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A  POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Szociális ellátásunk az idén
Az adórendszer hatásaSzociálpolitikánkról szólva a 

közgondolkodás szerint ma sok�
kal kevésbé az látszik kérdés�
nek, hogy „mi”, hanem hogy 
„mennyi”. Ebből az is látszik, a 
népgazdaság jelenlegi helyzeté�
ben a dolgozók alapvetően azt 
várják, hogy a kialakult szociál�
politikai intézkedési körben el�
lensúlyozva legyenek a kedve�
zőtlen gazdasági hatások.

A népgazdaság tartós egyen�
súlyi gondjainak számos fe�
szültség a következménye, így 
az életszínvonal stagnálása, sőt 
csökkenése, az immár jelentős 
infláció, a foglalkoztatáspoliti�
kai és egyéb társadalompoliti�
kai gondok.

A január 1- jétől bevezetett 
adó-  és árreform, valamint a jö�
vedelemszabályozás új rendsze�
re szolgálja a gazdasági tisztán�
látást, egyben együttjár a teher�
viselés átalakításával. Egyidejű�
leg kényszerűen jelentkezik a 
fogyasztás visszafogása is. Ez 
az életszínvonalra gyakorolt ha�
tás különösen előtérbe helyezi a 
szociálpolitikát. Mivel a népgaz�
daság nem rendelkezik megfe�
lelő erőforrásokkal, az 1988. évi 
népgazdasági terv kényszerűen 
— átfogó szociálpolitikai reform 
helyett — csak a legfontosabb 
kérdések preferálását tette le�
hetővé.

Persze mindezekkel együtt 
várakozás van a tekintetben,

Átfogó állami szociálpolitikai 
reform megvalósítása — ma 
úgy látszik — rövid időn belül 
nem válik lehetővé. A körülmé�
nyek nem kedveznek az egész�
ségmegóvás hosszú távú prog�
ramja, a népesedéspolitika fel�
tételrendszerének sem. így 
minden megfontolt és célszerű 
vállalati szociálpolitikai, mun�
ka-  és életkörülményeket javító 
intézkedés közvetlenül segítheti 
a vállalati és közvetve a népgaz�
dasági kibontakozás megalapo�
zását, a pozitív tényezők hasz�
nosulását.

Tekintettel arra, hogy az álla�
mi és vállalati szociálpolitika 
szerves egységet alkot, eseten�
ként és helyenként egymást ki�
egészítő szerepet tölt be, a je�
lenlegi gazdasági helyzetben 
több oldalról is megnő az igény 
a vállalati szociálpolitika iránt.

Az persze a vállalati szociál�
politika tervezése, előrelátása 
szempontjából önmagában is 
zavaró, hogy nem látni kellően 
előre a vállalati szociálpolitika 
feltételrendszerét. (Például a jó�
léti és kulturális célú felhaszná�
lás normatívái 1988- ra még 
csak most jelentek meg, egy év�
nél hosszabb időszakra pedig 
nincs ilyen ismeretünk.) Mind�
ezzel együtt az életkörülménye�
ket segítő- támogató postai in�
tézkedéseknek olyan „stabü” 
köre van, amelyekkel szemben

hogy megfogalmazódjon (újra 
fogalmazódjon), mit tud tartal�
mában felvállalni az állami szo�
ciálpolitika, milyen munkameg�
osztást szán a kormányzati- ta-  
nácsi- vállalati működési kör�
nek, mit bíz szándékoltan (de 
tudatosan), vagy kényszerűen 
az egyéni boldogulásra, hogyan 
rajzolja meg ezek összehangolt 
működését.

Az elmúlt években a szociál�
politikai irányítás és intézmény-  
rendszer nem volt egységes, 
sok csatornán keresztül érvé�
nyesült. Ma már ismertek a szo�
ciálpolitika olyan elemei, ame�
lyek e területen is a kibontako�
zás szándékát jelzik. Többek 
között ennek jegyében született 
az egészségmegőrzés társadal�
mi programja és kormányzati 
döntés az Egészségügyi és Szo�
ciális Minisztérium létrehozásá�
ra is.

Természetes, hogy az állam�
polgárok, ezen belül a dolgozók 
mint munkavállalók és a szak-  
apparátus is sokat vár a szociál�
politika fejlődésétől, amely 
azonban csak a gazdasági ki�
bontakozás szerves részeként 
és egyben következményeként 
valósulhat meg. Úgy gondolom 
tehát kitehető a jelző: változó, s 
bízunk benne, hogy a gazdasá�
gi folyamatokkal összhangban, 
pozitívan változó lesz a szociál�
politika.

megnyilvánuló dolgozói igé�
nyeknél jól látszik a népgazda�
sági folyamatok hatása. Állami 
szinten az életszínvonal- politi�
kában jelentkező feszültségek�
kel párhuzamosan nagyobbak 
az igények, fontosabbakká vál�
nak a „hagyományos” postai 
szociális juttatások, ellátások. 
Nem túlzás tehát azt mondani, 
hogy a vállalati, így a postai 
szociálpolitika 1988- ra felért�
ékelődik. (Persze tegyük mind�
járt hozzá, hogy lehetőségeink�
nek nagyon is végesek a hatá�
rai.)

A „felértékelődésre” vegyük 
csak példaként:

□ a postás dolgozók összeté�
telét és életkörülményeit figye�
lembe véve azzal lehet számol�
ni, hogy az üzemi étkeztetés 
igénybevétele iránti igény a ko�
rábbinál nagyobb mértékben 
emelkedik;

□ a térítési díjak emelkedé�
se és az életszínvonal csökkené�
se miatt az üdülést igénybeve�
vők összetételében változás vár�
ható;

□ még a korábbinál is na�
gyobb az igény a munkáltató la�
kásépítési támogatása iránt;

□ az érintettek szempontjá�
ból alapvető fontosságú a segé�
lyek, szociális támogatások jut�
tatásainak szinten tartása.

A munka biztonságával köz�
vetlenül összefüggő tevékeny�
ségeket, termékeket az új adó�
rendszer kedvezményezetten 
kezeli. Erre hatást csak a piaci 
feltételek, a felhasznált anya�
gok árának változásai, illetve a 
bér bruttósítása gyakorol (ma 
sajnos esetenként egyáltalán 
nem közömbös).

A szociális juttatások, ellátá�
sok, szolgáltatások egy része, 
valamint az oktatás úgyneve�
zett adómentes tevékenység. Ez 
azt jelenti, hogy nem kell utána 
elszámolni általános forgalmi 
adót. Ugyanakkor az előállítá�
sához felhasznált termékek for-  
galmiadó- tartalma sem igényel�
hető vissza (üzemegészségügy, 
gyermekintézmények, sport-  és 
kulturális ráfordítások). Végső 
soron tehát az azonos színvonal 
ebben a körben magasabb költ�
séggel valósítható csak meg.

Kedvezményezett („0” adó�
kulcsos) a munkásszállások 
üzemeltetése, a munkásszállí�
tás, az üzemi étkeztetés, az 
üdültetés. így forgalmiadó- tar-  
talmuk visszaigényelhető. Ön�
magában a szabályozás változá�
sa tehát nem emeli e tevékeny�
ségek árát.

A nehezebb, gazdasági felté�
telek ellenére a postán a leg�
több területen 1987- ben is sike�
rült megőrizni a szociális ellátás 
színvonalát, az egyes juttatások 
reálértékét.

A postai szociálpolitikának 
kialakult hagyományai és jól 
működő mechanizmusai van�
nak. Ezek közül az elmúlt évi�
ből néhány kiemelés:

•  1242- en részesültek lakás-  
építési támogatásban, több 
mint 120 millió forint értékben. 
Ez akkor is jelentős, ha reálisan 
számolnunk kellett a lehetősé�
geinket meghaladó igények mi�
atti feszültségekkel. így nyil�
vánvalóan az egyénenkénti ké�
relmeket elbírálóknak fokozot�
tabban fontolóra kellett venni, 
hogy több igénynek adnak- e 
helyt, vagy egy- egy dolgozónak 
adnak nagyobb összegű támo�
gatást. Emiatt is helyeztük elő�
térbe — természetesen nem ki�
zárólagos követelményként — 
az első lakáshoz jutók támoga�
tását;

0  az üzemi étkeztetést 
igénybe vevők száma elérte a 
32 400- at, ami azt is jelenti, 
hogy 900- zal többen voltak az 
előző évihez képest. (Ezt is, to�
vábbá az 1987. évi élelmiszer�
ár- növekedést is magába fogla-  
lóan jelentkezett mintegy 20 
millió forintos költségnöveke�
dés 1986- hoz képest.) Sor került

A többi területen forgalmi 
adó épül be az árakba — 15, il�
letve 25 százalékos mértékben, 
esetenként számított — adó�
kulcs alapján. Ez utóbbi áll 
fenn a munkahelyi büféknél, 
ahol 2,9 százalékos, a szeszes 
italt is árusító büféknél (műve�
lődési házak, üdülők) pedig 18 
százalékos mértéket kell alkal�
mazni.

Lakásépítkezés, - felújítás ese�
tében az általános forgalmi adó 
hatásai jelentkeznek.

Hatással van a személyi jöve�
delemadó- rendszer is. A szociá�
lis létesítményeket (üdülők, 
üzemi konyhák) üzemeltető dol�
gozóknál egyrészt jelentkezik a 
bérbruttósítás, mint költségnö�
velő tényező. A személyi jöve�
delemadó- rendszer másrészt 
tartalmaz egyes elemiben szoci�
álpolitikai megfontolásokat 
(például a 3 és többgyermekes 
dolgozók adóalap- kedvezmé�
nye, lakásépítéssel, - vásárlással 
kapcsolatos kedvezmény, egyes 
szociális juttatások, például: 
családi pótlék adómentessé�
ge . ..), jóllehet alapvetően a 
szja  „nem kezeli” a szociálpoli�
tikai kérdéseket.

az étkezési nyersanyagnorma 
emelésére, úgy, hogy a posta a 
vállalati hozzájárulás összegét 
is növelte;

•  üdültetésben családtagok�
kal együtt 25 000- en részesül�
tek, amellyel kapcsolatosan sor 
került a nagycsaládosok, nyug�
díjasok kedvezményének reál�
érték- megőrzést célzó módosí�
tására is;

•  megközelítőleg 5000 pos�
tás nyugdíjast segélyeztünk, s 
kivételes egyszeri intézkedés�
ként 3 millió forint év végi segé�
lyezésre is sor került; a nagy-  
családos segély összege gyer�
mekenként és alkalmanként 
400- ról 500 forintra növekedett;

9  a 170- et meghaladó reha�
bilitációs kérelmek döntő több�
ségét a postaszervek saját ha�
táskörükben meg tudták olda�
ni;

0  a szociálpolitikai komplex 
tervezés keretében jelentkezik 
az az eredmény is, hogy 1987-  
ben nőtt a postások kvalifikált�
sága.

Összességében 1,2 milliárd 
forintot fordítottunk szociális 
célokra, ami jelentősen (mint�
egy 17 százalékkal) meghaladja 
az előző évi ráfordítást. Ez még 
akkor is külön kiemelendő, ha 
hozzátesszük, hogy ebben sze�
repet játszottak a növekvő költ�
ségek is.

Az új vállalati jövedelemsza�
bályozás megszüntette a pénz�
ügyi alapokat. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a korábbi ala�
poknak megfelelő felhasználási 
lehetőségek megszűnnének, ha�
nem sokkal inkább az a megha�
tározó, hogy a vállalatnak van- e 
megtermelt eredménye és fize�
tőképessége, s a pénzek kötele�
ző „megpántlikázása”, ami a 
felhasználásban a vállalatot 
korlátozta, háttérbe szorul. To�
vábbra is számon tartjuk azon�
ban a szociális célú felhasználá�
sainkat, így jóléti és kulturális 
célú, lakáscélú, szociális fejlesz�
tési célú stb. felhasználásokat.

A vállalati jövedelemszabá�
lyozás is annyiban elkülönítve 
meghatározza a jóléti és kultu�
rális felhasználásokat, hogy a 
jóléti (szociális) és kulturális rá�
fordítások normatív mértékéig 
adómentes elszámolást tesz le�
hetővé, míg az ezt meghaladó 
mértékű felhasználással az adó�
alapot kell növelni, tehát utána 
adót kell fizetni.

A normatíva szabályozása 
kedvezményez bizonyos célo�
kat. így a pénzügyi szabályozás 
lehetőséget teremt a sportegye�
sületek támogatására és a

A szociálpolitika alapelve az 
embercentrikusság.

A posta — amellett, hogy szigo�
rodott gazdasági feltételrend�
szere, feszítetten jelentkezik 
távközlésfejlesztési kötelezett�
ségének forrásbiztosítása — to�
vábbra is kiemelten kezeli a 
szociálpolitikai kérdéseket, a 
dolgozókról való gondoskodást.

A rászorultság elvének érvé�
nyesítése különösen fontos ak�
kor, amikor az ár- , adórendszer, 
a lakáskérdés stb. változásai 
egyes rétegeket nagyon is diffe�
renciáltan, kedvezőtlenül érin�
tenek az általános életszínvo�
nal- romláson belül. Mindenki 
számára nyilvánvaló, hogy első�
sorban a nagycsaládosok, a 
nyugdíjasok, pályakezdő fiata�
lok jelentik a társadalom azon 
részét, akikre fokozottabban 
kell a szociális védőhálót kiter�
jeszteni jelenlegi szociálpoliti�
kai intézményeinkkel, de újfaj�
ta eszközök életre hívásával is.

Minden hatás ma még kellő�
en nem is látható, ezért nagyon 
fontos a folyamatos elemzés, a 
figyelemmel kísérés, abból a 
célból, hogy akkor és annak se�
gítsünk, amikor és akinél a rá�
szorultság leginkább jelentke�
zik.

Mindemellett a rászorultsági 
elv egyre inkább összekapcso�
lódik a munkaerő- gazdálkodási 
szempontokkal. (Egyrészt feszí�
tőén jelentkezik a postai gazdál�
kodásban a hatékony foglalkoz�
tatás követelménye, másrészt 
egyre inkább számolhatunk a 
népgazdasági általános munka�
erőhelyzet- javulás hatásával a 
postán is.) Vegyük például az 
albérleti hozzájárulást, ahol két�
ségtelenül a rászorultság a mér�
legelés alapja, de a megítélés�

sportlétesítmények fenntartásá�
ra, üzemeltetésére fordított ki�
adások normatíván belüli elszá�
molására, az 1987. évben jóléti 
alap terhére kifizetett összegek 
mértékéig. Ez azt jelenti, hogy a 
szabályozás — mint ahogy az 
sok fórumon elhangzott — lehe�
tőséget teremt korrekt, legális 
alapokon a sport támogatására, 
ezzel elősegítve a versenyspor�
tot, de az annak bázisaként 
szolgáló — az egészség megőr�
zésében oly fontos — tömeg�
sport szinten tartását, fejleszté�
sét is. (Dicséretes a Postás 
Sport Egyesület mindazon tö�
rekvése, ami ez irányba mutat, 
például: a Római- parti csónak�
ház mindenki számára nyitottá 
tétele, 1988- ban teniszlehetősé�
gek, gyermekek nyári foglal�
koztatása . . . )

Emelkedett a bölcsőde és 
óvoda fenntartására elszámol�
ható úgynevezett tanácsi nor�
ma, a vendéglátó vállalatok ál�
tal biztosított üzemi étkeztetés�
re elszámolható rezsikulcs is. 
Ez kifejezi egyben azt a népgaz�
dasági szándékot is, hogy e két 
területen is a szinten tartás, a 
fejlesztés a cél.

nél alapvető, hogy a postaszerv 
munkaerő- ellátottságát más, 
kevésbé költséges módon meg 
tudja- e oldani.

Természetesen látni kell, 
hogy minden intézkedésnél — 
így a szociálpolitikaiaknál is — 
a célok megvalósítására csak 
azok a források teremthetnek 
alapot, melyeket a vállalat ered�
ményként megtermelt. A szoci�
álpolitika tehát nemcsak elosz�
tási kérdés, szorosan összefügg 
az anyagi feltételek megterem�
tésével is.

Az előbbiekben szó volt a jó�
léti és kulturális felhasználások 
normatívájáról. A normatíva ál�
tal lehetővé tett felhasználás 
ugyan kedvezményes a vállalati 
adózás szempontból, de ezt a 
költséget bevételeinkből kell 
megteremtenünk. S ehhez te�
gyük hozzá, a postai szakmai és 
a szakszervezeti fórumok úgy 
ítélték meg, annak ellenére, 
hogy a reálérték megőrzésével 
maradéktalanul nem számolha�
tunk, törekedve a szociális ellá�
tások, juttatások színvonalának 
megőrzésére, vállaljunk na�
gyobb gazdasági erőfeszítést, 
így a posta a normatíván felül a 
tervezett szociálpolitikai célok 
megvalósítása végett 130 millió 
forinttal járul hozzá (adózottan) 
a kedvezményesen képezhető 
jóléti (szociális) és kulturális 
források kiegészítéséhez. (Jólle�
het a vállalati jövedelemszabá�
lyozás a jóléti célú kiegészítés 
biztosításához 1988- ban az 
1987. évinél kisebb összeg meg�
termelését teszi csak szükséges�
sé, egyidejűleg viszont nőtt a 
költségérzékenység a vállalati 
termelés folyamatában.)

(Folytatás a 2. oldalon.)

Felértékelődik 
a vállalati szociálpolitika

Szociálpolitikánk 1987-ben

A humánum erősítése 
—  gazdasági mérlegeléssel



Gondoskodás a dolgozókról 
Idei tervek —

hosszabb távú gondolkodással

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ehelyütt nincs mód részlete�
ző kifejezésre, de néhány fonto�
sabb elemet indokolt szociális 
céljaink közül kiemelni. így:

■ folytatódik az üzemegész�
ségügyi fejlesztés. Fogászati, 
szemészeti szakrendelő létesül, 
fizikoterápia kialakítására kerül 
sor. Ezt nem mindenütt lehet 
egyenlő arányban kiépíteni, de 
Budapesten már elmondhatjuk, 
hogy kialakulnak egy üzem�
egészségügyi hálózat feltételei. 
(Vidéken cél, hogy megyeszék�
helyeken, ahol nagy a postás 
dolgozók száma, szintén egyre 
inkább „hálózat ”- ról beszélhes�
sünk. A budapesti Posta Üzem�
egészségügyi Szolgálat dr. K i �
rály Jánosnak, az István kór�
ház főigazgató- helyettesének 
vezetésével nagy mértékben 
hozzájárul a postás dolgozók 
egészségének megőrzéséhez.)

