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A kollektív szerződés m ódosítása
A magánszemélyek jövede�

lemadójáról szóló 1987. évi VI. 
törvény hatálybalépésével egyi�
dejűleg a munkaviszonyban ál�
ló dolgozók keresetét a nyugdíj�
járulék megváltozott mértéké�
nek és az új adó bevezetésének 
ellensúlyozására „fel kell brut�
tósítani”. A postai dolgozók bé�
rének bruttósítási elveiről la�
punk múlt havi számában, a 
bruttósítás módszeréről pedig e 
számunk 3. oldalán tájékoztat�
juk kedves olvasóinkat. Az el�
vek és a konkrét módszer közé 
iktatódik egy lényeges feladat, 
a díjazási szabályoknak — a 
szükséges nagyobb bért biztosí�
tó — módosítása.

A megvitatásra javasolt mó�
dosításokat a következő főbb té�
makörök szerint csoportosítva 
célszerű áttekinteni:

•  a központi tarifális díjazá�
si elemek módosítása;

•  a teljesítményes bérrend�
szerek módosítása;

•  a főmunkaidőn kívüli te�
vékenységek díjazásának meg�
ítélése;

•  a részfoglalkozásúak díja�
zása.

Központi bérelemek
A kollektív szerződésben és a 

központi utasításokban szabá�
lyozott tarifális bérelemek több�
sége — mint azt az alapelvek�
ben is ismertettük — a részesü�
lők átlagos bruttósítási mérté�
kével lesz felemelve. Összesen 
18 bérelem tarifája lesz maga�
sabb, mint például a pénzkeze�
lési pótlék, összevont munkahe�
lyi pótlék stb.

Külön ki kell emelni az egyik 
legnagyobb súlyú tarifális pót�
lékot, a műszakpótlékot.

Az előkészítés során — ép�
pen nagyságrendjéből eredően 
— a bruttósítás egyik legvita�

tottabb kérdése volt. Annak 
idején a posta azért döntött a ta�
rifális forma kialakítása mellett, 
mert úgy ítélte meg, hogy dél�
után és az éjszaka minden dol�
gozó számára egyformán „drá�
ga”, tehát legyen egyforma az 
anyagi elismerés is.

A progresszív adórendszer 
bevezetésével azonban a tarifá�
lis rendszer már nem szolgálja 
ezt az elvet. Ugyanis: a kifize�
tett (nettó) műszakpótlék össze�
ge — azonos óraszámot véve fi�
gyelembe — jelentősen eltér�
het, attól függően, hogy milyen 
nagyságú havi átlagkeresethez 
tartozik. Ha például a dolgozó 
havi átlagkeresete nem haladja 
meg az 5 ezer forintot — s így 
adót nem fizet — akkor a részé�
re számfejtett műszakpótlékot 
szinte teljes egészében kifizetik. 
Ha azonban ezt a műszakpótlé�
kot egy 8500 forintos havi kere�
setű dolgozó kapja, akkor a kifi�
zetett műszakpótlék összege 
mintegy 25 százalékkal keve�
sebb lesz (ennyi lesz az elvont 
adó). Szükséges lenne tehát az 
új adórendszer sajátosságához 
jobban igazodó szabályozás ki�
alakítása. Legmegfelelőbb meg�
oldásként — a népgazdasági 
szabályozás szerinti — alapbér�
százalékban kifejezett díjazásra 
történő áttérés kínálkozik. Az 
alapbér a kereset legnagyobb 
összetevője, így meghatározó az 
adó mértékének alakulásában. 
Magasabb alapbérű dolgozó 
nagyobb összegű műszakpótlé�
kot kap, de ezt a magasabb adó 
jelentősen lecsökkenti.

A százalékos rendszerre való 
áttérés azt jelenti, hogy vala�
mennyi érdekelt dolgozó a be�
sorolás szerinti alapbérének 
(órabérének) minden ledolgo�
zott délutáni órára 20 százalé�
kát, éjszakai órára 40 százalé�
kát, s folytonos pótlékként min�

den ledolgozott órára 10 száza�
lékát kapná. A százalékos for�
ma kedvezően befolyásolná a 
tarifális bérelemek keresetelté�
rítő hatását, továbbá a későbbi�
ekben a bérpótlék külön kar�
bantartást nem igényelne, mi�
vel automatikusan követi az 
alapbér változását.

Indokolt továbbra is tarifális 
formában működtetni az őrök, 
portások műszakpótlékát; te�
kintettel arra, hogy tevékenysé�
gük egy része készenléti jelle�
gű.

Kis külön csoportot alkotnak 
azok a tarifális kereseti elemek, 
amelyeknek összegét nem cél�
szerű változtatni. E díjazási 
elemek ösztönző ereje kicsi, 
nem függnek teljesítménytől, s 
eseti (3- 5 évenkénti) kifizetések. 
Ide tartozik a fokozati díj, a 
törzsgárda díj, a kitüntetés ju�
talma stb. A két utóbbinál a 
változtatás — mivel a felső ha�
tárt népgazdasági szinten sza�
bályozták, s ez ideig nem módu-  
sult — egyértelműen megbon�
taná a belső összhangot, az 
egyes fokozatok közötti diffe�
renciáltság csökkenne.

Teljesítménybérek

E bérforma szerint kapják 
keresetüket a hálózatépítők, a 
hírlapárusok és - kézbesítők. 
A bérforma jellemzője, hogy 
valamilyen formában meghatá�
rozott egységnyi teljesítmény�
hez egy díjazási tétel tartozik. 
A kereseteket az elért teljesít�
mény differenciálja, vagyis a jól 
dolgozó és magas teljesítményt 
nyújtó munkabrigádok, vagy 
dolgozók keresete lényegesen 
magasabb, mint az átlagos tel�
jesítményűé. Az új adórendszer 
a magasabb keresetű dolgozók�

tól viszont lényegesen több 
adót von el, mint az alacsony 
keresetűektől. így a kifizetendő 
keresetek erőteljesen közelíte�
nek egymáshoz. Ez viszont 
egyértelműen lefékezi az ösz�
tönzést, a teljesítmények vissza�
tartásához vezetne. Ez nem le�
het cél. Ezért úgy kell módosíta�
ni a teljesítményes bérformá�
kat, hogy a bérforma a na�
gyobb teljesítményt a nettó kifi�
zetéseknél is elismerje.

A konkrét bérformákról rövi�
den:

□ hálózatépítők teljesít�
ménybérénél a jelenlegi norma�
óradíj, a teljesítmény növekedé�
sével „lépcsőzetesen” emelked�
ne. Ez a módszer mérsékelné az 
előzőekben vázolt kiegyenlítő 
hatást;

□ hírlapárusok bérrendsze�
re: célszerű e sokelemes bérfor�
mát a bruttósítással egyidőben 
korszerűsíteni is. Indokolt 
egyes elemek megszüntetése, s 
a bérezésben az árushely jelle�
gének kifejezésre juttatása. így: 
az alapbérből, fokozati díjból, 
általános bérpótlékból és mun�
kahelyi pótlékból egy — az 
árushelyhez kötött — biztosított 
bért kellene meghatározni, s a 
teljes keresetbruttósítással a 
teljesítményes bérelemeket: a 
darabbért és a jutalékot emel�
nék fel.

□ hírlapkézbesítők bérrend�
szere: meghatározó a darabbér. 
Továbbra is ez a forma marad 
— felemelt fillérszorzóval. 
A teljesítményelvet erősíti az a 
változás, hogy egyes aktualitá�
sukat vesztett bérelemek (pél�
dául: kereset- visszapótlás, má�
sodforduló díja stb.) is beépül�
nek a fillérszorzóba.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A szakszervezeti munka megújulásáért
A  Magyar Posta stabilizációs és kibontakozási programja 

a Postások Szakszervezetének állásfoglalásával megadja a 
cselekvési irányt a mozgalmi munka megújulásához is.

Természetesen továbbra is szakszervezetünk kongresszu�
si határozata a meghatározó, amit folyamatosan hajtunk 
végre. Hogy ez nem megy könnyen, ezt ma már tudjuk, de 
hogyan, miként lehetne jobban, ezen már vitatkozunk. Azt 
is tudjuk, hogy nemcsak vitatkozni kell mindenáron, hanem 
együtt kell cselekedni, méghozzá magasabb színvonalon és 
nagyobb hatékonysággal.

Ma már az is nyilvánvaló, hogy a felgyorsult társadalmi�
gazdasági folyamatok mellett bizonyos értelemben fel kell 
gyorsulnia a mozgalomnak is. A figyelem középpontjában 
van a szakszervezeti mozgalom; egyrészt, hogyan vesz részt 
a társadalmi- gazdasági folyamatokban, másrészt, a tagság 
által támasztott igénynek hogyan felel meg. Jogos az igény, 
de a megoldást önmagunknak kell keresni. Egyrészt: mit te�
szünk a tagságért, másrészt: mit várunk a tagságtól. Ezt a 
munkát kell nyitottabbá és egyúttal nyilvánosabbá is tenni.

Ennek a megújulásnak a része a tagdíjfizetés módjának 
változása is. Élénken foglalkoztatja a tagságot a tagdíjrend�
szer módosítása, a tagdíjfizetés változása. Érdemes felidézni 
ezzel kapcsolatban a tagság igényét, amely a vitákon összeg�
ződött:

•  legyen igazságosabb, arányosabb a tagdíjfizetés;
•  legyen egyszerűbb, csökkenjen a bürokrácia;
•  az új rendszer legyen rugalmasabb, kerülje a túlszabá�

lyozást.
A megoldás keresése nem egyszerű. Érvek, ellenérvek so�

ra került felszínre. Valamennyien tudjuk, hogy a kedvezőt�
len gazdasági körülmények itt is éreztetik hatásukat. A moz-

galom alapvető feladata ebben a helyzetben az, hogy a tag�
ságnak ne legyen többletkiadása.

Felelős munkát végeznek e napokban a választott tiszt�
ségviselők. Ugyanis olyan témában kell dönteniük, amely 
valamennyi szakszervezeti tagot érint. E munkának egy ré�
sze már ismert a SZOT november 27- i ülésén elfogadott ha�
tározat alapján. A Szakszervezetek Országos Tanácsa elvi�
ekben foglalt állást, illetve döntött. Figyelembe vette a szak�
mai, ágazati sajátosságokat úgy, hogy a központi vezetősé�
gek illetékesek a konkrét döntések meghozatalában. (Ezeket 
részletesebben lapunk 3. oldalán fejtjük ki.)

E kérdés megoldását nem tekinthetjük csak gazdálkodási 
kérdésnek, hanem a politikai munka szerves része is, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy nem a szakszervezeti mozgalom�
hoz való tartozás, hanem a tagdíjfizetés módja változik. El�
terjedt fogalomként, hogy „levonásos rendszer”. Ez így nem 
valós, felhatalmazást (megbízást) kérünk a tagságtól — ami 
önkéntes —, hogy a tagdíjfizetés átutalással valósuljon meg. 
Ezáltal sok minden egyszerűbbé és áttekinthetőbbé válik.

Természetes, hogy a mozgalom feladatának csak egy ré�
sze a tagdíjrendszer és a tagdíjfizetés módosulása. A figye�
lem nem szűkíthető le erre, amikor a társadalmi- gazdasági 
kibontakozás megvalósítása a célunk, ami nem egyszerűen 
az elhatározások végrehajtását jelenti, hanem egy nagyobb 
közösség gondjának felvállalását, még akkor is, ha ez ma ál�
dozatokkal jár.

Ehhez mozgósításra, párbeszédre van szükség, de ez nem�
csak a mozgalom ügye. Szükség van az előrevivő gondola�
tokra, az együttgondolkodásra és a cselekvésre.

Kánya Gyula

Karácsonyi emlék
A. l jégen történt, karácsony 
táján. Éppen 65 éve. Az alföldi 
kis nádfedeles postaház egyik 
szobájában ketten vártuk a 
rettenetes vendéget, a Halált. 
A halált azért írtam nagybetű�
vel, mert benne a rettegett, az 
alföldi „kivetős kártya” borzal�
mas, kaszás, csontvázas, jelleg�
zetes szellemköntösös figuráját 
személyesítettem meg. Nagyon 
féltem tőle. Kis dugós játékpus�
kával a kezemben nagybeteg 
nagyanyám ágya szélén ültem, 
figyelve minden neszre. Akkori 
meggyőződésemmel szilárdul 
hittem abban, hogy én „fegy�
verrel” a kezemben megakadá�
lyozhatom, hogy tőlem — az 
alig négyéves kisfiútól — a kö�
nyörtelen végzet ura elrabolja 
az olyan nagyon szeretett 
nagymamát.

Nagyanyám köztiszteletben 
és szeretetben álló nyugdíjas 
postamester volt, aki nagybete�
gen is — a falu üdvöskéjeként 
— minden hozzáfordulónak 
tudott jó tanácsot, vigaszt, de 
legalább néhány megértő, ked�
ves szót adni. Pedig szegény 
nagyon sokat szenvedett. Min�
dig mondogatta, ha simogatá-  
sért, meséén a betegágyához 
folyamodtam: — Egyedül csak 
te tudsz rám vigyázni, hogy a 
halál el ne vigyen az örök sö�
tétségbe. Én ezt nagyon komo�
lyan vettem. Apám, a falu ak�
kori tényleges postamestere 
nagy vadász volt, és mikor ke�
zembe adta az első játék, dugós 
puskát, e szavakkal avatott fel 
a vadászok „kasztjába”:

— Ez bár játékpuska, a mes�
terlövész kezében csodafegy�
verré válik, ha jó cél érdekében 
használják. Úgy gondoltam, 
annál jobb cél nem lehet, mint 
megőrizni a szeretett nagyma�
mámat, nehogy elvigye a halál. 
Attól kezdve szinte minden 
időmet azzal töltöttem, hogy 
lövésre kész dugós puskámmal, 
nagyanyám ágya szélén ülve 
őrizzem őt a kegyetlen nagyúr�
tól.

A
A.ztán karácsony előtt né�

hány nappal nagyon megemel�
kedett a forgalom. Édesanyám, 
aki szintén postás volt, a ház�
tartási munkát végezte a dél�
utáni órákban. Nagyanyám  
szobáját egy vékony fal válasz�
totta el a hivatali helyiségtől, 
és az áthallatszó szapora bé�
lyegzőkopogásokból könnyen 
megállapíthatta, hogy a forga�
lom alaposan megugrott. Átko�
pogott a falon édesapámnak. 
Édesapám — tollal a kezében 
— egy pillanatra átjött, hogy 
mire van szüksége. Nagy�
anyám szegény halkan, alig 
hallhatóan csak ennyit sutto�
gott fülébe: — Fiacskám, a 
pénzzel nagyon vigyázz! Két�
szer is számold meg! A napi 
számadásnál majd segítek.

Apám visszament a hivatal�

ba. Nagyanyám a fal felé for�
dult és csendesen elszendere-  
dett. Ezt látva — mivel nagyon 
szomjas voltam — lábujjhe�
gyen kiosontam egy pohár ví�
zért. Mire visszaültem őrhe�
lyemre, látszólag nem történt 
semmi, de gyermeki figyelme�
met is felkeltette a furcsa 
csend, valami hiányzott. Igen, 
hiányzott nagyanyám megszo�
kott nehéz, szinte dallamos lé�
legzetvétele, s ahogy elnéztem 
alvó arcát, szokatlan szobor�
szerű merevséget láttam rajta. 
Ijedten szaladtam ki édesanyá�
mért. Nehezen értettem csak 
meg, vagy talán valójában meg 
sem tudtam érteni, hogy az én 
csodálatos meséket tudó, drága 
jó nagyanyám nincs többé. 
A számadását ezen a földön 
már elvégezte. Elment örökre. 
Valami rettenetes lelkifurda�
lást éreztem. Magamat hibáz�
tattam, mert úgy gondoltam, 
mindennek én vagyok az oka. 
Nem teljesítettem a kötelessé�
gemet, elhagyva őrhelyemet, a 
halál kijátszotta éberségemet, 
és elragadta szeretett nagy�
anyámat. Karácsony este elő-  
napján volt a temetés. Minden 
lidérces álomként hatott gyer�
meki érzésvilágomban. A feke�
te drapériás szoba, a fekete 
bokrétás lovak, a gyászkocsi, a 
koporsó, a gyászszertartás, a 
koszorúk, könnyek és szomorú�
ság.

M A.asnap azért ott ragyo�
gott a díszes karácsonyfa a 
szobánkban. A fa  a gyertyák 
fényétől, a körülállók szeme 
pedig a gyász, az emlékezés 
könnyeitől csillogott. A fa  alatt 
az óhajtott ólomkatonák gar�
madája, a régen oly sokat em�
legetett vár, ágyú, és én még�
sem tudtam igazán örülni. 
A torkomat valami fojtogatta: 
a lelkiismeret- furdalás, a köte�
lességmulasztás miatti felelős�
ségérzet. Nem szóltam, de éle�
temben először komoly lelki 
válságban voltam.

Azóta is, több évtizedes pos�
táspályafutásom alatt, ha va�
lamit még el kellett végeznem 
— ami halaszthatónak látszott 
—, mindig ez jutott az eszem�
be, és igyekeztem a feladatot 
rendben elvégezni. Örök példa�
kép volt nagyanyám, akit még 
a halála előtti percekben is a 
postai munka, a kötelességér�
zet foglalkoztatott. De így vált 
ez családi hagyománnyá nővé�
rem postás férjénél és két lá�
nyuknál, a két postásdéduno�
kánál is.

E becses hagyomány révén a 
karácsony családunkban nem�
csak a béke és a szeretet, ha�
nem  a kötelességteljesítés, a hi�
vatásszeretet ünnepe is. A ka�
rácsonyi gyertyák fénye ezeket 
az emlékeket világítja meg 
mindannyiunk szívében és tu�
datában azóta is.

Horváth Dezső



Szakszervezeti nap Szombathelyen
A Szombathely 1- es körzeti 

hivatal szakszervezeti bizottsá�
ga október 24- én szakszervezeti 
napot rendezett. Napjaink fó' té�
mája, az adótörvény és a kor�
mány munkaprogramja élén�
ken foglalkoztatja dolgozóinkat 
is. A sajtó rendszeresen foglal�
kozik mindkét témával, mégis a 
tagságban nagy a bizonytalan�
ság.

De nemcsak a gazdasági gon�
dok halmozódtak fel, hanem a 
tudatiak, elviek, ideológiaiak is. 
És ez a nehezebb, ennek a meg�
változtatásához kell a hosszabb 
idő. A tudati váltók nehezen ál�
líthatók át. A megértést, a meg�
értetést szolgálta a szakszerve�
zeti nap is, melynek keretében 
vendégünk volt országgyűlési 
képviselőnk és az adófelügyelő�
ség vezetőhelyettese.

. Előadásaik során bepillantást 
nyertünk az országgyűlés mun�
kájába, a törvények megalkotá�
sának előkészítésébe. Különö�

sen feszült érdeklődéssel hall�
gatták a jelenlévők az ország-  
gyűlés őszi ülésszakáról szóló 
tájékoztatót. A személyi jövede�
lemadóról kaptunk nagyon 
szakszerű és mégis közérthető 
magyarázatot.

Nágyon sok kérdésre kap�
tunk választ, és felmerültek 
olyanok is, amelyekre az elkö�
vetkező napokban- hetekben fe�
szített ütemű munkával keresik 
a választ szakmai és szakszer�
vezeti vezetőink.

Rendezvényünk megható pil�
lanata volt, amikor pontosan 
délben megemlékeztünk a „Bé�
kehullám” elnevezésű nemzet�
közi békeakcióról. Az akció Hi�
rosimából és Nagaszakiból gör�
dült tova a különböző időzónák�
ba eső országokba, városokba, 
így ért el hozzánk is. Úgy érez�
tük, nekünk is tennünk kell a 
nukleáris fegyverek teljes lesze�
reléséért. Ezért táviratban fo�
galmaztuk meg békeakaratun�

kat, és aláírás gyűjtésével erősí�
tettük ezt meg. Táviratunkat az 
Országos Béketanácshoz továb�
bítottuk.

