 
Ragadozó hal, 23. Állati hím. 
24. Élelme, 26. Folyó a Szovjet�
unióban, 27. Rongál, 28. Süte�
ményféle, 30. Postai bírság, 31. 
Karenina is, Frafik is, 33. Hó�
hér, 34. Erdei állat. 36. Férfibe�
cenév, 37. Időmérő, 38. Sport�
eszköz, 39. Ókori nép tagja, 41. 
Női név, 43. Erdélyi folyó, 44. 
Férfinév, 46. Idegen művészet, 
47. Gyógyvíz (ford.). 48. Angol 
konzervatívok (y = i). 49. Idő�
szerű jelző a mezőgazdaságban. 
50. Katonai szállítóoszlop. 51. 
Jelez (ford.). 53. Viszi a vonat, 
54. Puccini hősnője. 55. Férfiru�
hanemű.

FÜGGŐLEGES
1. Az idézet 2. része, 2. Férfi�

becenév, 3. Kedvelt játékszer, 
4. Nebraska (USA) legnagyobb 
városa, 5. Sötétbőrű, 6. . . . Ko-  
sevoj, 7. Habos nedű, 15. Gert�
rud öccse a Bánk bánban, 16. 
írásjel, 18. Halpete, 20. Nyújt, 
21. Gyulladás, 22. Izomkötő, 23. 
Száraz növényi szár, 25. Tűzhá�
nyó, 27. Ravaszdi, 29. Előtag�
ként előtt (lat.), 30. Dél- európai 
szomszédunk fillérnek megfele�
lő pénze, 32. A Szuezi csatorna 
megnyitása alkalmából mutat�
ták be ezt a Verdi operát, 33. 
Szétszed, 35. Kossuth- díjas fes�
tő, grafikus (István), 38. Rosta, 
40. Magam köré, 42. írószer-  
szám, 43. Másoltató, 45. Csodál�
kozó szócska, 47. Gyógyító eljá�
rás (ford.), 51. Személyes név�
más, 52. A szánkban érzékel�
jük.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: augusz�
tus 7.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Es villog a nap ka-  
szájok hegyén. A rengő búza 
hódoló remény.

Könyvutalványt nyertek: 
Bartol} Mártonná (Fenékpusz�
ta), Kómán György (Pápa). 
Posta Építési Üzem jogi osz�
tály (Budapest), Vad Balázsné 
(Körösszegapáti).
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Örömteli fejlődés a sportnapközi táborban
Egy kis rosszindulattal akár 

szakállasnak is lehetne nevezni 
az évről évre visszatérő témát, 
de ha tárgyilagosak akarunk 
lenni, akkor minden nyáron, 
így most is időszerű. A postás�
szülőket, akiknek általános is�
kolás gyermekeik vannak, na�
gyon is érdekli, hogy mit kezd�
jenek gyermekeikkel a több 
mint két hónapos nyári szün�
időben, hiszen az ő három- négy 
heti szabadságuk, amikor is 
együtt lehet a család, hamar el�
telik, és nagyszülők hiányában 
a 6- 14 éves gyerekeket nem le�
het felügyelet nélkül hagyni.

A PSE és a Postások Szak-  
szervezete az idén immár ne�
gyedszer nyitotta meg június 
közepén, a tanév végeztével, 
sportnapközis táborát. A hely�
szín változatlanul a Postás 
Sport Egyesület Lumumba ut�
cai pályája, a gyerekek száma is

900 körül lesz, csakúgy, mint 
tavaly. Idénykezdet lévén, le�
hetséges, hogy valamivel talán 
még többen is lesznek. A napi�
rend, a sportfoglalkozások, az 
étkeztetés, a pihenés, a szabad 
órák játékos eltöltése ugyanúgy 
alakul, mint eddig.

Van viszont egy nagyon 
hasznos, főleg a szülők örömét 
szolgáló újdonság. Angolnyelv�
tanfolyam, középiskolai angol-  
nyelv- tanár vezetésével. Har�
minchárom a jelentkezők szá�
ma, az órák naponta két cso�
portban, reggel 8- tól 10- ig és 
10- 12- ig vannak. Óriási dolog, 
hogy a középiskolába kerülő 
gyermekeknek, akik angol ta�
gozatra jelentkeznek, már nem 
az ábécénél kell majd kezdeni�
ük a tanulást.

