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Félidős beszámoló — másként
Mindenkinek szüksége van 

arra, hogy munkáját megmér�
jék, megítéljék mások, akikre 
a végzett munka hat, illetve a 
közösen végzett munkát 
együttesen értékeljék.

így  van ez a szakszervezeti 
munkában is. Itt a megmére�
tés nagy időszakai az ötéven�
ként tartandó kongresszusok, 
amikor a választott tisztségvi�
selők valamennyi szinten szá�
mot adnak választóiknak. 
Ugyanakkor nem kerülhető el 
az időközi számvetés sem, fő�
leg akkor, amikor szervezeten 
belüli és kívüli körülmények 
is igénylik ezt.

Több évtizedes hagyomá�
nya van már a két kongresz-  
szus közötti félidős beszámo�
lók rendszerének, mégis a 
most lefolytatottak eltértek 
mind formájukban, mind pe�
dig tartalmukban az előzőek�
től. Az eddigi gyakorlatban az 
alapszervezetek éves beszá�
molói alapján a területi szak-  
szervezeti bizottság csak a bi�
zalmitestületnek, azaz a vá�
lasztott tisztségviselőknek 
adott számot a végzett mun�
káról.

Az egyre erősödő tagsági 
igény hatására azonban vál�
toztatni kellett ezen a formán, 
s most a tagság közvetlenül 
részese lehetett a munka érté�
kelésének, illetve a további 
feladatok meghatározásának. 
Ezért a területi szakszervezeti 
beszámolókat megelőzően 
egy- egy nagyobb településen, 
megyeszékhelyen szakszerve�
zeti nyitott nap, aktívaérte�
kezlet megtartására került 
sor. Ezeken egyéni igény sze�
rint minden szakszervezeti 
tag részt vehetett, ahol a kö�
vetkező főbb kérdésekben 
kértük a tagság véleményét:

#  miképpen ítélik m eg az 
alapszervi, a területi szakszer�
vezeti bizottsági, valamint a

felsőbb szintű — a kv és az el�
nökség — munkáját;

•  a szakszervezeti mozga�
lomban is várhatók a társa�
dalmi, gazdasági változások�
hoz igazodó megújulási törek�
vések. Ennek során hogyan 
kellene alakítani a testületek 
érdekvédelmi, érdekképvise�
leti munkáját;

•  milyen lehetőségei és 
feladatai lehetnek rétegpoliti�
kánk továbbfejlesztésében a 
társadalmi és szakmai réte�
geknek az érdekek folyama�
tos feltárásában, az érdeke�
gyeztetésben, a képviseletben 
és az érdekérvényesítésben:

•  hogyan lehetne erősíte�
ni a választott testületek és a 
tagság közötti kapcsolatot.

Vélemények 
eddigi munkánkról

Az aktívaértekezleteken és 
az ezek alapján megtartott bi�
zalmitestületi üléseken a fel�
tett kérdésekben a következő 
vélemények alakultak ki.

A választott testületek 
munkájában nagyobb nyilvá�
nosságot, a tárgyalt témákról 
és a közölt határozatokról 
gyorsabb tájékoztatást igé�
nyelnek. Úgy ítélik meg, hogy 
a bizalmitestületi üléseken 
hozott határozatok szűk kör�
ben maradnak.

A szakszervezeti mozga�
lomban is várják a társadal�
mi- gazdasági változásokhoz 
igazodó megújulást. Ugyan�
akkor erre vonatkozóan a 
konkrét javaslat már nemigen 
hangzott el. Egyik oldalról 
úgy ítélték meg, hogy sok 
esetben felülről határozzák 
meg, mit kell csinálniuk, a 
másik oldalról pedig a m eg�
újuláshoz felülről várják a 
változtatás módját.

Az érdekvédelmi, érdek-  
képviseleti munka megítélé�
sében is eltértek a vélemé�
nyek. Volt, ahol a jelen szerve�
zetben jónak, kifejezhetőnek 
tartották, volt, ahol úgy érez�
ték, hogy egyes rétegérdekek 
nem kapnak kellő hangsúlyt.

Ugyanakkor az aktívaérte�
kezletek rávilágítottak arra is, 
hogy elsősorban az alapszer�
vezeteknél nem éltek azzal, 
hogy a rétegérdekek feltárá�
sára, érvényesítésére bizottsá�
gokat, tagozatokat hozzanak 
létre. Pedig erre a magyar 
szakszervezetek 1986- ban el�
fogadott alapszabálya lehető�
séget ad. A rétegérdekek 
megjelenítésére az szb- n be�
lül csak egy felelőst jelöltek 
ki, az is társadalmi réteget 
(nő, fiatal, nyugdíjas) képvi�
sel, és nem szakmai réteget. 
Vélemények hangzottak el a

rétegérdek tárgyalása során 
az ifjúsági tagozatok létreho�
zásával és működtetésével 
kapcsolatban is. A működé�
sükkel kapcsolatos vélem é�
nyek megoszlottak. A vitában 
elhangzottak összegezéseként 
úgy ítélhető meg, hogy ahol 
jól működő szb van, ott jól 
működik az ifjúsági tagozat is, 
mert kellő figyelmet fordíta�
nak és megfelelő bizalmat ad�
nak a fiataloknak.

A szakmai rétegérdekek 
összefogott képviselete jelen�
leg sem az alapszerveknél, 
sem a területi szakszervezeti 
bizottságoknál nem valósul 
meg.

A testületek 
és a tagság 
viszonya

A választott testületek és a 
tagság közötti kapcsolat szo�
rosabbá tételét nagyobb nyü-  
vánossággal lehet elérni. Ez 
feltételezi a közvetlen demok�
rácia gyakorlását, azaz célsze�
rű átgondolni, hogy például a 
bizalmitestületek helyett (az 
igazgatósági törzseknél stb.) 
taggyűlés működjön. Továb�
bá, ha bizalmitestület a leg�
magasabb irányító szerv, ak�
kor meg kell találni annak a 
lehetőségét — az esetleges 
zárt üléseket kivéve —, hogy 
minden szakszervezeti tagnak 
jogában álljon az ülésen részt 
venni.

A hatékonyabb érdekfeltá�
rás, érdekképviselet, érdekvé�
delem, a kisebbség vélem é�
nyének érvényre jutása érde�
kében milyen szervezeti vál�
toztatásokra van szükség? 
Vagy esetleg a jelenlegi szer�
vezet a jó, csak a munka tar�
talmában, a munkamódsze�
ren kell változtatni? Ez is a 
tagság véleményétől függ.

Ezért, a vélemények m egis�
merésére olyan vitaanyagot 
bocsátunk a tagság rendelke�
zésére, amely alapján a szak-  
szervezeti tagoktól várjuk a 
javaslatokat a működési vál�
toztatásokra.

Az aktívaértekezletek a 
konkrét számvetésen túlme�
nően lehetőséget adtak a tag�
ság és a szakszervezet vezető 
tisztségviselőinek közvetlen 
eszmecseréjére. Ennek során 
kiderült, hogy egy alapvető 
változtatásra máris szükség 
van a szakszervezet munka-  
módszerében, azaz minél 
több ilyen irányú m egbeszé�
lést, eszmecserét kell tartani, 
ami lehet konkrét témára irá�
nyított, de lehet csak egy napi 
eseményhez kötődő kölcsönös 
tájékoztatás is.

Barabás Györgyi
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Az elmúlt évek társadalmi- gazdasági változá�
sai új, és egyben nehéz helyzet elé állították a 
magyar szakszervezeti mozgalmat. A felgyü�
lemlett gondok egyre erősebben éreztetik hatá�
sukat.

A szakszervezeti tagok joggal kérték, és ma 
már egyre sürgetőbben kérik számon a vezető 
testületektől, a szakszervezeti tisztségviselőktől, 
hogy az érdekvédelem miért szorult háttérbe, 
és hogy a társadalmi- gazdasági változásokhoz a 
szakszervezeti mozgalom lépései miért bizo�
nyulnak lassúnak.

A magyar szakszervezeti mozgalom egyetért 
a kibontakozási programmal, az új típusú intéz�
ményrendszer reformjával — és ebben a folya�
matban önmaga megújítására is készül. Ez a 
megújítás, megújulás nem öncélú, hat rá a tag�
ság igénye. Ez számunkra azt jelenti, hogy a 
Postások Szakszervezete a 85 000 szakszerveze�
ti taggal hogyan csatlakozik, hogyan veszi ki ré�
szét ebből a megújítási folyamatból.

Alapvetőnek tartjuk, hogy szakszervezetünk 
tagságának véleménye nélkül nem lehet teljes 
körű véleményt kialakítani. Elsősorban azért, 
mert mi is részesei vagyunk a megújulási folya�
matnak, de nemcsak a szakszervezeti mozgal�
mat kívánjuk alakítani, formálni, hanem egyút�
tal saját munkánkat is eredményesebbé kell 
tenni.

Milyen kérdésekre kell ma a tagsággal együtt 
válaszolnunk, amelyek az elkövetkezendő idő�
szak meghatározó jelentőségű problémaköreit 
fogják össze?

piaci viszonyok fejlesztése párosuljon annak 
társadalmi kontrolljával.

A szakszervezetek kezdeményezői voltak a 
bérreform kidolgozásának, melyben olyan 
alapelveket támogatnak, amelyek végső soron 
azt eredményezik, hogy a törvényes munkaidőn 
belül elérhető keresetek fedezetet nyújtsanak a 
gazdaság színvonalának megfelelő megélhetés�
hez, vagyis harcot indítunk a főmunkaidő be�
csületének, értékének helyreállításáért. (Erről 
szóló cikkünk a 2. oldalon olvasható. A szerk.)

A piaci viszonyok erősödése, a tulajdonviszo�
nyok változása, a bérreform, az adó-  és árre�
form mind- mind elengedhetetlenné teszik a 
szociálpolitikai koncepciók kidolgozását. A 
szakszervezeti mozgalom igen lényegesnek 
tartja, hogy a szociálpolitika az esélyegyenlőség 
és a szolidaritás színtere legyen. Meghatározó a 
létbiztonság erősítése, amely a közeljövő ki�
emelt feladata.

A mozgalom belső életét, egész szervezetét és 
működési rendjét a mai követelményekhez igá-  
zodóvá kell alakítani.

Erősíteni kell az alulról történő meghatáro�
zottságot, a tagság véleményének érvényre ju�
tását.

Az egyes szakmai, foglalkozási csoportok va�
lóságos érdekeit jobban tükröző, differenciál�
tabb, a tagság törekvéseinek teret engedő, ru�
galmas szervezeti, szerveződési keretekre van 
szükség.

Tennivalóink közül
A központi vitaanyag

Erről tanácskozott a Szakszervezetek Orszá�
gos Tanácsa is július 8- i ülésén. A plénumon el�
hangzottak alapján a SZOT Elnöksége kiegészí�
tette a megújításról szóló vitaanyagot, amit a 
Népszava július 13- i száma teljes terjedelemben 
közzétett. Mi most itt csak néhány lényeges 
részletről tájékoztatjuk olvasóinkat.

A magyar szakszervezetek elismerik a párt 
politikai vezetőszerepét, és támogatják annak 
gyakorlati megvalósítását. A párthoz és a szoci�
alizmushoz való viszony az önálló szervezet ön�
ként vállalt, saját meggyőződéséből táplálkozó 
politikai elkötelezettségének a megnyilvánulá�
sa.

Ebből következik, hogy a mozgalom párthoz 
fűződő kapcsolatát a partneri viszony kereté�
ben értelmezi. Ez a partneri viszony tartalmá�
ban meghatározza a politika alakításában, for�
málásában a szakszervezet részvételét. A tag�
ság támogatásából származó politikai erő fontos 
társadalmi- politikai tényezővé válhat.

Ez határozza meg a szakszervezeti mozgalom 
politikai szerepét, amelyben a dolgozók diffe�
renciált érdekének önálló, határozott képvisele�
tével, a társadalmi közmegegyezésen alapuló 
döntések érvényesülésének elősegítésével kí�
vánnak részt venni.

A szakszervezetnek a dolgozók élet-  és mun�
kakörülményeit érintő valamennyi döntés elő�
készítésében az egyenrangúság alapján álló 
partneri viszony keretében kell együttműköd�
nie az állami szervekkel, vállalatokkal, intézmé�
nyekkel.

Egyértelmű hátteret kell teremteni ahhoz, 
hogy erőteljesebb és következetesebb érdek-  
képviseletre és érdekvédelemre legyen lehető�
ség. Ezért kezdeményezni kell a mozgalomban 
a szakszervezeti jogok törvényi szabályozását.