A szakszervezeti naphoz kap�
csolódva több vetélkedőt is 
szerveztünk Az ifjúsági tagozat 
a NOSZF 70. évfordulója alkal�
mával politikai vetélkedőt hir�
detett meg a brigádok részére. 
Ugyancsak az ifjúsági tagozat 
volt a kezdeményezője egy ké�
zimunka- kiállításnak.

Mivel októbert a Magyar 
Posta Központja munkavédel�
mi hónappá nyilvánította, ezért 
munkavédelmi vetélkedőt is 
szerveztünk. A jelenlévők közül 
40- en vállalkoztak a teszt kitöl�
tésére. A nyertesek pénz-  és 
könyvjutalomban részesültek.

Szakszervezeti napunkról a 
mintegy 100 jelenlevő sok új in�
formációval gazdagodva, a szer�
vezők pedig a sikeres munka 
jóleső érzésével távoztak.

Búza Pálné

Sohasem lehet befejezni
Nagy Jenő, a debreceni tszb 

munkavédelmi és szociálpoliti�
kai bizottságának vezetője no�
vember 7- én Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozatú ki�
tüntetésben részesült. Ebből az 
alkalomból beszélgettem vele.

— 1950. szeptember 8- án jöt�
tem a postára. Különböző mun�
katerületeken dolgoztam a pos�
taigazgatósági törzsben. 1978-  
tól az igazgatóság legna�
gyobb postaszervének, a Posta 
Gépjármű Szállítási Üzemnek 
lettem a vezetője — kezdi visz-  
szaemlékezését.

— Hogyan került kapcsolat�
ba a szakszervezeti mozgalom�
mal?

— Munkaviszonyom kezdete 
óta tagja vagyok a szakszerve�
zetnek. 1954- ben — leszerelé�
sem után — szakszervezeti bi�
zalminak választottak, majd rö�

vid időre szb- elnök lettem. 
1967- től vagyok tszb- tag, mun�
kavédelmi felügyelő. 1970 óta a 
munkavédelmi, majd a munka-  
védelmi és szociálpolitikai bi�
zottság vezetője vagyok.

— Nagy jelentőségűnek tar�
tom az emberekről való gondos�
kodást. Ez a terület kiaknázha-  
tatlan bánya, hiszen a munka-  
védelem tulajdonképpen a bal�
esetek megelőzésével, az embe�
rek egészségének védelmével 
foglalkozik. Úgy érzem, hogy az 
elmúlt 20 év alatt befektetett 
energia nem veszett kárba, hi�
szen egyre szélesebb körben tu�
dunk az emberekről gondos�
kodni, ennek eredményeként a 
balesetek száma csökken. Jól�
eső érzés, hogy előre tudtunk 
lépni a munkakörülmények ja�
vításában, a védőeszközökben, 
védőfelszerelésekben,, a nehéz 
fizikai munka gépesítésében. 
Az ellenőrzéseink során tapasz�
taltakat továbbadjuk a szakve�
zetőknek, amit örömmel fogad�
nak, hiszen ezzel az ő munkáju�
kat is elősegítjük. A szakmai 
vezetőség támaszkodik a szak-  
szervezetre, és igényli az 
együttműködést, a segítséget, 
hiszen közös az érdekünk.

— Melyek jövőbeni elképze�
lései?

— Az új gazdasági körülmé�
nyek között változtatnunk kell 
szakszervezeti munkánkon is.

Ha nem is áll rendelkezésünkre 
annyi anyagi eszköz, mint ed�
dig, azért a dolgozókért nagyon 
sokat kell és lehet tenni. Kisebb 
lehetőségeinket úgy kell elosz�
tani, hogy az mindig a legszük�
ségesebb helyekre jusson.

— Úgy érzem, hogy a bal�
esetek megelőzése, illetve az 
egészségvédelem céljából fo�
kozni kell az agitációt, felvilágo�
sítást. Azért, hogy a dolgozók 
partnerek legyenek, értsék meg 
és érezzék, hogy a különböző 
intézkedések az ő érdekükben 
történnek, s ne csak egy- egy 
utasítás kényszerű végrehajtói 
legyenek.

— Mint a szállítási üzem ve�
zetője nagyon örülök, hogy vég�
re elkészült Debrecenben az új 
forgalmi telephely, amelyet rö�
videsen átadnak. Ezzel mintegy 
250 dolgozónk kerül sokkal 
jobb munkakörülmények közé, 
s szociális ellátásuk is összeha�
sonlíthatatlanul jobb lesz.

— Mivel foglalkozik szabad 
idejében?

— Magánéletem kiegyensú�
lyozott. Szakmai és társadalmi 
munkám mellett ami szabad 
időm van, azt a családommal 
töltöm, elsősorban az unokám�
mal foglalkozom sokat.

Gratulálunk a kitüntetéshez 
és további sikereket kívánunk.

Kozempel Zsuzsa

Postások külföldön
Az idei csereüdültetés tapasztalatai

Lapunk februári számában a 
jobb tájékoztatás céljából cik�
ket jelentettünk meg a saját 
szervezésű külföldi csereüdülte�
tésről, amely a belföldi mellett 
a másik jelentős üdültetési for�
ma. Ebben felhívtuk a dolgozók 
figyelmét a külföldi üdülési le�
hetőségekre, ismertettük az 
üdültetés célját, az utak fonto�
sabb adatait. Most szeretnénk 
beszámolni az idei üdültetési ta�
pasztalatokról.

,Az üdülőcsoportok útjait 
töibb évre szóló kétoldalú szer�
ződések alapján készítettük elő. 
A, hazánkba látogató üdülőcso�
portok programjainak összeállí�
tásánál figyelembe vettük a ké�
réseket, hasznosítottuk az el�
múlt évi tapasztalatokat. A kül�
földre látogató magyar csopor�
tok programjait azonos gyakor�
lat szerint módosították a part�
ner szervezetek.

Két gyermekcsoportot utaz�
tattunk Csehszlovákiába, egy-  
egy felnőtt üdülőcsoportot indí�
tottunk Lengyelországba, az 
NDK- ba, Norvégiába, Cseh�
szlovákiába. Olaszországba 3 
csoport utazott, egy Rómába, 
kettő Riminibe.

Az idén először volt postás�
csoport — függetlenítettek, 
tisztségviselők és családtagjaik 
— Görögországban. Mivel a ta�
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pasztalatok kedvezők, a jövő 
évtől rendszeresen utaznak 
üdülőcsoportok egymás orszá�
gaiba.

A postás dolgozók nagy 
számban érdeklődtek a külföldi 
üdülési lehetőségek iránt. 
A norvég és az olasz (római) út�
ra annyi érdeklődő volt, hogy 
nem is volt elég a beutaló. 
A nyugatra utazóknál az útleve�
let, vízumot központilag szerez�
tük be, hogy megkíméljük a 
résztvevőket az időt rabló és fá�
radságos ügyintézéstől.

A külföldön üdülő postás dol�
gozók többnyire meg voltak 
elégedve a vendéglátással és a 
programokkal. Külön is meg 
kell említeni a Norvégiában, 
Olaszországban (Rómában) és 
Csehszlovákiában járt csopor�
toknál tapasztalt fogadtatást és 
színvonalas ellátást. Az NDK-  
ban és Lengyelországban üdü�
lők részéről viszont több észre�
vétel is elhangzott. Emiatt, va�
lamint a balatonfenyvesi üdülő 
felújítása miatt a lengyel csere 
1988- ban elmarad. Az NDK- be-  
li partnerrel pedig az észrevéte�
lek megszüntetésére személyes 
találkozót és megbeszélést kez�
deményezünk.

A hazánkba látogató csopor�
tokat a partnerszervezeteknek 
előzetesen megküldött és az ál�

taluk elfogadott programok sze�
rint fogadtuk.

A csehszlovák gyermekcso�
portokat Balatonszabadiban, az 
NDK csoportját a szántódi pos�
tás ifjúsági táborban helyeztük 
el. A norvég csoport Hévízen, a 
görög Boglárlellén üdült a 
SZOT—Postás üdülőben. A 
csehszlovák és lengyel csopor�
tot Balatonfenyvesen, az olaszo�
kat Balatonalmádiban fogad�
tuk. Budapesten valamennyi 
üdülőcsoportunk a Zágrábi úti 
postásszállón lakott.

Összegezve az 1987. évi kül�
földi csereüdültetést, leírhatjuk, 
hogy sikerült megvalósítani elő�
zetes céljainkat, terveinket. 81 
gyermek és 283 postás dolgozó 
kedvezményes kiutazását segí�
tettük elő. Üdülésük során lehe�
tőségük volt pihenésre, kikap�
csolódásra, ismereteik bővítésé�
re, a külföldi postások életkö�
rülményeinek megismerésére.

A hazánkban vendégül látott 
külföldi postások is ismereteket 
szereztek politikai, gazdasági, 
kulturális életünkről. A pihené�
sen, kikapcsolódáson kívül ez a 
kölcsönös ismerkedés, a külön�
böző országokban élő postás 
dolgozók személyes találkozá�
sai adják a csereüdültetés hasz�
nát, értelmét.

B. M.

S ze re n c sé s  e m b e r  vagyok
Hír a Népszavából: „A Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa Sütő Istvánnak, a Postások Szakszervezete köz�
ponti vezetősége tagjának, a BUVIG területi szakszerveze�
ti bizottsága nyugalmazott titkárának 70. születésnapja al�
kalmából az Április 4- e Érdemrendet adományozta. A ki�
tüntetést Csikós Pál, a SZOT- titkára adta át.”

Mi az élet értelme? — teszem 
fel magamnak a kérdést, ami�
kor belépek Sütő István tenyér�
nyi kis, szerény lakásába. Eny-  
nyi küszködés után, nyugdíjas 
korára csak ezt tudta kiharcolni 
az élettől? Erről kezdünk be�
szélgetni . . .

— Ez az alig több, mint húsz 
négyzetméteres lakás jutott ne�
kem. Nem panaszként mondom 
— mosolyog kicsit zavartan a 
házigazda. Talán igazságosabb 
is lehetett volna hozzám az élet. 
Pedig mennyi lakást „brusztol-  
tam ” ki másoknak, de mit csi�
nálhattam volna, ha mások még 
sokkal rosszabb helyzetben vol�
tak, mint én.

Sütő István a Budapest vidé�
ki Postaigazgatóság Területi 
Szakszervezeti Bizottságának 
titkáraként ^nent nyugdíjba, 
1978- ban. Most hetvenéves, de 
még mindig be- bejár szakszer�
vezetünk székházába, a köz�
ponti vezetőség tagja és a köz-  
gazdasági bizottság vezetője.

Postásősök
A családnak majd minden 

őse postás volt, a dédnagyapa 
Kürt községben és környékén 
dolgozott. Ez a kis falu volt a 
Magyar Királyi-  Posta egyik 
munkásutánpótlása. Az itt élők�
nek kevés föld jutott, amiből 
megélni nem lehetett, s jól jött 
nekik a biztos, nyugdíjas állás. 
Édesapja is postás volt, vonal�
felvigyázó, 19- ben főbizalmi 
volt, többek között ezért 
1921- ben a csehek kitoloncol�
ták. A család Drégelypalánkra 
került, a papa harminchat év 
után ment nyugdíjba.

Nehezen éltek, de legalább a 
postáskenyér biztos volt. A ma�
ma sütötte a kenyeret. Sütő Ist�
ván meghatottan emlékezik 
vissza gyermekkorára.

— Ha véletlenül ebéd köz�
ben leejtettem a kenyeret, fej 
kellett venni és meg kellett csó�
kolni. Mi nem ismertük a pazar�
lást, pedig apám irigyelt szemé�
lyiség volt a községben, ő volt 
az egyetlen kincstári alkalma�
zott. Akkoriban megsüvegelték 
a postást. Hihetetlenül pedáns 
ember volt, büszkén viselte a 
kék postásegyenruhát. Az az 
egyenruha egy életet kibírt. 
A négy polgári elvégzése után, 
természetes, hogy Sütő István 
postás lett, vonalfelvigyázó.

A mestermunka 
becsülete

— Nekem hihetetlen szeren�
csém volt, mert én tanfolyam

nélkül lettem kinevezett sza�
kaszkezelő, vonalfelvigyázó. 
1935- ben ez nagy dolog volt, hi�
szen munkát kapni nem volt 
könnyű. Emlékszem, az első 
órabérem tizenhét fillér volt, 
amiből lehetett venni tíz deka 
töpörtyűt vagy egy villamosje�
gyet.

Sütő István olyan családi kör�
nyezetben nőtt fel, amelyben 
természetes volt a munka szere-  
tete, ahol el sem tudták képzel�
ni az életet munka nélkül. El 
tudtak gyönyörködni munká�
jukban, s el tudom hinni, hogy 
nagy élmény volt, amikor az el�
ső telefonkészüléket összesze�
relte.

— Tudja, milyen sikerél�
mény volt ez? — mondja elége�
detten, mintha csak ma történt 
volna az eset. — Én, az egysze�
rű munkás, szét tudtam szedni 
és összerakni egy bonyolult 
szerkezetet.

Az idős ember szerencsésnek 
tartja magát, és némi igaza van 
is, kevés embernek adatik meg, 
hogy olyan szakmában dolgoz�
hatott életében, amilyet szere�
tett. A másik szerencséjének 
azt tartja, hogy harminchat feb�
ruárjában felhívták Pestre, 
mert a Krisztina telefonhálóza�
ta összedőlt. Itt lett állandó 
munkás, a Szász Károly utcai 
postáslaktanya hatalmas pincé�
jében laktak. Azt már nem tart�
ja szerencséjének, hogy itt a 
rengeteg bolha megkeserítette 
életét. A bolháktól a katonaság 
mentette meg, nem tudom, me�
lyik a jobb. De itt is feltalálta 
magát, szakaszvezetőként sze�
relt le. Majd Párkánynánára 
ment vonalfelvigyázónak. Itt is-  
mertf, meg feleségét, akivel 45 
évi házasság után még mindig 

. jpl megértik egymást. Ahogy 
Sütő bácsi mondta: „És még ki�
bírjuk egymást.”

— Egy lányunk van, a rádió 
kórusában énekel, nem hajlan�
dó férjhez menni, de hát ez az ő 
dolga. Én 1942- ben nősültem 
meg, a házasság előtt két héttel 
hivtak be újból katonának, 
négy napot kaptam az esküvő�
re, aztán vittek a keleti- frontra, 
ahonnan csak 18 hónap múlva 
érkeztem vissza. Szinte ugyan�
azt a munkát végeztem, mint az 
állásomban. Én valóban a pos�
tának köszönhetem az életem, 
mert a harcoló alakulatokból 
nagyon sokan nem jöttek visz-  
sza.

Aztán jött az inflációs kor�
szak, Szobig a jegy ára 16 millió 
pengő volt, s amikor az ember 
visszajött néhány nap múlva 
akkor már 25 millió. A fizetés 
nem ért semmit; ezért is volt 
óriási dolog a forint bevezetése.

A szakszervezetnek 
volt tekintélye

Négyszáz forint az első, fo�
rintban kapott fizetésem. Elő�
ször a feleségemnek vettem be�
lőle selyemharisnyát. Továbbra 
is az építési osztályon dolgoz�
tam, de még ebben az évben 
függetlenített szakszervezeti tit�
kár lettem. Hozzám tartozott a

kerületi műszaki igazgatóság, 
az értékcikkraktár és a Lipót 
központ. 49- ig jó volt szb- titkár-  
nak lenni, akkor aztán jött a for�
dulat éve, és azt kellett csinálni, 
amit mondtak. Nem is bírtam 
sokáig. De a 46 és 49 közötti 
időszak nagyon szép volt, a 
szakszervezetnek volt tekinté�
lye, beleszólhatott abba, hogy 
ki kapjon kitüntetést, kit léptes�
senek elő. Negyvennyolcban 
Németh Jenő, a postásszakszer�
vezet munkatársa szinte elra�
bolt, és bevitt az apparátusba. 
A termelési osztályon én lettem 
az élmunkásfelelős. Nekem kel�
lett „sztahanovistákat csinál�
nom”. A hatvankettes postahi�
vatalban például azt csináltuk, 
hogy tíz ablakból ötöt bezárat�
tunk, hát annak az öt postásnak 
aztán volt dolga! Az emberek 
kinn álltak a Lenin körúton sor�
ban. Az öt postás pedig majd 
megszakadt a munkában, így 
lett belőlük sztahanovista.

Ha nem akartam ezt sokáig 
csinálni, akkor csak egy módja 
volt a szabadulásnak, ha tanu�
lok. 1949- ben kitüntetéssel le�
érettségiztem, aztán beiratkoz�
tam a Közgazdasági Egyetem 
ipari tagozatára, s azt 1956- ban 
el is végeztem.

Megmondtam 
a véleményemet

Közben áttettek a Postaügyi 
Minisztérium munkaügyi osztá�
lyára helyettes vezetőnek, az 
összes norma hozzám tartozott. 
Ez sem volt népszerű feladat, 
de csinálni kellett; 1953- ig bír�
tam. Aztán valamiről meg�
mondtam a véleményemet a 
miniszternek, aki másnap már 
át is helyezett a Posta Légveze�
ték és Kábelépítő Vállalathoz. 
De ott már nem volt vezetői 
hely, mást pedig kitúrni nem 
akartam. így aztán visszamen�
tem a szakmámba, a kerületi 
műszaki igazgatóság vezetőhe�
lyettesének. Aztán a BUVIG-  
nál lettem tervosztályvezető, 
majd a Posta Kísérleti Intézeté�
ben osztályvezető- helyettes, az�
tán a vezérigazgató- helyettes 
tanácsadója.

— Én eléggé összeférhetet�
len, indulatos vagyok, ha valaki 
hülyének néz. Volt egy újítá�
som, amelyet a főnököm lekop-  
pintott, így aztán mint gazdasá�
gi tanácsadó visszamentem a 
szakszervezetbe. 1978. január 
30- ig dolgoztam. Emlékszem, az 
utolsó munkanapon sírtam. 
Negyvennégy évig voltam pos�
tás. Nagyon szépen búcsúztat�
tak.

Tudja, a nyugdíjhoz is hozzá 
kell készülni. Vettem egy kis 
telket Esztergomban, évek 
hosszú során át úgy készítettem 
elő, hogy befektetni már ne 
kelljen: szóval a szabad időm�
ben tavasztól őszig dolgozgatok 
a kertben, októbertől áprilisig 
pedig besegítek a közgazdasági 
osztályon. Ha kellek, akkor ide�
csörgetnek. Legutóbb Pécsett 
ellenőriztem, hogyan vezették 
be a távbeszélő-  és távírókeze�
lőknek a harminchat órás mun�
kaidőt. Ha még ezen kívül ma�
rad időm, olvasgatok, sétálok, s 
mivel én vagyok a BUVIG 
nyugdíjas bizottságának az el�
nöke is, higgye el, hetvenéves 
koromra sem unatkozom.

Udvarhelyi András
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Az újságolvasók fiatalabb 
korosztályainak bizonyára nem 
rejtélyesek a címben szereplő 
márkanevek. A Magyar Posta 
Központjának KISZ- bizottsága 
által meghirdetett számítás-  
technikai vetélkedőn e három 
számítógéptípus ismertetésére 
volt szükség az eredményes 
versenyzéshez. A NOSZF 70. 
évfordulójának tiszteletére 
meghirdetett verseny szervezői 
és lebonyolítói: a Szegedi Posta-  
igazgatóság számítóközpontja, 
a Híradástechnikai Egyesület 
városi szervezete, az igazgató�

ság KISZ- bizottsága és a tszb 
ifjúsági tanácsa.

A versenyfelhívásra 11 csa�
pat jelentkezett az ország kü�
lönböző részeiből. A november 
28- i döntőbe 5 csapat jutott. 
A döntő színhelye az igazgató�
ság étterme, külsőségeiben egy 
tudományos- fantasztikus film 
helyszínére emlékeztetett. 
Vagyis minden kellék (számító�
gépek, monitorok) megvolt ah�
hoz, hogy az ifjú számítógépes 
szakemberek jártasságukat be�
mutassák.