■ népgazdasági szinten is 
kiemelkedő mértékben kerül 
sor a postás dolgozók lakásépí�
tésének támogatására. A tava�
lyinál 30 százalékkal nagyobb 
összeg felhasználására terem�
tünk lehetőséget e célra (össze�
sen 160 millió forintot), mégis 
továbbra sem lesz mód az igé�
nyek teljes körű kielégítésére. 
Ez jelentős mértékben össze�
függ azzal, hogy a lakásépítés 
szinte teljes mértékben magán�
erőssé vált, a lakásárak emelke�
désével nagy terhek hárulnak 
az otthont teremteni szándéko�
zókra.

A lakásépítési támogatást 
módosító rendelkezések közül 
pozitív irányúak egyes OTP- hi-  
telfeltételek változásai (szociál�
politikai kedvezmény növelése, 
hitel felső határának a megeme�
lése), viszont jelentkeznek a 
bankkölcsön magasabb kamat�
terhei, felújítási hitel megszigo�
rítása. Számolni kell tehát az�
zal, hogy fokozottabban lesz 
szükség mérlegelésre: ki a rá-  
szorultabb, ki az első lakást 
megteremtő, ki érdemesebb a 
támogatásra a postai feladatok 
ellátása szempontjából. Leg�
alább ilyen nagy dilemma az 
odaítélőknek az, hogy mennyi 
az a legkisebb összeg, (hogy mi�
nél több dolgozó kapjon), ami 
még elég ahhoz, hogy az érde�
kelt dolgozónak az érdemi tá�
mogatást jelentsen. Az is lát�
szik, hogy bankkölcsöntől ke�
véssé tudjuk mentesíteni a pos�
tás dolgozókat;

■ a szociális beruházások 
(például üdülők) egy része — a 
postaszervek megnövekedett 
hatásköre mellett — középfokú 
postaszervi döntések eredmé�

nyeként valósul meg. Látható 
viszont az is, hogy egy- egy pos�
taszerv így nem rendelkezik 
nagy forrással. Éppen ezért ösz�
tönözzük a postaszerveket a 
más postaszervekkel való 
együttműködés fokozására a 
gazdaságosabb megvalósítás 
végett. így a lehetőségek kevés�
bé aprózódnak el. A pénzügyi 
források korlátozottsága is alá�
támasztja a beruházási célok 
megvalósításának széles körű 
elemzését. A szociális beruhá�
zásoknál is nagyon fontos, hogy 
már a megvalósítás szakaszá�
ban számoljanak a postaszer�
vek is a későbbi üzemeltetés 
feltételeivel, költségeivel, hogy 
ne utólagos tényként, hanem 
előre tervezetten jelentkezze�
nek azok. Nem közömbös pél�
dául, hogy a jelenlegi üdülőépí�
tések, - vásárlások a 90- es évek�
ben hogyan fogják terhelni üze�
meltetési ráfordításaikkal a szo�
ciális forrásokat. Persze jelent�
keznek központi elhatározású 
témák is 1988- ban, mint példá�
ul az egri SZOT- gyógyüdülő, az 
orfűi kemping. Célszerű folya�
matosan szem előtt tartani azt 
is, miként lehet együttesen 
megvalósítani üdülési, kulturá�
lis, szociális, valamint oktatási 
célú beruházást;

■ napjainkban, és várható�
an még hosszabb ideig gond a 
demográfiai helyzet alakulása, 
amelynek következtében a ko�
rábban kiépített gyermekintéz�
ményi hálózat férőhely- kihasz�
nálása évről évre romlik. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy a 
konkrét területi munkaerő- gaz�
dálkodási feltételeket megfele�
lően prognosztizálni tudjuk, 
ami egyik támpont lehet a fel�
merülő igényekhez is.

Egyidejűleg keresni kell azo�
kat a formákat, amelyek az át�
meneti kihasználatlanság fe�
szültségeit enyhítik vagy felold�
ják. Olyan költségcsökkentő in�
tézkedésekre van tehát szük�
ség, amelyek nem járnak a 
gyermekek ellátási színvonalá�
nak romlásával;

■ fontos a szociális létesít�
mények állagmegóvása. Erre 
nemcsak a józan előrelátás, a jó 
gazda gondossága ösztönöz, ha�
nem a korábbi kivitelezési hiá�
nyosságokból eredő műszaki 
problémák is. (Ennek kereté�
ben kerül sor például a balaton-  
fenyvesi üdülő felújítására.) Ezt 
azért is célszerű hangsúlyozni, 
mivel a jóléti normatívához 
üyen tényező nincs kiemelve 
1988- ban. Fontos tehát, hogy 
„ne vesszen szem elől”, a felhal�
mozódott állagromlás ne vezes�
sen színvonalcsökkenéshez, idő 
előtti rekonstrukcióhoz.

A nem függetlenített szakszervezeti 
tisztségviselők munkaidő-kedvezménye

Az Állami Bér-  és Munka�
ügyi Hivatal elnökének 
14/19,87. (X. 25.) ÁBMH számú 
rendelkezése alapján a nem 
függetlenített ' szakszervezeti 
tisztségviselők munkaidő- ked�
vezményét a Magyar Posta a 
Postások Szakszervezetével 
egyetértésben szabályozta a 
1016/1988. MPK számú közpon�
ti utasítással.

A rendelkezés kimondja, 
hogy a postaszerveknél dolgozó 
nem függetlenített választott 
szakszervezeti tisztségviselők 
megbízatásuk ellátásához mun�
kaidő- kedvezményt vehetnek 
igénybe.

A munkaidő- kedvezmény ab�
ban az esetben adható, ha a 
szakszervezeti feladat ellátása 
munkaidőn kívül nem teljesít�
hető. Tehát nem automatikus 
járandóság, hanem feladathoz 
kapott munkaidő-kedvezmény.

A  munkaidő- kedvezmény 
mértéke maximálisan, a törvé�
nyes munkaidő alábbiakban 
meghatározott mértékéig ter�
jedhet:

0  alapszervezeti szakszerve�
zeti bizottsági titkár esetén har�
minc százalék,

•  alapszervezetben dolgozó 
választott tisztségviselőnél (szb-  
tag, főbizalmi, munkabizottsági 
tag) esetén tíz százalék,

•  területi szakszervezeti bi�
zottság választott vezetőtestüle-  
te tagjai részére (tszb, bizalmi�
testület, tszb munkabizottság) 
húsz százalék,

•  a magasabb választott ve�
zető testület tagjai (központi ve�
zetőség, elnökség, szmt, SZOT) 
a munkaidő- kedvezményt a tes�
tület működéséhez szükséges 
mértékig vehetik igénybe.

A munkaidő- kedvezmény tar�
tamára a tisztségviselőt az át�
lagkereset illeti meg. A munká�

ból való távolmaradást az szb, a 
tszb, a kv a fennálló szabályok�
nak megfelelően az Mt. V. 33. 
§- ának (5) bekezdése alapján 
előre köteles bejelenteni. A  ren�
delkezésben fel nem sorolt tiszt�
ségviselők részére a munkálta�
tó csak oktatás címén adhat 
munkaidő- kedvezményt, egyéb 
távolmaradásuk csak nem fize�
tett törvényes távoliét kereté�
ben engedélyezhető.

A tisztségviselők ötéves idő�
szak alatti képzésének és to �
vábbképzésének céljára az 
ÁBMH rendelet 6. § (1) bekez�
dése szerint rendkívüli szabad�
ságot kell engedélyezni az ille�
tékes szakszervezeti szerv meg�
keresése alapján.

A szakszervezeti bizottságok 
titkárai és a főbizalmiak részére 
ez legfeljebb 15 munkanap. 
A szakszervezeti bizalmiak, fő�
bizalmi- helyettesek, bizalmihe�
lyettesek, a szakszervezeti bi�
zottsági és munkabizottsági ta�
gok és a magasabb vezető tes�
tületi tagok részére legfeljebb 
10 munkanap.

A rendelkezés szabályozza 
azt is, hogy a postaszerv létszá�
mába tartozó szakszervezeti 
tisztségviselő függetlenítésére 
csak kivételesen a Postások 
Szakszervezete és a középfokú 
postaszerv vezetőjének együt�
tes engedélyével kerülhet sor.

Úgy gondolom, e rendelkezés 
meghozatala a szakszervezeti 
tisztségviselők régi vágyát telje�
sítette, hogy a szakszervezeti 
munkájuk végzéséhez hivatalo�
san is munkaidő- kedvezményt 
kapjanak. Kérjük, hogy a ren�
delkezés adta lehetőséggel élve 
— de nem visszaélve — ered�
ményesebb szakszervezeti 
munkát végezzenek a tagság 
érdekében.

Rabi János

F E L H ÍV Á S
A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézete az átállási mun�

ka gyorsítása céljából az APEH és a társadalombiztosítás 
felkért szakembereinek közreműködésével a gazdálkodó 
szervezetek belső ellenőrei részére ötnapos tanfolyamot 
hirdet:

a társadalombiztosítás és jogszabály változásairól és 
az adóreform ellenőrzési feladatairól.

Témakörök:
□ A társadalombiztosítással kapcsolatos belső ellenőr�

zési feladatok.
□ A társadalombiztosítási ellátások rendszere, a jogo�

sultságra vonatkozó főbb szabályok. (Keresetarányos, illet�
ve meghatározott összegben járó ellátások.)

□ A társadalombiztosítás terhére folyósított egyéb ellá�
tások főbb szabályai (gyes, keresetkiegészítés, útiköltség).

□ A munkáltatói és nyugdíjjárulék rendszere, szabá�
lyai.

□ Egyéb társadalombiztosítási és munkáltatói kapcsola�
tok.

□ Belső ellenőrzési, módszertani javaslatok.
□ Az Adó-  és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal létrehozása, 

szervezete, feladatai.
□ Az APEH 1988. évi feladatai, különös tekintettel az 

adóreform bevezetésének időszakában követendő ellenőr�
zési magatartásra, feladatokra.

□ A gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozása.
□ Az általános forgalmi adó, az ezzel kapcsolatos adó-  

igazgatási eljárás és az ellenőrzés szabályai.
□ A vállalkozói adó, a hatálya alá tartozó adóalanyok 

egyes tennivalói, kötelezettségei, ezzel kapcsolatos vállalati 
feladatok.

□ A magánszemélyek jövedelemadója, az ezzel kapcso�
latos adóigazolási eljárás és az ellenőrzés szabályai.

□ A mérleg ellenőrzése, a megállapított mérlegek he�
lyesbítése.

□ A vállalati szintű bérbruttósítás ellenőrzésének mód�
szerei és főbb szempontjai.

□ A készletátértékelések ellenőrzésének módszerei és 
főbb szempontjai.

□ Az áttéréssel kapcsolatos számviteli teendők, a rende�
ző tételek könyvelésének ellenőrzése.

A tanfolyam helye: SZOT Oktatási Intézet
Balatonfüred, Széchenyi út 20.
8230
Telefon: 06- 86- 43- 033 
Telex: 32- 622

Ideje: 1988. március 28.—április 1.
Részvételi díj: bentlakással 3538 forint, 

bejárással 1956 forint.
Jelentkezési határidő: 1988. március 1.

SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézet 
Igazgatósága

.. ........................

Most érkezett el az az idő, 
amikor a területi szakszervezeti 
bizottságoknak és az elnökség 
közvetlen irányítása alá vont 
alapszervezeteknek ki kell ala�
kítaniuk — a szakszervezeti 
tagdíj bérjegyzéken történő el�
különítése után — az átutalásra 
vonatkozó módszert a partner 
gazdasági vezetéssel.

A Postások Szakszervezeté�
nél alapelv, hogy az utalás a 
társadalombiztosítási járulék 
átutalásával egy időben, havon�
ta egyszer történjen, egyrészt 
az alapszervezet felé, másrészt 
a szakszervezet központja felé. 
Nem lehet egységes központi 
rendszert kialakítani, mivel a 
bérszámfejtésnél is nagyon sok�
színű a kép. Van, ahol központi, 
van ahol decentralizált, van 
gépi és kézi. így mindenhol a 
helyi körülményeket figyelem�
be véve kell a szükséges szám�
viteli és pénzügyi gyakorlatot 
szabályozni.

Lényeges, hogy a megbízó-  
nyilatkozatok eljuttatása, vagy 
esetleges visszavonása (például 
munkahelyváltozás miatt) az 
szb- k és a bérszámfejtés között 
megfelelő módon ellenőrizhető 
legyen, s csak írásban történhet 
az szb- n keresztül. A rendszer 
zökkenőmentes működtetése a 
szakmai és szakszervezeti szer�
vek nagyon összehangolt, köl�
csönös segítő munkájával érhe�
tő el.

Nem sokan, de maradtak az 
aktív dolgozók közül is kész�
pénzben fizető tagok. Nekik is 
kellett nyilatkozniuk arról, 
hogy elfogadják a tagdíj mérté�
kének változására vonatkozó 
határozatot, és ennek megfele�
lően havonta fizetik tagdíjukat. 
Ugyancsak a bizalminál vagy a 
gazdasági felelősnél — szintén 
a helyi döntéstől függően — fi�
zetik a tagdíjukat az egyéb ta�
gok: a nyugdíjasok, tagfenntar�
tók, gyesen, gyeden levők és a 
tanulók.

Abból a célból, hogy az alap�
szervezeteknél több pénz ma�
radjon, s hogy ezt a többletet a 
tagságnak közvetlenül vissza�
juttassuk, a központi vezetőség 
úgy határozott, hogy az egyéb

A Magyar Posta alkalmazásá�
ban álló, mintegy 70 ezer dolgo�
zó kisebb- nagyobb ügyes- bajos 
dolgait képviseli a szakszerve�
zet 23 jogtanácsosa, a jogse�
gélyszolgálat keretében. Ez a 
maroknyi csapat tehetségéhez, 
tudásához mérten igen sokszor 
erején felül igyekszik a dolgo�
zók ügyeit elintézni, a jogszabá�
lyok keretein belül. 1986- ban 
mintegy 8 millió forintot (az 
1987- es adatok lapzártakor még 
nem voltak ismeretesek) takarí�
tottunk meg a postásoknak, 
amely összeget különben kény�
telenek lettek volna az ügyvédi 
munkaközösségek pénztárába 
befizetni.

Változó korban élünk, és az 
állandó változások érintik a na�
pi tevékenységünket, életvite�
lünket szabályozó jogszabályo�
kat is. Ezért időnként kénytele�
nek vagyunk újra beülni az is�
kolapadba, hogy a gyakran 
megjelenő, majd hamarosan 
módosított joganyagot, és az azt 
alkalmazó bírói gyakorlatot 
naprakészen elsajátítsuk. Janu�
ár 12- től 14- ig a Postások Szak-  
szervezetének székházában 3 
napon keresztül tanultunk, vi�
tatkoztunk a dolgozókat legin�
kább érintő jogágak körében.

Az első nap témája a család�
jogi törvény volt. Katonáné dr. 
Soltész Márta bíró sajátos mó�
don ismertette a házassági bon�
tópereket megelőző úgyneve�
zett meghallgatás tapasztalata�
it. Hollóné dr. Kamondy K ata �
lin bíró gyakorlati eseteken ke-

tagok által befizetett tagdíjak 
teljes egészében az alapszerve�
zetnél maradnak. Ez az admi�
nisztrációt is csökkenti, mivel a 
bevételekről csak félévenként 
kell számot adniuk a beszámo�
lójelentés keretében.

Ezzel 1988- ban mintegy 1 
millió forinttal több marad az 
alapszerveknél, de ezen felül 4 
millió forint marad abból is, 
hogy az eddig bélyegkészletben 
lekötött pénz felszabadul. Janu�
árban ugyanis a befolyt tagdíj-  
bevételből nem kellett- újból bé�
lyeget vásárolni, felszabadult ez 
a pénz is a tagság érdekeinek 
mind teljesebb kielégítésére. 
E két tényező együttes hatása 
1988- ban mintegy 10 százalék�
kal növeli az alapszervezetek 
pénzügyi lehetőségeit.

Nagyon szeretnénk, ha ez a 
pénzügyiforrás- bővülés tényleg 
közvetlenül jutna a tagsághoz. 
Jó lenne, ha a megnövekedett 
lehetőséget elsősorban a segé�
lyezés növelésére fordítanák. 
Ne csak az kapjon segélyt, aki 
kér, hanem aki rászorult. A bi�
zalmiak tudjanak nemet is 
mondani, de tegyenek javasla�
tot olyanok segélyezésére is, 
akik nem kémek, de helyzetük�
ből eredően nemcsak „üzemi” 
segélyben, hanem szakszerve�
zeti támogatásban is részesíthe�
tők. Kis nyugdíjú tagjaink mel�
lett itt elsősorban a kettő, vagy 
a többgyerekes családok anyagi 
gondjainak enyhítését célozzuk 
meg.

Felhívjuk alapszervezeteink 
figyelmét arra, hogy 1988-tól 
rendkívüli segélyben az arra 
valóban rászoruló aktív szak- 
szervezeti tagjainkat is része�
síthetik. Pozitív eredménynek 
szeretnénk „elkönyvelni”, ha a 
tagdíjbevétel 20 százalékánál 
nagyobb összeget fizetnének ki 
szakszervezeti segély címén.

A követendő gyakorlatról 
minden alapszervezetet — egy�
részt a tagdíjrendszer módosítá�
sával kapcsolatos teendőkről, 
másrészt az 1988. évi költségve�
téskészítésről — kiegészítő út�
mutatóban részletesen tájékoz�
tattunk.

