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A z adózási rendszer elvei
Az elnökség és a központi veze�

tőség a november elején megtar�
tott ülésén valamennyi postás 
dolgozót érintő témával foglalko�
zott, az úgynevezett „bruttósí�
tás ”- sal.

Köztudott, hogy 1988. január
1- jével érvénybe lép a személyi 
jövedelemadóról szóló 1987. évi 
VI. törvény. Az új adó a személyi 
kereseteket, jövedelmeket a jelen�
legitől eltérő elvek alapján és na�
gyobb mértékben adóztatja. Az 
adórendszer alapelve: minden jö�
vedelemmel rendelkező állampol�
gár adózzék, és az egyes állam�
polgárok minden adóköteles 
(kedvezményekkel csökkentett) 
jövedelmei összevontan, együtte�
sen adózzanak.

Az adó mértékének meghatáro�
zásánál az volt a szempont, hogy 
az állampolgárok jövedelmükkel 
arányosan vállaljanak részt a köz�
terhekből. Ennek konkrét formá�
ja: az adózandó jövedelmek emel�
kedő sávjaihoz mindig magasabb 
adókulcs tartozik. Az adórendszer 
lényeges vonása az, hogy méltá�
nyosan veszi figyelembe az ala�
csony jövedelmeket — évi 48 ezer 
forint jövedelemig nem kell adót 
fizetni; valamint a munkaviszony�
ban szerzett jövedelemből továb�
bi 12 ezer forint költségátalány 
adómentes — ha valaki egész év�
ben munkaviszonyban állt.

A nettó kereset 
nem csökkenhet

Az új adó bevezetésével kap�
csolatos — 1988- ra érvényes — 
átmeneti feladatokra külön ren�
delet intézkedik (az Elnöki Ta�
nács 1987. évi 14. számú tör�
vényerejű rendelete). Ez a jog�
szabály kötelezi a munkáltató�
kat, hogy a velük munkavi�
szonyban álló dolgozók részére 
1988. január 15- ig

•  olyan új alapbért (szemé�
lyi órabért) állapítsanak meg, il�
letve

•  a dolgozók összességét 
vagy dolgozói csoportokat érin�
tő bérezési elemek (pótlékok, 
prémiumok stb.) tekintetében 
olyan új díjazási szabályokat 
alakítsanak ki, amelyek bizto�
sítják, hogy a dolgozó részére 
1988- ban kifizetett nettó kere�
setek összege — változatlan 
munkateljesítmény mellett ne 
csökkenjen.

A helyes értelmezés céljából 
pontosítsuk, hogy mi is az a 
nettó kereset. Jelenleg a kerese�
tünkből levonjuk a nyugdíjjáru�
lékot, vagy ha a kereset általá�
nos jövedelemadó- köteles, ak�
kor ezt vonjuk le belőle (vagyis 
azt, amit kifizettek részünkre).

1988. január 1- jétől a nettó 
kereset: az összes kereset csök�
kentve a 10 százalék nyugdíjjá�
rulékkal és a személyi jövede�
lemadóval.

Az 1987- es és az 1988. évi net�
tó kereset azonban — változat�
lan teljesítményt feltételezve 
mögötte — csak akkor lehet 
egyforma, ha a jelenlegi nettó 
keresetünket a megváltozott 
nyugdíjjárulék mértékével kor�
rigáljuk (emeljük vagy csök�
kentjük), illetve a személyi jö�
vedelemadóval mindenkinél

megemeljük. Ezt a műveletet 
valamennyi munkáltató köteles 
elvégezni a vele munkaviszony�
ban álló valamennyi dolgozóra 
vonatkozóan. E tevékenységet 
nevezzük „bruttósítás”- nak.

A postán erre a feladatra tör�
ténő felkészülés már áprilisban 
megkezdődött, s az előkészítő 
munka a központi szervek 
munkájával párhuzamosan 
folyt. Csak így vált lehetővé az, 
hogy a törvény és a törvényere�
jű rendelet megjelenését követő 
egy hónap múlva a Magyar 
Posta elnöki értekezlete, vala�
mint a Postások Szakszerveze�
tének Elnöksége és Központi 
Vezetősége a bruttósítás elveit 
és módszereit már megvitatta. 
Az elfogadott elvek és módsze�
rek képezik az alapját a további 
munkának, a kollektív szerző�
dés és a függelékek módosítá�
sának. Ugyanis: a keresetek 
bruttósításával kapcsolatos sza�
bályozást (módosítást, új sza�
bályt) a kollektív szerződésben 
kell közzétenni.

Azt valamennyien tudjuk, 
hogy a jelenlegi bérezési gya�
korlatunkban a legtöbb dolgozó 
keresete sok bérelemből áll. így 
az alapbéren kívül van mű�
szak- , pénzkezelési, biztonsági 
és még nagyon sokfajta pótlék: 
aztán prémium és jutalom kü�
lönböző címeken; továbbá túl�
munkadíj és szabadidős munka 
díja stb. Az előzetes adatfelmé�
rés szerint mintegy 157 bérelem 
van a Magyar Postán. Vala�
mennyi bérelemet, valamikor, 
valamilyen okból hoztuk létre. 
Feltétlenül indokolt, hogy a 
szükségesség szempontjából 
ezeket felülvizsgáljuk, de ez a 
munka ma — az idő rövidsége 
miatt — felelősséggel nem vál�
lalható el. Ebből következően 
most a mai bérszerkezetben 
kell a bruttósítást megolda�
nunk, s csak a későbbiekben — 
de feltétlenül — végezhetjük el 
a bérszerkezet egyszerűsítését.

A bruttósítás menetében elő�
ször azt kellett eldönteni, hogy 
a dolgozói keresetből történő 
többletlevonás ellentételezését 
csak az alapbérre tegyük- e rá, 
vagy emeljünk fel minden bére�
lemet?

Az első megoldás egyszerűbb 
lenne, de akkor az alapbéren 
kívüli díjazási elemeknél egyér�
telműen csökkenne az ösztönző 
erő. Következésképpen: már a 
közeljövőben problémák adód�
hatnának a feladatok elvégzésé�
ben. Ezt nem lehet megkockáz�
tatni, tehát — az előkészítés so�
rán és valamennyi eddigi fóru�
mon is egybehangzó volt a véle�
mény — bérelemenként szüksé�
ges bruttósítani.

Az alapbér 
bruttósítása

Azt mindenekelőtt világosan 
kell látnunk, hogy a dolgozók 
kereseteinek eltérései, ebből 
következően eltéfő adóösszegei 
miatt dolgozónként más és más 
lehet a bruttósítási igény. A net�
tó keresetek változatlanságát —

változatlan teljesítmény esetén 
— csak úgy lehet elérni, ha 
minden dolgozó keresetét a sa�
ját bruttósítási százalékával 
emeljük meg. Ezt a módszert 
kell alkalmazni az alapbérnél, 
mint a keresetet meghatározó 
tényezőnél.

Bizonyos korrekciókat azon�
ban itt is szükséges érvényesí�
teni. így nem ismerhető el alap�
bérbruttósítás szempontjából, 
vagyis magasabb alapbérre va�
ló igényként az, ha valaki 
1987- ben;

•  valamilyen okból egyszeri 
jutalmat kapott, például kitün�
tetéssel járó pénzjutalmat,, 
törzsgárdajutalmat, vagy bár�
milyen címen jutalmat; továbbá

•  főmunkaidőn kívüli tevé�
kenységet vállalt, ennek a díja. 
Ilyen lehet például a szabad�
idős munka bármilyen válfaja 
utáni díjazás, mint például há�
lózatépítésnél a normaóránkén�
ti 40 forint, a központszerelési 
munkáknál a normaóránkénti 
30 forint, a hétvégi hírlapkézbe�
sítésnél az óránkénti 50 stb.

Ezek a kereseti elemek 
ugyanazt a munkát, ugyanazon 
a színvonalon teljesítő két dol�
gozó esetében a jelenleg reáli�
san megállapított alapbéreiket 
nem téríthetik el. Ezért az alap�
bérek bruttósítására közösen 
kialakított alapelv: valamennyi 
dolgozó személyi alapbérét (a 
törvény által előírt 310 forint 
bérpótlék alapbéresítése után) 
a főmunkaidőből származó, s 
egyszeri jutalommal csökken�
tett saját bruttósítási mértéké�
vel kell felemelni.

A többi bérelem

Az alapbéren kívüli bérele�
mek egy részének bruttósítását 
központilag végezzük, másik 
részének bruttósítása a közép�
fokú postaszervek feladata. 
Központilag azokat a béreleme�
ket változtatjuk meg, amelye�
ket a kollektív szerződés vagy 
valamilyen központi utasítás 
szabályoz. A középfokú posta�
szervek pedig az általuk függe�
lékben vagy más utasításban 
szabályozott elemeket kötele�
sek rendezni.

Az alapbéren kívüli elemek 
megállapításuk módja szerint 
lehetnek:

□ alapbértől függőek, vagy�
is az alapbér valamilyen száza�
lékában meghatározottak, és

O egyösszegűek, tarifálisak.
Az alapbér százalékában 

meghatározottak esetében 
könnyű a bruttósítás; ugyanis 
ha az alapbért bruttósítjuk, a 
tőle függő bérelem is automati�
kusan bruttósítódik. Gondot a 
tarifális elemek bruttósítása 
okoz. Hiszen ugyanazt a pótlé�
kot (például műszakpótlékot) 
eltérő nagyságú alapbérű dol�
gozók kapják, lehet azonban 
egyénenként megállapítani kü�
lönböző tarifákat, ez csak egy�
séges lehet. E gondolatmenet�
ből következik is az egyetlen le�
hetséges megoldás: a tarifális 
pótlék emelésének mértékét az

adott pótlékban részesülők 
egyéni keresétbruttósítási szá�
zalékát és pótlékösszegeit figye�
lembe vevő súlyozott átlagszá�
mítással kell megállapítani.

Vannak speciális bérelemek, 
mint például a teljesítménybé�
rek, hírlapárusok bérezése stb., 
ahol egyelőre még csak a gon�
dolkodás szintjénél tart az elő�
készítő munka.

A törvény egyértelműen 
megfogalmazza a nettó kereset�
szint tartását. A szakvezetők és 
a szakszervezeti vezető testüle�
tek egyöntetű törekvése, hogy 
ez minden dolgozónál megvaló�
suljon. A nettó keresetek alaku�
lásának figyelemmel kísérésé�
re, ellenőrzésére a fórumok há�
rom módszert vitattak meg, kö�
zülük egyiket sem fogadták el, 
így tovább kell keresni a legal�
kalmasabbat.

A bérarányok tartása
A bruttósítás bérigénye nem�

csak az egyén szintjén, hanem 
a vállalati, vagyis postaszervi és 
postaszinten is megjelenik. 
A középfokú postaszervek brut-  
tósított bázisbértömege úgy ala�
kítható ki, hogy minden egyes 
dolgozó 1987. évi felbruttósított 
keresetét összeadják. E tevé�
kenység során két feltételnek 
kell teljesülnie:

■ a bruttósítás bérigényét 
az e célra rendelkezésre álló 
forrás fedezze, s lehetőleg ne 
terhelje — a várhatóan amúgy 
is alacsony — 1988. évi bérfej�
lesztést; továbbá

■ a bruttósítás nem járhat 
együtt a középfokú postaszer�
vek bérpozíciójának átrendező�
désével. Ezért minden középfo�
kú postaszerv számára 1988- ra 
olyan bruttó keresetszintet kell 
meghatározni, amely az 1987. 
évi nettó keresetszintet eléri.

A további munkák már széle�
sebb körben folynak, mint az 
előkészítés során. November 9. 
és 13. között Balatonfenyvesen 
a Magyar Posta Központja 
munkagazdasági szakosztályá�
nak és a Postások Szakszerve�
zete közgazdasági osztályának 
munkatársain kívül a középfo�
kú postaszervek gazdasági 
igazgatóhelyettesei, munkaügyi 
vezetői, szakszervezeti titkárai 
és függetlenített közgazdasági 
felelősei is részt vettek azon az 
értekezleten, amelyen a kollek�
tív szerződés módosítási javas�
latait kialakították. Az értekez�
let résztvevőinek a feladata 
most az, hogy — a szakmával 
egyeztetett program szerint — 
az adózási rendszert és a brut�
tósítással kapcsolatos intézke�
déseket a kollektív szerződés, il�
letve a függelékek módosítása 
előtt a postás dolgozók minél 
szélesebb körével ismertessék 
és értessék meg.

Szakmai és szakszervezeti 
együttes törekvés, hogy az új 
adózási rendszer bevezetése a 
postás dolgozók körében a lehe�
tő legkisebb feszültséggel jár�
jon.

Tóth Pálné

Az egészségmegőrzés 
nemcsak pénzkérdés

Szomorú, lehangoló tények olvashatók ki az utóbbi években 
megjelent statisztikai évkönyvekből. Szomorú, mert a rideg szá�
mok arról vallanak, hogy valami nincs rendben életmódunkkal, 
hogy az egészségünk romlott az utóbbi évtizedben. Az olvasók bi�
zonyára ismernek környezetükben olyan férfit vagy nőt, aki 
egészségét nem kímélve hajtott, hogy családját fenntartsa, s egy 
pillanatig bizonyára megdöbbentek, amikor halálhírüket vették. 
Miért?! Kérdezhették magukban, élhettek volna még. S aztán to�
vább rohantak, esetleg éppen másodállásuk után, és nem vették 
észre, hogy ugyanazt a hibát követték el, mint társuk, akinek sír�
jánál megdöbbenten álltak.

N egyvenöt óta rengeteget fejlődött ez az ország, kiépült az 
egészségügyi hálózat, viszonylag könnyen és olcsón lehet 
gyógyszerhez jutni, a megélhetési probléma már csak az 

ország kevés polgárát nyomasztja, jobban élünk, mint őseink 
bármikor.

Jobban élünk?! Tudunk- e élni a megszerzett anyagi javak�
kal, ésszerűen használjuk- e fel, amit nagy nehezen megszerez�
tünk, gondolkodunk- e azon, hogyan kellene mindennapjainkat 
okosan eltölteni? Sajnos ezekre a kérdésekre többnyire nemmel 
kell válaszolni. A cigarettások megmosolyogják a dohányzást el�
lenzők figyelmeztetéseit, és füstölgő cigarettával kezükben hall�
gatják a tévéhíradót, amelyből arról értesülhetnek, hogy a férfi�
ak körében kétszeresére növekedett a tüdőrák okozta halál. 
Nagy hangon, söröskriglik és borospoharak mellett arról győzkö�
dik egymást, hogy az ivás nem is káros, és különben is kinek mi 
köze hozzá?! Pedig éppen a mértéktelen ivászat miatt az elmúlt 
időszakban ötszörösére emelkedett a májzsugorodásban meg�
haltak száma.

Fegyelmezetlenek és felelőtlenek vagyunk, s ezt látják tő�
lünk gyermekeink is. Ennek legmegdöbbentőbb bizonyonyítéka, 
hogy a 15 és 30 év közötti férfiak elsősorban foglalkozási és közle�
kedési balesetekben halnak meg. A munkahelyeken nem tartják 
be a munkavédelmi előírásokat, egy kézlegyintéssel elintézik a 
munkavédelmi oktatást, a figyelmeztetések egyik fülükön be, a 
másikon ki: hatástalanul peregnek le róluk. És a rohanás, az ide�
gesség megmérgezi a munkahelyi légk ?T ü re lm etlen ek  va�
gyunk egymáshoz, sokszor két forintért megfojtanánk a másikat 
egy kanál vízben.

Egyre többen kerülnek idegkimerüléssel táppénzes állo�
mányba, sokan nem bírva a hajszát, a nyomást, más meg�
oldást nem látva, önkezükkel vetnek véget életüknek. Az 

utakon egyesek úgy száguldoznak, mintha csak nekik építették 
volna, agresszívek, törtetőek, miként az életben is. Vajon mit je�
lent nekik az a szám, hogy a második világháború után többen 
haltak meg a világon közlekedési balesetekben, mint a nagy vi�
lágégésben fegyverek által?! Bizonyára sajnálkoznak és másokra 
mutogatnak. Es sajnos sokan másokra mutogatunk, mások sze�
mében észrevesszük a szálkát, magunkéban a gerendát sem. És 
miközben a csirkepörköltet vagy a töltött káposztát habzsoljuk, 
egy kézlegyintéssel elintézzük az orvos tanácsait, hogy korsze�
rűbben táplálkozzunk.

Szomorú és lehangoló a kép? Igen. De ha nem tartunk ma�
gunk elé tükröt, és nem vesszük észre saját hibáinkat, akkor soha 
nem fogunk változtatni a jelenlegi helyzeten. Tudom, nem lehet 
az egyént teljes mértékben felelőssé tenni, hiszen a megélheté�
sért sokat kell dolgoznunk, az is igaz, hogy a korszerű élelmisze�
rek ma Magyarországon többe kerülnek, mint a hagyományosak. 
Az is igaz, hogy a tömegsportot egyelőre főleg csak jelszavakkal 
támogatjuk, hogy meglehetősen kevés a sportolási lehetőség, és a 
jelenlegi életmódunkba se igen fér bele a mozgás. Az is igaz, 
hogy az államnak nagyobb gondot kell(ene) fordítani az egész�
ségügy fejlesztésére, dotálnia kell(ene) a korszerű élelmiszereket 

' gyártókat, hogy azoknak kifizetődő legyen olcsón piacra dobni a 
kímélő ételeket, több pénzt kellene fordítani a környezetszennye�
zés mérséklésére. Mindez igaz, és a kormányzat nem is tagadja 
mindezt, hiszen az egészségmegőrző programot éppen azért fo�
galmazta meg, hogy a helyzeten változtasson. Társadalmunknak 
ugyanis létérdeke, hogy egészséges emberek menjenek nap mint 
nap munkahelyükre, hogy a középkorú nemzedék megérje a 
nyugdíjkorhatárt.

D e nem lehet mindent az államtól várni, és mindig fölfelé 
mutogatni, az egyén felelőssége, felelősségérzete leg�
alább annyira fontos, mint az állami felelősség. Mert az 

semmibe nem kerül, hogy például a dohányzók kíméljék a nem 
dohányzókat, hogy az autótulajdonosok rendesen beállítsák a 
gyújtást, hogy kevésbé szennyezzék a levegőt. Az sem kerül sem�
mibe, hogy az utakon kíméljék egymást a gépkocsivezetők, és 
nem lehet pénzkérdés, hogy a munkahelyen türelmesebbek le�
gyünk egymáshoz. Hogy csak annyit dolgozzunk, ami nem teszi 
zilálttá, hajszolttá életünket — ezt a legnehezebb megvalósítani 
—, mert 2- 3 ezer forint havi plusz nem érheti meg, hogy szétzüll-  
jön a családunk, infarktust kapjunk, neuraszténiásak legyünk.

Végül is az egészségmegőrző program céljai jók, de tudjuk 
minden program csak annyit ér, amennyit meg tudunk valósítani 
belőle. Ehhez azonban nem szabad elfelejteni: mindannyiunkon 
múlik, hogy teljesüljön.

Udvarhelyi András



Vissza kell adnom valam it az em bereknek.. .

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Rudnai 
Bétónénak, a Malév nyugalmazott osztályvezetőjének, a 
postások nyugdíjas szakszervezeti bizottsága tagjának 80. 
születésnapja alkalmából, a szakszervezeti mozgalomban 
végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységének elis�
meréséül az Április Negyediké Érdemrendet adományoz�
ta. A kitüntetést Gricserné Heszky Enikő, szakszerveze�
tünk főtitkára adta át.

Dr. Rudnai Béláné — a bará�
tai, munkatársai által szeretett 
és tisztelt Piroska néni — 1907. 
október 25- én született Sajóvá-  
moson. Apjának kis szatócsüz�
lete volt a Borsod megyei falu�
ban, s mivel öt gyereket kellett 
felnevelnie, bizony szűkösen él�
tek.

