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Minden egyes dolgozóval törődnünk kell
Beszélgetés Gricserné Heszky Enikő'főtitkárral

Az év első két hónapjában — 
az áremelkedések mellett — 
alighanem a bruttósítás és a 
szakszervezeti tagdíjrendszer 
volt a leggyakoribb beszéd- és 
vitatéma a postás dolgozók kö�
rében is. Teljesen természetes 
dolog, hogy a Postások Szak- 
szervezetének vezető tisztségvi�
selői és politikai munkatársai az 
elmúlt időszakban megkülön�
böztetett figyelmet fordítottak e 
kérdésre. Január és február fo�
lyamán harminc alapszervezet�
ben mintegy háromszáz tiszt�
ségviselővel beszélgettek el kö�
tetlen formában, hogy közvet�
len információt szerezzenek, és 
véleményt cseréljenek a két je�
lentős változtatás tapasztalatai�
ról, a tagság élet- és munkakö�
rülményeinek alakulásáról, to�
vábbá a gyorsított ütemű táv�
közlés-fejlesztési program és a 
postások foglalkoztatási bizton�
ságának összefüggéseiről.

Milyen benyomásokat és ta�
pasztalatokat szereztek a meg�
beszélések során, és milyen kö�
vetkeztetések, illetve időszerű 
tennivalók adódnak a szerzett 
információkból, feldolgozott ta�
pasztalatokból a mindennapi 
érdekvédelmi munkát végzők 
számára? Erről beszélgettünk 
Gricserné Heszky Enikővel, 
szakszervezetünk főtitkárával.

— Először érdemes volna 
tisztázni, miért tartottak szük�
ségesnek ilyen széles körű, át�
fogó tapasztalatcserét a beve�
zetőben említett kérdésekkel 
kapcsolatban az alapszerveze�
ti tisztségviselőkkel?

— Kezdjük a bruttósítással. 
Melyek voltak a főbb tapaszta�
latok?

— Mint ismeretes, január 
15-ig minden dolgozót értesíte�
ni kellett új, bruttósított alapbé�
réről, tehát nagyon rövid idő, 
mindössze három hét állt ren�
delkezésre a központi vezetősé�
gi üléstől számítva. Alapelv�
ként fogadtuk el, hogy változat�
lan teljesítmény esetén biztosí�
tani kell a nettó kereset válto�
zatlanságát. Ennek kiszámítása 
azonban nagyon összetett és 
időigényes munka volt, hiszen a 
kollektív szerződés decemberi 
módosításakor összesen 157 faj�
ta bérelemmel kellett foglalkoz�
ni, s ezek számát egyelőre csu�
pán mintegy 130-ra sikerült 
csökkenteni, az idő rövidsége 
miatt. így a bérelemek egymás�
ra gyakorolt hatását nem lehe�
tett kiküszöbölni. Végül azon�
ban mindenütt elvégezték a 
szükséges számításokat, és az 
előírt határidőre valamennyi 
postás dolgozó megkapta a név�
re szóló értesítést új alapbéré�
ről, február 5-én pedig az első 
bruttósított keresetét.

— Szeretnénk emlékeztetni 
arra, hogy mi hónapok óta tu�
datosan készültünk az év eleji 
jelentős változásokra, s ebben a 
folyamatban meghatározó volt 
a december 22-i központi veze�
tőségi ülésünk, amely elfogadta 
a kollektív szerződés személyi 
jövedelemadóval kapcsolatos 
módosítását, részletesen meg�
határozva a keresetbruttósítás 
elveit és szabályait, s ugyan�
csak elfogadta az új szakszerve�
zeti tagdíjrendszer bevezetését, 
illetve annak módozatát. Ezen�
kívül a központi vezetőség ezen 
az ülésén egyhangúlag elfogad�
ta a posta 1988. évi tervét, 
amely közismerten a kiemelt 
távközlés-fejlesztési program 
egyik csúcséve, s az eddiginél is 
több erőfeszítést, s még jobb 
minőségű munkát igényel a 
postás dolgozóktól. Hogyan va�
lósultak meg a mindennapi 
munkában vezetőtestületünk 
határozatai, illetve hogyan fo�
gadták ezeket a változásokat az 
alapszervezetekben? Lényegé�
ben ezekre voltunk kíváncsiak, 
ezért határoztuk el, hogy az el�
ső negyedévben valamennyi 
postaszervnél tájékozódunk a 
bruttósítás és az új tagdíjrend�
szer bevezetésének tapasztala�
tairól, valamint a foglalkoztatá�
si biztonsággal összefüggő kér�
désekről. Február közepéig 
négy igazgatóság — a Budapes�
ti, a Miskolci, a Pécsi és a Sop�
roni Postaigazgatóság — körül�
belül harminc alapszervezeté�
nél jártunk.

— A dolgozók megértették 
és elfogadták, hogy miért pont 
annyi a bruttósított bérük, 
amennyi?

— Döntő többségük igen. 
Azoknál a postaszerveknél, 
ahol a kötelező értesítés mellett 
a számítási módszert is kézbesí�
tették a dolgozóknak, és ahol 
csoportos formában is elmagya�
rázták, hogyan történt az új, 
bruttósított bérek kiszámítása, 
ott az emberek — ha nem is 
könnyen — hamarabb megér�
tették és elfogadták, hogy a ta�
valyi nettó keresetük nem csök�
ken az adórendszer miatt, is�
métlem, változatlan teljesít�
mény esetén.

Ahol viszont csak az alapbér�
ről szóló értesítést kapták meg 
a dolgozók, ott találkoztunk 
meg nem értéssel és több konk�
rét kifogással is.

— Hány dolgozó sérelmezte 
új alapbérének kiszámítását, 
illetve hányán jelezték eddig, 
hogy a bruttósítás következté�
ben csökkent nettó keresetük?

— Konkrét felszólamlás ed�
dig körülbelül százötven jutott

a tudomásunkra, de ez még 
nem valós adat, hiszen február
5-e óta rövid idő telt el, és több 
postaigazgatóságnál csak ez idő 
szerint készítik el a számítás 
módjáról, menetéről szóló írá�
sos tájékoztatót. A várható 
problémákra úgy készültünk 
fel, hogy minden postaszervnél 
adószakértői bizottságot hoz�
tunk létre, amelyben a szakmai 
vezetés mellett szakszerveze�
tünk is képviselteti magát. Tájé�
koztattuk a tagságot, hogy 
bármilyen gondjuk, kérdésük 
vagy kifogásuk van a bruttósí�
tással kapcsolatban, akkor elő�
ször a bizottságokhoz fordulja�
nak, felvilágosításért, tanácsért, 
s csak ha ezután is úgy érzik, 
hogy jogsérelem érte őket, ak�
kor forduljanak a munkaügyi 
döntőbizottsághoz.

— Vannak- e jellemző terüle�
tek, munkakörök, ahol gond, 
kifogás merült fel az új alapbé�
rekkel kapcsolatban?

— Több területen gond volt 
például a gépkocsivezetők béré�
nek bruttósításával. Ezenkívül 
a telefonszolgáltatás, a rádió- és 
televízióműsor-szórás területén 
a készenléti díj módosítása el�
maradt a kollektív szerződés 
decemberi módosításakor. Az

— Az új tagdíjrendszer meg�
értetése és elfogadtatása a 
bruttósításhoz viszonyítva  
könnyebb vagy nehezebb fel�
adat volt?

— Én úgy fogalmaznék, 
hogy legalább olyan fontos fel�
adatunk volt, mivel ez jó alka�
lom volt arra, hogy minden 
szakszervezeti taggal elbeszél�
gessünk, s a tagság véleménye 
alapján megvonjuk a legutóbbi 
kongresszusunk óta eltelt két 
év mérlegét. A több mint 11 
ezer szakszervezeti tisztségvise�
lőnek egy hónap állt rendelke�
zésére — január 22-ig —, hogy 
megmagyarázzák és elfogadtas�
sák az új tagdíjrendszert, s ez 
egyáltalán nem volt egyszerű, 
főleg nem rutinfeladat, hiszen 
köztudott, hogy az emberek ma 
jóval igényesebbek és kritiku- 
sabbak a szakszervezettel 
szemben, mint korábban, s a 
tagság bizalmának és támoga�
tásának megőrzése ma már fo�
lyamatos, konkrét, személyre 
szóló érdekvédelmi munkát kö�
vetel minden tisztségviselőtől. 
A mintegy 70 ezer szervezett 
aktív dolgozó közül valamivel 
több mint ezerkétszázan léptek 
ki a szakszervezetből, ami mint�
egy 2-2,5 százalékos csökkenést 
jelent. Ez azt is jelenti, hogy je�
lenleg körülbelül 94,5 százalé�
kos a szervezettségünk, de hoz�
zá kell tenni, hogy ez az arány 
felfelé és lefelé is könnyen vál�
tozhat a következő hónapok fo�
lyamán, részben szakszerveze�
tünk érdekvédelmi munkájá�
nak eredményessége vagy eset�

érintett dolgozók jelzései alap�
ján a februári elnökségi ülésen 
korrigáltuk a hibát, azaz a Ma�
gyar Posta vezetésének javasla�
tát elfogadva megemeltük pl. a 
hibaelhárítást végzők túlóradíj- 
százalékát és a készenléti díj 
mértékét is, hogy ne érje őket 
keresetveszteség. Szeretném 
azt is megemlíteni, hogy a telje�
sítménybéres és az egyösszegű 
munka- és bérutalványozási 
rendszerben dolgozóknál prog�
resszívan emelkedővé tettük a 
normaóraszorzót, hogy ezzel ki�
egyenlítsük — emelkedő telje�
sítmény esetén — a magasabb 
adósávba kerülés keresetcsök�
kentő hatását. Az azonban csak 
ezután fog kiderülni, hogy sike�
rült-e jól megállapítani a válto�
zó szorzó mértékét. Mindent 
összevetve, a bruttósítás mint 
érdekvédelmi feladat még nem 
zárult le. Alapszervezeteink és 
vezető testületeink számára vál�
tozatlanul fontos teendő, hogy 
feltárjuk és segítsük megoldani 
az esetleges gondokat, illetve a 
kollektív szerződés következő 
— várhatóan májusi — tárgya�
lása során, az addig elvégzendő 
érdemi felülvizsgálat alapján az 
indokolt módosításokat vegyük 
be a kollektív szerződésbe.

leg eredménytelensége, rész�
ben tőlünk független gazdasági 
tényezők hatására. Tudomásul 
kell vennünk, hogy ha a szak- 
szervezeti tag bármilyen okból 
elégedetlen a szakszervezet ér�
dekvédelmi munkájával, akkor 
— a tagdíja bérjegyzéken törté�
nő fizetésére vonatkozó — meg�
bízó nyilatkozatát bármikor 
visszavonhatja.

— Végső soron elégedett az 
új tagdíjrendszerre való átál�
lás eredményével?

— Azt mondhatom, hogy na�
gyobb zökkenők nélkül sikerült 
megoldani az új tagdíjrendszer 
elfogadtatását és bevezetését. 
A dolgozók döntő többsége hoz�
zájárult a tagdíjfizetés bérjegy�
zék útján, átutalással történő 
módjához, csupán az aktív tag�
ság nem egészen egy százaléka 
maradt meg a hagyományos 
készpénzfizetés mellett. Az is 
kedvező, hogy jó néhány alap�
szervezetben növekedett a szer�
vezettség, mert olyan, főleg ala�
csony keresetű postás dolgozók 
léptek be a szakszervezetbe, 
akik úgy érzik, szükségük van 
a szakszervezet érdekvédelmi 
munkájára, támogatására, a 
posta átlagosnál magasabb 
színvonalú szociális ellátására. 
Mégsem lehetünk megelégedve 
önmagunkkal, mert — mint 
említettem — több mint 1700 
dolgozónk kilépésével fejezte ki 
a velünk vagy a rajtunk kívül 
álló folyamatokkal, jelenségek�
kel szembeni elégedetlenségét, 
sokan pedig várakozó álláspon�
ton vannak, és a következő idő�

szak gazdasági, társadalmi fej�
leményeitől, például az infláció 
ütemétől és az idei bérfejlesz�
téstől teszik függővé szakszer�
vezeti tagságuk fenntartását. 
Nekünk az a legfontosabb dol�
gunk, hogy minden egyes em�
ber ügyével, személyes problé�
májával törődjünk, hogy egyet-

— Ezen belül mit tesz a 
szakszervezet a tagság foglal�
koztatási biztonságának meg�
őrzéséért, a munkanélküliség 
veszélyének elhárításáért ?

— A foglalkoztatási bizton�
ság megvédése ma még a posta 
egészét figyelembe véve nincs 
veszélyben, de ha egyes terüle�
teket és munkaköröket nézünk 
meg, akkor vannak gondok és 
nehézségek. Látni kell, hogy a 
postánál területileg és szakmai�
lag rendkívül szerteágazó tevé�
kenység folyik, hiszen a hetven�
ezer dolgozó az ország minden 
részén több mint hatszáz mun�
kakört lát el, s ennek az is vele�
járója, hogy a postán belül egy�
szerre van munkaerőhiány és 
munkaerő-fölösleg. A távköz�
lés-fejlesztési program felgyor�
sulásával például több ezer spe�
ciális képzettségű elektrotech�
nikai és számítástechnikai szak�
emberre van szükség, akik az 
új technikát üzemeltetni tudják. 
Ugyanakkor a telefonhálózat 
korszerűsítésével, automatizálá�
sával az országban több száz 
kis postahivatalban megszűnik 
a manuális telefonkapcsolás, 
így az ott dolgozók ilyen jellegű 
munkája fölöslegessé válik. Mi�
vel a kis községekben, falvak�
ban a klasszikus postaforgal�
mat ellátó dolgozóknál eddig 
naponta többórás elfoglaltságot 
jelentett a kézikapcsolásos táv�
beszélő-szolgáltatás, ezek a dol�
gozók — többségében asszo�
nyok — részben vagy egészen 
munka nélkül maradhatnak, 
mert helyben nem találnak 
munkalehetőséget, máshová 
pedig nem mehetnek, mert csa�
ládjuk, lakásuk odaköti őket a 
községhez.

— Mi lesz ház ezekkel a pos�
tás dolgozókkal?

— Arra törekszünk, hogy ott 
helyben vagy a körzetben talál�
junk nekik munkát, átképzéssel 
vagy más hasznos postai tevé�
kenységgel. Olyan új szolgálta�
tások bevezetésével, mint pél�
dául a postabank vagy a posta- 
hivatalban történő gyógyszer-, 
könyvárusítás, hasznosan ki le�
het tölteni a dolgozók felszaba�
dult munkaidejét. Sor kerülhet 
a hivatali és a fizikai munka 
kombinációjára is. A lényeg az, 
hogy a dolgozóval időben, 
őszintén tudatni kell, hogy je �
lenlegi munkájára többé nincs 
szükség, egyúttal tájékoztatni, 
milyen lehetőségei vannak fel�
szabaduló munkaidejének kitöl�
tésére, és biztosítani kell számá-

len szakszervezeti tagunk se 
maradjon magára gondjaival. 
Ezután is mindent meg kell ten�
nünk azért, hogy tagságunkat 
felkészítsük az idei nehezebb 
feladatok és életfeltételek válla�
lására, egyúttal a kedvezőtlen 
hatások mérséklésére, elvisel�
hetővé tételére.

ra az átképzés lehetőségét, illet�
ve gondoskodni elhelyezéséről. 
Vannak jó példák, ahol már 
megvalósították az automatizá�
lást — például Sátoraljaújhely, 
Sárospatak, Mezőkövesd —, s 
mert ezeken a helyeken tudato�
san, tervszerűen készültek a 
fejlesztésre, megtervezték a 
munkaerő-szükségletet, az át�
képzést, és — közös megegye�
zéssel — folyamatosan gondos�
kodtak a felszabaduló dolgozók 
elhelyezéséről.

Ebben a folyamatban a helyi 
szakszervezeti testület felelősen 
és kezdeményezően vett részt. 
Szombathelyen és Veszprém�
ben például most folyik az új te�
lefonközpont építése, s ott is 
komplex módon kezelik a fog�
lalkoztatási kérdéseket. Ne�
künk az a véleményünk, hogy a 
műszaki, technológiai fejlesz�
téssel párhuzamosan hosszabb 
távú, megalapozott foglalkozta�
táspolitikát, s ehhez igazodó 
képzési, átképzési struktúrát 
kell kialakítani, hogy a posta 
teljesíteni tudja egyre növekvő 
feladatait, egyúttal régi dolgo�
zóit is meg tudja tartani.

— Ehhez azonban nyilván 
javítani kell a posta nem ép�
pen kedvező bérpozícióját . . .

— Igen, ez kétségkívül így 
van. Mivel az elmúlt három év 
alatt a postai bérlemaradás — a 
kiemelt bérfejlesztés ellenére 
— alig csökkent, úgy ítéljük 
meg, hogy az 1988-ra biztosított 
3 és fél százalékos bérfejlesztés 
nem elegendő ahhoz, hogy tel�
jesítsük a kiemelt távközlés-fej�
lesztési feladatokat, s mellette 
ellássuk a megnövekedett pos�
tai szolgáltatási kötelezettsé�
günket is. Ezért változatlanul 
keressük a módját, hogyan le�
hetne megvalósítani az említett 
mértéken felüli bérpreferenciát 
a postánál, mert ezt az áldozat�
kész, felelősségteljes, az ország 
számára fontos munkát végző 
postás dolgozók jogosan igény�
lik. Nekünk folyamatosan fi�
gyelnünk és reagálnunk kell a 
tagság hangulatára, véleményé�
re, jelzéseire és javaslataira, 
mégpedig úgy, hogy lépést tart�
sunk a változásokkal, s mun�
kánk módszereit mindig az idő�
szerű követelményekhez igazít�
suk. Ezért voltak hasznosak — 
számomra is — az elmúlt hetek�
ben lebonyolított kötetlen be�
szélgetések, melyeknek tapasz�
talatait hasznosítani fogjuk to�
vábbi munkánkban.

Faggyas Sándor

A bruttósítás változatlanul 
érdekvédelmi feladat

Tagságunk többsége elfogadta 
az új tagdíjrendszert

Megőrizzük a postások 
foglalkoztatási biztonságát

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!



Fiatalok tanácskozása... Nemzetközi kapcsolataink

Ismét eljött az idő, hogy ifjúsági parlamenteken vissza�
tekintsenek a 30 éven aluli fiatalok az elmúlt években vég�
zett munkára, és új intézkedési tervben határozzák meg a 
következő évek feladatait, céljait.

Ezúttal három olyan parlamentről számolunk be la�
punkban, amelyek mindegyike más és más volt. Olvasó�
ink könnyen eldönthetik, hol miként készültek fel a ta�
nácskozásra. Néhány példából persze még nem lehet ösz- 
szegző következtetést levonni, ezt is megtesszük azonban 
az összes ifjúsági parlament befejeztével. A szerk.

...Kalocsán...
Volt bőven vélemény a kalo�

csai postahivatalnál február 19- 
én megtartott ifjúsági parla�
menten. Ezen a napon tartottuk 
ugyanis hivatalunkban a fiata�
lok fórumát.

Az írásban kiadott és szóban 
kiegészített anyagot a fiatalok 
érdeklődéssel hallgatták, és 
mint már jeleztem, nemcsak 
hallgatták. Ésszerű, elfogadha�
tó vélemények, javaslatok és ér�
velések hangzottak el.

Vendégeink, a Szegedi Posta- 
igazgatóság képviselői és a he�
lyi gazdasági vezetők estébe 
nyúlóan- válaszoltak a felveté�
sekre.

Jó érzés volt látni, hogy a fia�
talok nemcsak ott voltak, ha�
nem tevékenyen részt is vettek 
az érdekeiket képviselő fóru�
mon.

Rácz Jánosné

...Gyöngyösön...
Egy szombati napon délután 

két órára a Gyöngyös 1-es pos�
tahivatal ifjúsági parlamentjére 
voltam hivatalos.