Sáhó Sándorné

resztül mutatta be az új család�
jogi törvény alkalmazásának 
problémáit és a várható változ�
tatásokat.

A második napon délelőtt dr. 
Pásztory Tamás szakosztályve�
zető és Tölgyesiné dr. Nagy Ol�
ga főelőadó színvonalas előadá�
sukban a postai bruttósítás és a 
személyi jövedelemadó- rend�
szer elvi és gyakorlati problé�
máit mutatták be. Délután dr. 
Rosner Vilmos, a TB Főigazga�
tóság nyugdíjas jogtanácsosa is�
mertette az új szabályokat, illet�
ve a nyugdíjtörvény tervezett 
változtatásait. Ezután dr. Jaku- 
bovits Ivántól, az Illetékhivatal 
főmunkatársától kaptunk vá�
laszt igen sok gyakorlati kér�
désre, amelyeket a szerződések 
megkötése során a postás dol�
gozók pénztárcája javára tu�
dunk kamatoztatni.

Ezen a napon került sor, dr. 
Harsányt Zoltán nyugállo�
mányba vonult, és dr. Odry Mi�
hály újonnan kinevezett szak�
osztályvezetővel folytatott kon�
zultációra, amelynek során a 
résztvevők megfogalmazták a 
postai jogi apparátus és a jogse�
gélyszolgálat apparátusának el�
vi és gyakorlati kérdéseit.

A harmadik napon Péntek 
Petronella kv- titkár vezetésével 
a szakszervezeti érdekvédelem 
időszerű feladatait — a bruttó�
sítástól kezdve a jogsegélyszol�
gálat továbbfejlesztéséig — tár�
gyalták meg a tanfolyam részt�
vevői.

Dr. Virányi Györgyi
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III. rész

Egységes szemlélet

csülésüket, s a vállalat irányítá�
sában való részvételüket is.

Ezek egyidejű, munkagazda�
sági szervezetben (munkaügyi 
és oktatási, valamint munkavé�
delmi) összefüggéseiben rend�
szert alkotó megfontolása jó 
alapot teremt az emberi ténye�
zők lehető legteljesebb körű fi�
gyelembevételére, az intézkedé�
sek szakmai és politikai hatásá�
nak egyidejű mérlegelésére. Az 
eredmények integrálódnak a 
kollektív szerződés és a kapcso�
latos szabályrendszerben, a 
munkaerő, a bérgazdálkodás, 
az oktatás elemei szervesen 
kapcsolódnak a szociális jutta�
tások, ellátások témaköreihez.

Pásztory Tfemás

A Magyar Posta szociálpoliti�
kájában 1988- ban is fő cél a 
munkaerő- megszerző és - meg�
tartó képesség javítása, a pos�
tás dolgozók szociális biztonsá�
gának fenntartása, a szociális 
ellátás színvonalának megőr�
zése.

Ez a komplex megfogalmazás 
azt is jelenti, hogy szociálpoliti�
káról szólva tágabb értelemben 
gondolunk a postás dolgozók 
mindazon munkafeltételeinek 
javítására, amelyek érintik a ki�
fejezetten szociális feltételek 
mellett a munkabiztonság fej�
lesztését a munkaviszonyukhoz 
fűződő jogokat, kedvezménye�
ket, képességeik továbbfejlesz�
tését, fokozott anyagi megbe-

Jogászok tanfolyama



A magyar postatisztképzés az 1988/89- es tanévben lesz 
100 éves. A centenáriumi ünnepségsorozat részeként a 
Posta Oktatási és Kulturális Intézet:

Irodalmi pályázatot ír ki

az egykori nappali és levelező tiszti hallgatók részére.

A pályázat témakörei:

1. Saját tapasztalaton, élményen alapuló vagy más hall�
gatóval történt esemény, valós eset leírása, amely a posta�
tiszti tanfolyam alatt, vagy azzal összefüggésben történt, és 
a tisztképzés népszerűsítésére, a postai diákélet szépségére 
vonatkozóan irodalmi értékeket hordoz.

2. A postatisztképzés történetével, illetve a különböző 
történelmi korokban létező tisztképzéssel, annak hiteles le�
írásával, szakmai és társadalmi hátterével foglalkozó iro�
dalmi jellegű alkotás, amelyet eddig még nem publikáltak.

A pályaművek terjedelme maximum 5 gépelt oldal lehet.
Beküldési határidő: 1988. június 15.
A pályaműveket társadalmi zsűri értékeli, a legjobbak 

díjazásban részesülnek. I. díj 4000 forint, II. díj 3000 forint, 
III. díj 2000 forint.

A pályázat eredményét és a legjobb pályamunkákat a 
postai szaklapokban, illetve a postaszervek híradóiban 
közzétesszük.

Díszoklevél adományozására

pályázatot hirdet a volt postatiszti hallgatók részére, akik 
1938- ban, vagy az azt megelőző években szerezték meg a 
postatiszti diplomát, oklevelet. A pályázók önéletrajzuk 
mellett, részletes postai pályafutásuk leírását és a posta�
tiszti oklevelüket, vagy annak másolatát is küldjék el: 
1988. július 15-ig.

A pályázatokat társadalmi bizottság bírálja el, melynek 
eredményéről 1988. augusztus 15- ig értesítjük az érdekelte�
ket.

Mindkét pályázatot a „Centenáriumi Pályázat” megjelö�
léssel a Posta Oktatási és Kulturális Intézet Budapest, Pos�
tafiók 1. 1476 címre kérjük küldeni.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást 
Tóth József ad a 275- 804- es telefonszámon.

Kiállítási anyag összegyűjtésére

felhívással fordul a közönséghez. A dokumentumokat a 
centenárium alkalmából rendezendő kiállításon, a Posta�
múzeumban mutatjuk be.

Olyan tárgyi emlékeket várunk, amelyek kapcsolatba 
hozhatók a Magyar Posta tisztképzésének 100 évével (pél�
dául fotók, tablók, tankönyvek, jegyzetek, egyenruha, ok�
mányok, dokumentációk, tájékoztatók, oklevelek, újságcik�
kek és egyéb tárgyi emlékek) és szívesen bocsátják (köl�
csön vagy véglegesen) a Postamúzeum rendelkezésére. 
(Telefon: 427- 938) Cím: Postamúzeum Budapest, postafiók 
441. 1372

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK

D olgozo nyugdíjas szabadsága
Már hat éve annak, hogy a 

munkaviszonyban állók sza�
badságára vonatkozó rendelke�
zések megváltoztak. Ezért meg�
lepő az, hogy még mindig van�
nak olyan munkáltatók, ame�
lyek a nyugdíjas dolgozók éves 
szabadságának megállapításá�
nál helytelenül járnak el.

A Munka Törvénykönyve a 
munkaviszonyban állók jogai�
ban és kötelezettségeiben nem 
különbözteti meg a dolgozókat 
aszerint, hogy a nyugdíjkorha�
tár betöltése után ténylegesen 
dolgozik, avagy nyugdíjazását 
követően újra munkát vállal. 
Igaz, hogy ez teljességgel csak 
1982. január 1- je óta van így. 
Ezt megelőzően az úgynevezett 
„továbbdolgozásra ösztönző 
pótszabadság” csak a nyugdíj 
megállapítása előtt illette meg 
az 55., illetve a 60. életévet be�
töltő, munkaviszonyban álló 
dolgozót.

A szabadságrendszer módosí�
tása óta ez a megkülönböztetés 
megszűnt. A nyugdíjkorhatá�
ron túl dolgozókat — függetle�
nül attól, hogy nyugdíjba men- 
tek-e, vagy sem — külön pót- 
szabadság illeti meg. A pótsza�
badság folyósításának azonban 
két feltétele van: a teljes mun�
kaidőben való foglalkoztatás és 
a fizikai munkakörben történő 
dolgozás.

Amennyiben e két feltételnek 
az 55., illetve 60. életévét betöl�
tő dolgozó eleget tesz, úgy a to-  
vábbdolgozás első naptári évé�
ben három, a második évtől 
kezdve minden évben öt munka�
nap pótszabadságra jogosult.

A  könnyebb eligazodás ked�
véért vegyünk egy példát: vala�
ki 35 évi munkaviszony után 
1983- ban, 55 éves korában
nyugdíjba ment. 1984- ben újra 
munkát vállalt, mint takarító. 
A jogszabály e munkakörben 
lehetővé tette a teljes munka�
időben történő foglalkoztatást. 
Tegyük fel, hogy 1984- ben tel�
jes évet ledolgozott, mint nyug�
díjas. Ez esetben a következő 
mértékű szabadság illeti meg:

— alapszabadság 15 nap,

— munkaviszony alapján já�
ró pótszabadság 9 nap,

— a továbbdolgozás első évé�
re 3 nap,

vagyis összesen 27 nap.

A következő évben és azt kö�
vető években már 29- 29 nap jár 
a nyugdíjas dolgozónak.

Fenti tájékoztatásunk a Mun�
ka Törvénykönyve Mt. V. 50. § 
(2) bekezdésére épül.

Amennyiben kedves nyugdí�
jas olvasóink — természetesen, 
akik a feltételeknek megfelel�
nek — nem a leírtak szerint 
kapták meg éves szabadságu�
kat, úgy visszamenőlegesen a 
három év elévülési idő tartamá�
ra járó, s ki nem adott szabad�
ságot igényelhetik. A korrigálás 
történhet: pénzbeni megváltás�
sal vagy természetbeni kiadás�
sal, a munkáltató és a munka-  
vállaló megegyezése szerint.

Természetesen, ha a dolgozó 
csak az év egy részében állt 
munkaviszonyban, az éves sza�
badság időarányosan illeti meg.

Tóth Pálné

A térítési díjak változásáról
A Magyar Posta 1988. évi szo�

ciálpolitikai tervének fő célja a 
postás dolgozók szociális biz�
tonságának fenntartása. A terv-  
készítés időszakában — a múlt 
év novemberében — azonban 
még nem rajzolódtak ki a vár�
ható változások pontos körvo�
nalai. Nem lehetett tisztán látni 
az adó-  és árreform kihatásait 
sem. De ezen túlmenően válto�
zások voltak folyamatban a sza�
bályozók kérdésében is, így a 
szociális- kulturális ellátások 
pénzügyi fedezetét szolgáló jó�
léti és kulturális alap várható 
átreformálása is bizonytalansá�
got okozott.

Üzemi étkezés

Mindezek figyelembevételé�
vel, az 1988. évi szociálpolitikai 
terv tárgyalása során központi 
vezetőségünk megállapította, 
hogy a népgazdasági szintű jó�
léti normatívák ismeretének hi�
ányában a munkahelyi étkezte�
tés költségnövekédése még 
nem számszerűsíthető. Ezért 
azt az elvet kell érvényesíteni, 
hogy a költségnövekedés egy- 
harmada a postát terhelje és 
kétharmada hárulhat a dolgo�
zókra.

Tudomásunk volt arról, hogy 
a nem postás konyhákról étke�
zők kiadása fokozottabban fog�
ja terhelni a dolgozókat, mivel a 
vendéglátó- ipari vállalatoknak 
az üzemi étkeztetéshez eddig 
nyújtott állami dotáció is meg�
szűnik 1988- tól. Ezért a tervben 
jeleztük, hogy az idegen helyen

étkezőknél a dolgozók részére 
indokolt a rezsiköltségtöbbletet 
a támogatás mértékében elis�
merni.

A munkahelyi étkeztetés ez 
évben mintegy 34—35 000 pos�
tás dolgozót érint, ezért szak-  
szervezetünk részéről állandó�
an napirenden tartottuk és sür�
gettük a központi szabályozás 
megjelenését. A sok változás 
miatti torlódás következtében a 
jóléti normatívák megjelenése a 
hivatalos közlönyben technikai 
okok miatt késett, ezért a szoci�
ális tervezéshez rendkívül fon�
tos, 95/1987. (XII. 30.) pénzügy-  
miniszteri rendeletet a Népsza�
va január 20- i száma közölte.

A Magyar Posta Központja — 
a Postások Szakszervezetével 
egyetértésben — a munkahelyi 
étkeztetésről a következők sze�
rint határozott:

•  A saját kezelésű, postai 
üzemeltetésű konyhákon az ár�
emelkedés miatt az élelmezési 
nyersanyagnormát 1988. január 
1- jével naponta és fejenként 3 
forinttal felemelte. (Ennek költ�
ségkihatását az évindításnál a 
dolgozók fedezték.) A felhasz�
nálható nyersanyagnorma így 
az A és a K  menünél 22,10, míg 
a B menünél 24,10 forintra 
módosult (K. SZ. 42. § 5/a 
pont).

•  A postaszerv által a nyers�
anyaghoz nyújtott hozzájárulás 
mértéke az eddigi 7,50- ről 
8,50- re módosult (K.SZ. 42. § 
5/b. pont). Az áremelkedésből 
adódó 3 forintos költségnöveke�
désből tehát a posta 1 forintot 
átvállalt.

•  Mindezek figyelembevéte�
lével a dolgozó által az étkezé�
sért fizetendő térítés mértéke az 
A  és a K  menünél 11,60- ról
13.60- ra, míg a B menünél
13.60-  ról 15,60-  ra emelkedett 
(K. Sz. 42. § 5/c pont).

•  Az idegen helyen folyó ét�
keztetéshez (például vendéglá�
tónál) az eddig nyújtott postai 
hozzájárulás mértéke napi 
4,70- nel növekedett, így 9,30- ról 
14 forintra  módosult (K. Sz. 42. 
§ 5/d pont). A magasabb postai 
támogatás az állami dotáció 
megszűnése miatti áremelkedés 
következtében vált szükséges�
sé, mivel ebben a kategóriában 
a vállalatok napi 30—35 forintot 
is felszámítanak az étkezésért.

A módosítások — a tehervál-  
lalási arányt illetően — megfe�
lelnek a központi vezetőség 
múlt év decemberi állásfoglalá�
sának. A változásokról a Ma�
gyar Posta Központjának mun�
kagazdasági szakosztálya janu�
ár 26- án telexen értesítette a 
postaszerveket. Az új térítési dí�
jakat a legközelebbi befizeté�
seknél kellett alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy kedvezményes étkeztetés 
egyaránt megilleti az aktív dol�
gozókat és a postás nyugdíja �
sokat.

Óvodákban,
bölcsődékben

Az élelmiszerárak emelkedé�
se érintette a gyermekintézmé�
nyek étkezési nyersanyagnor�

máit is. Ezt központilag orszá�
gosan szabályozták, ezért a pos�
tás bölcsődékben napi 21 forin �
tos, míg az óvodákban 19,50 fo�
rintos nyersanyagnormát kell 
alkalmazni, ettől eltérni nem le�
het. A normák mértékéről a 
Népszava január 4- i száma 
adott tájékoztatást.

A szülők térítési díja függ az 
együttes jövedelmüktől — ame�
lyet a 4/1979. (III. 14.) MüM 
számú, illetve az ezt módosító 
71/1987. (XII. 24.) PM számú 
rendelet (Magyar Közlöny 1987. 
évi 62. száma) alapján kell meg�
állapítani —, valamint a gyer�
mekek számától.
. A gyermekintézmények térí�

tési díjának megállapítására 
szolgáló új jövedelemigazolási 
rendelet lényege az, hogy a térí�
tési díj alapja a jövedelem iga�
zolására kötelezettnek az előző 
naptári évben elért havi nettó 
(tehát nem bruttósított) átlagjö�
vedelme.

i

Ü dültetésnél
Végezetül tájékoztatjuk olva�

sóinkat a postás üdülőkben ér�
vényes étkezési nyersanyagnor�
mák emeléséről. A központilag 
üzemeltetett, osztályba sorolt 
üdülőknél napi 58- ról 68 forint�
ra növekedett az étkeztetésre 
fordított nyersanyag értéke. 
A napi 10 forintos emeléssel 
megőrizhető az ellátás eddigi jó 
színvonala, ami a mai helyzet�
ben nem elhanyagolható szem�
pont.

Németh Istvánné

JT

Uj szállítási üzem postásoknak, közönségnek
Több mint egy évtizedes elő�

készítő munka és építkezés 
után végre elkészült a debrece�
ni új Gépjármű Szállítási Üzem. 
Régi hiányt pótol ez a beruhá�
zás, hiszen 1965 óta, amikor lét�
rehozták a középfokú posta�
szerveknél is a szállítási üzeme�
ket, a Hajdúság fővárosában 
nem volt lehetőség korszerű te�
lephely építésére. A szükség�
megoldások sora mostanra 
szinte tarthatatlan körülménye�
ket-  teremtett ember és gép szá�
mára egyaránt, így a januári 
üzemavatás valóságos örömün�
nep volt a Debreceni Postaigaz�
gatóság dolgozóinak körében.

Az örömet persze nemcsak az 
új, világos és egészséges mun�
kacsarnokok, az alapjaiban 
megváltozott munkakörülmé�
nyek jelentették, hanem az is, 
hogy az autók szervizelésére si�
került olyan élvonalbeli techni�
kai berendezéseket telepíteni, 
amelyek túlzás nélkül a legkor�
szerűbbek a hazai gyakorlat�
ban. Az üzem büszkesége a

nyugatnémet gyártmányú fék�
pad és a motorteljesítmény�
vizsgáló próbapad, amelyek 
működését számítógép vezérli, 
és amelyeknél korszerűbb való�
ban nincsen az országban. Nem 
csoda hát, hogy a telepítésnek 
hamar híre ment a környéken, 
és működésüket a szakma 
élénk érdeklődése kíséri.

Az üzemet ellátták azokkal a 
szükséges berendezésekkel és 
szolgáltatásokkal, amelyek le�
hetővé teszik az igazgatóság 
gépkocsiparkjának komplex 
szervizelését. A szokásos műhe�
lyek mellett alvázvédő, fényező 
műhelyek, korszerű, gépi mo�
sásra alkalmas mosópálya te�
szik teljessé az üzem szolgálta�
tásainak körét.