A végig pergő, izgalmas ver�

senyből a PKIII. csapata került 
ki győztesen. Dr. Rácz László-  
né, az MPK szervezési osztályá�
nak vezetője a zárszóban köszö�
netét mondott a verseny meg�
rendezéséért a lelkes szegedi if�
jú szakembereknek és a ver�
seny támogatóinak. Hangsú�
lyozta a posta technikai kor�
szakváltásának jelentőségét, és 
ebben a fiatal szakemberek 
meghatározó szerepét. Ez a ver�
seny az első postai szintű szá�
mítástechnikai verseny volt, re�
méljük, lesz folytatás.

— Márk —



Tavaly társadalmi vitára bocsá�
tottuk a szakszervezeti tagdíj-  
rendszer korszerűsítésére vonat�
kozó elképzeléseket, a SZOT 
XXV. kongresszusán felmerült és 
az élet diktálta követelmények�
nek megfelelően.

Az eszmecserében a többség 
úgy foglalt állást, hogy a tagdíj 
alapja legyen a mindenkori nettó 
kereset 1 százaléka, s emellett a 
tagdíjbélyeg felesleges adminiszt�
rációt jelent. Ezek megvalósítását 
az új körülmények, a személyi jö�
vedelemadó bevezetése felgyorsí�
totta, elodázhatatlanná tette, ki�
alakult a rendszerváltás előfelté�
tele.

Az adórendszerrel kapcsolatos 
kormányzati, parlamenti vitában 
a SZOT elnökségének sikerült el�
érnie, hogy a szakszervezeti tag�
díj mentesült a személyi jövede�
lemadózás alól, vagyis az adózás 
előtt levonható lesz az adóalap�
ból.

így létrejöhet az a megoldás, 
amelyet a tagság kívánt. Ha az 
aktív dolgozó szakszervezeti ta�
gok a főfoglalkozású munkavi�
szonyból származó, s a nyugdíjjá�
rulék alapjául szolgáló keresetük 
— illetve táppénzük, esetleg a 
kettő együttes összege — 0,8 szá�
zalékát fizetik 5050 forintig, illet�
ve 1 százalékát e felett, akkor ez a 
tagdíj a jelenleginél ugyan na�
gyobb összegű, de nem lesz több, 
mint a nettó kereset 1 százaléka.

Mennyit fizetünk?
Lássunk erre egy példát: aki�

nek a havi keresete ma a bérpót�
lékkal együtt 6500 forint, annak 
az új rendszerben az éves bére 
84 431, éves tagdíja 844 forint 
lesz. Ez a dolgozó 25 százalék 
adókedvezményt kap a szakszer�
vezeti tagdíjra, ami 211 forint. Ezt 
mindenképpen ki kell fizetnie, te�
hát kézzelfoghatóan tagdíjteher�
ként csak 633 forint jelentkezik 
nála. Nettó keresetének 1 százalé�
ka, a számítások szerint 710 fo�
rint. Összességében, tehát éves 
szinten lényegében szakszerveze�
ti tagdíjra 77 forinttal fizet keve�
sebbet, mint a nettó keresetének 
1 százaléka.

De nézzünk meg egy olyan 
szakszervezeti tagot is, akinek a 
keresete olyan alacsony, hogy 
nem kell jövedelemadót fizetnie! 
Hogyan alakul tagdíja az új rend�
szerben?

Tételezzük fel, hogy jelenleg 
4500 forint a havi átlagkeresete, 
ebben az esetben az új bére 4650 
forint lesz papíron, ennek fizeti a 
0,8 százalékát tagdíjként, 37 forin�
tot, de amit kézhez kap, nettó ke�
resete csak 4185 forint. Ennek 1 
százaléka 42 forint, a jelenlegi 
osztályos besorolás szerint a tag�
díja 50 forint lenne. Összegezve 
tehát, ez a szakszervezeti tagunk 
a nettó bérének 1 százalékánál 
havonta 5 forinttal, 1988- tól ilyen 
kereset mellett pedig 18 forinttal 
fizet kevesebbet, mintha megma�
radna az osztályos besorolási 
rendszer.

Hogyan
egyszerűbb?

Azt a kívánságot, hogy szűnjön 
meg a bélyeg, a SZOT- ülés eldön�
tötte, de az, hogy csökkenjen az 
adminisztráció, csak úgy érhető 
el, ha tagjaink MEGBÍZÓ NYI�
LATKOZAT ALAPJÁN HOZ�

ZÁJÁRULNAK ahhoz, hogy a 
tagdíj a mindenkori havi főfoglal�
kozásból származó járandóságuk�
kal — táppénzükkel — együtt a 
bérjegyzéken megjelenjen. így 
átutalással teljesítik tagdíjfizetési 
kötelezettségüket, ezzel egyben 
megkapják havonta az adóked�
vezményt.

Azok a tagjaink, akik — vala�
milyen okból — esetleg nem 
akarják tagdíjukat átutalással fi�
zetni, a határozatnak megfelelő 
mértékű tagdíjat az alapszerve�
zetnél fizethetik be, és év végén 
saját maguk, az alapszervezet iga�
zolása alapján az adóhatósághoz 
benyújthatják az adókedvezmény 
iránti kérelmüket. így tehát csak 
a következő év elején, eléggé sok 
adminisztrációt igénylő módon 
juthatnak hozzá a kormány által 
jóváhagyott kedvezményükhöz, 
amelyet a megbízó nyilatkozat 
alapján automatikusan, havonta 
megkaphatnának. Ezen a módon 
az adminisztráció csak növekszik.

Ezért felhívjuk tagságunk, 
tisztségviselőink figyelmét, hogy 
valamennyi aktív dolgozó szak-  
szervezeti tagunknál a megfelelő 
felvilágosító munkával érjék el, 
hogy mindenki felismerje a saját 
és a közösség érdekét — azt, hogy 
az adminisztráció csökkenhessen, 
adókedvezménye havonta érvé�
nyesülhessen —, adjon megbí�
zást arról, hogy szakszervezeti 
tagdíját átutalással kívánja tel�
jesíteni.

Két témában volt nagy vita. 
A nyugdíjasokkal és a gyermek-  
gondozási díjban részesülőkkel 
kapcsolatban. Végül a testület 
mindkét rétegre úgy foglalt állást, 
hogy tagdíjuk mértéke maradjon 
a jelenlegi.

Ők és valamennyi „egyéb tag” 
az eddigi módszer szerint, közvet�
lenül az alapszervezetnél fizetik a 
jövőben is tagdíjukat. A kifizetés 
igazolására itt is a tagkönyvben 
történő aláírás és bélyegzés szol�
gál majd, de ennek részleteit még 
meg kell gondolni. Központi veze�
tőségünk a közeljövőben kialakít�
ja a végleges módszert.

Mikortól, hogyan?
Az új rendszer bevezetésének 

dátuma 1988. január elseje. Emel�
lett lényeges, hogy 1988. január�
ban tagságunk még a jelenlegi 
besorolás szerint, bélyeggel fizes�
se tagdíját, hiszen a személyi jö�
vedelemadó szerinti első bérfize�
tés 1988. február 5- én lesz, tehát 
ekkor lesz először az „átutalás�
sal” történő tagdíjfizetés.

FONTOS most, ebben az idő�
szakban, hogy bizalmicsoport-  
üléseken megbeszéljék a tagság�
gal a tagdíjrendszer továbbfej�
lesztésének indítékait, hogy vala�
mennyi szakszervezeti tag szemé�
lyes megértését, közreműködését 
megnyerjük a megbízónyilatko�
zat adására és személyes érde�
keltségének felismerésére.

Központi vezetőségünk útmu�
tatásának megfelelően lapunk�
ban visszatérünk arra, hogy eb�
ben az új rendszerben hogyan 
kell kialakítani az alapszerveze�
teknél a tagdíjfizetést. Ezután je�
lentkezünk azzal, hogy miként 
valósuljon meg a tagdíjfizetés el�
számolásának, nyilvántartásának 
a szakszervezeti tulajdon védel�
mét is biztosító zárt rendszere, 
amelyet a szakapparátusokkal 
közösen alakítunk ki. (Folytat�
juk.)

Sáhó Sándorné

(Folytatás az 1. oldalról.)

Főmunkaidőn kívül

A kollektív szerződésben és a 
függelékekben szabályozott túl�
munka és készenléti díjazás 
alapbértől függő díjazások, így 
az alapbér bruttósításával auto�
matikusan bruttósodnak.

Külön megítélést a központi�
lag és tarifálisan szabályozott 
önként vállalt túl-  és többlet�
munka- díjazások igényelnek, 
lű- féle díjazás tartozik ide: a 
hétvégi hírlapárusítástól a 
többlettervezési díjig elég szé�
les a skála.

E díjazások nem az egyén, 
hanem a postaszerv szintjén 
bruttósodnak. A jövőben e té�
ren a jelenlegi szemlélet és gya�
korlat megváltoztatása a fő fel�

adat. Célszerű megszüntetni 
ezen elemek központi szabályo�
zását, s a díjazás megállapítását 
a munkáltatói jogkör gyakorlá�
sára, a közvetlenül termelésirá�
nyítóra bízni.

Részfoglalkozásúak
A részfoglalkozásúak cso�

portjába tartoznak a részmun�
kaidőben foglalkoztatottak, a 
nyugdíjasok és a mellékfoglal-  
kozásúak.

A törvényerejű rendelet a fő�
foglalkozású munkaviszonyban 
álló dolgozók tekintetében írja 
elő a nettó bér változatlanságá�
nak kötelezettségét. A postai te�
vékenység szempontjából azon�
ban számos munkaterületen 
meghatározó a részmunkaidő�
ben való foglalkoztatás, tehát

A bruttósítás rendszere a postán
Lapunk novemberi számá�

ban ismertettük az 1988. január 
1- jétől folyósított alapbérek és 
az új bérezési szabályok megál�
lapításának, illetve kialakításá�
nak alapelveit. Most, egy hó�
nappal később, lapunk első ol�
dalán beszámolunk a kollektív 
szerződésnek — mint díjazási 
szabályhelynek — megvitatás�
ra javasolt módosításáról, to�
vábbá az alábbiakban tájékoz�
tatni szeretnénk kedves olvasó�
inkat arról az elvi módszerről, 
amely szerint meg kell állapíta�
ni az új bruttósított alapbért; és 
amely szerint változatlan telje�
sítmény esetén követelmény�
ként támasztható a változatlan 
kereset.

Változatlan kereset

Az új alapbér és az új bérezé�
si szabályok kialakításánál va�
lamennyiünk számára elsősor�
ban a viszonyítási alapot, a tör�
vényerejű rendeletben megfo�
galmazott „változatlan teljesít�
mény” és az ehhez kapcsolódó 
„változatlan nettó kereset” tar�
talmát kell tisztázni, egyértel-  
műsíteni.

Ugyanis: ha valaki összeadja 
a havonként felvett keresetét, 
ez az összeg több okból keve�
sebb vagy több lesz. Miért? 
Több indoka és oka is lehet az 
eltérésnek. így:

— nagyobb nettó keresetet 
eredményez mindenkinél az, 
hogy a törvényerejű rendelet az 
alapbérnél a december havinak 
a figyelembevételét írja elő. 
Mint tudjuk, ez évben az alap-  
béremeléseket április 1- jével 
kaptuk, tehát az első negyedév�
re eső alapbéremelés nem jele�
nik meg az éves kifizetett alap�
bérben. Arról már nem is szól�
va, ha valaki április 1- je után is 
részesült alapbéremelésben. 
Ilyen esetben még nagyobb a 
többlet.

— Egyértelműen többletet 
jelent az, hogy a kieső idők (be�

tegség, illetmény nélküli sza�
badság, nem fizetett távoliét, 
gyes, gyed stb.) miatt a kerese�
teket — arányosítással, vagy 
hasonló munkakörben levő dol�
gozók alapbérbruttósításának 
figyelembevételével — teljes 
évre kell átszámítani.

— Eltérést okoz az évközi 
munkakörváltozás. Ez egyaránt 
előidézhet többletet vagy csök�
kenést is, attól függően, hogy 
az új munkakör díjazása milyen 
az előzőhöz képest.

— Csökkentést idéz elő az, 
hogy csak a főmunkaidőben 
végzett tevékenységek díjait és 
a rendszeres kifizetéseket indo�
kolt figyelembe venni. Vagyis: 
egyénileg nem vesszük figye�
lembe:

O a kötelező munkaidőt 
meghaladó munkák díját, így: a 
túlmunka díját, a túlóraáta�
lányt, a készenléti díjat, az 
ügyeleti díjat, az önkéntestúl-  
munka- díjat, külön megállapo�
dás alapján végzett tevékeny�
ség díját;

O a különböző címeken ka�
pott jutalmakat; így: kitüntetés�
sel és törzsgárdatagsággal járó 
jutalmat, utólagos elbírálás 
alapján kapott jutalmat, vagy 
egyéb jutalmat.

Mindezek figyelembevételé�
vel valamennyi dolgozó számá�
ra kialakítanak egy úgyneve�
zett számított nettó keresetet, 
amely — a főmunkaidőn belüli 
és rendszeres keresetek össze�
hasonlítását véve alapul — 
több, mint az 1987- ben tényleg 
kifizetett kereset.

Számított 1 9 8 7 . évi 
nettó kereset

Az előzőkben ismertetett el�
veknek megfelelően egy példa 
segítségével bemutatjuk az 
1987. évi nettó keresetként f i �
gyelembe vehető kereset kiala�
kításának módját:

Alapadatok:
1987- ben a kötelező munkanapok száma 262, a dolgozó le�

dolgozott napjainak száma 236.
Besorolás szerinti alapbér: 1987. januártól márciusig havi 

6000, áprilistól decemberig havi 6500 forint;

Kifizetett bruttó kereset 1987- ben:
Alapbér 68 908
Általános bérpótlék (310 Ft x 12 hó) 3 720
Nyelvpótlék (alapbér 10 százaléka) 6 891
Tarifális pótlék (Havi 1000 Ft- ban, 

egy összegben megállapított pótlék) 10 809
Prémium (A teljesítés arányában 

és időarányosan megállapított prémium) 23 600
Jutalom (Csúcsforgalmi jutalom) 3 000
Főmunkaidőn kívüli tevékenység díja 

(Túlmunka díja, készenlét díja, 
külön megállapodás alapján végzett 
munka díja stb.) 48 000

Első lépésként ki kell szűrni azokat a kereseti elemeket, 
amelyek figyelembevétele indokolatlan. így:

— jutalom 3 000
— főmunkaidőn kívüli tevékenység díja 48 000
A következő lépésben a személyi bruttósítás alapját képező

többi kifizetési jogcím díjait át kell számítani éves szintű kifize�
tésre. Mégpedig:

Alapbér: a törvényerejű rendeletnek 
megfelelően a decemberben járó alapbér 
tizenkétszerese: 6 500 Ft/hó x 12 hó = 78 000

Általános bérpótlék 3 720
Nyelvpótlék (a kifizetett éves alapbér 10 százaléka) 7 800

Tarifális pótlék: ■ , 1̂ ° 9 ^ - - - - - - x 262 nap = 12 000
236 ledolgozott nap 

23 600 FtPrémium: — - - - - - —- - - - - x 262 nap = 26 200
236 ledolgozott nap

Számított 1987. évi bruttó kereset: 127 720

szükséges e réteggel is komo�
lyan foglalkozni.

A munkáltatóknak csak az ál�
taluk kifizetett díjazásig van 
bruttósítási kötelezettségük. 
E három foglalkoztatási formá�
ban azonban tudjuk, hogy

— a részmunkaidőben dol�
gozónak még általában van 
más jövedelemforrása is;

— a mellékfoglalkozású dol�
gozó keresete egyértelműen a 
főfoglalkozású keresetre „rakó�
dik”; hasonló

— a nyugdíjas keresete is, 
ahol a nyugdíjra „rakódik”.

Vagyis: valamennyi dolgozó 
részére folyósított díjazás vala�
milyen magasabb adózási sáv�
ban kezd adózni. Ezeket a több�
letterheket a díjazások megálla�
pításánál számításba kell venni.

A részmunkaidőben foglal�

koztatottak keresete a teljes 
munkaidősök béréhez hasonló�
an bruttósodik.

A nyugdíjasok és a mellék-  
foglalkozásúak keresetének 
bruttósításánál mérlegelni kell

— a munkáltatói oldalon: 
foglalkoztatáspolitikai szüksé�
gességet, ésszerű költségtaka�
rékosságot;

— a munkavállalói oldalon: 
milyen mértékű díjazás éri meg 
a munka vállalását.

*
Fentiekben a teljesség igénye 

nélkül, csak a leglényegesebb 
gondolatokat kiragadva adtunk 
tájékoztatást a módosításokról. 
A vitákon elhangzottak figye�
lembevételével kialakított és el�
fogadott kollektív szerződés 
módosítását januári számunk�
ban közzétesszük. - r p

A harmadik lépésben el kell jutnunk ahhoz a nettó kereset�
hez, amely ehhez a számított bruttó keresethez tartozik. Ez 
1987- ben könnyű, mivel csak a nyugdíjjárulékot kell levonni. 
Tehát:

Havi bruttó kereset: 127 720/12 = 10 643
Ehhez 13 százalékos nyugdíj járulék- kulcs 

tartozik, vagyis i 384
Kifizetett havi nettó kereset: 9 259
Éves szintű számított nettó kereset: 9 259 x 12= 111 108

A képlet értelmezése:
B = 1988. évi bruttó kereset
Y = 1987. évi számított nettó 

kereset
b = csökkentő tényező, amely 

tartalmazza:
— az előző jövedelemsávok�

hoz tartozó adót;
— az adott jövedelemsávhoz 

tartozó adókulcsot;
— az éves szintű 12 000 fo�

rint alkalmazotti kedvezményt;
a = osztószám: a nyugdíjjáru�

lék és adókulcs kombinációja.

1 9 8 8 - a s  bruttó kereset

1988. évi bruttó keresettel 
szemben támasztott követel�
mény: változatlan teljesítmény 
esetében fedezze a nyugdíjjáru�
lék mértékének változásából és 
a személyi jövedelemadó fizeté�
séből eredő kötelezettségeket. 
Ehhez a matematikusok a kö�
vetkező képletet állították fel:

B = X ^
a

Az adósávokhoz tartozó értékek

I. 2. 3. 4.
osztószám csökkentő

sorszám éves nettó kereset , , tényező

________________________ {Z ____________ w_________

1. 0— 54 000 0,90 0
2. 54 000— 69 400 0,70 12 000
3. 69 400— 82 400 0,65 16 100
4. 82 400—100 400 0,60 21 200
5. 100 400- 116 900 0,55 27 800 (példánk)
6. 116 900- 132 200 0,51 34 280
7. 132 200- 159 800 0,46 43 880
8. 159 800- 210 200 0,42 53 960
9. 210 200- 301 400 0,38 68 840

10. 301 400—369 400 0,34 93 320
II. 369 400— 0,30 125 800
A képlet segítségével kiszámítható a példában szereplő éves 

számított nettó keresethez tartozó új bruttó kereset (az 5. adó�
sáv értékeit véve figyelembe).

1 oQQ -  k  * 111 108- 27 8001988. évi brutto kereset:- - - - - - ——- - - - - - - - =151 469
0,55

új bruttó bérA bruttósítás egyem mértéké: —- —- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
számított brutto bér 

161 469
A bruttósítás százaléka = 12^720 X 100 = 118,59

A bruttó kereset 
felépítése

Alapelv: bérelemenként
bruttósítunk. Ebből következik: 
az új bruttó bért bruttósított 
elemekből építhetjük fel.

De hogyan kezdjük?
Logikus, hogy az egyes ele�

mekre vonatkozó díjazási sza�
bályok szerint hajtsuk végre a 
bruttósítást, és végül vonjunk 
egyenleget. Vagyis: a különbö�
zet lenne az alapbér bruttósítá�
sa.