Elmondhatatlan könnyebbsé�
get jelent mind a nevelő taná�
rok, mind a gyermekek részére

Ha viszont süt a nap, miénk a világ .. .

az is, hogy — korábbi kérésük�
nek eleget téve — a Járműtelep 
rendelkezésükre bocsátott két 
autóbuszt. így most már akár 
strandra mennek, akár kirán�
dulni vagy moziba, nem kell 
gyalogolniuk, sem tömegközle�
kedési járműveken tolongani, a 
busz háztól házig viszi őket. Ké�
nyelmes és gyors.

A turnusok száma is több 
lett, a dolgozók kérésére — né�
hány nap kivételével — au�
gusztus 26- ig tart nyitva a tá�
bor. A gyerekek, valamint a 
szülők által is szeretett és be�
csült oktatógárda is változatlan, 
élükön Hamar Gábor módszer�
tani előadóval, aki talán már el 
sem tudná képzelni életét a já�
tékos kedvű, sportszerető, 
nyüzsgő aprónép nélkül, és aki 
évről évre egyre nagyobb nép�
szerűségnek örvend nevelőtár�
saival egyetemben.

A térítési díj az élelmiszer-  
árak emelkedése miatt heti 180 
forint lett az eddigi 160 forint 
helyett, ami még mindig na�
gyon előnyös, hála a szakszer�
vezet támogatásának.

Egyetlen komoly problémá�
juk, hogy rossz idő esetén a 
sporttelepen, a szabad ég alatt 
nem atletizálhatnak, nem fociz�
hatnak, nem futkározhatnak.

Tárgyalások folynak a közeli 
iskolákkal, hogy rossz idő ese�
tén tornatermüket igénybe ve�
hessék. Elvi beleegyezés van 
már, remélhetőleg gyakorlati�
lag is megoldható lesz.

Azt hiszem, befejezésül nem 
kívánhatok jobbat gyerekek�
nek, nevelőknek, szülőknek 
egyaránt, mint szép, hosszú 
nyarat, és ami a legfontosabb, 
jó egészséget és hasznos időtöl�
tést.

Török Lászlóné

Óvodások nyílt napja a PSE-pályán
A Posta Szociális Hivatal, a 

Postások Szakszervezete és a 
Postás Sport Egyesület összefo�
gásával olyan kezdeményezés 
született, amely — ha nem is 
egyedülálló — ma még nagyon 
ritka Magyarországon. A pos�
tásóvodások számára lehetővé 
tette, hogy főfoglalkozású test�
nevelő tanár lássa el a testneve�
lés- foglalkozások levezetését. 
(Az óvodai nevelés programja a 
testnevelést kötelező foglalko�
zási anyagként jelöli meg.)

Mivel óvodáink lehetőségei 
szűkösek, kicsik a csoportszo�

bák, nincsenek megfelelő esz�
közök: a testnevelés- foglalkozá�
sok megtartására a Postás 
Sport Egyesület női tornaszak�
osztályának tornatermét bocsá�
tották az óvodások rendelkezé�
sére. Délelőttönként óvodás bu�
szok szállítják ki a Lumumba 
utcai tornaterembe a gyereke�
ket, ahol ideális körülmények 
között, megfelelő eszközök, sze�
rek állnak a gyermekek rendel�
kezésére.

Éves munkájuk eredményét 
a tanév végén megrendezett 
úgynevezett „testnevelési nyílt

napon” lehet lemérni. Ilyenkor 
minden óvodából egy- egy cso�
port bemutatót tart a szülők�
nek, a meghívott vendégeknek 
és érdeklődőknek.

Az ez évi bemutató június 
elején volt, melyet nagy érdek�
lődés előzött meg, mert már hí�
re ment a szakemberek köré�
ben is, hogy milyen sportélet 
van a postásóvodásoknál. A be�
mutatót az V. óvoda középső 
csoportja kezdte. Öröm volt lát�
ni, hogy 4- 5 éves gyerekek mi�
lyen szívesen tornásznak és mi�
lyen koordináltan mozognak.