Újítottak az üzemanyag- tan�
kolás eddigi gyakorlatában is. 
A kutakat elektronikus kimérő�
fejjel szerelték fel, és a lyukkár�
tyával vezérelt számítógépes 
berendezés rögzíti a tankolás 
minden adatát, a gépkocsi rend�

számától, a gépkocsivezető azo�
nosítási számától a kiadott 
mennyiségig, a percre pontos 
dátumig mindent. A telephely 
valamennyi , szolgáltatásának 
gépi adatfeldolgozását egy IBM 
rendszerű számítógép segítsé�
gével végzik.

Az elkészült üzem szolgálta�
tói kapacitása a jelenlegi postai 
igényeknél lényegesen na�
gyobb. Ezért az üzem vezetése 
azt tervezi, hogy az itteni lehe�
tőségeket felkínálja a szomszé�
dos Merkur- telep számára is, 
de elképzeléseik szerint közvet�
lenül is végeznek majd lakossá�
gi szolgáltatásokat, enyhítve ez�
zel a város ilyen jellegű gond�
jait.

1976- ban született meg a dön�
tés arról, hogy Debrecenben új 
forgalmi telephelyet kell építe�
ni. A kivitelezést a nyíregyházi 
KEMÉV huszonnégy alvállal�
kozó bevonásával 1983- ban 
kezdte meg. A tervezés és az 
építkezés nehéz időszakáról is 
megemlékezett Kertész Pál, a

Magyar Posta elnökhelyettese, 
amikor a megye, a Debreceni 
Postaigazgatóság, a posta veze�
tőinek és az üzem dolgozóinak 
jelenlétében ünnepi beszédet 
mondott. A szalagátvágást Tóth 
Illés államtitkár, a Magyar Pos�
ta elnöke végezte, átadva ezzel 
rendeltetésének az oly régen 
várt létesítményt.

A debreceni telephely ma 
hétszáz gépjármű speciális javí�
tási és karbantartási igényeit 
képes magas színvonalon kielé�
gíteni. A mintegy 300 millió fo�
rintos beruházással, a szabad 
kapacitás kihasználásával bevé�
telre is lehetőség van, de ami 
ennél is fontosabb talán, a vá�
rosban ezen a téren is erősöd�
het a közönséggel való kapcso�
lat, hiszen a korszerű technika 
jó munkát ígér, amelynek ha�
mar híre megy, és segíthet ab�
ban, hogy a posta nyitottabbá 
váljon a nagyközönség köré�
ben.

— Áts —
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Jólesik öröm et szerezni

A bujáki általános iskola néptánccsoportja párnatáncával ara�
tott sikert

Szerencsések- e
a szekszárdi nyugdíjasok?

Napjainkban sok szó esik ro�
hanó, ideget- energiát koptató, 
rongáló korunkról, a stresszha�
tásokról, amelyek naponta érik 
a dolgozó embert, a megélhetés 
hajszolt biztosításáról, vgm- es 
másodállásos napjainkról, és 
ahová ez vezet, az elidegenedés�
ről.

Tudunk riasztó példákról, és 
magunk is naponta érezzük a 
fáradtságot — néha a fásultsá�
got. De mindig vannak ellen�
példák is. Mindig akadnak em�
berek, akik valamilyen belső 
kényszer alatt többet akarnak 
és tudnak tenni az emberért, 
környezetükért, társaikért, mint 
amit korunk elvárhat. Teszik 
ezt ők társadalmi szervek tiszt�
ségviselőiként, véradóként, kör�
nyezetvédőként, teszik a bri�
gádmozgalomban és az élet 
minden területén, névtelenül, 
csendben.

Sok ilyen ember él közöttünk. 
Sokan vannak és sokat tesznek 
a postás közösségekért, a pos�
tás közösségekben is. Soknak 
nem ismerjük a nevét, másokat 
megismerhet a nyilvánosság is. 
Véletlen műve? Talán az is, ta�
lán az ötletek, a tettek kívánják 
a nyilvánosságot. Lapunkban 
sok ilyen tettről, emberről szá�
moltunk már be, köztük a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság 
Neumann János szocialista 
brigádjának tagjairól. Ez a bri�
gád 1986- ban, az ENSZ által 
meghirdetett Béke évében or�
szágos postás vetélkedőt hirde�
tett és szervezett meg, amelyet 
gyermekeink megsegítésére 
társadalmimunka- felhívással, 
gyermek és felnőtt amatőr pla�
kát-  és rajzpályázattal, kiállítás�
sal toldott meg, és valóban 
megmozgatta az ország postá�
sait.

Ők azok, akik kezdeményez�
ték, hogy brigádok rendszere�
sen juttassanak támogatást az 
SOS gyermekfalu javára, és 
most ismét ők jelentkeztek — 
kilépve munkahelyük keretei�
ből — a postások előtt példá�
jukkal, szervező munkájukkal, 
hogy örömet, mosolyt csaljanak 
fáradt, idős arcokra, nyugdíjas 
postások arcára. A brigád elha�
tározta, hogy kapott jutalmaik�
ból, társadalmi munkájukból 
„nyugdíjasalapot” hoznak létre. 
Kezdeményezésükhöz csatlako�
zott a HTI több brigádja, és 
már jelentkeztek más posta�
szervektől is, akik hasonlóan 
gondolkodnak, mint a neuman-  
nosok.

A brigád úgy gondolta, a leg�
jobban akkor tudják felhasznál�
ni a „nyugdíjasalapot” az Or�
szágos Béketanácstól kapott El�
ismerő oklevelükkel járó pénz�
jutalmat, társadalmi munkájuk 
ellenértékét, ha azzal szép em�
léket, örömet adnak. Olyan idős 
postásokat, nyugdíjasokat válo�
gattak ki a HTI dolgozói közül, 
akiknek már nincs módjuk, le�
hetőségük a nyaralásra. 13 em�
bert — köztük nyolcvan éven

felülieket — üdültettek egy hé�
tig a Helyközi Tábveszélő Igaz�
gatóság új balatonalmádi üdü�
lőjében. A brigád tagjai szer�
vezték programjaikat, a tihanyi 
kirándulást, a régi filmek vetíté�
sét, a játékokat, a beszélgetése�
ket — a pihenésüket. Ők főzték 
reggel — vendégeik ébredése 
előtt — a forró kávét, ők terem�
tettek az asztalokra friss gyü�
mölcsöt, és ők lesték féltő gon�
doskodással az idős emberek 
kívánságait. (Mindezekről la�
punkban a közelmúltban rész�
letesen beszámoltunk.)

Az Országos Béketanács nem 
minden évben jutalmaz. Nehe�
zülnek a viszonyok, drágább az 
élet, a „nyugdíjasalap” meg�
csappant, feltöltéséről gondos�
kodni kell, hogy a szemekben 
mindig visszatükröződjön az 
öröm.

Most jótékonysági gálaestet 
terveztek. Gálaestet, amelyen 
gyermekeiket léptették fel, kö�
szöntve a vállalat nyugdíjasait, 
és amelynek a bevétele újra se�
gíthet örömet szerezni. Most 
sem maradtak egyedül. Sző�
kébb munkahelyük, a Tervező 
és Műszaki Nyilvántartó Iroda 
szakmai és szakszervezeti veze�
tői, a területi szakszervezeti bi�
zottság, a Postások Szakszerve�
zete és nem utolsósorban a Pos�
tás Művelődési Központ — 
mint már máskor is — most is 
melléjük állt, segítette az ötlet 
megvalósítását. A művelődési 
központ nemcsak a dísztermet 
adta oda díjmentesen a rendez�
vényre, hanem saját költségén 
színvonalas műsort is szerve�
zett. A hivatásos művészek va�
lóban fergeteges, vidám műsort 
produkáltak a gálaesten részt�
vevő 150 fős közönségnek.

Az igazi meglepetés azonban 
a gyermekek műsora volt, 50 
gyermekszereplő lépett szín�
padra, parkettra a másfél órá�
nyi produkcióban.

Bájos, 4—7 éves szavalok, ze�
nészek, „komoly” érett produk�
ciókat bemutató középiskolások 
váltották egymást a műsorban, 
mosolyra, tapsra ragadtatva 
időseket, fiatalokat. A műsor 
keretét a bujáki általános iskola 
néptánccsoportja adta. Köszön�
tőjükben ifjú dolgozóknak, fia�

tal nyugdíjasoknak ajánlották 
műsorukat, a bujáki hagyomá�
nyokat őrző táncokat. Vincze 
Andrásné tanárnő valóban 
szép műsorral kedveskedett ta�
nítványai tolmácsolásában.

50 gyermekszereplő műsorát 
megszervezni, a produkciót le�
bonyolítani hatalmas munka. 
Hivatásos rendező számára is 
nagy feladat. Aki még nem csi�
nált ilyet, annak számtalan 
buktatót takar. A brigád mégis 
vállalta. Körlevelekben, telefon-  
hívásokban kérték a munkatár�
sak segítségét. És kapták a se�
gítséget, a műsorokban fellépők 
ajánlkozását. Jöttek szereplők a 
HTI vidéki munkahelyeiről, jöt�
tek ismerősök, barátok. A Kör�
zeti Műszaki Gócüzem egyik 
szocialista brigádja, a dr. Salva�
dor Allende brigád segíti a bu�
jáki általános iskolát. Ők hozták 
a színes, tarka csokrot, a népi 
táncosokat. A Neumann brigád 
patronálja a Hunyadi János 
ének-  és zenetagozatos általá�
nos iskolát. Ennek az iskolának 
a volt növendékei, a Táncsics 
Mihály és az I. István Gimnázi�
umokban tanuló diákok hozták 
a zenei műsort, a „Macskák” cí�
mű musical egy részletét, a 
„Kánkánt” és több szép dara�
bot.

Telt ház volt a Postás Művelő�
dési Központ dísztermében. Ide 
csak 150 fő fért be. De az egy�
szerű meghívót (erre sem akar�
tak pénzt áldozni a bevételből) 
mintegy 400- an vásárolták meg, 
zömmel szocialista brigádok, 
mert ha Nyíregyházáról, Debre�
cenből, Szegedről, Pápáról nem 
is tudtak felutazni a programra, 
segíteni akartak.

Január 30- án a Postás Műve�
lődési Központban egy brigád 
győzött meg bennünket arról, 
hogy rohanó világunkban, haj�
szolt életünkben is vannak em�
berek, akik meg tudnak állítani 
bennünket néhány percre, 
hogy egymással is törődjünk, 
másokra is gondoljunk.

Vannak — biztos vannak — 
olyanok, akik a Neumann Já�
nos brigád nevét olvasva kicsit 
elhúzzák a szájukat. „Már me�
gint a HTI- s Neumann.” Igen. 
Már megint ők! Mert nekik 
vannak ötleteik. Ők tesznek 
meg mindent azért, hogy máso�
kat is felrázzanak. Ők tesznek 
meg mindent azért, hogy em�
beri örömöt fakasszanak, ahol 
lehet. Bíznunk kell, és bízunk is 
abban, hogy nem hiába kezde�
ményeznek, hogy ma, holnap 
mások ötleteiről, munkájáról is 
írhatunk.

Köszönet és elismerés helyett 
álljon itt a brigádnévsor: Bod�
rogi Ferencné (brigádvezető), 
Bodnár István, Holecz József, 
Huber Jenő, Jászai Józsefné, 
Jóni Zsigmond, Molnár László- 
né, Molnár László, Őriné Zsu�
gán Jácint, Pethőné Szalai 
Zsuzsa, Varga Sándor.

Harmat István

A jószívűség és a nagylelkű�
ség szép adomány és nagy ér�
ték manapság, amikor egyre in�
kább tanúi lehetünk, hogyan 
terjed újra az önzés. Ezért meg 
kell becsülnünk azokat, akik — 
sokszor saját érdekeik, anyagi 
érdekeik ellenében idejüket és 
energiájukat nem sajnálják, 
hogy másokon segítsenek. 
Ilyen ember Horváth Mihály, a 
szekszárdi Babits Mihály nyug�
díjasklub titkára és Bodó Lász�
ló, a Szekszárd 1- es körzeti pos�
tahivatal szb- titkára.

Velük beszélgettem a nyugdí�
jas klubról, a postásöregek 
helyzetéről, gondjairól és arról, 
mit tehet értük a szakszervezet.

— Nem szabad elfeledkez�
nünk arról — mondja Bodó

Horváth Mihály

László —, hogy mi is lehetünk 
még nyugdíjasok, ha megérjük. 
Negyvenhat éves vagyok, rova-  
tolóként dolgozom. Itt minden�
nap találkozom az idős kollé�
gákkal, be- benéznek, s ha a 
munkám engedi, elbeszélge�
tünk. 285 szervezett dolgozója 
van a postahivatalunknak, eb�
ből 85 nyugdíjas. Negyven szá�
zalékuk nyugdíja 3500 forint 
alatti. Nagyon szerényen élnek: 
régi, sokszor lerobbant családi 
házakban, nincs pénzük kar�
bantartásra, sokszor tüzelőre 
sem, orvosra, gyógyszerre, ese�
tenként még jobb élelmiszerre 
sem. Már nem tudnak úgy élni, 
mint a fiatalok és, a jövőben 
még kevésbé tudnak, mert a 
nyugdíjemelések nem kompen�
zálják a nagy áremeléseket.

Manapság sokat beszélünk a 
munkahelyi demokráciáról. 
A mai fiatal postásgeneráció 
már el sem tudja képzelni, hogy 
hajdan erről szó sem volt a ma�
gyar posta intézménynél, ha�
nem a postástársadalom úgyne�
vezett „kasztokra” tagozódott. 
Ilyen kaszt volt a felsőfokú vég�
zettségűek kivételezett tábora, 
melynek élén a vezérigazgató 
állt, mint kiskirály. Vezérkarába 
tartoztak — a vezérigazgatóság 
személyzetén kívül — az igaz�
gatósági területek, illetőleg ke�
rületek vezetői, a főigazgatók, 
igazgatók. Ezek beosztottjai vol�
tak — többnyire ügyosztályve�
zetői beosztásban — a tanácso�
sok, s ezek alantasai a titkárok 
és fogalmazók. A tisztviselői kö�
zéprétegbe tartoztak a középis�
kolai érettségivel és tiszti tanfo�
lyammal rendelkező forgalmis�
ták, ideiglenes tiszti munkaerők 
(ITME) díjnoki, gyakornoki, II. 
osztályú tiszti, I. osztályú tiszti, 
főtiszti, felügyelői, főfelügyelői 
és forgalmi igazgatói ranggal.

A négy középiskolai és segéd�
tiszti képesítéssel rendelkező 
tisztviselők képezték az úgyne�
vezett üzemi kart és — ha jól 
emlékszem — „B” ideiglenes 
tiszti munkaerői, díjnoki, segéd�
tiszti, segédellenőri, ellenőri és 
főellenőri „rangot” érhettek el.

Ezek alárendeltjei az altiszti 
karhoz tartoztak. Ebben a 
„kasztban” a kezdő dolgozó hi�
vatalos rangja „szolga” volt.

Fentiekben csak a mai érte�
lemben vett forgalmi dolgozók-

Nyugdíjrendszerünk, amely 
30 éve talán korszerűnek volt 
mondható, mára elavult. Nem�
csak az a baj, hogy a nyugdíj 
vásárlóértéke folyamatosan 
csökken, hanem az is, hogy a 
postások aktív korukban is — 
az országos átlaghoz képest — 
keveset keresnek. Mi itt a hiva�
talban csak annyit tehetünk, 
hogy a nyugdíj előtt állók bérét 
igyekszünk feltornázni ameny-  
nyire lehet, de a végtelenségig 
az sem megy, hiszen ott vannak 
a fiatalok és az én korosztályom 
is. Elhiheti, hogy nem vagyunk 
könnyű helyzetben.

Azért beszéltem először az 
anyagiakról, mert kétségkívül 
ez az elsődleges, de nem feled�
kezhetünk meg az erkölcsi elis�
merésről sem, hiszen az leg�
alább annyira fontos, még ak�
kor is, ha pénzben nem mérhe�
tő. Sajnos, a postán dolgozók 
igen elfáradnak, mire elérik a 
pihenés idejét. Nagyrészük né�
hány évvel nyugdíjba menetele 
után meghal. Most temettük 
szegény Baksi Józsefet, a nyug�
díjasklub tagját, aki 42 évet dol�
gozott a postán. Kitűnő kézbesí�
tő volt.

Jól érezte magát a Babits Mi�
hály nyugdíjasklubban, amely 
1980 óta működik, és 56 tagja 
van. A tanács, az szmt munka�
társai rendszeresen eljönnek 
beszélgetni, tanácsokat adnak. 
Mi a szakszervezet igyekszünk 
az alacsony nyugdíjakat fel�
emeltetni. 1984 óta 19 öregnek 
sikerült 3—400 forinttal emelni. 
Ha ezt a munkát jól végezzük, 
nagy körültekintéssel kell kör�
nyezettanulmányokat végez�
nünk, vigyáznunk kell arra is, 
hogy főleg a leginkább rászo�
rultak kapjanak segítséget.
1987- ben 60 ezer forintot költöt�
tünk kirándulásokra, progra�
mokra, rendezvényekre. 48- an 
kaptak kisebb- nagyobb segélyt, 
összesen 38 000 forint értékben.

— Szeretünk a klubba jönni 
— veszi át a szót Horváth Mi�
hály. — Hiányoljuk a közössé�
get. A postások egy jelentős ré�
sze egyedül dolgozott évtizede�
kig, nehéz volt beszervezni őket

ról írtam, holott valójában az 
akkori postástársadalom két 
nagy táborra oszlott: a forgal�
miakra és a műszakiakra. Utób�
biaknál a forgalmiakéhoz ha�
sonló volt a tagoltság. A forgal�
mi dolgozók ismét két táborhoz 
tartoztak. A fentiekben ismerte�
tett dolgozók voltak az úgyne�
vezett kincstári postás dolgo�
zók.

A községekben és kisebb te�
lepülésen pedig postamesterek, 
postamesteri alkalmazottak és 
postaügynökök látták el a pos�
taszolgálatot.