A példa szerint tehát:
— a tarifális pótlék bruttósítása:

Számított éves érték 12 000 Ft. A kollektív 
szerződés szerint a pótlékot 30 százalékkal
emeltük. A bruttósított érték: 12 000 x 1,3 = 15 600

— a prémium bruttósítását (függetlenül attól, 
hogy az alapbér százalékában, vagy tarifálisan 
lett meghatározva) az egyéni bruttósítás 
mértékével kell figyelembe venni:
26 200x1,1859= 31 071

46 671

Az alapbér százalékában 
meghatározott bérelemeknél a 
számítási mód a következő. Ne�
vezzük az alapbér százalékában 
megállapított pótlékok összegét 
C- nek. Például ha valaki jogo�
sult az alapbér 10 százalékának 
megfelelő nyelvpótlékra (mint 
a példánkbeli dolgozó), vagy 
kap még 20 százalék veszélyes�
ségi pótlékot, akkor: az alapbér�
ben kifejezett pótléka — ame�

lyet C- vel jelölünk — együtt: 
1+0,1+0,2 =1,3.

Példánkban azonban csak 
egy pótlék szerepel: a 10 száza�
lékos nyelvpótlék. így a C érté�
ke: 1+0,1 = 1,1.

Miután az alapbéren kívüli 
bérelemek bruttósított értékét 
és a számított összes kereset 
bruttósított értékét is ismerjük, 
az egyetlen ismeretlen, a brut�
tósított alapbér már meghatá�
rozható.

, Vagyis:
Új bruttó alapbér =

1988. évi bruttó kereset — Tarifális bérelemek éves összege 
12 x C (Alapbér százalékában meghatározott bérelemek)

151 469- 46 671 104 798
12x1,1 “  13,2

Bruttó havi alapbér kerekítve: 7 940 forint/hó.
Ellenőrzés
Az 1988. évi változatlan teljesítményt (a jogszabályban előírt 

módon és az alapelvekben meghatározottak szerint az 1987. 
évit) véve alapul (vagyis a számított értéken) a példa szerint a 
dolgozó 1988. évi nettó keresete:

Eves alapbére (7 940 Ft/hó x 12 hó) 95 280
Nyelvpótléka (éves alapbér 10 százaléka) 9 528
Tarifális pótléka (az előző alcímben meghatározva) 15 600 
Prémium (az előző alcímben meghatározva) 31 071
Új bruttó éves kereset: 151 479
Nettó éves kereset:
— bruttó éves kereset 151 479
— nyugdíjjárulék (10%) — 15 148
— jövedelemadó — 25 216

111113
A régi nettó kereset 111108
A kerekítések következtében 5 forint eltérés éves szinten el�

hanyagolható.

Összegzésként megállapítha- . változatlan teljesítmény mellett 
tó: az új díjazási szabályok és az biztosítják a változatlan 1987. 
alapbér bruttósítási szabálya évi nettó kifizetést. Tóth Pálné
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Irányítási verseny

Pontosan egy évvel ezelőtt a 
Hírlap és Postaszállítási Igazga�
tóság elhatározta, hogy életre 
kelti a hagyományokat. 13 éves 
szünet után belföldi irányítási 
versenyt hirdetett. Egyelőre 
csak a budapesti feldolgozó 
üzemek részére. A felhívásra az 
MCSV, a levél- , a napi-  és szí-  
neslap- feldolgozó üzemek je�
lentkeztek.

A tavalyi verseny nagy szak�
mai sikere után a HPI vezetői 
úgy döntöttek, hogy lesz folyta�
tás. Az idei előselejtezők során 
96- an indultak. Ebből 65- en tel�
jesítették a vizsgaszintet. Közü�
lük a legjobb 20 került a döntő�
be. A Mozgóposta, Csomagfel�
dolgozó és Vámüzemtől 17, a 
Budapesti Levélfeldolgozó 
Üzemtől 3 versenyző alkotta a 
20- as mezőnyt.

A döntőt ezúttal a Postás Mű�
velődési Központ Vadásztermé�
ben rendezték. Először Sárfi 
István, a HPI forgalmi igazga�
tóhelyettese üdvözölte a megje�
lenteket, majd Daróczi László, 
a szállítási osztály vezetője is�
mertette a versenyszabályokat. 
Az ország 3200 postahelye kö�
zül 100 helység levélpostai kül�
deményének egész napi irányí�
tását kellett meghatározni. To�
vábbá, hogy a postahely melyik 
gócterületen fekszik. Az írásbe�
li kidolgozásra a versenyzőknek 
40 percük volt.

Aztán elindították az órát és 
megkezdődött a verseny. 
A leggyorsabbnak Lelkes Jó�
zsef (MCSV) bizonyult, aki 10 
perc 50 másodperc után jelezte, 
hogy készen van. Ez viszont 
még semmit sem jelentett. 
A gyorsaságnál fontosabb, 
hogy a kidolgozás hibátlan le�
gyen. 35 perc elteltével minden�
ki végzett a feladattal. A zsűri 
visszavonult értékelni a munká�
kat.

Egy óra elteltével a zsűri 
meghozta a döntést. Öten vé�
geztek hibátlanul, s közülük a 
sorrendet a stopperóra döntötte 
el. A verseny győztese Nagy 
Ervin (MCSV) lett, 12 perc 40 
másodperccel, nulla hibával. 
Második Adamec Pál (MCSV) 
22 perc 50 másodperces, har�
madik Ludaity László (MCSV) 
27 perc 45 másodperces idővel, 
nulla hibával. Az első tíz helye�
zettnek az okleveleket és a 
pénzjutalmakat Kövesdi Fe-  
rencné, a HPI igazgatója adta 
át.

Nagy Ervint, a boldog győz�
test nem volt nehéz szóra bírni.

— Számított ekkora sikerre ? 
Úgy tudom, tavaly nem jutott 
a 20- as döntőbe.

— Sajnos, akkor a selejtező�
ben figyelmetlenség miatt két 
helységet tévesztettem. Most 
több időm volt a felkészülésre 
és ez meg is hozta az ered�
ményt. Itt a döntőben szerin�
tem már csak a pillanatnyi kon�
centrálás dönt. Talán most 
könnyítést jelentett sokunk szá�
mára, hogy a tavalyi győztes és 
a második helyezett nem volt 
jelen. Mindketten katonai szol�
gálatot teljesítenek.

— Az igazgatóság az első 
tíz helyezettnek pénzjutalmat 
ajánlott fel. Ebből mennyit ka�
pott a verseny győztese?

— 3000 forintot vehettem át, 
sőt munkahelyemen 1000 forint 
pluszjutalmat kaptam.

— Mondana magáról vala�
mit?

— 1958- ban a postaforgalmi 
technikum végzős növendéke�
ként több társammal együtt ke�
rültem a mozgóposta- főnökség�
hez. Tehát 18 éves korom óta 
vagyok a jogutód MCSV dolgo�
zója. Közben voltam az ellenőr�
zési csoport vezetője, majd ok�
tatótiszt, rövid ideig szolgálatki�
író. Jelenleg a külföldi kicserélő 
szolgálatnál vagyok mozgópos�
ta- utazó. Ne haragudjon, de 
most is sietek, be kell szállnom 
a Budapest—Wien 18- as moz�
gópostába.

— Akkor nem is tartózta�
tom. Még egyszer gratulálok r 
jó utat kívánok.

Végül Kövesdi Ferencnét 
kértem meg, hogy összegezze a 
látottakat.

— Az idei verseny, akárcsak 
egy évvel ezelőtt, most is az 
MCSV elsöprő sikerét hozta. Az 
elsői 10 helyet megint kibérel�
ték. Csak gratulálni tudok az 
üzem dolgozóinak, ezen belül is 
a mozgópostásoknak, akik nem 
először bizonyítják szakképzett�
ségüket. A verseny színvonala 
talán erősebb volt, mint a tava�
lyi, hiszen öten hibátlanul ol�
dották meg a feladatot, mégis 
kicsit csalódott vagyok. A levél�
feldolgozó üzemet mindössze 
hárman képviselték. Azonkívül 
természetesen hiányolom, hogy 
a színes-  és napilap- feldolgozók 
versenyzői sem voltak ott a 
döntőben. Nem elégedhetünk 
meg azzal, hogy a 20- as döntők 
amolyan MCSV- háziversenyek-  
ké váljanak.

Az értékelés szünetében volt 
alkalmam beszélgetni Szabó 
Istvánnévál, a levélfeldolgozó 
üzem oktatótisztjével, aki el�
mondta, hogy jövőre várhatóan 
több versenyzőt indítanak, mi�
vel javultak a feltételek.

A HPI feladata a levélpostai, 
csomag-  és hírlapküldemények 
feldolgozása, irányítása, szállí�
tása. Naponta 3 millió sajtóter�
méket, 1,3 millió levelet és 50 
ezer csomagot kell eljuttatni 
gyorsan, pontosan, biztonságo�
san az ország és a világ minden 
részén lakó címzettekhez. Ezért 
is fontos, hogy szakképzett dol�
gozók álljanak rendelkezésünk�
re. Nem igaz az a mondás, hogy 
majd az irányítószám irányít. 
Sajnos még mindig vannak, 
akik nem tüntetik fel, vagy 
rossz számot írnak a borítékra. 
Tehát elengedhetetlen az irá�
nyítási szaktudás. A versenyki�
írás célja, hogy minél több kitű�
nő szakemberünk legyen. Eh�
hez igazgatóságunk megad 
minden erkölcsi és anyagi tá�
mogatást.

— Hallottam, hogy vidékről 
is érkezett érdeklődés a ver�
seny iránt. Van lehetőség or�
szágos méretűvé szélesíteni?

— Valóban volt érdeklődés, 
de elenyésző. Ha vidéki feldol�
gozó üzemeink konkrétan elő�
állnak az igénnyel, akkor raj�
tunk nem fog múlni, támogat�
juk az elképzelést.

Kovarcsik Pál

Bensőséges ünnepség kereté�
ben köszöntötte a Távközlési 
Díjelszámoló Hivatal Szakszer�
vezeti Bizottsága és Arany Já�
nos szocialista brigádja a hiva�

tal legidősebb volt dolgozóját, 
Győrbíró Ida nénit, aki novem�
ber 27- én ünnepelte 100. szüle�
tésnapját.

Szellemileg igen friss, ke�
délyállapota kitűnő. 1949- ben, 
62 éves korában ment nyugdíj�
ba, s szívesen emlékezik vissza 
a postánál eltöltött évekre.

Ezúton is további jó egészsé�
get kívánunk Ida néninek.

Ne mindig csak szidjuk.. .
Sokan és sokszor szidják — 

sajnos többnyire okkal és jog�
gal — szóban, írásban egyaránt 
a postát. Nekem most a közel�
múltban — őszinte örömömre 
— nagyon kellemes csalódást 
okozott lakóhelyem postahiva�
tala, Pestlőrinc 1.

Köztudomású, hogy vasár�
nap nincs sem csomag- , se le�
vélkézbesítés, csak táviratot és 
expressz küldeményeket kézbe�
sítenek házhoz. El nem tudtam 
képzelni egyik októberi vasár�
nap délelőtt, amikor egy cso�
magkézbesítő mikrobusz állt 
meg házunk előtt, ki küldhetett 
nekem gyorsan romló csoma�
got.

A fiatal gépkocsivezető ki�
szállt a volán mellől egy levéllel 
a kezében engem keresve (nem 
tudta, hogy nyugdíjas postással 
van dolga).

Gyászjelentést hozott, amit

előző nap adott fel egy nagyon 
kedves nyugdíjas postás bará�
tom, tudatva felesége halálát és 
a néhány napon belüli temetés 
időpontját. Még előző nap tele�
fonált, mondván, hátha nem ka�
pom meg addig, a biztonság 
kedvéért szóban is közli.

Amennyire elszomorított a 
hír, annyira fellelkesített az a 
gyors, pontos munka és a meg�
értő figyelmesség. A rendes dí�
jú, leragasztott levél borítékján 
látható volt a fekete csík. Ha ki�
zárólag ezért hozták ki vasár�
nap, az is elismerésre méltó, de 
el tudnám képzelni, hogy bár�
milyen levelet — esetleg csak 
kisebb területű járatban — is 
elvisz a csomagkézbesítő, ha a 
címzett útjába esik.

Bízzunk benne, hogy a jó pél�
da követőkre fog találni.

Török Lászlóné

Ahogy a lakás berendezése 
tükrözi a család egyéni ízlését, 
úgy az asztalra kerülő étel di�
cséri a háziasszony főzési és tá�
lalási tudományát, fantáziájá�
nak gazdagságát. A jó háziasz-  
szony nemcsak akkor igyekszik 
kitenni magáért, ha vendég ér�
kezik a házhoz, hanem a min�
dennapi étkezést, de különösen 
az ünnepit hangulatossá teszi 
szép terítéssel, ízléses tálalás�
sal. Szívesen küldünk néhány 
ötletet.

A tálalás 
tudománya

A forró levesekbe tálalás 
előtt szóljunk apróra vágott 
petrezselyem-  vagy zellerzöl�
det, metélőhagymát, reszelt saj�
tot. A főzelékeket — jellegüktől 
függően — ugyanígy ízesíthet�
jük. Friss ízt adnak az ételnek. 
A parajfőzeléket, sóskát díszít�
hetjük félbevágott keményto�
jással, amelyre piros retket és 
sárgarépa- karikákat helyezünk. 
Színes, étvágygerjesztő lát�
vány.

A húsételek ízléses tálalására 
gazdag lehetőség kínálkozik. 
A tálra előbb a húst helyezzük, 
a zöldséges rizst tejmerő kanál�
lal félgömb alakban rakjuk a 
hús mellé. A burgonyapürét 
forró olajba vagy zsírba mártott 
tálalókanállal legyező formára 
alakítjuk, vagy a hús mellett 
hosszában elhelyezve késsel 
bevagdaljuk. A tetejét megszór�
juk metélőhagymával vagy re�
szelt sajttal, tojásreszelékkel. 
A tálra helyezett pecsenyehú�
sok levét a hús alá öntsük, míg 
a pörkölt, paprikás, vadas, 
gombás, paradicsomos vagy 
egyéb mártásokkal a húst von�
juk be. A rántott szeleteket olaj�
ban sült burgonyával rakjuk 
körül, a tálat díszíthetjük petre�
zselyemzölddel, salátalevéllel, 
keménytojás- szeletekkel, sajtre�
szelékkel, uborkával, citromsze�
letekkel. A díszítéshez nem kell 
sok idő, csak néhány ügyes 
mozdulat és máris kész az ét�
vágygerjesztő húsos tál.

A legváltozatosabban a hi�
degtálakat lehet készíteni. A hi�
deg húsokat egy- egy piros-  
arany- pettyel, vagy tojásszelet�
tel, paradicsom- , paprika- , 
uborkakarikával, sárgarépasze�
letekkel, petrezselyem-  és zel�
lerlevelekkel díszíthetjük. A hi�
degtálra helyezhetünk tejfölös 
tormával töltött sonkatekercse�
ket. Hajtogathatjuk a sonkát 
félbe is, több sonkaszeletből ró�
zsaszínű virágot formálhatunk, 
amelynek közepére tegyünk 
egy karikára vágott keményto-  
jás- szeletet. A tál szélére külön�
böző ízesítéssel kikevert vajkré�
met nyomhatunk az idomító-  
(dresszír- ) zacskó segítségével. 
A vaj ízesítésére használhatunk 
kechupot, tojássárgáját, kaprot, 
mustárt, pirosaranyat, kol�
bászkrémet, gulyáskrémet, 
szardellapasztát stb.

A hidegtálra készíthetünk 
főtt tojásból gombákat. A ke�
ménytojás tompább végéből le�
vágunk egy szeletet, salátale�
vélre helyezzük, és kisebb para�
dicsomból vagy kivájt piros re�
tekből kalapokat illesztünk rá. 
A piros kalapot vajjal vagy tú�
róval kipettyezzük. A tál élénk 
dísze lehet a piros retek, ame�
lyet felszeletelve virág-  vagy le-  
gyezőszerűen helyezünk a tál�
ra.

Ünnepi alkalmakkor kelle�
mes hangulatot varázsol az asz�
talra a zúzmarával bevont po�
hár. Készítése egyszerű. Tojás-  
fehérjébe mártott kenőtollal be�
kenjük az egész poharat, úgy, 
hogy a pereménél egy keskeny 
csík üresen maradjon, majd 
kristálycukorral beszórjuk. 
A cukor egy óra alatt teljesen 
rászárad a pohárra. Ilyen mód�
szerrel „rajzolhatunk” virágo�
kat, betűket, számokat vagy 
fantáziamintákat a pohárra. 
Amíg a tojásfehérje nem szárad 
meg, papírszalvétával letörölve 
kiigazíthatjuk az esetleges hibá�
kat.

A melegszendvicsek kínálása 
a vendéglátás modem formája. 
A szendvicsek elkészítésénél 
nagy lehetőség van a „művé�
szi” hajlamok megvalósítására. 
Fontos szempont, hogy egy�
mással harmonizáló ízek kerül�
jenek egy szendvicsre. A ke�
nyérszeleteket különböző for�
mára vághatjuk (négyszög, há�
romszög, téglalap), vagy fánk�
szaggatóval kerekre alakítjuk.

A kiflikarikákból készült falato�
kat fogvájóval, ropipálcikával, 
műanyag díszkarddal szúrjuk 
át.

Ha gyermekek érkeznek a 
házhoz, színpompás látvány a 
tejszínhabbal és zselével díszí�
tett gesztenyepüré. A hófehér 
tejszínhabra színes zseléből 
vághatunk ki virágokat, külön�
böző kis figurákat. Ha madárte�
jet kínálunk a kicsinyeknek, ké�
szítsünk a habból „igazi” ma�
dárkákat. A szemeket mazsola�
darabokból, a csőrét sárgarépá�
ból, a tollát kakaóporból alakít�
hatjuk ki. Örülnek a gyerekek a 
madárfészeknek is. Vajas krém�
ből idomító zacskó segítségével 
készítsünk kis madárfészkeket, 
tegyünk bele tojásnak három 
szem mogyorót. A vajkrémből 
készült hóember gombjait pri-  
taminból formáljuk, fejére főtt 
céklából vagy retekből készít�
sünk kalapot. Még színesebb, 
ha zöldpetrezselyemből „sep�
rőt” adunk a kezébe. Az aszta�
lon a poharak mellett szívószá�
lat is találjon a kis vendég, a tá�
nyér mellett virágos szalvétát, 
amelyre írjuk rá a nevét. Örö�
met szerezhetünk vele.

Néhány recept
Korhelyleves: 40 deka sava�

nyú káposztát csontlében vagy 
vízben felteszünk főni. Közben 
zsíron kevés vöröshagymát 
fonnyasztunk, majd piros papri�
kával elkeverjük, és a forrás�

ban levő leveshez adjuk. Sóz�
zuk, borsozzuk. Amikor a ká�
poszta már majdnem puha, ak�
kor 40 deka megmosott kol�
bászt főzzünk bele, majd a le�
vest berántjuk, tejföllel ízesít�
jük. A kolbászt a levesből ki�
vesszük, karikára vágjuk, tá�
nyérokra adagoljuk, és a forró 
levest arra merítjük a tálalás�
kor.

Sertés-  vagy baromfihússal 
töltött kacsa: A  konyhakész ka�
csát kívül- belül megsózzuk, a 
bőrét bevagdaljuk. Fél kiló ser�
téshúst vagy tyúkmellett leda�
rálunk. Adunk hozzá 3 beázta�
tott zsemlét, 3 apróra vagdalt 
kemény tojást, 3 nyers tojást, 
egy kis fej zsíron fonnyasztott 
vöröshagymát, ízlés szerint sót, 
frissen őrölt borsot, 2 csomag 
apróra vágott petrezselymet 
(vagy egy kávéskanál majorán�
nát), ha van, belekaparunk ba�
romfimájat, két evőkanál re�
szelt sajtot. A masszát jól össze�
dolgozzuk. Megtöltjük a kacsát, 
a nyüásokat összevarrjuk vagy 
hústűvel összetűzzük. Ha kima�
rad töltelék, a hús mellé tesz-  
szük. Sütés közben a pecsenyét 
1 deci fehérborral locsoljuk.