— A mi falunkban alig akadt 
munkalehetőség, a közeli Mis�
kolcra pedig nem volt rendes 
közlekedés, így amikor a posta�
mesternő hívott, beléptem a 
postához — emlékszik vissza 
Piroska néni az 1920- as évek 
végén történt pályakezdésére.

Ami korántsem volt könnyű, 
hiszen évekig nem kapott fize�
tést, csak havi két pengő üzemi 
jutalékot, s ezért nemcsak a hi�
vatalban kellett kisegítenie a fő�
nökét, hanem a háztartásban is 
— azaz egy személyben cseléd 
is volt.

Mégis hű maradt a postához, 
s 1934- ben Debrecenbe került, 
ahol elvégezte a postakiadói 
tanfolyamot.

— Több faluban dolgoztam 
hivatali kisegítőként, aztán 
1939- ben Budapestre jöttem, 
Csepelen tudtam elhelyezkedni 
postakiadóként. De csak egy

hónapig voltam ott, mert ami�
kor megérkezett új munkahe�
lyemre a kísérő papír, amelybe 
be volt írva, hogy zsidó vallású 
vagyok, a postamester azonnal 
elbocsátott.

Csepelen került először kap�
csolatba az illegális kommunis�
ta párt aktivistáival, akik őt is 
bevonták a pártmunkába. 
A negyvenes években részt vett 
a háborúellenes, antifasiszta 
plakátok utcai ragasztásában, 
valamint hamis igazolványokat 
és más küldeményeket „postá�
zott” illegalitásban — és üldöz�
tetésben — levő elvtársainak.

A második világháború alatt 
dr. Rudnai Béláné Miskolcra 
ment, az egyik ottani postahiva�
talban kapott munkát. 1943 ele�
jén egy nőismerősének kérésé�
re — saját nevén — csomagot 
küldött az ismerőse fronton le�
vő munkaszolgálatos fiának, 
Ukrajnába, ami szigorúan tilos 
volt. Mivel a dolog kitudódott, a 
Kassai Postaigazgatóság vizs�
gálati osztályának közbelépésé�
re azonnali hatállyal elbocsátot�
ták a hivatalból.

— Nem éreztem magam bű�
nösnek, úgy éreztem, ezzel egy 
ártatlan embernek segítettem.

De hiába jártam Budapesten is, 
rajtam senki nem segített, nem 
vettek vissza a postához ..

Végül bejárónőként — akkor 
használatos szóval: cselédként 
— tudott munkát találni, így 
tartotta fenn magát. Egy isme�
rőse, volt kollégája édesanyjá�
nál vészelte át a legnehezebb 
időszakot, az 1944- es évet.

A felszabadulás után azonnal 
jelentkezett a Posta- vezérigazga�
tóságon, részt vett a romeltaka�
rításban. Ezután ismét vissza�
ment Miskolcra, az 1- es posta-  
hivatalba, ahol harmadmagával 
megalakította a kommunista 
párt első alapszervezetét. Ezzel 
egy időben a szakszervezet lét�
rehozásában is részt vett.

Dr. Rudnai Béláné 1948- ig 
volt Miskolcon osztályvezető és 
párttitkár, valamint kerületi 
szakszervezeti titkár. Ezt köve�
tően Budapesten elvégezte a 
központi pártiskolát, és az or�

szágos postás pártszervezet 
függetlenített munkatársa lett.
1949-  ben a Posta- vezérigazga�
tóság oktatási osztályvezetőjévé 
nevezték ki. Pártfeladatként
1950-  től a Repülőtéri Fenntartó 
Vállalat igazgatójaként dolgo�
zott, majd a Malév megalakulá�
sa után a repülőfenntartó osz�
tály vezetője lett.

Egy szerencsétlen véletlen 
miatt — sikertelen műtét követ�
keztében — fél szemére elvesz�
tette a látását, s 1957- ben rok�
kantnyugdíjas lett. Ez azonban 
nem vetett véget a köz szolgála�
tában végzett munkájának, hi�
szen majd három évtizede tevé�
kenyen részt vesz a nyugdíjas�
bizottság munkájában. Ma is — 
bár megmaradt szemével alig 
lát — hetente kétszer bejön 
szakszervezetünk művelődési 
központjába.

— Munka nélkül nem tudok 
élni, s amíg bírok csinálni vala�
mit, addig akarok dolgozni, se�
gíteni, hiszen vannak nálam 
elesettebb emberek, akik támo�
gatásra szorulnak — magyaráz�
za egyszerűen Piroska néni. — 
Úgy érzem, még vissza kell ad�
nom valamit az embereknek és 
a pártnak abból, amit én kap�
tam életemben emberségből, 
szeretetből elvtársaimtól, har�
costársaimtól . . .

Kívánjuk, hogy dr. Rudnai 
Béláné még sokáig bírja erővel 
és egészséggel annak az ügy�
nek a szolgálatát, amelynek 
egész életét szentelte.

F. S.

Az ifjúsági parlamentek előtt
A Minisztertanács határoza�

tának megfelelően a soron kö�
vetkező ifjúsági parlamenteket 
1988. június 30- ig kell megren�
dezni valamennyi közép-  és fel�
sőoktatási intézményben, vala�
mint az állami és gazdálkodó 
szervezeteknél. A Magyar Pos�
ta Központja a KISZ Központi 
Bizottságával, valamint a Pos�
tások Szakszervezetének köz�
ponti vezetőségével egyetértés�
ben vállalati utasítás keretében 
határozta meg a középfokú pos�
taszerveknek az ifjúsági parla�
mentek postai megszervezésé�
vel és lebonyolításával kapcso�
latos feladatait. (Az 1126/1987. 
MPK számú központi utasítás a 
Po. É. 34. számában jelent 
meg.)

A központi utasítás az egysé�
ges végrehajtás céljából keret�
jelleggel meghatározza a közép�
fokú postaszervek feladatait,

emellett teret hagy középfokú 
postaszerveknek a helyi sajá�
tosságok figyelembevételére. 
Az utasításnak megfelelően a 
Magyar Postán 1988. április 
20- ig kell megrendezni a parla�
menteket a középfokú posta�
szerveknél, biztosítva a fiatalok 
teljes körű, közvetlen részvéte�
lét. Ebből a célból az igazgató�
ságok, a központi szervek szük�
ség szerint többlépcsős parla�
mentet is szervezhetnek, min�
den olyan végrehajtó posta�
szervnél, amelynél önálló szak-  
szervezeti bizottság működik.

Az ifjúsági parlament vala�
mennyi — teljes és részmunka-  
idős — 30 éven aluli fiatal fóru�
ma. E korhatártól — 32 évig be�
zárólag — azoknál a postaszer�
veknél lehet eltérni, amelyek�
nél főleg főiskolai, illetve egye�
temi végzettségű fiatalok dol�
goznak. Az ifjúsági parlamen�

tek megrendezése állami fel�
adat, ennek megfelelően a Ma�
gyar Posta területén a gazdasá�
gi vezetők hatáskörébe tartozik.

Az ifjúsági parlamentek célja 
az, hogy fórumot teremtsenek a 
postai, postaszervi érdekeknek 
és az ott dolgozó fiatalok érde�
keinek megjelenítésére, egyez�
tetésére. Ezzel egyidejűleg 
olyan fórumok legyenek, ame�
lyek a fiatalokat is mozgósítják 
az MSZMP gazdasági- társadal�
mi kibontakozási programjának 
megvalósítására, a posta és a 
postaszerv VII. ötéves tervi fel�
adatainak végrehajtására. 
E célból a parlamentek meg�
rendezésekor a következőkre 
kell figyelmet fordítani:

— legyenek olyan tájékozta�
tó, tájékozódó, véleményt for�
máló és döntést hozó fórumok, 
amelyeken a szakvezetők a fia�
talokkal és közösségeikkel

együtt, aktív részvételükkel be�
szélik, és határozzák meg azo�
kat az intézkedéseket, amelyek 
helyzetük javítására szolgál�
nak;

— a tanácskozások a felvető�
dő gondok megoldásának mód�
jára irányuljanak;

— a parlamentek segítsék a 
fiatalokat és az őket tömörítő 
szervezeteket, közösségeket ab�
ban, hogy szerepet vállaljanak 
az elhatározott programok, fel�
adatok végrehajtásában.

A parlamentek megszervezé�
sével és lebonyolításával kap�
csolatban a gazdasági vezetők�
nek számos előzetes egyeztetési 
kötelezettségük van. Ezzel kap�
csolatban érdemes kiemelni, 
hogy a központi utasítás az ifjú�
sági parlamentek megrendezé�
sével kapcsolatban a szakszer�
vezeti ifjúsági tanácsoknak és 
tagozatoknak az illetékes 
KISZ- szervezetekkel azonos 
jog-  és hatáskört adott.

Biczó István

Az 1987. évi nemzetközi dele-  
gációcsere- tervünk keretében 
október 12—16. között fogadtuk 
a Finn Postások Szövetségének 
3 tagú vezető szintű küldöttsé�
gét.

A küldöttségben részt vett 
Pertti Yirkinen, a Postiliitto r. 
y. elnöke, Voitto Kor, autóbusz-  
vezető, a végrehajtó bizottság 
tagja és Kálevi Oksanen, szak-  
szervezeti tisztségviselő, a mo�
dernizálási ügyek felelőse.

A Finn Postások Szövetségé�
vel 1976- ban vettük fel a kap�
csolatot. Küldöttségek látogatá�
sára és megbeszélésekre ez ide�

ig 1977- ben, 1980- ban és 1983-  
ban Budapesten, 1978- ban,
1982- ben és 1985- ben Helsinki�
ben került sor. A mostani kül�
döttség ittléte alatt megbeszélé�
seket folytatott szakszerveze�
tünk vezetőivel. Gricserné
Heszky Enikő, főtitkár tájékoz�
tatást adott hazánk időszerű 
gazdasági, politikai kérdéseiről, 
a magyar szakszervezeti moz�
galomról, a Magyar Postának

és a Postások Szakszervezeté�
nek felépítéséről, feladatairól.

Rövid látogatást tettek a Ma�
gyar Posta Központjában, ahol 
dr. Oláh László, elnökhelyettes 
adott ismertetést a finn és a ma�
gyar postai kapcsolatokról, a 
nemzetközi postai együttműkö�
dés kérdéseiről, és a Magyar 
Posta jövőbeni feladatairól. El�
látogattak a Budapest vidéki 
Postaigazgatóság területére. Is�

merkedtek a Salgótarján 1- es 
Postahivatalj a Nógrád megyei 
Távközlési Üzem, Hollókő pos�
tahivatal szakmai, szakszerve�
zeti tevékenységével és a Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Bizott�
ságának munkájával.

Ezt követően mintegy 30 bu�
dapesti postásszakszervezeti 
tisztségviselő részére aktívaér�
tekezleten adtak tájékoztatást a 
finn postások életéről, a szak-  
szervezetek működéséről. A tá�
jékoztatás után konzultációra 
került sor.

A küldöttség magyarországi 
látogatását nagyon eredmé�
nyesnek ítélte meg. Kifejezték 
szándékukat a kapcsolat folyta�
tására és bővítésére. 1988- tól 
kezdődően évente váltakozva 
Budapesten és Helsinkiben 
egyhetes postásszakszervezeti 
szemináriumokat szerveznek, 
amelyeken a tisztségviselők 
kölcsönösen megismerkedhet�
nek a vendéglátó szakszervezet 
tevékenységével, az alkalma�
zott munkamódszerekkel és a 
potások munkakörülményeivel.

Társszervezetünk lépéseket 
tett egy olyan nemzetközi ta�
nácskozás megszervezésére, 
amelyen a skandináv és a szo�
cialista országok postásszak�
szervezeteinek képviselői a mo�
dem technika postai alkalmazá�
sának tapasztalatait vitatják 
meg.

Krakk József

KITÜNTETÉSEK
November 7- e alkalmából

Munka Érdemrend ezüst
fokozatú kitüntetést kapott Mundruczó Kornél tszb- titkár 
(Budapest vidéki Postaigazgatóság).

Munka Érdemrend bronz
fokozatot kapott Horváth Sándor szb- titkár (Posta Javító�
üzem), Kánya Gyula osztályvezető (Postások Szakszerve�
zete), Somogyi Szabolcs osztályvezető (Postások Szakszer�
vezete).

Szakszervezeti Munkáért arany
fokozatú kitüntetést kapott Bakos Emőné kszb- titkár (Sop�
roni Postaigazgatóság), Benda István felelős szerkesztő 
(nyugdíjas), Finta István tszb- tag (Pécsi Postaigazgató�
ság), Lakatos Albert tszb- tag (Szegedi Postaigazgatóság), 
Nagy Jenő tszb- tag (Debreceni Postaigazgatóság), dr. Né�
meth Adalberta politikai munkatárs (Postások Szakszerve�
zete), Vámos György főbizalmi (Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság).

Szakszervezeti Munkáért ezüst
fokozatot kapott Bartha Endre kszb- titkár (Miskolci Posta-  
igazgatóság), Maróti László politikai munkatárs (Szegedi 
Postaigazgatóság), Solti József kszb- titkár (Pécsi Posta-  
igazgatóság).

Szakszervezeti Munkáért Oklevelet
Ács Ferencné szb- tag (Magyar Posta Központja), Barics 
József Postás Sportkör elnökségi tagja (Pécs), Gyuricza 
Imre szb- elnök (Soproni Postaigazgatóság), Haraszti Re-  
zsőné főbizalmi (Hírlap-  és Postaszállítási Igazgatóság), Já�
nosi Vilmos Postás Sportkör szakosztályvezetője (Pécs), 
Pál Erzsébet szb- tag (Budapesti Postaigazgatóság), Regö-  
lyi Mária szb- elnök (Posta Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóság) kapott.

Fiatalok tanfolyama
A szakszervezeti ifjúsági ta�

nácsok és tagozatok megválasz�
tásával egyidős volt az az igény, 
hogy vezetőik megfelelő kép�
zésben részesüljenek. A június 
6- ai országos ifjúsági értekezle�
tünkön is több hozzászóló szor�
galmazta, hogy a helyi képzési 
formákon kívül szükség lenne 
központilag szervezett tanfo�
lyamra, amelyen a résztvevők 
„muníciót” kaphatnának fel�
adatuk ellátásához.

Ezek az igények találkoztak 
szakszervezetünk központi ve�
zetőségének szándékával, így 
1987. október 19—23. között 
tanfolyamot szerveztünk Mis�
kolc- Tapolcán. Ehhez az szmt 
oktatási központja ideális hely�
színnek bizonyult, minden 
helyben volt, a tanteremtől a 
komfortos szállásig, a könyvtár�
tól a klubszobáig és a büféig.

A huszonhat hallgató az or�
szág minden részéből érkezett 
fiatal volt, akik valamennyien a 
szakszervezeti ifjúsági munka 
választott tisztségviselői. A te�
matika összeállításánál arra tö�
rekedtünk, hogy a hallgatók az 
általános szakszervezeti ismere�
teken kívül tájékozottak legye�
nek napjaink aktualitásairól és 
a jövő tennivalóiról egyaránt. 
Ezért olyan előadókat igyekez�
tünk megnyerni, akik tudásuk�
kal, személyiségükkel képesek 
törekvéseinket segíteni.

Kitűnő előadást hallhattunk 
Gulyik Zsolt szmt- titkártól, aki 
a társadalmi- gazdasági kibonta�
kozást segítő szakszervezeti fel�
adatokról szólt, kiragadva an�
nak néhány fontos elemét. 
Nagy érdeklődés kísérte a Ma�
gyar Posta Központja munka�
társának, Mesterházi Tibomé-  
nak az előadását, aki a posta és 
a távközlés hosszú távú fejlesz�
tési koncepciójáról szólt. Kérdé�
sek özönével ostromoltuk Né�
meth Istvánnét, szakszerveze�
tünk osztályvezetőjét, aki elő�
adásában a szociálpolitika idő�
szerű kérdéseivel foglalkozott.

Késő estébe nyúlt a vita Rit�
ter Péternek, szakszervezetünk 
közgazdasági osztályvezetőjé�
nek előadása után, hiszen adó-  
és bérügyeinkben szeretne 
mindenki tisztán látni. Sáhó 
Sándomé, szakszervezetünk 
pénzügyi és gazdasági osztályá�
nak vezetője a tagdíjfizetési 
rendszer módosításáról, annak 
összefüggéseiről tartott elő�
adást, amely a nagy érdeklődés 
miatt a tervezett időtartam he�
lyett plusz egy órát tartott. Ér�
deklődéssel hallgattuk Biczó 
Istvánnak, a Magyar Posta

Központja munkatársának elő�
adását, aki a közelgő ifjúsági 
parlamentek rendezvénysoro�
zatáról és az azzal kapcsolatos 
feladatokról beszélt. Sok szó 
esett még hazautazás közben is 
Kissné Barabás Györgyinek, 
szakszervezetünk szervezési és 
káderosztálya főmunkatársá�
nak előadása kapcsán a káder�
munka jelenlegi helyzetéről és 
a tennivalókról.

Az előadások, majd az azt kö�
vető konzultációk az előadókat 
és a hallgatókat meggyőzték ar�
ról, hogy szükség van az őszin�
te szóra, s szeretjük, ha együtt 
gondolkodva váltunk szót kö�
zös ügyeinkről.

Az egész napos munka után 
az esték egy része is még az elő�
adások által erjesztett vita je�
gyében teltek, de jutott idő ki-  
kapcsolódásra is. Nem hagyhat�
tuk ki az őszi színeiben pompá�
zó park közepén lévő barlang-  
fürdő meglátogatását. Jártunk 
Miskolcon, ismerkedtünk a vá�
ros nevezetességeivel. Megnéz�
tünk néhány filmet' videón, 
majd zsíros kenyeret majszolva 
táncoltunk esténként, hogy a 
sok üléstől elfáradt tagjainkat 
kilazítsuk.

Az utolsó előtti nap gazdag 
programja valamennyi résztve�
vő számára bizonyára emléke�
zetes marad. Ebéd után elláto�
gattunk a Tervező és Műszaki 
Nyilvántartó Iroda épületében 
levő klubba. Itt először tájékoz�
tatást kaptunk az ott folyó szak�
mai és szakszervezeti munká�
ról, majd a helyi szakszervezeti 
ifjúsági munkával ismerked�
tünk. Áttekintést kaptunk az 
igazgatóság területén folyó ta�
gozati és tanácsi munkáról és a 
helyi fiatalok terveiről, gondjai�
ról. A jó hangulatú beszélgetés�
nek az vetett véget, hogy a Va�
sas Művelődési Házba jegyünk 
volt Zorán és Konc Zsuzsa 
hangversenyére.

A tanfolyam zárásakor meg�
állapíthattuk, hogy eredmé�
nyes, hasznos munkát végez�
tünk, amit a területi szakszerve�
zeti bizottság segítségének is 
köszönhettünk. Hazatérve min�
denkinek saját munkaterületén 
kell hasznosítania mindazt, 
amit egy hét alatt elsajátított.

Útjaink a tanfolyam végével 
elváltak, de elfogadtuk a mohá�
csi tagozatvezető, Bállá Csaba 
meghívását, és a busójárás ide�
jén náluk találkozunk újra és 
kiértékeljük az addig végzett 
munkát.

Földi Antal
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Mindennek a munka az alapja
Az MSZMP KB állásfoglalá�

sa alapján kidolgozott kor�
mányprogram, valamint a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsa által kialakított állásfog�
lalás meghatározta a gazdálko�
dó és társadalmi szervek részé�
re azokat a fő irányvonalakat és 
feladatokat, amelyek megvaló�
sításával megindulhat az or�
szágban egy olyan folyamat, 
amely kedvezőbb gazdasági 
helyzetet teremt. Ez megterem�
ti az alapját annak, hogy jobb 
körülmények között élhessünk. 
Természetesen ez nem egyik 
napról a másikra valósul meg, 
hanem csak több kemény év 
eredményeként érhető el. 
A programok megvalósítása — 
a céloknak, az iránymutatásnak 
megfelelően — a gazdálkodó 
egységek feladata. A Magyar 
Posta is elkészítette stabilizáci�
ós és kibontakozási munka-  
programját, melyben 1990- ig 
határozta meg a tennivalókat.