— Elmaradt a körzeti ifjúsá�
gi parlament — mondta előze�
tesen Rusz János hivatalvezető 
—, mert nem jött össze a har�
minchárom százalék. Pedig ki- 
küldtem a meghívókat, és felké�
szültem. De hát a jelenlegi gaz�
dasági helyzet miatt a fiatalok 
pesszimisták, nem látják értel�
mét a parlamentnek. Az ifjúsá�
gi parlamenten semmi olyat 
nem tudunk tenni a fiatalokért, 
amit máskor ne tehetnénk meg. 
Ha valamelyik fiatalnak segít�
ségre van szüksége, nyugodtan 
bejöhet hozzám bármelyik hét�
köznap: én vagy tudok rajta se�
gíteni vagy nem. A lakás- és a 
bérkérdést országosan kell 
megoldani. Ez nem az ifjúsági 
parlament feladata.

A terembe lépve csupa fiatal 
lány és asszony ül a szépen 
megterített asztalok mellett. Az 
ifjú sereg végighallgatja a hiva�
talvezető beszámolóját, ami 
semmiben sem különbözik egy 
termelési értekezlet bevezetőjé�
től. A Népszabadság-ból idézi, 
hogy „a parlamentek jelentős 
része nem váltotta be a hozzá�
juk fűzött reményeket, az ifjú�
ság problémái nemhogy csök�
kentek volna, inkább növeked�
tek; egyre nehezebb lakáshoz 
jutni, és veszélyben a teljes fog�
lalkoztatottság is”. Majd a pos�
ta és a gyöngyösi körzet elmúlt 
évi munkájáról, eredményeiről 
beszélt, amiből megtudtuk, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére is sikerült jó évet zárni. 
Aztán sok-sok szám, tény és 
adat követte egymást. Később 
ismertette az 1-es számú posta- 
hivatal eredményeit, gondjait.

A fiatalok egy ideig figyeltek, 
majd néhányan halkan, suttog�
va elkezdtek beszélgetni. Negy�
venöt percig tartott a beszámo�
ló, de a fiatalok helyzetéről vaj�
mi keveset tudtunk meg. Talán 
csak annyit, hogy az 1984-es if�
júsági parlamenten felvetett 
kérdések hány százalékára vá�
laszolt a vezetés helyben, és 
hányra levélben.

— Szóljanak hozzá! — biztat�
ta a szakszervezet ifjúsági tago�
zatának vezetője társait, de a fi�
atalok közül csak nem akadt je�
lentkező. Végül Erdélyi József-  
né, a Miskolci Postaigazgatóság

Területi Szakszervezeti Bizott�
ságának tagja tartott egy kis 
beszámolót arról, milyen fontos, 
hogy a fiatalok aktívak legye�
nek; beszélt az ifjúságpolitiká�
ról, de az ő hozzászólása sem 
váltott ki aktivitást. Beszédét 
azzal zárta, hogy szóljanak hoz�
zá, hiszen ez a fiatalok parla�
mentje.

Csend követte szavait. A fia�
talok zavartan mosolyogtak, 
bökdösték egymást, de megint 
csak nem egy fiatal szólalt fel, 
hanem Biczó István, a Magyar 
Posta Központjának oktatási fő�
előadója. Biztatta a jelenlevő�
ket: szóljanak hozzá, hiszen ő 
azért jött, hogy muníciót gyűjt�
sön az ifjúsági törvény átdolgo�
zásához.

— Nem igaz, hogy Gyöngyö�
sön minden a legnagyobb rend�
ben van — törte meg az újabb 
csendet a hivatalvezető.

Végre egy kislány a hátsó sor�
ból félénk hangon azt kérdezte, 
hogy miért kevesebb a fiatalok 
éjszakai pótléka, mint az idő�
sebbeké, majd egy másik fiatal- 
asszony arról tudakozódott, 
bárki jelentkezhet-e segédtiszti, 
illetve tiszti tanfolyamra.

— Most már jöhet a harma�
dik jelentkező — mondta a hi�
vatalvezető, de több vállalkozó 
nem akadt. így aztán szünetet 
rendeltek el.

Ezt a kis időt használtam fel, 
hogy megkérdezzem Erdélyi 
Józsefnét, mi a véleménye erről 
az ifjúsági parlamentről.

— így nincs értelme — 
mondta.

— Nekünk is ez a vélemé�
nyünk — erősítette meg Dom-  
bai Mihályné hivatalvezető-he�
lyettes és B. Nagy Lajosné alap�
szervezeti párttitkár.

A fiatalokat is megkérdez�
tem.

— Legutóbb ugyanilyen 
unalmas volt az ifjúsági parla�
ment, mint most — mondta Vi�
rágúé Czirók Mária.

Társai is ezen a véleményen 
voltak.

A szünet után a hivatalvezető 
így indított:

— Akkor talán folytassuk a 
termelési értekezletet. . ., bo�
csánat, az Ifjúsági parlamentet.

Válaszolt a két kérdésre, az�
tán még szóba került, hogy a vi�
déki postások keresete kisebb, 
mint a fővárosiaké, majd a hiva�
talvezető ismertette a határozat- 
tervezetet. Ez is eltartott jó hu�
szonöt-harminc percig.

A fiatalok megkönnyebbül�
tek, amikor kézfeltartással sza�
vazhattak. Ellenszavazat nem 
volt.

Vajon csak bennük van a hi�
ba?

Udvarhelyi András

...é s  Kecskeméten
A  kecskeméti körzet 250 fia�

tal dolgozója is megtartotta par�
lamentjét, mely ünnepélyes ke�
retek között, színvonalas rende�
zéssel, a Szegedi Postaigazgató�
ság vezetőjének, a megyei párt- 
bizottság és a városi KISZ ki�
küldöttjének részvételével zaj�
lott le.

Az ünnepi alkalomhoz méltó�
an berendezett teremben a 
megjelentek érdeklődéssel és 
nagy figyelemmel hallgatták a 
parlament megnyitását jelző 
harangjátékot, mely a „Kecske�
mét is kiállítja nyalka verbunk- 
ját” című vers dallamát játszot�
ta el. Utána a Kecskeméti Kato�

na József Színház művésze az 
alkalomhoz illő verse és prózai 
bevezetője keltett nagy figyel�
met a megjelentek körében. 
A jó megválasztott bevezetés 
adta meg a további események 
alaphangját.

A beszámoló után peregtek a 
hozzászólások, melyek röviden, 
lényegre törően, de tartalmas 
mondatokban jelezték: a parla�
ment résztvevőinek vannak 
még gondjaik, de vannak elkép�
zeléseik azok megszüntetésére. 
A 21 hozzászóló felelősségérzet�
tel szólt a szolgáltatás minősé�
gének javítására irányuló el�
képzelésekről, a gépesítési tö�
rekvések eddigi eredményeiről, 
új számítógépek beállításának 
szükségességéről, hogy a haté�
konysági mutatók tovább javul�
janak. Felmerült az igény az ál�
talános és a számítástechnikai 
továbbképzés és a nyelvtanulás 
intenzívebb folytatására.

Nem hallgatták el a fiatalok 
lakásproblémáikat, az albérleti 
díjaknak fizetésükhöz viszonyí�
tott magas összegét és a Kecs�
kemét 2 pályaudvari postahiva�
tal munkakörülményeinek javí�
tására irányuló kérelmüket. 
A Széchenyi város közönség- 
szolgálatának javítására java�
solták, hogy idegenhivatali kéz�
besítés bevezetésével a 25 ezer 
lakos postai szolgáltatását lé�
nyegesen lehetne javítani. Ja�
vaslat született arra is, hogyan 
lehetne a jelenleg bérelt, idegen 
munkásszálló szobáira átutalt 
bérleti összeggel megteremteni 
egy sokkal jobb körülményeket 
nyújtó szállást, mely a fiatalok 
megtartását is elősegítené. Be�
jelentést tettek a hivatali rend�
szeres helyettesek, hogy a par�
lament tiszteletére megalakít�
ják a helyettesek brigádját, és 
célul tűzik ki a szocialista cím 
elnyerését.

A postaigazgatóság vezetője 
egyetértett a hozzászólók által 
felvetett kérdések realitásával. 
A felvetések a posta előtt álló 
feladatok és a közönségszolgá�
latban még meglevő feszültsé�
gek feloldására irányultak. 
A hozzászólásokban az előreha�
ladáshoz szükséges tenni akarás 
fogalmazódott meg, mely re�
ményt nyújt a nehezebb gazda�
sági helyzetből adódó, de meg�
oldható gondok leküzdésére. 
Éppen ezért ígéretet tett arra, 
hogy a reális igényeket az igaz�
gatóság támogatja, és nagy 
hangsúlyt helyez a modem, a 
napi munkát termelékenyebbé 
és könnyebbé tevő új gépek és 
berendezések beállítására. Eb�
ből az elgondolásból ered az az 
elhatározás is, hogy a Kecske�
mét 1-es hivatal még ez évben 
megkapja a számítógépes felvé�
teli rendszer bevezetéséhez 
szükséges gépeket, melyek ez 
ideig csak Szombathelyen és 
Miskolcon működnek.

A felszólalásokból az igazga�
tóság vezetőjének az volt a véle�
ménye — melynek hangot is 
adott —, hogy a fiatalok nagy 
része ma már élethivatásnak te�
kinti a postát.

A parlament légkörével kap�
csolatos jó véleményét fejezte ki 
e hozzászólásában a megyei 
pártbizottság és a KISZ képvi�
selője is. Megígérték, hogy első�
sorban a lakással kapcsolatos 
rendeletek ismeretében tapasz�
talható hiányosságok megszün�
tetéséhez igény szerint segítsé�
get nyújtanak a postás fiatalok�
nak. A parlament hivatalos ré�
szét a fiatalok részére ez alka�
lomra készült emléktasak át�
adása zárta.

A parlamenten tapasztaltak 
megerősítik azt a gondolatot, 
hogy kellően előkészített és 
megfelelő környezetben meg�
tartott tanácskozás gondolko�
dásra, tenni akarásra készteti a 
fiatalokat. Ebből lehet hasznos 
tapasztalatokat gyűjteni a napi 
feladatok eredményesebb és 
jobb végzéséhez.

Szantner György

A Postások Szakszervezete 
fontos politikai feladatának te�
kinti a nemzetközi kapcsolatok 
ápolását, az ebből adódó tevé�
kenység szüntelen fejlesztését. 
Szakmánk jellegéből követke�
zően kapcsolataink széles körű�
ek, sokrétűek.

Munkánkat — amely szerves 
része a magyar szakszervezeti 
mozgalom nemzetközi tevé�
kenységének — a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsának irá�
nyításával végezzük. Felada�
tunk a Magyar Szakszervezetek 
XXV. és a Postások Szakszerve�
zete XII. kongresszusa nemzet�
közi munkára vonatkozó hatá�
rozatainak megvalósítása.

Jelenleg 38 ország 46 postai 
és távközlési szakszervezetének 
központjával, 9 területi szerve�
zettel, 2 nemzetközi szervezettel 
van kapcsolatunk.

Kétoldalú kapcsolatok

Megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk a szocialista orszá�
gok testvérszervezeteihez fűző�
dő kapcsolataink ápolására. 
Rendszeresen tanulmányozzuk 
tevékenységüket, két- és több�
oldalú megbeszéléseket folyta�
tunk előre meghatározott té�
mákban. Testvérszervezeteink 
érdeklődést mutatnak a magyar 
gazdaságban, a társadalomban, 
a szakszervezeti mozgalomban 
megnyilvánuló új törekvések 
iránt. A korábbi kétkedést, bi�
zalmatlanságot az érdeklődés, 
az összefüggések megismerésé�
nek igénye váltotta fel. Véle�
ménycseréinken mindig téma�
ként szerepelt a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom hely�
zetének, aktuális kérdéseinek 
megítélése is.

Együttműködésünk a szovjet, 
bolgár, csehszlovák, NDK-beli, 
postásszakszervezetekkel rend�
szeres, kiegyensúlyozott. Kap�
csolatunk van a lengyel szak- 
szervezetekkel is. Kevésbé 
rendszeresek találkozásaink a 
jugoszláv és a román szerveze�
tek képviselőivel. Az Európán 
kívüli szocialista országok pos�
tásszakszervezeteivel a nagy 
földrajzi távolság és a szakszer�
vezeti feladatok különbözősége 
miatt kapcsolatunk esetleges. 
Kétoldalú megbeszéléseket fő�
ként a nemzetközi konferenciá�
kon való találkozásaink során 
tartunk.

Folytatódott, sőt megélénkült 
a párbeszéd a fejlett tőkés or�
szágok postásszakszervezetei�
vel. Tovább növekedett az ér�
deklődés a szocialista országok 
— köztük hazánk — szakszer�
vezeti mozgalma iránt. Fokozó�
dott az együttműködés igénye 
a Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségéhez 
(SZSZNSZ) és a Munka Világ 
Szövetségéhez (MVSZ) tarto�
zó társszervezetekkel. (Anglia, 
Ausztria, Belgium, Görögor�
szág, NSZK, Finnország, Svéd�
ország, Norvégia.)

Formaságoktól mentesek 
megbeszéléseink az európai tő�
kés országok osztályharcos 
szakszervezeteinek képviselői�
vel (olasz CGIL, francia CGT, 
portugál Interszindical.)

A tőkés országok — többsé�
gében erős, jól szervezett — 
postásszakszervezeteinél az el�
múlt időszakban jelentősen vál�
tozott a szakszervezetek szere�
pe, célkitűzése.

A hagyományos, közvetlen 
érdekvédelem mellett előtérbe 
került a szakszervezetek meg�
újulási törekvése, az érdekek 
átfogóbb, társadalmi jellegű 
képviselete. Támogatják a pos�
tai és távközlési szolgáltatások 
bővítését, fejlesztését, új mun�
kahelyek létesítését. Harcot 
folytatnak a távközlés magán�
kézbe adása, az infláció, a mun�
kanélküliség ellen. Beleszólást 
követelnek a posta irányításá�
ba, az új technika alkalmazása, 
a fejlesztés, a gazdálkodás kér�
désébe. A szolgáltatások fej�
lesztése, a dolgozók érdekeinek 
képviselete számos hasonló 
vagy azonos feladatot jelent a 
szakszervezetek számára. Tár�
gyalásainkon gyakori téma a 
jog- és hatáskör, az érdekvéde�
lem, a munkahelyi és szakszer�

vezeti demokrácia, valamint a 
modem technika bevezetése, al�
kalmazása.

Az Európán kívüli fejlett tő�
kés országok közül az ausztrál 
és a japán postásszakszerveze�
tekkel van kapcsolatunk. 
A nagy távolságok miatt dele�
gációcserékre ritkán kerül sor. 
Japán kollégáink a SZOT Szo- 
ciálturisztikai Iroda szervezésé�
ben gyakran látogatnak Ma�
gyarországra. Részükre üzem- 
látogatásokat, tapasztalatcseré�
ket szervezünk. Az ausztrál 
tisztségviselőkkel főként nem�
zetközi rendezvényeken van al�
kalmunk találkozni.

A fejlődő országokkal kiala�
kult kapcsolataink az elmúlt 
néhány évben érezhetően gyen�
gültek.

Személyes találkozásokra, vé�
leménycserékre ritkán, több�
nyire nemzetközi tanácskozáso�
kon van lehetőségünk. Társ- 
szervezeteink többsége saját 
küldöttségének utaztatási költ�
ségeit sem tudja fedezni, nem�
zetközi tanácskozásokon is csak 
repülőjegy megküldése esetén 
vesznek részt.

Kapcsolataink tartalmát fő�
ként a politikai és erkölcsi szoli�
daritás képezi. Lehetőségeink�
től függően esetenként szerény 
mértékű anyagi támogatást is 
nyújtunk. Anyagi támogatá�
sunknak jelentős erkölcsi érté�
ke és kedvező visszhangja van.

Az arab szakszervezetekkel 
történő együttműködésünket 
változatlanul nagymértékben 
befolyásolja az arab országok 
és szakszervezeteik egymás kö�
zötti vitája. Többé-kevésbé 
rendszeres a kapcsolatunk az 
algériai, a kuvaiti és a szíriai 
társszervezettel.

Részvételünk 
a nemzetközi 
szervezetek 
munkájában

Részt veszünk a mintegy 25 
millió tagot számláló Közalkal�
mazottak és Rokonszakmabeli 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsé�
gének (NSZ) a munkájában — 
amely szervezet mint az 
SZVSZ szakmai szervezete — 
1949 óta összefogja az állami hi�
vatalok, az egészségügyi, a 
kommunális, a kereskedelmi, a 
bank, a társadalombiztosítás, 
valamint a posta és távközlési 
szolgálat dolgozóit, szakszerve�
zeteit. Képviseljük szakszerve�
zetünket az NSZ kongresszusa�
in, rendezvényein. Öt szakmai 
tagozata — köztük a több mint

3 millió postás dolgozót képvi�
selő FIT tagozat — egyre több 
önálló kezdeményezéssel, ak�
cióval járul hozzá a tagszerveze�
tek eredményesebb érdekvédel�
mi tevékenységéhez.

Az elmúlt időszakban a FIT  
tagozat tematikus konferenciá�
kon elemezte a postás nők és fi�
atalok helyzetét, valamint a 
technikai fejlődés hatásait a 
szolgáltatásokra és a dolgozók 
munkakörülményeire.

Szakszervezetünk 1954 óta 
aktív tagja a 19 tagszervezetet 
tömörítő Nemzetközi Postás 
Sport Szövetségnek (UISPTT). 
Részt veszünk a sportprogra�
mokat kidolgozó, a postás dol�
gozók sportjának fejlesztését 
szolgáló kongresszusokon. 
Több sportágban eredménye�
sen szerepelnek a magyar pos�
tás dolgozók. A szövetség kéré�
sére 1987-ben Boglárlellén 
megrendeztük a X. nemzetközi 
postás sakkbajnokságot.

Kapcsolatot tartunk a Nem�
zetközi Postás Kulturális 
és Turisztikai Szövetséggel 
(UTCPTT), amelynek 42 ország 
postaigazgatása tagja. Szocialis�
ta ország ez ideig nincsen a ta�
gok sorában. A szövetség a ha�
gyományos turisztikai cseréken 
túl foglalkozik kiállítások — 
amatőr fotó, képzőművész —, 
kulturális cserék szervezésével.

Az idegenforgalom és a szak- 
szervezeti kapcsolatok bővülése 
következtében sokat fejlődtek, 
és a nemzetközi munka szerves 
részévé váltak a tömegkapcso�
latok. Évente több száz külföldi 
postás dolgozó, szakszervezeti 
tisztségviselő látogat el hazánk�
ba és tájékozódik szakszerveze�
tünk tevékenységéről, a postás 
dolgozók élet- és munkakörül�
ményeiről. Fokozódik az igény 
a sport- és művészeti csoportok 
cseréje iránt is.

A külföldi csereüdültetés, a 
hétvégi aktivista-csereutazások 
és jutalomutazások keretében 
évente mintegy 600 magyar 
postás dolgozó, illetve aktivista 
utazhat külföldre szakszerveze�
tünk szervezésében, elősegítve 
ezzel is a különböző országok 
postásainak személyes találko�
zásait, egymás életének, mun�
kájának megismerését.

Bővült, tartalmasabbá vált a 
területi szakszervezeti bizottsá�
gok és az alapszervezetek nem�
zetközi tevékenysége. Vala�
mennyi tszb-nek van külföldi 
kapcsolata, amelyeknek többsé�
ge üdülési, turisztikai és sport�
célokat szolgál, de egyre gyako�
ribbá válnak a tanulmányi és 
konzultációs célú találkozások.

Krakk József

Fiatal dolgozók 
vezetőképző tanfolyama

A SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézete az 1988/89-es tanévben ve�
zetőképző tanfolyamot indít fiatal dolgozók részére.

A tanfolyam célja: fizikai vagy más munkakörben dolgozó fiatalok 
komplex felkészítése a munkahelyi gazdasági, politikai-mozgalmi veze�
tési feladatok ellátására.