Borkorcsolya szilveszterre: 
Cukor nélküli palacsintatésztát 
készítünk. Kisütjük. Fejeská�
posztát lereszelünk, besózzuk. 
10 perc után a levét kinyom�
kodjuk, majd olajban szép vilá�
gosbarnára pirítjuk. Ha elké�
szült, frissen őrölt borssal meg�
hintjük, összekeverjük és meg�
töltjük a töltelékkel a palacsin�
tákat. Kivajazott jénai tálra rak�
juk. Tálalás előtt negyedórára 
sütőbe tesszük.

Fási Katalin

Letette a könyvet, fölállt és 
hosszan nyújtózkodott. Aztán 
ősz, dús haját hátrasimította, 
majd az ablakhoz lépett és kiné�
zett az utcára. Odakint a félho�
mályos ég alatt hózáport kavart 
a szél. Berkes Miklós nemtet�
szőn megrázta a fejét és maga 
elé dödögte: „Hol vagy napfé�
nyes meleg tavasz?” Miért ké�
sel? Március közepe van és még 
mindig éjszaka mínusz, napköz�
ben pedig hózápor kavarog 
többször is. Mérgesen legyin�
tett. Egy ideig még az ablak 
előtt toporgott, és szomorkásán 
bámulta a télies időt. Aztán 
visszament a szoba közepére, 
leült a fotelba, kezébe vette a 
könyvet és tovább olvasott.

Nemsokára a bejárati ajtóban 
zörrent a kulcs, és duruzsuló 
női hang folydogált befelé a 
szobába. A következő pillanat�
ban kitárult a szobaajtó és a 
szőke hajú Éva unoka szaladt 
befelé és sipító hangon dicse-  
kedte nagyapjának:

Berkes Miklós letette a köny�
vet, a tekintetét megemelte, 
összecsapta a tenyerét és ének�
lő hangon örvendezett:

— Boldog vagyok! — neve�
tett és tovább tapsolt. — Na�
gyon boldog vagyok! — Fölállt, 
a csillogó szemű kislányt a mel-

Hóasassínu nap
léhez emelte, és a homlokára 
sok- sok puszit adott, s aztán 
odahajolt asszonyához és azt is 
puszilta.

Tekintetük hosszan ölelke�
zett, Berkesné, magas, vékony 
asszony, meghökkent és ijedt 
hangon kérdezte:

— Miklóskám, mi van veled? 
Könnyes a szemed!

Berkes mozgolódó unokáját 
magához szorította, ránevetett 
asszonyára és jókedvűen mond�
ta neki:

— Drágám! Hálistennek 
semmi bajom! Inkább azt 
mondhatom, a mai napon körü�
löttem minden, de minden ró�
zsaszínű. — Kezébe vette a 
könyvet és mutatta asszonyá�
nak. Az sietve olvasta a címet: 
„Tíz szál gyertya”. Berkes pe�
dig tovább mondta: — Ebben a 
könyvben a kedves író a postá�
sokat is emlegeti.

Nézett asszonyára. Összemo�
solyogtak, Berkes belelapozott 
a könyvbe és olvasta:

— Csak a postások siettek, 
üdén és magyarázhatatlan szor�
galommal, ám őelőttük közel a 
cél: a táska kiürült. . .

Tovább nem tudta olvasni, a 
hangja elcsuklott. Berkes Mik�
lós nyugdíjazásáig egyesített

kézbesítő volt. S mint általában 
minden ember, nagyon várta ő 
is azt a napot. Aztán, hogy né�
hány hónapot pihent, egyszerre 
mehetnékje támadt. Negyven�
egy évig mindennap ment és 
ment. Hasonló munkához von�
zódott, ahol mozogni kell. Tele�
fonfülke- ellenőri munkakört 
kapott.

Berkesné megsimogatta em�
bere kezét, és meleg szavakkal 
vigasztalta:

— Miklóskám! Hatvan év fö�
lött hamar ellágyul az ember 
szíve. Nagyon hamar.

Berkesnek jólesett, hogy asz-  
szonya így beszélt vele. Meg�
fogta a kezét, odavezette a fotel�
hoz, és kedves hangon kérte:

— Drágám! Most ne siessél 
ki a konyhába. Néhány percre 
leülünk, s aztán elmondom, 
merre jártunk ma.

Berkesné megkérdezte em�
berétől:

— Miklóskám! Kivel voltál 
ellenőrizni? — Berkes mosoly�
gott és válaszolta:

— Gáspár Lacival.
Várakozó szemmel nézett

asszonyára, hátha még kérdez 
valamit. S hogy nem, tovább 
mondta: — Délelőtt a régi, az 
első otthonunk környékén jár-

Postás Dolgozó 4

Sokáig
éljen



Tizenkét (néha) dühös asszony
Aki manapság a kultúra ter�

jesztésére adja fejét, bizony ne�
héz helyzetben van. Az áremel�
kedések hatása és a tudás de�
valválódása miatt az emberek 
kevesebb könyvet és újságot 
vesznek, ritkábban járnak mo�
ziba, színházba. így van ez Ta�
tabányán is, ahol az utóbbi 
években folyamatosan csökken 
a lapok rendelése, vásárlása, 
különösen az idén mondták le 
sokan rendeléseiket. A tatabá�
nyaiak életét ugyanis nemcsak 
az áremelkedések nehezítik, ha�
nem az is, hogy a nehézipar, 
benne a bányászat és az építő�
ipar válságban van. így aztán 
sokan visszaköltöznek vidékre, 
a környező falvakba vagy a 
szomszédos Fejér megyébe. 
Mindez befolyásolja a tatabá�
nyai sajtóterjesztést, megnehe�
zíti a hírlaposztály és az ott dol�
gozó Barátság brigád munká�
ját.

Az üvegfallal elkerített hatal�
mas teremben asszonyok hajol�
nak figyelmesen munkájuk 
fölé. Az első asztalnál egy hír�
lap- előfizetési ügyintéző éppen 
ügyféllel tárgyal, egy másiknál 
az OTP-  és közületi előfizetése�
ket intézik, a harmadiknál a 
kézbesítők elszámolását ellen�
őrzik, hátrébb a külföldi lapok 
kezelését végzik. Jönnek- men-  
nek az emberek, nagy a sürgés-  
forgás. Egymásnak adják a ki�
lincset az ügyeiket intéző hírlap�
árusok, kézbesítők. Munka te�
hát van bőven.

Káromkodó
ügyfelek

Jó, hogy vastag üvegfal vá�
lasztja el őket az ügyféltértől. 
A mai nap is rumlis. Már napok 
óta jönnek az ügyfelek, szinte 
megrohamozzák az osztályt. 
Sokszor üvöltve, káromkodva 
szidják a postát, annak felme�
nőit és lemenőit. Nem idézem. 
Pedig a hírlapárusok nem is le�
hetnek róla, hogy később kap�
nak lapot, ugyanis a megyei na�
pilap, a Dolgozók Lapja a 
nyomdából gyakran többórás 
késéssel kerül csak a postások�
hoz.

— Ilyenkor mi vagyunk a ti�
zenkét dühös ember — mondja 
Kiss Jánosné, aki egy éve veze�
ti az osztályt. — Itt állunk az 
üvegfal mögött tehetetlenül. 
Hiába tudjuk, hogy vétlenek 
vagyunk, mégis rajtunk csattan 
az ostor. Képzelje, azt kiabál�
ták, hogy a posta csak beszedi a 
pénzt, de újság az nincs, mit 
kezdjek a tegnapi újsággal?! 
Amikor elmagyarázzuk, hogy a 
nyomda gépeivel van valami

baj, akkor pedig azt ajánlják, 
álljanak át a Gutenberg nyom�
datechnikájára.

Elnőiesedett
szakma

Ülünk a hírlaposztály- vezető 
irodájában. A nyitott ajtóból lát�
ni a jövést- menést, a dolgozó 
asszonyokat. Ez a szakma is el�
nőiesedett. Ami persze nem je�
lentette a munka színvonalának 
csökkenését, csak azt, hogy a 
férfiak elmentek a jobban fizető 
munkahelyekre. S ha már a fi�
zetésnél tartunk, érdemes meg�
említeni — bár nem panaszkod�
tak — keresetük 4—6000 forint, 
ami nem sok, ha a piac állandó�
an felfelé kúszó áraira gondo�
lok. így aztán nem csoda, hogy 
a hírlaposztályra nem tüleked�
nek a jelentkezők. Annál in�
kább szeretnének pavilonosok 
vagy kézbesítők lenni a fiatal 
érettségizettek.

— így már ezen a két terüle�
ten szigorúbbak lettünk — 
mondja Kissné. — Éppen ma 
hívattam be egy kézbesítőt, 
mert elhanyagolta a munkáját, 
és több panasz érkezett ellene. 
Azt mondtam neki: még egy 
dobásod van, aztán megvá�
lunk . . . Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy valaki csak 
fél gőzzel dolgozzon. Most külö�
nösen nagy a hajtás. Sokszor 
kétszer kell inkasszálni, rosszak 
a levélszekrények. Sok újság 
nem jön meg időben, vagy hiá�
nyosan kapjuk, az árváltozások�
ról nem kapunk mindig időben 
hírt, pedig legutóbb megígér�
ték. Ne irigyeljen bennünket 
senki.

Egyébként a tizenkét asszony 
bizonyára nem mindig dühös. 
Nem tehetik meg. Nekik ural�
kodniuk kell magukon, türel�
mesnek kell lenniük. Csak így 
tudják mérsékelni a lapcsökke�
nést.

Idén a tatabányai sajtóter�
jesztők 11 milliónál több lapot 
juttattak el az olvasókhoz. Ez 
óriási mennyiség. E hatalmas 
feladatot mindössze hatvan 
kézbesítő és 21 hírlapárus, vala�
mint 12 hírlapügyintéző végzi.

A Barátság brigád is ezen a 
területen dolgozik. Most 20- an 
vannak: hírlapkézbesítők, hír�
lapárusok és az osztály munka�
társai. A brigád 1960- ban ala�
kult. Sok kitüntetésük közül, a 
Népköztársaság Kiváló Brigád�
ja címre a legbüszkébbek, mél�
tán. És bár azóta ilyen nagy el�
ismerésben nem részesültek, 
hiszen nem adják olyan gyak�
ran ezeket a kitüntetéseket, az�
óta is ugyanolyan jól dolgoz�
nak, mint régen. Azt mondják: 
nem a hírért és dicsőségért vég�
zik pontosan és jól munkájukat, 
nem azért segítenek, ahol tud�
nak. Pedig a sok munka miatt 
egyre nehezebben tudják telje�
síteni vállalásaikat. Mint a hiva�
tal legjobb brigádja, nekik kell 
állandóan példát mutatniuk, 
ami hosszú távon bizonyára 
meglehetősen fárasztó. Mindig 
bizonyítaniuk kell, ezt el is vár�
ják tőlük. Ha társadalmi mun�
káról, vagy rendezvényen való 
részvételről van szó, azt kérde�
zik a többiek: na, hol vannak a 
hírlaposok? Persze nem emiatt 
tesznek többet, mint mások. 
Hajtja őket a kíváncsiság. Ezért 
ülnek be egy- egy TIT- előadás-  
ra, mennek színházba, moziba, 
hangversenyre, kiállításra, ve�
télkedőre. És ha marad még 
idejük a munka és a család mel�
lett, kirándulni járnak: voltak 
már Lengyelországban, Csáká-  
nyospusztán, Esztergomban.

Lehet erre legyinteni: nem 
nagy dolgok ezek, de akik így 
tesznek, nem tudják, hogy a vi�
lágot az ilyen látszólag apró jó 
cselekedetek viszik előre, az 
üyen egyszerű, nem „handa-  
bandázó” emberek tartják a 
vállukon. Mi lenne nélkülük?

U. A.

tunk. Sok telefonfülkét ellen�
őriztünk. De egyet sehol sem 
találtunk. . .  a Népköztársaság 
útja hatvankettőnél.

Berkesné emelt a tekintetén 
és szorongva várta embere sza�
vait.

— Az utcán a megjelölt ház 
előtt telefon sehol. Egy ideig a 
külső járdán toporogtunk, s né�
zelődtünk. Később Gáspár Laci 
azt mondta: bemegyünk a ház�
ba, hátha ott van falra szerelt 
készülék. Mindjárt indult is a 
kapu felé. Mentem utána. Mö�
göttünk lassan, hangtalanul be�
csukódott a fekete vaskapu . . . 
Megálltam és nézelődtem jobb-  
ra- balra. Aztán a mennyezetre 
bámultam. Minden, minden is�
merős volt, lent a szobrok és a 
márványoszlopok. Fönt pedig a 
színes szép festmények . . .

Az emlékeztető látomás any-  
nyira hatással volt a szívemre, 
hogy kapkodtam a levegőért. 
A szobrok, azt hiszem, megis�
mertek, mosolyt láttam az arcu�
kon. Legjobban a hegedűt ölelő 
fiún .. . Szerettem volna nagyot 
kiáltani. Akkorát, hogy az egész 
világ meghallja. Boldogság! 
Köszönöm!. . .  De hát nem si�
került. Nem. Mert az örömben 
vergődő lelkemből szó nem fa�
kadt, csak pihegés. Álltam, és 
egyszerre ezerkilencszáznegy-  
venhárom karácsonyestéjén

éreztem magam. Még a kézbe�
sítőtáskát is a vállamon tudtam. 
Mindjárt szaladtam az udvarba 
és ott forgolódtam . . .  Kerestem 
valamit.

Évike megmozdult. Szőke fe�
jét odanyomta nagyapja arcá�
hoz, és mosolyogva sutyorogta:

— Papuskám! Biztosan en�
gem kerestél!

Berkes magához szorította és 
megpuszilta unokája homlokát, 
majd tovább mondta:

— Később hirtelen mást 
gondoltam. És elszaladtam a 
lépcsőházba. Kerestem a liftet. 
Nem találtam. Nem találtam 
azt a sárgaréz pántos liftet, 
amelynek az ajtajában akkor 
álltái. . . Fonott, vastag copfod 
csüngött a melled fölött, és 
nagy fekete szemed kérdőn me�
resztetted a postásra . . .  Bátor 
tekinteted zavarba ejtett. Této�
va mozdulatokkal nyitottam ki 
a táskát. S mikor kezemben 
volt a távirat, „dísztávirat”, mo�
tyogtam, Farkas Évát keresem. 
A  szemöldököd följebb ugrott, 
és azt kiáltottad: — Én vagyok! 
— Elkaptad tőlem. Sietve bon�
tottad. És magadnak olvastad. 
Arcod egyre pirosabb lett. Só�
hajtottál. És hangosan köszön�
ted a táviratot.. .

Évike felugrott, tapsikolt és 
sipító hangon kiabálta:

— Mamuskám! Ki küldte ne�
ked azt a táviratot?

A két felnőtt összenézett. 
Berkesné mondta volna: falu�
beli legény küldte Éva névnap�
ra . . .

Berkes Miklós erősen meg�
rázta a fejét. Azt gondolta: a 
gyerek az kérdez. És megint. 
Aztán újból. Válasz helyett át�
ölelte kíváncsi unokáját. Azért 
amit igazából érzett, később el�
mondta neki.

— Kicsi unokám, figyelj 
rám! Elmondom, hogy te is 
tudd meg! Ezerkilencszáznegy-  
venhárom karácsonyestéje a 
nagymamádnak és a nagypa�
pádnak emlékezetes, szép ün�
nep! Azon a karácsonyestén 
mind a ketten életünk legdrá�
gább ajándékát kaptuk: meg�
láttuk és megszerettük egy�
mást. Összehozott bennünket a 
sors. Hogy ezután kézen fogva 
végigballagjunk ezen a csodála�
tosan szép földi úton.

Évike éles hangon sikított és 
felugrott az asztalra, táncolt, 
tapsolt, és éneklő hangon kia�
bálta:

— Papuskám de jó, hogy ak�
kor te vitted a mamának azt a 
táviratot! Jaj de jooó! — Mezte�
len karját ölelésre tárta.

— Gyertek közelebb, hadd 
szeresselek benneteket!

Összeborultak, és puszilták 
egymást, jó kedvvel és vidá�
man.

P. Kovács János

Jó munkahelyi közösség  
—  életre nevelő iskola

Van- e választóvonal az üzem�
vezetői beosztás és szakszerve�
zeti titkári tisztség között? Idő�
ben elhatárolhatók- e egymástól 
a szakmai és a mozgalmi fel�
adatok? Hogyan tud Horváth 
Sándor kettészakadni: mikor 
üzemvezetője a fémipari üzem�
egység gépműhelyének — 
amelynek irányítása mellett a 
tmk is hozzá tartozik —, és mi�
kor szb- titkára a Posta Közpon�
ti Javítóüzemnek?

— Igaz, hogy a szakszerve�
zeti munka látványos része, az 
ülésezés, a tárgyalás a munka�
idő után zajlik, a kétféle felada�
tot teljesen elkülöníteni még�
sem lehet. Sőt helyesebb, ha 
összeférhetetlenség helyett köl�
csönösségről, egyeztetésről be�
szélünk.

Horváth Sándor elképzeléseit 
a gyakorlat bebizonyította. Hi�
szen máskülönben nem valószí�
nű, hogy négyesztendei üzem�
vezetői gyakorlattal 1975- ben 
szb- tagnak jelölték és titkárrá 
válasszák, s ha nem felelt volna 
meg kívánalmaknak, nemigen 
szavaztak volna neki bizalmat a 
dologozók immár több válasz�
tás alkalmával.

— Magam is úgy érzem, 
hogy sikerült jó együttműkö�
dést kialakítanunk az üzem ve�
zetőivel. Támaszkodnak a szak-  
szervezetre, a tárgyalások előtt 
egybehangolják szempontjaikat 
az szb- vel, úgy alakítják ki ál�
láspontjukat.

— A szakszervezeti megbí�
zatásának bizonyára voltak 
mozgalmi előzményei. ,

— Természetesen. 1957- től 
61- ig KISZ- titkárként tevé�
kenykedtem, majd éveken ke�
resztül pártvezetőségi tag vol�
tam. De előmenetelemet — meg�
ítélésem szerint — nagymér�
tékben segítette a műhely ha�
gyományosan jó légköre.

— Mint harmadéves műsze�
rész és szerszámkészítő ipari ta�
nuló jöttem a javítóhoz az Egye�
sült Izzóból. Különös, de a 
nagynevű gyár után a posta 
melléktevékenységéhez tartozó 
üzemben megtaláltam a szak�
mai fejlődés lehetőségét. Mun�
kám mellett elvégeztem a gép�
ipari technikumot. Itt, a mű�
helyben meghatározott feladata 
volt mindenkinek. Hogy példát 
mondjak: a közismert főnök- tit�
kári készülék gyártásához, mint 
ifjú postás, a szerszámokat én 
készítettem. A műhely feladat�

köre azóta sem változott; min�
den új berendezés tőlünk kapja 
szerkezeti felépítését, formáját. 
Jelenleg az elektronikus főnök�
titkári készülék kifejlesztésén 
dolgozunk.

— A műhely — ahogy 
mondtam — mindig jó nevelőis�
kola volt. Sok értékes szakem�
ber nőtt itt fel. Közülünk került 
ki többek között az üzem fej�
lesztési, továbbá általános osz�
tályának vezetője. A hagyomá�
nyokat ezen a téren is ápoljuk, 
az üzem fiataljait tanulásra biz�
tatjuk, igyekszünk őket a postá�
hoz kötni. Nem könnyű feladat 
ez egy ipari jellegű postai 
üzemben, erősen érezzük a 
jobb kereseti lehetőséget ígérő 
gyárak és kisvállalatok elszívó 
hatását.

— Talán segít a jó példa . . .
— Találva érezzem magam? 