Mit jelent a program?
További feladatokat minden�

kinek saját munkaterületén. 
Felvetődik, hogy meddig lehet 
ezt fokozni akkor, amikor a 
többletmunka egyúttal nem 
nyújt azonnal jobb megélhetési 
körülményeket. Megítélésünk 
szerint csak néhány éven ke�
resztül nem, illetve csak úgy, 
ha már a kezdetén tapasztalha�
tó az, hogy ezt a feladatot min�
denki, minden szinten komo�
lyan veszi, és úgy végzi munká�
ját, hogy a stabilizációval szinte 
egy időben látszanak a kibonta�
kozás, a fellendülés jelei is.

A Postások Szakszervezete 
mindezeket figyelembe véve a 
Magyar Posta kibontakozási 
programját támogatja és szer�
vezetén keresztül mozgósít an�
nak végrehajtására. Ahhoz 
azonban, hogy mozgósítani le�
hessen, szükséges, hogy vala�
mennyi postás dolgozó megis�
merje a programot, úgy, hogy 
abbpl már a saját feladatait is 
érezze, tudja. Ennek megvalósí�
tásához elengedhetetlen, hogy 
a postaszervek (igazgatóságok,

végrehajtó szervek) kidolgoz�
zák a programon alapuló saját, 
közérthető feladattervüket.

És itt igen nagy hangsúlyt 
kell fektetni a közérthetőségre, 
azért, hogy a végrehajtásban 
részt vevő valamennyi dolgozó 
egyértelműen tudja, mit kell 
tennie, mit várnak tőle. Ha ezt 
meg tudjuk valósítani, akkor el�
érhető, hogy a jelenlegi feszített 
ütemű VII. ötéves terv feladatai 
mellett a programban foglaltak 
is megvalósuljanak. Azért is 
van meg ennek minden realitá�
sa, mert ez a program döntően 
olyan feladatokat tartalmaz, 
amely tovább segíti a fő cél, a 
VII. ötéves terv megvalósítását.

A dolgozók feladata
A mérhető és egyértelműen 

számon kérhető feladatokon túl 
a program nagy hangsúlyt he�
lyez — és a szakszervezetek ezt 
messzemenően támogatják — a 
közönségszolgálat emberi, úgy�
nevezett szubjektív tényezőinek 
fejlesztésére. Ez pedig nem 
más, mint az udvarias kiszolgá�
lás, a kulturált magatartás. Je�
lenleg úgy tűnik, hogy ezt a ré�
szét feladatainknak dolgozótár�
saink még túlzottan nem érzé�
kelik, nem fektetnek rá megfe�
lelő hangsúlyt.

A Magyar Posta olyan szol�
gáltató vállalat, amely „termé�
keit” saját „üzleti” hálózatán 
keresztül, közvetlenül adja el az 
igénybe vevőknek. Felvetődik a 
kérdés, hogy milyen a jó keres�
kedő. Megítélésünk szerint ezt 
mindenki tudja. Olyan, ami�
lyent mi elvárunk egy üzletben, 
áruházban, kiszolgálásunk al�
kalmával, amikor mi vagyunk a 
vevők. Csak a különbség az, 
hogy ott a kereskedő a más vál�
lalatok által gyártott terméke�
ket kínálja, és mi, vevők el is 
várjuk, hogy azt ismerje és kí�
nálja.

A postásoknak saját „termé�
keiket”, szolgáltatásaikat kell 
kínálniuk, és ez még nagyobb 
felelősség. Még jobban elvárha�
tó, hogy ismerjék a szolgáltatá�
sokat, és így útmutatást, segít�
séget tudjanak adni az igénybe

vevőknek, közérthetően, nem 
idegesen és nem a belső postai 
szabályzatokra hivatkozva.

Igaz, hogy munkánk ezen ré�
szének eredményei közvetlenül 
nem mutathatók ki, de a közvé�
lemény formálásában, a postai 
munka megítélésében megha�
tározó jelentősége van.

A pénzigényes műszaki fej�
lesztéseket, beruházásokat nem 
minden esetben érzékeli a la�
kosság, sőt, sok esetben csak 
azt látja, hallja, hogy a Magyar 
Postának, az államnak ez 
mennyibe került. Azt azonban 
rögtön észreveszi, ha körülte�
kintő, előzékeny kiszolgálást 
kap, és így a munkánkat ezen 
keresztül értékeli jónak, vagy 
esetleg nem megfelelőnek.

A kedvező lakossági megíté�
lés pedig számunkra elenged�
hetetlen, mert eredményeink 
attól függnek, hogy a lakosság 
mennyire veszi igénybe a posta 
szolgáltatásait, illetve azokat mi 
mennyire tudjuk ajánlani és 
„eladni”. Ehhez kell valameny-  
nyi postás dolgozó helytállása, 
munka-  és szakmaszeretete, 
amely a feladatok teljesítésé�
nek, a postai bevételek növelé�
sének, és ebből következően a 
postások életkörülményeinek 
alapja és meghatározója.

Ezen túlmenően olyan körül�
mények szükségesek — de csak 
ezeken keresztül érhetők el —, 
amelyek a postát igénybe ve�
vők és a postás dolgozók ké�
nyelmét szolgálják. A postás 
dolgozók kulturált ellátását, a 
szociális ellátás fejlesztését 
szakszervezetünk mindig kie�
melten kezelte, mert meggyőző�
désünk, hogy ez visszahat a 
postás dolgozók teljesítőképes�
ségére és befolyásolja munka�
helyi közérzetüket. A szociálpo�
litika lehetőségei azonban 
nagymértékben függnek a nép�
gazdaság, a posta gazdálkodá�
sának eredményességétől. 
A következő években tehát 
olyan szociálpolitikát és ellátást 
tartunk szükségesnek, ami az 
eddigieknél jobban differenciál 
egészre, csoportra és rétegre.

Barabás Györgyi

A társadalmi és gazdasági 
életünkben zajló változások 
mindannyiunkat érintenek, ha 
nem is azonos mértékben. így e 
változások részesei a szakszer�
vezeti tisztségviselők, testületek 
is. Társadalmi rendünk lénye�
géből adódó kötelességünk a 
demokrácia szüntelen mélyíté�
se, szélesítése.

A dolgozóknak mindig is ele�
mi igényük volt, hogy szólhas�
sanak saját sorsuk, munkakö�
rülményeik javításáért. Most ez 
nemcsak igény, hanem köteles�
ség is. A ma követelménye, 
hogy a szervezett dolgozókat 
érintő kérdésekben nem szület�
hetnek a fejük fölött döntések, 
saját dolgaikról. Ezeket a dolgo�
kat is értjük az alatt, hogy fo�
kozni kell a szakszervezeti ve�
zető testületek „alulról jövő” 
meghatározottságát.

Az előzőekből következően 
mozgalmi munkánkban a hang�
súly továbbra is a munkahelyi 
kollektívákra, a bizalmicsoport-  
életre, tevékenységükre helye�
ződik. A szakszervezeti mozga�
lom legkisebb egységeiben, a 
bizalmicsoportokban különös 
jelentőségűek azok a témák, 
amelyeket az év utolsó idősza�
kában vitatnak meg. Nem 
mindegy, hogy ezekről a kérdé�
sekről miként vélekednek a 
postás dolgozók, s a társadalmi 
életünkben folyó változások ha�
tásai miképp jelennek meg a bi�
zalmicsoportokban .

Van tennivaló bőven

A Postások Szakszervezete 
lényegesnek tartja, hogy a tiszt�
ségviselők, aktívák jól értsék, a 
gyakorlatban jól alkalmazzák 
azokat a módszereket, amelyek 
elősegítik a társadalmi, gazda�
sági kibontakozás, a mozgalmi 
célok helyi megvalósítását.

A változások közvetlen hatá�
sai a bizalmicsoportokban je�
lentkeznek, ott érzékelhetők, 
ezért a helyi kollektívákban 
kell elsősorban azok megoldá�
sát keresni. Ma nagy szükség 
van a kezdeményezésekre, a jó 
elgondolásokra, az előremutató 
javaslatokra. Mindezek meg�
születését segítheti a kollektív 
gondolkodás, felelősségérzet, az 
együvé tartozás, a párbeszéd el�
mélyítése. Jó alkalmak minder�
re a most tartandó bizalmicso-  
port- értekezletek, amelyek gaz�
dag tartalommal a munkahelyi 
kollektíva érdeklődésének kö�
zéppontjába kerülhetnek.

A tartalom egyik része az ér�
tékelés, a számvetés a csoport 
munkájáról, vagyis a bizalmi 
beszámolója. A másik nagy té�
ma a megoldandó feladatok ka�
tegóriájába sorolható, melyek�
ben a cselekvés alappilléreit 
kell meghatározni;

•  a kibontakozási program 
igényli, hogy a csoport tegye 
mérlegre, hogy eddig mit tett, 
és a továbbiakban mit tud tenni 
a jobb és színvonalasabb mun�
káért;

9  a mozgósításnak, az agitá-  
ciónak minden szakszervezeti 
tagra ki kell terjednie, minden 
postás dolgozó agyára és kezére 
szükség van. Elő kell segíteni 
az emberi tényezőkben rejlő 
tartalékok felszínre kerülését.

Van program, de itt kell 
konkréttá tenni személy sze�
rint, kinek mi a feladata. Önma�
gunkkal szemben milyen köve�
telményt állítunk, mert hite�
lünknek egy biztosítéka van, a 
személyes példamutatás.

Mit vár a tagság

A tagság érdeklődéssel várja, 
hogy a magánszemélyek jöve�
delemadójának bevezetése mi�

lyen következményekkel jár, 
hogy a tulajdonképpeni bruttó�
sítás a gyakorlatban mit is je�
lent. Hogyan érvényesül a kö�
vetkező évben a nettó kerese�
tek szinten tartása, azonos 
munkateljesítmény mellett. 
Ezekkel szorosan összefügg a 
kollektív szerződés és a függe�
lékek módosítása, főleg azok 
gyakorlati érvényesülése és ha�
tása a tagságra. A szervezeti 
élet időszerű kérdései között 
szerepel a tagdíjfizetés módosu�
lása.

Mindezek olyan témák, ame�
lyek ma a bizalmicsoportok ér�
deklődésének középpontjába 
kerülnek, s ezekre fel kell ké�
szülniük a bizalmiaknak és va�
lamennyi tisztségviselőnek.

Nem könnyű, de el kell fo�
gadni, hogy ma egy nagyobb 
közösség gondját kell erőtelje�
sebben felvállalnunk, amikor 
az MSZMP Központi Bizottsá�
gának és a kormánynak a ki�
bontakozási programját segít�
jük.

Alapfeladat a tagság tájékoz�
tatása. Úgy is lehet mondani, 
hogy ma még nagyobb szükség 
van a valós helyzetet bemutató 
párbeszédekre. A cél, hogy 
minden csoporttag értse és tud�
ja, hogy mit kap a mozgalomtól 
és mire számíthat. Nyíltabbá 
kell tenni az ilyen irányú kérdé�
sek tisztázását, nemcsak azt, 
hogy mit kapok, hanem azt is, 
hogy mint szervezett dolgozótól 
mit vár tőlem a mozgalom.

A mostani helyzetben mit 
vállalhat fel a szakszervezeti 
mozgalom? A nyütságot, az 
őszinte párbeszédet, ezáltal a 
feszültségek feltárását, segítsé�
get a kivezető utak kimunkálá�
sához. A tagság felé vezető bi�
zalom útjának megtisztítását, az 
egyes emberek tiszteletét.

Mit vár a tagságtól a mozga�
lom? Közös akaratot és cselek�
vést.

Kánya Gyula

Ifjúsági klubtalálkozó
A nyíregyházi Krúdy Gyula 

Ifjúsági Klub október 9—10— 
11- én területi ifjúsági klubtalál�
kozót rendezett a postaigazga�
tóság területén működő ifjúsági 
klubok részvételével. A találko�
zón 50 fiatal vett részt.

Az előkészületi munkában és 
a lebonyolításban segítséget 
nyújtottak az ifjúsági tagozatok 
és a KISZ- szervezetek vezető�
ségei. Péntek délutántól postás�
fiatalok vették birtokukba a 
sóstói KISZ- tábor egy részét, s 
azonnal otthonosan érezték ma�
gukat, ahogy az a postásokra 
általában jellemző.

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vettek a nyíregyházi pos�
taszervek szakmai és társadal�
mi vezetői. A területi szakszer�
vezeti bizottság képviselője nyi�
totta meg a találkozót. S azután 
indult a zene, az ismerkedés. 
Ilyenkor olyan sok a megbe�
szélni való, hogy senki sem 
gondol a múló időre.

Szombat reggel azonban kö�
nyörtelenül megszólalt az éb�
resztő. Valamennyien talpon 
voltak, és kíváncsian, érdeklő�
déssel várták Decsi Lászlóné, 
megyei klubtitkár előadását, 
ami végül is felért egy tapaszta�
latcserével, hiszen a fiatalok a 
gyakorlati kérdésekre is választ 
kaptak. Ezután került sor a vá�
rosnézésre, amelyen a résztve�

vők megismerhették Váci Mi�
hály oly nagyon szeretett „sző�
ke városát”.

Ebéd után elkezdődött a 
„vérre” menő küzdelem, a vá�
rosok közötti vetélkedő. Ezen 
voltak tréfás játékok, ügyességi 
számok, s főzőtudományból is 
vizsgázni kellett. A vetélkedőt 
Debrecen nyerte a házigazda 
nyíregyháziak előtt. Az estének 
is volt egy fénypontja: mester�
szakács irányításával készítet�
ték el a vacsorát, természetesen 
bográcsban. Ez sokkal ízlete-  
sebb volt, mintha a legfino�
mabb menüt szolgálták volna 
fel egy étteremben, hiszen ön�
maguk készítették. És ismét 
megszólalt a zene: már senki 
nem volt fáradt, újra lehetett 
táncolni. Vidámságból, ötletek�
ből és nem utolsósorban fe�
gyelmezettségből jelesre vizs�
gáztak fiataljaink.

Sajnos jött a vasárnap, s mint 
minden, a klubtalálkozó is las�
san a végéhez közeledett. Volt 
még azért idő a szép októberi 
napsütésben sétálni a tóparton 
a sóstói öreg fák alatt. Délután 
elérkeztek a búcsú pillanatai, 
reméljük valamennyien élmé�
nyekkel gazdagodva indultak 
haza, hogy hétfőn újult erővel, 
felelősséggel kezdjék minden�
napi munkájukat.

Palicz Mária

Az információs 

jelentésekben 

kérdezték

A postás dolgozók körében 
többen méltánytalannak érzik 
az óvodai, illetve napközis térí�
tési díjak jelenleg alkalmazott 
kategóriáit. A mai gazdasági vi�
szonyok között egy 4 tagú csa�
lád 10 ezer forintot elérő összjö�
vedelme nem feltételez olyan 
életszínvonalat, amely az egyik 
legmagasabb díjfizetési kategó�
riába való tartozást indokolná.

A postások felvetését továb�
bítottuk a'SZOT közgazdasági 
és életszínvonal- politikai osztá�
lyára, ahonnan a következő vá�
lasz érkezett:

„A felvetett kérdés rendezé�
sével teljes egészében egyetér�
tünk. A jelenlegi jövedelemka�
tegóriák felső határát több 
mint 20 éve állapították meg, 
így ma már nem tölti be a 
tényleges differenciálás szere-

r .  f fpet.
Tájékoztatásul elmondták 

még, hogy a gyermekintézmé�
nyek térítésdíjrendszerének fe�
lülvizsgálata folyamatban van, 
és várhatóan 1988. első félévé�
ben módosítják. A módosítás�
nál figyelembe veszik a felve�
tett észrevételeket.

K. Sz. M.

Új forma: a levelező oktatás
Akik az alapszervezeteknél 

tisztségviselői oktatás szervezé�
sével rendszeresen foglalkoz�
nak, találkozhattak a feladattal, 
hogy az 1987/88- as oktatási tan�
évben „kísérleti jelleggel” a le�
velező oktatás bevezetését ter�
vezzük. A munkaidő védelme, 
kímélése ugyanis szükségessé 
teszi a szakszervezeti tisztségvi�
selők képzésében is a levelező 
oktatást. A „kísérleti jelleg” 
megfogalmazás csak saját, pos�
tai oktatási viszonyaink és mód�
szereink között helytálló, hiszen 
ezt az oktatási formát már 
egyes — más ágazati — szak-  
szervezetek eredményesen al�
kalmazzák.

Ebben az oktatási évben az 
alapszervezeti szb- titkárok kép�
zésében a levelező oktatás — 
kísérletképpen 20 fővel —, az 
alapszervezeti szvb- elnökök 
képzésében pedig részben leve�
lező jellegű oktatás megvalósí�
tására törekszünk. Mindkét ok�
tatási formában egyelőre csak 
budapesti alapszervezetek tiszt�
ségviselői vesznek részt. Az 
szvb elnökök képzése a hagyo�
mányos előadásos módszerrel, 
de a délutáni órákban, heti egy 
alkalommal történik 8 héten ke�
resztül.

A tulajdonképpeni új mód�
szert az szb- titkárok képzésénél 
alkalmazzuk; képzésük távok�

tatásos levelező módszerrel tör�
ténik. Ez a módszer különbözik 
a felnőttoktatásban ismert leve�
lező oktatástól, mert ez a részt�
vevők előre meghatározott 
program szerinti önálló, egyéni 
tanulására épül. Az egyéni ta�
nulást az előre megadott tan�
anyag és különböző segédanya�
gok, módszertani levél, útmuta�
tók, munkafüzetek, feladatla�
pok irányítják.

A résztvevők a tananyag, a 
jegyzet tanulmányozása után 
feladatokat oldanak meg, s azo�
kat meghatározott időre konzu�
lensüknek — jelen esetben a 
tszb- titkámak — megküldik. 
A feladatokat a konzulensek ér�
tékelik, s az „oktatási napon” a 
hallgatókkal közösen megvitat�
ják, tisztázzák az egyes kérdé�
seket, megbeszélik a tapasztala�
tokat, majd a tanfolyamhallga�
tók felkészítést kapnak a követ�
kező témakör feldolgozásához, 
mely egyéni tanulásukat irá�
nyítja.

A távoktatás és levelező mód�
szer folyamata röviden ennyi, 
de távolról sem ilyen egyszerű.

Az egész levelező oktatás elő�
készítése, szervezése összehan�
golt munkát kíván a tanfolyam�
hallgatóktól, a konzulensektől, 
de az oktatást szervezőktől is. 
A levelező oktatás alapvető jel�
lemzője az oktatás közvetett jel�

lege. Ez azt jelenti, hogy a tanu�
lók a kapott útmutatások alap�
ján önállóan, tankönyvből és 
szakirodalomból képzik magu�
kat. Ezáltal a tanulóknak na�
gyobb a szabadságuk, mert a 
nekik legjobban megfelelő idő�
ben és helyen tanulhatnak. 
Ugyanakkor a résztvevőktől 
nagy . akaraterőt, elhatározást 
követel meg, hiszen a minden�
napi ellenőrzés nélkül is folya�
matosan, rendszeresen kell ta�
nulniuk. Az elsajátított ismere�
tek alapján töltik ki a feladatla�
pokat, s ez egyúttal az önellen�
őrzést is jelenti.

A konzulensek feladata, hogy 
elősegítsék az anyag jobb meg�
értését, elsajátítását, a szervező�
ké pedig a tanfolyam jó előké�
szítése, zavartalan lebonyolítá�
sa.

Az eredményes munkát a jó 
előkészítés, szervezés is befo�
lyásolja, segíti a nyugodt és 
megértő családi környezet, de 
meghatározó az oktatásban 
részt vevők egyéni tanulása. (A 
tanulás mellett a határidők fi�
gyelemmel kísérése és betartá�
sa.)