A küldő szerv igényének, a jelentkezők egyéni érdeklődésének és is�
kolai végzettségének megfelelően az alábbi tagozatokra lehet jelentkez�
ni:

a) ifjúságpolitikai,
b) munkaügyi (középiskolát végzettek részére),
c) szociálpolitikai (középiskolát végzettek részére).
A hallgatók a szakirányú ismereteken kívül a következő témakörök�

ben is jártasságot szerezhetnek: gazdaságpolitika, ideológia, retorika, 
számítástechnika, vezetési és szakszervezeti ismeretek.

A  munkaügyi és a szociálpolitikai tagozaton szerzett bizonyítvány kö�
zépfokú képesítéshez kötött munkakör betöltésére képesít, amely a vál�
lalati és mozgalmi munkában egyaránt hasznosítható.

35 év alatti dolgozók jelentkezését várjuk.
A pályázat módja: pályázhatnak vállalatok, intézmények, illetve 

szakszervezeti bizottságok, párt- és KISZ-szervezetek, egyének.
A pályázatokat 1988. június 15-ig kell benyújtani az illetékes iparági- 

ágazati, szakszervezeti központ szervezési és káderosztályára. Az egyé�
ni pályázatok benyújtása csak a szakszervezeti bizottságon keresztül le�
hetséges.

A pályázat tartalmazza a pályázó önéletrajzát, személyi lapját, a b és 
a c tagozatra történő jelentkezés esetén, a középiskola elvégzését igazo�
ló okmányt, az szb javaslatát, melyet a szakszervezeti bizalmi, az illeté�
kes gazdasági vezető és a pártalapszervezet titkára aláírt.

A tanfolyam helye: Balatonfüred, SZOT Oktatási Intézet.
A tanfolyam ideje: 1988. november 28.—1989. április 21. Napi tanul�

mányi elfoglaltság 8 óra.
A tanfolyammal kapcsolatos további részletes felvilágosítást a szak- 

szervezet központja, illetve a SZOT Balatonfüredi Oktatási Intézetének 
tanulmányi osztálya ad. [Cím: Balatonfüred, Széchenyi u. 20. Postafiók 
53,8230. Telefon: 06 (86) 43-033]

SZOT Oktatási Intézet 
igazgatósága
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Nőbizottsági
v iz s g á la to k

a közelmúltban

A központi vezetőség mellett 
működő nőbizottság 1987. II. 
félévében foglalkozott a gyer�
meküdültetés tapasztalataival, 
és feladatául tűzte a több mű�
szakos munkarendben dolgozó 
nők helyzetének elemzését, 
vizsgálatát.

A gyermeküdültetésről az in�
formációt a tszb-k nőbizottságá�
nak tagjai, az alapszervek nőfe�
lelősei és a szülők jelzései, véle�
ménye alapján gyűjtöttük. Álta�
lános vélemény: csak jót, ked�
vezőt mondtak erről az üdülési 
formáról. Gazdag, érdekes 
programokkal tesszük a gyer�
mekek számára felejthetetlenné 
az üdülőkben töltött időt. Saj�
nos, az igényekhez képest ke�
vés a beutalójegy. Nagyon ked�
vezően nyilatkoztak a szülők a 
területeken szervezett nyári tá�
borokról is. A felmerült néhány 
gond általában helyi jellegű 
volt, melyeket a nőfelelősök to�
vábbítottak az illetékes szb felé.

A több műszakos munka�
rendben dolgozó nők helyzeté�
nek elemzéséhez, vizsgálatához 
a nőbizottság kidolgozta a fel�
mérés fő szempontjait. Többek 
között az iránt érdeklődött, 
hogy

— hogyan kapják meg a pi�
henőidőt,

— kik vállalnak éjszakai mű�
szakot, illetve vasár- és ünnep�
napi szolgálatot,

— milyen az ösztönző rend�
szer hatása ezeken a munkate�
rületeken,

— milyen a fluktuáció,
— hogyan hat ez a munka�

rend a családi életre.
A tszb-k és az alapszervek 

nőfelelőseinek többsége a ka�
pott szempontok alapján kérdő�
íves adatgyűjtési módszert al�
kalmazott, melyet személyes 
beszélgetésekkel, közvetlen vé�
leménykéréssel egészített ki. 
Röviden összegez've, a vizsgált 
kérdésekre adott válaszok az 
alábbiak.

A két munkanap közötti — 
jogszabály által előírt mértékű 
— pihenőidő minden esetben 
megvan. A szabadnapok kiadá�
sa a megkérdezetteknél eltérő 
módon történik. Általában 
szombathoz vagy vasárnaphoz 
kapcsolva, a dolgozók igénye 
alapján, velük egyeztetve; de 
sajnos előfordul, hogy késve, 
utólag összevontan kapják meg 
azt a dolgozók, például ott, ahol 
nagy létszámhiánnyal küzde�
nek.

Ezt a munkarendet elsősor�
ban egyedülállók, idősebb kor�

osztálybeliek, illetve azok a 
gyermekesek vállalják, akiknél 
a gyermekek felügyelete megol�
dott. A fiatalok körében meg�
oszlik a vélemény: egy részük 
szívesen vállalja ezt a munka�
rendet a családalapításig, a 
több kereset, a szabadidő remé�
nyében, másik részük csak 
kényszerűségből, s csak addig, 
amíg nem talál magának egy 
műszakos munkahelyet. Ekkor 
még kevesebb fizetésért is el�
megy.

Egységesek voltak a válaszok 
abban a tekintetben, hogy csak 
az ösztönzőrendszer miatt nem 
vállalnak több műszakot, mivel 
az ösztönző minimális, úgy ér�
zik nem tölti be feladatát, nem 
ösztönöz kellően.

A fluktuáció a különböző te�
rületeken a legmagasabb a fia�
talok körében. Többen említet�
ték, hogy nem tudják megszok�
ni a több műszakos munkával 
járó életritmus-változást, a 
rendszertelen életvitelt, s ha 
kedvezőbb lehetőség adódik, 
munkakört változtatnak.

A megkérdezettek többségé�
nek az a véleménye, hogy ez a 
munkarend a családi életet ked�
vezőtlenül befolyásolja, nehezíti 
a gyermeknevelést, a közös csa�
ládi programok szervezését, s 
sok esetben akadályozza a to�
vábbtanulást is.

Sokan kiemelték a családi 
életben a nők meghatározó sze�
repét, melyet e munkarendben 
nehéz betölteni, mivel őket vár�
ja e munkarend mellett is a csa�
lád szinte minden gondja. 
A megnövekedett gazdasági 
terhek miatt a családok megél�
hetési gondjai nőttek, a szabad�
idő nagy részét a másodállás, a 
gmk, vagy a mezőgazdasági 
munka köti le. Ez a kisegítő jö�
vedelemszerzés a teljes csalá�
doknál az apára hárul, tőlük te �
hát nem várható segítség. Mi�
vel a mai családoknál a nagy�
szülők nagy része is aktív kere�
ső, így a gyermek nevelésében 
és gondozásában rájuk sem szá�
míthatnak.

A felmérés során felmerült 
helyi gondokat a nőfelelősök je�
lezték az szb-k felé, melyeket 
rövid úton megoldottak.

Összességében megállapít�
hatjuk, hogy nődolgozóink e 
nem könnyű, sokszor sok le�
mondást követelő munkarendet 
becsülettel vállalják, ellátják. 
Igyekeznek megfelelni emellett 
a gyermeknevelés nehéz felada�
tának is.

Dr. Németh Adalberta

A kollektív szerződés 4 . módosítása
A kollektív szerződések ren�

dezéséről szóló rendelet értel�
mében a munkáltató minden év 
április 30-ig köteles átfogó 
elemzést és vizsgálatot végezni, 
s ennek alapján beszámolni ar�
ról, hogy a kollektív szerződés 
rendelkezései hogyan érvénye�
sültek, és elősegítik-e azokat a 
célokat, amelyeket az egyes 
rendelkezések megalkotásánál 
szem előtt tartottak. E rendelke�
zés célja, hogy ilyen módon is 
segítse a kollektív szerződésban 
foglaltak gyakorlati megvalósí�
tását, s csökkentse a szabályo�
zás és a gyakorlat elszakadásá�
nak veszélyét.

Szakszervezetünk elnöksége 
február 25-i ülésén tárgyalta a 
posta elnökének a Magyar Pos�
ta Kollektív Szerződése 1987. 
évi végrehajtásáról szóló beszá�
molóját, és az 1988. évi módosí�
tási javaslatot. Az elnökség a 
beszámolót határozatában elfo�
gadta, s a módosítási javaslattal 
együtt annak dolgozói megvita�
tásával egyetértett.

Az elnökség megerősítette a 
beszámoló azon megállapítását, 
hogy a kollektív szerződés az el�
múlt évben is jól töltötte be 
funkcióját.

Postaszervek
javaslatai

Jóságát és alkalmazhatóságát 
bizonyítja az is, hogy a posta�
szervek kevés módosítási javas�
latot tettek. Ezek egy része sze�
repel is a vitaanyagban. így 
például:

•  a szervezetmódosítás és 
tevékenységbővítés miatt új 
munkakörök létesítése, illetve a 
nyelvpótlékos munkakörök bő�
vítése;

•  egyes munkakörökben 
népgazdasági szintű képzettség 
követelményként való előírása;

•  egyazon munkakörben a 
védőruha- és a munkaruha-ellá�
tás összhangjának kialakítása.

Másik részük nem teljesíthe�
tő. Ilyenek:

O a 40 órás munkahét teljes 
körű bevezetése. A jogszabály 
jelenleg csak a kollektív szerző�
désben érvényesített körben te�
szi lehetővé a 40 órás munkahét 
alkalmazását;

O további ügyintézői, ügyvi�
teli munkakörökben is kapja�
nak a dolgozók munkaruhát. 
A nem fizikai munkakörökben 
— ahol a munkakörülmény in�
dokolta — a kollektív szerződés 
szabályozza a munkaruha adá�
sát, e területen a juttatás kiter�
jesztése nem indokolt;

0  több munkakörben a pos�
taszervek indokolatlanul a kép�
zettségi követelmény csökken�
tését, továbbá kettős képzettsé�
gi követelmény előírását igé�
nyelték.

Pontosítás, 
kiegészítés

Decemberben a bruttósítás 
során jelentősen változtak a 
kollektív szerződés munkadíja�
zási szabályai. Egyes díjazási 
elemek összegei emelkedtek 
vagy megszűntek. így például a 
tiszta teljesítménybérben dol�
gozók fokozati díja is beépült a 
teljesítménybérbe. Az ezzel 
kapcsolatos szabályozást az 
egyértelműség céljából egy új 
bekezdéssel szükséges kiegészí�
teni.

Ugyancsak a bruttósítás mi�
att vált szükségessé, hogy az át�
lagkereset számításának mód�
ját átmenetileg szabályozza a 
kollektív szerződés. Ugyanis:
1988-ban az átlagkereset számí�
tásához az irányadó időszak 
alatt van nem bruttósítottan fo�
lyósított 1987. évi, és bruttósí�
tottan folyósított 1988. évi kere�
set is. A kétféle keresetet azo�
nos, bruttósított alapra kell át�
számítani.

Túlmunka, 
készenlét

A kollektív szerződés előző 
módosításánál a bruttósítás 
egyik alapelveként fogadtuk el, 
hogy „az új alapbér megállapí�
tása az 1987. évi főmunkaidős, 
rendszeres kifizetéseket tartal�
mazó nettó kereset alapján” tör�
ténjen. Úgy tartottuk helyes�
nek, ha a túlmunka jellegű dí�
jak (túlóradíj, önkéntes túlmun�
ka díja, készenléti díj) és a jutal�
mak az új bruttósított alapbére�
ket, azok arányát nem térítik el.

Természetesen ez az elv nem 
azt jelentette, hogy ezek a bér�
elemek nem bruttósodnak. 
A túlmunka és túlmunka jelle�
gű díjak számítási alapja vagy 
az alapbér, vagy az átlagkere�
set. Vagyis: ha az alapbért, illet�
ve az átlagkeresetet bruttósítot- 
tuk, akkor automatikusan ezek 
a díjazások is „bruttósodnak”. 
Ez valóban így van, azonban a 
bruttósodás ilyen mértéke nem 
nyújt kellő fedezetet a rendsze�
res keresetet meghaladó túl�
munkadíjak adóigényére.

E problémákról — a dolgozók 
jogos észrevételei alapján —

már január második felében tu�
domásunk volt. Az azóta eltelt 
időben kerestük a kérdés jog�
szabályi kereteken belüli lehet�
séges megoldását.

Megoldásként a vitaanyag a 
következőket tartalmazza;

■ a túlóradíjazásnál jog�
szabályi lehetőség van arra, 
hogy a progresszivitás általános 
mértékénél magasabb mértéke�
ket állapítson meg a kollektív 
szerződés. A megoldáshoz tehát 
úgy juthatunk el, ha a 25, 50 és 
100 százalékos pótlékokat emel�
jük.

Az emelés mértékének meg�
határozásához postaszinten 
vizsgáltuk a túlórák szerkeze�
tét, az egyes progresszív sávok 
közötti megoszlását. E vizsgálat 
eredményeként a progresszív 
mértékekre a következőt alakí�
tottuk ki: a túlmunkaidő első 
két órájára a 25 helyett 40 szá�
zalék, második két órájára az 
50 helyett 60 százalék, az ötö�
dik órától kezdve a 100 helyett 
120 százalékos legyen a pótlék 
mértéke.

A  legtöbb postaszervnél, ahol 
a túlórák struktúrája nem tér el 
jelentősen a postai átlagtól, a 
mértékek a problémát megold�
ják. Vannak azonban olyan 
szervek, amelyeknél a túlmun�
kaidő szerkezete jelentősen el�
tér a postai átlagtól. E posta�
szerveknél a progresszivitás 
mértékét tovább szükséges 
emelni. Ezért a kollektív szerző�
dés lehetőséget ad majd arra, 
hogy e helyi sajátosság a függe�
lékben rendeződhessen. Vagyis: 
a kollektív szerződésben meg�
határozott új mértéknél maga�
sabb százalékú pótlékokat is 
megállapíthat a függelék.

■ A készenléti szolgálat dí�
jazására a jógii keret maximum 
az átlagkereset 50 százalékáig 
ad lehetőséget.

Ennek alapján: a lakáské�
szenlét 20 százalékos mértéké�
nek felemelésére a jogi keretek 
lehetőséget adnak. Számítások 
szerint a mérték 30 százalékra 
történő felemelése a problémát 
rendezi;

A munkahelyi készenlét je�
lenlegi mértéke a jogszabályi 
lehetőséget kihasználja, tehát 
ebben az esetben az eddigiek�
ben alkalmazott módszer nem 
követhető. Valami más megol�
dást kellett keresni. Bonyolítja 
a helyzetet az is, hogy vannak 
területek, ahol a munkahelyi 
készenlétbe nem minden dolgo�
zó vonható be. Végül is két 
megoldás kínálkozik. A két 
megoldás közül helyben kell 
dönteni a sajátosságok figye�
lembevételével. Ez a két megol�
dás a következő:

□ ha a munkahelyi készen�
léti szolgálatban a kollektíva 
valamennyi dolgozója részt 
vesz, akkor az alapbér megfele�
lő emelésével az adókülönbözet 
rendezhető. Ebben az esetben 
ugyanis a jelenlegi alapbérará�
nyok nem sérülnek helyrehoz�
hatatlanul. E megoldás képzel�
hető el például a rádió- és tele�
vízióadó-állomások folytonos 
szolgálatot teljesítő dolgozói 
esetében;

□ ha a munkahelyi készen�
léti szolgálatban a kollektívá�
nak csak egy része vesz részt, 
akkor helytelen lenne, ha e 
többletmunka vállalása a jelen�
legi alapbérarányokat eltéríte�
né: vagyis az előző módszer 
nem alkalmazható. Egyetlen 
megoldásként a munkahelyi 
készenléti díjazást is magában 
foglaló ügyeleti átalányra való 
áttérés kínálkozik. Az átalány 
kialakításánál tekintetbe kell 
venni elsősorban a dolgozó által 
éves átlagban teljesített havi 
készenléti órák számát, majd a 
kisebb tartalmú túlmunkavég�
zés díját is.

A javasolt megoldásokból kö�
vetkezik, hogy a helyes mód�
szer kiválasztásánál, az egyes 
dolgozók alapbéremelésénél, il�
letve a személyre szóló átalány 
megállapításánál nagyon körül�
tekintően kell eljárni. Az alap- 
béremelésnél a szakszervezeti 
bizalminak egyetértési joga 
van. Célszerűnek látszik azon�
ban az érdekelt kollektíva rész�
vétele a konkrét megoldás ki�
alakításában, a részletes megis�
mertetés és elfogadtatás céljá�
ból.

Tekintettel arra, hogy a prob�
léma megoldásának egy része 
számításon alapul, másik része 
helyi döntési hatáskörbe tarto�
zik, a postaszervek felé intézke�
dés történt a kérdés soron kívü�
li rendezésére. A kollektív szer�
ződés új díjazási mértékeit és a 
helyi döntésnek megfelelő új dí�
jazást visszamenőlegesen, ja�
nuár 1- jétől kell alkalmazni.

Tóth Pálné

*

A Postások Szakszervezete 
számol azzal, hogy a viták so�
rán a dolgozók egyre szélesebb 
köre ismeri meg a kollektív 
szerződést, az abban foglalta�
kat, s szabályainak kritikus ér�
tékelésével, a szabályok és a 
gyakorlat összevetésével, jogos 
észrevételeikkel, javaslataikkal 
segítik annak további formálá�
sát.

Megfelelni a tagság bizalmának
A Postások Szakszervezeté�

nek Titkársága a Szegedi Posta- 
igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Bizottságának rendezésé�
ben február 18—19-én Baján 
tszb-titkári értekezletet tartott, 
a 13 függetlenített titkár részvé�
telével. A munkaértekezleten 
az alábbi témákat tárgyalták 
meg.

A szakszervezeti mozgalom  
megújulásának keretében:

— az érdekvédelem, érdek- 
képviselet elemzése, továbbfej�
lesztése,

— a szakmai rétegek, a mun�
ka- és rétegbizottságok munká�
jának áttekintése, továbbfej�
lesztésének lehetőségei,

— a választott tisztségvise�
lők jogvédelme,

— a Postások Szakszerveze�
tének kibontakozási programot 
elősegítő agitációs munkája.

A szakszervezet gazdálkodá�
sa és költségvetése kapcsán:

— a szervezettség és a tagdíj- 
bevétel alakulása,

— a szakszervezet költségve�
tése, a tagdíjbevétel és a jóléti 
alap felhasználása, továbbfej�
lesztése,

— a gazdálkodás nyitottsága, 
nyilvánossága.

Egyéb időszerű kérdések:
— a bruttósításban való 

szakszervezeti részvétel,
— a postán alkalmazott bér�

rendszer áttekintésének előké�
szítése, javaslat a továbbfejlesz�
tésre,

— a szocialista munkaver- 
seny-mozgalom áttekintése,

— a szakmai anyagokhoz ké�
szített szakszervezeti állásfogla�
lások rendszere, tapasztalatai.

A résztvevők egyöntetűen 
hangsúlyozták, hogy a szak�

szervezeti munka minden fázi�
sának a tagság érdekvédelmét 
és érdekképviseletét kell szol�
gálnia.

Tovább kell növelni a vezető 
testületek nyitottságát, és az ott 
folyó munka nyilvánosságát. 
A nyilvánosság a tagság részé�
ről jelentkező igény, ugyanak�
kor a mozgalmi munka haté�
konyságának biztosítéka.

A munka értékelésénél erősí�
teni kell az önkritikát. Nem sza�
bad teret engedni az egymásra 
és a felfelé mutogatásnak.

A szakszervezeti sajtóban és 
a területi kiadványokban mar�
kánsabban kell vállalni a konf�
liktusok megjelenítését, egyide�
jűleg a kompromisszumokig va�
ló eljutás folyamatának bemu�
tatását.