Két — immár nős — fiam van, 
mindketten postások. A na�
gyobbik elvégezte, öccse most 
végzi a technikusminősítőt. Ná�
luk sem idegen a társadalmi 
munka. Nagyobbik fiam mun�
kahelyén az ifjúsági tagozat ve�
zetője.

Reméljük, egyikük sem tér le 
édesapjuk nyomdokairól.. . 
akit kiemelkedő szakmai és tár�
sadalmi munkájának elismeré�
seként november 7- én a Munka 
Érdemrend bronz fokozatával 
tüntettek ki. Gratulálunk hozzá, 
és további sikereket kívánunk.

Benda István

T elei onvízióVeszprémi
hagyomány

November 13- án délután 4 
óra körül megelevenedett a 
veszprémi körzeti postahivatal 
főbejárata: a II. emeleti ebédlő�
terembe csoportosan, egymás�
ba karolva indultak fel a posta 
nyugdíjasai a szakszervezet ál�
tal rendezett nyugdíjas- találko�
zóra. A nyugdíjasbizottság ve�
zetője, az 1944 óta díjelszámoló 
Kovács Zoltán már várta az ér�
kezőket.

— Nálunk már hagyomá�
nyuk van a nyugdíjas- találko�
zóknak! — dicsekedett Kovács 
Zoltán.

A süteményekkel, szendvi�
csekkel, üdítőkkel megterített 
asztaloknál már ott tevékenyke�
dett Tárnoki Richárdné szb- tit-  
kár is. Hosszú kézfogások, öle�
lések bizonyították a meghittsé�
get, hiszen a fiatal szb- titkár 
szeretete, kedvessége lelkesítő 
elismerés egy- egy idősebb 
szaktársnak.

Tárnoki Richárdné meleg 
szavakkal köszöntötte az idős 
postásokat és a meghívott ven�
dégeket, közöttük e sorok íróját, 
aki a megnyitó után „postásno�
vellák” felolvasásával emelte a, 
hangulatot. Sövegjártó János 
hivatalvezető is szólásra emel�
kedett: beszámolt a posta mai 
helyzetéről, a megnövekedett 
feladatokról: biztosította a
nyugdíjasokat, hogy továbbra 
is rendelkezésükre áll a napi ét�
kezés lehetősége 17 forintért, az 
ebédet a helyi szakmunkáskép�
ző intézet adja.

Végezetül az szb- titkár aján�
dékokkal kedveskedett a 64 
egykori postásnak, akik átiz�
zadták és átvészelték azt az ős�
kort és hőskort, amely tulajdon�
képpeni alapja ennek a gyönyö�
rű, új épületben működő postá�
nak. Felelevenítették az élmé�
nyeket, csattanós epizódok, szo�
morkás elbeszélések mozgatták 
meg az emléktárt.

A földszinten az aktív dolgo�
zók este 8- kor már bezárták a 
forgalmat lebonyolító részt, de 
a második emelet ebédlőterme 
még ezután is szórta fényét az 
estébe, hírül adva, hogy itt 
most 64 idősebb postás ünne�
pel; ünnepük a széppé fejlődött 
nagypostájukat és önmagukat!

Dénes Géza

— Fel kellett pofoznom. 
Nem volt más választásom — 
tárta szét karját a kopasz, kissé 
bibircsókos Panes. Teljes nevén 
Panes Edömér.

— Hetek óta hitegetett, min�
dent megígért, reményt keltett 
bennem, majd egyszer csak — 
mintha elvágták volna — felém 
sem nézett, magamra hagyott. 
A kínok kínját álltam k i . . .  
Amikor már úgy éreztem, hogy 
nem bírom tovább, mert ez az 
állapot az őrületbe kerget, ak�
kor fogamzott meg bennem a 
gondolat, hogy aki először lép 
be az ajtón, annak pechje lesz, 
mert azt én kíméletlenül felpo�
fozom. Nem tehetek róla, hogy 
éppen őt kellett. .. Ő, akinek 
távolmaradása miatt hét eszten�
dőt öregedtem három hét alatt, 
s aki majdnem az őrületbe ker�
getett. Még szerencse, hogy 
nem történt semmi különös — 
csak felpofoztam.

— Köszönöm, elég! A véde�
lemé a szó — jelentette ki a bí�
ró.

— Tisztelt bíróság! Tisztelt 
ügyész úr! Amikor a védelmet 
elvállaltam, az a cél lebegett 
előttem, hogy kiderítsem az in�
dítóokokat, azokat a mélyen-  
szántó, az emberi lelket mar�
cangoló, az agyat megbénító ví�
vódásokat, melyek védencemet 
tettének elkövetésére késztet�
ték.

— A kivizsgált és a rendelke�
zésemre áüó tárgyi tények alap�
ján védencem cselekedete iga�
zoltnak látszik! Nézzék meg ezt 
az embert — folytatta a védő 
—, valamikor dús, hirtelensző�
ke haja volt, a szeme szürke és 
játékos, arca vörösesbarna, 
jobb felén kis bibircsókokkal. 
Kérdem én: lehet ez az ember 
megrögzött pofozkodó? Nem és 
nem! Itt áll előttünk tönkresa-  
nyarulva ez a megtört Panes, 
akarom mondani Panes Edö�
mér, hogy számot adjon tettéről 
az igazságszolgáltatásnak. Tisz�
telt bíróság, tisztelt ügyész Úr! 
Kérem védencemet meghall�
gatni.

— A telefonom állandóan 
csengett — kezdte vaüomását 
Panes Edömér —, mégis süket 
volt, beszélni nem lehetett. Ez�
előtt hat héttel — folytatta — 
bejelentésemre kijött a telefon�

szerelő. Kis idő múlva közölte, 
hogy alkatrész kell. Ezután tá�
vozott. Telefonom az állandó 
csengéssel továbbra is borzolta 
az idegeimet, de a kimenő hívás 
néma maradt, ezért húztam ki a 
dugót.

— Másnap újra eljött a sze�
relő, valamit babrált a készülé�
ken, és megáüapította, hogy 
kell egy új membrán is — majd 
otthagyott. Változás nem tör�
tént, mert sem a szünet nélküü 
csengés, sem a vonalhiány nem 
szűnt meg. Ekkor már megle�
hetősen feszült idegállapotban 
voltam, annak eüenére, hogy a 
telefonszerelő másnap újra el�
jött, elhozta a membránt, besze�
relte, de ezzel együtt a telefo�
nom változatlanul használha�
tatlan maradt. Azután közölte, 
hogy másnap megnézi a leága�
zást, s gyorsan otthagyott.

— Tisztelt bíróság! Képzel�
jék el lelkiállapotomat. Nem�
csak telefonom üzemképtelen�
sége fokozta robbanékonysá-  
gom, hanem az az érzés is, hogy 
cserbenhagytak. Nem jött töb�
bé a szerelő, holott megszok�
tam, hogy naponta jön. Most, 
amikor nem jelentkezett, kibír-  
hatatlanná vált az életem. Ek�
kor . . .  ekkor jutottam arra a 
végletes elhatározásra, hogy a 
legelső ember, aki ide belép . . .

— Edi! Edi! Ébredj — rázta 
meg a felesége. — Jó a telefo�
nod, most csengettek ide a tele�
fonközpontból.

— Hát nem a bíróságról? — 
majd a kimerültségtől ismét 
álomba zuhant.

Hernád Sándor
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A képzés, átképzés szerepe az új technikák fogadásában
A gazdaság szerkezetátalakí�

tása kapcsán napjainkban gya�
korta beszélnek a dolgozók 
képzésének, átképzésének fon�
tosságáról. Közgazdászok, mű�
szakiak és főleg szociálpolitiku�
sok fejtik ki erről a véleményü�
ket és úgy tűnik, a gazdasági 
megújulásnak egyik kulcssza�
vává vált. A képzés, átképzés 
tartalma az utóbbi egy- két év�
ben vitathatatlanul átértékelő�
dött, a langyos vizet felkavarták 
az újfajta társadalmi szükség-  
szerűségek.

A dolgok legmélyén az a fel�
ismerés áll, hogy a gazdasági 
megújulás elképzelhetetlen a 
szerkezetváltás, az újabb tech�
nikák meghonosítása, a számí�
tástechnika mind szélesebb kö�
rű alkalmazása nélkül. Világ-  
tendencia, hogy egyre nagyobb 
szükség van a sok helyütt gaz�
daságtalan hagyományos kézi 
munka modem berendezések�
kel történő felváltására, és ezál�
tal a termelésben részt vevők 
alkotó szellemi energiáinak fel�
szabadítására. A váltás azon�
ban kellemetlen mellékhatá�
sokkal is jár, hiszen a gazdaság�
talanul működő termelőegysé�
gek szükségszerű modernizálá�
sa, a gazdaságosabb termék-  
szerkezet kialakítása azt is je�
lenti, hogy munkahelyek és 
munkakörök szűnnek meg, 
hogy jó néhány gazdasági ága�
zatban a dolgozók csak úgy 
tudják megtartani munkájukat, 
ha élnek a továbbképzés, át�
képzés lehetőségeivel.

Mindezek ellenére sem biztos 
azonban, hogy a racionalizálás�
ra törekvő munkaadó képes va�
lamennyi alkalmazottját meg�
tartani. Az új, perspektivikusan 
is megnyugtató munkahely 
megválasztása a jelenlegi álla�
potok közepette nem könnyű

feladat. A technikai fejlődés ha�
tása nem egyformán érvénye�
sül a különböző gazdasági ága�
zatokban, valószínűnek látszik 
ezért, hogy minden területen, 
valamennyi cégnek a saját ma�
ga számára kell értelmeznie az 
új gazdasági helyzetet. Más-  
más határokkal kell számolniuk 
az iparban, a mezőgazdaságban 
és a szolgáltatási ágazatban dol�
gozóknak, de az egyértelmű, 
hogy a hosszú távú stratégiák 
kialakításánál mindenütt szá�
molni kell a képzés, a tovább�
képzés szükségességével, az új 
igények szerinti átalakításával.

Ezen a nagy, és ma még meg�
lehetősen kusza területen speci�
ális helyzetben van a postai ok�
tatás. Bizonyos szempontból el�
térő mozgásának az iránya, hi�
szen míg a legtöbb helyen ke�
vesebb, de jobban képzett szak�
emberekre lesz szükség a jövő�
ben, a postán nem lesznek az 
ezredfordulóig olyan gondok, 
hogy a szerkezetváltás miatt 
létszámot kell csökkenteni. 
A VII. ötéves terv indulásakor a 
postás dolgozók száma 69 500 
volt. Az elképzelések szerint a 
VIII. ötéves tervidőszak kezde�
tén 79 800 lesz a postai alkalma�
zottak száma. Tehát nemcsak 
jobban képzett, hanem több, új 
technikát ismerő, és azzal dol�
gozni tudó szakemberre lesz 
szükség. A speciális munkakö�
rökre való képzéshez az állami 
oktatás jórészt csak az alapokat 
tudja megadni, az új technikára 
való felkészítés és az alkalma�
zási készség kialakítása tovább�
ra is a postai belső oktatás fel�
adata lesz. Úgy tűnik tehát, 
hogy a postai képzés eleddig 
nem látott perspektívák előtt 
áll. Hogy így van- e, erről kér�
deztük dr. Morvay Ferencet, az 
MPK oktatási ügyosztályának 
vezetőjét.

szakmában és minden szinten 
megtörtént a tananyagok kor�
szerűsítése.

Előírtuk azt is, hogy a külön�
böző tanfolyami oktatásban ta�
nító szakembereknek milyen

képzettséggel kell rendelkezni�
ük. Ennek lényege, hogy a 
szakmai képesítést adó oktatás�
ban csak olyanok taníthatnak, 
akik szakmai és pedagógiai jo�
gosítvánnyal is rendelkeznek.

Nem az általános tendencia érvényesül

— Különleges helyzetben 
van a posta, és igy az oktatás 
is — mondja dr. Morvay Fe�
renc. — A népgazdaság más te�
rületeihez képest, ahol csökken�
nek a beruházások, kevesebb 
jut a fejlesztésre, nálunk a ki�
emelt távközlési fejlesztési prog�
ram nagyléptékű fejlődési lehe�
tőségeket nyújt. Emellett pedig 
a postai szolgáltatások sajátos�
ságaiból adódóan, a hagyomá�
nyos, sőt gazdaságtalan ágaza�
tokat is meg kell tartani, tehát a 
postán nem az általános nép-  
gazdasági tendencia érvénye�
sül, olyan értelemben, hogy 
dolgozóinkat el kell küldenünk 
a gazdaságtalan területekről, 
hogy bizonyos tevékenységi 
formákat fel kell számolnunk. 
Persze a szerkezetváltás, az

elektronizáció, a magas szintű 
technika meghonosítása ugyan�
úgy elengedhetetlen követel�
mény, mint mindenütt a gazda�
ságban.

— Ehhez az igényhez alakí�
tottuk ki a postai oktatás hosszú 
távú koncepcióját is, ezért haj�
tottunk végre jó néhány változ�
tatást a különböző képzési for�
mák tanterveiben. Oktatási ter�
vünk természetesen a távlati 
münkaerő- ellátási elképzelé�
sekre épül, amelynek lényege, 
hogy a szükséges technikai vál�
tás és a növekvő létszám mel�
lett a jelenlegi képzettségi szin�
tet emelni kell. Magasabb kép�
zési létszámokkal számolunk, 
de kiemelném, hogy a hangsúly 
nem a képzés mennyiségén, ha�
nem annak tartalmán, minősé�

A gyakorlati oktatás elmaradt az elméleti 
felkészítés m ögött

gén van. Nem bizonyítványt, 
hanem jobb színvonalú szaktu�
dást szeretnénk nyújtani.

— Mi ennek a hosszú távú 
koncepciónak a lényege, me�
lyek a kiemelt szakterületek, 
amelyek a tervben és a gyakor�
lati oktatásban nagyobb szere�
pet kapnak?

— Az alapképzettségű em�
bereket továbbra is az állami 
oktatásból várjuk. Erre kell 
épülnie a specializált postai 
képzési rendszernek, amelynek 
három különlegesen fontos ele�
me, fő iránya van. Elsőként az 
oktatásnak biztosítania kell a 
távközlési fejlesztési program�
hoz és rendszerváltáshoz szük�
séges szakembereket. Ehhez 
szorosan kapcsolódik a másik 
fontos feladatunk: a számítás-  
technika általános elterjesztése 
a postán, beleértve a postafor�
galmat is. Harmadszor és nem 
utolsósorban szükséges a gaz-  
daságirányitási rendszerhez va�
ló alkalmazkodás, vagyis olyan 
közgazdaságilag tisztán látó 
embereket kell képeznünk, 
akik képesek a legújabb köve�
telményeknek is megfelelni.

— A postai képzésnek van 
egy olyan specifikuma is, hogy 
nem csak a növekvő dolgozói 
állomány képzésével, átképzé�
sével kell számolnia, hanem a 
jelenlegiek továbbképzését is 
meg kell oldania, mert a mosta�
ni állomány képzettségi szintje 
sem megfelelő.

— Ön említette az állami ok�
tatást, mint bázist. Az utóbbi 
évtizedekben az állami oktatás 
és a posta között a feltehetően 
szívélyes, ámde lényegében for�
mális kapcsolaton túl sok jót 
nem lehetett elmondani. A pos�
tai szakirányú végzettséget adó 
középiskolákból kikerülő fiata�
lok — különösen a híradástech�
nikai szakemberek — közül ke�
vesen választottak postai mun�
kahelyet, a győri főiskolán vég�
zettek pedig nem kis feszültsé�
get okoztak, a forgalmiak per�
sze, mert fellángolt egy máig is 
tartó vita arról, hogy ki ér töb�
bet: a főiskolás vagy a tiszt.

— Milyen most a helyzet?
— Az új oktatási törvény a 

korábbiaknál lényegesen több 
beleszólást ad számunkra a 
postai alapképzésbe. Ennek 
egyik ma már egyértelműen 
nagy eredménye, hogy minde�
nütt bevezették a számítástech�
nikai oktatást. A nagyobb bele�
szólás joga nagyobb felelősség�
gel is jár annak eldöntésében, 
hogy hol, mikor és mennyi 
szakembert kell képezni. En�
nek értelmében — bár a közép�
iskolák országos hálózatát, terü�
leti eloszlását jónak ítéljük — 
Budapesten szükségesnek tar�
tottunk még egy postaforgalmi 
szakközépiskolát inditani, és ezt 
1988. szeptember 1- jétől a Fő�
városi Tanáccsal közösen meg 
is valósítjuk. Abban is bízunk, 
hogy a közeli jövőben az általá�
nos iskolákból kikerülő több 
gyerek közül az eddigieknél 
jobbakat fogunk tudni felvenni. 
A forgalmi iskolákból kikerü�
lőknek egyébként 60- 70 száza�
léka helyezkedik el a postán. 
Az arány a híradástechnikában 
rossz, hiszen csupán a gyere�
kek 30- 35 százaléka jön a postá�
ra dolgozni.

— És az a bizonyos vita?
— A vita érzésem szerint az

egyes munkakörökre vonatko�
zó egyértelmű képzettségi elő�
írásokkal eldőlt. Az alap a pos�
taforgalmi szakközépiskola. En�
nél magasabb szintű képesítést 
a tiszti tanfolyam ad, míg a ve�
zetői munkakörök betöltéséhez 
főiskolai végzettség szükséges. 
Különben is ez a vita nemcsak 
meddő volt, hanem meglehető�
sen egyoldalú is, mert legtöbb�
ször úgy tették fel a kérdést, 
hogy ki ér többet: a húsz éve a 
szakmában dolgozó tiszt, vagy 
a főiskoláról kikerült tapaszta�
latlan fiatal? Úgy sohasem tet�
tek összehasonlítást a kérdezők, 
hogy mondjuk egyformán öt�
éves szakmai munka mellett ki 
tud többet.

— El is érkeztünk a postai 
belső oktatás problémaköré�
hez. 1980- ban volt alkalmam 
egy évig az akkori Posta Okta�
tási Központ nappali forgalmi 
tiszti tanfolyamán francia 
nyelvet oktatni. Akkori tapasz�
talataim nem voltak túlságo�
san pozitívak: rengeteg tanfo�
lyam, korszerűtlen tantervek, 
zsúfolt órarend, gyenge színvo�
nalú nyelvoktatás, pedagógiai�
lag felkészületlen tanárok. Az�
óta nyilván sok minden válto�
zott, hiszen magát az intéz�
ményt is alaposan átszervez�
ték. Melyek ezek a változások?

— A  formai változások előtt 
is már sok minden történt, és 
azzal, hogy a POK- ból POKI 
lett, nem fejeződtek be a válto�
zások. Ami lényeges, a korábbi 
központi iskolából létrehoztuk a 
postai oktatás szellemi bázisát, 
amelyben a konkrét tanfolyami 
munka mellett ma már egyen�
rangú feladat a tantervek, tan�
tárgyi programok korszerűsíté�
se, az új tankönyvek, jegyzetek 
készítése, a pedagógiai oktatás 
és szaktanácsadás kialakítása. 
Jelentősen változtak a kor kö�
vetelményeinek hatására a tan�
tervek. így például a forgalmi 
tiszti képzésben erősödött a 
szaktárgyak oktatása, kevesebb 
lett a tantárgy, bizonyos isme�
retek beépültek a szakmai 
anyagba, és bevezettük a szá�
mítástechnika oktatását is. Tet�
tük ezt azért, mert a tisztkép�
zésre hosszú távon is számí�
tunk, de az nyilvánvaló, hogy 
ennek oktatási anyagát rend�
szeresen korszerűsiteni kell. És 
itt visszautalok arra a bizonyos 
vitára, ma a tiszti végzettség 
nem ad általános jogosítványt a 
postai vezetői állásokra. A főis�
kola és a tisztképzés nem kon�
kurál egymással, hanem egy�
másra épül.