A piaci viszonyok felerősödése, a munkavál�
lalói és a munkáltatói érdek élesebb elkülöníté�
se alapvető változásokat követel. A mozgalom�
nak abból kell kiindulnia, hogy a szocialista pi�
acgazdaság gazdasági előnyökkel jár, ugyan�
akkor súlyos társadalmi konfliktusok előidéző�
je is lehet. Ennek elkerülése, illetve enyhítése 
legyen a szakszervezet alapvető törekvése, és a

Mindezekhez csatlakozik a Postások Szak-  
szervezete is, amikor a központi vezetőség a fél�
idős értékelések eddigi tapasztalatai alapján ja�
vaslatot készített az érdekképviseleti és érdek�
egyeztető tevékenység továbbfejlesztésére.

A félidős értékelések kapcsán a tartalmi mun�
ka gyengesége, a hiányosságok kerültek nyilvá�
nosságra, amelyek többségében a munkamód�
szert és a szervezet működésének feltételét kifo�
gásolták. A felvetett hiányosságok, módszerbeli 
eltérések közvetve érintették a szervezeti élet 
működését is.

Megerősödött, hogy a jelenlegi szervezet mű�
ködőképes, de jelentkezik a tagság részéről az 
az igény, hogy kisebb csoportok, foglalkozási 
rétegek érdeke jobban, intézményesen jusson a 
felszínre.

Elengedhetetlen tehát, hogy még a kv félidős 
beszámolója előtt áttekintsük működési rend�
szerünket, az érdekfeltárás, érdekvédelem és 
érdekképviselet tükrében. Ehhez szükségünk 
van a tagság véleményének a megismerésére. 
Ezért a kv az érdekvédelmi munka továbbfej�
lesztésére elgondolásokat terjeszt megvitatásra 
a tagság elé.

A szervezeti élet továbbfejlesztését célzó el�
képzelések a jelenlegi szervezetet úgy kívánják 
hatékonyabbá tenni, hogy az alapszabály adta 
lehetőséggel jobban éljünk. A testületek réteg�
tagozatok működésével kapjanak lehetőséget a 
különböző foglalkozási rétegek érdekeinek kife�
jezésére.

A központi vezetőség július 19- i vitaanyagá�
ban javasoljuk a társadalmi viták lebonyolítását 
és összegzését szeptember 30- ig.

A szakszervezeti mozgalom e főbb témakö�
rökben körvonalazott elképzeléseit tárja a tag�
ság elé, azzal, hogy minden egyes szakszerveze�
ti tisztségviselő kezdeményezzen párbeszédet a 
tagsággal.

Igen lényegesnek tartjuk, hogy a párbeszéd 
során legyen önkritikus a helyzetmegítélés, de 
a továbbfejlesztésre is várunk érdemi javasla�
tokat. Ezúton is felkérjük tehát szakszervezeti 
tagságunk figyelmét, hogy a vitadokumentumo�
kat ismerjék meg, mondjanak azokról véle�
ményt, hiszen ezáltal közösen alakíthatjuk jele�
nünket, jövőnket!
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A bérreform az egyik feltétele a kibontakozásnak
A bérreformot a szakszerve�

zeti mozgalom a reformfolya�
mat nélkülözhetetlen részének 
tekinti, s már hosszabb ideje 
szorgalmazza. Az a véleménye, 
hogy mélyreható és tartós vál�
tozásokat csak a reform összes 
elemének együttes és összehan�
golt érvényesítésével érhetünk 
el. Bérreform nélkül a reformfo�
lyamat csak „féloldalas” — a 
megváltozott termelési viszo�
nyok igénylik a jelenlegi elosz�
tás megváltoztatását is.

Az elmúlt időszakban a szak-  
szervezetek több alkalommal 
kifogásolták a bérpolitikai célo�
kat és eszközöket. Ellenvélemé�
nyét azonban a politikai intéz�
ményrendszer nem tudta meg�
felelően kezelni. A szakszerve�
zetek álláspontját egy véle�
ményként tüntették fel, amely 
általában nem egyezett az intéz�
mények által kialakított többsé�
gi véleménnyel. így hatáskörei 
és lehetőségei a dolgozók bérér�
dekeinek csak mérsékelt védel�
mét tették lehetővé. A bérre�
form sürgeti és szükségessé te�
szi a szakszervezetek — mint 
érdekképviseleti szervek — 
önállóságának növelését, műkö�
dési feltételeinek garantálását. 
Ez egy szakszervezeti törvény 
keretében valósulhatna meg.

A bérreform 
célja

A bérreformot a kormány is 
napirendre tűzte, az országgyű�
lés 1987. szeptemberi üléssza�
kán történt bejelentéssel. Szán�
déka az, hogy megoldást talál�
jon azokra a gazdasági, társa�
dalmi és politikai problémákra, 
amelyek az elmúlt időszakban a 
bérrendszer működésével ösz-  
szefüggésben felhalmozódtak, s 
napjainkban élesen vetődnek 
fel; illetve, hogy a bérpolitikát a 
stabilizáció és a kibontakozás 
szolgálatába állítsa.

A szakszervezetek a bérre�

form szükségességét először a 
nyolcvanas évek közepén vetet�
ték fel, amikor a gazdasági nö�
vekedés előmozdításához a bér�
politika már nem tudott hozzá�
járulni, s az is világossá vált, 
hogy a mozgalom különböző 
szintjein a dolgozók érdekeinek 
képviselete nem tud eredmé�
nyesen hatni.

A szakszervezetek a bérre�
form alatt olyan bérpolitika és 
bérrendszer működtetését ér�
tik, amely a teljesítmények ja�
vulásával számolva biztosítja a 
reálbér tartós és érezhető növe�
kedését, és társadalmilag igaz�
ságosabb kereseti arányokat 
hoz létre. Középpontjába a reál�
bér került.

A bérreform szükségességét 
ma már senki sem vitatja. A né�
zetkülönbség a reform lehetősé�
geinek megítélésében van. 
A szakszervezetek álláspontja 
az, hogy a bérreformmal nem 
lehet addig várni, amíg forrás 
lesz hozzá; de ahhoz, hogy eb�
ből a gazdasági helyzetből ki 
tudjunk lábalni, a bérreformot 
végre kell hajtani.

Szakszervezeti
bérpolitikai

célok
A bérrefom szükségessé teszi 

a szakszervezetek bérpolitikájá�
nak újragondolását. A bérpoliti�
ka alakítására csak akkor tud�
nak kellő hatást gyakorolni, ha 
vannak hosszú távra megfelelő 
stratégiai céljaik, és rövid távon 
azok megvalósítását segítő esz�
közeik. A szakszervezeti bérpo�
litika sohasem különülhet el, 
csakis a dolgozók élet-  és mun�
kakörülményeit befolyásoló 
más célokkal együtt fejtheti ki 
hatását, érheti el célját.

A szakszervezetek bérpoliti�
kai céljai:

•  a mozgalom fontosnak 
tartja, hogy a munkabér fejezze

ki a munkaerő bővített újraelő�
állításához társadalmilag szük�
séges ráfordításokat. Más szó�
val: tartalmazza a munkabér 
azokat a társadalmi kiadásokat, 
amelyeket korábban az állam 
magára vállalt, de ma már köz�
ponti forrás hiányában egyre 
nagyobb mértékben a munka�
bért, a bérből, fizetésből élőket 
terhelik. Ezért meg kell szüntet�
ni a bérszínvonal „nyomott” jel�
legét, be kell építeni a munka�
bérbe a lakás, a szolgáltatások, 
az infrastruktúra, a kultúra, az 
egészségügy, az oktatás pénz�
ügyi fedezetét. Ki kell alakítani 
azt a minimális bért, amely fe�
dezi a megfelelő fogyasztás, a 
kulturálódás, az ön-  és tovább�
képzés, az egészséges életvitel 
költségeit. Ezt a minimális bért 
évről évre karban kell tartani.

•  A szakszervezeti bérpoliti�
ka középpontjában mindig a 
dolgozók reálbérének növelésé�
nek kell állnia. Reálbércentri�
kusnak kell lennie még akkor 
is, ha a reálbérek csökkennek: 
erről a mozgalom nem mondhat 
le.

•  A bérek növekedése min�
den munkavállaló számára fe�
dezze az alapvető fogyasztási 
cikkek árának növekedését (le�
gyen személyre szóló kötelező 
béremelés)!

•  A bérpolitika járuljon hoz�
zá, hogy a munkabér (alapbér) 
az azonos munkát végzőknél — 
az egész népgazdaság területén 
— megközelítőleg azonosan 
alakuljon, legyen szektor-  és 
ágazatsemleges. Az elvégzett 
munka ára — az „egyenlő mun�
káért egyenlő bért” elve alap�
ján — ne függjön attól, hogy a 
népgazdaság mely ágában, 
szakágazatában végzik a mun�
kát. A mozgó elemek között le�
het különbség, de ezek elvisel�
hetetlen aránytalanságokat 
nem okozhatnak.

0  A szakszervezeti bérpoliti�
ka mindenkor alapbércentri�
kus. A dolgozók megélhetését

elsősorban az alapbéreken ke�
resztül kell biztosítani.

•  A bérpolitika általános tö�
rekvése az, hogy segítse elő a 
társadalmilag igazságosnak tar�
tott kereseti arányok kialakítá�
sát. A kereseti arányok legfeltű�
nőbb torzulásait a bérreform 
során kell megoldani.

•  A főállásból származó 
munkajövedelmek növekedési 
üteme haladja meg az összes 
munkajövedelmek növekedési 
ütemét! A főmunkaidőben vég�
zett munkáért fizetett bér nagy�
sága közeledjen az egyéb mun�
kaviszonyban elérhető kerese�
tekhez!

•  A bérpolitika legyen nyü-  
vános!

A bérpolitika

eszközrendszere
A mozgalom célja az, hogy 

bérpolitikáját eredményesen 
tudja képviselni és érvényre 
juttatni. Ennek a jelenlegi bér-  
politikai eszköz-  és intézmény-  
rendszer már nem felel meg. Az 
eszközrendszerben kiemelkedő 
szerepe van a bér-  és kereset-  
szabályozásnak. Ezért a reform 
kulcskérdése a keresetszabályo�
zás központi formájának meg�
szüntetése, s helyette a kollek�
tív béralku kialakítása, beveze�
tése.

A szakszervezet kidolgozott 
egy béregyeztetési modellt, 
amelynek fő elvei:

□ alulról építkező,
□ iteratív (fokozatosan köze�

lítő),

□ alsó határos (kötelező mi�
nimumokat határoz meg) és

□ nyilvánosságra építő.

E modellben az érdekegyez�
tetés három szinten folyik:

O vállalati szinten,

O ágazati szinten és

O népgazdasági szinten.

Az éves bérfejlesztési tárgya�
lásokat meg kell előznie egy 
széles körű és előremutató 
gazdasági elemzőmunkának. 
Az ebből nyert információknak 
valamennyi egyeztető partner�
nek a rendelkezésére kell áll�
nia. Ennek alapján mindhárom 
szinten megkezdődnének az 
előzetes tárgyalások.

A vállalatoknál a szakvezetők 
és a szakszervezet képviselői 
előzetesen megegyeznek a vál�
lalati kereseti arányokban, a 
minimális béremelésben, a bé�
rek növelésében, annak szak�
mák közötti arányosításában. 
Mindezt kihirdetik, és jelzik az 
ágazati szakszervezetnek (tehát 
alulról indul a szintek közötti 
egyeztetés). Ha az' ágazati szin�
tű egyeztetésen alapuló szak�
mai- ágazati bérmegállapodá�
sokba a vállalati megállapodá�
sok „beleférnek”, akkor azok 
automatikusan hatályba lép�
nek. Ha nem, akkor új tárgyalá�
sokat kell folytatni. Az iteráció 
érvényesül az egész rendszer�
ben.

Ágazati szintű egyeztetésben 
a Gazdasági Kamara ágazati ta�
gozatai és az ágazati szakszer�
vezetek folytatnak egyeztető 
tárgyalásokat ugyanazon té�
mákban, mint a vállalati síkon, 
csak népgazdasági szinten. 
A megállapodást nyüvánosság-  
ra hozzák, és tájékoztatják róla 
a népgazdasági szintet.

Népgazdasági szinten a kor�
mány, a Gazdasági Kamara, a 
SZOT és a szövetkezetek, a ma�
gánmunkáltatók képviselői 
folytatnak bértárgyalásokat, 
amelyeken kialakítják:

O a minimális béremelés kö�
telező mértékét,

O a bérkiáramlás optimu�
mát,

O a keresetarány- javító in�
tézkedéseket.