A nagycsoportosok egy- egy ze�
nére összeállított gyakorlatot 
mutattak be, különböző eszkö�
zökkel, szerekkel. Volt olyan 
óvodáscsoport, amelyik labdá�
val, volt amelyik szalagokkal, 
kis esernyővel lépett a nagyszá�
mú érdeklődő elé. Az I. óvoda�
beli gyerekek pedig stílusosan 
Magyar Posta feliratú sapká�
ban adták elő a nagyon ötlete�
sen összeállított gyakorlatukat. 
Látszott a gyerekeken, hogy 
öröm számukra a mozgás és a 
testnevelés.

A meghívott vendégek között 
volt Kővári Károlyné, a Test-  
nevelési Főiskola adjunktusa, 
aki igen elismerően nyilatkozott 
a látottakról, és nagyra értékel�
te azt a lehetőséget, amit a pos�
ta és a szakszervezet az óvodá�
soknak nyújt, s hogy az illeté�
kesek ilyen sok áldozatot hoz�
nak azért, hogy a felnövekvő if�
júsággal megismertessék és 
megszerettessék a sportot.

Az óvodás kislányok — ha 
nem is túl nagy számban — de 
utánpótlást jelentenek az orszá�
gos bajnokságot nyert női tor�
nacsapatunknak is, sokan pe�
dig testnevelés- tagozatos isko�
lákban folytatják a sportolást.

Kutasné Tóth Györgyi nagy 
lelkiismeretességgel és szakér�
telemmel látja el feladatát, 
igyekszik minél több gyermek�
kel megszerettetni a sportot, és 
az egészséges életmód kialakí�
tására felhívni a gyermekeken 
át a szülők figyelmét is.

— káté —

Gáli Károly emlékverseny

Június 13- án ragyogó napsü�
tés és rekkenő hőség fogadta 
Debrecenben a DUSE- pályára 
érkező versenyzőket, kísérőket. 
A tszb sportbizottsága és a Pos�
tás SE ezen a napon rendezte 
meg a már hagyományos Gáli 
Károly' atlétikai versenyt. Az 
ünnepélyes megnyitó után kez�
detét vette a verseny, amelyen 
16 szakszervezeti bizottságtól 
több mint 120- an vettek részt. 
Különösen a nők mezőnye volt 
népes. A verseny egyúttal válo�
gató volt az augusztus 1—2- ai 
országos postás kulturális és 
sportnapra.

A szakszervezeti bizottságok 
közötti pontversenyt — a részt�
vevők száma és a versenyen 
szerzett pontok alapján — is�
mét Szolnok 2 szb nyerte (136 
pont), megelőzve Nyíregyháza

1 kszb- t (119 pont) és Mátészal�
ka kszb- t (63 pont). A szolnoki�
ak így a másodízben kiírt ván�
dorkupát újabb egy évre el�
nyerték.

A verseny alatt a szülőkkel 
levő gyermekek részére rendez�
tünk 50 méteres futást, amit 
Batai Krisztián (Nyírbátor) 
nyert, Tóth Angéla és Tóth 
Andrea előtt (mindketten deb�
receniek).

A futásnak nem volt veszte�
se, mivel valamennyi induló 
csokoládét kapott.

Egy órakor került sor az ün�
nepélyes eredményhirdetésre. 
A díjakat Harangozó István 
tszb- titkár adta át. A jó hangu�
latú találkozó sportszerűen zaj�
lott le, s valamennyi résztvevő�
nek jó kikapcsolódást nyújtott.

k . zs.

A gyerekek is kivették a részüket a vetélkedésből

Az ásványgyűjtő Gagarin brigád ebben az évben a Bakony 
és a Vértes lelőhelyeit, Zircet, Balinkát és Gántot kereste fel. Sok 
értékes ásványt gyűjtöttek a két nap során, amelyekből kiállítást 
készítenek hangosított diaanyaggal kiegészítve. Az ásványgyűj�
tés mellett megnézték Veszprém, Úrkút, Herend, Szentgál és 
Zirc nevezetességeit is.

(Kozsu)
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