A tszb-titkári értekezlet lé�
nyegi megfogalmazása volt,

hogy az érdekvédelmi és érdek- 
képviseleti munkát nem csak 
úgy általában és általánosság�
ban kell végezni, hanem min�
den egyes konkrét esetben.

A tagság bizalmát csak akkor 
tudjuk megtartani, ha a dolgo�
zók nap mint nap egyéni gond�
jaikban is maguk mellett tudják 
a szakszervezet segítségét, ere�
jét, súlyát.

Ebben az esztendőben kerül 
sor a két kongresszus közötti 
félidős számvetésre. Munkán�
kat a tagság a fentiek alapján is 
minősíti.

M. F.
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Fiatal Szakszervezeti Tagok!
A közelmúltban a társadalom különböző csoportjai, tag�

jai javaslatokat juttattak el több társadalmi szervezethez és 
a tömegkommunikációs szervekhez az 1848—49-es forra�
dalom és szabadságharc mártírjainak méltatására, emlé�
kük megörökítésére.

Az állampolgári kezdeményezések összefogására társa�
dalmi bizottság alakul. A KISZ Központi Bizottsága — e 
megalakuló kuratórium munkájának segítésére — felaján�
lotta szervezeti eszközeit, közzétette az erre a célra rendel�
kezésre bocsátani szándékozott pénzeszközök kezelésére 
elkülönített „Emlékműalap” (MNB 235-90172-5215) bank�
számlaszámot.

A SZOT Országos Ifjúsági Tanácsa 1988. február 24-i 
ülésén úgy döntött, hogy támogatja a kezdeményezést, és 
kéri a fiatal szakszervezeti tagok közreműködését a nemes 
cél megvalósításához.

A szakszervezeti mozgalom korábbi hagyományait foly�
tatva szeretnénk, ha a fiatal szakszervezeti tagok, az ifjúsá�
gi tagozatok és tanácsok aktivitásukkal segítenék az em�
lékhely létrehozását.

Segítsük elő, hogy az 1848—49-es forradalom és szabad�
ságharc mártírjainak hősi helytállását megörökítő központi 
emlékhely minél előbb megépüljön!

SZOT Országos Ifjúsági Tanács

A „jellemtelen”
Talán még az öreg minden�

tudó Vargáné sem tudná meg�
mondani, mikor kerültek a Sza�
kai lányok a faluba. A malom�
mal, de még a Tiszával sem le�
hetnek egyidősek, hiszen a 
malmot alig 50 éve építette az 
öreg Dávid Ferenc, a Tisza meg 
nem is itt, a falu alatt folyt va�
lamikor. A Szakai lányok korá�
ról csak ők maguk adhatnának 
felvilágosítást, ámbár ez a ta�
pintatlan érdeklődés aligha 
lenne ajánlatos, mert jaj an�
nak, akit ők a nyelvükre vesz�
nek. Tartott is tőlük az egész 
falu: a tanácselnöktől a téesz-  
elnökig mindenki jó előre na�
gyot köszönt nekik. Erzsi volt 
az idősebb, Manci a fiatalabb. 
Erzsi a postán felvételes volt, 
Manci a pénztáros, egyben hi�
vatalvezető. Ő, a fiatalabb lett 
a vezető. Még az udvarlójuk 
sem tudta volna megkülönböz�
tetni, melyikőjük az idősebb. 
Udvarló? Nem járt hozzájuk 
soha férfi a Szakács Palin kí�
vül, az is csak a postáért, ha 
hetenként kétszer bejött a szeg�
egyházi majorból. Agronómus 
a tsz- ben. Csak beköszönt, át�
vette az újságokat, leveleket és 
már ment is.

— Te, Manci! — nézett fel a 
csomagok közül Erzsi. — Itt 
egy levél. Nekünk szól. ír t a 
Géza.

— No! És mit írt?
— Azt, hogy leküldené a kis 

Marikát. írja, ráférne a gye�
rekre egy kis pihenés a szün�
időben, jövőre már érettségi�
zik. És azt is írja, hogy nem ro�
koni szívességről van szó, meg�
fizet érte.

— Hát — húzta el száját 
Manci, motoros gyorsasággal 
pörgetve ujjai között a pénzkö-  
teget — majd rendbe hozzuk 
az udvari szobát. Rokonunk, 
kötelességünk is segíteni. Csak 
nehogy felfordulást csinál�
jon . . .

Egy hét múlva meg is érke�
zett a csendes, szelíd kis ven�
déglány. Akár az árnyék, su�
hant ide- oda, segített a takarí�
tásban, a főzésben. Erzsi még a 
postára is befogadta, mert 
ugye a legjobb pihenés, kikap�
csolódás: a munka.

A szegegyházi agromónus, 
Szakács Pali egy napon újra 
megjelent, átvette az újságo�
kat, leveleket, és nem indult, 
mint azelőtt, hanem csak állt, 
sóvárgó szemmel leste a szőke 
hajú, kék szemű kis teremtést. 
Leült, elolvasta az újságokat, 
közben a kislányt figyelte. És 
ami eddig még soha, de soha 
nem történt, Szakács Pali más�
nap, harmadnap megint bejött 
Szegegyházáról — a postáért. 
Aztán mindennap jött: levelet, 
pénzt adott fel, és egyúttal 
„szót vá lto tt” a kis Marikával.

*

— Manci! . . . Alszol?
— Nem! Nem tudok elalud�

ni!

— Téged is ez a Szakács Pali 
izgat?

— Látom, amit látok, Erzsi! 
Eddig észre se vett bennünket, 
most meg mindennap a nya�
kunkon ül.

Hosszú csend következett. 
A ztán csattanás: egy leütött 
szúnyog lelte halálát Erzsi ar�
cán. Manci felgyújtotta az éjje�
lilámpát.

— Te Erzsi! Tenni kéne vala�
mit, de okosat. És én már tu�
dom is, hogy mit. — S megbe�
szélték.

Reggel első dolga volt Manói�
nak, hogy a kis Marika elé áll�
jon:

— Marikám, én a javadat 
akarom. Nem szeretem, hogy 
ez a Szakács Pali annyit mász�
kál itt!

— Miért, Manci néni?
A vénkisasszony köhintett:
— Tudod kislányom, ez egy 

megbízhatatlan fiatalember. 
Végigudvarolta az egész kör�
nyéket.

— A z nem lehet, Manci néni 
kérem, és ne is tessék ilyet 
mondani, mert a Pali jó gye�
rek, becsületes, őszinte, nem 
hazudós és . .  .

— Lárifári, m it tudod te, 
milyen jellemtelen alak. Én 
csak a javadat akarom. Te nem 
idevaló vagy, én jobban isme�
rem. Agronómus, tele van 
pénzzel, s mind a lányokra köl�
ti.

A kis Marika maga elé né�
zett szomorúan, sötéten.

Délelőtt betoppant az agro�
mónus. A felvételes vénlány, 
Erzsi hangja csupa méz volt:

— Nézze, Pali. Bele kell szól�
nom a dolgukba!

— Tessék? Mit tetszik mon�
dani, Erzsiké?

— Maga meg a Marika . . . 
mert én sajnálom magát, lá�
tom, hogy maga szereti azt a 
lányt, éppen ezért szólok. Mert 
tudomásul kell vennie, Pali, 
hogy Marikának már van vőle�
génye!

Szakács Pali három napig 
nem jelentkezett. A harmadik 
napon egy kisfiú nézett be az 
ablakon:

— Csókulom! A szegegyházi 
téesz postájáért jöttem.

A gyerek a küldeményekkel 
elszaladt, Marika szemében 
egy- egy csillogó briliáns jelent 
meg.

— Látod, látod — simogatta 
meg a kis vendéglány szőke ha�
já t Erzsi, a vén postáskisasz-  
szony, majd nyugtatni akaró 
vijjogó hangon hozzátette: — 
Mondtam én neked, kislá�
nyom, hogy ilyen alak ez . .  . 
Jellemtelen!

A vén Manci is odakárogta:
— Az! Jel- lem- te- len!

Dénes Géza

Mint arról lapunk novemberi 
számában már tájékoztattuk ol�
vasóinkat, a SZOT titkárságá�
nak határozata alapján az el�
múlt év december 31-ig vala�
mennyi művelődési otthonban, 
klubban és tartós művelődési 
közösségben újjá kellett alakí�
tani a társadalmi vezetőségeket.

Ezúttal arról szeretnénk be�
számolni, hogyan zajlottak le a 
választások a klubokban, tartós 
kisközösségekben és milyen fel�
adatok várnak a megújított ve�
zetőségekre.

A választásokat nem tudták 
mindenütt a kitűzött határidőig 
megtartani, volt, ahol csak 
1988 első heteiben került sor a 
tisztújításra. (Ahol pedig egy 
évnél nem régebben választot�
tak vezetőséget, és azok alkal�
masnak bizonyultak, ott nem 
tartottak választást.) A válasz�
tásokat általában klubnapokon, 
vagy valamilyen rendezvénnyel 
összekötve tartották. Meghív�
ták a fenntartó, a támogató 
szervek képviselőit, a közösség 
munkája iránt érdeklődőket.

A tisztújítás együtt járt a vég�
zett munka felsorolásával, érté�
kelésével is — azután került sor 
a társadalmi vezetőségek újjá- 
választására. Az új vezetőségek 
tagjai a közösségek „törzstag�
jai”, a programokat rendszere�
sen látogatók köréből kerültek 
ki. Sok helyen újból megválasz�
tották a régi vezetőség tagjait. 
Ahol viszont formálisan műkö�
dött csak a vezetőség, új tago�
kat választottak. Olyanokat, 
akik készek cselekvőén közre�
működni a közösségek életének 
formálásában, a kitűzött felada�
tok megvalósításában.

Tapasztalataink szerint a tár�
sadalmi vezetőségek munkájá�
ban jelentős eltérések mutat�
koztak. A régi vezetőségek első�
sorban azokban a közösségek�
ben dolgoztak eredményesen,

ahol demokratikusan, a tagság�
gal élő kapcsolatot kialakítva, 
véleményük, igényeik figyelem- 
bevételével végezték munkáju�
kat.

A tagság közvetlen érdekelt�
sége, „ellenőrzése” a tartós kö�
zösségekben volt a legerőtelje�
sebb — a gyakori találkozások, 
programokon való rendszeres 
részvétel miatt. Ebből is követ�
kezik, hogy a klubok és tartós 
művelődési közösségek vezető�
ségi tagjai közül sokan ismét 
megfeleltek választóik bizalmá�
nak.

Az elkövetkező években a 
kulturális intézmények műkö�
dési feltételeinek javulása nem 
várható, az eddiginél nehezebb 
feltételek, körülmények között 
még fontosabb, felelősségtelje�
sebb munka vár az újjáalakított 
társadalmi vezetőségekre.

Tevékenységük során mozdít�
sák elő a társadalmasítás, a de�
mokratizmus bővítését a műve�
lődésben, a közösség rendsze�
res látogatóinak, tagjainak kép�
viseletében működjenek közre 
a munka tartalmi, formai, mód�
szertani megújításában, a gaz�
dálkodás eredményességének 
javításában. Fokozottan vegyék 
figyelembe a helyi sajátosságo�
kat, az élet- és munkakörülmé�
nyekhez igazodó művelődési 
igényeket; kötődjenek a politi�
kai, gazdasági-szakmai, szak- 
szervezeti feladatokhoz.

Munkájuk hatékonyabbá té�
teléhez eddigi jogkörüket a 
SZOT titkársága önálló kezde�
ményezési jogkörrel bővítette. 
Természetesen a jogok érvénye�
sítése mindig a tagok többségé�
nek egyetértésével történhet.

Az újjáválasztott társadalmi 
vezetőségeknek sikeres és ered�
ményes munkát kívánunk az el�
következő öt évre.

B. M.

A M ai M a g a z in .. .
„Fel kell venni a harcot Ram-  

bóval, a lézerpisztollyal, a mo�
dem dzsungelharc műanyag 
eszközeivel és fröccsöntő kis�
iparosok műhelyeiből tonna�
szám kikerülő egyéb szemét�
tel.” A szakszervezetek képes 
folyóirata a Szórákaténusz Já�
tékműhely és Múzeum munka�
társai között találta meg azokat, 
akik ezt a harcot vállalják. 
Amíg vasárnap délelőtt otthon 
a tévében Linda sikít és rúg, 
vagy rummal átitatott kalózok 
hasítják szét egymás fejét szí�
nesben, a játékműhelyben a 
gyerekek agyagoznak, szőnek, 
fonnak.

Jó üzlet-e a lízing? Milyen 
arcvonalakon dúl a plakáthábo�
rú? Milyen szerepük volt Clark 
Gable életében a nőknek? Léte�
zik-e szovjet popzene?

Csak néhány kérdés azok kö�
zül, amelyekre a Mai Magazin 
márciusi számából választ kap�
hatunk.

Megtudhatjuk azt is, hogy né�
ha még a szorongás, a szerelmi 
bánat is hizlal, s hogy a busa jó�
tékony, az érelmeszesedést gát�
ló, szívinfarktust megelőző 
gyógyhatásáról mi a szakembe�
rek véleménye, s hozzá néhány 
recept: többek között hogyan 
készítsünk busát tejfölösen, len- 
gyelesen, vajdasági módra.

Együttműködési megállapodás
A Magyar Posta a hazai táv�

beszélő-hálózat fejlesztési céljai 
között digitális tároltprogram- 
vezérlésű távbeszélő központok 
telepítését is elhatározta.

Az ezzel kapcsolatos üzemel�
tetési, fejlesztési feladatok szer�
vezett megvalósítása, a postai 
és állami oktatási célok elérésé�
nek segítésére a Magyar Posta 
elnöke és a győri Széchenyi Ist�
ván Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola főigazgatója

megállapodást írt alá a főiskola 
területén telepítendő digitális 
tároltprogram-vezérlésű fejlesz�
tő-oktató központ elhelyezésé�
re, üzemeltetésére.

Az ünnepélyes aláíráson je�
len voltak a főiskola érdekelt 
vezetői és a társadalmi szervek 
képviselői is. A Magyar Posta 
részéről megjelentek a szakte�
rületek és az érintett postaszer�
vek vezetői.

— sallai —

A bűnbe esett ember
Nyugdíjasélete kezdetén csa�

ládjának többször is mondta: 
Nem szereti a tétlenséget. Ke�
res magának valamilyen mun�
kát. Olyankor a lánya ráför�
medt: Sehová nem mész. Utá�
nunk rendbe teszed a lakást. 
Aztán bevásárolsz. Később pe�
dig kisétálsz a Ligetbe . . . Ele�
get dolgoztál életedben.

Az ősz hajú, sovány Török 
Gergely harmincöt évig dolgo�
zott a közlekedésben. Előbb ka�
lauz, később pedig villamosve�
zető volt. Mindvégig kiváló 
szorgalommal. Nyugdíjából ha�
vonta ötszáz forint zsebpénzre 
telt. Ez sokáig elég is volt. Az�
tán ahogy telt, múlt az idő, egy�
re jobban megkedvelte a közeli 
italboltot. . .  Nem barátkozott, 
csak hallgatózott, nézelődött, és 
ivott. Mindig fehér bort. Napon�
ta háromszor-négyszer elballa�
gott a közeli sarokra. S az öt�
száz forint zsebpénz most már 
tíz nap alatt elfogyott.

Második napja egy fillérje 
sem volt. Gyötörte a szomjúság. 
Topogott az előszoba közepén 
és töprengett: honnét szerezzen 
legalább egy százast? Nagyon 
kívánta a bort. Egyszer csak vil�
lant az agyában valami. Sietett 
a szobába. Megállt a sublót 
előtt, és a felső fiókot kihúzta, 
amelyben zoknik és alsóruhák 
sorakoztak. Betapintott a sarok�
ba. Szögletes fémdobozt talált. 
Reménykedve kinyitotta: régi, 
rossz zsebórák és karórák ösz- 
szevisszaságban. Csalódással 
dödögte: „Ezek a kutyának sem 
kellenek.” Bánatosan ballagott 
vissza az előszobába. Álldogált, 
és merev arccal bámult maga 
elé a semmibe. Majd idegesen 
gyűrte, masszírozta sovány, 
csontos arcát. Nagyon kívánta a 
bort.

Később benyitott a fürdőszo�
bába és nézelődött. Fönt, a ma�
gas polcon, a púderosdobozok 
között picike, kék doboz ült. Ez 
a valami máskor is a szemébe 
tűnt már, de nem törődött vele.

Mos) fürge mozdulattal érte 
nyúlt, kíváncsian forgatta, majd 
kinyitotta. Nagyon meglepő�
dött: gyűrű volt benne, piros 
köves aranygyűrű. Jókedvűen 
mosolygott és motyogta: nyolc�
tíz gramm lehet. Az pedig 
négy-ötezer forint.

Sokáig nézegette és emléke�
zett: Éva lánya kapta annak 
idején a bérmaszüleitől. A ka�
bátzsebébe csúsztatta, és balla�
gott ki a folyosóra. A három�
emeletes házban csend volt. El�
sétált a lépcsőházig, s közben 
töprengett: ha majd Éva keresi 
a gyűrűt, mit mondjon neki? 
Különös gondolat éledt benne: 
valakit behív a lakásba és arra 
majd ráfogja .. .

Áthajolt a korláton és nézett 
lefelé a kapu alá. Föltekintett az 
emeletre is. Sehol semmi moz�
gást nem észlelt. Tovább ácsor�
góit, és várta; hogy az a valaki 
majd jön. Egyszer csak lépése�
ket hallott a fölső emeleten. 
Szorongva figyelte a lépcsőket. 
És a kanyarodóban előbukkant 
a szőke hajú kézbesítő, vállán a 
nagy táskával. Török Gergely 
apró lépésekkel topogott elébe. 
Idegesen kapkodta a fejét, félt a 
postásra nézni. Jó előbb meg�
villant benne az a gondolat: 
esetleg a szeméből kiolvassák a 
hazugságát? Abból pedig baj le�
het. Mozgatta hát a fejét, és alá�
zatos hangon motyogta: „Kéz�
besítő úr, legyen szíves, jöjjön 
és szagoljon be a fürdőszobába! 
Én gázszagot érzek.” A fiatal 
kézbesítő postás meghökkent: 
Török bácsit ilyen reszketős ál�
lapotban még nem látta. Fur�
csán imbolyog a feje, és a sze�
me mintha csukva lenne. Azt 
gondolta: biztosan nagyon föliz�
gatta magát a gáz miatt. Szó 
nélkül utánament a fürdőszobá�
ba. S ahogy a küszöböt átlépte, 
szaglászott. Semmi különöset

nem érzett. Beljebb lépett, to�
vább szimatolt, de gázszagot 
nem érzett. Kis ideig még bent 
topogott. Aztán határozottan 
mondta: „Tessék megnyugod�
ni. Nincs itt semmi gázszag.” 
Elköszönt. És ballagott a lép�
csőkön lefelé.

Török Gergely megkönnyeb�
bülten ült a fürdőkád szélén, 
zsebéből kivette a picike do�
bozt, és nézegette a piros köves 
aranygyűrűt. Most már bizako�
dott: a gondolata teljesül. Be�
zárta az ajtót és sietett az utcá�
ra. A Népköztársaság útján a 
Liszt Ferenc tér után befordult 
az egyik kapu alá, és baloldalt 
az első nyitott ajtó előtt megállt. 
Mindjárt másodiknak követke�
zett. Az üvegfal mögött baju�
szos férfi ült, és közömbös te�
kintettel figyelte az alsó nyílás�
ban matató vékony ujjakat. 
A fehér műanyag tányérból ki�
vette a gyűrűt, és a nagyító alá 
tartotta. Vizsgálta. Rátette a 
mérlegre. Majd határozottan 
mondta: „Kettőezer-ötszáz”.
Visszatette a tányérba; és vára�
kozó tekintettel ült mozdulatla�
nul. Török Gergely csalódással 
meresztgette a szemét, kezébe 
fogta a piros köves gyűrűt és 
dühösen dohogott: „Hogyisne! 
Féláron nem adom.” Rázta a fe�
jét miközben kifelé ment. A Jó�
kai téren ballagott, amikor 
megvillant benne egy gondolat: 
a Lenin körúton bemegy a 
presszókba, és majd árulja a 
gyűrűt.