Amennyiben a tárgyalások 
során nem jön létre egyetértés, 
mindig egy újabb egyeztetési

eljárást kell lefolytatni, amely 
alulról indul. A munkavállalói 
érdekek érvényesüléséhez a 
szakszervezetek keményebb 
eszközöket is igénybe vehet�
nek, mint például a munkalas�
sítás, a munkabeszüntetés, a 
sztrájk stb.

A bérpolitika reformja igényli 
a jelenlegi politikai intézmény-  
rendszer változtatását is, s nem 
hagyja érintetlenül a szakszer�
vezetet sem. A mozgalomnak 
képesnek kell lennie a legszéle�
sebb dolgozói érdekek feltárá�
sára és képviseletére.

Az 1989. évi
modell

A bérreform megvalósítása, 
kiteljesedése hosszabb folya�
mat, elindítása azonban nem 
halasztható tovább. Szükséges, 
hogy már 1989- ben olyan intéz�
kedés történjen, amely már ma�
gában hordozza az eredeti mo�
dell jellemzőit, és zökkenőmen�
tes átmenetet tesz lehetővé. 
Eszerint már 1989- ben népgaz�
dasági szinten meghatároznák, 
hogy

— hány százalékkal változ�
zon a reálbér,

— mekkora legyen a nomi�
nálbér növekedése,

— mennyi legyen a minden�
ki számára kötelező béremelés, 
amelynek fedeznie kell az alap�
vető fogyasztási cikkek árának 
emelkedését,

— mennyit lehet fordítani a 
béraránytalanságok mérséklé�
sére.

Az átmeneti modell még fe�
lülről lefelé működne. A köz�
pontilag orientált béregyezteté-  
ses modellben a vállalati bérfej�
lesztést az ágazati megállapodá�
sok határoznák meg. Az az ága�
zatok feladata lenne, hogy a 
népgazdaságilag meghatározott 
béremelés ágazati szinten visz-  
szaigazolódjon.

T. P.

Olasz
szakszervezeti

delegáció
hazánkban

Július 11- től 16- ig vezetőszintű olasz szakszervezeti (CGL) 
delegáció járt hazánkban Salvatore Bonadonna főtitkárhelyettes 
vezetésével.

Látogatásuk alkalmával különböző postai és távközlési intéz�
ményekkel, valamint üdülőkkel ismerkedtek. Megtekintették 
többek között a Veszprém megyei Távközlési Üzemet és a Veszp�
rém 1- es postahivatalt. Látogatást tettek a boglárlellei és a bala�
tonalmádi postásüdülőben, amely után megismerkedtek szak-  
szervezeti üdültetésünk rendszerével.

Budapest nevezetességeinek megtekintése közben látogatást 
tettek a római- parti hétvégi házban, a Postás Sport Egyesületnél 
és a Távbeszélő Tudakozó és Névsorszerkesztő Hivatalban.

Itt jártuk alkalmával találkoztak szakszervezetünk vezetőivel 
is, akiktől tájékoztatást kaptak hazánk politikai és gazdasági 
helyzetéről, a magyar, s ezen belül a postás szakszervezeti mun�
káról. Szó esett a megbeszélésen szakszervezetünk gondjairól és 
a közeljövő feladatairól is.

Megbeszélés a két szakszervezet vezetői között

Néhány szó az újítási versenyről
A Magyar Postánál 1982- től 

van folyamatosan újítási ver�
seny a postaszervek között. 
A verseny feltételeit, értékelési 
rendjét az 1026/1986. (Po. É. 6.) 
MP sz. üzemviteli utasítás sza�
bályozza. Az értékelés lényege, 
hogy a tárgyévet megelőző 5 év 
újítási eredményeinek átlaga a 
bázis, és ezzel kell összehasonlí�
tani az értékelés évében elért 
eredményt a legfontosabb mu�
tatók figyelembevételével.

Az 1986 novemberében meg�
tartott postás újítók és feltalá�
lók VI. országos tanácskozásán 
az újítómozgalom irányítási esz�
közeinek továbbfejlesztésére 
hozott határozatok között a ver�
seny is szerepelt. A versenyre 
vonatkozólag a következőket fo�
galmazták meg és fogadták el:

•  ki kell bővíteni a posta�
szervek közötti újítási verseny 
értékelési rendszerét, oly mó�
don, hogy a verseny eredmé�
nyét az évenkénti értékelésen 
kívül 5 évenként — az ötéves 
tervidőszak befejezését követő�
en — még külön is értékelni 
kell. Az öt év alatt legjobb ered�
ményt elért postaszervek része�
süljenek külön jutalomban.

•  A tárgyévi értékelésnél 
kapjanak külön pluszpontot 
azok a postaszervek, amelyek az 
előző évi újítási versenyben az
I., II. vagy III. helyen végeztek.

Ez utóbbi határozatot az 1987. 
évi verseny értékelésénél már 
figyelembe vettük.

A postaszervek közötti újítási 
verseny az elmúlt évek során a 
következőképpen alakult:

„A” „B”
csoport csoport

1982- ben I. TIG Kábelüzem
II. HTI Magasépí�

tési Üzem
III. Szeged —

1983-  ban I. Miskolc Anyaghiv.
II. Pécs Műszaki

Hivatal
III. Szeged —

1984-  ben I. Bp. lg. Kábelüzem
és Miskolc —
II. — Járműtelep
III. HTI -

1985-  ben I. Debre-  Anyag-
cen és Érték�

cikk 
Hivatal

II. Sopron HPI
III. RTV —

1986-  ban I. RTV Járműtelep
II. Debre-  — 
cen
III. Sopron —

1987-  ben I. Pécs Járműtelep
II. RTV Építési

Üzem
III. Debre-  — 
cen

A verseny eredményét vizs�
gálva megállapítható, hogy a 
Budapest vidéki Postaigazgató�
ság kivételével már valamennyi 
igazgatóság eljutott a dobogó 
valamelyik fokára, sőt voltak 
olyanok, amelyek többször is.

A „B” csoportban csak 5 pos�
taszerv osztozkodott a helyezé�
seken.

1983- tól kezdődően az anyag-  
és energiamegtakarításban leg�
jobb eredményt elért 1- 1 posta�
szerv külön is jutalomban ré�
szesült a következők szerint: 

„A" „B”
kategória kategória

1983-  ban RTV POTIBER
1984-  ben RTV POTIBER
1985-  ben RTV Javító

Üzem
1986-  ban RTV Építési

Üzem
1987-  ben RTV Építési

Üzem

Az 1986. és 1987. évi eredmé�
nyek értékelésénél, illetve ezt

követően több fórumon — első�
sorban újítási értekezleteken, 
tanácskozásokon — felmerült 
az az igény, hogy a verseny ér�
tékelési rendjét módosítani, ü-  
letve az eddig szerzett gyakorla�
ti tapasztalatok szerint a mai 
igényekhez kellene igazítani. 
Konkrét javaslat erre vonatko�
zólag azonban sem postaszerv�
től, sem egyénektől nem érke�
zett. Mindazok, akik a verseny-  
kiírás kidolgozásában és éven�
kénti értékelésében részt vettek 
— az MPK fejlesztéspolitikai 
osztálya, a Postások Szakszer�
vezetének közgazdasági osztá�
lya, a KÚT és az Újító Klub 
képviselői — jogosnak tartják a 
kérést, maguk is így látják.

Tulajdonképpen mi is a 
gond?

Az elmúlt években több pos�
taszerv viszonylag jó eredmé�
nyeket ért el. Az újítási eredmé�
nyeket nem lehet a végtelensé�
gig fokozni. A mennyiségi igé�
nyeket a lehetőségekhez kell 
szabni, de úgy, hogy az ne men�
jen a minőség rovására. Mind�
emellett a szinten tartásra és to�
vábbfejlesztésre is ügyelni kell, 
de ez a magas szinten teljesítő 
postaszerveknél egyre nehe�
zebb feladat.

Ugyanakkor vannak olyan 
postaszervek is, mint például a 
TIG, HTI, amelyek már nyertek 
versenyt, voltak helyezettek is, 
de az utóbbi években visszaes�
tek. Lehetőségeikhez képest na�
gyon alacsony a bázisuk és az 
évi eredményük. így könnyen 
előfordulhat, hogy az éveken 
keresztül jó eredményt elért és 
a szinten tartásra törekvő posta�
szervek előtt versenyt nyerhet�
nek. Ez igazságtalannak látszik, 
és nem is helyes. A „manővere�

zést” tehát valahogy egyensú�
lyozni kell.

A sokféle igény kielégítése 
nem könnyű, de megoldható. 
A megoldás egyik útja, hogy az 
úgynevezett „ollót” kicsit ösz-  
szébb csukjuk. Ugyanakkor 
azok a postaszervek, amelyek 
valamelyik mutatójukkal nem 
érik el az előző évi eredményt 
— azaz a 100 százalékot —, ne 
kapjanak pontot. A pontozás 
100 százaléknál kezdődjön, és 
az eddigiekhez hasonlóan az 
alacsony százalékból a magas 
százalék felé haladjon, megtart�
va továbbra is a fokozatosság 
elvét.

Ami az anyag-  és energia�
megtakarítást illeti, az nemcsak 
postai, hanem népgazdasági ér�
dek, kormányprogram: Ezért az 
e célból kiút értékelési rend�
szert továbbra is élőn kell tarta�
ni.

Figyelembe kell azonban 
venni azt a tényt is, hogy a pos�
taszerveknek ezen a téren nem 
egyforma az esélyük, lehetősé�
gük. Másban, például munka�
óra-  és bérmegtakarításban, na�
gyobb az esélyegyenlőség. így 
az előző takarékossági verseny-  
forma megtartása mellett ez 
utóbbiakat is valamilyen formá�
ban és módon értékelni, jutal�
mazni kellene, hiszen a népgaz�
daság és a posta gazdasági 
helyzete egyaránt fokozottabb 
takarékosságot igényel.

Bízunk abban, hogy az újítási 
verseny értékelési rendjét a 
fentiek szellemében sikerül 
majd a jelenlegi igényekhez 
igazítani, s azt valamennyi pos�
taszerv számára egyenlő esé�
lyűvé tenni. Ezen szándékokra 
kedvező visszhangot, esetleg ja�
vaslatokat is szeretnénk kapni.

Uzsovics Józsefné
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A bruttósítás tapasztalatai
Szakszervezetünk elnöksége 

június 30- i ülésén megvitatta és 
elfogadta a személyi jövedelem-  
adó működtetésének és az ezzel 
összefüggő bérbruttósítás vég�
rehajtásának postai tapasztala�
tairól, hatásairól szóló előter�
jesztést. Az ülésen megvitatott 
előterjesztés és szóbeli kiegészí�
tés egy folyamatos és széles kö�
rű tájékozódásból származó írá�
sos beszámolóból és helyszíni 
látogatásokon szerzett tapaszta�
latokat tartalmazta, gyűjtötte 
egybe, a kollektív szerződés 
módosításától napjainkig.

Értesítés, 
tájékoztatás

A bérbruttósítás végrehajtá�
sára vonatkozó szabályokat, 
azaz a kollektív szerződés 3. 
számú módosítását lapunk ja�
nuári számában teljes terjede�
lemben közreadtuk. E módosí�
tás alapján kellett valamennyi 
dolgozó bruttósított alapbérét 
megállapítani, és legkésőbb ja�
nuár 15- ig erről írásban értesí�
teni. A központi jogszabály a 
dolgozók tájékoztatására ennyi 
kötelezettséget ír elő.

A posta szakvezetői és a Pos�
tások Szakszervezete a dolgo�
zók megfelelő tájékoztatását 
legalább olyan fontosnak tartot�
ták, mint a bruttósítás előkészí�
tését. Ezért a névre szóló értesí�
téseket termelési tanácskozás 
keretében kellett a dolgozók�
nak átadni. E tanácskozás fel�
adata az volt, hogy a dolgozók 
megfelelő tájékoztatást kapja�
nak

— egyrészt: a személyi jöve�
delemadó rendszeréről, az adó�
zásról, az ezzel kapcsolatos kö�
telezettségeikről ;

— másrészt: az alapbérek és 
a bérelemek személyenkénti 
bruttósításáról.

A tájékoztatás formáját a kö�
zépfokú postaszervek szabadon 
alakították ki. A legjobb mód�
szernek az bizonyult, amikor a 
dolgozónak átadott névre szóló 
értesítés nemcsak az új, bruttó 
alapbért tartalmazta, hanem az 
összes, a dolgozónak 1987- ben 
kifizetett bért elemenkénti bon�
tásban, s azoknak 1988. évi 
bruttósított összegeit is. Ezt a 
módszert — idő-  és papírigé�
nyessége miatt — kevés posta�
szerv alkalmazta.