Formájában új ez az oktatás; 
nagyobb energiát, több munkát 
igényel minden résztvevőtől, de 
megalapozottabb tudást, isme�
retet ad.

Berze Ferencné

Kedves Postás Szülők! 

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

A Magyar Posta fontos feladatot tölt be a nép�
gazdaságban a belföldi és a nemzetközi postai 
és távközlési forgalom lebonyolításával. E sokré�
tű feladat csak jól képzett szakemberekkel látha�
tó el.

Az általános iskolák Vili. osztályos tanulóit ez�
úton tájékoztatjuk, hogy a Postaforgalmi Szak-  
középiskolában (Budapest V., Irányi u. 3., II. 
emelet. Levélcím: Budapest, postafiók 3. 1360) a 
korszerű általános műveltséggel együtt posta-  
forgalmi képesítést is kapnak. Az iskola elvégzé�
se a postai bérrendszer II. szakcsoportjába való 
besorolásra ad lehetőséget. Jelenleg a kezdő 
havi bér (Budapesten) 3500—3700 forint és a 
pótlékok. A középiskolai tanulók — már az első 
évben is — szerződést köthetnek a különböző 
postaszervekkel társadalmi tanulmányi ösztön�
díjra, melynek összege — a tanulmányi ered�
ménytől függően — havonként 300—500 forint.

A végzett tanulók — az érettségi bizonyítvány 
birtokában — különböző postaforgalmi munka�
körökben, valamint adminisztrációs munkaterü�
leteken dolgozhatnak. Lehetnek egyesített felve�
vők, pénzfelvevők, főpénztárosok, rendszeres 
helyettesek, forgalmi előadók, I—III. osztályú hi�
vatalok vezetői stb.

Megfelelő munkaviszony eltelte után a felső�
fokú postaforgalmi és egyéb szaktanfolyamokon 
tovább képezhetik magukat, s minősített munka�
körbe kerülhetnek. Az iskolában érettségizett ta�
nuló jogosult bármely felsőoktatási intézménybe 
továbbtanulásra jelentkezni, de szakirányú to�

vábbtanulást elsősorban a Közlekedési és Táv�
közlési Műszaki Főiskola (Győr) nyújt, üzemmér�
nöki képesítéssel.

Tanulóink már az első évben a Magyar Posta 
kollektív szerződésében meghatározott juttatá�
sokban részesülnek (távíró- , távbeszélődíj- ked�
vezmény, díjmentes csomagszállítás).

Az I—II—III. osztályos tanulók minden tanév 
végén — díjazásért — kötelező 3 hetes postahi�
vatali gyakorlaton vesznek részt.

Az iskolai KISZ- szervezet hatékonyan segíti a 
tanulók politikai fejlődését. Énekkar, szakkörök 
szolgálják a tanulók esztétikai nevelését, bő le�
hetőséget nyújtva a tanórán kívüli ismeretszer�
zésre. A Postás Művelődési Központ is hozzájá�
rul a tanulók önképzéséhez. Több sportágban 
versenyszerű tevékenység folyik, amelyet a Pos�
tás Sport Egyesület támogat.

Az iskolánkba való felvételt az általános iskola 
útján, az ebből a célból kitöltött jelentkezési la�
pon lehet kérni. Az iskolánk mellett működő 
Sziklai Sándor és József Attila Kollégium az arra 
szociális szempontból legjobban rászoruló tanú- ' 
lóknak kollégiumi elhelyezést nyújt. A kollégiumi 
igényt a jelentkezési lapon kell jelezni.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon iskolánkat az 
első helyen jelölje meg! A felvétel elbírálásánál a 
postásszülők gyermekei — azonos pontszám 
esetén — előnyt élveznek.

A postai munkára kedvet érző tanulókat szere�
tettel várja

a Postaforgalmi Szakközépiskola

Postás Dolgozó 3

Rólunk van szó



Utószezonban is lehet 
igen kellemesen üdülni

Mikor beléptem az üdülő tár�
salgójába, úgy éreztem magam, 
mintha egy elegáns, négycsilla�
gos szálloda halijában lennék. 
Süppedő szőnyegek, kényelmes 
fotelok, pamlagok, ragyogó tisz�
taság, rend, halk, úgynevezett 
nosztalgiazene, színes televízió, 
video, elegáns büfé nagy vá�
lasztékkal, szolid árakkal, az 
asztal körül vidáman anekdotá-  
zó üdülő postások. Mert bár 
már erősen szeptember végén 
járt az idő és ez volt az utolsó 
turnus, a kint zuhogó esőre rá 
sem hederítve mindenkinek jó�
kedve volt, és egymás szavába 
vágva mesélték az előző napon 
tartott „görbe est” vidám ese�
ményeit. Mert itt üyen is van 
minden turnus részére, zenével, 
tánccal, sok- sok ötlettel és vi�
dámsággal. A jó hangulatról a 
gondnok, a mindenkihez figyel�
mes, kedves, ötletekben igen 
gazdag Barta Endre gondosko�
dik, aki egyben a mezőkövesdi 
kszb titkára is. Aki itt üdült, 
csak dicsérni tudja páratlan 
gondoskodását.

így nyilatkozott Paréj Mi-  
hályné és Tavasi Jánosné Bu�
daörsről, és lelkemre kötötték, 
írjam meg, hogy nagyon jól ér�
zik itt magukat, tolmácsoljam 
ezúton is köszönetüket az szb-  
nek. De így mondott véleményt 
Dávid Lászlóné is Sárospatak�
ról, valamint Domokos Lajos és 
felesége Gonda Józsa, akik itt 
tartották — éppen azon a bizo�
nyos „görbe estén” — 5 éves 
házassági évfordulójukat, mely�
nek érdekessége, hogy az 5 
éves férj 82, az 5 éves feleség

pedig 72 éves. A pálházi Szuet-  
ta Győzőék igen meg vannak 
elégedve, és a kisiparos férj kü�
lön megköszönte, hogy postás 
felesége mellett részt vehet eb�
ben a nagyon kellemes üdülés�
ben. Bodnár Bertalanná 
Prügyről jött, és lelkesen mesél�
te, hogy a gondnoknak még ar�
ra is kiterjedt a figyelme, ne�
hogy túlzottan kondicionálja 
magát (az evéssel) és ez „kar�
csú” testalkatát veszélyeztesse. 
A Dzsudzsák házaspár és Adá-  
csi Györgyné Hatvan hivatal�
ból szintén igen élvezi az itteni 
kikapcsolódást, és visszavágy�
nak jövőre is.

Nem kis örömömre itt talál�
tam rá — több mint 40 év után 
— első főnökömre, Istvánfalvi 
Antalra, aki feleségével, Erzsi�
kével együtt Budapestről jött a 
mezőkövesdi üdülőbe. István�
falvi Antal úgy nyilatkozott, 
hogy igen jót tesz az ízületeinek 
a gyógyfürdő. Daróczi Sándor-  
né, aki 20 évig dolgozott a nagy-  
rozvágyi postán, szintén igen 
jól érzi magát itt. így aztán nem 
is lehet kétségbe vonni Lengyel 
Istvánná állítását, hogy utósze�
zonban is lehet igen kellemesen 
üdülni, és ezt sokan azért nem 
hiszik el, mert még nem próbál�
ták.

A postásüdülőben mindenki 
kap megérkezéskor a gondnok�
tól egy felmutatóra szóló bérle�
tet, mely a fürdők korlátlan 
igénybevételére jogosít. Az 
üdülőben hetenként két alka�
lommal van orvosi rendelés. Az 
orvos — ha szükség van rá — 
javaslatot ad különböző (egyéb�

ként költséges) díjmentes 
gyógyfürdői kezelésre.

Az üdülőben 21 kétágyas és 4 
négyágyas szoba, valamint 3 
társalgó van. Külön jól felsze�
relt konyha áll a beutaltak ren�
delkezésére. Minden társalgó�
ban színestévé nyújt szórakozá�
si lehetőséget. Ha videovetítés 
van, ez mindhárom társalgó 
képernyőjén látható. Minden 
szobában van rádió, sőt a „B” 
épület szobái kisképernyős té�
vékészülékekkel is el vannak 
látva. Kártyázással, sakkal, tár�
sasjátékkal, tekézéssel, asztali-  
tenisszel és biliárdozással is le�
het szórakozni. Az olvasni vá�
gyók a könyvtárban válogathat�
nak a könyvek között. A gyere�
kek kedvükre hintázhatnak.

Ez az üdülő nemcsak a ma�
gyar postások körében vált 
népszerűvé, hiszen az idén 
ugyanúgy, mint előző években, 
NDK- beli és szlovák postások 
is üdültek itt több turnusban, 
és igen jó véleménnyel tértek 
vissza hazájukba. Egyébként 
ezt állítja Zima János és felesé�
ge, akik nem postások, hanem 
SZOT- beutalóval jöttek Sződli-  
getről a mezőkövesdi üdülőnk�
be. De ezt bizonyítják a vendég�
könyvi bejegyzések és a gond�
noknak írt levelek is.

Jövőre új, fedett fürdő épül. 
A gondnok javaslata az, hogy 
kezdjék meg az üdülést egy hó�
nappal előbb, és egy hónappal 
később fejezzék be. Én azt hi�
szem, a javaslat beválna.

Mi kell hát ahhoz, hogy utó�
szezonban is igen kellemesen 
lehessen üdülni? Úgy gondo�
lom három dolog: jól felszerelt 
üdülő, vidám társaság és olyan 
talpraesett, figyelmes gondnok, 
mint Barta Endre.

Horváth Dezső

C salódás
Ede, teljes nevén Demetepete 

Ede, a Mentőötlet- raktározó 
vállalat fő  segédelőadója, már 
hosszabb idő óta udvarolt 
Ibolykának, a bájos, és még 
mindig elég fiatal asszonynak, 
aki idestova tizenegy esztende�
je vált el az urától, pontosan 
azon a héten, amikor Edét 
megismerte.

A válás oka: elviselhetetlen 
gorombáskodás és durvaság.

Ede pont az ellenkezője volt. 
Finom lélek, csupa gyengédség. 
Ibolyka éppen ezt szerette meg 
benne, brüsszeli csipketerítő-  
höz hasonlította. Ez a lehelet-  
szerű finomság, ez a szuper lel�
ki intelligencia olyannyira sa�
játja volt ennek a félkopasz, 
nem egészen fiatal agglegény�
nek, hogy bizony Ibolykának 
időnként biztatnia kellett, ud�
varlási módszereinek „kifeje�
zőbb ” gyakorlására.

Demetepete Ede későn érő 
gyerek volt, még most is várt a 
teljes beérésre, túl a 42. 
évén . . . Nősülésre még nem 
gondolt, de a vőlegénységig 
már eljutott.

Épp ezért állt meg Ibolyká�
ban majdnem az ütő egyik dél�
után, amikor séta közben, vé�
letlenül az egyik sarkon meg�
látta imádott Edéjét. Nem 
akart hinni a szemének . . . 
Még egyszer visszafordult 
diszkréten, nehogy észrevegye 
őt vőlegénye. Ede! Igen ez ő! 
Az ő Edéje, mégpedig olyan 
helyzetben, amit korábban ne�
hezen lehetett volna feltételez�
ni erről a „csipkefinom” lélek�

ről. Nahát! Ez minden képzele�
tet felülmúl. „Eddig álarcban 
járt és a halk mimózát csak 
játszotta ?” — kérdezte önmagá�
tól. „Hiszen eddig nem ezt ta�
pasztaltam nála” — mormolta 
maga elé. Most úgy látta ezt a 
valamikor „finom léleknek” is�
mert férfit, mintha valameny-  
nyi durvaság belé szorult vol�
na . .  .

Demetepete Ede ezalatt — 
mit sem sejtve Ibolyka jelenlé�
téről durván átkozódott. A leg-  
válogatottabb szitkokat szórta 
valakinek, vagy valakiknek az 
összes le-  és felmenőire, sokszo�
rosan felülmúlva a nagy rutin�
nal rendelkező élenjárókat is, 
kik szép magyar nyelvünket 
gazdagítják ékes kiszólásaik�
kal . . . Amikor Ibolyka meg�
döbbenve látta, hogy a sok át-  
kozódás, hangoskodás, durva�
ság közepette Ede a tettleges-  
ségtől sem riad vissza — vég�
leg kitörölte szívéből . . .

Ede vad káromkodás közben 
rátámadt a szidálmazottra, 
álul majd felül öklözte.

Az meg csak némán tűrt.
Edének már fájt és vérzett a 

kézfeje, de dühödten, kezeit 
ökölbe szorítva, újra nekiesett, 
majd mint egy bokszoló, meg�
sorozta.

Hiába minden, az kemé�
nyebb volt. Nem engedett.

így — Ede nagy bánatára, a 
kétforintosok benne maradtak 
az utcai telefonkészülék�
ben . . .

Hernádi Sándor

Brigádtalálkozó Debrecenben
A Debrecen 1 körzeti postahi�

vatal távbeszélőközpontjának 
November 7. szocialista brigád�
ja elhatározta, hogy a nagy ok�
tóberi szocialista forradalom 70. 
évfordulójának tiszteletére bri�
gádtalálkozót szervez. Az elha�
tározást tett követte. Felvették 
a kapcsolatot a postaigazgató�
ság területén működő Novem�
ber 7. nevű szocialista brigá�
dokkal. A találkozót október 
17- én tartották meg.

A vendéglátó brigád tagjai 
már a kora reggeli órákban tal�
pon voltak, s izgalommal vár�
ták a brigádokat, amelyek egy�
más után érkeztek a postás�
klubba. Fél tízre a kerületben 
található valamennyi Novem�
ber 7. szocialista brigád megér�
kezett. Mándok postahivatal�
ból, a szállítási üzem mátészal�
kai garázsából, Létavértes 1, 
Debrecen- Józsa és Debrecen 2 
postahivataltól.

Nagyházi Sándomé, a ven�
déglátó brigád vezetője üdvö�
zölte a megjelenteket, köztük 
László Károlyt, a Pallas Lap-  
és Könyvkiadó Vállalat munka�
társát, Harangozó István tszb-  
titkárt, valamint a körzeti hiva�
tal vezetőit. Ezt követően a 
résztvevők megismerkedtek a 
távbeszélőközponttal és a tuda�
kozó- munkahelyekkel. Bepil�
lantottak a brigád mindenna�
pos munkájába. A központláto�
gatás után autóbuszos városné�
zés következett, melynek vég�
célja a bánki pihenőközpont 
volt.

Itt zajlott le a Szovjetunióval 
kapcsolatos vetélkedő, melyen

Fent: városnézőben; lent: a győztes mátészalkaiak

minden brigádot egy- egy há�
romfős csapat képviselt. A má�
sodik és harmadik helyen kiala�
kult holtverseny pótkérdések�
kel dőlt el. Első helyen a máté�
szalkai garázs brigádja végzett, 
második Debrecen- Józsa, har�
madik Mándok, negyedik Deb�
recen 2 és ötödik Létavértes

brigádja lett. Az első három he�
lyezett brigád a Pallas kiadó ál�
tal felajánlott tárgy-  és könyv-  
jutalomban részesült.

A vetélkedő után a résztve�
vők fehér asztal mellett barát�
koztak. A jó hangulatú találko�
zó az esti órákban ért véget.

Kozempel Zsuzsa

Békéscsaba 1 postahivatalban no�
vem ber 2—15. között S ze v e ré n y i M i�
h á ly  festm ényeiből rendezett nagy si�
kerű  kiállítást a Ságvári E ndre szocia�
lista brigád.

Szekszárd város m űvelődési köz�
pontjának ném et nem zetiségű fúvós�
zenekara — a postások Babits Mihály 
nyugdíjasklubja szervezésében — de�
cem ber 1- jén 16 órai kezdettel, Béke 
és barátság  címmel koncertet ad.

A HTE postai szakosztályainak 

december havi programja

December 9. (szerda), 14 óra, VI., 
N épköztársaság útja 3. S a lla i L ászló :  
Az új technikák fogadására való felké�
szítés oktatási tapasztalatai.

December 10. (csütörtök), 14 óra, 
VI., N épköztársaság útja 3. H o rvá th  
G ábor: Távközlési kábelek alkalm azá�
si tapasztalatai.

Kalandozás a magyar postaintézmény múltjában

A magyar postaintézmény 
múltjában való barangolás so�
rán bemutattam postai múl�
tunk néhány kevésbé ismert 
időszakát. Mivel az intézmény 
múltja igen viharos, jogosan 
tette fel az egyik olvasó a kér�
dést; mikor kezdte meg műkö�
dését hazánkban a nyugati 
mintájú, rendszeresen közleke�
dő postai hírközelési hálózat; 
honnan számítjuk a magyaror�
szági posta eredetét?

Különösen aktuális e kérdés�
sel foglalkozni az iskolai év ele�
jén, amikor a postai szakközép-  
iskolákban, a jövő postásgene�
rációnak beszélnek a postai 
szolgálat hármas követelmé�
nyéről, a posta hagyományos 
feladatairól, a postai hivatástu�
datról és a Magyar Posta múlt�
járól. Nem biztos, hogy az utób�
biról egyöntetűen helyesen 
tesznek említést. A cikksorozat 
befejezéseként tisztázzuk e lé�
nyeges kérdést.

Hány éves 
a Magyar Posta?

1967 júniusában szaklapunk, 
a Szocialista Posta cikket közölt 
abból az alkalomból, hogy a ki�
egyezés után alakult magyar 
kormány 1867. május 1- jén a 
magyarországi és erdélyi pos�
ták és távírdák igazgatását át�
vette. Nevezetes évforduló ez 
valóban, megemlékezésre mél�
tó, de gondolkodásra késztető 
és vitatható a cikk címe: „100 
éves a Magyar Posta”.

A jubileumi ünnepség után 
négy évvel, 1971- ben a Közle�
kedés-  és Postaügyi Minisztéri�
um közlekedéspolitikai főosztá�
lyának megbízásából képes ki�
advány jelent meg; „125 éves a

Magyar Vasút” címen. A tanul�
mány a vasút magyar voltát 
1846. július 15- től származtatja, 
az első magyar gőzüzemre be�
rendezett Pest—Vác közti vas-  
útközlekedés megindulásától. 
A két évszámot és a hozzá kap�
csolódó jubileumi eseményt 
összevetve felvetődik a gondo�
lat, miként lehet az, hogy a 
KPM- en belüli két főosztály 
kétféle időszámítást használ? 
Hol volt még a magyarországi 
vasút, amikor a posta mint or�
szágos állami intézmény már 
évszázadok óta működött? Le�
het- e, szabad- e a történelmet 
aktuális érdekek alá rendelni?

A posta múltjával egy évszá�
zada már neves történészek 
foglalkoztak. Munkájukat hite�
les adatok, források alapján állí�
tották össze. Ha a XX. század 
eleji forradalmi események, vi�
lágháborús következmények 
értékelésében történelmi távlat 
hiányában tévedtek is, megért�
hető: e korszak reális átértéke�
lést igényel. A XVI—XIX. szá�
zad postáját egyöntetűen és ér-  
tékállóan értelmezték, írták 
meg. Közülük kiemelkedik:

Munkás László: A  királyi 
magyar posta története 
1528—1715, Budapest 1911.

Németi Kálmán: A Taxis 
posta Magyarországon, 
Bpest 1917.

Hübert Károly: A postainté�
zet Magyarországon, keletke�
zése, fejlődése és működése 
napjainkig, Kőszeg 1886.

Szádeczky Lajos: Az első ma�
gyar postaszervezet a XVI. és 
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Postai múltunk ezen kutatói 
egyöntetűek abban, hogy ha�
zánkban a nyugati mintájú 
szervezett postahálózatot,.az el�
ső postavonalakat — csatlakoz�
tatva a német birodalmi postá�
hoz — Taxis Mátyás, I. Ferdi-  
nánd király parancsára 
1527- ben Bécs és Buda közt, 
1530- ban Pozsonytól Kassáig 
szervezte meg. E postavonalak 
a hadihelyzetnek megfelelően 
működtek, és amikor a tö�
rök megszállás véglegesült, 
1552- ben Pozsony—Kassa kö�
zött a hódoltsági területen kívül 
haladó biztonságosabb postavo�
nalat épített ki.