Ilyen széttagoltság mellett 
nemigen érvényesülhetett a 
munkahelyi demokrácia, amit 
az alábbi anekdoták is bizonyí�
tanak.

A fütty

Magyarország egyik vidéki 
postaigazgatóságának vezetője 
nagyon szigorú ember volt. 
Több rossz szokása között az 
volt a legrosszabb, ha azt akar�
ta, hogy alárendelt tisztviselői 
közül valamelyik megjelenjék 
előtte, füttyentett egyet.

Egyszer egy igen komoly és 
intelligens fogalmazó került a 
szóban levő igazgatósághoz, aki 
néhány nap elteltével meggyő�
ződött principálisának ezen 
megalázó szokásáról.

Mályvái fogalmazó éppen 
asztalánál dolgozgatott, mikor 
felpattant a méltóságos úr ajta�
ja, s a küszöbön megjelent a

a közösségi életbe. Most pótol�
juk az elmulasztottakat: jókat 
beszélgetünk, vitatkozunk. Elő�
adásokat hallgatunk, fórumo�
kat szervezünk. Nemrégiben 
járt nálunk Szépe Lőrinc tszb-  
titkár, aki a postás nyugdíjasok 
helyzetéről beszélt. Nagy sikere 
volt dr. Töttös Gábor helytörté�
nész előadásának is. A postás 
szakszervezettől itt volt nálunk 
látogatóban Kovácsné Szabó 
Margit. Hazaérkezése után 
5000 forintot kaptunk a klub

Bodó László

rendezvényeire. És hát a kirán�
dulások! Nehéz azt érzékeltetni 
mit jelent nekünk. Legutóbb 
Csokonyavisontán voltunk 
gyógyfürdőben, útközben meg�
néztük a híres ibafai pipamú�
zeumot, átrándultunk Kapos�
várra. De 1980 óta szinte az 
egész országot bejártuk.

1988- ra újabb kiránduláso�
kat, előadásokat, vitákat terve�
zünk. Dr. Szenczi László levél�
táros Tolna megye közoktatásá�
ról, Iker László, az adóügyek fő�
revizora a forgalmi és személyi 
adóról tart előadást, Darvas Fe�
renc műszerész kollégánk pe�
dig verseiből és novelláiból ad 
elő. De a legnagyobb örömet 
számomra az jelentené, ha mi�
nél több társam nyugdíját sike�
rülne felemeltetni, s ha a postás 
nyugdíjasoknak nem lennének 
anyagi problémái. Hiszen ép�
pen elég gondot okoz, hogy az 
egészségünk már nem a régi.

U. A.

nagyúr, mint egy párduc. Szigo�
rúan ránézett a fogalmazóra, s 
egy éleset füttyentett. Mályvái 
zavartan felállott, körülnézett, s 
hirtelen elhatározással kirohant 
az ajtón. Pár perc múlva a mél�
tóságos úr kedvenc kutyájával 
jött vissza, melyet egyenesen 
bevezetett a főigazgatóhoz.

A nagyúr összehúzta bozon�
tos szemöldökét:

— Mi ez? Micsoda komédia 
ez? Mit akar ön itt ezzel a ku�
tyával?!

Mályvái színlelt megdöbbe�
néssel válaszolt:

— Bocsánatot kérek, méltó�
ságos uram, úgy rémlett előt�
tem, mintha füttyenteni méltóz-  
tatott volna!

Dörgött a hangja a méltósá�
gos úrnak:

— Igenis fütyültem, de nem 
a kutyának!

A fogalmazó még nagyobb 
meglepetést színlelt:

— Nem a kutyának? De hát 
akkor kinek?

A haragos nagyúr a fogalma�
zó felé rohant, mintha meg 
akarná fojtani, és előtte megáll�
va farkasszemet nézett vele.

Néhány másodpercig tartott 
a jelenet, aztán lassú léptekkel 
megindult íróasztala felé a mél�
tóságos úr, s halkan, majdnem 
lágy hangon mondta: — Fogal�
mazó úr, vezesse ki ezt a kutyát, 
aztán jöjjön be hozzám!

Ez órától kezdve Mályvái fo�
galmazó a főigazgató úr ked�
vence lett, aki e naptól kezdveGyorgyevics Dóra és Balogh Vera fuvolakettőst ad elő

Postás anekdotakincs
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Ha az embereknek kevés 

idejük van a kultúrára, akkor 
célszerű a munkahelyre vinni 
a programokat. Erre a felis�

merésre kényszerítette az élet 
a Posta Beruházó-  és Tervező-  
intézet Szakszervezeti Bizott�
ságát, és néhány, a közműve�
lődést szívügyének tekintő 
munkatársát, akik évente 

több kiállításon mutatják be 
kollégáik képeit, fotóit. Most 
éppen Hajdú József művész�
fotóit lehet látni az előcsarnok 
közelében. Mindez cáfolja azt 
az előítéletet, hogy a műszaki 

értelmiség szakbarbár.

— Kevesen tudják a mi 
foglalkozásunkról — mondja 
M ajor János osztályvezető, 
aki híradásipari főiskolát vég�
zett —, hogy milyen sok szál�
lal kötődünk a humán művé�
szetekhez. Itt a POTIBER-  
ben sok egyetemet, főiskolát 
végzett műszaki dolgozik, és 
mellettük művelt techniku�
sok. Mi a postásintézmények 
tervezésével foglalkozunk, s 
ez nem szakítható el az eszté�
tikumtól. A tervezőnek egy 
kicsit m űvésznek kell lennie, 
hiszen nem mindegy, hogy az 
emberek milyen hangulatú, 
kinézetű postára térnek be 
nap mint nap. A szép környe�
zet közérzetjavító és konflik�
tuscsökkentő is lehet.

Azt mondhatom tehát, 
nincs is szakadék a műszaki 
és a humán műveltségűek kö�
zött, legfeljebb csak mestersé�
gesen szítják azt. Ezért tartom 
fontosnak az itteni kiállítások 
rendezését, és segítek, 
amennyire csak tudok. Mert 
mint vezetőnek is érdekem, 
hogy a dolgozók jól érezzék 
magukat, s ha azzal lesz jobb 
a közérzetük, hogy megmu�

tathatták magukat, illetve al�
kotásaikat, az nekünk is jó. 
Sőt anyagi érdekünk is. Egy�
részt megtarthatjuk az em be�
reket, másrészt meggyőződé�
sem, hogy munkájukra — ha 
közvetetten is, de — hatással 
van a képzőművészettel, fotó�
zással való foglalkozás.

Itt van például Hajdú Jó�
zsef fényképészünk, akinek 
kiállított fotóit bármelyik hi�
vatásos szégyenkezés nélkül 
magáénak vallhatná. Őt azért 
alkalmaztuk és alkalmazzuk, 
hogy úgynevezett munkafotó�
kat, fázisfotókat készítsen. 
S hogy emellett művészi ké�
peket is csinál?! Nagyon jó, ha 
ezzel itt tarthatjuk, minek 
akadályoznánk? Jó fotóst 
ugyanis nagyon nehéz ma�
napság találni. Egyébként a 
művészi fotózás jó hatással 
van munkájára is, szakmai�
lag, technikailag biztosabbá 
vált.

Átmegyünk a szomszédos 
helyiségbe, ahol videón mu�
tatják be Hajdú József kiállí�
tásának megnyitóját. Látni a 
kíváncsi, érdeklődő kollégá�
kat, és a boldog elégedettség�
gel, de ugyanakkor kicsit 
megilletődötten álló szerzőt is, 
aki a vetítés végére betoppan.

— Vegyészmérnök az ere�
deti végzettségem — mondja 
a 27 éves fiatalember. — Rö�
vid ideig dolgoztam a Hungá�
ria Műanyaggyárban, de ren�
geteg volt a munkám, csak 
hétvégén tudtam fényképez�
ni, ezért pályát módosítottam. 
Kazincbarcikán jártam főisko�
lára, ott a városban szereztem  
meg a fényképész szakmun�
kás- bizonyítványt. Ez jól jött, 
amikor idejöttem. Most hate�
zer forintot keresek, nem ép�

pen sok, szakipari munkát 
végzek: épületfotókat, tárgy -  
felvételeket, néha vállalati 
eseményekről riportképeket 
csinálok. Országos cég lévén 
elég sokat utazom, ez igen 
hasznos. Tavasztól őszig sok a 
kiszállás, s ez idő alatt nemi�
gen lehet a művészi fotózást 
az épületfotózással össze�
egyeztetni. Más jellegű a két 
munka. Jó érzés volt megmu�
tatni magam a kiállításon, s 
hogy miért ilyen pesszimisták 
a képeim? Én ilyennek látom 
a világot.

— Nem baj, ha az ember 
az alkotáskor kiadja magából 
a keserűségét, megszabadul�
va egy időre ezáltal a gondok�
tól — mondja végül Erdős Ró�
bert szb- titkár. — Ezért is tá�
mogatja a szakszervezet a ki�
állítások megszervezését. Itt a 
POTIBER- nél nagy hagyomá�
nyai vannak a közművelődés�
nek. Szerencsére a mi dolgo�
zóinkat nemigen kell rábe�

szélni a művelődére; írástudó 
emberek, szeretik a zenét 
hallgatni, színházba járni. 
Évente 250—280 ezer forint�

nyi könyvet vesznek a helyi 
terjesztőtől.

Furcsa, ellentmondásos do�
log ez, de akik itt kedvtelésből 

művészettel foglalkoznak, 
egyrészt szeretnék, ha megis�
mernék őket, másrészt zárkó�
zottak. Szükséges menedzsel�
ni őket, biztatni, simogatni a 
lelkűket. Hogy a kiállítások 
alapötlete kié volt, azt ma már 
nehéz lenne megállapítani, de 
tény, hogy a M ozaik  brigád 
tagjai kerestek fel ebben az 
ügyben először, köztük Szák  
Kocsis Pál építészmérnök, 
mondván, segítsünk nekik ki�
állításokat szervezni. Szívesen 
tettük, hiszen ha nem is tud�
juk ellensúlyozni a napi ener�
giát és időt rabló vgmk- t, a 
mellékállásokat, a második, 
harmadik műszakot, abban 
azért mindig hittünk, hogy 
ébren tarthatjuk az igazi érté�
keket, mert a művelődés, a 
kulturálódás egyre inkább ér�
tékké válik. A szakszervezet�
nek régebben is volt kulturá�
lis feladata, most sem mond�
hatunk le erről.

Udvarhelyi András

Beton

soha többé nem fütyült az alája 
rendelt személyzetnek.

A hivatalos titok
Újdonsült postatiszt kerül 

egy vidéki postahivatalhoz. 
Alig van ott néhány napja, ami�
kor egy öreg főtisztnek bizal�
masan odasúgja:

— Főtiszt úr, én úgy látom, 
hogy a mi főnökünk nagyon 
szereti a bort.

A főtiszt szigorúan rászól a fi�
atal kollégára:

— Maga már az ötödik na�
pon megszegi a hivatali esküt. 
Maga néhány nappal ezelőtt ar�
ra esküdött, hogy a hivatali tit�
kot megőrzi. Hát vegye tudomá�
sul, hogy nálunk az is hivatalos 
htok, hogy a főnök úr szereti a 
bort!

A gondos gazda
A  peterdi postamester így 

szól újdonsült kiadójához:
— Kiadó úr, kóstolja meg a 

vizet, nem romlott- e meg a vá�
lyúban, s hogy ihatnak- e belőle 
még a marhák?

Manapság el sem tudjuk hin�
ni, hogy egy postamesteri alkal�
mazott milyen mértékben ki�
szolgáltatottja volt postameste�
rének. Több postamester in�
kább cselédjének, mintsem 
munkatársának tekintette az 
akkor hivatalosan kiadónak ne�
vezett alkalmazottját. Néhol 
még lakást takarítani és egyéb 
cselédi munkát is kellett végez�
niük. Mégis vállalták, csakhogy 
el ne veszítsék szakképesítésü�
ket, mert ha meghatározott 
időn belül — akár önhibájukon

kívül — nem helyezkedtek el 
valamelyik postamesteri hiva�
talnál, az igazgatóság megsem�
misítette szakképesítésüket. Az 
a remény is sarkallta őket, hogy 
talán egyszer ők is postameste�
rek lesznek. Mert, különösen a 
nagyobb hivatalok postameste�
reinek, nem is ment rosszul a 
sora, amit az alábbi anekdota is 
igazol.

A früstök

Kovács Lajos főpostamester 
jómódú ember Gyomán, s nagy 
ínyenc. Hetvenéves már a ked�
ves öregúr, de ennek dacára 
nagyszerűen néz ki. Egyszer 
megkérdeztem őt:

— Mondja csak, főpostames�
ter uram, mit szokott ön regge�
lizni?

— Hát biz’ én kérem — felel�
te nyájasan az öregúr —, rend�
szerint megiszom egy pohár pá�
linkát a kávé előtt, hogy aztán a 
pecsenyére jobban essék a bor!

Igaz, akkor még nem propa�
gálták az egészséges életrendet, 
és távol álljon tőlünk, hogy el�
lenpropagandát fejtsünk ki, egy 
azonban biztos, hogy a „főpos�
tamester úr” alkalmazottainak 
reggelije jobban hasonlított a 
mai diétás ajánlásokhoz, mint a 
főnöké.

Megmondta

Karvaly Péter felrándul Pest�
re, hogy széttekintsen ebben a 
cudar nagy városban. Amikor 
sógorával, aki pesti postás a 
72- es hivatalban, a budai posta�

palota elé érnek, Karvaly Péter 
megkérdi a sógorát:

— Micsoda ménkű épület ez, 
sógor?

— Ez a postaminisztérium.

Megcsóválja a fejét a vidéki 
atyafi:

— Kutya egy alkotmány. És 
mennyi ember dolgozik benne?

A sógor meggyőződéssel fele�
li:

— Körülbelül a fele.

Egys z erűs ítés

Úgy történt, hogy egy kövér, 
vörös orrú korcsmáros panasz�
ra jött egy telefonoskisasszony 
ellen. B. tanácsoshoz utasítot�
ták, hogy az majd jegyzőköny�
vet vesz fel az esetről.

Prokesch úr, óbudai korcsmá�
ros meg is jelent nevezett taná�
csosnál, s előadta panaszát. 
Húsz percig hadart ott össze�
vissza svábul, rácul, magyarul, 
ökölbe szorított kezével majd�
nem orron vágta a tanácsost, 
rávágott az asztalra, kiköpött a 
padlóra, persze ez a köpés a te�
lefonnak volt adresszírozva.

B. tanácsos végre megunta 
ezt a színházat, s rászólt a ven�
déglősre:

— Térjünk a tárgyra, mert 
nekem még más dolgom is van!

— Jó, térjünk a tárgyra! — 
mondta Prokesch úr, s megint 
darálni kezdett. Újabb húsz 
percig lafatyolt, s aztán kifogy�
va a szuszból, lihegve rikácsol�
ta:

— S most kérem felvenni a 
jegyzőkönyvet!

A tanácsos bohém ember 
volt, s nevetni kezdett:

— Mit? Még jegyzőkönyvet 
akar felvétetni ezek után? Jól 
van, uram, de ha én mindazt 
beleírom a jegyzőkönyvbe, amit 
itt nekem elmondott, ön kéthavi 
fogházat kap!

A vendéglős szemei kidülled�
tek!

— Én? Kéthavi fogházat?
— Ön! Mert olyan sértések�

kel illette a magyar postát s a 
postaszemélyzetet, amely meg-  
torlatlanul nem fog maradni. 
Azért jobb lesz, ha hazamegy 
és pontot tesz az ügyre.

Prokesch úr szeme szikrázni 
kezdett a dühtől.

— Disznóság! Én vagyok a 
panaszos, s még engem akar 
bezáratni?

B. tanácsos kijött a béketű�
résből.

— Kérem, én végeztem!
— Én csak most kezdem!
— Tessék eltávozni!
— Akkor megyek, ha aka�

rok!
— Ha nem megy az úr szép�

szerével, az altisztemmel vezet�
tetem ki.

— Úgy? És miféle eljárás ez?
A tanácsos higgadtan felelt:
— Ez, kérem, a közigazgatás 

egyszerűsítése!

*

Ez volt az a néhány anekdota, 
melyek humoros visszapillan�
tást adtak a múltból. Úgy gon�
dolom — talán egyetértenek 
mindannyian velem ebben —, 
jó, hogy mindez már csak a 
múlté.

Horváth Dezső

Január második felében Gri- 
csemé Heszky Enikő, szakszer�
vezetünk főtitkára látogatást 
tett a miskolci tszb területén. 
A Szakszervezetek Borsod- Aba-  
új- Zemplén Megyei Tanácsá�
nak székházában a főtitkár ve�
zetésével fórumot tartottak a 
szakszervezeti tisztségviselők 
részére. A fórumon Básti Já�
nos, az szmt vezető titkára is 
részt vett. Az eszmecsere kiin�
dulóalapját gazdasági helyze�
tünk, mai gondjaink ismerteté�
se és elemzése képezte. Termé�
szetesen előtérbe került a táv�
beszélő- szolgálat már igen ré�
gen esedékes korszerűsítése. 
A fórumon a legnagyobb vitát, 
illetőleg a kérdések és felszóla�
lások többségét a bérek bruttó�
sításával kapcsolatos általános 
és egyéni gondok felvetése vál�
totta ki.

Ismételten felmerült az értel�
miségi dolgozók alacsony bére�
zése, amely közismerten orszá�
gos gond, de a műszaki értelmi�
ségnél már megtörténtek az el�
ső lépések.

A főtitkárnak a tszb területén 
tett látogatásáról a megyei saj�
tó, valamint a Miskolci Körzeti 
Rádió részletes tudósításban 
adott tájékoztatást.