A legtöbb postaszerv azt a 
megoldást választotta, hogy a 
dolgozónkénti és bérelemen-  
kénti bruttósításról végrehajtó 
egységenként készített kimuta�
tást, és azt valamennyi termelé�
si tanácskozásra megküldte. 
A dolgozók által igényelt felvi�
lágosítást — az előre felkészí�
tett — szakmai és a szakszerve�
zeti vezetők ennek alapján ad�
ták meg. A huszonkét középfo�
kú postaszerv közül mindössze 
csak két olyan volt, amelyik ezt 
a részletes felvilágosítást nem 
határidőre tette meg, hanem 
későbbi időpontban.

A tájékoztatás és felvilágosí�
tás nem fejeződött be a névre 
szóló értesítések átadásával. 
Még két lényeges intézkedés 
történt. Ezek:

— valamennyi középfokú 
postaszervnél szakmai és szak-  
szervezeti részvétellel úgyneve�
zett szakértői bizottságokat kel�
lett létrehozni. Amennyiben va�
lakinek utólag kérdése volt, ész�
revétele merült fel, elsősorban 
ezekhez a bizottságokhoz kel�
lett fordulnia.

— Az adózási rendszer bo�
nyolultsága miatt és az adózás 
zökkenőmentessége végett 
minden középfokú postaszerv�
nél adószakértőt kell beállítani.

Feszültségek
A  személyi jövedelemadó be�

vezetéséről szóló törvényerejű 
rendelet előírja, hogy az új adó�
zás miatt — változatlan teljesít�
mény mellett — 1988- ban a dol�
gozók nettó keresete nem csök�
kenhet. E kötelezettséget, illet�
ve kitűzött célt — kisebb utóla�
gos módosításokkal — sikerült 
elérni. Ezt bizonyítja az is, hogy 
ma már a postán a dolgozók 
közérzetét nem is a bruttósítás 
befolyásolja kedvezőtlenül, ha�
nem a személyi jövedelemadó 
eljárási szabályainak hiányos�
ságai és működési mechaniz�
musának zavarai izgatják.

A bruttósítás postai végrehaj�
tása — az országos tapasztala�
tokkal összehasonlítva — zök�
kenőmentes volt, ami nem zárja 
ki azt, hogy némelyik megol�
dás, vagy helyenként az ügy 
nem megfelelő kezelése a dol�
gozók körében kisebb- nagyobb 
feszültséget okozott, illetve 
okoz. A feszültségeket okozó 
kérdéseket talán három fő cso�
portba sorolhatnánk.

•  Vannak olyan témák, 
amelyek hatását a szakvezető�
ség és a szakszervezet előre fel�
mérte, mérlegelte és tudatosan 
vállalta. Két kérdés volt ilyen: a 
műszakpótlék és a teljesítmény�
bérek bruttósítása.

A műszakpótléknak a bruttó�
sítással egyidejű formaváltozá�
sa az alapbéreket nivellálta, 
megváltoztatta a korábbi ará�
nyokat. A bruttósítás postai 
módszeréből adódóan a mű-  
szakpótlékos körben kis alap�
bérű dolgozók alapbére na�
gyobb mértékben nőtt, mint a 
személyi bruttósítási igény. 
A nagyobb alapbérű dolgozóké 
ellenkezőleg, kisebb mérték�
ben, s előfordulhatott, hogy 
nem is változott (a műszakpót�
lék bruttósodása „megette”).

A bérelem formaváltozása 
miatt bekövetkezett alapbér-  
arány- változás nagyobb feszült�
séggel járt az azonos munkakö�
rökön belül. A dolgozók sérel�
mezték, hogy a személyek ösz-  
szehasonlításánál a több és 
jobb szaktudást, szorgalmat ki�
fejezésre juttató korábbi alap�
bérkülönbség eltűnt vagy csök�
kent, ha az egyműszakos és 
folytonos munkarendben dolgo�
zókat vesszük figyelembe. Ezért 
az elnökség felhívja a tszb- ket, 
az alapszervezeteket, valamint 
a bizalmiakat, hogy

— az éves, évközi béremelé�
sek során a műszakpótlékos te�
rületeken az alapbérarányok ja�
vítására,

— különöseképpen a több 
műszakos munkarendből egy 
műszakosba kikerült dolgozók 
alapbér- bruttósítási hátrányá�
nak mérséklésére
fokozott gondot fordítsanak.

Az elnökség felkéri a munka�
gazdasági szakosztályt, hogy a 
középfokú postaszervek felé a 
jelzett problémák feloldásához 
adjon útmutatást.

A tiszta teljesítményben fog�
lalkoztatottaknál a bérezés line�
áris formáját célszerű volt átala�
kítani, összhangba hozni az 
adózás progresszív jellegével. 
Az átalakítás a középfokú pos�
taszervek hatáskörébe tartozik. 
Ahol a szinkronba hozást a pos�
taszervi függelékek módosítá�
sakor elvégezték, ott különö�
sebb nehézség nem volt, ahol 
ezt figyelmen kívül hagyták, ott 
a gyakorlatban a bérforma ösz�
tönző erejéből veszíthet.

•  Az egy- két hónapos gya�
korlat vetett fel olyan kisebb 
gondokat, amelyeket már me�
net közben is kiküszöböltek, s 
ha szükséges volt, a kollektív 
szerződés 1988. évi módosítása 
rendezte. Ilyenek például:

— a rendszeres túlmunkát és 
készenléti szolgálatot ellátók 
keresetvesztesége. A díjazás 
„nem eléggé bruttósított”,-  szük�
séges volt — ahol a jogszabály 
ezt lehetővé tette — a pótlék 
mértékének emelése; ahol erre 
lehetősége nem volt, ott alap�
bérben kompenzálták a nettó 
értéket;

— az év végi részesedés szá�
mítási menetében a számított 
nyugdíjjárulék kulcsa nem min�
den esetben egyezett meg a 
ténylegessel. Akinek alapbérén 
kívül csak ez az egy béreleme 
volt, annak indokolt volt ezzel 
az eltéréssel az alapbért korri�
gálni.

•  Értelmezési nehézségek is 
fölmerültek, bár a kollektív 
szerződés 1987. december havi 
módosításakor a bruttósítás el�
veit, szabályait igyekeztünk 
széles körben ismertetni, tuda�
tosítani. így például értelmezési 
nehézségeket okozott az, hogy a 
jutalmat és a főmunkaidőn kí�
vüli keresetet nem vettük figye�
lembe az alapbér bruttósításá�
nál; vagy az alapbér bruttósítá�
si mértéke eltér az egyéni brut�
tósítás százalékától stb.

Adóelőleg
levonása

A  személyi jövedelemadó 
megállapítása, levonása, befize�
tése és bevallása — ha a dolgo�
zónak jövedelme csak a főfog�
lalkozású munkaviszonyából 
származik — a munkáltató fel�
adata. Ezért a posta is igyekszik 
kialakítani olyan belső nyüván-  
tartási rendszert, amely lehető�
vé teszi minden postán belüli 
kifizetés személyenkénti szám�
bavételét. A rendszer megfelelő 
kialakításához pontos központi 
utasításokra lenne szükség. Az 
adórendszernek azonban ez a 
legkiforratlanabb része, s ez 
változott, módosult az elmúlt 
időszak alatt is több esetben. 
Időközben változott például:

— a három, s annál több 
gyermek után járó kedvezmény 
évközi figyelembevétele az adó�
előlegnél;

— az 1987. évi munkaered�
mény vagy munkaviszony alap�
ján járó egyes kifizetések figye�
lembevétele az adó megállapí�
tásánál;

— a korábbi években be�
nyújtott újítások alapján járó 
újítási díj adóztatása.

Jelenleg is vannak még olyan 
szabályok, amelyek feszültsége�
ket okoznak. Az adóelőleg fize�
tésének merev szabályai több 
esetben indokolatlan és túlzott 
adóelőleg fizetéséhez vezethet�
nek: vagy kevés adóelőleg fize�
tését idézik elő, s adóhátralék 
keletkezik. E rendellenességek 
megoldására folyamatosan ja�
vaslatokat teszünk, és igényel�
jük ezek helyrehozását.

További
feladatok

Az elnökség is megerősítette 
a posta előterjesztését abban, 
hogy a személyi jövedelemadó 
bevezetésével kapcsolatos fel�
adatok még nem tekinthetők le�
zártnak. A keletkezett feszültsé�
gek fokozatos oldása, az adó-  
igazgatási eljárás várható nép-  
gazdasági változása, és a postai 
belső folyamatainak további 
formálása folyamatos figyelmet, 
intézkedést igényel.

A szakszervezeti szervek to�
vábbra is kísérjék figyelemmel 
az adórendszer működését, ha�
tásait, a helyi gondok gyors 
megoldását szorgalmazzák, a 
központi intézkedést igénylő té�
mákat jelezzék!

Tóth Pálné

Szociális és kulturális 
beruházásaink helyzete

Mostanában — az élet hozza 
magával — szinte minden terü�
leten számvetést készítünk, ele�
mezzük a megtett utat, és a 
vizsgálódás alapján kijelöljük 
tennivalóinkat. 1988. június 
30- án a Postások Szakszerveze�
tének Elnöksége napirendre 
tűzte a Magyar Posta VII. öt�
éves szociális, kulturális beru�
házási tervének áttekintését.

V áltozó

körülmények

Már a tervidőszak előkészíté�
sekor látható volt, hogy nem 
könnyű időszaknak nézünk elé�
be. Az üdülést, sportot, kulturá�
lódási lehetőségeket adó és bő�
vítő beruházások könnyen „sé�
rülékennyé” válhatnak, a gaz�
dasági életben bekövetkező vál�
tozások nem egy témát egysze�
rűen „lesöpörhetnek az asztal�
ról”. Mégis az elnökségi ülésen 
arról számolhattunk be, hogy 
az öt évre tervezett 1,2 milliárd 
forint nem csökkent, eredmé�
nyes felhasználásával a posta 
— és a postás dolgozók — szá�
molhatnak.

Az elmúlt — különösen az 
utóbbi évben — bekövetkezett 
változások befolyásolták, illetve 
kisebb mértékben módosították 
elképzeléseinket. Az adórend�
szer megváltoztatása, az építő�
ipar területén bekövetkezett ár�
mozgás, a szabadár túlsúlyba 
kerülése, a relatív építőanyag�
hiány és egyéb tényezők mind 
nehezítették egy- egy beruházás 
sorsát. Mégis — a pénzügyi fel-  
használás időarányos teljesítése 
mellett — arról adhattunk szá�
mot, hogy a terv csak kisebb té�
mákban módosult, tartja az ere�
deti elképzeléseket.

A szociális- kulturális terüle�
ten felhasznált forintok több�
szörösen is keményen „pengő” 
pénzek. Nem pusztán azért, 
mert előteremtésükről sokszo�
rosan nehezebb körülmények 
között kell gondoskodni, fel-  
használásukat újból és újból 
nagyító alá kell vonni, de azért 
is, mert az ezen a téren elért ed�
digi eredményeink köteleznek 
minket. A postai üdülőhálózat�
nak, a sportolási és kulturálódá�
si lehetőségeknek hosszú időre 
visszanyúló és gazdag, értékes 
hagyományai vannak.

A most folyó ötéves terv szí�
nesítette ezt a kört, építettünk, 
illetve létesítünk olyan — eddig 
még szokatlan — beruházáso�
kat is, mint például: teniszpá�
lya, kemping, síház.

Nem felejthetjük el azt sem, 
hogy szociális gondoskodásunk 
milyen kiemelt jelentőséget ka�
pott a posta megnövekedett fel�
adatainak tükrében.

lő rekonstrukciója, melynek so�
rán a régi és az új épületszámy 
azonos ellátási színvonalú lesz. 
A Javítóüzemnél konyha, Pé�
csett a Diósi úti bázison szociá�
lis épület létesül.

Eredményeink mellett azon�
ban számot vetettünk gondja�
inkkal is. Nagyobb beruházása�
ink közül néhánynak csúszott a 
kezdése, vagy megvalósítása 
lassabban halad a tervezettnél, 
s tudjuk, hogy ez ma, sajnos 
költségnövelő tényező. Fájón 
kellett lemondanunk néhány 
beruházás mostani indításáról, 
s halasztanunk kellett például a 
győri vízitelep „kezdését”, mi�
vel a területet a tanács még 
nem tudta rendelkezésünkre 
bocsátani.