Taxis Mátyás utóda Paár Pé�
ter pozsonyi postamester 1558. 
október 1- jén már két olyan jól 
szervezett postavonalat vett át, 
amit a Magyar Kamara tartott 
fenn. Úgy Taxis Mátyás, mint 
Paár Péter kinevezés folytán, 
mint királyi szolgálatban állók 
viselték a „Magyarország pos�
tamestere” címet és hivatalt. 
Bár az intézmény és annak első 
irányítói németek voltak, a ma�
gyar kormányszervek kezdettől 
fogva a magyar jelleg törvényi�
leg való biztosítására töreked�
tek.

Történészeink igen fontosnak 
tartják II. Ferdinánd azon jóvá�
hagyását, mely az 1622. évi 26. 
tc.- ként kimondja: közhivata�
lokra ezentúl csak született 
magyan kell alkalmazni. El�
rendeli az önálló magyarországi 
főpostamesterség felállítását, 
kinevezi az első „Supremus per 
Hungáriám postarum magis-  
tert” Bornemisza István sze�
mélyében, aki a magyar posta

számára 1626. VII. 20- án és 
1630. V. 8- án külön postapá�
tenst eszközölt ki a királynál. 
Az idegen, nem magyar posta�
mestereket leváltották, a latin 
nyelv mellett tért hódít a ma�
gyar szolgálati nyelv és a ma�
gyar szellem.

Bornemisza István főposta�
mester utódainál 1690- ig mind�
jobban érvényesült az udvari 
kamara azon törekvése, hogy a 
kapott engedményeket mérsé�
kelje. Különösen nagymérvű 
volt az udvari kamara befolyá�
sa a Wesselényi- féle összeeskü�
vés (1667) felszámolása után 
mintegy megtorlásként. I. Lipót 
nyílt abszolutizmusa a magyar 
rendi alkotmány és a nemzeti 
önállóság ellen irányult. Buda 
felszabadításának és a török ki�
űzésének az ára és célja az or�
szágot az osztrák örökös tarto�
mányok közé sorolni. A magyar 
posta is teljesen a bécsi udvari 
körök befolyása alá került, és 
1690- ben adománylevélben biz�
tosították a grófi Paár család 
posták feletti hűbérjogát.

A nemzeti jellegű felkelések 
kárt okoztak a posta működésé�
ben, a felkelést követő béke-  
szerződések pontjainak betartá�
sa azonban a posta fejlődésé�
nek is javára szolgált. Thököly 
Imre és II. Rákóczi Ferenc pos�
taszervezetének nemzeti jelle�
géhez nem fér kétség.

A Rákóczi- szabadságharc 
után III. Károly (1711 — 1740) a 
magyarországi posták helyreál�
lítására többször is rendelke�
zett. Megerősítette ugyan a Paá-  
rok postahűbérét, de velük 
szemben kiadta az 1715. évi 
dekrétum 22. cikkelyét, mely a 
magyaroszági főpostamesterről 
és postásairól szól.

„A korok igazságos és méltá�
nyos kívánságára jóságosán
beleegyezett O szent felsége;
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Könnyű fiatalnak lenni?

Éjszakai kettős portré
A képen látható fiatalasszony 

elmerülten dolgozik. Fáradt. 
Szeme alatt karikák. Bizonyíté�
ka annak, hogy az éjszakázást 
megszokni nem lehet. Neki pe�
dig különösen nehéz lehet ez, 
hiszen gyermeket vár. Kímél�
nie kellene önmagát, és a ben�
ne levő új életet is. A fiatalasz-  
szony neve Bakró Éva, leszá�
moló a Somogyi Béla utcai na�
pilap- feldolgozóban, ahol hu�
szonöt társával dolgozik azon, 
hogy másnap a megrendelők 
újságot olvashassanak.

Két évvel ezelőtt jártam 
ugyanitt, akkoriban télen itt 
dermesztő hideg volt, amit még 
fel is erősített az állandó huzat. 
Nyáron pedig a fülledt, szinte 
trópusi levegő tette próbára a 
postásokat. Akkoriban még itt 
nyomták a Népszabadságot. 
Fülsiketítő volt a zaj, a szakem�
berek szerint meghaladta a 85 
decibelt.

Éjjel van, a fiatalasszony el�
merülten dolgozik, már rég 
nem gondol irigykedve azokra,

akik éjszaka alszanak. Csak né�
hány száz métert kellene sétál�
nia, és a Moulin Rouge bárjá�
ban whiskyt és bort iszogató, jó 
kedvűén nevetgélő vendégeket 
láthatna. De ez nem az ő világa. 
Nem az ő pénztárcájához szab�
ták; a pótlékokkal együtt 
6500—7000 forintot keres. Hét 
és fél év óta éjszakázik.

— Én szeretek éjszakázni —, 
mondja fáradt mosollyal — 
mert aztán szabad az egész na�
pom.

— Amikor idejöttünk még a 
pénz miatt maradtunk —, veszi 
át a szót a férj, Vidó László — 
most már a megszokás tart itt 
bennünket. Dabasra kellett köl�
töznünk, mert Pesten remény�
telen volt lakást kapni. Nem tu�
dom, de úgy érzem, régebben 
jobb volt a társaság, és jobban 
megbecsültek bennünket. Saj�
nos nappal is kell dolgozni, 
mert csak az OTP- re havi hat�
ezer forint tartozásunk van.

Miközben beszélgetünk, kö�
rülnézek az expedícióban. Jobb

oldalt, az indítópult mögött cso�
magokat emelgető munkások. 
Odébb, az úgynevezett kiemelt 
szervek asztala mellett egy 
hosszú hajú, szakállas fiú dol�
gozik elmerülten, még tovább, 
baloldalt a Pest Megyei Hírla�
pot expediálják. A hatalmas ter�
met a fénycsőarmatúrák szinte 
nappali világítással árasztják el. 
Baloldalt a szerelőasztalnál a 
vidékre menő lapok „reszt” 
azaz töredékkötegeit készítik, 
de itt szerelik a budapesti töre-  
dékkötegeket is. A hat nagy 
nyomdagép még áll. A felhozó 
szalagok pihennek, csak két kis 
nyomdagép tompa zakatolása 
hallatszik.

— Összehasonlíthatatlanul 
jobbak a munkakörülmények, 
mint néhány évvel ezelőtt vol�
tak. Egészen más az új, szebb 
környezetben dolgozni. Azóta 
valamelyest javult a fegyelem 
is, kevesebb az igazolatlan hi�
ányzás. Külön tanulmányt ér�
demelne, hogy kik dolgoznak 
itt. A legtöbbjük nő és nyolc 
osztályt végzett, sokan egyedül 
élnek. Itt gyakran fáradtak az 
emberek éjszaka, mert többen 
nappal is vállalnak munkát, így 
aztán előfordul, hogy éjjel inge�
rültebbek, harapósabbak, mint 
máskor.

— Könnyű fiatalnak lenni? 
— kérdezem, de már a kérdés 
pillanatában érzem, hogy erre 
csak egyetlen válasz lehet. De 
visszaszívni már nem lehet.

— Hogy könnyű- e fiatalnak 
lenni? — kérdez vissza a fiatal�
ember, kesernyés mosollyal. — 
ítélje meg maga. Este fél nyolc�
kor indulunk Dabasról, hogy 
tízre ideérjünk. Reggel pedig 
nyolc-  és kilenc között érünk 
haza. Aztán, amíg a feleségem 
alszik én vigyázok a gyerekek�
re, délután pedig én alszom. 
Otthon alig látjuk egymást, itt a 
munkahelyen legalább együtt 
vagyunk. Dabason egy éve 
élünk, csak most jöttünk rá, mi�
lyen nehéz vidéken élni, a ház�
zal és a ház körül mindig van 
valami munka, a zöldséget ma�
gunk termeljük meg, erre leg�
alább nem kell kiadni pénzt. 
Kilenc éve vagyunk házasok. 
A feleségem közgazdasági 
érettségit szerzett, én azonban, 
amikor összeházasodtunk, ab�
bahagytam a szakközepet, a fi�
unk hároméves, a lányunk hat 
múlt. Az éjszakai vigyázónak — 
aki nélkül nem tudnánk itt dol�
gozni — kétezer forintot fize�
tünk. Amikor összeházasod�
tunk, nemigen hittem, mennyi�
re megváltoztatják a gyerekek 
az életünket. Hát igen, nehéz 
fiatalnak lenni.

Hajnalban Vidó László fárad�
tan, álmosan megy az öltözőbe. 
Talán fel sem tűnik neki, a fa�
lon a hatalmas lábnyom, amely 
azt hirdeti, hogy itt a postások 
még a falon is tudnak járni. 
Nem figyeli, mert megszokta a 
linóleumpadló cigarettaparázs�
tól kiégett, fekete lyukacsait. 
A zuhanyzó alá áll és lemossa 
magáról az éjszaka fáradtságát. 
Aztán a kapuban megvárja fe�
leségét, együtt mennek a vonat�
hoz. Talán együtt bóbiskolnak 
el. Otthon pedig elnézik gyere�
keiket, akiktől semmi fáradsá�
got nem sajnálnak. A Vidó há�
zaspár nem él könnyen. A pos�
tán még sok ilyen Vidó házas�
pár dolgozik. Becsüljük meg 
őket.

U. A.

hogy az ország főpostames�
tere az alája rendelt posta�
mesterekül az 1681- ik évi 27. 
tcz. szerint Magyarország�
ban csak magyar és pedig 
birtokos s (a hivatalon kívül 
az) ország törvényeinek alá�
vetett nemeseket mielőtt fel�
venni tartozik. 1. § A posta 
állomásokat pedig előbbeni 
helyeiken meg kell hagyni. 2. 
§ S csak elegendő és Ő kirá�
lyi felségétől helyben hagyott 
okból tehesse át. ”

Jelentős eseménynek számít 
a magyar posta történetében 
1722. július 1., mikor III. Károly 
állami kezelésbe vette a biroda�
lom postáját és azt kizárólagos 
jogú regálévá tette, a Paár test�
véreket az elveszett hűbérért 
kártalanította, de mint fizetett 
tisztviselőket némi előjogokkal 
meghagyta.

Mária Terézia (1740—1780) 
uralkodásának elején 1741- ben 
az országgyűlés sérelmezte a 
magyar postaszemélyzet Bécs-  
ből való kinevezését, ezért az 
uralkodó az 1741. évi 31. tcz-  
ben figyelmeztetett az idevonat�
kozó rendelet betartására.

„Hogy a mostani fő-  és ve�
zérpostamester, valamint a 
jövendőbeliek az 1715. évi 22. 
tcz. tartalmához pontosan 
alkalmazkodjanak. ”

Ennek a törvénycikknek az 
alapján jött létre 1755- ben az 
udvari postabizottság, a Comis-  
sio Postalis Aulica, mint köz�
ponti postai hatóság, mely köte�
les volt jóváhagyás végett a ve�
zető állású tisztviselők kineve�
zésére, postaállomások áthelye�
zésére vonatkozó javaslatot a 
kamarához előterjeszteni.

Mária Terézia és II. József 
korának postai vonatkozású jel�
lemzésével korábban már fog�
lalkoztam, de még jobban kie�
melném a kalapos király II. Jó�
zsef azon előremutató, reform-  
jellegű intézkedését, hogy 
1783- ban megszüntette a bécsi 
udvari postabizottságot, mely

útjában volt a magyar jelleg 
minden megnyilvánulásának, 
és munkakörét a magyar koro�
na országaiban a Pozsonyból 
Budára helyezett magyar kirá�
lyi helytartótanácsra ruházta, a 
postai jövedelem kezelését is a 
helytartótanács alá rendelt ka�
marai kincstári hivatalra bízta. 
Ez az intézkedés a magyar pos�
ta önállósága felé haladást je�
lentett, de a postakezelést, já�
ratrendet, üzletszabályzatot és 
a díjszabást továbbra is az oszt�
rák tartományokkal egyező mó�
don alkalmazták.

Kassán 1840- ben megjelent 
Benczédy Zsigmond: Magyar-  
ország és Erdély Nagyfejede�
lemség Postaintézete című se�
gédkönyv levelezők (postát 
igénybe vevő felek) és posta�
tisztviselők számára, mely az 
1837- ben hozott és 1838. július 
1- jén Ausztriában érvénybe lé�
pő postapátenst dolgozta fel 
mai elbírálás szerint üzletsza�
bályzati és kezelési tekintetben. 
Áz Általános Határozatok rész 
utáni Jegyzetben így ír:

„Az itt előadott törvényszerű 
határozatok nincsenek ugyan 
Magyarországra és Erdélyre 
betű szerint kiterjesztve, jólle�
het azok az ausztriai Biroda�
lom többi részeiben teljes erő�
vel bírnak. Azokban hazánk�
ban is kevés kivétellel ezek 
szolgálnak sinórmértékül. ”

Ezt az 1838. évi postapátenst 
terjesztették ki az 1848/49- es 
szabadságharc leverése és a 
legdurvább Habsburg önkény-  
uralom során hazánkra is a né�
met nyelv kötelező használatá�
val.

A magyar postára vonatkozó 
törvény és rendelkezések felso�
rolásával érzékeltetni kívántam 
a magyar kormányszerveknek 
a magyar postaintézmény önál�
lóságáért, nemzeti jellegéért ví�
vott küzdelmét a Habsburg- ház 
beolvasztó politikájával szem�
ben. Az uralkodóház és a nem�
zet közti kiegyezés véget vetett 
e törekvéseknek.

A kiegyezés a magyar nem�
zet történetének fontos esemé�
nye, mely hatással volt a ma�
gyar posta fejlődésére is. De 
ahogy nem lehet 1867- et a ma�
gyar államiság kezdetének te�
kinteni, úgy nem lehet ezen 
időpontot a magyar postain�
tézmény kezdetének sem tekin�
teni, hanem az önálló állami�
ság visszaállítása és a magyar 
posta új, nemzeti alapon való 
megszervezése kezdetének.

Néha hallunk hol ironikus, 
hol nosztalgikus célzást tenni 
elődünkről a „pontosságáról hí�
res” magyar királyi postáról. Ez 
az elnevezés hivatalosan 1909.
III. 4- től volt — királyi rendelet�
tel — használatos, mikor a ma�
gyar posta külkapcsolataiban is 
független lett. Ugyanekkor mi�
nősítették át az 1896- ben felállí�
tott Posta-  és Távíró Igazgató�
ságot Posta- vezérigazgatósággá, 
mely a közlekedési tárcán belül 
önálló hatósággá vált, élén a 
volt elnök- igazgatóból lett első 
posta- vezérigazgatóval, Foltért 
Károllyal.

Néhány sor a 
vasút múltjáról

A Pest—Vác között 1846. júli�
us 15- én megnyílt vasútvonalat
— melyet a Magyar Központi 
Vasút Részvénytársaság épített
— a következő évben a Pest— 
Szolnok 99 kilométeres szakasz 
megnyitása követte. Az 
1848/49- es szabadságharc leve�
rése után nem követhette új 
magyar kezdeményezés, a vas�
útépítések elsősorban az oszt�
rák uralkodó osztály összbiro-  
dalmi törekvését szolgálták. 
A Magyar Központi Vasutat 
1850- ben az osztrák kormány 
váltotta meg és Cs. Kir. Osztrák 
Délkeleti Államvasút néven 
működött tovább. 1851. novem�
ber 16- án Bécsben valamennyi 
korona- országra érvényes vas-  
útüzleti rendtartást léptettek

életbe. így lett a Délkeleti Ál-  
lamvasútból Császári- Királyi 
Osztrák Szabadalmazott Állam�
vasút. 1854- ben Ferenc József 
császár jóváhagyta a Birodalmi 
Vasúthálózat programot, mely 
Magyarország területén tizen�
két vasútvonal építését vette 
tervbe. 1867- ig számos magán�
vasúti vállalkozás a spekuláci�
ók következtében csődbe jutott, 
vállalkozásukat a magyar ál�
lammal szanáltatták, úgyhogy 
1882- től már ezek a vállalkozá�
sok a „magyar” megjelölést is 
felvették. A Magyar Királyi Ál�
lamvasutak megalakulását az 
1891. évi XXV. tcz. mondta ki.

Epilógus

A  Magyar Posta történetével 
foglalkozott egy pozsonyi törté�
nész, Dr. Varga Sándor, aki ku�
tatását Sbomik Postovniko Mu-  
zea kiadásában jelentette meg 
Prágában 1982- ben, a 76—91. 
oldalon, szlovákul. Magyarra 
fordítva ez a cím: „A szervezett 
postaszolgálat első száz éve 
Szlovákia területén 1528— 
1624”. A munka alcíme: 1. Ed�
digi kutatások és irodalom” 
(Kutatásait hazánkban az Or�
szágos Levéltárban és a Posta�
múzeumban végezte, irodaimul 
az általam felsorolt- munkákat 
jelölte meg, 2. „Első postai út�
vonal Magyarországon” (1528. 
januártól származtatja), 3. „Ál�
landó postaállomás Pozsony�
ban” (Megnyitását 1527—1530 
közé teszi.) „Szlovákia 
területén szervezett posták 
az 1556—1624- es években” (a 
Pozsony—Bajmóc, valamint a 
Pozsony—Kassa postavonal ál�
lomásait, azok időnkénti válto�
zásait mutatja be térképen.)

És a mi 1527 és 1867 közötti 
postai múltunk?

Nem kellene nekünk is ezt a 
„helyére tenni”?.

Dr. Kamody Miklós

Kiss Gyula kiállítása 
Kecskeméten

Első kiállítása szülőfalujá�
ban, Gégényben volt 1984- ben. 
A bemutatkozás azonban nem 
esett egybe felfedezésével is. 
A nagyobb ismeretség csak két 
évvel ezután, egy nevezetes dá�
tum kapcsán adatott meg Kiss 
Gyulának. 1986- ban a Posta 
Központi Kábelüzem asztalosa�
ként vonult nyugdíjba, és ez idő 
tájt kereste fel a Postamúzeum 
értő szemű igazgatóját, Kovács 
Gergelynét, hogy munkáit be�
mutassa. Kovács Gergelyné 
azonnal tudta, hogy őstehetség�
re lelt, és amilyen gyorsan csak 
lehetett, kiállítást szervezett 
Kiss Gyula szoborfaragó műve�
iből.

A nagyobb nyilvánosság te�
hát szerencsésen találkozott a 
nyudíjazás időpontjával, még 
akkor is, ha a Postamúzeum 
vendégkönyvi bejegyzései szá�
mon kérik e késői felfedezést. 
De természetesen a szólás itt is, 
sőt igazán itt érvényes: jobb ké�
sőn, mint soha.

Az idei esztendő aztán újabb 
sikert hozott az egykori postás�
asztalos számára. Kiss Gyula

szobrainak, Szabó István festő 
képeinek társaságában a kecs�
keméti Naiv Művészek Múzeu�
ma adott otthont egy időszaki 
kiállítás keretében. Ünnepi ese�
ménye volt ez a két népi mű�
vész munkásságának többszö�
rösen is, hiszen az országos 
nyilvánosság, és tehetségük im�
már teljes jogú elismerése az 
1987. évi múzeumi hónap alkal�
mából valósult meg.

A kiállítás december végéig 
tekinthető meg Kecskeméten.

Z. O.

N yugdíjasok klubja  
Szolnokon

A nyugdíjas „státus” új hely�
zetet teremt minden ember éle�
tében. A több évtizedes munká�
ban összeszokott idős emberek 
azonban nemcsak nyugdíjjogo�
sultságot szereznek, s ennek 
keretei között élik életüket, em�
lékezetükből kitörölhetetlen az 
együvé tartozás, a tenni akarás, 
amelynek aktív korukban oly�
annyira részesei voltak. Ezek a 
munkában összekovácsolódott 
nyugdíjasok továbbra is teljes 
jogú állampolgárok akarnak 
lenni, teljes értékű életet szeret�
nének élni, hiszen a hosszú 
szolgálat során ehhez jogos 
igényt és alapot teremtettek a 
maguk számára.