A Nyugati Pályaudvar felé 
vette útját. Az Aradi utcánál 
járt, amikor hirtelen mást gon�
dolt. Előbb a postára megy, és 
panaszt tesz a kézbesítőre. 
Megállt, és magában rakta ösz- 
sze a szavakat, amit a postán 
majd mond: „Behívtam a lakás�
ba a kézbesítőt, hogy a fürdő�
szobában segítse megállapítani

a gázszagot. Akkor tűnt el az a 
picike doboz, amiben az arany�
gyűrű volt.”

A postahivatalban a lift előtt 
nők és férfiak sorakoztak. Tö�
rök Gergely mögéjük állt és iz�
gatottan várakozott. Menet köz�
ben kérdezte a panaszirodát. 
A liftesfiú hangosan hadarta az 
ajtószámot. Még pár szót váltot�
tak . . .  Garai Tibor osztályve�
zető állt a folyosón, várt valakit, 
s figyelte a liftet, így hallotta az 
iménti beszélgetést. Odalépett 
hát Török elé, és mosolyogva 
kérdezte: „Valami baj van?” 
A sovány ember meghökkent. 
Nem mert a szemébe nézni. Ab�
ból esetleg baj lehet. Épphogy 
fölpislantott, ősz fejét lesunyta, 
és amit útközben kiagyalt, aka�
dozva elmotyogta.

Az osztályvezető tűnődve 
nézte az izgatottan topogó em�
bert. Azt gondolta: beteg, vagy 
nagyon megviselte a gyűrű�
eset? Megkérdezte a lakáscí�
mét. Török előbb zsebkendőt 
húzott elő, kifújta az orrát, az�
tán halkan motyogta: „Almavi�
rág utca négyes szám.” Mikor 
beszélt, valahova a fal mellé bá�
mészkodott. Garai döbbenten 
.nézte, és az jutott az eszébe, en�
nek az embernek az idegeivel 
baj van. De vajon, miért nem 
néz a szemembe? Gyanús. Ta�
lán nem is igaz, amit elmon�
dott?

Kezét az öreg vállára tette, és 
meleg hangon kérdezte: „A sző�
ke hajú fiatal kézbesítő járt 
ott?” Török idegesen rázta a fe�
jét és azt dödögte: „Szőke vagy 
fekete, nem mindegy? Az előbb 
már mondtam, a kézbesítő pos�
tás ellopta az aranygyűrűt.” Ép�
pen csak fölpislantott, és a feje 
jobbra-balra billegett. Garai kö�
zömbös tekintettel nézte, majd 
behívta az irodába, s széket tolt 
melléje. Sietett a mikrofonhoz.

P ostás D olgozó 4

Bizalom  —  öt évre



Tavaly augusztustól dolgo�
zom a Postás Művelődési Köz�
pontban klubelőadóként. A klu�
bok és baráti körök közül nyolc 
tartozik hozzám, a gyerekklub�
tól kezdve a szakmai klubokon 
át a nyugdíjasklubig. Szeretem 
mindegyiket, de bevallom, igazi 
kedvencem a Postás Kertbará�
tok Köre. Igaz, kissé elfogult 
vagyok irántuk, lévén magam 
is kertbarát, s ez indokolja majd 
ezt a talán megbocsátható elfo�
gultságot.

A kör mintegy húsz éve mű�
ködik, kiegyensúlyozottan ma�
gas színvonalon, 120 fős tagság�
gal, melynek 80 százaléka pos�
tás dolgozó. A kör tagjainak 
majdnem a fele alapító törzstag. 
Közéjük tartozik az idén 80 
éves Halmi Sándor elnök, aki 
az alakulástól tölti be ezt a 
posztot, a tagság teljes megelé�
gedésére. 15 éve vezeti a kör 
munkáját dr. Cser cser Péter, 
aki ismereteit, kapcsolatait a 
kör hasznára kamatoztatja, 
mint titkár.

Hogy mi az, ami ezt a sok em�
bert hosszú évek óta összefog�
ja? A természet, a kertészkedés 
szeretetén túl az a sok ismeret, 
változatos program és baráti 
légkör, ami a kör sajátja.

Mit nyújt a kör tagjainak?
Országos, nem ritkán világhí�

rű szakemberek előadásait, me�
zőgazdasági feldolgozóüzemek,

Kertbarátok
gyárak látogatását, téeszek, ál�
lami gazdaságok megtekinté�
sét, melyek során megismer�
kedhetnek a kertészet legkor�
szerűbb, leghatékonyabb mód�
szereivel. Állandósult a jó kap�
csolat a szomszédos szocialista 
országok kulturális centrumai�
val is, melynek révén betekin�
tést nyerhetnek az illető orszá�
gok kertészetébe is. Szervez a 
kör bel- és külföldi tanulmány- 
utakat híres arborétumokba 
(például a magyarokon kívül 
voltak Malonyán, Kassán, Ko�
lozsváron), nemzetközi kiállítá�
sokra (Pozsony, Olomouc — vi�
rágkiállítás, Erfurt, Markle- 
berg, Nyitra — kertészeti, Cesz- 
ké Budéjovice — mezőgazdasá�
gi kiállítás). Rendszeresen láto�
gatják mindezeken kívül az or�
szág múzeumait, helytörténeti 
gyűjteményeit is.

Nem csoda, hogy a kör ki�
emelkedő eredményeket ért el 
az elmúlt években. Évente részt 
vesznek az országos kertbarát�
kiállításokon és még nem jöttek 
vissza díjazás, vagy helyezés 
nélkül. Az ötévente megrende�
zendő országos mezőgazdasági 
és élelmiszer-ipari kiállításokon 
is mindig ott vannak a díjazot�
tak között.

1987-ben, a szőlő és a bor 
nemzetközi éve alkalmából ren�
dezett fővárosi borversenyen 
csapatban második helyezést, 
egyéniben pedig két első helye�
zést értek el. A zsűri döntése 
alapján egy tagunk, dr. Vágvöl-  
gyi Ferenc bejutott az országos 
döntőbe is.

Hát igen, a borverseny!
Minden évben derűs színfolt�

ja a kör életének ez a nemes ve�
télkedés. Most februárban ren�
deztük meg a tizenharmadikát. 
Huszonegy tag nevezett be 
57-féle borral: óborral, újjal, fe�
hérrel, vörössel, meggyborral. 
A zsűri, melynek elnöke dr. 
Gazdag László borszakértő 
volt, tisztaság, illat, íz, zamat 
szempontjából minősítette a bo�
rokat, majd közkézre, illetve 
közszájra bocsátotta őket.

Egy bort minősített a zsűri 
aranykategória szintűnek, hetet 
ezüstnek és ötöt bronznak. 
Vagyis országos mércével mér�
ve 13 bor ért el előkelő helye�
zést az 57-ből, ami szép ered�
mény, s mint tudjuk, a borszak�
értőknek tilos elfogyasztaniuk a 
megízlelt borokat, úgyhogy szi�
gorúbb mércével mértek, mint 
a tilalom hatálya alá nem tarto�
zó közönség.

Azért határoztam el, hogy 
megírom ezt az ismertetőt ró�
luk, mert lehet, hogy sok postás 
dolgozó nem tud létezésükről, 
pedig szívesen kapcsolódna be 
munkájukba.

Manapság a kertészkedés 
nem csak kedvtelés, hanem 
mind gazdaságilag, mind a va�
lóban egészséges életmód 
szempontjából a szó legszoro�
sabb értelmében létfenntartó 
szerepet tölthet be azok életé�
ben, akik olyan szerencsések, 
hogy kertjük van. Mint a leg �
ősibb foglalkozások egyike, 
olyan megnyugvást, sikerél�
ményt és szépséget adhat a 
meghajszolt városi emberek�
nek, amelyet mostanában gyak�
ran nélkülözünk.

A földbe vetett mag ugyanis 
többnyire kikel, virágot, ter�
mést hoz.

Kórósi Jolán

Bekapcsolta: „Sáfrány István 
kézbesítő, ha bent van, azonnal 
jöjjön az irodába!” Továbblé�
pett és leült az íróasztalhoz. 
Rendetlenséget látott. A ceru�
zákat és tollakat rakta a helyük�
re. Aztán az újságokat hajtogat�
ta össze és tette egymásra. Azt 
gondolta, kiteszi a makulatúra 
tetejére. Fölmarkolta és vitte ki�
felé. Menet közben tekintete rá�
röppent a felső újság nagy feke�
te betűire: Hazugságvizsgáló 
gép. Reggel olvasta. Megmoso�
lyogta. S hogy letette az újsá�
gokat, érdekes gondolat éledt 
benne: ezt a sunyi embert 
mindjárt zavarba ejti. Vissza�
ment az irodába. Középen meg�
állt és töprengett. Hogyan is 
csinálja? Tekintetét lassan vitte 
körbe, majd valamin megálla�
podott. Nézte a sarokban félig 
letakart csomagmérleget. . . 
Közelebb lépett és tovább néz�
te: formás, karcsú tartólábon, 
kerék nagyságú, üvegezett 
számlap. Lábával megnyomta a 
súlytartó közepét. A számok fö�
lött a piros mutató élénken tán�
colt.

Megjelent Sáfrány kézbesítő, 
s a tekintetük összefutott. Garai 
emelt a hangján, és rámutatott 
Törökre. „Ismered ezt az em�
bert?” Sáfrány mit sem sejtett, 
kedélyes hangon felelte: „Hát 
persze, hogy ismerem.” Neve�
tett és nézett Törökre. A tekin�
tetük nem találkozott. Garai föl�
állt, szemöldökét összébb húz�
va nézett Sáfrány szemébe, és 
határozottan közölte vele: „Ez 
az ember azt állítja, hogy a für�
dőszobájából aranygyűrűt lop�
tál!” A kézbesítőnek fehér lett 
az arca, a szeme kimeredt, és 
azt kiabálta: „Hazugság! Ép- 
pencsak körbeszagoltam és 
már jöttem is.” -  Török felé for�
dult: -  „így volt?” Arcán indu�
lat feszült, és kimeredt szem�
mel várta, hogy az válaszol. Te�
kintetük megint nem találko�
zott. Török bámult lefelé, a feje

mozgott, és azt dünnyögte. „Az 
a gyűrű pedig akkor tűnt el. Pi�
cike, kék dobozban volt.”

Rövid csend után az osztály- 
vezető odalépett a mérleghez. 
Megállt, és erélyes hangon kö�
zölte: „Vizsgálatot csinálok. Ha�
zugságvizsgálatot! Itt van ez a 
gép — s ráütött a rézkeretre. 
Kérem Török urat, fáradjon ide, 
és a gömbölyű tartólapra lépjen 
rá. Izgalmában nagyot léleg�
zett, s folytatta: — Vagy először 
a kézbesítő? Nekem mindegy.”

Szorongva, tágra nyílt szem�
mel nézte Török Gergelyt. 
Olyan gondolat éledt benne: ez 
a sunyi ember mindjárt a sze�
mébe vigyorog, és ő szégyen�
ben marad.

A kézbesítő értetlenül — de 
szó nélkül — bámult az osztály- 
vezetőre: hát ez egy mérleg . . .

Török fölállt, a feje remegett, 
idegesen nézte az ismeretlen 
valamit: hazugságvizsgálat?
Hallott már ilyesmiről. A pos�
tán ez már van? Gyomrába 
görcs nyilallt, s a testét forróság 
öntötte el. Kétségbeesetten to�
pogott: mit csináljon? Lassan az 
ajtó felé fordult, és alig hallha�
tóan így motyogott: „mindjárt 
jövök vissza, csak előbb pisi�
lek. ” Amikor a lába átcsúszott a 
küszöb fölött, megfordult és a 
tekintetét jobbra-balra röptette. 
A sok ajtó között nem tudott tá�
jékozódni.

Garai feszült izgalommal 
sompolygott Török után, s a fo�
lyosón akarva-akaratlanul ki�
buggyant belőle a szó: „Tessék 
visszajönni, itt van a WC!”

Török megtorpant. S már 
akart visszafordulni, amikor 
zörrent a bejárati ajtó, magas, 
barna hajú hölgy igyekezett be�
felé. Török föllélegzett: Végre 
tudja, hogy merre kell kimenni. 
Sietett is a kijárat felé. Az izga�
lomtól a látása elhomályosult. 
Közel volt már az ajtóhoz, ami�
kor hirtelen erőtlen lett a lába, 
és ő hasravágódott. A barna ha�

jú hölgy sietett hozzá. S a kö�
vetkező pillanatban mellettük 
volt Garai osztályvezető is.

A hölgy hátrébb lépett, és 
jártatta a tekintetét: az előbb 
gurulni látott valamit. . .  S már 
meg is találta. Mutatta a tenye�
rében a picike, kék dobozt. Az 
osztályvezetőnek tágra nyílt a 
szeme, a kezébe fogta a dobozt, 
majd óvatosan kinyitotta. És 
amikor megpillantotta a piros 
köves gyűrűt, felkiáltott: 
„Ugye, hogy nem lopta el a pos�
tás, hahaha!”

Török Gergelynek minden 
porcikája remegett, kezét az ar�
ca elé emelte. Nagyon szégyell- 
te magát. Rázogatta a fejét, és 
alig hallhatóan így sóhajtott: 
„Mit tettem? Ha ezt megtudja a 
családom.” Potyogtak a köny- 
nyei. Sírt.

Garai nézte, az arca komor 
lett, s arra gondolt: ennek az 
embernek lehet, hogy ez az első 
bűnbeesése? Egy kicsit azért 
megijeszti. Aztán visszaadja ne�
ki. Hangosan megszólalt: „Ve�
gye le a kezét az arcáról, és néz�
zen rám!”

A folyosó tele volt kíváncsis�
kodókkal. Többségük kézbesí�
tő. Török a kabátja ujját végig�
húzta könnyes arcán, szipogott, 
de nem nézett föl.

Garai sokáig nézte. Aztán 
erélyesebb hangon szólt. „Tö�
rök Gergely, utoljára kérem, 
nézzen rám!”

Török zsebkendőt húzott elő, 
arcát megtörölgette, s aztán las�
san fölemelte a fejét. S a tekin�
tetük összeszaladt. Garai mo�
solygott, és azt mondta: No vég�
re!” És nyújtotta neki a picike 
kék dobozt.' „Tessék. Most el�
megy és a helyére teszi.” Török, 
amikor a kezében érezte a pici�
ke dobozt, megrázkódott, majd 
ráborult Garai mellére, és zoko�
gott, olyan fájdalmasan, hogy 
abban a percben senki sem ha�
ragudott rá.

P. Kovács János

Postásarcok

„A posta mentette meg az életemet”
— A nyugdíjaslétbe bele�

szokni nem lehet. Nem tudok 
itthon tétlenül ülni, mindig talá�
lok valami munkát— mondja 
Dobos Ferenc, a gyöngyösi 1-es 
postahivatal hírlaposztályának 
volt vezetője, akivel négy éve 
találkoztam legutóbb. A szem�
üveges, kissé kopaszodó, már 
teljesen ősz hajú férfi nem so�
kat változott. Sorra mutatja 
hobbijának eredményeit: a sa�
rokban egy állólámpát, egy fa�
ragott falikart, kint az udvaron 
a műhelyt.

— Nincs miért panaszkod�
jam. Ugye ritka ez egy nyugdí�
jastól? Talán el sem hiszi, de én 
soha nem voltam elégedetlen. 
Mindig megelégedtem a kevés�
sel is. Van két gyermekem, egy 
fiú és egy lány. Itt vannak az 
unokáim. Szeretnek hozzánk 
járni. Nem okozott különösebb 
nehézséget az átállás, hiszen én 
mindig családcentrikus voltam. 
Feleségemmel együtt mentünk 
nyugdíjba, és mivel mindig har�
monikusan éltünk, nem érez�
zük összezártságnak együttlé- 
tünket.

Visszamegyünk a szépen be�
rendezett, barátságos szobába. 
Kávét iszunk tejszínnel, sok cu�
korral.

— Hát nem volt mindig ilyen 
édes az életem — mondja Do�
bos Ferenc. — Kilencediknek 
jöttem a világra. Én voltam a 
legfiatalabb a családban. 
1926-ban születtem, nem sok�
kal a gazdasági válság előtt. 
Szüleimnek nem volt könnyű a 
kilenc gyerek felnevelése. 
Apám a Mátra Vasútnál dolgo�
zott. Az iskola után fogalmam 
sem volt, mihez kezdjek. Elő�
ször természetesen a MÁV-hoz 
mentem el dolgozni, de 
1942-ben az egyik ismerősöm 
elintézte, hogy a postához ke�
rüljek. Akkoriban a posta be�

tonbiztos, nyugdíjas állás volt. 
Sokan örülhettek volna, ha oda 
kerülnek. Az is sokat jelentett, 
hogy a posta biztosította szá�
momra a katonaságtól való 
mentességet. Sok, velem egyko�
rú meghalt a háborúban. Nyu�
godtan mondhatom: a postának 
köszönhetem az életemet. Kas�
sára kerültem az egyéves posta- 
növendék-tanfolyamra, ahol 
igen jó tanáraim voltak. Jól 
megtanították a szakmát. Soha 
nem felejtem el a kassai évet. 
Teljes ellátást kaptam ingyen, 
és a tanulás sem volt nehéz. 
A közösségbe pedig hamar beil�
leszkedtem, hiszen nagy család�
ból jöttem. Jó eredménnyel vé�
geztem, és rögtön a gyöngyösi 
postára kerültem. Minden osz�
tályt megjártam. Voltam rovato- 
ló, levélirányító; akkoriban még 
vonalvizsgát is kellett tenni. 
Voltam pénzfelvevő, egyesített 
felvevő, távirat-kézbesítő is.

— Amikor felszabadultunk: 
éppen távbeszélő-szolgálatot 
láttam el. Mintha most is lát�
nám . .. Aztán másfél-két hétig 
nemigen lehetett kimenni az ut�
cára, de utána az első utam a 
postához vezetett. Itt összeverő�
dött öt-hat ember, aztán egyre 
többen, és elkezdtünk dolgozni. 
A hivatalvezető, aki politikailag 
„blamálta” magát, Nyugatra 
ment. Emlékszem, akkor a pos�
ta pincéjébe betelepült egy-két 
postáscsalád, ott laktak. Ké�
sőbb új főnökünkkel, Kelecsé-  
nyi Lajossal leltárba vettük a 
főpénztárban megmaradt érték�
cikkeket — nem sok maradt. 
Fel volt törve minden szekrény, 
nagy rendetlenség volt.

— Beletelt egy kis időbe, 
amíg rendet csináltunk. Eleinte 
az úgynevezett kis kariollal, 
azaz lovas kocsival dolgoztunk. 
Kinyitottuk a postát, felvettük a 
leveleket. Néhány hónap múlva 
már táviratokat is továbbítot�
tunk. Ez hősi korszak volt. Nem 
csak leveleket hordtunk: men�
tünk vidékre, csereberéltünk, 
hoztuk a zöldséget, a húst; ösz- 
szeszedtük a távbeszélődróto�
kat: kis telefonközpontokat épí�
tettünk, és elhelyeztük egy-egy 
faluban. Aki nem élt akkor, az 
nem tudja, mit jelentett egyik 
napról a másikra létezni — hi�
szen a pénz akkoriban semmit 
vagy majdnem semmit ért. Em�
lékszem, az utolsó inflációs fize�
tésemből már csak egy liter 
bort tudtam volna venni.

— Negyvenhatra stabilizáló�
dott a helyzet. Jött az új forint,

megszerveztük a hagyományos 
postai részt. Ötven vagy száz fo�
rint volt a fizetésem, de tíz fo�
rintból akkor majdnem egy hét�
re való élelmet lehetett venni.