Tennivalóink

Az elnökségi ülés határozata 
megfogalmazta azt az igényt, 
hogy gyorsítani kell a beruhá�
zások megvalósítását, felhívta a 
tszb- k figyelmét a területükön 
megvalósuló fejlesztések figye�
lemmel kísérésére, és arra, 
hogy adjanak meg minden se�
gítséget a szakszervezeti moz�
galom részéről.

Az előttünk álló időszak — ha 
lehet — még bonyolultabb, 
még nehezebb lesz. Tennivaló�
ink — és ezzel együtt gondjaink 
— gyarapodni fognak, azonban 
a félidős számvetés eredménye, 
eddigi eredményeink feljogosí�
tanak arra, hogy bizakodva te�
kintsünk az elkövetkező idő�
szakra, vállaljuk a nagyobb erő�
feszítéseket. Erre alapozva 
megvan az esély arra, hogy 
eredményes teljesítésről szá�
molhatunk be a postás dolgo�
zóknak.

Mint már említettem „félidő�
sek” vagyunk, de már gondolni 
kell a jövőre is. Az elnökségi ha�
tározat is megfogalmazta, hogy 
a VIII. ötéves terv előkészítését, 
konkretizálását meg kell kezde�
ni. Az alapos előkészítés, az elő�
re gondolkodás a záloga annak, 
hogy majd jó eredményekről 
számolhassunk be a következő 
tervidőszakban is.

A nyár derekán vagyunk. Re�
méljük a postás dolgozók egy-  
egy jól sikerült nyaralás, spor�
tolás vagy kulturális élmény 
után kipihenve elégedettnek, 
egészségesnek érzik magukat, 
és akkor azok fáradozása, akik 
a szociális, kulturális és a sport�
beruházásokkal foglalkoznak, 
nem volt hiábavaló.

Flórián István

Eredményeink,
gondjaink

Folyamatosan, közösen tekin�
ti át a posta szakmai és szak-  
szervezeti apparátusa a tervté�
mákat. Ez egyben garancia arra 
is, hogy a szükséges módosítá�
soknál alternatívákat alakíthas�
sunk ki, szüntelenül keresve a 
gazdasági törvényszerűségek 
és az igények legkedvezőbb 
kompromisszumát.

A tervidőszak felénél járunk. 
Olyan jelentősebb beruházások 
valósultak már meg, mint a 
PSE- teniszpályák, az orfűi kem�
ping, a soproni sportcsarnok, a 
zirci úszómedence, Balatonal�
mádi üdülő rekonstrukciója, 
Kiskörén vendégszobák, Buda�
örsön üzemi konyha.

Ezek közül néhányra méltán 
büszkék vagyunk. A Balatonal�
mádi üdülő belső kialakításá�
ban — és a kivitelezés színvo�
nalában — magas a mérce. Biz�
tosan kellemesen gondolnak 
vissza az üdülők a kiskörei han�
gulatos, otthonos vendégszo�
bákra is. A zirci úszómedence 
az ott üdülő gyerekeknek sze�
rez — különösen e kánikulai 
napokon — kellemes órákat. Az 
orfűi kemping az ország egyik 
legszebb üdülőhelyén létesült, 
megjelenése, kialakítása és 
nem utolsósorban kényelme, 
melyet a faházak nyújtanak, re�
mélhetőleg sok kellemes él�
ményt szerez az ott nyaralók�
nak. (Képes beszámolónk la�
punk 6. oldalán található. 
A szerk.)

És „erős” lesz ez az esztendő 
is. Két új üdülő lép üzembe az 
év vége felé: a SZOT- tal koope�
rációban megvalósult egri 
gyógyüdülő és a Debreceni Pos�
tás Üdülőotthon. Egerben két�
hetenként mintegy 50 postás 
dolgozó kereshet orvoslást moz�
gásszervi panaszaira, Debre�
cenben pedig a mintegy 100 fé�
rőhelyen felül a környék dolgo�
zóinak szórakozási, kulturáló�
dási lehetőséget is nyújt.

Megkezdődik a római- parti 
konyha, a PSE- tekepálya, a 
bükkszentkereszti síház, a sop�
roni üdülő, Hollókő múzeum és 
vendégház, Balatonszabadin a 
gyermeküdülő konyhájának, ét�
termének rekonstrukciója. Fő�
ijük már a balatonfenyvesi üdü-

Új rádióadó-rendszer
A  közelmúltban Székesfehér�

váron felavatták azt az új adó�
rendszert, amely lehetővé teszi, 
hogy ezentúl mintegy 1000 kilo�
méteres sugarú körben, jó mi�
nőségben fogható legyen a Kos�
suth adó műsora rövidhullámú 
sávban. Ezáltal a külföldön élő 
magyarok és a turisták régi igé�
nyét elégítette ki a Magyar Pos�
ta.

Berecz János, az MSZMP PB 
tagja, a KB titkára, avatóbeszé�
dében hangsúlyozta, hogy a rá�
dió nemcsak szavakat, hanem 
politikát is továbbít. Az új adó�
rendszer üzembe helyezése 
azért is nagy jelentőségű, mert 
a jövőben a távolabbi országok�
ban is tökéletesen vehető a rá�
dió műsora. „Azokhoz kívá�
nunk szólni, akik értik, s meg is 
kívánják érteni nyelvünket”, 
hangoztatta Berecz János.

Tóth ülés, a Magyar Posta el�
nöke az adórendszer műszaki 
jellemzőit ismertette. A két 100

kilowattos berendezést, vala�
mint a körsugárzó rövidhullá�
mú antennarendszert a svájci 
Brown Boveri cég szállította. 
A kivitelezés fővállalkozója a 
BHG volt. A beruházás mint�

egy 235 millió forintba került. 
A Kossuth rádió műsora a 6025 
kHz- es frekvencián, azaz a 49 
méteres rövidhullámú sávon 
vehető.
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Alakuló közgyűlését a 
Postás Művelődési Központ 
dísztermében, június 28- án 
tartotta; az okiratok, a jegy�
zőkönyv jóváhagyása után 
tényleges működését július 
elsejétől kezdte meg a Pos�
tabank és Takarékpénztár 
Részvénytársaság.

Tevékenysége széles körű: ki�
terjed valamennyi pénzintézeti 
műveletre és szolgáltatásra, jogi 
és magánszemélyek (társasá�
gok, társulások) számára egy�
aránt. A mintegy tizenhétféle 
szolgáltatásban benne foglalta�
tik, többek között a betét-  és ta�
karékgyűjtés, bankszámlák ve�
zetése, tulajdonosai pénzforgal�
mának lebonyolítása, hitelszer�
ződések és kölcsönök nyújtása, 
vagyonkezelés, értékpapírokkal 
kapcsolatos ügyletek, vállalko�
zásokban való részvétel, vala�
mint a kezességvállaláson, a 
csekkek, hitelkártyák kibocsá�
tásán keresztül számos egyéb 
banki teendő (ingatlanok véte-  
le- eladása, lízing-  és haszonbér�
leti ügyletek finanszírozása, ta�
lálmányok vétele, értékesítése 
stb.).

Részvényesek,
részvények

A Postabank Rt. alaptőkéje 
2 229 millió forint, mely a 94 
részvényes között oszlik meg. 
Megközelítőleg 30 százalékkal 
(600 millióval) csatlakozik a 
posta, több mint 20 százalékkal 
az állam (a költségvetés), a 
fennmaradó részen pedig 
nagyjából fele- fele arányban 
pénzintézetek (biztosítók, kis 
bankok) és gazdálkodó szerve�
zetek (vállalatok, szövetkeze�
tek) osztoznak.

A társaság alapítója a Ma�
gyar Posta, irányítója az általa 
három évre kinevezett elnök�
vezérigazgató, Princz Gábor, il�
letve a 13 tagú igazgatóság. Fel�
ügyeletét a közgyűlésen megvá�
lasztott 11 fős bizottság látja el.

Az alapszabály részletesen 
rögzíti a részvények befizetési 
módját, a részvényesek és á 
minden évben legalább egyszer 
összehívott közgyűlés jogait és 
kötelezettségeit, valamint az 
igazgatóság és a felügyelő bi�
zottság teendőit.

A postások 
és a posta haszna

A Postabank Rt. székhelye a 
HPI volt épületében, a József 
nádor tér 1. szám alatt van, ahol 
a közeljövőben reprezentatív 
belvárosi postahivatalt és bank�
pénztárt kíván nyitni a társa�
ság. (Postacíme: Postabank és 
Takarékpénztár Rt., Budapest, 
1920.)

Röviden ennyit a Postabank 
megnyitásáról és az alapvető 
tudnivalókról. Arról, hogy a 
Magyar Posta kezdeményezésé�

re milyen célból jött létre, mű�
ködése miért hasznos a postás 
kollektíva, illetve a lakossági 
szolgáltatások szempontjából, 
Kováts Zoltán, az MPK banki 
és pénzforgalmi osztályának ve�
zetője tájékoztatta lapunkat.

Elmondta, hogy a postások 
régi fájdalma — s erről már 
hosszú idő óta, több fórumon is 
szó esett —, hogy az 1950 óta 
működő postai takarékszolgálat 
csupán közvetítő szerepet tölt 
be az Országos Takarékbetét�
pénztár és az ügyfelek között. 
Sem hitelt, sem egyéb kiterjedt 
szolgáltatást nem nyújtva, csu�
pán begyűjti az OTP- nek a befi�
zetett összegeket. Pedig közre�
működőként a posta kezeli az 
ország készpénzforgalmának 
nagyobb részét, ami nem kis 
terhet ró a hivatalok befizetőhe�
lyein dolgozókra is, anélkül, 
hogy ebből bármelyik félnek lé�
nyegesebb haszna lenne. A pos�
ta ebbéli szolgáltatásai nem bő�
vültek az elmúlt mintegy negy�
ven év alatt, a készpénzforga�
lom jelentősen növekedett, nem 
lett gyorsabb az ügymenet.

A posta vezetősége már né�
hány éve foglalkozott e témá�
val, de csak az 1987. január 
1- jével életbe lépett, módosított 
pénzügyi törvény tette lehetővé 
az új bankrendszer létrejöttét 
és — részvénytársaság formájá�
ban — az új pénzintézet meg�
alapítását. A Magyar Posta 
megragadta a lehetőséget, s ala�
pos előkészítés után megalapí�
totta a Postabank Rt.- t, amellyel 
a továbbiakban szerződéses 
jogviszonyban működik együtt. 
Egyelőre egy budapesti és öt vi�
déki igazgatósággal indul a 
bank; hálózatát a postahivata�
lok adják, ami végül is azt jelen�
ti, hogy az országnak mind a 
3200 hivatalában nyílik majd 
postabanki pénztár, s hamaro�
san már az új betétforma is 
megjelenik.

A mennyiségében több, mi�
nőségében más szolgáltatás be�
vezetése az eredményektől füg�
gően teszi anyagilag érdekeltté 
a postás dolgozókat az új tevé�
kenységben. Átmenetileg azon�
ban — tekintve, hogy az OTP 
számára a közreműködés egy 
ideig még bizonyosan köteles�
ségük lesz — valamivel több 
munka hárul a hivatalok taka�
rékmunkahelyeinek kezelőire. 
A párhuzamosan végzett fel�
adatok viszont idővel „meghoz�
zák a gyümölcsöt”, mivel a pos�
tabanki befizetések utáni juta�
lék a kalkulációk szerint jelen�
tős summa lesz.

Bővül a hivatalok feladatköre 
a különböző hitelnyújtásokkal 
is: adnak például mezőgazdasá�
gi, vállalkozói, vásárlási, szemé�
lyi kölcsönt és egyéb hiteleket. 
Ezek egyszerű és gyors elinté�
zésére körülbelül fél- egy év 
múlva kerül sor, úgy, hogy a 
helyi postahivatal haladéktala�
nul továbbítja a hitelkérelmet a 
körzeti hivatalnak, amely 24

órán belül dönt a teljesíthető�
ségről. így a leggyakoribb napi 
szolgáltatásokat bürokrácia nél�
kül, igen hamar bonyolítják le 
az ügyfelek megtartása céljá�
ból, sőt az elgondolások szerint 
még arról is szó lehet, hogy a 
kézbesítő házhoz viszi a kért hi�
telt.

Számítógépes hálózat

A postabanki hálózatot foko�
zatosan fogják fejleszteni; az öt 
vidéki igazgatóságot még eb�
ben az évben összekötik számí�
tógépes rendszerrel a budapesti 
központtal, amire később a már 
számítógéppel rendelkező vidé�
ki hivatalokat is rákötik: példá�
ul Szombathely 1- et, Miskolc 
1- et, Egert stb.