— Más a helyzet a távközlés 
oktatásának területén. A táv�
közlési területnek két fő igénye 
van: olyan szakemberek kelle�
nek, akik ismerik az új techni�
kát, és hogy a megnövekedett, 
elsősorban kábelszerelői felada�
tokra képezzünk több szak�
munkást. Az új technikára való 
felkészülés évek óta folyik a 
számítástechnikai és új távköz�
léstechnikai ismereket közlő 
tanfolyamokon. Külföldi tanul�
mányútjaink zömét is ennek a 
technikának a megismerése je�
gyében szerveztük. Megkezdő�
dött a specializált oktatás is — 
hazai és külföldi képzésben — 
a századforduló technikájára 
való felkészüléshez. De folytat�
hatnám a sort, szinte minden

— Ezek szerint az évekkel 
ezelőtt tapasztalt problémák�
ból már a nagyobbik részt 
megoldották az oktatás szak�
emberei. Akkor tehát minden 
rendben van?

— Ezt azért nem mondtam, 
mert nagy problémánk az, 
hogy nincsenek meg annak a 
feltételei, hogy a gyakorlatban 
is el lehessen sajátítani az új 
technikát. Sem a POKI, sem a 
középiskolák nincsenek felsze�
relve olyan mintaközpontokkal, 
laboratóriumokkal, ahol erre 
mód nyílik. A meglévő de�
monstrációs eszközökkel nem 
lehet gyakoroltatni, és enélkül 
nem várható el, hogy a megfe�
lelő készségek kialakuljanak. 
Ezért a gyakorlati oktatás mesz-  
sze elmaradt az elméleti felké�
szítés mögött. Kicsit jobb a 
helyzet a számítástechnika ok�
tatásában, mert mind a posta-  
forgalmi, mind a híradástechni�
kai iskolákban vannak ilyen be�
rendezések, sőt egyes helyeken, 
például Sarkadon és Fonyódon 
színvonalas szakköri foglalko�
zás is folyik.

— A jobb anyagi ellátottság�
ban reméljük gyökeresen válto�
zik majd a helyzet, ha minden 
igazgatóság létrehozza oktatási

bázisát. Ez egyébként a postai 
oktatás egységesítése és haté�
konyságának növelése szem�
pontjából is fontos "tervünk. 
Debrecenben, Miskolcon és 
Szegeden már van ilyen köz�
ponti oktatási intézmény, és a 
tervek szerint mindenütt lesz. 
Új épületszámy épül a POKI-  
ban is. Itt kapnak majd helyet a 
gyakorlati oktatáshoz szüksé�
ges laboratóriumok és a nyelvi 
kabinetek is.

— Ezek szerint a nyelvokta�
tás továbbra is fontos a postai 
dolgozók képzésében?

— A  nyelvoktatás a központi 
oktatási tervben jelentős szere�
pet kapott. A posta vezetőségé�
nek az az álláspontja, hogy a 
nemzetközi kapcsolatok ápolá�
sában, az új technika elsajátítá�
sában és a közönségszolgálat�
ban is elengedhetetlen a nyelv�
tudás. Ma még messze nincs 
annyi nyelvet tudó embere a 
postának, amennyire szükség 
lenne. De szorgalmazzuk eze�
ket a törekvéseket, így 
1988- ban is 22 nyelvtanfolya�
mot indítunk, amelyeknek a 
szervezeti feltételeit a posta ad�
ja, sőt a sikeresen vizsgázóknak 
a tandíjat is visszatérítjük.

Vajon kinek a z érdeke \

— Az elmondottakból kitű�
nik, hogy a postai oktatás „of-  
fenzívában van”. Növekszik a 
dolgozói létszám, nagyobb lesz 
az oktatás szerepe. A munkál�
tató vagy a dolgozó számára 
fontosabb a képzésben való 
részvétel?

— Valóban változatlanul fel�
merül a kérdés, vajon kinek az 
érdeke a tanulás? Sokan azt hi�
szik, hogy a magasabb szakmai 
képzettség megszerzése kizáró�
lag a munkáltató érdeke. Ezért 
a munkáltató adjon kedvez�
ményt, hozzon áldozatot, majd 
adjon nagyobb fizetést. Mások

azt mondják, hogy a szakkép�
zés a dolgozó magánügye, a 
munkáltató azt alkalmazza, aki 
érti a dolgát. Ez a két elterjedt, 
de azért korántsem általános 
nézet valahol hamis, hiszen azt 
hiszem, hogy a tanulás alapvető 
munkáltatói és dolgozói létér�
dek, tehát a terheket is közösen 
kell viselni a kölcsönösség szel�
lemében. Persze ahogy a gazda�
sági körülmények szigorodni 
fognak, úgy ez a szemlélet egy�
re inkább érvényesülni fog.

— Köszönjük a beszélgetést!

Zimmermann Ottó

Segített 
a HTI

A  postai szakmák oktatásá�
ban is elengedhetetlenül fontos, 
hogy a leendő szakmunkások 
ne csak elméleti, hanem alapos 
gyakorlati felkészítésben is ré�
szesüljenek. Az iskolák anyagi 
lehetőségei azonban rendkívül 
korlátozottak ezen a téren, ezért 
minden olyan segítséget szíve�
sen vesznek, amelyet a tehető�
sebb üzemek képesek nyújtani. 
A jövő szakembereinek hatéko�
nyabb oktatása nem csupán az 
iskola érdeke, hiszen a jövőbeli 
munkaadó számára ugyan�
olyan fontos — ha nem fonto�
sabb —, hogy az iskolákból jó 
szakemberek kerüljenek ki.

Ezt az érdeket ismerte fel a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság vezetése és dolgozói, ami�
kor elhatározták, hogy korsze�
rűsítik a Puskás Tivadar Hír�

adásipari Szakközépiskola átvi�
teltechnikai laboratóriumát.

A laboratórium korszerűsíté�
si elveit az igazgatóság munka�
társai az iskola szaktanáraival 
együtt alakították ki, messze�
menően figyelembe véve az ok�
tatási célokat.

A rekonstrukció során a kor�
szerű hírközlési berendezéseket 
úgy alakították ki, hogy ben�
nük szinte bármilyen rendszer 
felépíthető, a hangfrekvenciás 
áramkörtől a 960 csatornás vi�
vőáramú rendszerig.

A laboratóriumba újonnan 
beépített berendezések értéke 3 
millió forint volt. A munka leg�
nagyobb részét a HTI Gyártó 
és Szerelő Üzemének Zrínyi 
Miklós szocialista brigádja vé�
gezte el.

A Puskás- diákok az iskola 
fennállásának 75. évében, a kö�
zelmúltban vehették birtokba 
az új oktatási eszközöket. Az 
ünnepélyes átadáson Kovács 
Endre, a HTI fejlesztési igazga�
tóhelyettese mondott beszédet.
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Rováskiállítás a POTIBER galériában

Az újszerű kiállítás sok érdeklődőt vonzott

betűket. Ugyanakkor a rovás�
írás hangjelei a mai kiejtéssel 
megegyezőek. Erre példa a 
nagyszentmiklósi aranykincs 
rovásfelirata, vagy a székely ro�
vásbot naptár, de több értékes 
lelet is.

A magyar rovásírás a Bach-  
korszak ideológiája következté�
ben háttérbe szorult. „Alsóbb�
rendű az a nép, melynek nincs 
önálló kultúrája, írásbelisége.” 
A székelyföldről származó ro�
vásbot naptárt — mely állandó 
ünnepeinket, névünnepeinket, 
bibliai neveket, és a rovásábé�
cét tartalmazza —, illetve an�
nak másolatát az ottlevőknek 
be is mutatta Forrai tanár úr.

Ez a 130 centiméter hosszú,
2- 3 centiméteres átmérőjű bot a 
XIV. század elejéről származik,

és így a legrégebbi és legteije-  
delmesebb rovásírásos emlé�
künk. Vannak azután honfogla�
lásunkat megelőző magyar írás�
töredékek a Kárpát- medencén 
belül. Legújabb ilyen értékes 
— és az eddigi ismereteinken 
túlmutató — lelet a szarvasi 
csont tűtartó, amely történelem-  
tudományunkat is kérdések elé 
állítja.

Sok érdekes kutatási részle�
tet is hallhattunk ezeken kívül, 
amelyekről a kiállításon kapha�
tó, Forrai Sándor: Küskará-  
csontól sülvester estig című 
könyve is beszámol. A kiállítás 
látogatóit a rovásábécével is 
megajándékozta a szerző. A 
képanyagot a Mozaik szocia�
lista brigád rendezte.

Szák Kocsis Pál

„Megróttak, felrótták, sok 
van a rovásodon” . . .  mondja 
köznyelvünk, de honnan ered�
nek e kifejezések? Mi is az a ro�
vás? Az az ősi írásjelrendszer, 
amellyel először rögzítették, kó�
dolták törvényeiket, szokásai�
kat, gondolataikat az emberek, 
megőrizve azokat generáció�
kon, korszakokon keresztül? És 
hol keletkezett az írásbeliség a 
földön? Valóban Mezopotámiá�
ban öt és fél ezer évvel előttünk 
a sumérek lakta Tigris és Eufrá-  
tesz torkolatvidékén? Népünk�
nek van- e önálló kultúrája, 
vagy azt más népekéből hordta 
össze? Nemzeti önismeretünk 
és önértékelésünk részét képe�
zi- e a székely rovásírás, s ha 
igen, akkor miért marad ki az 
iskolai tananyagból? Vagy a 
magyar írásjelrendszer aláren�
delt a többi népek írásrendsze�
rének, nem jelent önálló érté�
ket?

Ilyen kérdésekre keresi a vá�
laszokat Forrai Sándor tanár, a 
magyar rovásírás buzgó kutató�
ja, akinek gazdag gyűjteményét 
állította ki s mutatja be a POTI-  
BER galéria november—de�
cember hónapban.

A kiállítást — mely a Gödöl�
lői Művelődési Ház tulajdoná�
ban álló gyűjtésanyagot teljes-  
körűen mutatja be — a gyűjtő, 
Forrai Sándor előadásával nyi�
totta meg a kisgaléria. Ebből

tudtuk meg, hogy az első írások 
piktográf, azaz képi írások vol�
tak, ahol a tárgyakat képeikkel 
írták le, a cselekvést, fogalma�
kat pedig összetett képjelekkel 
fejezték ki. A sumérek, egyipto�
miak használtak kezdetben 
képírást. A föníciaiak betűírása 
az egyiptomi képírással rokon. 
Mássalhangzós csoportjeleket 
jelöl magánhangzók nélkül. Je�
leiket fára rótták, sorvezetésük 
jobbról balra haladó kígyózó, 
úgynevezett bustrophedon sor�
vezetés. Ezt a sorvezetést követi 
valamennyi rovásírás, és az 
ezekből kifejlődő arab és héber 
írások is. Ezzel szemben a su-  
mér és egyiptomi írások balról 
jobbra haladnak, mint ahogy 
mai írásunk is.

A magyar rovásírás kifejlesz�
tette önálló magánhangzó- jelö�
lési rendszerét, ám lehetőséget 
ad ezek magas fokú rövidítései�
re is. Ez a rövidítéses írás az 
úgynevezett ligatúrás írás.

A magyar rovásírás erős kap�
csolatban áll a föníciai, az arám, 
a türk, a szkíta írásokkal. Ro�
vásírásos emlékeink hűen őrzik 
keletkezésük korának nyelveze�
tét. A halotti beszéd szavaiban 
ott a latinba ültetés gyötrelnie, 
hiszen a latin írás 13, a magyar 
beszédben használatos hangot 
nem jelöl. Például ö, ü, ty, ly, 
gy stb., mely hangok jelölésére 
csak a későbbi időben találtak

A gyulai Ladics-ház

Majsai Mária 
ceruzarajza

Forrai Sándor a részletekről beszél

Versenyfelhívás
A hazai újítómozgalom és feltalálótevékenység aktivizá�

lására, a műszaki alkotó munka magasabb fokú társadalmi 
elismertetésének, továbbá a szellemi alkotások hatékony 
hasznosulásának elősegítésére az MSZMP Központi Bi�
zottsága 1986. novemberi állásfoglalásában meghatározott 
cselekvési programjának és a műszaki fejlesztéssel kapcso�
latos irányelvének, továbbá az 1987. júliusi állásfoglalás�
ban foglaltaknak megfelelően az Országos Találmányi Hi�
vatal a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértés�
ben, a KISZ KB, a MTESZ, a minisztériumok (országos 
hatáskörű szervek), szövetkezeti érdek- képviseleti szervek 
és a szakszervezetek megyei tanácsainak támogatásával 
országos versenyt hirdet

ORSZÁGOS MÜSZAKI- IPARJOGVÉDELMI 
VETÉLKEDŐ

címmel. A vetélkedő célja: a műszaki szellemi alkotó 
munka kibontakoztatásának elősegítése, az alkotó erőfeszí�
téseknek a legfontosabb feladatokra való összpontosítása, 
az alkotókedv fellendítése, az újítások, találmányok meg�
valósításának, hasznosításának ösztönzése, mindezekkel a 
gazdasági hatékonyság növelése. A vetélkedő egyben a 
műszaki alkotási, innovációs, iparjogvédelmi és újítómoz�
galmi szervezési ismeretek és módszerek megismertetését 
és széles körű elterjesztését is hivatott szolgálni.

A vetélkedő keretében megvalósuló versenyek során a 
műszaki, az innovációs, az iparjogvédelmi szakemberek sa�
ját ismereteik megméretésén túl lehetőséget kapnak egy�
más tevékenységének jobb megismerésére, tapasztalataik 
kicserélésére, a versenyeket szervező megyei és a versenyt 
támogató ágazati, társadalmi szervezetek pedig arra, hogy 
ezen keresztül is felmérjék és elősegítsék a területükön 
gazdálkodó szervezeteknek, mint a műszaki fejlesztés meg�
valósítása fő színterének aktivitását, az itt folyó s a műsza�
ki fejlesztést szolgáló szakmai tevékenység színvonalát.

A nevezés négy kategóriában lehetséges:
I. kategória: KREATIVITÁS: a versenyzők egyéni és 

csoportos alkotástechnikai módszerek alapján konkrét mű�
szaki- alkotási feladatokat oldanak meg, amelyek a műsza�
ki szakemberek számára azonosan értelmezhetők; a ver�
senyben nemcsak a megoldások szűk értelemben vett 
szakmai értéke a döntő, hanem a feladatok kapcsán produ�
kált felismerések, ötletek szokatlan, meglepő volta, újsze�
rűsége.

II. kategória: INNOVÁCIÓ: a versenyzők a műszaki 
megoldások gyakorlati hasznosításával kapcsolatos inno�
vációs feladatokat oldanak meg alkotó módon.

III. kategória: IPARJOGVEDELEM: a versenyzők
konkrét iparjogvédelmi ismereteikről, s főként azok alkal�
mazási készségéről adnak számot.

IV. kategória: ÚJÍTÓMOZGALOM: a versenyzők az 
újítási- találmányi tevékenység mozgalmi ismeretanyagá�
ról, valamint a konkrét, a vállalati műszaki fejlesztést, a 
mozgalmat segítő szervezési formák alkalmazási készségé�
ről tesznek tanúbizonyságot.

DÍJAK: I. helyezett (4 fő) 40 000, II. helyezett (4 fő) 
32 000, III. helyezett (4 fő) 28 000, IV. helyezett (4 fő) 
24 000, V. helyezett (4 fő) 24 000, VI. helyezett (4 fő) 24 000 
forintot kap,

Az elődöntőből tovább nem jutó csapatok (4 fő) díja 
12 000 forint.

Nevezési határidő: 1988. február 1.
Részletes tudnivalók a Postai Értesítő 44. számában ta�

lálhatók.

Nagyobb nyilvánosságot 
kell adni munkánknak!

Napjainkban egyre gyakrab�
ban jelentkező igény — ezt tá�
masztják alá többek között az 
alapszervezeti információs je�
lentések is —, hogy a korábbi�
aknál legyen szélesebb körű és 
még érdemibb az információ-  
áramlás, legyen a szakszerveze�
ti munka, a mozgalom nyitot�
tabb.

A postás dolgozók döntő 
többsége tudja, hogy a szak-  
szervezeti mozgalom milyen 
sokoldalú érdekvédelmi, érdek-  
képviseleti és szervező, nevelő 
feladatot lát el, s hogy tevé�
kenysége a postás dolgozók, a

tagság életével, munkájával 
összefüggő valamennyi kérdés�
re kiterjed. Ezért is szükséges a 
tagságnak tudnia mindarról, 
ami értük a szakszervezetben 
történik, és arról is, hogy mit 
akarnak a vezetőtestületek, mi�
ről mi a véleményük, melyek a 
tervei. Vagyis a nyilvános, a 
szakszervezeti tagság szeme 
előtt végzett munka ma egyér�
telmű igény és követelmény is. 
Az őszinteség, a tagsággal való 
kapcsolat, a kölcsönös párbe�
széd megköveteli a nyíltság és a 
nyilvánosság erősítését a moz�
galom valamennyi területén.

Sokoldalú tájékoztatást
Érzékelnünk, látnunk kell, 

hogy szinte minden témában, 
kérdésben — lehet hivatali, te�
rületi, s még sorolhatnám — 
igényli a tagság, hogy az állás�
pontok, a döntések kialakítása 
előtt, a „műhelymunkába” be�
tekinthessen, véleményt alkot�
hasson, formálhassa az elképze�
léseket, s így ezen keresztül is 
érzékelhesse, lássa a várható, 
vagy a felmerült nehézségeket, 
azok leküzdését, megoldását, 
de érzékelhesse az esetleges 
konfliktusokat, a várható szük�
ségszerű áldozatvállalalásokat 
is. Természetes igény, hogy a 
döntésekről, a tárgyalások 
eredményeiről is kellő mélysé�
gű tájékoztatást kapjon a tag�
ság. Ez akkor lehet mindenkor 
hatékony, ha időben, s megfele�
lő keretek között jutnak a kér�
dések nyilvánosságra.

Más szóval megfogalmazódik 
a mozgalom feladataiba történő 
folyamatos és érdemi beavatás 
igénye — és mint ide kötődő 
konkrét tevékenység — a sok�

oldalúbb tájékoztatás, a nyüvá-  
nosság szükségessége. Indokolt 
ez az igény azért is, mert enél-  
kül a tagság mozgósítása, cse�
lekvőkészségének erősítése el�
képzelhetetlen.

Az elmúlt időszakban érzé�
kelhető a fejlődés a szakszerve�
zeti munka nyilvánosságában. 
A továbblépés mindenekelőtt 
abban szükséges, hogy egyes 
témákban, kérdésekben milyen 
érdemi állásfoglalás történt, de 
az is jusson nyilvánosságra, mi�
lyen lehetőségek között lehet 
választani, mi a különböző ér�
dekek ütközéséből a jobb vagy 
az elfogadhatóbb megoldás.

Arra is sor kerülhet, hogy 
nyüvánosságra hozzuk: egy-
egy kérdésben a tárgyalók 
vagy az előterjesztők milyen ál�
láspontot képviseltek, s milyen 
eredménnyel zárult a munka. 
Úgy gondolom, hogy ez nem 
kérkedés munkánkkal, a nehéz�
ségekkel, az eredményekkel, 
hanem kötelesség a tagság felé.

Mindenkinek érdeke

Az elmúlt hónapok dinami�
kus tevékenysége is — amely 
egyértelműen a gazdasági, tár�
sadalmi kibontakozási program 
megvalósításáért főijük — alá�
támasztotta a szakszervezeti 
munka nyilvánosságának erősí�
tésével, szélesítésével szembeni 
jogos igényeket. E dinamikus 
munkával egyidejűleg, annak 
szerves részeként is kellett és 
kell, hogy a nyilvánosság folya�
matos legyen; ügyelve arra, 
hogy a tartalom időben meg�
kapja a külső megnyilvánulás 
megfelelő formáját, szóban 
vagy írásban.

A legutóbbi tapasztalatokból 
merítve említhetem a SZOT-  
kormány tárgyalások előkészü�
leti munkájáról, a tárgyalások 
eredményeiről szóló sajtónyil�
vánosságot. A szakszervezeti 
tagdíjfizetési rendszer módosí�

tásával kapcsolatos széles körű 
nyilvánosságot, abban a tagság 
részvételét, de szűkebb környe�
zetünkhöz közelítve a személyi 
jövedelemadóval kapcsolatos, a 
bruttósítás postai vonzatait tag�
laló mély és sokoldalú, a nyüvá-  
nosság előtt zajló munkáról is 
szólhatunk.