Azt gondoltuk, hogy azok a 
szervezetek, közösségek járnak 
jó úton, amelyek az egyébként 
tiszteletet érdemlő gondosko�
dás mellett az idős kor megszé�
pítését, könyebbé tételét szolgá�
ló kezdeményezésekre vállal�
koznak. Segítenek abban, hogy 
nyugdíjasaink művelődési és 
kulturális szükségleteinek, 
mozgásigényeinek kielégítése 
ne csak a lakás falai közé szorít�
kozzon.

Mindezek szellemében 1986. 
május 22- én megalakult Szolno�
kon az 1- es hivatalban a nyug�
díjasklub, 30 alapító taggal. Az�
óta tagságunk száma 36 és 9 
tiszteletbeli tag, akik szintén 
lelkesen részt vesznek és aktí�
van tevékenykednek a klubfog�
lalkozásokon. Az összejövetele�
ket havonta egyszer a hónapok 
utolsó hétfői napjain tartjuk. 
Június 29- én Szolnok egyik kel�
lemes üdülőövezetében, a Holt-  
Tisza partján lévő postásüdülő�
ben hangulatos szalonnasütés 
volt. Ez az összejövetel is azt 
tükrözte, hogy a régi barátsá�

gok újra felelevenedhetnek. Sö�
tétedésig beszélgetéssel, nótáz-  
gatással telt el az idő.

Július végén üzemorvosunk 
dr. Bezzeg István főorvos elő�
adást tartott az időskori beteg�
ségekről és azok megelőzéséről. 
Az előadást kötetlen beszélge�
tés követte. Augusztus 31- én 
Kolleg Gizella hivatalvezető az 
új nyugdíjtörvényről, a postá�
sok jelenlegi élet-  és munkakö�
rülményeiről tájékoztatta a 
klubtagokat. Október 3- án 
egész napos kiránduláson vet�
tünk részt csaknem teljes lét�
számmal. Megismerkedhettünk 
Szentendre nevezetességeivel, 
Budapesten pedig a Bajor Gizi 
Színészmúzeumot, a Bazilikát 
és a Postamúzeumot tekintet�
tük meg. Az értékes, gazdag 
program után kissé fáradtan, 
de jókedvűen, hazáig dalolva 
tért meg a szépre oly fogékony 
kis társaság.

Október 26- án a kirándulá�
son készített diafelvételeket ve�
títettük le, hogy ki- ki magára is�
merve újra fel tudja eleveníteni 
a szép nap emlékeit. A posta�
osztályon működő Béke Szocia�
lista Brigád a klubdélutánokon 
rendszeresen vendégül látja a 
társaságot. Az alkalomhoz illő�
en esetenként süteménnyel, 
üdítővel kedveskednek volt 
munkatársaiknak.

Igyekszünk a gazdasági veze�
tés és a szakszervezet támoga�
tását úgy felhasználni a találko�
zásokon, hogy programjaink a 
továbbiakban is aktív támoga�
tásra leljenek. A célunk pedig 
az, hogy erősödjék a postások 
egymás iránti megbecsülése, 
szeretete.

Sűrű Józsefné
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Ne szakadjon meg a kapcsolat!
Családvédelem, társadalom-  

politika, egyéni és népgazdasá�
gi érdek — valamennyi szem�
pont közrejátszott a gyes, majd 
a gyed intézményének létreho�
zásában, továbbá a napjaink�
ban is folyó állandó fejlesztésé�
ben. A kormányzat intézkedé�
seinek sikere nyilvánvaló: a
gyermeket vállaló nők legtöbb�
je él e hamarosan népszerűvé 
vált lehetőséggel.

A postán dolgozó harminchá�
rom és fél ezer nőből több mint 
négyezren veszik jelenleg 
igénybe a gyermekgondozási 
segélyt, illetve díjat. A statiszti�
ka adatai ezúttal is némi bi�
zonytalanságot tartalmaznak, 
mivel a nők idézett létszámába 
olyanok is jócskán tartoznak, 
akik gyermeküket még akkor 
hozták világra és nevelték fel, 
amikor nem léteztek a tárgyalt 
kedvezmények, vagy gyerme�
kük egyáltalán nem lévén, ké�
tessé teszik az adatok összeha�
sonlíthatóságát. Továbbá a szá�

mok elemzésekor kiderült, 
hogy a gyesen vagy gyeden le�
vők között nemcsak kismamák 
találhatók, hanem — elvétve 
ugyan — de nagymamák, sőt 
még férfiak, családapák is elő�
fordulnak.

Mindemellett a négyezret 
meghaladó szám önmagában is 
figyelmet keltő adat, különös�
képpen akkor, ha azt is számí�
tásba vesszük, hogy a fiatal, 
szülőképes korban levő nők na�
gyobbrészt a posta- , illetve a 
távközlési forgalmi végrehajtó 
szolgálatban dolgoznak. Nem 
szorul magyarázatra, hogy a 
munkaerő- ellátottságban mek�
kora gondot okoz egy közepes 
vagy kis létszámú munkahe�
lyen néhány fiatal anyának a 
hosszabb időre való kiválása, 
másrészről a többévivagy 
egyáltalán csak hónapokat 
igénybe vevő kihagyás után, 
megváltozott családi körülmé�
nyek közepette a munkába való 
visszatérés.

Törődünk-e a kismamákkal?

Mindezeknek a nehézségek�
nek az áthidalása a körültekintő 
munkáltatói tennivalókon kívül 
szép szakszervezeti feladat is. 
Annak vizsgálatát, hogy ennek 
a postán miképpen tesznek ele�
get, szakszervezetünk központi 
vezetőségének nőbizottsága na�
pirendjére tűzte. Vizsgálódásá�
nak eredményéről az elnökség 
novemberi ülésén számolt be.

Egy országos felmérés min�
denképpen számottevő szerve�
zéssel, adminisztrációval jár. 
Hogy miként láttak munkához, 
arról a nőbizottság elnökével és 
titkárával, Horváth Évával, a 
Budapesti Postaigazgatóság 
tszb- titkárával, illetve dr. Né�
meth Adalbertával, a központ 
munkatársával beszélgettünk.

— Hogy vizsgálódásunkhoz 
egységes adatokat kaphassunk, 
a nőbizottság kidolgozta a fel�
mérés fő szempontjait — tájé�
koztat Horváth Éva. — Elsősor�
ban arra voltunk kíváncsiak, 
hogy

•  miképpen tudnak kapcso�
latot teremteni és fenntartani a 
munkahelyek a gyesen vagy 
gyeden levő anyukákkal;

•  élnek- e a kismamák azzal 
a lehetőséggel, hogy gyerme�
kük gondozása mellett tanulja�
nak, képezzék magukat;

•  van- e olyan igényük, 
hogy bedolgozással mellékjöve�
delemre tegyenek szert, illetve 
megvan- e ennek a lehetősége;

•  megfelelően karbantart-  
ják- e az anyák bérét;

•  újbóli munkába állásuk�
kor vissza tudnak- e térni erede�
ti munkakörükbe.

— A tszb- k és az alapszer�
vek nőfelelősei nagyon lelkiis-

Messze van-e
Kilométerekben kifejezve, 

vagy képletesen? Mind a két 
nézőpont számít. Mert igencsak 
közelivé válhat a kapcsolat — 
ha mindketten akarják — egy 
városban (főleg nem nagyvá�
rosban), de a távolsági közleke�
dés már minden jóindulat elle�
nére is akadályokat gördít akár 
a személyes, akár a közvetett 
érintkezés elé. Mert hiába küldi 
az szb a meghívót különböző 
rendezvényeire a vidéken lakó 
kismamának, ha ő nem tudja 
kicsinyét valakire rábízni. Az 
oda-  és visszaút az ünnepség�
gel, barátkozással együtt már 
igen hosszúra nyúlhat. Részben 
megoldotta ezt a nehézséget a 
Budapesti Postaigazgatóság 
törzsének szakszervezeti bizott�
sága, illetve annak ifjúsági ta�
gozata. A kismama- találkozó�
kat az szb úgy szervezi meg, 
hogy a fiatalok a rendezvény 
ideje alatt felügyelnek a kicsi�
nyekre, sőt a részükre összeállí�
tott műsorral lekötik, szórakoz�
tatják őket. Igen jó ötlet — per�
sze bizonyos koron felül. A né-

meretesen fogtak hozzá a mun�
kához — folytatja dr. Németh 
Adalberta. — Többségükben 
kérdőíveket készítettek a ka�
pott szempontok szerint, és azo�
kat kiküldték a kismamáknak, 
voltak azonban olyan adatgyűj�
tők is, akik személyesen keres�
ték fel a gyesen és gyeden levő�
ket. Nem is maradt el az ilyen 
mértékű gondoskodásnak a 
kedvező visszhangja; ugyanak�
kor az is előfordult, hogy a ki�
küldött kérdőívek megválaszo�
latlanul maradtak. A néhány 
szülő érdektelensége azonban 
elhanyagolható a felmérés 
eredményességének szempont�
jából.

— Mit nevezhetünk egy fel�
mérés eredményességének 
azon kívül, hogy összeállnak a 
célba vett adatok?

— Nagyon öncélú munka 
lenne az adatgyűjtés, ha az ösz-  
szesítést nem elemeznénk, s így 
nem hámoznánk ki belőle a 
kérdésekre várt válaszokat, 
azok tanulságait — mondja 
Horváth Éva. — De a kiterjedt 
vizsgálódás során több apró, fő�
ként egyéni gond is fölmerült, 
amelyeket menet közben na�
gyobbrészt már meg is oldottak 
az illetékesek. Viszont minden�
képpen eredménynek tekintjük 
a különböző területeken meg 
alapszerveknél szerzett haszno�
sítható tapasztalatokat. Mind�
ezekről — ha tömören is — tá�
jékoztatást adunk elnökségi elő�
terjesztésünkben.

Mi pedig igyekszünk ezeket 
közkinccsé tenni, hozzátéve sa�
ját észleléseinket, észrevételein�
ket is. Fussunk tehát végig a 
vizsgált kérdéseken!

a munkahely?
hány hetes vagy hónapos kis�
baba édesanyja még mellőzni 
kénytelen az ilyen körültekintő�
en rendezett összejöveteleket is. 
Ugyanez vonatkozik a mégoly 
népszerű gyermeknapi és Téla�
pó- ünnepségekre is.

— A megszokott, hivatalos 
kapcsolatokon kívül — tájékoz�
tat Obolér Józsefné, a Hírlap-  
és Postaszállítási Igazgatóság 
nőbizottságának vezetője — 
spontán megnyilvánulásokkal 
is találkozunk. Vannak bizalmi�
csoportok, brigádok, amelyek 
rendszeresen látogatják a kö�
zösségükbe tartozó kismamá�
kat.

Ez pedig nem egyedi példa, 
mert ugyanerről írt Hegedűs 
Ferencné Kezük között formá�
lódik a jövő című cikkében, 
amelyben a Helyközi Távbeszé�
lő Igazgatóság gyesen és gye�
den levő dolgozóinak körében 
végzett felmérésről ad ismerte�
tőt. (Megjelent az Interurbán 3. 
negyedévi számában. Olvasó�
inknak figyelmükbe ajánljuk.) 
Szerinte a munkatársak baráti

kapcsolatai is a munkahely és a 
családi tűzhely közötti szálakat 
erősítik, jócskán kurtítva a tá�
volságokat.

— Ha esedékes — halljuk 
Kissné Dienes Gizellától, a 
HPI- törzs szb- titkárától —, név�
adóünnepséget rendezünk, 
gyermeknapi meg Télapó- ün�
nepségre meghívót küldünk, 
anyák napjára, nőnapra, kará�
csonyra üdvözlőlapot adunk 
fe l. . .

— Többet nem is lehetne el�
várni — szólal meg Kovács La-  
josné, aki nemrég tért vissza 
gyedről —; a kapcsolatok mód�
ja erősen függ a család élet�
rendjétől, lehetőségeitől.

Ebben a gondolatban az is

benne van, hogy a kapcsolatok 
kialakításában és fenntartásá�
ban is meg kell találni a legked�
vezőbb, testre szabott mértéket.

Az érintkezéseknek az em�
berbaráti elemeken kívül azon�
ban egyéb szerepük is van. Az 
anyai teendőket ellátó dolgozó 
nő csak hosszabb- rövidebb idő�
re szakad el munkahelyétől, te�
hát nem nélkülözheti a tájéko 
zottságot. Bizonyos mértékig 
ezt az igényt is kielégítik a köl�
csönös látogatások, de az szb- k 
nagy részének figyelme egyéb�
re is kiterjed. Például a már em�
lített Interurbán- cikkből azt is 
megtudjuk, hogy a gyesen és 
gyeden levőknek rendszeresen 
megküldik mind az igazgatóság 
lapját, mind a Postás Dolgozót.

lakásban lakunk, sok a törlesz�
teni való, vissza kellett jönnöm 
dolgozni. Férjem viszi bölcsődé�
be lányunkat, én megyek érte.

— Azt még hadd mondjam 
el, hogy a gyed ideje alatt na�
gyon jó volt a kapcsolatom 
munkahelyemmel. Többször

meglátogattak, elhoztam gyere�
kemet a névadóra, kolléganőm 
a névadó anyja. De ez még nem 
minden. Szakdolgozatom írásá�
hoz a szükséges tájékoztatást 
osztályvezetőmtől kaptam. Re�
mélem, jól hasznosítottam se�
gítségét.

Ha vége a szabadságnak..

Gyermeknevelés? Tanulás? 
Mellékjövedelem ?

sőt még a mellékkeresetemet 
sem, amellyel teljesen még a 
gyed ideje alatt sem hagytam 
fel.

Dóczi József a rövid idejű tá�
voliét alatt emberfeletti elfog�
laltságában természetesen nem 
gondolt tanulásra. De hogy 
megfelelő adottságok között, a 
család életvitelének ügyes meg�
szervezésével erre is lehetőség 
nyílik, azt bizonyítja a nőbizott�
ság jelentéséhez csatolt táblá�
zat, amely szerint a gyermeké�
nek gondozására otthon maradt 
4081 szülő közül 231- en vesz�
nek részt valamilyen oktatás�
ban. Kiemelkedik a sorból a 
Soproni Postaigazgatóság: 
424- ből 110- en tanulnak.

Talán többekben is kedvet 
ébresztenek a tanuláshoz a 
HPI- nél gyűjtött példák. Ko�
vács Lajosné a két gyermeké�
nek születése közé eső időben 
végezte el a győri főiskolát, ta�
nulmányának első féléve azon�
ban még a nagyobbikkai töltött 
gyes idejére esett. Amikor sűrű�
södött a tanulnivaló, vagy a 
vizsgákra kellett utaznia, édes�
anyjára bízta csöppségét. Vis-  
nyei Gyulánénak viszont még 
szülői segítség sem jutott.

— Férjem vigyázott kislá�
nyomra, amikor iskolába men�
tem. Ez pedig heti két alkalmat 
jelentett. Hétfőn és szerdán 
3- tól estig tartott az oktatás. 
Úgy oldottuk meg a váltást, 
hogy felöltöztettem Bemadett-  
kémet, és elindultam vele Gaz�
dagréti lakásunkból. A Móricz 
Zsigmond körtéren találkoz�
tunk, ott férjem átvette őnagy-  
ságát és a „szolgálatot”. Ilyen 
módon idejében beértem az is�
kolába. Nagyon jó kislányunk 
van, könnyű vele bánni, szinte 
segített a tanulásban. Amíg 
aludt, nyugodtan elfoglalhat�
tam magam a tananyaggal. 
Egyébként a Pénzügyminiszté�
rium által meghirdetett ügyvi�
telszervezési tanfolyamot vég�
zem ; ez felsőfokú képesítést ad. 
Szeptemberben beadtam a 
szakdolgozatomat, november�
ben esedékes záróvizsgámat 
azonban már mint dolgozó te�
szem le, remélem, sikerrel. Új

E kérdésekkel kapcsolatban 
az elnökségnek szóló jelentés 
azt állapítja meg, hogy az okta�
tásban való részvétel több té�
nyezőtől függ. Döntő körül�
mény a kismama tanulási kész�
sége, de sokat számít az is, 
hogy van- e a munkahelynek er�
re vonatkozó igénye. De nem�
csak a kedven múlik a tanulás, 
beleszólnak a lehetőségek is, 
például a családi körülmények: 
milyen segítséget kap az anya a 
felnőtt családtagoktól, továbbá 
milyen az ő, illetve a gyermek 
egészségi állapota. No, meg a 
család vagyoni helyzete, amely 
tanulás helyett más elfoglaltság 
felé irányíthatja az otthon ma�
radó anyát. Egy új lakás meg�
szerzése, berendezése a gyer�
mekneveléssel párosulva nagy 
anyagi elkötelezettséggel jár, 
amelyhez nem nyújt kellő fede�
zetet sem a gyes, sem a kedve�
zőbb gyed.

A felmérés szerint a kisma�
mák többsége az otthon töltött 
időt elsősorban gyermekére 
szánja, és kedvéért inkább le�
mond a tanulásról és a pénzke�
reseti lehetőségekről. A gyed le�
járta után igénybe vett gyes 
ideje alatt azonban, túl a csecse�
mőkoron, jó néhányan szívesen 
vállalnának valamiféle bedolgo�
zói elfoglaltságot. Csakhogy en�
nek a postán nagyon szűkösek 
a lehetőségei; a kisvárosokban 
és falvakban élőknek pedig ele�
ve nincs is rá módjuk.

Talán egyebütt. . .  De erre 
sem képes mindenki, mert vala�
miféle szakmában való jártas�
ságra is szükség lehet. Dóczi 
József, a Járműtelep gépkocsi-  
vezetője szolgáltatott példát er�
re. Amikor felesége 1985- ben 
negyedik gyermeküket várta és 
világra hozta, körülbelül három 
hónapra igénybe vette a gyest.

— Kérésem ugyan szokatlan 
volt, de némi utánajárással si�
került hozzájutnom ehhez a le�
hetőséghez.

— Nem voltak furcsák a 
háztartási teendők?

— Szégyelltem volna, ha 
eredeti szakmám, a hentesmes�
terség birtokában nem tudtam 
volna ellátni gyermekeimet és 
veszélyeztetettsége folytán rá�
szoruló feleségemet. A mosást 
pedig elvégzi az automata, 
amelynek beszerzése ugyan 
elég nagy érvágás volt, de mun�
kaidőben és könnyebbségben 
már bőven megtérítette a beru�
házást.

— Az ismétlésnél már gya�
korlata is volt . . .

— Persze. Az idén újabb há�
rom hónapot töltöttem otthon, 
ez alkalommal gyeden. Ugyanis 
ikreink születtek. Most már az 
adminisztráció is egyszerűen le�
bonyolódott. Természetesen ez�
úttal is csak addig maradtam 
otthon, amíg az asszonykám se�
gítségre szorult. . .  ő folytatja a 
gyedet, majd a gyest — immár 
tizedik éve. Anyagilag így is 
alaposan meg vagyunk terhel�
ve. Egyszer már kinőttük a ko�
csit, most már a lakást is. Nem 
nélkülözhetem a fizetésemet. Névadó ünnepség, a kapcsolat bevált módszere

Érthetetlen eredményt muta�
tott a felmérés, a postaszervek 
nem nagyon veszik figyelembe 
a központnak és a szakszerve�
zetnek azt a közös bérpolitikai 
irányelvét, hogy a bérfejlesztés�
re fordítható összegekből a gye�
sen és gyeden levők eszmei bé�
rét hozzá kellene igazítaniuk a 
többi dolgozóéhoz. A kismamák 
mindössze 35—40 százalékának 
bérét növelték távollétük alatt. 
Ez visszatérésükkor okoz ne�
hézségeket.