A társaság tehát az egyéni és 
a közületi érdekeket egyaránt 
szolgálni kívánja, szem előtt 
tartva természetesen saját és 
részvényeseinek a hasznát is. 
A Postbank Rt. népszerűsítésé�
re propagandaeszközöket is 
„bevetnek”: hirdetnek a televí�
zióban, a Figyelő című gazda�
ságpolitikai hetüapban, az ügy�
félforgalom számára nyitva álló 
helyiségekben. Közhírré téve, 
hogy a bank belépésével egy�
szersmind a Magyar Posta szol�
gáltatásai is bővültek.

— simon —

Postásarcok

Irénke búcsúzik?
— Igen. De nem végleg — 

mondja vidám mosollyal, Ko�
csis Zoltánná, Irénke, a kapos�
vári mehiv e hónapban nyug�
díjba vonuló helyettes vezetője. 
Egyébként köszönöm, hogy a 
Postás Dolgozó szerkesztősége 
gondolt rám.

— Negyven éve dolgozik a 
lapterjesztésben.

— Bocsánat, csak harminc-  
nyolc. Egy nő életében fontosak 
az évszámok. Ha lehet, szeret�
ném kérni, a szakmáról ne so�
kat beszéljünk.

— Ennek oka az elégedett�
ség, vagy visszagondolva az el�
telt munkaidőre az ellenkezője 
miatt?

— Is- is! De jobb a válasz, ha 
azt mondom: csak a szépre em�
lékezem. Fricska nélkül nincs 
munkahely.

— Akkor beszéljünk arról, 
ami szép volt!

— Ott álltam a hírlapszolgá�
lat bölcsőjénél.

Ma már a Magyar Posta saj�
tótörténetében klasszikusnak 
számítanak azok a nevek, akik�
kel együtt kezdtem a lapterjesz�
tést.

— Például?
— A teljesség lehetetlensége 

miatt nem említek egyetlen ne�
vet sem. A szervezettség tökéle�
tes volt. Minden szinten — a 
végrehajtó szolgálattól, a vezér�
karig — maximálisát kellett 
nyújtania mindenkinek. A sem�
miből indultunk. Nem akarok 
szerénytelennek látszani, a je�
len eredmények bizonyítják a 
sikeres rajtot.

— És a fricskák?
— Azokat már elfelejtettem, 

vagy igyekeztem elfelejteni, ter�
mészetesen a tanulságok levo�

nása után. Inkább a szakmát il�
letően vagyok kritikus. Körül�
belül tíz éve megindult egy fo�
lyamat, ami a szervezettség te�
kintetében, a szakmai informá�
ciócsere dolgában nem verse�
nyezhet az ezt megelőzővel. 
Hajdanán minden héten jött az 
akkori KHI- től a központi szer�
vező, hozta a terjesztési szem�
pontokat. Na, de megbeszéltük, 
szakmáról nem sokat tárgya�
lunk.

— Család, otthoni elfoglalt�
ság?

— A második műszak min�
dig megvárt. Jó férjem van, ő a 
megyei tanácsnál pénzügyi vo�
nalon dolgozik. Sokat segít. Két 
gyermeket neveltünk fel, ők 
már felnőttek. Hála a sorsnak, 
van egy tündért lányunokám. 
Benne látom magamat, ismét 
visszafiatalodtam lélekben.

— A fiatalokkal mindig sze�
retett foglalkozni?

— Igen, a számát nem tu�
dom, hányat tanítottam. Szere�
tem a fiatalság, a kulturált fia�
talság többet tenni akarását. 
Nem vagyok annyira öreg, 
hogy ne érezném, a mostani, 
nem mindig a helyes irányba 
terelő lüktetű áramlatokat. 
Nem mindegyikkel értek egyet.

— Szeret politizálni?

— Kezdettől fogva, pártos el�
kötelezettséggel részt veszek a 
mozgalomban. DlSZ- titkárság-  
tól kezdve, a mai pártmunká�
mig, amit feladatul kaptam, 
igyekszem becsülettel elvégez�
ni. — Meglepetések érnek. 
A nyugdíjazás előtti felmenté�
semet töltöm a munkahelye�
men. A minap megyek be a 
taggyűlésre, a folyosón találko�

zom valakivel, ő is oda igyeke�
zett ahová én.

— Irén! — néz rám csodál�
kozva az a valaki. — Te még 
nyugdíjasként is be fogsz járni? 
— kérdezte. Nem értettem a 
kérdését, bambán nézhettem 
rá, majd így folytatta: — Mi eb�
ből a hasznod, csak a tagdíjat fi-  
zetgeted . . .

— Mit mondhattam volna? 
Válasz nélkül otthagytam.

— Volt munkahelyére nem 
kívánkozik vissza?

— őszintén megmondom, az 
évek nem múltak el nyomtala�
nul, álmomban gyakran a me-  
hívben járok, vagy a nyárfakó�
rus karélyozta girbe- gurba so�
mogyi utakon lapterjesztési 
ügyben. Ha a postán szükség 
lesz a munkámra, s az illetéke�
sek hívnak, és amíg az egészsé�
gem engedi, szívesen megyek. 
Különben a napjaim nem tel�
nek tétlenül: tartalmasak; kis-  
unokám bearanyozza az életün�
ket.

— Lassan el kell búcsúznom, 
hiszen az unokám már jelez: 
ilyenkor szoktunk sétálni, ha jó 
idő van.

— A minap tolom a gyerek�
kocsit, s egy kedves, ismeretlen 
járókelő megszólít: — Gratulá�
lok a kismamának a szép babá�
hoz! Mit mondjak, jólesett, 
hogy ennyire fiatalnak néznek 
az emberek.

És mit kívánjunk mi Kocsis 
Zoltánnénak? Ez a fiatalos len�
dület nagyon sokáig legyen 
még társa az életben!

Pusztai Mihály

I s m é t  á s v á n y g y ű j té s e n
A Hajdú- Bihar Megyei Táv�

közlési Üzem Gagarin szocialis�
ta brigádja a Korunk valósága 
mozgalom keretében tovább 
folytatta ásványgyűjtő munká�
ját. Ebben az évben a Dunántú�
li- középhegységet kereste fel e 
célból.

Tardosbányát, az építészeti 
szempontból kedvelt mészkő,

az úgynevezett vörösmárvány 
legnagyobb bányáját is felke�
resték. Ezenkívül numulitesze-  
ket, amonitesz kövületet, arago-  
nitot, kalcitot és bauxitot is 
gyűjtöttek. Közben történelmi 
nevezetességekkel is ismerked�
tek. (Mór, Majkpuszta, Vértes�
szőlős, Tata stb.)

A feldolgozott ásványokat jú�
nius 13- án kiállításon mutatták 
be a szakzsűrinek, amely elis�
meréssel szólt a színvonalas 
munkáról. Kiállításukat igen 
sok postás dolgozó is megtekin�
tette.

— koz —

A'

Árnyékos élet
II. rész

A következő hónap vége felé 
egyik reggel a postán liften föl�
felé menet Szijj Tamás és Suri 
Dániel egymás mellett álltak, s 
amikor tekintetük összeszaladt, 
Szijj közelebb hajolt Surfhoz és 
azt sutyorogta neki: „Beteg a 
névrokonod, asztmás, fullad, 
köhécsel. . .  Most már csak né�
ha mennek Bugyira . . . ” Suri 
éppen csak rápislantott Szijjra, 
nem válaszolt neki. Mások előtt 
nem akart az apjáról beszélni. 
Gyanakodott. Ez a Szijj megtu�
dott valamit? Nohiszen. Még 
utóbb a kézbesítőosztályon szé�
gyenbe hozza__És mikor a
harmadik emeleten megállt a 
lift, elsőnek lépett ki, és sietett 
hátra a munkaasztalához. Szijj 
értetlenül bámult utána. Azt 
még nagyon el akarta mondani 
neki, hogy a múlt héten nyug�
díjfizetésnél a Pintér utcai öreg�
nek említette, hogy van egy vö�
rös hajú postás munkatársa, azt 
is Suri Dánielnek hívják, és Bu�
gyin született.. .

Május első szombatja, napfé�
nyes, meleg délelőtt. Suri Dáni�
el fogta kisfia kezét és ballagtak 
a lépcsőkön lefelé. Asszonyá�
nak azt mondta, a Margitsziget�
re mennek. A Baross utcától a

Nagykörúton villamossal utaz�
tak. Emőke térdelt apja mellett 
és rózsaszínű tenyerével játéko�
san tapsikolta az ablaküveget. 
Egyszercsak hirtelen fölkiáltott: 
„Pisilni kell!” Suri magához 
szorította kisfiát és halkan 
nyugtatta. „Mindjárt a szigeten 
leszünk, és majd ott.” Emőke 
kiperdült az ölelésből, lecsusz-  
szant a padlóra és toporzékolt. 
„Gyorsan pisilni kell!” A villa�
mos éppen fékezett. Suri kite�
kintett az ablakon. A Jászai té�
ren álltak. Megfogta Emőke ke�
zét, és siettek az ajtóhoz. Az 
aluljáróban a kisfiú elengedte 
az apja kezét, és szaladt a lép�
csőkön fölfelé. Mire az utolérte, 
már készen is volt, tapsikolt és 
boldogan nevetett. Suri lehajolt, 
és megigazította a gyerek nad�
rágját. Aztán megfogta a kezét 
és tétován nézelődött. A kettes 
villamos a végállomáson állt. 
Suri odapillantott. S mindjárt 
föllobbant benne az emlékeze�
tes délután. Utazás a Pintér ut�
cába. Ránézett Emőkére és azt 
kérdezte. „A szigetre menjünk? 
Vagy ezzel a villamossal? Hm.” 
A gyerek egyet ugrott, kaiját a 
magasba lökte és kiabálta: 
„Menjünk ezzel a villamossal!”

Emőke ült az apja ölében, s a 
szemét kimeresztve gyönyörkö�
dött a Duna fölött lebegő sirá�
lyokban.

A Petőfi téren körbesétáltak. 
Később egy árnyékos padra ül�
tek. Buda felől harangzúgás 
szállt. Suri megfogta kisfia ke�
zét, és ballagtak a téren keresz�
tül a Pintér utca felé . . .

A kapu alatt, a névtábla előtt 
megálltak. Suri nézte a pontos 
ajtószámot. Aztán elindultak 
fölfelé az emeletre. Útközben 
Emőke apja elé fordult és hal�
kan kíváncsiskodott. „Apuci, 
hová megyünk?” Suri megtor�
pant, majd rámosolygott kisfiá�
ra, és csendesen mondta neki. 
„Á Suri nagyapához.” A gyerek 
megrántotta apja kezét és cso�
dálkozva motyogta. „Hát az is 
van?” Álltak a második emele�
ten. Suri nézte az ajtószámokat. 
Továbbmentek, és a második 
ajtón megnyomta a csengőgom�
bot. Zörrent a zár, s a küszöb 
előtt alacsony, őszhajú hölgy 
állt, tekintete egyszerre Emőké�
re röppent, és kedvesen mo�
solygott rá. De mindjárt föl�
emelte tekintetét, és ámulva 
hallgatta a határozott szavakat. 
„.. . az apámat keresem . . .” Az 
asszony ráncos ajka megnyílt 
és vékony hangon kiabálta. 
„Dániel! Gyere! Dániel!”

Sovány, kopaszodó, bajszos 
férfi csoszogott kifelé. Az asz-  
szony feléje fordult, tenyerét 
csapkodta össze, és nevetve 
áradozta: „Itt van a fiad. Nézd, 
milyen derék és csinos! És a 
kisunoka! Aranycsillag!” Idősb

Suri Dániel hitetlenül pislogott, 
arcizmai kifeszültek, és az agyá�
ban fájón nyilallt a gondolat: 
Mit akar ez a vörös gyerek itt? 
Semmi közünk egymáshoz . . .  
Enyhe szédülést érzett, s meg�
fogta az ajtót. És ahogy csillapo�
dott imbolygása, akadozva kér�
dezte. „Maga . . .  az a . . . kézbe�
sítő postás?”

A fiatalember határozottan 
bólintott, és szóval is megerősí�
tette: „Igen.”

Suriné a konyhából kiabált, 
hívta a férfiakat beljebb. Szim�
patikusnak érezte a fiatalem�
bert. Keresi az apját. Úgy lát�
szik, jó lélek lakik benne. 
Igyekszik hát kedveskedni ne�
k i . . .