— Akkoriban örültünk, ha 
dolgozhattunk. Ezért nem is 
igen tiltakoztam, amikor hírlap�
felelős lettem 1951-ben. Mind�
össze ezernyolcszáz-kétezer elő�
fizető volt. Ennyit vettünk át a 
Lapterjesztő Vállalattól. Mielőtt 
azonban hírlapfelelős lettem, 
Pécsett elvégeztem egy tízna�
pos tanfolyamot, aztán felkeres�
tem a Lapterjesztő Vállalatot: 
megbeszéltük az egyesülést. 
Őket ugyanis a postához csatol�
ták. A vezetőn kívül mindössze 
négy-öt rikkancsuk volt. A főté�
ren volt egy fabódé, a templom�
mal szemben a Szvarek-féle pa�
vilon, a harmadik pedig itt volt 
a városi tanács sarkán, az is fa�
bódé. Amikor először odamen�
tem, és láttam, milyen kevés a 
munka, csak ennyit mondtam: 
ennyi az egész? Ilyen egyszerű?

— Aztán, ahogy teltek az 
évek, egyre több előfizetőt szer�
veztünk, egyre több újságot ad�
tunk el, de eleinte még a posta�
kézbesítők vitték a lapokat. 
Csak az ötvenes évek közepétől 
váltak külön a hírlapkézbesí�
tők. Emlékszem, az öreg Szva- 
rek gyalog járt ki a környező 
falvakba: Gyöngyössolymosra, 
Gyöngyöspatára. Csak ’52-ben, 
amikor a kis postahivatalokban 
is árusították már a lapokat, 
szorult ki a falvakból. Ötvenhat 
után felszabadultabb, nyugod- 
tabb lett az élet. Elmaradtak az 
életrajzírások. Úristen, hányat 
kellett írnom addig! És bennün�
ket is kezdtek jobban megfizet�
ni. Hetvenkettőben bevezették 
a kódszámos leszámolási rend�
szert: egyenletesen nőtt a ter�
jesztett lapok száma.

— Mit mondjak még? A gye�
rekeimet felneveltem. A fiam 
vegyész lett Debrecenben, a lá�
nyom magyar—orosz szakos ta�
nár. Még el-ellátogatok a postá�
ra, s ha nagyon megszorulnak, 
akkor a hírlapnál vállalok mun�
kát.

— Bejárok a postás nyugdí�
jasklubba is. Évente egyszer- 
kétszer elmegyünk kirándulni. 
Most már arra is ráérünk, hogy 
az Operába járjunk. Holnap 
például a Boleyn Annát nézzük 
meg. Ha pedig fáradtnak érzem 
magam, lemezről hallgatok ze�
nét. Hiába várja, hogy panasz�
kodjam: nincs mire.
-  Udvarhelyi András

tálból, talán a most bevezetett 
munkaidő-kedvezmény segít�
het ebben is. Idén lesz 20 éve 
annak, hogy az szb-titkári teen�
dőket ellátom. E hosszú idő 
alatt azt tapasztaltam, hogy ha 
valaki bajba kerül, mindegy ne�
ki, személyesen vagy távbeszé�
lőn keresik-e meg, csak azt 
érezze, hogy nincs egyedül a 
gondjával. Talán ezért is van az, 
hogy aki eljön közénk dolgozni, 
és a kezdeti nehézségek után 
gyökeret ereszt, az köztünk ma�
rad.

— Jelenleg dolgozóink 55-60 
százaléka a 30 év alatti fiatal. 
Ezért is nagyon fontosnak tart�
juk, és minden lehetséges esz�
közzel segítjük beilleszkedésü�
ket. Jómagam, aki 1954 óta dol�
gozom a hivatalban, s vezető

beosztásban 13 éve, több postás 
nemzedék felnövekedését és ki- 
teljesedését követhettem nyo�
mon. Megvallom, büszke va�
gyok némelyikükre, akik itt a 
hivatalban, vagy más postai te�
rületeken váltak vezetőkké. Ve�
zetői hitvallásom, hogy bízni 
kell az emberekben, saját dön�
téseikben, felelősségérzetük�
ben.

Makai László csak külön fag�
gatózásomra mondta el, hogy a 
hivatal kollektívájának szakmai 
munkáját most már hosszú idő 
óta jó minősítéssel ismerik el, 
az ő vezetői munkáját pedig 
legutóbb a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával honorálták.

Igaza van az olvasónak, ha e 
sorok olvastán nem talál semmi 
különöset. Valóban, mi sem ta�
láltunk semmi mást, csak tisz�
tes emberi helytállást, munkát. 
Jó lenne mindenhol „csak” 
ennyit látni és találni.

Meszlényi Ferenc

Bajai pillanatok
Baja Dél-Magyarország han�

gulatos kisvárosa. A főposta 
szecessziós épületét 70 évvel ez�
előtt adták át a közönségnek. 
Ma 148 postás munkahelye a 
Baja 1-es körzeti postahivatal.

Reitmann Ferenc kszb-titkár- 
ral és Makai Lászlóval, a ha�
todosztályú hivatal vezetőjével 
beszélgettünk a postáról, a pos�
tásokról:

— Itt nálunk Baján az 1-es 
hivatalban és a 17 körzeti hiva�
talban se jobbak, se rosszabbak 
a körülmények, mint a posta 
más forgalmi területein — adja 
a választ a hivatal vezetője első 
kérdésemre. Ezen a környéken 
mindig is dolgos, szorgalmas 
nép lakott. Napjainkban a kül�
ső körülmények is segítenek 
munkaerőhelyzetünkön. Ma 
megint érték a biztos postai ke�
reset. Hosszú időn keresztül 
gond volt a hírlap- és távirat- 
kézbesítőknél a létszámmal, 
most válogathatunk a jelentke�
zők közül.

— Természetesen a megvál�
tozott külső körülmények min�
den negatívuma ugyanúgy 
érinti a postás dolgozókat is — 
folytatja a gondolatot a kszb tit�
kára. — Mutatja ezt elsősorban 
a különböző segélyek iránti na�
gyobb igény, a nagyobb rászo�
rultság. A körzeti hivatalokban 
dolgozó bizalmiakkal jobbára 
csak távbeszélőn tudjuk tartani 
a kapcsolatot. Főpénztárosi 
munkakörömből adódóan is ne�
hezen tudok kimozdulni a hiva-
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Igények, lehetőségek, elképzelések
A lak á sép ítés  tám ogatása  1988-ban

A lakásra várók vagy külön�
böző lakásmegoldást keresők 
tábora még mindig népes, ezért 
is kíséri élénk figyelem az e cél�
ra rendelkezésre álló vállalati 
keret alakulását. Mit mutatnak 
a számok, hány dolgozó helyze�
tén sikerült könnyíteni tavaly, s 
miben reménykedhetnek a pos�
tás dolgozók ebben az évben?

Akinek még nincs 
lakása

Németh Istvánná, a Postások 
Szakszervezete szociálpolitikai 
osztályának vezetője rendkívül 
alapos helyzetelemzés birtoká�
ban ad választ e közérdekű kér�
désekre. Mindenekelőtt az 
1987-es tapasztalatokat összeg�
zi:

— A tavalyi lakásépítési ke�
ret a VII. ötéves terv előirány�
zatainak megfelelően alakult. 
Az volt a fő szempont, hogy a 
lehetőségek szerint az önálló la�
kással nem rendelkezők állja�
nak az első helyen a keret elosz�
tásánál. A posta eredményei, 
sajnos, nem tették lehetővé, 
hogy minden kérésnek eleget 
tegyünk. Mindenekelőtt a kol�
lektív szerződés szabályait kel�
lett — és kell — figyelembe 
venni, s erre lehetett szabni az 
egyéni elbírálásokat. Tapaszta�
lataink szerint szinte mindenütt 
az első lakásra várókat részesí�
tették kiemelt támogatásban, s 
inkább azokat utasították el, 
akiknek már ugyan volt valami�
lyen lakásuk, ám annak felújí�
tására, korszerűsítésére kértek 
pénzt. Ilyen jellegű támogatást 
egyébként mindezek ellenére 
207 dolgozó — összesen 
7,9 M Ft értékben — kapott. 
Tudomásul kellett viszont ven�
nünk — s ez a tendencia egye�
lőre sajnos folytatódik, hogy a 
lakások, az építőanyagok és 
munkák ára emelkedik, a jöve�
delmek reálértéke viszont csök�
ken. A postától kapott összege�
ket tehát — az OTP-kölcsön 
mellett — sokan kénytelenek 
pótolni magas kamatú bankköl�
csönnel is.

Más szempontok

— Említette: személyre szó�
lóan adják a lakástámogatási 
juttatásokat. Hogyan bírálják, 
milyen szempontok szerint, ki 
érdemes anyagi segítségre ?

— A támogatás feltételeit a 
kollektív szerződés tartalmazza. 
Ez egy keretszabályozás. Eb�
ben kell elhelyezni a kérelmező 
személyi körülményeit, a rászo�
rultságot, valamint a posta ér�
dekeit szolgáló munkaerő-gaz�
dálkodási kérdéseket.

— A postai lakásépítési tá�
mogatás hosszú évek óta létezik 
— ez egy kiegyensúlyozott szo�
ciális támogatási rendszer. Ter�
mészetesen szempont, hogy 
mindenekelőtt azt segítsük, aki�
nek még egyáltalán nincs laká�
sa, ám ezen kívül még nagyon 
sok mindenre ki kell terjednie a 
figyelemnek. Ha valakinek 
olyanok a körülményei, hogy az 
mindenképpen indokolja a tá�
mogatást, őt kell előbbre sorol�
ni. Például: ha sokgyermekes 
családról van szó, s egy kis épü�
letet szeretnének bővíteni, hogy 
elférjenek a gyerekek, talán 
előnyben lehet őket részesíteni 
egy most házasodó párral szem�
ben — akik szintén jogosan ke�
resnek lakásmegoldást.

— A személyre szóló elbírá�
lás egyébként érvényesül azok�
ban az esetekben is, amikor ar�
ról van szó például, hogy méltá�
nyosságból elengedjük a tarto�
zás egy részét, vagy szüneteltet�
jük a törlesztést. Tavaly négy 
dolgozónak összesen 63 ezer fo�

rint visszafizetését engedtük el, 
és nehéz szociális helyzetük mi�
att öt dolgozónak szüneteltetjük 
a hitel visszafizetését. A kollek�
tív szerződésben meghatározott 
szolgálati idő megléte alól — 
munkaerő-gazdálkodási érde�
keket figyelembe véve — tizen�
öt dolgozó kapott kérelmének 
elbírálásakor felmentést a szak- 
szervezet hozzájárulásával.

— Előfordult- e, hogy lakás-  
támogatási vagy építkezési 
kölcsönt kértek a dolgozók, s 
később elmentek a munkahe�
lyükről?

— Igen, ilyen esetek minden 
évben előfordulnak, s a szá�
muk, sajnos nem csökken. De 
az egész gazdasági életre jel�
lemző, hogy egyre erősebb a 
munkaerőmozgás. Tapasztaljuk 
viszont azt is, hogy az eltávozok 
egyre többen egy összegben ad�
ják vissza a nekik nyújtott hi�
telt, illetve az előírtnál nagyobb 
részleteket törlesztenek havon�
ta — s ez fontos a pénzügyi gaz�
dálkodás szempontjából.

Újabb lehetőségek

— Milyen lakáslehetőségek�
ről tárgyaltak tavaly, milyen 
kilátások vannak a postás dol�
gozók számára?

— A posta megállapodott a 
IX. Kerületi Tanáccsal, hogy a 
tervidőszak végére húsz lakás 
vevőkijelölési jogát kapjuk 
meg. A lakásokat tömbrehabili�
táció keretében építik, és külön�
böző alapterületűek lesznek. 
Erre a célra lakásonként 150 
ezer forintot — összesen 3 mil�
lió forintot — fordítottak. A Bu�
dapesti Postaigazgatóság öt, a 
Budapest vidéki Postaigazgató�
ság három lakásra szerzett ha�
sonló jogot. A szigetszentmikló- 
si tanáccsal folytatott tárgyalá�
sok alapján első lépésként két 
lakást kapunk, s számíthatunk 
továbbiakra is.

— Mi lesz a már korábban 
tervezett budapesti garzonház 
sorsa ?

— Az 1986-ban készült ta�
nulmánytervben meghatározott 
építési költségek azóta jelentő�
sen növekedtek, s ezekből lefa�
ragni még tervmódosítással 
vagy technológiai változtatással 
sem lehetett. Ha viszont a lé�
nyegesen nagyobb összegeket 
ide adnánk, ezzel csökkente�
nénk a többi, szintén lakásmeg�
oldásra váró dolgozó esélyét, hi�
szen ez a pénz nagyon kimeríte�
né a pénztárcát. S úgy tűnik, 
nem tudna a posta gondoskodni 
arról sem, hogy aki ide beköl�
tözne, az reális időn — mond�
juk öt éven — belül továbblép�
hessen, végleges otthont te�
remtve magának. Az igények�
hez képest nagyon kevés dolgo�
zónk gondját tudnánk ily mó�
don megoldani; ha postás há�
zaspárok kapnák, akkor is csak 
negyven-ötven ember jutna át�
menetileg lakáshoz. Azt va�
gyunk kénytelenek tehát java�
solni, hogy az Ulászló utcai gar�
zonház ügyét vegyük le a napi�
rendről. Reálisan az látszik cél�
szerűnek, hogy az ingatlant la�
kásépítésre hasznosítsuk, s 
hogy ezen a helyen postástár- 
sasház épüljön. Tizenkét-tizen- 
öt dolgozónk és családja juthat�
na így végleges lakáshoz. (Az 
elnökség a legutóbbi ülésen 
egyetértett a javaslattal. A 
szerk. megjegyzése.)

162 millió

— Tavaly mintegy 1250 dol�
gozónak tudtak segíteni a pos�
tai támogatással az önálló 
élettér kialakításában, illetve 
lakáskörülményeik javításá�
ban. 1988- ban milyen lehetősé�
geik vannak?

— Az életszínvonal kedve�
zőtlen alakulása, az életfeltéte�
lek nehezebbé válása és a la�
káshelyzet megoldatlanságá�
nak még mindig sokaknál érez�
hető gondjai miatt a korábbiak�
nál is nagyobb figyelmet kell 
szentelnünk ennek a témának. 
A munkáltatók lakásépítési tá�
mogatásáról szóló jogszabályok 
megváltoztak, lényegesen bő�
vült a támogatásban részesíthe�
tő építési formák köre. Termé�
szetes tehát, hogy ezzel együtt 
az igények is nőttek. S még ért�
hetőbbé válik a nagyobb érdek�
lődés, ha figyelembe vesszük 
azt is, hogy az OTP-kölcsönök 
reálértéke az emelés ellenére lé�
nyegében stagnál, a lakásárak 
viszont ismét emelkednek. Lo�
gikus, hogy egyre többen pá�
lyáznak postai támogatásra. Az
1988- as keret 162 millió forint; 
lényegesen, mintegy 40 millió 
forinttal nagyobb összeg a tava�
lyinál, amiből hozzávetőleg 
1350 dolgozó támogatása old�
ható meg. Ez a pénz ma még 
nincs meg teljes egészében; au�
gusztusban a postaszervek pót�
keretre számíthatnak. Ám a 
postaszervek igénye ennél jóval 
-— húsz százalékkal — több, a 
pénz reálértéke pedig a már 
említett okok miatt kisebb.

— Milyen kérelmek érkeztek 
az idei támogatások igénybe�
vételére?

— A  legtöbben most is csalá�
di házat szeretnének építeni, il�
letve venni — az összes igény�
lők 42 százaléka ilyen kéréssel 
fordult hozzánk. A támogatást 
kérők 42 százaléka fizikai dol�
gozó, 35 százalékuk két- vagy 
többgyermekes. Az érintett dol�
gozók 79 százaléka 40 éven alu�
li, közöttük is meghatározó a 
30 éven aluliak 44 százalékos 
aránya. A  postaszervek a keret 
elosztásánál figyelembe vették 
természetesen ismét a legrászo�
rultabbak között azokat, akik 
nem rendelkeznek önálló lakás�
sal, családtagként, albérletben, 
szükséglakásban, munkásszál�
lón élnek. A támogatások össze�
gének eldöntésénél azonban 
hangsúlyozottan figyelni kell 
arra, hogy olyan mértékű köl�
csönt adjanak, amelyből reális 
lehetőség nyílik a lakás felépi- 
tésére. Ha a szükségesnél keve�
sebb pénzt adnak egy-egy dol�
gozónak, akkor nem tudja befe�
jezni az építkezést. A postai köl�
csön mellett figyelembe kell 
venni az egyéb forrásokat is 
(OTP-kölcsön, bankkölcsön, sa�
ját megtakarítás, esetleg taná�
csi támogatás). Mindezek a tá�
mogatások szükségesek, hogy 
az építkező végleges otthont 
tudjon teremteni magának. Az 
elbírálás csöppet sem könnyű, s 
ha minden szempontot figye�
lembe vesznek, akkor ez azt je�
lenti: a kölcsönben részesülők 
aránya nem emelkedik olyan 
mértékben, mint ahogyan az 
idei keret forintösszege nőtt. 
Ezért az egyetértési jogkört 
gyakorló szb-knek is nagy kö�
rültekintéssel kell eljárniuk az 
elosztás során.

Jó szervezéssel

— A korábbi tárgyalások 
alapján milyen lakásépítkezé�
sekre lehet számítani az idén?

— Optimális esetben az év 
végén számíthatunk a IX. kerü�
letben az első postás vevők kije�
lölésére. Szigetszentmiklóson 
két-három lakásra kilátás van. 
A fővárosban a VII. kerületben 
(Nyár utca—Klauzál utca) meg�
kezdődik harminc postáslakás 
építése, az idén az alapozási 
munkákat végzik, a lakások át�
adására 1990-ben van remény. 
Az új otthonok árának ismere�

tében az év második felében 
szeretnénk a postaszervekkel 
közösen a vevőket kijelölni. Ki�
látások vannak az érdi postai 
telephely mellett tervezett épí�
tési akcióra is. Várható, hogy a 
tanács módosítja az övezeti be�
sorolást, és lehetőség nyílik la�
kások építésére. S ha egy mód 
van rá, a korábbi tanulmány- 
tervben meghatározottnál több 
lakást igyekeznek itt tető alá 
hozni. Kétmillió forint tartalék 
van emeletráépítések, tetőtér�
beépítések támogatására. Az 
ilyen akciók egyébként — jól 
megszervezve — nagyon sike�
resek lehetnek. Természetesen 
a szervezett akciókat vidéken is 
szorgalmazzuk.

Lakásépítési
munkacsoportok

— Mit jelent a jó szervezés ?
— Azt például, hogy ne min�

den egyes lakásra váró dolgo�
zónk maga induljon el kutatni 
építési lehetőségek, telkek 
után, hanem egy-egy közösség�
ben fogjanak össze az ott dolgo�
zó építkezni szándékozók, s eh�
hez a szakvezető is nyújtson tá�
mogatást. Az egyedi társashá�
zat építőknek például igen 
nagy segítséget jelenthet, ha a

Közérzetünknek, munkaked�
vünknek, sőt egész életünk bol�
dogságának vagy boldogtalan�
ságának meghatározója a lakás. 
Aki lakik, az boldog ember — 
mondtuk nem is olyan régen, 
hiszen mindegy is volt, hogy 
milyen az a lakás, csak legyen 
valami, amiből elindulhatunk, 
amit magunkra zárhatunk, ha 
elfáradtunk, ahol együtt lehe�
tünk azokkal, akiket szeretünk.

Egy nem régi tévényilatkoza�
tában az építési miniszter azt 
ígérte, hogy hazánkban a 
mennyiségi lakáskérdés az ez�
redfordulóig megoldódik. De 
ez, mint tudjuk, még korántsem 
jelenti a teljes megoldást, hi�
szen a családok létszáma és 
szerkezete szerinti, úgynevezett 
minőségi lakáskérdés rendezé�
se, bizony, még messze van.