Lehetne a példákat sorolni, 
hiszen valamennyiből érzékel�
hető, van igény a tagság részé�
ről, hogy a témákat elindításuk�
tól kezdve végkifejlődésükig 
lássák, ismerjék, formálhassák. 
Mindezekben rendkívül felelős�
ségteljes szerep jut a szakszer�
vezeti munka nyilvánosságá-  
nak, a szóbeli fórumoknak, írá�
sos eszközeinknek, egyáltalán 
tömegkommunikációs lehetősé�
geinknek.

Somogyi Szabolcs

Levelező vetélkedő
A rendezőszervek ebben az 

évben a nagy októberi szocialis�
ta forradalom 70. évfordulója 
tiszteletére „Korunk és a nagy 
október” címmel hirdettek ve�
télkedőt a szocialista brigádok 
részére. Hajdú- Bihar megyéből 
az általános tagozatra — posta-  
hivataloktól, üzemektől és az 
igazgatósági törzsből — 38, az 
önművelőre 1 szocialista brigád 
nevezett.

A korábbi évektől eltérően 
ebben az évben a vetélkedő 
több fordulóban levelező for�
mában zajlott, s a legjobb 20 
brigád jutott a november 7- i 
megyei döntőbe. így vállalati 
döntőre és megyei elődöntőre 
nem került sor. A megyei dön�
tőben 2 brigád képviselte a pos�
tát. (A megye üzemeitől, válla�
lataitól összesen 842 brigád ver�
senyzett.) A nyolcfordulós ve�
télkedő keretében a brigádok 
szóbeli és írásbeli feladatokat 
kaptak.

Az igazgatóság „TPA 48” 
szocialista brigádja igen szép, 
egyenletes teljesítménnyel a 
második helyen (155 pont), a 
Hajdú- Bihar Megyei Távközlési

Üzem „Bocskay komplex” szo�
cialista brigádja (Hajdúszobosz�
ló) a hatodik helyen végzett 
(151 pont).

Az önművelő tagozaton indu�
ló „Gagarin” szocialista brigád 
(Távközlési Üzem) hangosított 
diasorozatot készített az ásvá�
nyokról. Ennek zsűrizésére no�
vember 16- án került sor. 
A szakzsűri kisebb hiányossá�
gok mellett igen jónak, s isme�
retterjesztésre alkalmasnak ta�
lálta a diasorozatot, amelyet a 
művelődési központ Média tára 
megvásárol a brigádtól, s a me�
gye iskolái részére kölcsönöz. 
A hangosított dia mellett na�
gyon szép kiállítást is rendeztek 
az általuk három év alatt gyűj�
tött ásványokból. A művelődési 
központ képviselői kérték a bri�
gádot, járuljanak hozzá, hogy a 
kiállítás anyagát különböző 
művelődési intézményekben, 
üzemekben kiállíthassák.

Gratulálunk a fenti brigádok 
szép szerepléséhez, s’ hasonló 
sikereket kívánunk a jövő�
ben is.

K. ZS.
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Változatos programok várnak
a sportolni vágyókra

A következő évek gazdasági, 
szolgáltatási feladatai komoly 
erőpróbát jelentenek vala�
mennyi postás dolgozónak. 
Egészség és megfelelő fizikai ál�
lapot nélkül azonban szinte el�
képzelhetetlen a sokrétű felada�
tok ellátása, a harmonikus, tar�
talmas élet. A testedzés és a 
sportolás alkalmas arra, hogy 
kedvezően befolyásolja az alko�
tó kedvet, hozzájáruljon a jó 
közérzet kialakulásához.

A Postások Szakszervezete 
jövő évre tervezett sportrendez�
vényei rendszeres testedzési le�
hetőségeket kínálnak vala�
mennyi dolgozónak és család�
tagjának.

A tervezésnél figyelembe kell 
venni azt is, hogy 1988 az olim�
piai játékok éve, így lehetőség 
van arra, hogy a sportesemé�
nyek kifejezzék az olimpiai bé�
ke eszméjét, az emberek béke�
vágyát.

A szakszervezeti alapszerve�
zeteknek arra kell törekedniük, 
hogy minden postai üzemben 
és hivatalban foglalkozzanak a 
dolgozók testedzésével, szer�
vezzenek sportprogramokat. 
Kezdeményező lépéseket kell 
tenni a célból, hogy az egészsé�

ges életmód, az egészségneve�
lés váljék mindenkinek termé�
szetes igényévé.

A szabadidősport szép ha�
gyományai közé tartoznak a 
postás kulturális és sportnapok, 
amelyen augusztus 6—7. között 
a budapesti postaigazgatóságok 
csapatai vesznek részt.

A Budapesti Társadalmi 
Testnevelési és Tömegsport Bi�
zottság nyolc sportágban szer�
vez üzemi bajnokságot. Tavasz�
tól őszig atlétika, kézilabda, kis�
pályás labdarúgás, röplabda 
iránt érdeklődő postások a PSE 
Lumumba utcai telepén spor�
tolhatnak. Ugyancsak itt, de 
már januártól — a tekézők 
gyűjthetik a bajnoki pontokat. 
Az asztaliteniszezők és sakko�
zók a sorsolástól függően hazai 
vagy idegen környezetben 
kezdhetik a versenysorozatot. 
A Római- parton májusban 
szállhatnak hajóba az evezős 
sport szerelmesei.

Négy évszak, négy torna el�
nevezéssel érdekesnek ígérkező 
vegyes röplabdaverseny lesz a 
következő időpontokban: janu�
ár 30., április 30. és október 30.

A társadalmi ünnepek tiszte�
letére kiírt mérkőzéseken a

sportágak legjobbjai találkoz�
hatnak majd. így a Tanácsköz�
társaság kupában asztalitenisz, 
a Felszabadulási kupában sakk, 
teke, Május 1. kupában labda�
rúgás, November 7. kupában 
asztalitenisz, kézilabda- , sakk- , 
teke-  és túraversenyeket szer�
vezünk.

Hol helyezzem el a gyereket 
a nyári szünidőben? — hangzik 
el sok szülő szájából az iskolai 
év végeztével.

Lehet például sportnapközi�
ben. A budapesti kezdeménye�
zés után az elmúlt években már 
Pécsett és Szegeden szerveztek 
hasonló táborokat, s természe�
tesen jövőre is várják a fiatalo�
kat létesítményeiken a rende�
zők. Az igazán szép persze az 
lenne, ha minden helyen — 
ahol erre lehetőség van — gon�
doskodnának az iskolás korú 
gyerekek testedzéséről, sporto�
lásáról a szünidőben is. Példák 
sokasága bizonyítja, hogy 
mennyi élményt ad az itt eltöl�
tött idő, ugyanakkor el lehet sa�
játítani különböző sportágak 
alapelemeit. A tehetséges fiata�
lok pedig az egyesület szakosz�
tályaiban folytathatják a felké�
szülést.

A természetjárás a legna�
gyobb tömegeket megmozgató 
sportágak közé tartozik. Bizo�
nyára sok érdeklődőt vonz az 
Országos Postás Természetba�
rát Találkozó, amely július 
15—17. között Budapesten lesz. 
Rendezője a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság. A szocialista 
brigádok, munkahelyi kollektí�
vák csapatai áprilisban városis�
mereti vetélkedőn Székesfehér�
vár nevezetességeivel ismer�
kedhetnek meg, míg október�
ben a budai hegyekben verse�
nyezhetnek.

1988- ban a postásvonat két 
alkalommal viszi a kiránduló�
kat. Először május 21- én Pécs, 
majd október 8- án Eger lesz az 
úti cél.

Januártól ismét a régi helyen 
— a Rudas fürdőben — lesz le�
hetőségük a felnőtteknek heti 
két alkalommal úszásra, a gye�
rekek pedig edzőktől tanulhat�
ják ennek a sportágnak a moz�
gáselemeit.

Az előzőekben vázolt tervek 
a sport sokrétű, kedvező hatá�
sát kívánták bemutatni. Vala�
mennyiünk érdeke, hogy él�
jünk a lehetőségekkel.

Az Arany Üst Nemzetközi 
Űszóversenyt 1988. április 
3—4- én Dunaújvárosban, 
kilencedik alkalommal ren�
dezik meg.

A versenyen az 1972— 
1973 és az 1974—1975- ben 
született fiúk és lányok in�
dulhatnak, akik sportegye�
sületbe igazolt versenyzők, 
illetve általános iskolában 
tanuló gyermekek. Ekkor 
van a családok váltója is. 
A családi váltót a korábbiak�
hoz haosnlóan 2 kategóriá�
ban rendezzük:

— az egyik kategóriában 
2 szülő és 1 gyermek verse�
nyezhet, akiknek összéletko-  
ra nem kevesebb, mint 65 
év;

FELH ÍV Á S
— a másik kategóriában 

2 szülő és 2 gyermek verse�
nyezhet, akiknek összéletko-  
ra nem kevesebb, mint 75 
év.

A családi váltó tagjai 
úszásban nem lehetnek iga�
zolt versenyzők.

Mivel a rendezvény az 
utánpótlás korú iskolás 
gyermekek és családok fon�
tos tömegversenye, ezért a 
SZOT testnevelési és sport�
osztálya is védnökséget vál�
lalt a verseny felett.

Kérjük az üzemi, ágazati 
szakszervezeteket és a szak-  
szervezetek megyei tanácsa�
it, hogy a megyei úszcszö-

vetségekkel együttműködve 
segítsék elő a családi váltók 
selejtezőinek, előversenyei-  
nek lebonyolítását, a duna�
újvárosi rendezvényre való 
nevezésüket.

A múlt évben néhány 
iparági- ágazati szakszerve�
zet is rendezett hasonló csa�
ládi váltót, illetve a győzte�
seket nevezte az Arany Üst 
Uszóversenyre.

Kérjük, hogy ez évben is 
rendezzenek hasonló családi 
váltókat, és a győzteseket az 
illetékes megyei, fővárosi 
úszószövetséggel egyeztetve 
nevezzék a dunaújvárosi 
úszóversei íyre.

Úszás,
úszásoktatás

1988. január 4- től ismét a 
Rudas fürdőben lesz úszás 
és úszásoktatás, amelyen 
minden postás dolgozó és 
családtagja részt vehet.

Időpont: minden hétfőn, 
szerdán és pénteken 
19.00—20.00 óra között. Je�
lentkezni lehet: Konarik Jó�
zsef és Babulka Oszkár 
edzőknél a fenti időpontban.

Részvételi díj: 20 forint/ 
hónap.

Radnóti emlékére

Radnóti Miklós 1942 decem-  A Nílus német neve. 4. Szláv 
bérében írta ezt a téli verset, helyeslés. 5. Drágám. 6. Süte-  
melynek két sorát idézzük: „Az ményféle. 7. Ilyen összefüggés 
olvadt hó beroskad és szerte-  is van. 8. Duna- parti helység. 9. 
sündörög . . . ” Beküldendő a Ragadozó hal. 10. Be akar jutni 
folytatás, vízszintes 1. és a fü g - az ajtón. 11. A szegedi ember 
gőleges 36. beszéde ilyen. 16. Luxemburg

és Svédország autójele. 19. 
VÍZSZINTES Szintje lejjebb száll. 20. Női be-
1. Az idézet első része. 12. cenév. 21. Latin én. 23. Egyik 

Készenléti állapotok (névelő-  megyeszékhelyünkből valók, 
vei), 13. Udvariasan megszólító. 24. Szovjet repülőgéptípus. 26. 
14. Megkülönböztető jegy. 15 Hajnyíró gép. 28. Török tiszt 
Szabadon enged. 17. Földda-  volt. 30. Pápai korona. 32. Lapu 
rab. 18. Rangjelző. 19. Orosz is van ilyen. 34. Bizonyos 
becenév (ford.). 20. Helyeslés, mennyiségű csomagoló anyag. 
23. Rugós matrac. 24. Régi, me-  35. Szeged melletti község lakó-  
sés történet (névelővel). 25. ja. 36. Az idézet második része. 
Hangrögzítésre alkalmas ké-  37. A szurkolók öröme. 40. Szá-  
szülék (ford.). 27. Nevelők. 29. ráz növényi szár. 41. Szaladj! 
Libanoni mohamedán (ford.). 43. Tüzelő. 44. . . .  a gyümölcs. 
30. Postaszerv névbetűi. 31. 45. Vallásos. 46. Névelős szín. 
Férfi és női becenév. 32. Utói-  48. Ital (ford.). 49. Szív költőie-  
rat. 33. Berúgat. 36. Büntetést sen. 50. Azonos mássalhangzók, 
érdemlő személy (gúny.). 38. 52. Keresztül.
Kötőszó. 39. Öregember. 40. Fél — Bánhidi —
Jc^ftán! ,42. Létezik. 43. Köny-
nyelműen élő. 47. Forró éghaj-  Előző rejtvényünk helyes 
lat. 50. Szétesik. 51. Muszorgsz-  megfejtése: Chopin, Zeusz, Do�
kij opera címszereplőjének sze-  dola, Esőleső, Zivatar. 
mélyneve. 52. Máshova szállító. Könyvutalványt nyertek:

Lendvai Lászlóné (Pannonhal-  
FÜGGOLEGES ma), Nagy Gyuláné (Recsk),
1. Vízi sportot űző. 2. Szovjet Pécsi Imre (Debrecen)i, Szecső-  

város régi neve, ma Orjol. 3. di Imréné (Pécs).

Sportvezetők továbbképzése
A SZOT testnevelési és 

sportosztályának szervezésé�
ben háromnapos továbbképzés 
volt Balatonfüreden a SZOT 
Oktatási Központban, amelyen 
az ágazati szakszervezetek, az 
szmt- k sporttal foglalkozó mun�
katársai és az e munkát fel�
ügyelő titkárok vettek részt.

A jövő évi feladatok adtak az 
előadásoknak és konzultációk�
nak aktualitást, továbbá a köz�
vetlen eszmecserék révén is�
mertebbé váltak az egyes terü�
letek gyakorlati munkái.

A társadalmi, gazdasági vál�
tozások megkövetelik, hogy a 
szakszervezeti mozgalom gyor�
sabban reagáljon az esemé�
nyekre. A tagság egyre erőtelje�
sebben igényli a határozott ér�
dekvédelmi- érdekképviseleti 
funkció érvényesítését. Figye�
lembe kell tehát venni, hogy a 
gazdasági alapok megteremté�
sére csak egészséges életmódot 
folytató dolgozók képesek. 
A rendszeres sportolás, test�
edzés adja meg a regenerálódás 
lehetőségét, javítja a közérzetet.

Mint azt dr. Eperjesi László

— a SZOT testnevelési és 
sportosztályának vezetője — 
előadásában elmondta, a szak-  
szervezetek sporttevékenységét 
szerény, de állandó fejlődés jel�
lemzi. A mozgalom céljai között 
változatlanul a tömegesség és a 
rendszeresség szerepel. Megkü�
lönböztetett figyelmet kell for�
dítani a szakmunkástanulók 
sportjára, a szocialista brigádok 
sport-  és turisztikai rendezvé�
nyeinek szervezésére. A testne�
velés és sportmozgalom fejlesz�
tése céljából a szakszervezetek 
tevékenyen kapcsolódnak az 
egészségmegőrzés átfogó társa�
dalmi programjához.

Deák Gábor az Állami Ifjúsá�
gi és Sporthivatal feladatairól 
beszélt. Ismeretes, hogy a nehe�
zebb gazdasági körülmények 
csak mérsékeltebb előrehaladá�
si ütemre adnak lehetőséget a 
sportnak is. Ezért ki kell alakí�
tani a korszerű sportfinanszíro�
zás rendszerét. Egyszerűbb, át�
tekinthetőbb és ösztönzőbb for�
mára van szükség, amelynél a 
támogatás mértéke egyértelmű�
en a teljesítményeken alapul.

Kéri György, az MHSZ főtit�
kára előadásában arról a sokré�
tű nevelési, oktatási és sportte�
vékenységről szólt, amelyet a 
Magyar Honvédelmi Szövetség 
végez. Míg Halasi Márton a 
Magyar Diáksport Szövetség 
megalakulásáról és a jövő fel�
adatairól beszélt.

Élénk érdeklődés kísérte az 
egészségmegőrzés átfogó prog�
ramjáról szóló előadást, melyet 
dr. Ajkay Zoltán tartott.

A program célja a lakosság 
egészségi állapotának jobbra 
fordítása, kedvező irányú befo�
lyásolása, ezen keresztül a 
munkaképesség javítása.

Ami a lakosság egészségi ál�
lapotát illeti, a statisztikai ada�
tok bizonyosságot adnak arról, 
hogy a helyzet sürgős változta�
tásokat követel. Elengedhetet�
len, hogy ezen a téren pozitív 
változások következzenek be. 
Elsősorban a szív-  és érrendsze�
ri betegségeket, a daganatos 
betegségeket, a baleseteket, az 
öngyilkosságot, a munka-  és 
környezeti ártalmakból szárma�
zó betegségeket kell mérsékel�
ni. .

Felvetődik a kérdés, hogy ez�
zel a rendkívül összetett, ko�
moly feladattal meg tud- e bir�
kózni egyedül bármely szerve�
zet vagy intézmény. Természe�
tesen nem. Ehhez szükség van 
valamennyi ágazat, társadalmi 
szervezet, helyi közösség, csa�
lád és az egyén felelős részvéte�
lére.

Tánczos Sándor
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1. Kiindulóhelyzet: alapállás. 
1 — 2. ütem: szökdelés helyben 
kétszer. 3—4. ütem: szökdelés 
terpeszállásban, karlendítés ol�
dalsó középtartásban kétszer.

2. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, karok oldalsó középtartás�
ban. 1. ütem: karlendítés lefelé, 
karkeresztezés a test előtt. 2. 
ütem: karkeresztezés a test
előtt, vissza a kiindulóhelyzet�
be. 3—4. ütem: lefelé kezdve 2 
karkörzés a test előtt.

3. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, kar magastartásban, ujjfű-  
zés. 1—2. ütem: törzshajlítás 
előre kétszer, karlendítéssel a 
terpesztett lábak között hátra.
3—4. ütem: törzshajlítás hátra 
kétszer, karok magastartásban.

4. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás, jobb kéz a csípőn, bal kar 
magastartásban. 1—4. ütem: 
törzshajlítás jobbra négyszer. 
5—8. ütem: kartartáscserével 
törzshajlítás balra négyszer.

5. Kiindulóhelyzet: széles ter�
peszállás, kezek a csípőn. 1—3. 
ütem: mérsékelt térdhajlítás
hátra háromszor. A kezek hátul 
mind mélyebben érintik a com�
bot. 4. ütem: kiindulóhelyzet.

6. Kiindulóhelyzet: guggoló�
támasz. 1—2. ütem: guggolótá�
maszban rugózás kétszer. 3—4. 
ütem: törzshajlítás előre két�
szer.

7. Kiindulóhelyzet: terpeszál�
lás csípőre tett kézzel, törzshaj�
lítás előre. 1—4. ütem: törzshaj�

lítás balra. 5—8. ütem: ellenke�
ző oldalra is.

8. Kiindulóhelyzet: zárt állás. 
1—4. ütem: szökdelés bal lábon 
négyszer, a jobb láb izomzatá-  
nak lazításával. 5—8. ütem: el�
lenkező lábbal is.

9. Kiindulóhelyzet: guggoló 
állás, kéz a csípőn. 1—2. ütem: 
guggolóállásban szökdelés elő�
re kétszer. 3—4. ütem: szökde�
lés hátra kétszer.

10. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok magastartásban. 
1—4. ütem: karleengedéssel
ereszkedés guggolótámaszba, 
közben kilégzés. 5—8. ütem: 
emelkedés kiindulóhelyzetbe, 
belégzéssel.

Hamar Gábor
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