Idősb Suri Dániel lassan be-  
támolygott. Az asztal melletti 
karosszékbe ült, nagyot fújt és 
vizet kért. És ahogy a mellében 
enyhült a szorítás, fátyolos han�
gon mondta. „Piroska! Ő az a 
vöröshajú gyerek, akiről annak 
idején meséltem neked.” Suriné 
Emőke poharába Traubit ön�
tött, emberére nézett és moso�
lyogva válaszolta: „Mikor az aj�
tó előtt bemutatkozott, mindjárt 
tudtam.” Tekintetét ráemelte a 
fiatalemberre. Aztán belépett a 
szobába. Emőke osont utána. 
Az asszony kedves, meleg 
hangja magabiztossá tette. 
A szoba közepén a szekrény 
előtt megállt, és a beépített tü�
körben nézegette magát. Pislo�
gott, ásított. . .  Koránkelő gye�
rek . . . S délre rendszerint igen�
csak elfárad.
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Példamutató
versenyszellem

A Miskolci Postaigazgatóság 
Borsod megyei távközlési üze�
ménél a Jedlik Ányos szocialis�
ta brigád 1981- ben alakult. Pé�
ter János brigádvezető, Pásztor 
Béla, Simon István, Gabun At�
tila, Lengyel András, Brózman 
Tibor, Liszkai József és Cszikó 
András kábelszerelők a kitün�
tetett brigád dolgozói.

Háromszor érték el a szocia�
lista brigádcím arany fokozatát 
és elnyerték a Posta Kiváló Bri�
gádja címet is. Ebből is kitűnik, 
hogy a szocialista munkaver�
seny keretében nagyon szép 
eredményeket értek el.

Versenyszellemük példamu�
tató és munkájukkal bizonyít�
ják, hogy képesek az elért ered�
mények további fokozására.

Az alapító tagok közül né�
gyen jelenleg is a brigád tagjai, 
2 dolgozó — mivel más munka-  
területre került — kivált a bri�
gádból. Jelenleg ketten pártta�
gok, egyikük pártvezetőségi 
tag, 1 brigádtag pedig a kazinc�
barcikai KlSZ- alapszervezet tit�
kári feladatait látja el. Egy bri�
gádtag a KISZ- vezetőségben 
dolgozik, 1 brigádtag pedig 
szakszervezeti bizalmi.

A napi és távlati feladatok 
maradéktalan megvalósítását a 
brigád tagjai mindig jó szakmai 
és politikai hozzáállással segí�
tették. Példamutató munkáju�
kat az üzem vezetősége több al�
kalommal is elismerte.

Az 1987. évi fenntartási, fel�
újítási tervüket az üzemnél el�
sőként fejezték be. Az évben 
még hátralevő munkaóra- kapa�
citásukat építőipari munkára 
fordították. Tevékeny részesei 
voltak a kazincbarcikai kötvé�

nyes hálózatépítési és - szerelési 
munkálatoknak. Éves termelé�
kenységük átlag 119,6 százalék.

Improduktív órájuk mindösz-  
sze: 256 óra, ami 0,025 százalék�
nak felel meg, az engedélyezett 
6 százalékkal szemben.

A minőségi mutatók javításá�
ban elért eredményük évek óta 
példamutató.

A többletfelújítási munkák 
elvégzését nagyban segítette az 
egyösszegű munkabérezés be�
vezetése, amit a kábelszerelők 
közül az üzemnél a brigád vál�
lalt el elsőként. Anyagtakaré�
kosságként és a gyakori anyag�
hiány áthidalására — hulladék�
anyagból — 57 463 forint minő�
ségileg kifogástalan szerelési 
anyagot állítottak elő.

Az ifjúsági egyéni verseny�
ben 3 brigádtag rendelkezett a 
feltételekkel és kapcsolódott be 
a versenymozgalomba. A részt�
vevők eredményes vizsgát tet�
tek.

Mindennapi szakmai munká�
jukon túlmenően szervezetten 
és egyöntetűen részt vettek Ka�
zincbarcika különböző társadal�
mi és politikai rendezvényein.

A brigád kollektív szelleme 
példás. 1987- ben például 532 
óra társadalmi munkát végez�
tek. Emberi és munkatársi kap�
csolataik követésre méltók. 
Megalakulásuk óta balesetmen�
tesen végzik munkájukat.

A brigádtagokra az élet min�
den területén a fegyelmezettség 
és a magas színvonal jellemző. 
Munkájukért, emberi magatar�
tásukért környezetük szereti és 
becsüli őket.

Horváth Dezső

Suriné tarka abroszt terített 
az asztalra. Nagy üveg Traubit 
és poharakat hozott. És rózsás 
mélytányérban sósperecet tett 
az asztal közepére.

Idősb Suri Dániel idegesen 
mozgolódott, várta, hogy asszo�
nya ránéz, erőltetve köhintett 
egyet- kettőt, hogy aztán erélye�
sen ráhunyoroghasson. Ne kí�
nálja őket! Akkor ki tudja, mi�
kor mennek el.

A fiatalember szorongva fi�
gyelte apja nyugtalan viselke�
dését. A iT a  gondolt, bizonyára 
zavaija a jelenlétük. Mindjárt el 
is mennek. Előbb még mond 
neki néhány szót: „Azért jöt�
tem, hogy végre megismerjem 
az apám, és lássam legalább 
egyszer. . . ”

Idősb Suri Dániel ültében 
hátradőlt és arcán gúnymosoly-  
lyal felelte: „Tudja, magának ki 
az apja?” Feszes tartással emelt 
a tekintetén, és kimeredt szem�
mel várta, hogy a másik meg�
szólaljon.

Az asszony készítette a ká�
véspoharakat, embere kemény 
szavai annyira szíven ütötték, 
hogy a kezéből kiesett a kanál. 
A csörrenésre Emőke nyöször�
gése hallatszott. Suriné azonnal 
ment a szobába. És nagyon 
meglepődött. A kisfiú feküdt a 
rekamién, jobbra- balra mozgo�
lódott és a keze . . .  Nem akarta 
elhinni, közel hajolt hozzá, és 
hüledezve bámulta. Imbolyog-  
va botorkált kifelé, megállt em�
bere előtt, és akadozva pihegte: 
„Dániel. , .  gyere, gyere, néz�

zed!” A fiatal Suri ijedten ug�
rott a szoba felé. Az asszony 
megfogta, és erélyes hangon fi-

J
felmeztette: „Először a papa.” 
tölelte emberét a dereka fö�
lött, és vezette, tolta közelebb a 
rekamiéhoz, és remegő hangon 

magyarázta: „Apukám, nézd
csak ezt a kisgyereket! Látod? 
Ez a gyerek pontosan azt csi�
nálja, amit te is csinálsz elalvás 
előtt. Szopja a kezét az ütőér fö�
lött. Hallod, még cuppog is? És 
látod, a másik kezével pedig 
morzsolja a fülcimpáját.” Fejét 
ráhajtotta a férje mellére, és 
nyöszörögte: „Apukám, ez a 
gyerek . . .  ezek a gyerekek . . .  
a tiéd. Nézzed! Látod?”

Idősb Suri Dániel hitetlenül 
rázogatta a fejét, zavaros gon�
dolatok zúgtak benne, és szün�
telenül pislogott. Ébren van, te�
hát ez mind valóság. Fejét szé�
dülés mozgatta, és forgott vele 
a szoba ..  és zuhant, zuhant, el�
ájult.

A fiatalember figyelte az ap�
ját, s még időben a karjaiba vet�
te, és lefektette a hátsó rekami-  
éra. Ingét kigombolta, és a szí�
ve fölött dörzsölgette a testét. 
Suriné egy pohár vizet hozott, 
és szorongva várta, hogy embe�
re magához térjen. Nagy soká 
idősb Suri Dániel lassan meg�
emelte pilláit, szemét fátyol ho-  
mályosította, s az ajka reme�
gett, kezét nyújtotta előre és le�
helte: „Fiam, eldobott fiam.” 
Pillái lecsukódtak, s a karja 
erőtlenül visszaesett.

Ismét elájult.
P. Kovács János

KTE után HTE I

Most ki a mostohagyerek?
A Híradástechnikai Tudomá�

nyos Egyesület vezetését olyan 
nevek fémjelzik, mint Berecz 
Frigyes, Köveskúti Lajos, 
Kázsmér István. De a postai 
névsor sem akármilyen: Tóth Il�
lés, dr. Valter Ferenc, dr. Ker�
tész Pál visel különböző tisztsé�
geket — többek között. Az 
egyesületben idestova két és fél 
éve dolgoznak a posta egyes te�
rületein tevékenykedő szakem�
berek. Azelőtt a távközlési és a 
postai szakosztályok a Közleke�
dési Tudományos Egyesület ré�
szei voltak, de a KPM megszű�
nésével, a posta önállóvá válá�
sával tagjai új helyet kerestek 
maguknak. Köztudott volt, 
hogy a távközlés „idegen test” 
a KTE- n belül, amolyan mosto�
hagyerek, hiszen amíg a gazda�
sági élet más területein dolgozó 
híradástechnikai szakemberek 
a HTE tagjai voltak, a távközlés 
postai tudorait egy egészen más 
szervezetbe kényszerítette az 
egységes postai szemlélet. 
Ugyanakkor az úgynevezett 
klasszikus posta a helyén volt, 
mert a szakembereket a tudo�
mányos munkán kívül is ezer 
szál fűzte a közlekedés és szállí�
tás különböző ágaihoz, a vasúti, 
a közúti és a légi közlekedés 
szervezeteihez.

Természetes volt tehát, hogy 
a vezetékes és vezeték nélküli 
távközlés szakemberei éltek a 
jó alkalommal, és a posta önál�
lóvá válása után örömmel csat�
lakoztak a HTE szakosztályai�
hoz. Itt volt ugyanis a jó lehető�
ség, hogy az addigi „ellenfelek�
kel”, a TÁKI, a BHG és más ter�
melő és kutató szervezetek 
szakembereivel ne csak a tár�
gyalóasztal két oldalán, hanem 
közösen kimunkált tudományos 
feladatok kapcsán is találkozza�
nak, és ki ne tudná, hogy a sze�
mélyes kontaktus müyen csodá�
kat képes létrehozni, tengeren 
innen és túl. Arról nem is be�
szélve, hogy a tudományos 
munkát végzők számára sokkal

vonzóbb volt a HTE demokrati�
kus, oldott légköre, mint az egy�
kori szigorúan hierarchikus 
szervezetű KPM által működte�
tett tudományos egyesület tevé�
kenysége. Talán ez vonzotta a 
postai tagozat képviselőit is, 
amikor két és fél éve egyértel�
műen a HTE mellett voksoltak.

— Az a változat föl sem me�
rült, hogy a klasszikus posta a 
KTE- ben maradjon — mondja 
Bállá Tibor, a HTE postai tago�
zatának titkára. — Arról gon�
dolkoztunk, hogy hozzunk- e 
létre önálló postai tudományos 
egyesületet, avagy csatlakoz�
zunk a Híradástechnikai Tudo�
mányos Egyesülethez. Végül ez 
utóbbit választottuk, ami, gon�
dolom egyértelműen a postai 
távközlés javára vált. Kifejezet�
ten jó légkörű, hatékony szerve�
zet tagjai lettünk, ahol az embe�
rek elfelejtik hivatali rangjukat, 
ahol a barátság, az egymás se�
gítése a vezérlő elv. Az más kér�
dés, hogy a klasszikus posta tu�
dományos szakosztályai az 
egyesülés óta eltelt időben csak 
a helyüket keresik, noha az 
éves munkatervekben megfo-  

igalmazott feladatokat mindig 
teljesítették.

— Azért úgy tűnik, a postai 
tagozat őrzi a hagyományo�
kat, hiszen a távközlés terüle�
tén a HTE- ben elnök lehet He�
gyi Gábor főelőadó az MPK-  
ból és Jutási István, a PKI osz�
tályvezetője, míg a postai tago�
za t elnöke dr. Kertész Pál, az 
MPK elnökhelyettese, a posta -  
forgalmi szakosztály elnöke 
Gyenes István ügyosztályveze�
tő, a postaszállításé Molnár 
Sándor ügyosztályvezető, az 
építési szakosztályé Dómján 
Kálmán szakosztályvezető, 
míg a hírközlés- gazdasági 
szakosztályé dr. Buják Kons�
tantin nyugalmazott vezér�
igazgató- helyettes. Vajon ho�
gyan hozakodik elő az egyesü�
letben egy fiatal szakember az�
zal az újításával, amelyet

adott esetben a hivatali főnöke 
egyszer már megkontrázott?