Ezért is csodálatra méltó a 
Posta Beruházó- és Tervezőinté�
zet kollektívájának kezdemé�
nyezése, amelyben a XIV. Ke�
rületi Tanáccsal összefogva sa�
ját erőből oldja meg dolgozói�
nak lakásproblémáit — nem is 
akármilyen színvonalon.

Egy régi 
együttműködés 

gyümölcse
Régóta jó kapcsolatban van�

nak a POTIBER és a tanács veze�
tői. Az együttműködés alapja

szervezési és lebonyolítási fel�
adatokat a munkáltató ellátja. 
Az építkezés előtt érdemes épí�
tőközösséget alakítani, amely a 
telekvásárlástól a műszaki ter�
vek kiválasztásán, a tervezésen, 
a kivitelezési kapacitás meg�
szerzésén át egészen a műszaki 
ellenőrzésig végigkíséri az épít�
kezést. Anyagilag és időben is 
sokat jelent, ha a kollektív szer�
ződés szerint adnak munkagé�
pet, fuvareszközöket is az épít�
kezőknek. Munkacsoportot le �
het létrehozni például a buda�
pesti és a vidéki postaszervek�
nél, amely állandó jelleggel, 
vagy megbízás alapján konkrét 
építési feladatok koordinálását 
látja el: felméri például, hány 
vevő lenne a lakásokra, félku�
tatja az építésre alkalmas tel�
ket, kiválasztja a legkedvezőbb 
építési lehetőséget, beszerzi a 
szükséges okiratokat, hatósági 
engedélyeket, tárgyal a kivitele�
zőkkel és az OTP-vel. A team  
munkája mindenkinek kifize�
tődő lenne: az építkezőknek, 
akik rengeteg utánjárástól sza�
badulnának meg, és a munka�
adónak, amelynek nem kell nél�
külöznie embereit az építkezés 
miatt. S ha a team a postás dol�
gozók jogsegélyszerű támogatá�
sával is foglalkozik, akkor ez a 
munka már részévé válna a dol-

az, hogy az intézet szakemberei 
jó néhány Zuglói bölcsődét, 
óvodát terveztek társadalmi 
munkában a tanács számára. 
A többmilliós értékű társadalmi 
munka most megtérülni látszik, 
hiszen a tanács támogatásával 
az elkövetkezendő három év�
ben mintegy száz lakást építtet�
het a POTIBER a tanácsi házak te�
tőtereiben. A házakat kijelölték, 
nemsokára megkötik az IKV- 
szerződéseket, kijelölik a jöven�
dőbeli bérlőket, sőt a Martos 
Flóra utcában elkészült az első 
tizenöt OTP-értékesítésű lakás, 
amelyekbe a lakók a napokban 
be is költöztek, természetesen 
valamennyien a POTIBER dolgo�
zói.

Lakástervező igazgató
Az elkészült tizenöt lakás ter�

vezői, beruházói az intézet 
munkatársai voltak, szintén tár�
sadalmi munkában. A ház épí�
tész-szerkesztője és — ahogy 
mondják — a mindenese egy 
jövendőbeli lakástulajdonos, 
Csiszár Klára volt. A beruhá�
zási ágazat három olyan mun�
katárssal képviseltette magát, 
akik szombaton, vasárnap is 
dolgoztak, hogy a lakások alig 
másfél év alatt elkészüljenek. 
Pedig sem Miltényi Gábor, sem 
Surányi András, sem pedig 
Sági Csaba nem volt a tulajdo�
nosok között, de ahogy Erdős

gozókról való szociális gondos�
kodásnak. Egy-egy építkezés le �
bonyolításán felül vállalkozhat 
arra, hogy összefogja, össze�
gyűjti a dolgozók lakáscsereigé�
nyeit, és segít ezekben. Előké�
szíthet eltartási szerződéseket, 
otthonhoz juttatva így jó né�
hány embert. Emellett a befo�
gadó, idős, egyedül élő nyugdí�
jasaink egy részének gondozása 
is megoldódna.

— A csoportok munkája tu�
lajdonképpen hozzájárulhat a 
posta középtávú lakáspolitikai 
elképzeléseinek kidolgozásá�
hoz, és adataikkal, felméréseik�
kel világos képet adhatnának a 
dolgozók lakáshelyezetéről. 
Nem kell ezekhez önálló osz�
tályt létrehozni, de az érintett 
osztályok irányításával — ter�
mészetesen a hozzáértő embe�
rek akár vállalkozásszerű bevo�
násával — megoldható az ilyen 
team munkája. Az ötlet annál is 
inkább figyelemre méltó, mivel 
az építési költségek és a lakás�
árak csökkenésére a jövőben 
sem lehet számítani, s minél 
praktikusabb és olcsóbb megol�
dást kell találni a lakáshelyzet 
javítására. Tartalékaink jószeré�
vel már csak a szervezésben 
vannak.

Rácz Judit

Róbert, az intézet szakszerveze�
ti bizottságának titkára mondja, 
úgy dolgozták, mintha a saját�
jukat építették volna. A lakás�
terveket dr. Auer Richárd, az 
intézet igazgatója készítette, és 
úgy véli, nagyon szép feladat 
volt, hiszen ezúttal nem épültek 
kicsi, lelket nyomorító lukak, a 
legkisebb lakás is 60 négyzet- 
méter körüli, a legnagyobbak 
meg csaknem elérik a százat. 
Mindehhez tudni kell azt is, 
hogy az új lakók között vannak 
egyedülállók, de a „legnépe�
sebb” család is csak négytagú.

A bérlőkijelölés jogával kizá�
rólag az intézet rendelkezik. 
A lakások elosztásánál nem ját�
szanak szerepet az olyan sokat 
vitatott tanácsi jogosultsági 
szempontok. Az intézet lakás�
gazdálkodási bizottsága az el�
osztásnál azokat részesíti előny�
ben, akik jól dolgoznak, akik�
nek munkájára hosszú távon is 
igényt tartanak. Viszont gyer�
mektelen, egyedül élő emberek 
is lakáshoz juthatnak, a gyere�
kesek pedig olyat kérhetnek, 
amelyben elférhetnek az új jö�
vevények is.

Az intézet is jól jár
Persze aki azt hiszi, hogy az 

intézet nem vette figyelembe a 
saját jól felfogott érdekeit, ami�
kor elindította ezt az akciót, az 
téved. Az évek óta tartó nagy 
fluktuációt szeretnék így meg�
állítani, és megtartani azokat, 
akik szaktudásukkal a céget 
szolgálják.

A vásárláshoz a kedvező fel�
tételek mellett is rengeteg pénz 
kell. A vállalati és OTP-kölcsö- 
nök, a lakbér és a rezsi egy-egy 
Martos Flóra utcai új lakosnak 
havi 4-5 ezer forint állandó ki�
adást jelentenek. Sok ez, és a 
következő három évben készülő 
lakások még többe fognak ke�
rülni. Viszont otthonhoz jutnak 
egy páratlan kezdeményezés 
eredményeként olyanok is, akik 
még sokáig nem remélhettek 
volna saját lakást. És az is bizo�
nyos, hogy ennél a 4-5 ezer fo�
rintos havi kiadásnál többe ke�
rül egy jobb albérlet.

Z. O.

Segít a POTIBER

Lakások — emberi léptékkel
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FELHÍVÁS
A Kommunisták Magyarországi Pártja 

megalakulásának 70. évfordulójára a párt tör�
ténetéről vetélkedőt hirdetünk, melyre szocia�
lista brigádok, munkahelyi kollektívák, baráti 
társaságok jelentkezését várjuk.

Ajánlott irodalom:
Borsányi György—Kende János: Magyar- 

országi munkásmozgalom 
Fejes Endre: Rozsdatemető 
Lengyel József: Visegrádi utca 

A vetélkedő lebonyolítása:

Márciustól májusig a Postás Dolgozó havon�
ta megjelenő számaiban 30—30 kérdést 
adunk közre, ami az ajánlott irodalom alapján 
megoldható.

A 3. forduló után az elért pontszámokról a 
csapatokat értesítjük. A legtöbb pontszámot 
elért csapatok nevezhetnek az országos döntő�
be, ahol egy középfokú postaszervet csak egy 
csapat képviselhet. Ezért, ha több csapat kí�
ván a szóbeli döntőn részt venni, részükre te�
rületi döntőt rendezünk.

Az országos döntőbe jutott csapatok külön 
értesítést kapnak.

Az országos döntő színhelye és időpontja: 
Tatabánya, 1988. november 26.

A versenyző csapatok létszáma: 3 fő.
A vetélkedősorozat díjai:
1. Azon csapatok között, akik a Postás Dol�

gozóban a feladalapos fordulókat maximális 
pontszámmal oldották meg, és nem kívánnak 
a szóbeli döntőn részt venni, könyvutalványo�
kat sorsolunk ki.

2. Az országos döntő díjai:
az I. helyezett csapat tagjai külföldi (szocia�

lista), a II. helyezett csapat tagjai belföldi juta�
lomüdülést nyernek, a III. helyezéstől a csapa�
tok különböző pénzjutalomban részesülnek.

Jelentkezés
Az első feladatlapos forduló megoldásával 

együtt kérünk egy jelentkezési lapot küldeni, 
mely az alábbi adatokat tartalmazza: a posta�
szerv neve, a csapat, brigád neve és címe, a 
csapatvezető neve és levelezési címe.

A felhívással egy időben az első feladatlap 
is megjelenik, mely tartalmazza a beküldési 
határidőt, és azt, hogy milyen címre kell azt 
beküldeni.

Jó versenyzést kíván, és várja a feladatla�
pok megküldését:

a Budapest vidéki Postaigazgatóság 
Puskás Tivadar ifjúsági szocialista brigádja

1. feladatlap. Lengyel József: V isegrádi utca

1. 1918. október 30-ról 31-re 
virradó éjjel nagy összejövetel 
volt az ipari tisztviselők Erzsé�
bet körúti helyiségében. Kik 
voltak ott? (maximum 5 pont)

2. Miről tárgyaltak az ösz- 
szejövetelen? (2 pont)

3. Hol, mikor és ki írta az 
alábbi sorokat?

— „Lengyel József elvtárs 
könyve nem történelem- 
könyv, nem is regény. Az em�
lékiratnak egy különös fajtája 
ez, amit ő történelmi riport�
nak nevez, vagy történelmi új�
ságírásnak.” (3 pont)

4. Kit bíztak meg a Tisza 
István elleni merénylet elkö�
vetésére a kommunisták? 
(1 pont)

5. Miért hiúsult meg a Ti�
sza István elleni merénylet! 
(2 pont)

6. Mik voltak azok az okok, 
amik miatt a kommunisták le�
mondtak a Tisza István elleni 
merényletről? (4 pont)

7. Milyen feladatot kapott 
az író Korvin Ottótól? (1 pont)

8. Hol készítették és milyen 
sokszorosítón nyomtatták a 
röpiratokat? (4 pont)

9. A  röpirat utolsó monda�
tát mindig egy orosz röpirat- 
ból vették át. Ki az orosz röp�

irat írója és mi a címe? 
(4 pont)

10. Mi a röpirat utolsó mon�
data? (2 pont)

11. Sorolja fel a Kommunis�
ták Magyarországi Pártjának 
ideológiai forrásait? (6 pont)

12. Hol volt a kommunisták 
központja 1919. március 
21-ig? (2 pont)

13. Az író mit tartott az 
„üresfejűség” legnagyobb 
szimbólumának? (1 pont)

14. Hány év börtönbünte�
tést kapott volna Sallai Imre? 
(1 pont)

15. Ki volt a kommunisták 
szerint a háború megtestesítő�
je? (1 pont)

16. Hol és mikor adták ki az 
író könyvét először? (4 pont)

17. . . .  egy nap egy kis kézi 
nyomdagéppel érkezett meg. 
Ki volt ő? (1 pont)

18. Mikor adták ki először 
Budapesten Lengyel József 
könyvét? (1 pont)

19. Melyik gyár munkásai 
voltak az elsők, akik a raktárt 
kifosztva felfegyverezték ma�
gukat és fegyvereket osztot�
tak szét? (1 pont)

20. Ki volt a sértett „über- 
forradalmár”? (1 pont)

21. Ki volt Lukachich tá�
bornok? Miért volt hírhedt a 
katonák között? (4 pont)

22. Melyik asztalnál ült az 
író a Fészek kávéházban? 
(1 pont)

23. Ki volt a rendőrségen a 
két „legügyesebb” vallató? 
(2 pont)

24. Hol beszélt az író elő�
ször olyan emberrel, akinek 
írását ki is adták? (2 pont)

25. Mi volt a döntő bizonyí�
ték Sallai Imre letartóztatása�
kor? (1 pont)

26. Kitől hallotta az író elő�
ször Kun Béla nevét? (1 pont)

27. Mi volt az író „varázs�
formulája”? (3 pont)

28. Ki volt a magyar 
„Wobbly”? (2 pont)

29. Hol működött a két ille�
gális nyomda? (2 pont)

30. Ki tette a következő ki�
jelentést? — „A bolsevizmust 
pedig eltiprom.” (1 pont)

*

Elérhető pontszám össze�
sen: 66 pont.

Beküldési határidő: 1988. 
május 1.

A  megfejtéseket az alábbi 
címre kérjük eljuttatni:

Puskás Tivadar ifjúsági 
szocialista brigád, Tatabá�
nya 1. postahivatal, 2801.

Kultúrosok tanfolyama
Napjainkban a szakszervezeti 

mozgalomnak a „régi” felada�
tok mellett újszerű és bonyolult 
kérdésekkel is szembe kell néz�
nie. Növekszik az agitációs és 
propagandamunka jelentősége, 
a nehezedő feltételek mellett az 
értelmes és színvonalas szak- 
szervezeti művelődési tevé�
kenység szerepe. Az elkövetke�
ző időben még fontosabb, hogy 
az ezen a területen dolgozó 
szakszervezeti tisztségviselők, 
aktivisták jól felkészültek, tájé�
kozottak legyenek.

E felkészültség megteremté�
séhez, elmélyítéséhez a kulturá�
lis agitációs és propagandaosz�
tály február 15. és 19. között 
tanfolyamot szervezett Buda�
pesten.

A tanfolyamnak a Pest me�
gyei SZMT Oktatási Központja 
adott otthont, itt minden hely�
ben volt: a tanterem, a szállás, 
az étkezési lehetőség. A hu�
szonnyolc hallgató az ország 
minden részéről érkezett, vala�
mennyien alapszervezeti kultu�
rális agitációs és propagandafe�
lelősök. Voltak közöttük olya�
nok, akik néhány hete dolgoz�
nak ezen a területen, mások 
már többéves tapasztalattal 
rendelkeznek.

A tematika összeállításánál 
erre figyeltünk, így mindenki 
számára érthető, hasznosítható 
előadásokat terveztünk. Töre�
kedtünk arra is, hogy a hallga�

tók területük kérdései mellett 
általános szakszervezeti ismere�
teket is kapjanak, tájékozottak 
legyenek az időszerű és a jövő�
beni feladatokról is. Ehhez sike�
rült olyan előadókat megnyerni 
— szakszervezetünk munkatár�
sait és külső előadókat —, akik 
felkészültségükkel, személyisé�
gükkel képesek voltak törekvé�
seinket segíteni.

így a tanfolyam bevezetése�
ként időszerű szakszervezeti 
feladatokról hallottak előadást 
a résztvevők, foglalkozva az ál�
talános és postai tennivalókkal 
is. Tájékoztatást kaptak az álla�
mi és szakoktatás postai helyze�
téről, a postások iskolázottsági 
színvonaláról, majd a szakszer�
vezeti tagság és a tisztségvise�
lők oktatásáról, az oktatás idő�
szerű feladatairól.

Igen nagy volt az érdeklődés 
a szociálpolitika időszerű kérdé�
seivel foglalkozó előadás iránt; 
sok hasznos, gyakorlati kérdés 
vetődött fel az alapszervezetek 
gazdálkodásáról, anyagi lehető�
ségeiről tartott előadás kap�
csán.

Több előadás foglalkozott a 
munkahelyi művelődés kérdé�
seivel: a letéti könyvtárak sze�
repével, jelentőségével; a művé�
szeti nevelés és tudományos is- 
meretterjesztés feladataival; a 
munkahelyi művelődés tervezé�
sével, a kulturális, agitációs és 
propagandabizottságok felada�
taival, munkamódszereivel.

Rengeteg kérdés, felvetés 
hangzott el a személyi jövede�
lemadóról, a bruttósításról szóló 
előadás alatt, majd az ezt köve�
tő konzultáción. Látszott, hogy 
adó- és bérügyekben nagy az 
érdeklődés, és kiderült az is, 
hogy még mindig hiányosak az 
ismeretek ezen a területen.

A tanfolyam ideje alatt termé�
szetesen jutott idő a kikapcsoló�
dásra, a szórakozásra is. A hall�
gatók ellátogattak a Postás Mű�
velődési Központba, ahol meg�
ismerkedhettek a ház munkájá�
val, programjaival. Itt volt lehe�
tőség az ismerkedési est meg�
tartására is, amin jó hangulat�
ban, kötetlen beszélgetés során 
meséltek a résztvevők maguk�
ról, munkájukról. Színházláto�
gatás is színesítette a progra�
mot, nagy sikere volt a Thália 
Színház Lóvátett lovagok című 
előadásának. Ezután került sor 
a búcsúestre, ahol vidáman, cí�
meket, telefonszámokat cserél�
ve búcsúztak egymástól a tan�
folyam hallgatói.

Az utolsó napon, a tanfolyam 
zárásakor megállapíthattuk, 
hogy az öt nap eredményes 
volt: olyan ismereteket, tovább�
gondolásra alkalmas elméleti 
érveket és gyakorlati tanácso�
kat kaptak a résztvevők, ame�
lyeket hazatérve munkájukban 
hasznosíthatnak, továbbadhat�
nak.

B. M.

Hagyományokat őrizve,

újdonságokat kínálva
Jól indult az idei tanév a Pos�

tások Erkel Ferenc Zeneiskolá�
jában; szeptember első hetében 
már majdnem valamennyi tan�
szakon betelt a létszám. A 353 
jelentkező közül — köztük sok 
postás — a legtöbben a klasszi�
kus tanszakon a zongorát és a 
gitárt, a dzsessztanszakon pe�
dig ugyancsak a gitárt és a do�
bot választották. A túljelentke�
zés így ezekre a „sláger” hang�
szerekre volt a legnagyobb. 
Mint évek óta mindig, népszerű 
maradt a táncdalstúdió is.

Kővári József ̂igazgató azt is 
elmondta, hogy az elmúlt esz�
tendőkhöz képest a duplájára 
emelkedett az óvodáskorúak- 
nak szervezett zenei előképzőbe 
beíratott gyermekek száma. Ez 
azért is örvendetes, mert a ze�
nei ízlés kifejlesztését, a jó és az 
érdektelen muzsika megkülön�
böztetésére való nevelést ebben 
a korban tanácsos elkezdeni. 
Mert annak ellenére, hogy már 
számosba zenei életben később 
országos, olykor külföldön is 
hírnevet szerzett hallgatót indí�
tottunk útjára, a fő törekvés 
máig is az, hogy elsősorban a 
postás dolgozókat és gyermekü�
ket a valóban értékes muzsika 
szeretetére tanitsuk meg. Szá�
mukra egyébként 20 százalék 
tandíjkedvezményt adunk.

Szervánszky Jenőné évtize�
dek óta oktatja a klasszikus 
zongorát. Az állami zeneiskolák 
szakfelügyelőjeként „fedezte 
fel” egykor jelenlegi munkahe�
lyét, ahol sokáig félállásban ta�
nított, majd nyugdíjasként foly�
tatta tovább munkáját. Vélemé�
nye szerint ez az iskola bármely 
más állami intézménnyel felve�
szi a versenyt: a mérce magas, 
az oktatás színvonalas, a tantes�
tület szelleme egységes, a ta�
nárra, tanítványra egyaránt kö�
telező fegyelem következetes. 
E tapasztalata annál is inkább 
mérvadó, mivel hajdani munka�
körében bőven volt alkalma 
összehasonlítani a különböző 
zeneiskolák nívóját.