*

Kiss József tszb- titkár a janu�
ár 26- án tartott ülésen részlete�
sen ismertette a bruttósítással

kapcsolatos tapasztalatokat. 
Sajnálatos, hogy a dolgozók 
észrevételeit sokszor a tájéko�
zatlanság okozza, holott a tszb 
területén 5018 dolgozó vett 
részt különféle fórumokon, ahol 
a kollektív szerződés módosítá�
sával, valamint a személyi jöve�
delemadóval (bruttósítással) 
kapcsolatos felkészítésben ré�
szesültek. Ugyancsak felkészí�
tést kapnak a munkahelyi veze�
tők is.

A tapasztalt jogos észrevéte�
lek, a bruttósítással és a bér-  
számfejtéssel kapcsolatos bi�
zonytalanság, sőt sok esetben 
bizalmatlanság megszüntetésé�
hez az kell, hogy a dolgozók 
olyan bérszalagot kapjanak 
kézhez, amelyből világosan, 
közérthetően ellenőrizni tudják 
az egyes bérelemeket és a bér-  
számfejtés helyességét. Minden 
munkahelyi vezető kötelessége, 
hogy magyarázatot adjon a 
bruttósítással kapcsolatosan 
felmerülő észrevételekre, s ha 
szükséges, intézkedjen a hibák 
gyors orvoslására.

A szakma és a szakszervezet 
létrehozott egy bruttósítási bi�
zottságot, illetőleg brigádot, 
melynek feladata, hogy adó�
szakértői szinten megvizsgálja 
és rendezze a bruttósítással 
kapcsolatos felszólalásokat, mi�
előtt azok a munkaügyi döntő-  
bizottság elé kerülnének.

— horváth —

Egy kis szépítkezés

Farsangi szórakozások idején a 
nők kellemes gondja, hogyan szé-  
pítkezzenek, hogy figyelmet keltő 
legyen a megjelenésük. A kikészí�
tés divatja állandóan változik, de 
vannak örök érvényű szabályok. 
Ezek szerint: az arc szépítésénél 
legfőbb szempont az egyéniség 
kiemelése. Ne teremtsünk „új ar�
cot” a divat változó szeszélyeként 
alkalmazott díszítőkozmetikával. 
A kendőzés sorrendje: alapozás, 
arcfestés, púderezés, a szemöl�
dökív festése, a szemhéjak színe�
zése, szempillák festése és végül 
a rúzsozás. A legújabb sminkelési 
divatot szemléletesen láthatjuk a 
tévében a bemondónőkön vagy a 
szereplőkön. Lessük el a módsze�
reket. A szemhéjfestéket alkalmi 
ruhánk színéhez válasszuk ki. 
A rúzsnak és a körömlakk színé�
nek harmonizálnia kell egymás�
sal. A díszítőkozmetika akkor hat 
előnyösen, ha ügyelünk a kozme�
tikai összhangra a színek összevá-  
logatásánál. Kikészítés előtt te�
gyünk fel az arc-  és nyakbőrre 
frissítőpakolást (egy tojássárgá�
ját, evőkanál tejszínt, kávéskanál 
narancs-  vagy almaiét keverjünk 
össze, és kenjük fel a letisztított 
bőrre). Készen is kapható pakolá-  
si „varázsszer”, a Fabulon arcfris�
sítő zselé. Feszessé, széppé teszi a 
bőrt.

H áztartási közkincsek

A zöldfőzelékek, zöldségek 
főzővizét ne öntsük ki, használ�
juk fel a főzésnél, értékes vita�
minokat, ásványi sókat tartal�
maznak.

*

A borsnak sokkal erősebb az 
illata, ízesebb, ha közvetlenül 
felhasználás előtt őröljük meg.

*

A hirtelen sült húst sütés köz�
ben ne szurkáljuk meg villával, 
mert a leve kifolyik, s így a hús 
száraz lesz.

*

Biológiai szempontból értéke�
sebb lesz a mártásunk, ha ecet 
helyett citrommal savanyítjuk, 
s így aromája is kellemesebb.

A bundázott hús sütésénél a 
forró zsiradékba tegyünk egy 
vastagabb karika sárgarépát, 
így a levált morzsa nem ég 
meg, és nem lesz égett szaga a 
zsírnak.

*

A felvágott zöldséget ne áz�
tassuk a vízben, mert a sérült 
sejtekből kioldódik sok vitamin. 
Helyes eljárás az, ha a zöldség�
félét egészben megmossuk és 
azután vagdaljuk fel. Vonatko�
zik ez a szabály a burgonyára 
is.

*

Az apróra metélt petrezse�
lyem zöldjét csak akkor tegyük 
a levesbe, amikor már levettük 
a tűzről. így vitamintartalma 
nagyobb, a leves íze pedig za�
matosabb lesz.

*

Otthon készített majonézt 
könnyebben keverünk habosra, 
ha a tojássárgáját egy picit 
megsózzuk, vagy egy kevés 
mustárt keverünk bele.

*

Bármilyen konzervet bon�
tunk fel, ha egyszeri étkezésre 
nem fogyasztjuk el, tartalmát 
ne hagyjuk a dobozban. Még 
hűtőszekrényben sem! Tegyük 
a maradékot egy üvegtálba és 
úgy tároljuk.

*

A kávét daráljuk közepesre, 
mert a durvára őrölt kávé nem 
lúgozódik jól ki. A nagyon fi�
nomra őrölt kávé nem jó, mert 
szemcséi megéghetnek, és a ká�
vénak kesernyés mellékízt ad.

*

A gombát ne hámozzuk meg, 
csak a szára végét vágjuk le, íz-  
letesebb és táplálóbb lesz az 
étel.

*

A zacskós tejet felforralás 
előtt jól mozgassuk át, hogy a 
lerakodott zsiradék fellazuljon, 
így nem marad a zacskó belse�
jében értékes tejzsír, amelyben 
A-  és D- vitamin van.

Fási Katalin
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Az elnökség tárgyalta

Az egyösszegű munka- és bérutalványozás
kezdeti tapasztalatai

A hálózatépítés, - szerelés terü�
letén 1987. április elsejétől ve�
zették be az egyösszegű mun�
ka-  és bérutalványozást kísérle�
ti jelleggel. Az azóta eltelt há�
romnegyed év tapasztalatait ér�
tékelte januári ülésén a Postá�
sok Szakszervezetének elnök�
sége.

Az ülés elé terjesztett írásos 
tájékoztató összefoglalja a kí�
sérleti alkalmazás általános ta�
pasztalatait, fő eredményeit, a 
szükséges feltételeket, a mun�
kanormák alkalmazását, vala�
mint az egyösszegű munka-  és 
bérutalványozás hatását a háló�
zatépítés postaszintű eredmé�
nyeire. Az írásos anyag főbb 
megállapításai közül az alábbia�
kat emeljük ki.

Az egyösszegű munka-  és 
bérutalványozás révén sikerült 
egyrészt a meglevő postai építő�
ipari kapacitás teljesítőképessé�
gét fokozni, másrészt létszám-  
növeléssel bővíteni a kapaci�
tást, s ez a kiemelt távközlés�
fejlesztési feladatok teljesítésé�
ben nagy szerepet játszott.

Az egy főre jutó normaóra�
mennyiség 1987- ben postaszin�
ten több mint húsz százalékkal 
nőtt, amelyből mintegy 18 szá�
zalékos növekedés köszönhető 
az egyösszegű munka-  és bér-  
utalványozásnak. Figyelembe 
véve az egyösszegű rendszer 
részarányát az összes hálózat-  
építési, szerelési munkákon be�
lül, ez a postaszintű termelé�

Az egyösszegű munka-  és 
bérutalványozást négy igazga�
tóság (Debrecen, Miskolc, Pécs, 
Sopron) és az Építési Üzem áp�
rilis 1- jétől, a Szegedi Postaigaz�
gatóság május 15- től, a Buvig 
június 1- jétől alkalmazza. A Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság 
három üzemében vezette be kí�
sérletképpen a rendszert.

A korábbi teljesítménytől 
függően az egy normaórára jutó 
bérek (normaóraszorzó) „szó�
ródtak” a postaszervek között. 
Az egyösszegű munkabér fel�
osztásában a vállalkozó brigá�
doknak nagyfokú az önállósá�
guk; összességében a teljesít�
ménybér- tömeg 20- 60 százalé�
kát a munkacsapatok saját ma�
guk osztották fel.

Az utalványozási rendszerrel 
összhangban felülvizsgálták az 
érintett termelésirányítók, majd 
kialakították a kapcsolódó, ki�
szolgáló területek ösztönzési 
rendszerét.

Több munka 
és nagyobb 

termelékenység
Összpostai szinten 1987- ben 

az építési tevékenységnek csak�
nem 30 százalékát végezték az 
egyösszegű munka-  és bérutal�
ványozási rendszerben. Az 
ezenbelül elvégzett munkák 
aránya a hálózatépítőknél és a 
kábelszerelőknél is meghaladta 
a 40 százalékot. Az egyösszegű 
munka-  és bérutalványozás a 
vártnál nagyobb arányú kiter�
jesztését lényegében a dolgozók 
vállalkozó kedve és a munka�
előkészítés, munkaszervezés ja�
vulása tette lehetővé.

1986- hoz képest az elmúlt év�
ben majdnem 30 százalékkal 
nőtt a normaóra- mennyiség, és 
ez magában foglalja a mintegy 
tízszázalékos létszámemelkedés 
hatását is.

kenységet megközelítően öt 
százalékkal növelte.

A teljesítménynövekedés 
egyik oka, hogy a kísérleti 
rendszer lehetővé tette a kötele�
ző munkaidőn túli munkát, s ál�
talános az a tapasztalat, hogy a 
napi, illetve a heti kötelező 
munkaidőn felül rendszeresen 
többet dolgoznak a hálózatépí�
tők, kábelszerelők. Bár az egy�
összegű rendszerben a törvé�
nyes munkaidőn túl ledolgozott 
időt nem kell nyilvántartani, az 
adatgyűjtés azt mutatja, hogy a 
napi munkaidő gyakran eléri a 
12- 13 órát, s nem ritka a szom�
bati munka sem.

A rendszer alkalmazásának 
elengedhetetlen feltétele volt az 
előkalkulátorok beállítása. Az 
eddigi gyakorlat szerint az elő�
kalkulációt többnyire az üze�
mek építésvezetői, művezetői 
végzik, s ők állítják ki az utalvá�
nyokat. Számítógép mindenhol 
rendelkezésre áll, de szakem�
ber még nem mindenütt.

A hálózatépítés területén rég�
óta fennálló tervellátási, műsza�
ki előkészítési és anyagbiztosí�
tási gondok változatlanul nehe�
zítik a folyamatos munkát. 
Ezért a költségvetést a kívána�
tosnál nagyobb mértékben kell 
esetenként szakaszolni, és jel�
lemző, hogy egy brigád párhu�
zamosan több szerződéses 
munkán dolgozik.

Összességében a kísérleti idő�
szak alatt 1008 munkát végez�
tek egyösszegű munka-  és bér�
utalványozási rendszerben. Eb�
ből 16 esetben kellett pótutal�
ványt kiállítani, és 26 esetben 
történt szerződésmódosítás.

Az egyösszegű rendszerben 
végzett munkák ellenőrzése 
rendszeresen, széles körben fo�
lyik. Minőségi hiányosság miatt 
a visszatartott tízszázalékos 
bérből egyszer sem kellett le�
vonni. Ugyanebből az okból két 
esetben történt prémiumcsök�
kentés a termelésirányítóknál.

A fokozott tempó 
nem megy 

a minőség rovására
Az elnökségi ülés előtt a Pos�

ta Építési Üzem III- as főmér�
nökségén arról érdeklődtünk, 
hogy az érintett fizikai dolgo�
zóknak és a vezetőknek mi a vé�
leményük az egyösszegű mun�
ka-  és bérutalványozásról.

— Tavaly áprilistól dolgo�
zunk ebben a rendszerben, az�
előtt órabéresek voltunk, s ak�
kor kaptunk ösztönzőt, ha a 
száz százalékot túlteljesítettük. 
Most viszont minden munka 
előtt szerződést kötünk az 
üzemmel. így előre ismerjük a 
feladat mennyiségét, minősé�
gét, a felhasználható normaóra�
mennyiséget, a határidőt és a 
teljes munkabért. Az építésve�
zetőség dolga, hogy a munka 
minden feltételét megteremtse, 
a mi dolgunk pedig, hogy ha�
táridőre, a minőségi és a mun�
kavédelmi előírásoknak megfe�
lelően teljesítsük a feladatot — 
magyarázza Sándor András ká�
belszerelő munkavezető.

— Eszerint maguk döntik el, 
hogy milyen tempóban és mun�
kamegosztásban dolgoznak?

— Csak rajtunk múlik, ha 
minden anyag és eszköz rendel�
kezésünkre áll — válaszol Ká�
kái János kábelszerelő. — Mi 
döntjük el, kivel dolgozunk 
együtt egy csapatban, és mi ha�
tározzuk meg a munkatempót. 
Ha valaki nem úgy dolgozik, 
ahogy a csapat többi tagja, ak�
kor cserélünk. Csak akkor tu�
dunk jól keresni, ha mindenki 
úgy áll a munkához, ahogy kell.

— Most sietösebb a dolguk, 
mint az időbéres rendszerben 
volt?

— így van. Tegyük fel, van 
egy munkánk, amelyet 31- éré 
kell befejezni. Ha jobban ráhaj�
tunk, és az időjárás is kedvező, 
esetleg nem kell sátorozni, ak�
kor mondjuk 24- én végzünk. 
Akkor nem azt csinálom, hogy 
leállók, és 24- től elszámolom az 
időt 31- ig, mondván, hogy az 
órabérem úgyis megkapom, ha�
nem odamegyek 23- án a főnök�
höz, és megkérem, hogy 25- ére 
szerezzen új munkát. Es akkor 
egy hét alatt többet tudunk tel�
jesíteni és keresni, mintha la�
zsálnánk. Mert az új rendszer�
ben csak az elvégzett munka 
után kapunk pénzt.

— De vajon a fokozott tem�
pó nem megy esetleg a minőség 
rovására?

— Nem, mert ha valamit 
nem jól csinál meg a csapat, ak�
kor azt a munkát újra, hibátla�
nul kell elvégeznie, mégpedig a 
saját idejében — mondja Stogl 
László építésvezető. — Ezért a 
pluszmunkáért azonban nem 
jár munkadíj, hiszen egy adott 
művelet elvégzéséhez meghatá�
rozott összegű bér tartozik, füg�

getlenül attól, hogy mennyi 
munkaidőt fordítanak rá. Az 
egyösszegű rendszerben nem 
munkaórában, hanem norma�
órában számolunk, s ez utóbbi 
egyértelműen kifejezi a teljesít�
ményt, egyúttal a munkaidő ha�
tékony kihasználására ösztönzi 
az embereket.

— Végül is az új rendszer a 
jobb a kábelszerelőknek?

— Nézze, csak a nagyobb da�
rab kenyeret választja az em�
ber, még ha többet kell érte dol�
gozni, akkor is — állítja határo�
zottan Kókai János.

— Mekkora darab az a „ke�
nyér”?

— A jó hónapokban megke�
restünk 12- 14 ezer forintot, 
vagyis sokkal többet kaptunk 
az egyösszegű rendszerben, 
mint amennyit időbéres ko�
runkban. Azelőtt hat- hétezer 
forint volt az alapfizetésünk, 
igaz, arra még rájött a célfela�
datért járó pénz, de nyolcezer 
fölé nemigen mentünk — ma�
gyarázza Sándor András. — 
Nem is gondoltuk, hogy ilyen jó 
lesz ez a bérezési forma, s ha 
többet isv kell dolgoznunk, azért 
nem szakadunk meg . . .  Eleinte 
kétkedtünk, mert nem tudtuk, 
mennyit keresünk majd, de na�
gyon jól tettük, hogy elfogad�
tuk. A lényeg az, hogy nálunk 
mindenki tudja a feladatát, és 
senkire nem kell rászólni, hogy 
csinálja. Mi egyenlően osztjuk 
el a munkát és a bért is.

Eredmények 
és ellentmondások

— Az az igazság, hogy az 
egyösszegű munka-  és bérutal�
ványozással a dolgozók is rizi�
kót vállaltak, mert ha nekik fel�
róható okból nem teljesítik ha�
táridőre jó minőségben a szer�
ződéses feladatot, akkor akár 
több ezer forintot is veszíthet�
nek — mondja Szabó Károly, 
az Építési Üzem III- as főmér�
nökségének vezetője.

— De mi a helyzet akkor, ha 
nem ők tehetnek a csúszásról? 
— Például mert nincs kellően 
előkészítve a munkaterület 
vagy hiányzik valamilyen nél�
külözhetetlen anyag?

— Sajnos még valóban nem 
jutottunk el addig a postánál 
sem, hogy a munka előkészíté�
se és megszervezése vagy az 
anyagellátás tökéletes volna. 
Ezeket a gondokat úgy próbál�
juk áthidalni, hogy egyrészt biz�
tosítjuk a munkacsoportoknak, 
hogy párhuzamosan több fel�
adatot vállalhassanak; másrészt 
megteremtettük a kiszolgálók 
és a termelésirányítók érdekelt�
ségét abban, hogy a folyamatos 
munka feltételei meglegyenek. 
Hogy ez mennyire sikerült, azt 
talán önmagában az az adat is 
mutatja, hogy a III- as főmér�
nökség 1986- hoz képest tavaly
127,5 százalékos hatékonyságot

ért el, szemben az Építési Üzem 
117 százalékos mutatójával.