Az újbóli munkába állás — a 
postának nem éppen legjobb 
munkaerőhelyzete folytán — 
kevesebb gonddal jár. A koráb�
bi munkakör általában szaba�
don várja volt gazdáját. Csak a 
több műszakos munkakörök — 
ezek pedig, tudjuk, jellemzők a 
posta-  és a távközlési forgalom�
ra — okoznak fejfájást, mert 
kisgyermekkel a váltott szolgá�
latot nem tudja mindenki vál�
lalni. Ez feszültségeknek is for�
rásává válhat. Megértő munka�
társakra és vezetőkre van ilyen�
kor szükség. A tapasztalatok 
szerint a szakszervezeti bizott�
ságok a munkába visszatérő 
anyák helyzetével megkülön�
böztetett módon foglalkoznak, 
és igyekeznek a szakvezetőkkel 
együtt a legkedvezőbb megol�
dásokat felkutatni.

Riportalanyainkkal szeren�
csénk volt. Kovács Lajosné elő�
adóként ment gyedre, azt azon�
ban anyagi okokból egy év el�
múltával megszakította.

— Ugyanarra az osztályra 
jöttem vissza, amelyikről eltá�
voztam. Csakhogy időközben 
itt szervezeti változások történ�
tek, többek között egy csoport-  
vezetői beosztást is létesítettek. 
Méltányolták főiskolai végzett�
ségemet, és velem töltötték be 
ezt az új feladatkört.

— így fizetésének a megál�
lapítása körül sem merültek fel 
viták . . .

— Kétségtelenül, de az igaz�
sághoz az is hozzá tartozik, 
hogy távollétemben is kaptam 
értesítést arról, hogy béremet 
300 Ft- tal növelték. Aztán . . .  
közben töltöttem be 15. szolgá�
lati évemet, és a törzsgárdatag-  
ságról is megkaptam az okira�
tot a jutalommal együtt.

— És vajon Visnyei Gyulá-  
né is hasznosítani tudja majd 
eredeti munkakörében a gyer�
mekgondozás közben szerzett 
szakismereteit ?

— Ó, hogyne. Azt kell mon�
danom, hogy tanulmányaim 
majdnem párhuzamosan halad�
tak az igazgatóságon elindított 
technológiai fejlesztéssel.
A bérosztályon dolgozom, és itt 
már jó ütemben folynak a bér-  
számfejtés számítógépesítésé�
nek előkészületei. A program 
kidolgozásában és bevezetésé�
ben rám is szép feladatok vár�
nak. Úgy érzem tehát, nem ve�
szett kárba az igyekezetem, az 
az áldozat, amelyet férjemmel 
együtt a megalapozottabb élet 
reményében vállaltam.

Miben segíthetünk?

Foglaljuk össze a felmérés ta�
pasztalatait, azon felül, hogy a 
bevezetőben már eredményes�
nek minősítettük a nőbizottság�
nak ezt a vállalkozását.

— Eredménynek tekintettük 
— veszi át a szót dr. Németh 
Adalberta —, hogy egyáltalán 
tapasztalatok birtokába jutot�
tunk, hogy megismertünk kö�
vetésre érdemes gyakorlatokat, 
tudomást szereztünk hibás 
szemléletről, nehézségekről. 
Említettük, hogy jó néhány ki�
sebb egyedi panaszt már a fel�
mérés során orvosoltak.

— Véleményem szerint 
ugyancsak eredménynek ítél�
hetjük azt, hogy maga a felmé�
rés is erősítette a gyermekük 
gondozására otthon maradt 
szülőkkel való kapcsolatokat, 
éreztette velük, hogy a szak-  
szervezet nem feledkezik meg 
róluk.

— A legfőbb eredménynek 
azonban majd azt tekintjük — 
folytatja Horváth Éva —, ha

rendeződnek a szélesebb kör�
ben felbukkant, általánosabb 
érvényű intézkedéseket kívánó 
kérdések is. így szerintünk 
mindenképpen napirenden kell 
tartani a tanulás feltételeinek 
javítását, újabb lehetőségek te�
remtését. Gondolni kellene pél�
dául nyelvoktatásra.

— A postatiszti tanfolyamot 
végző kismamák túl hosszúnak 
tartják a konzultációk által 
igénybe vett négynapos távollé�
tet. Javasoljuk az időtartamnak 
három napra való csökkentését, 
esetleg a napi foglalkozások 
óraszámának növelésével.

— Tudjuk, hogy a posta szol�
gáltatásai nagymértékben kö�
tődnek a munkahelyhez: a fel�
vevőablakhoz, az irányítóbe�
rendezésekhez, a távbeszélő-  
központhoz stb. Mégis azt kér�
jük, hogy a postaszervek alapo�
sabban mérjék fel, miképpen 
tudnának lehetőséget teremteni 
a bedolgozásra.

— Föltétlenül nagyobb gon�
dot kell fordítani a gyesen és 
gyeden levők bérének karban�
tartására. Meg kell érteniük a 
postaszerveknek, hogy ez a 
gondoskodás nem jár valóságos 
bérfelhasználással, viszont 
nagymértékben megkönnyíti 
mindkét részről a munkahelyre 
való visszatérést, kiküszöbölve 
sok feszültséget.

— Végezetül valamennyi jó 
példára, felvetődött gondra és 
tennivalóra föl szeretném hívni 
a különböző szintű szakszerve�
zeti testületek, a választott tiszt�
ségviselők és aktivistáink fi�
gyelmét. Egy fiatalokból álló, a 
postán várhatóan még évtizede�
kig munkát vállaló kiterjedt ré�
teg érdekeinek képviseletéről, 
védelméről van szó. Édes�
anyákról, akik a jövő nemzedé�
kért vállalnak felelősséget.

Benda István
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Mázsák helyett
egészség

A közelmúltban nagyszabású 
egészségnevelési rendezvény 
színhelye volt a Római- parti 
postásüdülő. Amióta a postánál 
szervezett egészségnevelés fo�
lyik, azóta ez már a második 
ilyen jellegű program. Mindez 
Gilicze Andrásnak, az üdülő 
vezetőjének köszönhető, aki lel�
kes híve és támogatója az 
egészségnevelésnek.

A cím sok mindent elárul! 
A nap célja az volt, hogy a 
résztvevők megbarátkozzanak 
a tevékeny, sok mozgással járó

életmóddal, ismeretséget kösse�
nek az egészséges táplálkozás 
alapszabályaival. Itt minden az 
egészség érdekeit szolgálta. 
A „Nehéz sarok”- ban bárki 
megtudhatta, mennyivel tér el 
a testsúlya az ideálistól. A „Do�
hányzásról leszoktató sa�
rok ”- ban a dohányosokat pró�

bálták meggyőzni szenvedé�
lyük egészségrongáló hatásá�
ról. „Szíve egészsége legyen 
szívügye!”, ez a megszívlelendő 
tanács az „Infarktus elleni sa-  
rok”- ban hangzott el sok- sok al�
kalommal, ahol a szív és kerin�
gési rendszer betegségeinek 
megelőzéséről hallottak a ven�
dégek. A keresztrejtvényfejtő 
verseny résztvevői egy ókori fi�
lozófus, Seneca aforizmáját fej�
tették meg: „Az egészség alapja 
a mértékletesség és a munka!”

A gyerekek nagy örömére 
Makk Marci- klub alakult, ahol 
Marci népszerű figuráját vág�
hatták ki és ragaszthatták ösz-  
sze, vagy sárgarépából és kara�
lábéból, káposztából és geszte�
nyéből bábokat készíthettek. 
A legügyesebbek díjakat kap�
tak. Nagy sikere volt a rostos 
üdítőitalok bemutató kóstolójá�
nak. Remélhetően otthon is 
eszünkbe jut majd, hogy ilyet is 
ihatunk, nem szükséges mindig 
alkohollal oltani a szomjunkat. 
Gyerekeink pedig rostos italo�
kat is kaphatnak az agyoncuk�
rozott szénsavas italok helyett. 
A tejtermékek bemutató kósto�
lója is sokakat vonzott. A fog�
pusztító cukrok és csokoládék 
helyett jobb volna ezekhez pár�
tolni.

Méltán nevezhetjük a nap 
fénypontjának a jógabemutatót, 
mellyel a Józsefvárosi Jógaklub 
sportolói ejtettek ámulatba ben�
nünket. A minden izmunkat 
megmozgató aerobik tette fel a 
koronát a mozgalmas napra.

Kicsik és nagyok egyforma lel�
kesedéssel végezték a szivet- iz-  
mot próbáló gyakorlatokat. Idá�
ig jutva mindenki jóleső fáradt�
ságot érzett már, és ekkor kö�
vetkezett az eredményhirdetés. 
Ugyanis minden résztvevő ver�
senyző is lehetett egyúttal. 
A különböző állomásokon — 
ahol egészségügyi totószelvé�
nyek kitöltésén és számtalan 
egyéb megpróbáltatáson estek 
át a „vakmerő” vállalkozók — a 
teljesítményeket pontozták is. 
Az összesített pontszámok alap�
ján hirdettek győztest, aki el�
nyerte a fődíjat, az igazán ét�
vágygerjesztő zöldségeskosa�
rat. Az irigylésre méltó bajnok 
Hetényi Attila  lett. De elége�
dett lehetett mindenki, rész�
győzteseket is avattak, díjuk 
egy- egy fej káposzta volt. 
A gyerekek sem távoztak üres 
kézzel: itt minden igyekezet ju�
talmat érdemelt. Az egészség�
nevelő jutalma pedig az, ha az�
óta néhány szál cigarettával ke�
vesebbet szívnak, ha néhány 
pohár alkohollal kevesebbet 
isznak, és néhány órával többet 
mozognak felnőttek és gyere-  
kck

Váczi Márta

November általában a leg�
csapadékosabb hónap. Erről ju�
tott eszünkbe néhány művésze�
ti alkotás, népszokás és termé�
szeti jelenség. Beküldendők: 
vízszintes 6., 20., 61. és a függő�
leges 1., 42.

VÍZSZINTES
1. Utánzó. 6. Az Esőcsepp-  

prelüd szerzője. 12. Folyamka�
vics. 14. Európai folyó. 15. Kel�
lemes érzés. 16. Szóösszetéte�
lekben előzetest jelent. 18. Ke�
leti pálinka. 19. . . .  Taylor. 20. 
Az ógörögök szerint az esőcsi�
náló isten. 22. Veszprém me�
gyei község. 23. Latin kötőszó. 
24. A fegyver része. 25. A mű�
velődésről gondoskodó intéz�
mény. 27. Fiúk egynemű betűi. 
28. Görög törzs. 30. Gyulladás. 
32. Kistermetű kutya. 34. Vízi 
átkelőhely. 36. Vízi állat. 38. La�
tin elöljáró (óta, fogva). 40. Régi 
mértékegység. 42. Zoli fél! 43. 
Főzeléknövény. 45. Fejlődik. 46. 
Izomkötő. 47. Hasonlítószó. 49. 
Tudományos tétel. 51. Rangjel�
ző. 53. Állati lakhely. 55. Idegen 
béke. 57. Város Űj- Kasztíliában 
és az Erie- tó mellett. 61. Ez a já�
rás szerb esővarázsló szertar�
tás. 63. Görög piactér. 65., Per�
beli szereplők. 66. Európai fővá�
ros. 67. Tengeri hal. 68. Önké�
nyeskedő ember.

FÜGGŐLEGES
1. Kovács Margit szobra. 2. 

Összezúz. 3. Pár órát eltölt. 4. 
Iratkapocs. 5. Arany franciául. 
7. Csapadék. 8. Költemény. 9. 
Ország Dél- Amerikában. 18. 
Arab országbeli. 11. A léggömb 
is teszi (ford.). 13. Adásvétel 
tárgya. 16. Bírósági ügy. 17. 
Napszak. 20. Rögzítőszerkezet. 
21. Tehergépkocsi- márka. 24.

Szürkés szín. 26. ízeltlábúak 
testrésze. 28. Kötőszó. 29. Fo�
lyadék. 31. Mulatság. 33. *... 
Feuchtwanger. 35. Viszketésnél 
teszed. 37. Állati hím. 39. Lab�
darúgókupa. 41. Sporteszköz. 
42. Milyen felhő a kumulonim-  
busz? 44. Nem csak néz. 48. Ré�
gi slágerből ismert női név. 50. 
Afrikai folyó. 52. Előtagként be�
szédet jelent. 54. Lengyel légi-  
forgalmi társaság. 56. Nagyon 
óhajt (ford.) 58. Kacat. 59. Becé�
zett Erika. 60. Szláv igen. 62. 
Sörmárka. 64. Görög betű.

Beküldési határidő: decem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Szüreti színt ölte 
két kis húgom ajka, meglátszik 
a szőlő édessége rajta.

Könyvutalványt nyertek: If�
júság Szocialista Brigád 
(Recsk), Kürtösi Zoltán (Kecs�
kemét), Miskolczi Jánosné (Őr�
ei), Újszászi Imre (Kecskemét).

— Bánhidi —

Feladatok ö t évre

Vezetőségválasztás 

a művelődési intézményekben
A szakszervezetek közműve�

lődési és mozgalmi tevékenysé�
gének nélkülözhetetlen eszkö�
zei a művelődési otthonok, klu�
bok. Az elmúlt öt év alatt több�
ségük — nehezebb körülmé�
nyek és feltételek között is — 
elismerésre méltó eredménye�
ket ért el a dolgozók kulturális, 
közösségi igényeinek kielégíté�
sében. A közművelődési társa�
dalmi bizottságok e tevékeny�
ség aktív támogatói, segítői vol�
tak; ahol valóban működtek, 
nem csak papíron léteztek.

A SZOT titkárságának 1987. 
április 21- i határozata alapján 
az év végéig valamennyi műve�
lődési otthonban, klubban és 
tartós művelődési közösségben 
újjá kell alakítani a társadalmi 
vezetőségeket és korszerűsíteni 
működésüket. A feladat végre�
hajtásához a SZOT kulturális, 
agitációs és propagandaosztá�
lya részletes irányelveket adott 
ki. Ezeket az anyagokat meg�
kapták a tszb- k, hogy az irányí�
tásuk alá tartozó művelődési 
otthonokban, klubokban (ifjú�
sági, nyugdíjas- , szabadidő- ) se�
gítsék elő a társadalmi vezető�
ségek újjáalakítását.

A választásokat december 
31- ig le kell folytatni. Az új tár�
sadalmi vezetőségek megbíza�
tása ötéves időtartamra szól. (A 
klubok és tartós művelődési kö�

zösségek társadalmi vfezetősé-  
gének létszáma 3—9, a PMK 
társadalmi vezetősége 25 fős.) 
A vezetőségben legyenek kép�
viselve az intézmények, klubok 
rendszeres látogatói, postásfia�
talok, nyugdíjasok, a nagy lét�
számú postaszervek dolgozói. 
Vonjanak be nagyobb arány�
ban olyan aktivistákat, akik ké�
szek cselekvőén közreműködni 
az intézmények életének formá�
lásában, a feladatok kialakítá�
sában és megvalósításában.

Törekedni kell arra, hogy a 
vezetőségek újjáalakítása járjon 
együtt a helyi közművelődési 
munka bemutatásával, népsze�
rűsítésével, a látogatók vélemé�
nyének, javaslatainak feltárásá�
val és azok hasznosításával. Az 
elkövetkező években a szák�
szervezeti művelődési intézmé�
nyek, klubok működési feltéte�
leinek lényeges javulása nem 
várható. Az eddigi, vagy még 
nehezebb körülmények, feltéte�
lek között kell majd végezni 
munkájukat. Változatlanul fon�
tos követelmény, hogy megfe�
leljenek a szakszervezeti moz�
galom közművelődési törekvé�
seinek, gondoskodjanak a kö�
zösségi művelődés és a társas�
élet szervezeti kereteinek meg�
teremtéséről, lehetőséget nyújt�
sanak a kulturált szórakozásra, 
a szabadidő hasznos eltöltésére.

Mit tehetnek az újjáalakult 
társadalmi vezetőségek a fenti 
feladatok végrehajtásáért?

Saját tapasztalataik, ismere�
teik alapján hívják fel a figyel�
met a helyi sajátosságokra, az 
élet-  és munkakörülményekhez 
igazodó művelődési igényekre, 
és segítsék a közösségi művelő�
dés és a társasélet szervezeti 
kereteinek’ minél hatékonyabb 
megszervezését; vegyék ki ré�
szüket a munka tartalmának 
korszerűsítésében, a munkahe�
lyi közösségek kulturális önte�
vékenységének szélesebb körű 
kibontakoztatásában, segítsék 
elő, hogy a művelődési ottho�
nok, klubok még jobban kötőd�
jenek a munkahelyek politikai, 
gazdasági, szakszervezeti moz�
galmi feladataihoz.

A választott testületek, végül 
is egy mondatban összefoglal�
va: segítsék elő, hogy a szak-  
szervezeti művelődési ottho�
nok, klubok tevékenysége, ellá�
tottsága jobban megfeleljen a 
dolgozók igényeinek, a szak-  
szervezetekre háruló közműve�
lődési feladatoknak.

Szakszervezetünk segíti és fi�
gyelemmel kíséri a társadalmi 
vezetőségek újjáalakítását, 
majd értékeli a tapasztalatokat.

B. M.

Ismerjük meg a Szovjetuniót!
A Budapest 70- es postahiva�

talnál a nagy októberi szocialis�
ta forradalom 70. évfordulója 
alkalmából tartott rendezvény-  
sorozat egyik kiemelkedő ese�
ménye volt a szakszervezeti bi�
zottság által — a Budapesti 
Postaigazgatósághoz tartozó 
postahivatalok szocialista bri�
gádjai részére — meghirdetett 
általános műveltségi vetélkedő.

A felhívás mind a 70- es hiva�
talnál, mind a többi postahiva�
talnál élénk érdeklődésre talált 
a dolgozók körében. A verseny�
zésre való felkészülés különös 
bizsergést hozott a hivatal éle�
tébe. Ez a legjobban a szakszer�
vezeti könyvtárban érződött, 
amikor is a szellemi totók kitöl�
tésekor vagy a döntő előtt köz�
kézen forogtak a lexikonok és a 
különböző szakkönyvek. Az 
ajánlott irodalom kellő mennyi�
ségéről a könyvtár már előre 
gondoskodott.

A háromfordulós elődöntő�
ben részt vevő ötven brigádból 
heteken át állandóan érkeztek a 
szakszervezeti bizottsághoz, il�
letve a könyvtárhoz a kitöltött 
szelvények, amelyeknek az ér�
tékelése után a legtöbb pont�
számot elért tíz csapat mérhette 
össze tudását az október 30- án 
a 70- es hivatal kultúrtermében

rendezett végső szellemi össze�
csapáson. A döntő igen színvo�
nalas, változatos és szórakozta�
tó volt, mind a részt vevő csapa�
tok, mind pedig a közönség szá�
mára. A történelem, politika, 
irodalom, film, zene, képzőmű�
vészet, színház, sport, földrajz 
témakörökben feltett kérdése�
ket színesítették a felhangzó ze�
nei betétek és amíg a csapatok 
a kiosztott írásbeli feladatokon 
dolgoztak, a közönség is bekap�
csolódott a játékba. A helyes 
közönségválaszok jutalma egy-  
egy tárgynyeremény volt.

A feltett kérdésekre a legjobb 
válaszokat a 70- es hivatal 
üzembiztonsági osztályának 
Kossuth brigádja adta, 99 pon�
tot ért el. A második helyezett 
József Attila brigád 64 pont�
tal, szintén a versenyt meghir�
dető hivataltól induló csapatok 
közül került ki. A harmadik he�
lyen 58 ponttal a Budapest 
131- es postahivatal csapata 
végzett.

Végezetül Horváth Éva, a 
zsűri elnöke, a Budapesti Posta-  
igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Bizottságának titkára ér�
tékelte a versenyt, és átadta az 
5000, 3000 és 2000 forintos jutal�
makat.