A szokásos félévi bemutatóra 
a növendékeit éppen most fel�
készítő tanárnő azt mondta, 
hogy az igazgató minden jó újí�
tásnak híve. A „szabad iskola” 
például a zenei önfejlesztés 
egyik sajátos formája. Ha vala�
ki — akár itt, akár máshol ta�
nult — elért egy bizonyos szín�
vonalat klasszikus zongorában, 
harmonikában, gitárban vagy 
énekben, itt tovább képezheti 
magát.

Horváth Zsuzsanna a Zene- 
művészeti Főiskola elvégzése 
után, három évvel ezelőtt került 
e munkahelyére. Ő is klasszi�
kus zongorát tanít, s hetente 
kétszer a 4—6 esztendősök elő�
képzésével foglalkozik, ami — 
mint megjegyezte — külön 
szívügye. A zenei alapok elsajá�
títását, a művészetek iránti von�
zódást célul tűző játékos órákat 
a tanárnő legalább úgy élvezi, 
mint a kicsik. Az eredményeket 
az is igazolja, hogy nem egy 
szülő itt kívánja jövőre valami�
lyen hangszeren taníttatni a 
gyermekét.

A fiatal tanárnő gondjaikról 
is őszintén beszélt; arról, hogy 
elsősorban a pályakezdő zene- 
pedagógusoknak jelent évről 
évre szorongató problémát a ze�
neiskolának már a fennállása 
óta kialakult rossz hagyomá�
nya. Az ugyanis, hogy a tan�
erők szerződése szeptember 
1-jétől június végéig érvényes, s 
ez végül is azt jelenti, hogy a 
két nyári hónap alatt munka 
nélkül maradnak, hogy már 
májusban „nő a gombóc a tor�
kukban”, hol is szerezhetnek 
maguknak állást a két nyári hó�
napra. Horváth Zsuzsanna ta�
valy például egy tánckurzuson, 
fordító-titkár mindenesként. . . 
A már jól bevált oktatógárdá�
hoz ragaszkodó igazgató termé�
szetesen minden évben meg�
újítja szerződésüket, de talán 
mégsem az az ideális állapot, 
hogy a tanév vége előtt mindig 
azon kell töprengeniük: tud�
nak-e szerezni, és hol, elfoglalt�

ságot maguknak a szünidő 
alatt?!

A már tíz esztendeje a zeneis�
kola kötelékébe tartozó, 
dzsesszzongorát oktató Binder 
Károly e szempontból szeren�
csésebb helyzetben van: nya�
ranként szólókoncertet ad, ze�
nét szerez; már 15 magyar já�
tékfilmhez komponált muzsi�
kát. A tanárok többségét sújtó 
átmeneti „munkanélküliséget” 
azonban ő is igazságtalannak 
tartja, s külön szóvá teszi, hogy 
az iskola — mely 80 százalék�
ban önfenntartó, vagyis műkö�
dését majdnem teljes egészé�
ben a befolyt tandíjakból finan�
szírozza — a tanítványok szá�
mától függően szabja meg a fi�
zetésüket. Azaz elsősorban a 
mennyiséget kell figyelembe 
venniük, és nem a minőséget, 
így a tanárok kényszerűen a ta�
nítványok, és nem a tehetségek 
számát szaporítják. És bár az 
alapcél a zene megszerettetése, 
az egyes hangszerekkel való 
bánásmód megtanítása, az sem 
utolsó szempont, hogy az itteni 
dzsessztanszak az országban 
egyedül készít fel a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépisko�
lának ugyanerre a szakára . . . 
Nem szólva a már említett, in�
nen indult, karriert befutott hi�
vatásos zenészekről.

A dzsesszmuzsikára oktatás 
amúgy is sajátos feladat: ellen�
tétben a klasszikus tanszakkal, 
valamilyen zenei alapképzettsé�
get, hangszerismeretet eleve 
feltételez.

A hagyományait őrző, de új�
donságokat is kínáló iskola ta�
valy első esetben szervezett 
egyhetes nyári tábort a tanév 
befejezését követően, improvi�
zációs kurzus néven. A dzsessz�
tanszakon naponta tartott fog�
lalkozásokon azt is élvezhették 
a résztvevők, amire év közben, 
idő hiányában nem volt lehető�
ségük: a közös muzsikálás, a ze�
nekari játék, a rögtönzés örö�
mét, amit videóval is színesítet�
tek. (Idén egyébént ismét meg�
rendezik; a tematika kidolgozá�
sa most van folyamatban, s áp�
rilis-májusban, e lapban is, 
időben értesítik az időpontról, a 
programról az érdeklődőket.)

A rendszeres napi munka 
mellett kijutott az iskola vezető�
ségének a pluszból is: a félévi 
vizsgák és a hangversenyek 
előkészítésén kívül az új bér- 
szabályozás, a bruttósítás, s fő�
leg a művelődési ház közelgő 
rekonstrukciójából adódó fel�
adatok megoldása jelentett — s 
jelent máig — nem kevés gon�
dot.

A tervek szerint ugyanis ez 
év második felében a három in�
tézménynek — köztük a zeneis�
kolának — ki kell költöznie a 
Benczúr utcai épületből, amely�
nek teljes felújítását 1989. janu�
árjában kezdik el. A vezetők�
nek így minden kiszakítható 
percét az tölti ki, hogy — az igé�
nyes nevelő-oktató munka felté�
teleit biztosítandó — megfelelő 
helyet találjanak az iskolának. 
És ez korántsem könnyű, te�
kintve, hogy az arra alkalmas 
épületek bérleti díja ma már a 
csillagokig rúg; milliókat kér�
nek érte. Az állandó keresgélé�
sek, tárgyalások — melyek so�
rán már minden szóba jöhető 
hivatalos szervvel, kulturális in�
tézménnyel felvették a kapcso�
latot — sajnos, máig is ered�
ménytelenek.

Minden megoldási lehetősé�
get, segítséget szívesen vesznek 
tehát, a postaszervektől is, hogy 
a szeptemberben kezdődő új 
tanévet a megszokott színvona�
lon kezdhessék újra. így a pos�
tások e már patinásnak nevez�
hető, régen fennálló intézmé�
nye nem veszítene jó híréből, 
csupán azért, mert megszokott 
otthonát egy időre kényszerűen 
el kell hagynia.

Simon Zsuszanna
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Örömúszás a Rudasban

— Őszi bácsi, hoztam neked 
cukorkát — pattan elénk egy 
csöpp kislány a Rudas előcsar�
nokában, miközben az úszás 
megkezdésére várunk Babulka 
Oszkárral, az ügyek legfőbb in�
tézőjével, a szervezővel, az 
úszóedzővel, a pótnagypapával, 
és ki tudná elsorolni még, hogy 
mi mindent jelent annak a 
mintegy száz felnőttnek és gye�
reknek, aki rendszeresen idejár 
úszni.

Közeleg az este 7 óra, így az�
tán sorra érkeznek a felnőttek, 
gyerekek, hol egy család, hol 
egy kisebb baráti társaság. Őszi

bácsihoz mindenkinek van egy 
szava, ő pedig azonnal, itt az 
előcsarnokban megkezdi a 
„foglalkozást”:

— Meglátod, ha úgy igyek�
szel, mint legutóbb, bizisten el- 
fenekellek — mondja egy hun�
cut képű tízéves fiúnak, aki 
nem látszik túlságosan ijedt�
nek.

Nézem a gyülekező társasá�
got, megpróbálok korra, beosz�
tásra figyelni, de Őszi bácsi ki�
segít:

— Ez egy igazi családi úszás 
a postások számára, és az ittlé- 
vők szakmai összetételben, kor-

Gyülekező! Mindjárt 7 óra!

Egy kis bemelegítés . . .

ban is nagyon változatos képet 
mutatnak. Jön nyugdíjas nagy�
mama kisunokájával, postás 
szülők gyemekeikkel, sőt a na�
gyobb gyerekek eljárnak már 
egyedül is. A Rudas ideális he�
lyen van, jó a közlekedés, és es�
te 7-kor már csak a miénk az 
uszoda, nincs vita, veszekedés 
másokkal. A felnőttek egy kü�
lön pályán úsznak, míg a me�
dence másik részében kezdő és 
haladó úszólecke folyik — 
mondja.

Hinni sem akarom, amikor 
később azt említi, 1954 óta van 
a Rudasban ez a családi úszás. 
Egy ideig a Közlekedési Szak- 
szervezettel közösen ment, az�
tán átvette az egészet a Postá�
sok Szakszervezete és a PSE, 
ők kérték Őszi bácsit, maradjon 
a postásokkal, és végezze to�
vább ezt a munkát. így került 
az egykori közlekedési szakem�
ber, a Ganz-MÁVAG úszó- és 
vízilabda-szakosztályának veze�
tője a tömegsport területére és 
a postásokhoz.

— Persze nem egyedül csiná�
lom — mondja derűsen, amikor 
már úgy 70-80-ra taksálom a 
megérkezettek számát — Ko-  
narik József barátommal közö�
sen. Egyidősek vagyunk, ha�
sonló az életutunk, és jó ideje 
együtt dolgozunk. Sajnos, ő ép�
pen kórházban van, így ma ép�
pen egyedül vagyok, de ez egy 
eléggé bejáratott dolog ahhoz, 
hogy ne legyen fennakadás.

A gyülekezők lassan elindul�
nak az öltözők felé, így Őszi bá�
csi magamra hagy, hiszen meg 
kell számolni a csapatot, hogy a 
belépődíjakkal elszámolhasson 
a Rudas alkalmazottainak. Va�
lóban úgy nyolcvanan lehetnek, 
de ez a létszám nem hoz izga�
lomba senkit. — Átlagos na�
punk van, néha többen, néha 
kicsit kevesebben vagyunk — 
mondja egy hölgy, aki Babulka 
Oszkár mellett állva hallgatta 
beszélgetésünket.

Azt én is tudom, hogy mióta a 
Dagályból visszajött a társaság 
a helyrehozott Rudasba, újra 
fellendülőben van a családi 
úszás. A tavalyelőtt életveszé�
lyessé vált Rudas helyett kellett 
új színhelyet találni, de a Da�
gályban nem érezték igazán jól 
magukat. Az elmúlt évben 
4280-an váltottak jegyet oda, de 
nem volt külön pálya, az uszoda 
alkalmazottai nem mindig tar�

tották magukat a megállapodá�
sokhoz. Valahogy mindig töb�
ben voltak a kelleténél, más tár�
saságok is, nemcsak postások, 
és nagy volt az összevisszaság. 
Alig várták hát, hogy visszajö�
hessenek ide, ahol a jobb körül�
mények hatására már az év első 
két hónapjában majdnem 
2000-en jöttek el úszni.

A társaság nagy része eltűnt 
már az öltözőkben, siet minden�
ki, hiszen mindjárt hét óra. Őszi 
bácsi is bocsánatot kérve siet el 
— át kell öltöznöm — mondja, 
amikor látja kérdő tekintete�
met. — Én nem tudok úgy 
úszást oktatni, hogy a partról 
dirigálom a gyerekeket.

Hívogatóan csillog, hullámzik 
a medence vize, hamarosan el�
válnak az idősebbek és a fiata�
lok. Egy mama jön éppen kisfi�
ával az öltöző felől: — Fogadj 
szót Őszi bácsinak, és ügyes 
légy! — adja meg az utolsó szü�
lői instrukciót a türelmetlen lur�
kónak, aki már rohanna a töb�
biek közé, akik felsorakozva 
várják Őszi bácsit. A mama víz�
be csusszan, és lassú tempóban 
kezdi róni a hosszokat a felnőt�
tek számára elválasztott pályán. 
Jön Babulka Oszkár is frissen, 
fiatalosan, jó kondícióban, ki 
hinné, hogy már 69 éves, hogy 
a heti háromszori úszásoktatás 
mellett még bejár dolgozni az 
V. kerületi pártbizottságra, sőt 
régi munkahelyére is, ahol ok�
tatási felelős. Mindenre ráér, hi�
szen nyugdíjas, mondhatnánk, 
de ezt a tevékeny életet nem le�
het nyugdíj után kezdeni: — 
Azelőtt egy héten csak nyolc�
szor voltam az uszodában — 
kacsint rám hamiskásan, ahogy 
mellette lábatlankodom. Őszi 
bácsi rövid bemelegítést vezé�
nyel a parton a sok gyereknek, 
aztán irány a víz; alig várta már 
a türelmetlen fiatalság. Őszi bá�
csi bemutatja a kívánatos stí�
lust, elmagyarázza a levegővé�
telt, buzdít, korhol, sőt néha rá 
is legyint egy egy szófogadatlan 
gyerekre, de úgy látom, azért itt 
nem sértődik meg sem szülő, 
sem gyerek. Úgy tűnik, min�
denki bízik abban, hogy Őszi 
bácsi igazságosan cselekszik.

Lélegzetvételnyi szünet kö�
vetkezik, amelyben Babulka 
Oszkár azt magyarázza, hogy 
nincs ilyen olcsó úszás az egész 
városban. Havi húsz forintba 
kerül annak, aki hozzánk jár, 
no és ki kell váltania a PSE tag�
sági igazolványát is. Az uszodá�
ért 850 forintot fizetünk alkal�
manként, és minden egyes em�
ber után még 6 forint belépődí�
jat. Ez egy évben 150 ezer fo�
rint, a pénzt, a támogatást a 
PSE és a szakszervezet adja. És 
itt van az én tiszteletdíjam is, 
ami havi 300 forint.

Azt viszont nem Őszi bácsitól 
tudom, hogy ennél a 300 forint�
nál ő többet költ cukorkára. 
Nem, nem saját magának veszi, 
hanem ifjú tanítványait jutal�
mazza ezzel, ha ügyesek a víz�
ben, de gyanítom, hogy kapnak 
az ügyetlenebbek is, vagyis va�
lamennyien. És amikor — mint 
ma is az a csöppség — a gyere�
kek is hoznak cukorkát Őszi bá�
csinak, ő boldogan elfogadja, 
aztán a zsebéből valamilyen fi�
nomságot varázsol elő. ,

— Őszi bácsi, hoztam neked 
cukorkát!

— Én ás neked — mondja 
Babulka Oszkár.

Zimmermann Ottó
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Március idusán egy Petőfi- 
versből idézünk: „Fitogtasd
csak, te gőgös palota / Az orzott 
kincsek ragyogásait, / Ragyogj 
csak, úgysem ragyogsz már so�
ká, / Meg vannak számlálva 
napjaid. / S kívánom, hogy mi�
nél elébb / Láthassam omladé- 
kodat, s . . . ” — Folytatás és be�
küldendő a vízszintes 1., 34., a 
függőleges 25. és a vízszintes
54. számú sor.

VÍZSZINTES
1. A versidézet első része. 13. 

. . . dabra. 14. Téli játékszer 
névelővel. 15. Betűkkel rögzítő. 
17. Idegen férfinév. 18. Hegy a 
szlávoknál (ford.). 19. Csapa�
dék. 20. Fémmel bevon. 21. 
Szolmizációs hang. 22. Lám. 23. 
Tündéri részlet! 24. Portugália 
és Kuba autójelzése. 26. Hatá�
rozószó. 27. Kéziszerszám. 29. 
Szülő. 30. . . .  Scott. 32. Fővárosi 
sportegyesület volt. 33. Horony.
34. Az idézet második része. 42. 
Erzsébet becézett formája 
(ford.). 43. Üss! 45. Erkölcs. 48. 
Imádkozzatok (lat.). 50. Papa�
gájnév (ford.). 51. Női Név. 53. 
Szovjet vadászgép volt (ford.). 
54. A z idézet befejező része. 57. 
Fohász. 58. Véradó. 59. A kuko�
rica tudományos neve.

FÜGGŐLEGES
1. Progresszív. 2. Latin-Ame�

rika. 3. Hármas. 4. Gombafajta. 
5. Végtelen Ákos! 6. Nyomaté- 
kosító szócska. 7. Szolmizációs 
hang. 8. Az esküvőre vár. 9. 
Foltozó bádogos (nép.). 10. Ősi.
11. Trója. 12. Felcicomáz. 16. 
Folyadék. 23. Jól, hozzáértéssel 
csinál valamit. 25. Az idézet 
harmadik része. 26. írásos fi�
gyelmeztetés az iskolában. 28. 
Ismerő (ford.). 29. Ilyen hangot 
adunk hirtelen fájdalomnál. 31. 
Asztácium. 35. Repül. 36. Szov�
jet tehergépkocsi. 37. Igekötő. 
38. Utóvizsga. 39. Zeolit fele. 40. 
Szemmel, füllel .. . 41. Fiúnév.
42. Zamat. 44. Északi szomszé�
dunk telefongyára. 46. Hegy�
csúcs. 47. 1988-ban. 49. Londoni 
képtár. 51. Mesterséges nyelv. 
52. Régi űrmérték. 55. Nyújt. 
56. Fél Arad!

— Bánhidi —

Beküldési határidő: április
10.

Előző számunk helyes meg�
fejtése: Ha azt akarod, hogy 
meghallgassalak, beszélj hal�
kan.

Könyvutalványt nyertek: An�
tal Mihályné (Bihartorda), 
Biczó Klára  (Tömörd), Székely 
Albertné (Szécsény), Tarjányi 
Imréné (Recsk).

Épüljön több sportlétesítmény 
társadalmi munkában!

A SZOT testnevelési és sportosztálya 1988-ra ismét meg�
hirdeti a társadalmi sportlétesítmény-építési mozgalmat a 
szakszervezetek működési területéhez tartozó üzemek, vál�
lalatok, hivatalok, intézmények, valamint a szakmunkás- 
képző intézetek részére.

A mozgalom célja: a dolgozók, szakmunkástanulók és ! 
diákok sportolásnak, testedzésének segítése, a létesítményi í 
feltételek javítása; az önálló és összefogáson alapuló újabb 
sport- és turistaobjektumok, kulcsosházak, szabadidőköz- ’ 
pontok, parkok, játszóterek, horgásztanyák, a honvédelmi 
sportok fejlesztését szolgáló létesítmények jórészt társadal�
mi munkával történő építése útján.

Ennek megfelelően két kategóriában hirdetjük meg a 
társadalmi pályaépítést:

I. kategória: önálló építés, üzemek, vállalatok, hivatalok 
részéről; II. kategória: közös építés, kis üzemek, szakmun�
kásképző intézetek, iskolák, intézmények, munkahelyek, 2 
szakmaközi szervezetek összefogásával.

A társadalmi sportlétesítmény-építési akció 1988. októ�
ber 31- én fejeződik be. Az akcióban részt vevők oklevelet i 
kapnak. A legeredményesebb közösségek között 6 darab 
50 000, 11 darab 40 000 és 20 darab 20 000 forint összegű 
díjat ítélünk oda.

A helyi pályaépítési eredményekről, az elvégzett munká- , 
ról az üzemi, hivatali, intézményi szakszervezeti bizottsá- f 
goknak igazoló jelentést kell készíteniük.

A szakszervezeti bizottságok igazoló jelentéseinek bekül- ; 
dési határideje: 1988. október 31., melyet vidéken a szak- ' 
szervezetek megyei tanácsának, Budapesten a Szakszerve- . 
zetek Budapesti Tanácsának a címére kell beküldeni.

Csak a határidőre beküldött és az ez ideig elkészült, be�
fejezett építekezéseket tudjuk értékelni.

Felkérjük a szakszervezeti bizottságokat, a szocialista j 
brigádokat, a sportszerető dolgozókat, a szakmunkástanu- i 
ló fiatalokat, hogy vegyenek részt a mozgalomban. Egyút- I 
tál kérjük a társadalmi szerveket, a gazdasági vezetőket, [ 
hogy erkölcsi és anyagi támogatással segítsék a társadalmi i 
munka mind teljesebb megvalósulását, a dolgozók jobb 
testedzési feltételeinek megteremtését.

Épüljön minél több sportlétesítmény, hogy még többen j 
sportolhassanak!

SZOT testnevelési és sportosztály

. . .  és irány a medence
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