— Egyébként ez is maga�
sabb az eredeti tervnél, amely 
üzemi szinten az előző évihez 
képest 12 százalékos termelé�
kenységemelkedéssel számolt 
— folytatja Szilágyi Bertalan, 
az Építési Üzem munkaszerve�
zője. — Mivel üzemünkben az 
egyösszegű munka-  és bérutal�
ványozási rendszerben megma�
radt a relatív bérszínvonal- sza�
bályozás, ez azt jelenti, hogy 
éves szinten előre tervezett 
mértékű termelékenységnöve�
léshez rendelik hozzá az évi ki�
fizethető bértömeget. 1987- ben 
az üzem termelékenységemel�
kedésének 12 százalékos felső 
határát az egyösszegű rendszer�
ben teljesített jelentős norma�
óra- növekmény következtében 
jócskán túlhaladtuk, ezért az 
utolsó negyedévben kémünk 
kellett a Magyar Posta Köz�
pontjától, engedélyezze a ter�
melékenységi mutató felemelé�
sét 17 százalékra. Ez meg is tör�
tént, így a hálózatépítés többlet-  
teljesítését követni tudtuk a 
bértömeggel. Pontosabban: így 
sem teljes mértékben, mivel vé�
gül az üzem 17,9 százalékos ter�
melékenységemelkedést ért el, 
s a 0,9 százaléknyi többlet nor�
maóra- mennyiséget már nem 
tudtuk kifizetni.

— Ez is mutatja a jelenlegi
rendszer fő ellentmondását — 
veszi vissza a szót Szabó Ká�
roly. — Az egyösszegű munka-  
és bérutalványozás ugyanis el�
vileg felső határ nélküli, kötött�
séget nem tartalmazó munka-  
rendszer, amelyben kizárólag a 
teljesítménytől függ a bér. Éh�
ben a rendszerben lehetne tel-  
jeskörűen kihasználni a fizikai 
dolgozók vállalkozószellemét és 
munkaképességét. Szeretnénk, 
ha a bázisszemlélet és a felső 
határ megszűnne, s olyan vál�
lalkozói típusú általános bér�
rendszert alkalmazhatnánk,
amelyben bármilyen magas tel�
jesítményt díjazni tudunk.

— Mit várnak tehát 
1988-tól?

— Vannak kérdőjeleink és 
aggodalmaink, hogy a tavalyi 
kiemelkedő teljesítményünket 
esetleg nem tudjuk megismétel�
ni, részben az említett relatív 
bérszínvonal- szabályozás korlá�
tái miatt, részben a személyi jö�
vedelemadó belépése következ�
tében — válaszol Szabó Károly.

— Mivel az idén a kereset�
bruttósítással a tavalyi nettó 
bért tudjuk biztosítani a dolgo�
zóknak, változatlan teljesít�
mény esetén, és az idei teljesít�
ménynövekedés bruttósításá�
nak jelenleg nincs meg a fede�
zete, a többletmunkával idén el�
ért többletbért már magas adó�
kulcs terheli. Pedig a tavalyi tel�
jesítményeket az idei teljes év�
ben biztosan túlhaladják a ká�
belszerelők, hiszen az egyössze�
gű munka-  és bérutalványozás

csak 1987. második felében fu�
tott föl. De ha az emberek majd 
azt tapasztalják, hogy az adó el�
viszi a teljesítménynövekmé�
nyért járó pénz 30- 40 százalé�
kát, számolni fognak, hogy 
meddig éri meg többet vállalni�
uk, s ez előreláthatóan a teljesít�
mény- visszafogás irányába 
kényszeríti őket, ami senkinek 
nem jó. Vagyis az lenne a jó 
megoldás, ha sikerülne eltávolí�
tani a fékeket a teljesítménynö�
velés útjából, hogy a dolgozók�
nak megérje a postánál annyi 
munkát vállalniuk, amennyit 
tudnak és akarnak.

A kísérlet 
folytatódik

Az elnökség az eddigi tapasz�
talatok és az írásos előterjesztés 
alapján úgy ítéli meg, hogy a 
kísérleti munka-  és bérforma az 
eltelt háromnegyed év alatt — 
reálisan elvárható mértékben 
— teljesítette a vele szemben 
támasztott követelményeket. 
Megállapította, hogy az egyösz-  
szegű munka-  és bérutalványo�
zás a teljesítménybérnél jobban 
ösztönözte a dolgozókat többlet-  
munka vállalására és a teljesít�
mények növelésére, s a munka 
szervezettségében számottevő 
javulást eredményezett. A több�
letkereset vonzóbbá tette a 
munkát, erősödött az építőmun�
kások, kábelszerelők kötődése a 
postához, sőt növekedett a fizi�
kai létszám, így a posta kiemelt 
távközlés- fejlesztési programjá�
nak gyorsításához szükséges 
hálózatépítési kapacitás jelentő�
sen bővült.

Az elnökség szerint az eltelt 
nem egészen egy év tapasztala�
tai nagyon biztatók, de nem ele�
gendők ahhoz, hogy az új bér�
forma alkalmazásáról végleges 
döntést lehessen hozni. Ezért 
szükségesnek tartja, és támo�
gatja a kísérleti időszak meg�
hosszabbítását az egész 1988- as 
évre. Egyúttal felhívja a figyel�
met a folyamatos anyagellátás 
fontosságára, a költségek csök�
kentésének és a normák felül�
vizsgálatának szükségességére. 
A szakszervezet alapvetőnek 
tartja, hogy a többletmunkát 
ésszerű, a dolgozók egészségét 
nem veszélyeztető határok kö�
zött tartsák a postaszervek, s 
gondoskodjanak a pihenőidő 
minimálisan előírt mértékének 
megtartásáról.

A cél változatlanul az, hogy a 
nagyobb teljesítményeket és 
kereseteket döntően a törvé�
nyes (kötelező) munkaidőben 
kell elérni. Ehhez meg kell ta�
lálni a megfelelő módszereket 
és eszközöket, s az egyösszegű 
munka-  és bérutalványozás 
csak egy — habár kétségkívül 
nagyon biztató — a több lehet�
séges rendszer közül?

Faggyas Sándor
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A közmuvelodes ünnepe
Ezt a kifejezést olyan személy 

használta, aki több évtizeden 
keresztül vezetett művelődési 
házat. Kimagasló munkájáért 
Állami Díjat is kapott. 1987. de�
cember 19- én a Postás Művelő�
dési Központ társadalmi vezető�
ségének újjáalakuló ülésén ő 
képviselte a Szakszervezetek 
Országos Tanácsát. Ezen a na�
pon tette a címbeli megjegyzést 
Szilágyi Jenőné, mert a vezető�
ségválasztás előkészítését, az 
írásos anyag, a szóbeli kiegészí�
tő, a hozzászólások tartalmát, a 
társadalmi aktívák megbecsülé�
sét más kifejezéssel nem lehet 
méltatni.

Száz küldött
De ne vágjunk a dolgok elé�

be! Tehát december 19- e. Mint�
egy százan — postaszervek kül�
döttei, régi és jelölt vezetőségi 
tagok, népművelők, a művelő�
dési közösségek vezetői — vár�
ták, hogy megkezdődjék a tár�
sadalmi vezetőség újjáalakuló 
ülése.

Krakk József, a Postások 
Szakszervezetének főmunkatár�
sa mint levezető elnök köszön�
tötte a résztvevőket, a meghí�
vottakat. Az ülés feladata, hogy 
az intézmény és a társadalmi 
vezetőség számot adjon az
1982—87. között végzett mun�
káról, s újabb ötéves ciklusra 
vezetőséget válasszon.

A résztvevők írásos anyagot 
kaptak az öt év alatti tevékeny�
ségről. Miről is ad képet az írá�
sos anyag? Többek között arról, 
hogy igen gazdag és változatos 
közművelődési munkát végzett 
az intézmény, a postás dolgozók 
és VI. kerületi lakosok nagy 
örömére. 'Alaptevékenységét 
magas színvonalon látta el. 
A közművelődési munka minő�
ségi jegyeit erősítette, tartalmi 
korszerűsítésre törekedett. Ja�
vította kapcsolatát a szakszer�
vezeti bizottságokkal, a postás 
dolgozókkal, különösen a szoci�
alista brigádokkal, az újítók 
klubjával, s javult a tanfolya�
mok és a művészeti rendezvé�
nyek munkája. Új rétegeket 
(szakmunkástanulók, szakkö�
zépiskolások, műszaki értelmi�
ség, óvodások) vont be a műve�
lődés folyamatába.

Természetesen voltak gon�
dok, hiányosságok is. Néhány 
művészeti csoport, klub, kör 
munkája kívánnivalót hagyott 
maga után. Visszaesés mutat�
kozott az ismeretterjesztési 
munkában. Voltak problémák a 
közönségszervezés, a propagan�
da terén is.

Az összkép mégis azt mutat�
ja, hogy az intézmény munkájá�
ban jóval több a pozitív jelen�
ség, mint a negatív. Munkája 
megfelelt az általános közműve�
lődési törekvéseknek.

A társadalmi vezetőség tevé�
kenységéről dr. Rátky László 
elnök tartott elemző értékelést. 
A társadalmi vezetőség az írá�
sos anyagban leírt megállapítá�
sokkal azonosítja magát. A meg 
nem oldott feladatokért, a célul 
kitűzött eredmények elmaradá�
sáért a vezetőség is hibáztatha�
tó. De nem volna helyes és igaz�
ságos, ha a sikeres vállalkozá�
sokat, az elért eredményeket 
teljesen elválasztanánk a veze�
tőség munkálkodásától. Ezt a 
megállapítást annak ellenére 
teszem, mondta, hogy a társa�
dalmi vezetőség személyi össze�
tétele a több mint öt évvel ez�
előtti választásokon kialakult�
hoz képest jelentősen megválto�
zott.

A vezetőség a munkatervé�
ben rögzítettek szellemében — 
a nyári szünetet nem számítva 
— negyedévenként megtartotta 
üléseit. Minden évben a vezető�
ség egyetértésével készült a 
PMK éves munkaterve és költ�
ségvetése. A vezetőség ülésein 
egy- egy közművelődési terület 
helyzetéről és munkájáról ké�
szített előterjesztést vitatott 
meg.

A társadalmi vezetőség tag�
jainak konkrét és folyamatos 
feladata volt egy- egy kijelölt kö�
zösségben folyó munka, művé�
szeti rendezvény, ismeretter�
jesztő előadás meglátogatása. 
Önkritikusan 'elhangzott, hogy 
e kérdésben megtörtént az ala�

pok lerakása, de még nem mű�
ködött ez á mindenképpen élet�
revaló, hasznos kezdeményezés 
az elképzeléseknek megfele�
lően.

Vélemények,
javaslatok

A társadalmi vezetőség elnö�
kének beszámolója után követ�
keztek a hozzászólások. Jellem�
ző az aktivitásra, hogy 12- en 
kértek szót. Horváth Árpád, a 
színjátszócsoport rendezője pél�
dául úgy látta, hogy a posta�
szervek nem ismerik a PMK 
amatőr művészeti csoportjainak 
értékeit és a lehetőségeket. 
Ezért nem érzi a postaszervek, 
óvodák, iskolák részéről megbe�
csültnek a rendelkezésre álló le�
hetőségeket. A PMK- ban sok 
minden kedvezően változott az 
elmúlt években, mondta dr. 
Csercser Péter, a kertbarátkor 
vezetője. Nagyon kevés művelő�
dési ház van, amelyik ilyen gyö�
nyörűen tudta tartani magát, és 
azt a légkört, amivel itt találko�
zunk. Aggódva figyelem, hogy 
a kertbarátkor vidéki szakmai 
tanulmányútjai vészesen csök�
kennek a magas autóbuszkölt�
ségek miatt.

Lemhényi Dóra társadalmi 
vezetőségi tag, aki hosszú évek 
óta mint a VI. Kerületi Tanács 
képviselője is látogatta az intéz�
ményt, a következőket mondta. 
A tanács által végzett állami fel�
ügyeleti és a sok- sok szakfel�
ügyeleti ellenőrzés elismeri az 
intézményben folytatott sokszí�
nű, színvonalas, következetes, 
stabil közművelődési munkát. 
Az intézmény igen sok segítsé�
get adott a kerületi iskolák ta�
nulóinak, a pártkörzeteknek, a 
kerületi lakosságnak művelődé�
si, szórakozási igényük kielégí�
téséhez. A vezetés rendkívül jó 
kapcsolatot alakított ki a kerü�
leti szervekkel, intézményekkel 
és nem utolsósorban a tanács�
csal. Az elismerés hangján szólt 
minden dolgozóról.

Dr. Iglói Károlyné: „Nem tu�
dok úgy elmenni erről az ülés�
ről, hogy ne köszönjem meg a 
PMK munkáját. ígérem, ha 
megválasztanak, dinamikus 
tagja leszek az új vezetőség�
nek.”

A Postások Szakszervezete 
részéről Somogyi Szabolcs osz�
tályvezető elmondta, a szak-  
szervezet központja úgy ítéli 
meg, hogy a PMK reális szám�
vetést adott az elmúlt öt év 
munkájáról. Az alkotó légkör, a 
folytonosság a személyi változá�
sok ellenére is megvolt. Ki�
egyensúlyozott, rendszeres köz-  
művelődési munka, s az épület 
teljes kihasználtsága.

A jövőre nézve javasolta a na�
gyobb nyitottságot a társadalmi 
vezetőség és az itt dolgozók 
munkájában az alapszervezetek 
és a lakosság felé. Törekedje�
nek a munka állandó korszerű�
sítésére, a nyári lehetőségek 
jobb kihasználására. Végezetül 
köszönetét mondott a társadal�
mi vezetőségnek és a dolgozók�
nak áldozatos munkájukért.

Budai Miklós, a nyugdíjas�
klub vezetője arról szólt, hogy a 
klub munkája, látogatottsága 
jelentős mértékben fejlődött. 
A heti programok száma nőtt. 
Gyümölcsöző kapcsolatot alakí�
tottak ki a Budapesten működő 
külföldi kulturális intézmények�
kel. Űj, fiatal nyugdíjasok be�
szervezésére törekszenek a jö�
vőben a régi tagok várása mel�
lett.

— Van egy értékünk, a 
PMK, amit rajtunk kívül mások 
is észrevesznek — kezdte hoz�
zászólását dr. Morvay Ferenc, a 
Magyar Posta Központjának 
ügyosztályvezetője, aki egyben 
a posta művelődési bizottságá�
nak titkára is. Az intézményben 
olyan légkör fogadja, hogy egy�
szerűen jól érzi magát. Ehhez 
természetesen a sokirányú, jó 
szakmai munka is hozzájárult. 
A PMK mai vezetése és dolgo�
zói jól sáfárkodtak a rájuk bí�
zott értékekkel. Mindezeket 
nemcsak ő, hanem a Posta Mű�
velődési Bizottsága is megálla�
pította, amikor 1986- ban beszá�
moltatta az intézményt.

Az elhangzott hozzászólások�
ra Bundik Zsigmond igazgató

válaszolt. Megköszönte az elis�
merő szavakat és a kritikákat 
is. Kérte a jelenlevőket, hogy 
agitálják, mozgósítsák a kollek�
tívákat, az egyéneket a művelő�
désre, a lehetőségek igénybevé�
telére, hiszen kultúra nélkül 
nincs fejlődés, s nem lehet tel�
jes az ember élete.

Új vezetőséggel
Az ülés második részében sor 

került a társadalmi vezetőség 
újjáalakítására. A Postások 
Szakszervezete 25 .szakszerve�
zeti bizottságtól kért vezetőségi 
tagot. A képviselő személyének 
kiválasztásakor többek között 
kérte az szb- ket, vegyék figye�
lembe, hogy a jelölt ismerje 
munkatársainak művelődési 
szokásait, kulturális igényeit, és 
önmaga is érdeklődjön a kultú�
ra, a kulturális tevékenység 
iránt. A jelölt felelősséggel tud�
ja vállalni és végrehajtani a ve�
zetőségi tagsággal járó társa�
dalmi munkát.

Mind a 25 jelölt elfogadta a 
felkérést. A közgyűlés megerő�
sítette őket társadalmi vezetősé�
gi tagságukban. Változás tör�
tént az elnök személyében. Dr. 
Rátky László kereken 30 évig 
volt a társadalmi vezetőség el�
nöke. Úgy döntött, hogy átadja 
helyét a fiataloknak. A hosszú 
évtizedek alatt végzett áldoza�
tos munkáját a szakszervezet 
titkárságának megbízásából So�
mogyi Szabolcs méltatta és kö�
szönte meg. Az új elnök Sárfi 
István, a Hírlap-  és Postaszállí�
tási Igazgatóság forgalmi igaz�
gatóhelyettese lett.

Az új vezetőségnek lesz mit 
tennie a következő öt évben. 
A munkát nehezíteni fogja, 
hogy a PMK rekonstrukciójá�
nak beindulásával mintegy 2 
évre az egész közművelődési 
munka kikerül az intézmény�
ből. Ehhez a feladathoz nagyfo�
kú segítséget kell nyújtania 
minden vezetőségi tagnak.

-  Bu -

Az önkifejezés eszközei

Kőszegi Sándor: A kis kíváncsi Molnár József: Fejdísz

A Budapesti Fotóklub jóvoltából immár má�
sodik alkalommal rendezhettük meg a PostCLS 
Művelődési Központ és a Távbeszélő Igazgató�
ság SK fotókörének közös kiállítását. 11 szerző  
mintegy 100 képen mutatja be az utóbbi egy— 
másfél év „termésének” legjavát. Miután a 
szakköri tagok életkora, érdeklődése és lehető�
sége nagyban eltér egymástól, a falra tett 
anyag is szembeötlően tükrözi ezt a változa �
tosságot.

Vajda János remek természetfotói, Cseledy 
András és Bistucz József izgalmas, néhol „el�
varázsolt” színes felvételei, Molnár József,
Nyerges László, Gogolyák Erzsébet, Kőszegi 
Sándor, Mészáros Gábor, Mészáros Ödön, Vi- 
czián Margit Anna és Zongor György portré-, 
zsáner-, sport-, tájképei önálló alkotói szemlé�
letről tanúskodnak, ugyanakkor jól kiegészítik 
egymást.

Terveink között szerepel a pécsiek által meg�
hirdetett országos pályázaton való eredmé�
nyes részvétel, valamint egy tematikus kiállí�
tás és diaest megrendezése Párizs—Prága—
P est-B u d a  címmel.