Ugyancsak nagy érdeklődés�

re talált a 70. évforduló alkal�
mából a hivatalnál szervezett 
többi rendezvény is. A zsúfolá�
sig telt könyvtárteremben dr. 
Krunák Emese Leningrádról és 
az Ermitázsról gyönyörű felvé�
telekkel illusztrált, igen érdekes 
és élvezetes előadást tartott. 
Nagy sikere volt a Moszkváról 
szóló, filmvetítéssel egybekötött 
szovjet irodalmi könyvkiállitás-  
nak és - vásárnak. Érdeklődés 
kísérte a Szovjetunió városait 
bemutató szebbnél szebb képes 
levelezőlapokból összeállított 
kiállítást, és sokan megtekintet�
ték a „Megörökített történe�
lem” címmel bemutatott, az 
1917- es eseményeket felidéző 
fotódokumentumokat is.

A kulturális programsorozat�
ban a Szovjet Kultúra és Tudo�
mány Háza kiállításainak cso�
portos megtekintése mellett az 
érdeklődők vetített képes úti 
beszámolókat is láthatnak Ör�
ményország, Grúzia, Ukrajna 
és a Krím legszebb tájairól, to�
vábbá kamarakiállítás formájá�
ban betekintést nyerhetnek a 
szovjet bélyegek világába.

Reméljük, ezekkel a rendez�
vényekkel mi is hozzájárultunk 
a szovjet nép életének és kultú�
rájának jobb megismeréséhez.

Horváth Károly

NYUGDÍJASHÍREK

Szeptember végén a miskolci 
Csorba- tó melletti postássport�
telepen az egri, a gyöngyösi és 
a miskolci postás nyugdíjasklu�
bok vezetői és vezetőségi tagjai 
tapasztalatcserét tartottak. A vi�
taindító beszámolót Kiss József 
tszb- titkár mondta el, és vála�
szolt a feltett kérdésekre, illetve 
a felvetett problémákra. A ta�
pasztalatcserén részt vett Básti 
János, a Szakszervezetek Bor�
sod Megyei Tanácsának vezető 
titkára is. A tapasztalatcsere 
igen hasznos és eredményes 
volt.

*  *  *

Az egri postás nyugdíjasklub 
ismét aranylakodalmat ünne�
pelt. Czeglédi Máriát és Kere�
kes László nyugdíjas kézbesítőt 
50. házassági évfordulójuk al�
kalmából október 7- én köszön�
tötték a klubtagok, a szakveze�

tőség, valamint a társadalmi 
szervek képviselői. A klubot 
patronáló Magyar Posta Köz�
pontjának hírlaposztályát Hé�
ber Sándor főmunkatárs képvi�
selte. Meleg hangú, megható 
köszöntések mellett a jubiláló

házaspár igen sok virágot és 
ajándékot kapott. A miskolci 
tszb köszöntését Sztáhura 
Lászlóné politikai munkatárs 
tolmácsolta, és átadta a tszb 
ajándékát, valamint Gricserné 
Heszky Enikőnek, szakszerve�
zetünk főtitkárának üdvözlő 
dísztáviratát. A jól sikerült ren�
dezvény ismételten Rátkai Fe-  
rencné egri klubvezető kiváló 
szervezőkészségét dicsérte.

— horváth —

Postás Dolgozó 7



Országszerte jubileumi versenyek

A nagy októberi szocialista 
forradalom 70. évfordulójáról 
számos megemlékezés volt 
már. A jeles ünnep alkalmából 
a Postások Szakszervezete meg�
lett működő Budapesti Társa�
dalmi Testnevelési és Tömeg�
sport Bizottság, a postaigazga�
tóságok tszb- i, az üzemi és hiva�
tali szakszervezeti bizottságok 
sportversenyeket is szerveztek.

A tájékozódási túraverseny 
helyszíne a gödöllői dombvidék 
volt. Huszonhat csapat vágott 
neki a kilenc kilométeres táv�
nak. Közben persze ellenőrző 
állomásokat is kellett érinteni 
és válaszolni a feltett kérdések�
re.

Kedves színfoltja volt a ren�
dezvénynek, hogy a Posta Épí�
tési Üzem néhány lelkes tagja a 
szabadban főzés technikáját 
gyakorolta. így az első célba 
érő csapattal egy időben elké�
szült a halászlé és a gulyás is. 
Vendégszeretetüknek köszön�
hetően majd minden csapatnak 
jutott a finom falatokból.

A kitűnő hangulatú versenyt 
a Posta Építési Üzem 6. számú 
csapata nyerte meg, Horváth

Károlyné vezetésével. A máso�
dik helyen a Posta Építési 
Üzem 7. számú csapata végzett 
Lukács Balázs vezetésével. 
A harmadik a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság Jámvári Im�
re által vezetett csapata lett.

Az emlékversenyre felaján�
lott serleget a Posta Építési 
Üzem nyerte, a Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság és a BU-  
VIG Dél- Pest megyei Távközlé�
si Üzeme előtt.

A kézilabdázók kellemes kö�
rülmények között — a BHG 
sportcsarnokában — mérték 
össze erejüket. A versenyben a 
vendéglátó BHG csapata győ�
zött, a Budapesti Postaigazgató�
ság, valamint a Rádió-  és Tele�
vízióműszaki Igazgatóság előtt.

A szellemi sport kedvelői, a 
sakkozók szokásos helyükön, a 
Postás Művelődési Központban 
találkoztak. Az egyéni verseny�
ben a legjobb Vörös Sándor 
(TIG), a második Lázár András 
(TIG), a harmadik pedig Péli 
József (RTV) volt.

A csapatverseny első helye�
zettje a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság (Vörös—Lázár), a 
második a Hírlap-  és Postaszál�

lítási Igazgatóság (Csutorás— 
Béres), harmadik a Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság 
(Péli—Dimitriakisz) lett.

A 70. évforduló méltatása 
után kezdődött meg az izgal�
mas és színvonalas verseny a 
Zichy Jenő utcai asztalitenisz 
teremben. Eredmények: női
csapat: 1. Hírlap-  és Postaszállí�
tási Igazgatóság, 2. Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság, 3. 
Központi Postaszervek. Fér�
fiaknál: 1. Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság, 2. Központi1 
Postaszervek, 3. Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság.

Ugyanebben a sportágban 
szerveztek versenyeket az év�
forduló tiszteletére Debrecen�
ben, Pécsett és Szekszárdon is.

Hogy az egyik legnépszerűbb 
sportág a kispályás labdarúgás, 
az érezhető volt a November 7. 
kupaversenyeken is. Budapes�
ten nyolc postaszerv férfi és 
öregfiúk válogatott csapatai ta�
lálkoztak a Postás Sport Egye�
sület Lumumba utcai telepén, 
ahol a következő eredmények 
születtek: Öregfiúk: I. Buda�
pest Távbeszélő Igazgatóság, 
II. Központi Postaszervek, III.

Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóság.

Férfiak: 1. Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság, 2. Budapesti 
Postaigazgatóság, 3. Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság.

Dicséretes a Budapest 70- es 
hivatal kezdeményezése, ahol 
az évforduló alkalmából ván�
dorkupát alapítottak, amelyet 
első alkalommal a kézbesítő 
osztály csapata nyert el. Mind�
ezeken túl labdarúgóversenye�
ket szerveztek még Szekszár�
don, 6 csapat részvételével, va�
lamint Pécsett, Debrecenben és 
Orosházán is.

Külön említést érdemel a 
Kecskeméti Körzeti Szakszer�
vezeti Bizottság „Fut a posta” 
elnevezésű rendezvénye. Mint 
arról Juhász Sára szb- titkár be�
számolt, a siker nagymérték�
ben köszönhető az ötletadó és 
szervező Tóth Róna sportfele�
lősnek, és annak, hogy a szak�
mai vezetők személyes részvé�
telükkel is támogatták a ren�
dezvényt.

A mezőny legfiatalabb futója 
2 és fél éves volt. A bemelegítő 
kocogást az iskola tornatermé�
ben szórakoztató sportvetélke�
dők követték.

E rendezvényeket tehát a 70. 
évforduló alkalmából szervez�
ték, de ezeken túlmenően ter�
mészetesen mindenki számára 
van lehetőség arra, hogy saját 
egészségének megvédése, és a 
jó közérzet céljából egész évben 
rendszeresen sportoljon.

Tánczos

Iványi Gábor, a Postások 
Szakszervezete mellett működő 
Budapesti Társadalmi Testne�
velési és Tömegsport Bizottsá�
gának tagja, a szabadidősport 
terén végzett kiemelkedő mun�
kájáért^ november 7. alkalmá�
ból az Állami Ifjúsági és Sport-  
hivatal Elnöki Dicsérete kitün�
tetést kapta.

Hazajáró világbajnok

Balszerencsés aszta liten iszezok
Temes Péter, a PSE asztali�

teniszcsapatának vezetőedzője 
nem volt nagyon szomorú, in�
kább reálisan próbálta meg ér�
tékelni az október 31- i 5:2- es 
vereséget, amelyet fiatal csapa�
ta elszenvedett az osztrák Lan-  
genlois együttesétől. Idén má�
sodszor indulhatott a PSE az 
egykori W K  helyett meghirde�
tett ETTU- kupában, és bizony 
második alkalommal sem volt 
szerencséje. Tavaly Secretin, a 
franciák büszkesége játszott el�
lenfélként, idén egy újabb vi�
lágbajnok, Klampár Tibor oszt�
rák klubja volt a búcsúztató. 
Pedig lehetett volna kedvezőbb 
is a sorsolás, mert az európai 
mezőny sok- sök klubcsapatát 
legyőzhette volna a PSE. De hi�
ába, a balszerencsés hagyo�
mány nem tört meg, és csupán 
a közönség számára lehetett 
szerény vigasz, hogy két év 
alatt két egykori világbajnokot 
is láthatott klubszínekben ver�
senyezni.

Pedig az előjelek nem voltak 
egyértelműen rosszak. A mér�
kőzés előtti sorsolás ugyan az 
ellenfélnek kedvezett, de a be�
melegítésnél eltörött Klampár

ütője, és aki egy kicsit is tudja, 
mit jelent az évek óta megszo�
kott ütő az asztaliteniszezők 
számára, az elképzelheti mit je�
lentett ez az „apró” közjáték az 
egykori PSE- nevelés Klampár 
Tibor számára. Aztán a mérkő�
zésen már nem történtek cso�
dák. Klampár „hozta” az első 
két meccsét a tartalékütővel is, 
majd a nagy összecsapáson le�
győzte a magyarok legújabb 
üdvöskéjét, a kitűnő formában 
játszó Németh Károlyt is. Győ�
zött a nagyobb rutin, a nagyobb

tapasztalat, no és a kétségtele�
nül nagyobb tudás.

A kiváló nevelőedző Temes 
Péter azért hamar vigasztalód�
hatott. Tanítványa még ugyan�
azon a napon fölényesen nyerte 
az ifjúsági 10- ek bajnokságát. 
És Németh Karcsi nemhogy 
mérkőzést, de szettet sem vesz�
tett az erőltetett menetelésben.

— Fiataljaink számára a 
nemzetközi i útin megszerzése 
az elsődleges cél — mondta Te�
mes Péter. — Persze ez nem azt 
jelenti, hogy kedvezőbb sorso�

lás esetén nem juthattunk vol�
na sokkal messzebbre az ET�
TU- kupában. De ezt a több�
frontos harcot bizony nehéz 
megvívni, hiszen a jó eredmé�
nyeken túl szeretnénk megtar�
tani legjobbjainkat és ehhez a 
PSE anyagi lehetőségei nem 
mindig elegendőek. Nehezen 
lehet ellenállni a rivális egyesü�
letek kétségtelenül jobb pénz�
ügyi feltételeinek, ha az ember 
fiatal és tehetséges.

Mindenesetre a vezetőedző 
töretlenül hisz a magas színvo�
nalú szakmai munka értéké�
ben. Szakértelme és eltökéltsé�
ge táplálja a hitet fiaiban is, 
még a csodálatos Klampár Ti�
borral szemben is, akinek 
sportszerű, korrekt játéka nagy 
sikert aratott. Klampár persze 
hazajáró világbajnok, mert a 
meccsekre utazik csak Ausztri�
ába, edzésre a Postás SE- be jár, 
abba a nevelőegyesületbe, 
amely a világhírhez segítette. 
És ha jól megnézzük, igaz 
ugyan, hogy a PSE 5:2- re kika�
pott, a meccsen mégiscsak öt 
magyar győzelem született.

(Áts)

A Mátrában jártunk
Az idestova három évtizedes 

múltra visszatekintő postás kü-  
lönvonat- kirándulások sorában 
ezúttal Gyöngyösre, a Mátra 
kapujába látogattunk el.

Ha az ember a város nevére 
gondol, akaratlanul is megjele�
nik lelki szemei előtt a táj: a 
lankás domboldalak, a napfé�
nyes szőlőhegyek, a vulkáni 
eredetű Mátra, melynek tüze az 
aranysárgán gyöngyöző gyön�
gyösi borokba költözött. A vi�
dék őszi hangulata felejthetet�
len. Hordók dongása, a must il�
lata száll mindenütt. A szürete�
lőcsoportok énekét visszhan�
gozza a Mátra. Az őszi verő�
fényben, különösen jó termés 
idején, kellemes a hangulat. 
A gyöngyösiek szeretik városu�
kat, szívesen beszélnek múltjá�
ról, jelenéről, jövőjéről.

Kellemes, napsütéses őszi 
időben indultunk mintegy hét-  
százan a Keleti pályaudvarról, 
hogy meggyőződjünk a fenti so�
rok igazáról, és ezt a napot friss 
levegőn, erdőt, mezőt járva fel�
üdüléssel töltsük. Megérkezé�
sünk után, csak páran marad�
tak lent a város látnivalóinak 
megtekintésére. A napfény, a 
fák sokszínűsége vonzotta a 
Mátra felé a kirándulókat. Vol�
tak, akik autóbusszal folytatták 
útjukat Galyatetőre, Mátrahá�
zára, Kékesre. A legtöbben er�
dei kisvasúttal Mátrafüredre 
mentek. Innen indulnak a jel�
zett turistautak a Mátra belsejé�
be. A bátrabbak hosszabb túrá�
ra vállalkoztak. Sokan családos�
tól, gyerekekkel érkeztek, őket 
a környék könnyebben elérhető 
látnivalói vonzották. A Mátrafü-  
redtől alig egy kilométerre levő 
Kozmári- kilátóból szinte az 
egész Mátrát megcsodálhatták. 
A kilátó névadója kezdemé�
nyezte Mátrafüred üdülőhellyé 
fejlesztését. Mátrafüredtől észa�

ki irányban egyórás sétával ér�
hető el a Sás- tó. Itt találtuk az 
első hegyvidéki kempingünket. 
A tó mellett magasodik az 
egyik legnagyobb kilátónk. 
Csaknem háromszáz lépcsőfo�
kot megtéve jutottunk fel a leg�
felső szintre, ahol főleg szeles 
időben erősen érezhető a torony 
kilengése. A csodálatos panorá�
ma azonban megérte a fárado�
zást.

A Sás- tótól a Rákóczi- forrást 
érintve indultunk vissza Mátra�
füredre. A forrásnál jókedvű 
társaság sütögette szalonnáját. 
A forrás friss és hűs vizén kívül 
már a mátrai borokat kóstolgat�
ták. Ők — mert mint kiderült, 
ők is közénk tartoztak — a sző�
lőhegyeken keresztül sétáltak 
ki idáig. A szorgalmas szőlős�
gazdák már a kora délelőtti 
órákban foglalatoskodtak pin�
céjüknél. Szíves szóval, vendég-  
szeretően invitálták be az erre 
járókat egy kis borkóstolóra, ha 
ízlett, akár több litert is lehetett 
venni belőle.

A szalonnázás, a tüzes bor 
hatására vidám nótázásba kez�
dett a társaság. Jókedvűen, vi�
dáman bandukoltak vissza a 
kisvonathoz. Érdemes megállni 
a Gyöngyös és Mátrafüred kö�
zött fekvő Farkasmálynál. 
A pincék ezúttal zárva voltak, 
de a védett műemlékegyüttes 
önmagáért beszél. Különvona-  
tunknál már emelkedett volt a 
hangulat. Az önfeledt nótázá-  
sok mellett sokan a jövőt ter�
vezték, érdemes ezen a tájon, 
ezen a vidéken több időt is el�
tölteni, akár beutaltként vala�
melyik SZOT- üdülőben, akár 
egyénileg a nem megfizethetet�
len erdei kempingben. Ezért a 
tájtól csak úgy búcsúzhattunk: 
Viszontlátásra!

Gregor László

Tornászaink 
a világbajnokságon

Két éve Budapesten 9., ta�
valy Montreálban 8., idén Rot�
terdamban már 7. lett a magyar 
női tomászválogatott, és ha így 
folytatódik, Szöulban már az el�
ső hat közé érkezhet a csapat. 
Ezt reméli Benkéné Báliké 
Györgyi mesteredző, akinek ta�
nítványai évek óta a válogatott 
húzóemberei. A siker mértéke 
persze relatív dolog, hiszen el�
hűlve néztük a televízióban a 
női torna két óriásának, a Szov�
jetuniónak és Romániának ve�
télkedését, és némi joggal gon�
dolhattunk arra, hogy hol va�
gyunk mi még ehhez. De az ala�
posabb szemlélődés igazolhat�
ta, hogy a különbség néha csak 
tizedpontokban mérhető, hogy 
a verseny színvonala évről évre 
emelkedik, és így lépést tartani 
a legjobbakkal nem kis dolog.

— A világbajnokságon 31 or�
szág 201 versenyzője vett részt 
— mondja értékelésében Ben�
kéné Balikó Györgyi. — A vég�
eredmény tökéletesen tükrözte 
a jelenlegi erőviszonyokat. Biz�
tosan állíthatom azt is, hogy 
ilyen magas színvonalú vb még 
sohasem volt. A nagyok szoká�
sosnak mondható kimagasló 
teljesítménye mellett leginkább 
a középmezőny ugrásszerű fej�
lődése volt a legizgalmasabb 
momentuma ennek a verseny�
nek.

Külön öröm számunkra, 
hogy a postásválogatottak jól 
szerepeltek. Ladányi Andreá�
nak az összetettben elért 13. he�
lye kitűnő eredmény, és lesz

még jobb Csisztu is, ha a verse�
nyen is megcsinálja azt, amit 
valójában tud.

Az olimpia előtti utolsó fel�
nőtt világversenyen az első 12 
helyezett csapat automatikusan 
jogot nyert a szöuli induláshoz. 
Nyolc hónap áll rendelkezésre 
az esetleges hibák kijavítására. 
A vezetőedző azt tervezi, hogy 
ha mindkét postás tomászlány 
képes lesz rontás nélküli helyt�
állásra, és ha a csapat többi tag�
ja sem hibázik, a magyar női 
torna szép eredményeket érhet 
el az olimpián. Az idő már rövid 
ahhoz, hogy a lányok új eleme�
ket is megtanuljanak, de ha 
nem hibáznak, az eredmény 
nem maradhat el.

Benkéné Balikó Györgyi 
ezen a világbajnokságon ponto�
zóként is jelen volt. így aztán a 
laikus ártatlanságával azt is 
megkérdeztem tőle, nem zavar�
ta- e, hogy saját lányait is pon�
toznia kellett. Röviden megpró�
bált beavatni a pontozás rejtel�
meibe, de be kell vallanom, 
csupán annyit értettem meg, 
hogy a szubjektivitás a számító�
gépek korában szinte kizárt do�
log.

Azt viszont megtudtam, hogy 
az olimpia után az élet nem áll 
meg a PSE- ben. Már ismertek a 
következő olimpia kötelező fel�
adatai, és a felkészülés Szöul 
után azonnal elkezdődik. Ehhez 
a sportszerető közönségnek 
egyetlen vágya lehet: legyen 
olimpia, örökké legyenek olim�
piák. (Zimmermann)
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