Befejezésül egy gondolat a megnyitón el�
hangzottakból: „Jelentsen ez a kiállítás (és az 
utána következők) ösztönzést a ma még bátor�
talanoknak, arra nézve, hogy a jelenlegi, sok- Mészáros Ödön: Átélés 
szór nehezen áttekinthető körülmények között 
is meg lehet, sőt meg kell találni az önkifejezés 
egyéni eszközeit. ”

M. ö .

SiflßflW! Bevezetés a tánciskolába
REGEN,

amikor a hatvanas évek ele�
jén Tanár uraink és Rózsi néni 
elunták nézni az iskolai „tánc�
délutánok” mozdulatlan élőké�
peit, amit jómagunk, úgyneve�
zett „majomszigetekben” alkot�
tunk; szigorúan elkülönülve a 
lányoktól, némi felsőbbrendű�
séggel pillantgatva csak a te�
rem céltalan sarkai felé, vagy 
éppen a felfüggesztett farsangi 
lampionokra, sodrott szalagok�
ra, amit még suli után mi aggat�
tunk díszként a sivár, de jelleg�
zetes szagú tornateremre. Szó�
val így álldigáltunk, fenti tevé�
kenységünket csak néha szakít�
va meg egy- egy grimaszba for�
dult mosollyal, amit a röhögcsé-  
lő, magukban forgolódó lány�
csapat felé küldtünk.

Akkor Tanár uraink és Rózsi 
néni, meg néhány szmk- aktivis-  
ta elunta mindezt, s táncoktatót 
szerzett, beindítva a táncisko�
lát. Óriási volt a változás. A leg�
közelebbi mulatságon a Mambó

magnó első hördüléseire meg�
rohantuk a lányokat. Verse�
nyeztünk, incselkedtünk, rö-  
högcséltünk, mint ők, hazakí�
sértünk, kigyúltunk, még vere�
kedtünk is, nagyszerűen érez�
tük magunkat. Lám- lám mit is 
tesz egy tánciskola, kivált ha 
serdül az ember.

MOSTANÁBAN
a Postás Művelődési Köz�

pontban dolgozom, és ámulok 
Gutter tanár úron. Szemközt az 
irodánkkal, a „zeneteremben” a 
hét minden napján tánc van. 
Klub, tanfolyam vagy iskola. 
Hullámzó fiúk és lányok. Guller 
tanár úr fáradhatatlan. Bajusza 
alatt halványka mosollyal — 
egy és kettő, egy és kettő, for�
dul és — mondja a ritmust. Ke�
zében ütemesen szól a csattog�
tató.

1930- BAN
id. Guller János bérbe veszi 

Steiner Ármin tulajdonostól a 
Bartók Béla úti óriási termet —

6,5 x 22 m —, a kapura pedig ki�
kerül a „Guller Tánciskola” fel�
iratú tábla.

A „mi” Guller Jánosunk még 
csak kilencéves, de egy- két év 
múlva már mint zongorakísérő 
segít édesapjának. A hétvégi 
össztáncokon zenekari tag. 
A nyári, fővárosi uborkaszezon�
ban vidékre mennek.

1951- ben a „Guller Táncisko�
la” munkaközösséggé alakul. 
De addig ifjabb Guller János, 
aki húszévesen már maga is 
„mester”, megtanulja édesapjá�
tól, hogy balett-  és zenetanul�
mányok nélkül ez a szakma 
nem megy. „Ez a tanítás volt 
számomra a papa zsenialitása” 
— meséli a tanár úr.

Neki köszönhetően szerez a 
mesterképző elvégzése után 
„A” kategóriás minősítést az Ál�
lami Balett Intézetben, diplo�
mát a Színház-  és Filmművé�
szeti Főiskola táncrendezői sza�
kán. 1950—58- ig néptánccal 
foglalkozik, a Vasutas Szakszer�
vezet Együttesét vezeti. Kore�

ográfiákat alkot. Majd édesapja 
betegsége miatt átveszi helyét a 
munkaközösségben, és tanít és 
tanít. Táncversenyek védnöke, 
sokszoros zsűrielnök.

A MAI NAPIG
immár 12 éve — a Postás Mű�

velődési Központ tánctanára. 
1976- ban 22 fiatallal kezdte a 
munkát. Jelenleg turnuson�
ként, ami tizenkét hét, több 
mint háromszázan tanulják értő 
irányításával a tánclépéseket: a 
rumbát, a szvinget, a szambát, 
a rockot és a csa- csa- csát.

Guller tanár úr 67 éves. Min�
den figurát és formát, kötést és 
kombinációt, fogást és ugrást 
maga mutat be. „Hiszen elme�
sélve mit ér az ebéd?!” — szok�
ta mondani. És előtáncol.

1980- ban kedves táncosaiból 
létrehozta a klubot. Azóta már 
ők is két csoportban dolgoznak. 
„Legfontosabb az utánpótlás!” 
— íme a Tanár úr másik jel�
mondata. Ők már kis etűdöket, 
„színpadi táncocskákat” csinál�
nak, bálnyitókra, produkciókra 
készülnek: csárdással, palotás�
sal, tangóval.

VÉGÜL
idézet a „Pesti Hírlap” 

1937- es Útmutatójából: „a tánc�
tanulást pedig minden fiatalnak 
csak ajánlani lehet, mert úgy fi�
zikailag egészséges és hasznos, 
mint pedig a mozgást, a mozdu�
latok ritmikus szépségét, a já�
rás könnyedségét, a testi izmok 
hajlékonyságát csak fejleszthe�
ti.”

FINÁLÉ
„Colonne; Été; Séta jobbra — 

séta balra; Colonne; Double 
Été; Compliment! S ezután 
azonnal csárdást játszatunk a 
zenével.” (A pesti művelt társal�
gó, 1857.)

Kompliment Önnek is, Gul�
ler Tanár Úr!

Tölg- Molnár Gábor
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A tömegsport tavalyi éve
Szép hagyomány, hogy a Bu�

dapesti Társadalmi Testnevelési 
és Tömegsport Bizottság min�
den év elején ünnepélyes kere�
tek között értékeli az előző esz�
tendő munkáját, eredményeit, 
sőt számba veszi a veszteségeit 
is. Ilyenkor rendezik a szintén 
hagyományos postás sportbált 
is a Benczúr utcai művelődési 
házban.

Gyakran beszélünk manap�
ság az amatőr sport válságáról, 
ám ha évről évre meghallgatjuk

a postások beszámolóját, sze�
rencsére ezen a téren sok pa�
naszra nincsen okunk. A válto�
zatosság gyönyörködtet — 
mondják, de ebben az esetben 
mégis jó érzéssel állapíthatjuk 
meg, hogy a bizottság elnöke, 
Makai Attila  mindig hasonló 
számokról, nagyságrendekről 
számol be. így aztán biztosan 
hihetjük, hogy a postás sport az 
amatőr sportmozgalomnak egy 
olyan szigete, amelyre a kedve�
zőtlen társadalmi hatások nem,

vagy alig „gyűrűznek be”. És 
bár vitathatatlanul vannak gon�
dok, változatlanul kevés fiatal 
jön sportolni, több szervezőre, 
társadalmi segítőre lenne szük�
ség, hatékonyabbá kellene ten�
ni a felvilágosítómunkát, az em�
berek szemléletének alakítását, 
a postás spo$ változatlanul 
élen jár, jó eredményekkel 
büszkélkedhet. És csak azono�
sulni lehet a bizottság elnöké�
nek kijelentésével: „a pénz nem 
minden, az egészség fonto�

sabb.” (Ám jó lenne azért, ha a 
kettő nem feltétlenül zárná ki 
egymást.)

A sportolók ünnepén ezúttal 
is megjutalmazták az előző év 
legeredményesebb versenyzőit 
és a legjobb szervezőket. A ju�
talmakat Gricsemé Heszky 
Enikő, a Postások Szakszerve�
zetének főtitkára és dr. Kertész 
Pál, a Magyar Posta elnökhe�
lyettese adta át.

Zimmermann Ottó

KERESZTREJTVÉNY

Profi sportoló —  jó szervező' A  te k e  r e n e s z á n s z a

A tömegsportbizottság beszá�
molója szerint 1987- ben is meg�
rendezték az igazgatóságok kö�
zötti atlétikai bajnokságot. 
A nyolc fordulóban összesen 
1412- en álltak rajthoz. A verse�
nyek fő szervezője, a 41 éves 
Éder Ferenc ma is aktív sporto�
ló, gyaloglásban sok kiváló 
eredménnyel büszkélkedhet, 
külföldön és itthon öregbítette a 
PSE hírnevét. A sokszoros Bu-  
dapest- bajnok és háromszoros 
országos győztes gyalogló há�
rom évtizedes pályafutására 
emlékezve meséli, hogy még 
ma is egy 10 km- es sífutóverse�
nyen elért második helyezésére 
a legbüszkébb.

Éder Ferenc 1970 óta szervezi 
a postás sportmozgalomban az 
atlétikai versenyeket. — Még 
Pressmayer Józsi bácsi beszélt 
rá — mondja —, hogy vegyek 
részt ebben a munkában. Azóta 
persze elképzelni sem tudom az 
életemet enélkül.

Pedig atlétikát nem lehet 
könnyű manapság szervezni.

Régi dolog, hogy egy- egy sport�
ág versenysportbeli helyzete 
hat a tömegekre, és bizony a 
magyar atlétika az elmúlt évti�
zedekben nem volt éppen a vi�
lág élvonalában. Nem kis szer- í 
vezőmunka kell így ahhoz, 
hogy a tömegsportrendezvé�
nyeken évről évre többen állja�
nak rajthoz. Márpedig Éder Fe�
renc szervezésében növekszik a 
létszám.

— Azért nem olyan rózsás a 
helyzet — világosít fel. — Egy�
re nehezebb a Postás Sport�
egyesület hagyományos salakos 
pályáit karbantartani. Régi vá�
gyam, hogy legyen a PSE- n 
műanyag pálya. Igaz, hogy egy�
szerre sok pénzbe kerül, de 
10—15 évig hozzá sem kellene 
nyúlni. A javuló létesítmény-  
helyzetben a mára elért szintet 
is könnyebben lehetne tartani.

Éder Ferenc a szervezőmun�
ka mellett továbbra is verseny�
szerűen sportol. Azt tervezi, 
hogy 1990- ben harmincéves 
sportolói pályafutását is a sala�
kon ünnepli, bár bízik abban, 
hogy a salak helyén akkorra 
már műanyag borítás lesz.

Tavalyelőtt 34, tavaly már 36 
csapat vetélkedett Budapesten 
ebben a sportágban. Az egyre 
népszerűbb sportág helyzete fe�
lemás a PSE- n, hiszen ameny-  
nyire örvendetes a népszerűsé�
ge, annyira fájdalmas a szerve�
zők számára, hogy a pályabe�
osztást egyre nehezebb jól meg�
szervezni. Hiába, kicsi a teke�
csarnok, nehezen felel már meg 
a PSE országos bajnokságban 
induló csapatai számára, de 
ugyanitt kell elférniük az ama�
tőröknek is.

A postás tekesport irányítója 
a verseny-  és a tömegsportban
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egyaránt Bertalan Sándor, a 
HTI igazgatója. Bevallom, irigy�

lem  őt, mert az igazgatóság ve�
zetése, a számtalan társadalmi 
funkció mellett még a rendsze�
res testedzésre is tud időt szakí�
tani. Mert nemcsak szervezi, 
menedzseli a tekézőket, hanem 
ő maga is rendszeresen játszik 
az amatőr bajnokságban. Sze�
rintem egy- egy napja legalább 
28 órából állhat.

— Szeretni kell, amit csinál 
az ember — akkor mindenre jut 
idő. Persze nem mondom, hogy 
könnyen, de a teke csodálatos 
sport. Nem véletlenül éli rene�
szánszát, hiszen itt együtt gurít�
hat a fiatal a 80 évessel, és bár�
melyikük győzhet. Az viszont 
igaz, hogy a pályánk sok gon�
dot okoz. A mostani 2 x 2- es pá�
lyát 2 x 3- asra kellene bővíteni. 
A pályabérlet nagyon drága, az 
építés végsősoron kifizetődőbb. 
És a 2 x 3- as pálya megfelelne 
az NB I- es versenyek követel�
ményeinek is. Arról nem is be�
szélve, hogy jó lenne egy kis le�
látó is, mert a tekét nézni is jó, 
biztosan lenne közönségünk, ha 
el tudnánk helyezni őket. De ez 
utóbbi inkább csak álom, míg a 
bővítés 1988- ban valószínűleg 
megtörténik.

Bertalan Sándor nem kíván 
sportmozgalmi munkájából sze�
mélyes előnyöket kovácsolni. 
Hiába kérdezem önmagáról, in�
kább mások neveit sorolja, azo-  
két, akik szerinte a postás teke�
sportért mindent megtesznek. 
Akárhogyan is van: szervező-  
munkájának jótékony hatását 
jó lenne sokáig élvezni.

Hasznos tanácsot kapunk Mi�
hail Ganin szovjet írótól. Idéz�
zük — és beküldendő — a füg�
gőleges 1., 12. és 16. alatti so�
rok.

VÍZSZINTES
1. Emésztőszerv része. 7. Ki�

kötőváros a Kongó torkolata 
közelében (ford.). 13. Szárító. 
14. Nobel- díjas indiai költő. 15. 
Francia író névelővel. 17. A tu�
datunktól függetlenül létező va�
lóság. 18. A nagy nevettetők 
egyike volt. 19. Igeképző. 21. 
Motorkerékpár- márka. 22. Mu�
tatószó (ford.). 23. Fővárosi 
sportklub. 25. Luxemburgi, 
svéd és osztrák gépkocsik jelzé�
sei. 26. Magyar televízió betűje�
le. 27. Család, nemzetség, fő ré�
sze valaminek (rég.). 29. Szov�
jet repülőgéptípus betűjele. 30. 
Magyar film. 31. Éles eszköz. 
32. Csecsemősírás. 34. Karika�
gyűrűs. 36. Kapkodom az ételt. 
38. Az ipar segítője és terméke 
(ford.). 40. Régi francia körtánc.
41. Dugó. 42. Folyó Erdélyben. 
43. Latin semmi. 46. Kukucskál. 
47. Szolmizációs hang. 48. Ami 
nem fogyott el. 50. Sportláp 
névbetűi. 51. Dunántúli község�
ből való. 53. Angol egy. 55. El�
kezd páratlanjai. 56. Öröklődő 
tulajdonságok hordozója. 58. 
. . .  apáti. 60. Növényvüág. 62. 
Misztikus indiai filozófiai tan. 
63. És, németül. 64. Arab pálin�
ka.

FÜGGŐLEGES

1. A z idézet első része. 2. Ösz-  
szeszáradt. 3. Hintő. 4. Híres a 
trójai. 5. . . . carte. 6. Háziállat. 
7. Igeképző. 8. Durva (ford.). 9. 
Olasz olajipari vállalat. 10. Zú�
dul, ömlik. 11. Az egyik balato�
ni helységből való. 12. Az idé�
zet második része. 16. Az idé�
zet harmadik része. 19. Színes. 
20. XVI. századi olasz költő. 23. 
A családba került rokon. 24. Ez 
is rokon, de régi (ford.). 27. 
Csendes víz. 28. Amiből követ�
kezik a következmény (ford.). 
30. Német idealista filozófus. 33. 
Gondoz. 35. Ablakra való. 36. 
Textília készül belőle. 37. Légi-  
forgalmi társaság. 39. Nem pró�
za. 44. Latin harag. 45. Ott ma�
rad még. 48. Jelenleg. 49. Építő�
anyag. 51. Telten hangzik. 52. 
Orosz férfinév. 54. Előtagként 
új. 57. Korszak. 59. Kalcium. 61. 
Daloló szócska.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: márci�
us 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Kísértések ellen a 
hatalmas naphoz szívemet kö�
töm.

Könyvutalványt nyertek: Ba- 
racsi Jánosné (Csertő), Hack 
Sándor (Gyula), Juhász Sándor 
(Szeged), Kaisch Ádámné 
(Elek).

Földmérőből természetjáró
A beszámoló szerint a termé�

szetjárók tábora évről évre nö�
vekszik. A résztvevők szerint 
aki egyszer elmegy a hagyomá�
nyos vonatkirándulásra, szíve�
sen elmegy újra. Mindez kö�
szönhető a természetjáró- bizott�
ság egyre aktívabb szervező-  
munkájának, az érdekes és vál�
tozatos programoknak. A ter�
mészetjáró- bizottság vezetője, 
Gregor László nem is olyan ré�
gen a Geodéziai és Térképészeti 
Intézet földmérője volt, de a 
postás természetbarátokkal va�
ló kapcsolata már több mint tíz�
éves. Először túrázó volt, és 
csak 1984- től választott magá�
nak postai munkahelyet a Posta 
Alközponti Üzem szerszámrak�
tárában. A térképek jó ismerője 
kezdetben túravezetőként, ké�
sőbb már szervezőként vett 
részt ebben a munkában, majd
1985- től ő lett a Természetjáró 
Társadalmi Bizottság vezetője, 
de vezeti a PSZI természetjáró�
szakosztályát is.

— Egykori szakmámnak is 
hódolva, leginkább a tájékozó�
dási versenyeket, túrákat szere�
tem. Nincs annál felemelőbb ér�
zés, mint idegen tájakon isme�
rősként sétálni a térkép, az 
iránytű és persze az útikönyvek 
segítségével — mondja.

A természetjárók valóban 
sokszínű programmal szervezik 
túráikat. Ä postás vonatok indí�

tásának idejét például mindig 
valamilyen neves vidéki ren�
dezvényhez kapcsolják, a hely�
színen vetélkedők, kulturális és 
sportesemények teszik teljessé 
a kikapcsolódást.

Bár a természetjárás postán 
belül és kívül is egyre népsze�
rűbb, Gregor László szerint ép�
pen szűkebb környezetében 
van kevés hódolója ennek a 
sportnak. A PSZI ugyanis a 
posta átszervezésével átvette a 
szakosztályt, dolgozói csak el�
enyésző számban tagjai annak. 
De minden rosszban van vala�
mi jó, hiszen jobb propagandá�
val az intézetből sok embert le�
hetne megnyerni az ügynek — 
már idén is.
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