— Valóban jogos ez a felve�
tés, hiszen a HTE vezetése is 
azt az elvet támogatja, hogy a 
szakosztályokat lehetőleg ne 
ugyanazok az emberek irányít�
sák, akik a hivatali hierarchiá�
ban is magas posztokon állnak. 
Ez persze nem zárja ki azt, 
hogy a tudományos munkában 
bárki részt vegyen. Ami a pos�
tai tagozatot illeti, dr. Kertész 
Pál elnöki jelölésére akkor ke�
rült sor, amikor ő még a Buda�
pesti Postaigazgatóság forgalmi 
igazgatóhelyettese volt. Igen rö�
vid idő alatt lett a HPI igazgató�
ja, majd a posta elnökhelyette�
se. Mostanság az első ötéves 
ciklus felénél tartunk, a végén 
természetesen a személyi kér�
déseket is napirendre tűzzük.

— A postai szakosztályok 
munkaterve szorosan kapcso�
lódik a postaforgalom VII. öté�
ves tervéhez. A z ember azt gon�
dolná, hogy a tudományos 
egyesület arra szolgál, hogy ki�
bontakozzon az alkotói fantá�
zia, hogy szárnyaljanak az ifjú 
titánok. Nincs itt valamilyen 
ellentmondás?

— Én természetesnek talá�
lom, hogy programunk segíti a 
postai terveket, sőt alkotó kö�
zösségeink konkrétan is részt 
vállalnak azok megvalósításá�
ban. Egyre több olyan program 
kidolgozásában vesznek részt 
szakembereink, amelyekben 
nemcsak a más területeken dol�
gozó munkatársakkal való 
együttműködés valósul meg, de 
lehetőségünk van anyagüag is 
elismerni a sikeres munkát. így 
a fiatal szakembernek nem kell 
munka után taxiznia, vagy más 
módon kiegészítenie keresetét, 
képességeit, tehetségét az egye�
sületben bontakoztathatja ki a 
posta javára.

— Eddig ha HTE- ről beszél�
tünk, automatikusan Buda�
pestre gondoltunk. Mi a hely�
zet a vidéki szakemberekkel?

— Az ország 19 megyéjéből 
14- ben működik az MTESZ- en 
belül HTE, de még ezek közül 
sincs minden nagyvárosban 
postai tagozathoz tartozó helyi 
csoport. A fehér foltokat minde�
nütt el kellene tüntetni, ez a 
postai tagozat feladata a legkö�
zelebbi jövőben. Persze nem 
könnyű ez a munka, mert még 
magas szintű postai vezetők kö�
zött is akad olyan, aki gittegy�
letnek tekint minket. Nem rit�
kán kifejezetten akadályozzák 
beosztottjaikat abban, hogy 
részt vegyenek az egyesület 
munkájában. Komolynak hitt 
emberek is sokszor legyinte�
nek, ha meghallják a nevünket.

— Valóban mi hát a HTE, 
gittegylet avagy igazi tudomá�
nyos egyesület?

— A  HTE egyáltalán nem 
gittegylet, nem az a távközlési 
és a postai tagozat sem. Mint 
már említettem, a távközlésiek 
kifejezetten éltető közegre lel�
tek, sok hasznos, sikeres mun�
kával dicsekedhetnek, hiszen 
az egyesületben mindenki, pos�
tások, postán kívüliek a távköz�
lés megújhodását óhajtják. 
A postai ágazat viszont vitatha�
tatlanul a helyét keresi. Mintha 
megfordult volna a helyzet, 
most mi vagyunk egy kicsit a 
mostohagyerekek. Az eddigi 
két és fél évet most elemezzük, 
és év végén a postai tagozat ve�
zetése elé visszük. Kiválásunk 
óta szoros kapcsolatot tartunk a 
KTE- vel, és jó néhány szakem�
berünk kétfelé fizeti a tagdíjat.

— Ezek szerint újabb válto�
zás várható?

— Erre a kérdésre egyelőre 
nem tudok válaszolni. A jelek 
szerint folytatódik a posta szer�
vezetének korszerűsítése. En�
nek legbiztosabb jele, hogy 
1990- ig mindenütt szétválaszt�
ják a posta és a távközlés költ�
ségvetését. A tudományos egye�
sületi változások valószínűleg 
az egész posta átalakulását kö�
vetik majd.

Zimmermann Ottó

Rengeteg a gyomorsavam, de 
becsülettel kijelentem, jobb pa�
radicsomszószt enni, mint a 
postán pénzt feladni. Már tíz 
igénybe vevő vein előttem, akik 
az önidomítás csodájaként sor�
ba szegődtek. Nyomás, beállni 
tizenegyediknek, mert újabb 
sorba állók tűntek fel a horizon�
ton, kezükben utalvány és 
pénzköteg, akiknek sóhajtozása 
révén máris kezd becse mutat�
kozni förtelmesen hátrányos 
helyzetünknek. Sínylődünk, de 
szenvedésünk enyhülése olvad, 
hogy mögöttünk még zabosabb 
a mezőny; vigasztaljuk magun�
kat, mint egykor a gályarab, 
hogy még mindig jobb, mint 
annak, aki halva született. Sőt, 
közben már küencedikek let�
tünk, mert az ablaktól boldogan 
elúszott az élember.

Igen, kezdünk előre figyelni. 
Ebben van valami narkotikum, 
mert jobban is telik az idő. A te�
remburáját, az ablaknál Marci,

a Skála pénzhordója tűnik fel. 
Mekkora zsák pénzzel! Ez ma�
ga egy negyedóra. De még mi�
lyen negyedóra! Meleg van, a 
sorra következők fülbe lehelve 
nyomulnak. Semmi értelme, de 
nyomakszanak. Finom ötvös 
munkával. Nagyon apró, centi-  
méteres csoszogással közeled�
nek. Kabátos hasuk ránk nehe�
zedik, de csak araszolnak, nyo�
mulnak és csatlakoznak, majd 
vattásán ellepnek. A postáskis�
asszony keze pörög a pénzköte-  
gen, az ördög tudja, miért, de 
vele olvassuk: — Inchat. . .  inc-  
hé t . . .  incnyolc . . .  incküenc . . .  
negyven! — Hurrá, Marcikám, 
megvan mind a negyven. Uj�
jongunk, szívügyünk, hogy 
stimmeljen az összeg. Marci ba�
juszt sodor, tudja ő nagyon is, 
hogy ahol ő van, nincs bibi, és

ellép az ablaktól, minek követ�
keztében elöl lazul a sor. De en�
nek természetes enyhületét a 
kedves mögöttünk álló nem 
várja meg: fúródzkodik, sajtol 
az ablak felé. Úgy állunk előtte 
valók, mint egy vagonsor, hátul 
a mozdonnyal. De ő csak sajtol-  
tolat előre, közben a mennye�
zetre néz, mintha ott egy kisma�
dár ülne. S ahogy fogy a sor, 
úgy tartunk össze. Már csak 
ketten állnak előttem. Még az a 
szerencse, hogy mi adunk be 
pénzt és nem onnan osztogat�
ják kifelé. Akkor mennyien len�
nénk?

No végre, az sem utolsó, ami�
kor enyém a kis pénztárablak 
boldog négyszöge és a kis pos�
táslányka a pénzem után nyúl: 
— Tessék, a következő!

Végre végzek, ellépek. Hátul 
felbődül egy igénybe vevő, egy 
újabb tizenvalamennyiedik. 
Nyomul, présel, miáltal nyög, 
kígyózik a sor. Bent a postás�
kisasszony talán nem is tudja, 
mi folyik itt kívül, milyen szer�
vezetlenül és egymást nem be�
csülve állunk sorba mi, igény�
bevevők. Ő „csak” a munkájá�
val van elfoglalva, hogy a be�
adott összeg^ az utalvánnyal 
stimmeljen. Állítom, nem árta�
na előadást tartani a sorban ál�
lóknak, hogyan viselkedjenek, 
de csak addig, míg rájuk kerül 
a sor. Mit mondjak: rendes sor�
ban állók szervezett, türelmes, 
udvarias viselkedésükkel a pos�
táskisasszony munkáját is segí�
tenék, könnyítenék.

Ne morfondírozzunk ezen. 
Gyerünk innen minél hama�
rabb a sarki presszóba, ott 
majd beveszek egy adag szóda�
bikarbónát.

Dénes Géza

Ú j te le fo n k ö z p o n t  
V e sz p r é m b e n

Megváltozott a veszprémi távbeszélő- előfizetők szá�
ma, ők azonban ezt a kényelmetlenséget egyáltalán 
nem vették rossz néven. Cserébe ugyanis korszerűbb 
és jobb szolgáltatást kapnak, mivel a várpalotaiakkal 
és még 27 település előfizetőivel (telefonálóival) 
együtt bekapcsolódtak a nemzetközi távhívásba.

A posta ennél a beruházásnál is igénybe vette a la�
kosság segítségét: kötvényt bocsátött ki. Ennek fejé�
ben kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövő év köze�
péig felszereli a kötvényjegyzők állomását. A már 
megkezdett hálózatbővítéssel egyidejűleg már au�
gusztus végéig 2200, az év végéig pedig újabb 8000 ál�
lomást helyez üzembe.

Jegyezzük meg: távbeszélő- kezelőink munkakörül�
ményei is összehasonlíthatatlanul megjavultak.
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A csábító orfűi táj 
Várja vendégeit a postás vizi-  
sport- telep 
A „szolgáltatóház”
Napkollektorok melegítik fel a 
fürdővizet

Jó reggelt!. . .
Csak úgy takaros, ha takarítják 

Sátorozásra is van hely. . .  
. . .  rossz időben pedig (meg más�
kor is) asztal körül lebet eltölteni 

néhány kellemes órát. . .  
. . .  vagy kirándulni Abaligetre

Nem lehetett a legrosszabb 
kedvében az Űristen, amikor 
megteremtette a lenyűgözően 
szép orfűi tájat. A Mecsek 
északnyugati részén, a hegyes�
dombos vidéken levő mestersé�
ges tavak partján ma már egyre 
többen pihennek, nyaralnak a 
vízi sportok szerelmesei, pécsi�
ek és távolabbi vidékekről érke�
zők. Persze az elbűvölő táj ké�
pét mára szorgos emberi kezek 
tették olyanná, hogy boldogok 
lehetnek azok, akik itt üdülhet�
nek. És kellett hozzá az elmúlt 
évek okos fejlesztéspolitikája is, 
amely szerint manapság már 
csak a tájba illeszkedő építke�
zés lehetséges Orfűn.

Legújabban a Pécsi Posta-  
igazgatóság vízisport- telepét 
vehették birtokba a nyaralók, 
és aki a Balatonon kívül más, 
csendesebb, sok- sok kikapcso�
lódási lehetőséget kínáló nyara�
lást is el tud magának képzelni 
— ha teheti —, menjen Orfűre.

A postás vízisport- telep 80 fé�
rőhelyes. A nyolc kétszintes, 
egyenként hatszemélyes, ké�
nyelmes pihenést kínáló fahá�
zon kívül 10—15 sátor elhelye�
zésére is lehetőség van.

A faházak emeletén kétágyas 
szoba, a földszinten nappali — 
ugyancsak két fekvőhellyel —, 
főzőfülke, hideg- meleg vizes zu�
hanyozó, WC és terasz is talál�
ható. Természetesen van hűtő-  
szekrény és a főzéshez, étkezés�
hez szükséges összes felszere�
lés. A 10 napos beutalójegyeket 
valamennyi postás dolgozó igé�
nyelheti a saját szakszervezeti 
bizottságán keresztül. A fahá�
zak egy turnusra — a szemé�
lyek számától függetlenül — 
800 forintba kerülnek, a sátoro-  
zók napi 15 forintot fizetnek. 
Számukra a központi épületben 
konyha, étkező, társalgó és kü�
lön zuhanyozók, mellékhelyisé�
gek teszik komfortossá a nyara�
lást.

A karnyújtásnyira levő tóra, 
az egész tájra gyönyörű küátás 
nyílik, három percre van a 
strand, az étterem és a sok- sok 
kicsi, barátságos, fából épült 
büfé.

Ha pedig éppen nem süt hét�
ágra a nap, lehet barangolni a 
Mecsek lejtőin, át lehet sétálni 
az abaligeti cseppkőbarlang�
hoz, vagy éppen az ugyancsak 
gyalog is elérhető magyarherte-  
lendi meleg vizű fürdőhöz.

Az igazi természetbarátokat 
egy meglepetés is várja az orfűi 
postás vízitelepen. Elárulhatom 
nyugodtan, mert a látvány úgy 
is szívet- lelket gyönyörködtető 
lesz. Itt épült ugyanis az első 
olyan postásüdülő, amelyben a 
fürdéshez, zuhanyozáshoz szük�
séges meleg vizet — részben — 
napkollektorok állítják elő. És 
bár a pécsi házigazdák elárul�
ták, hogy az ilyen berendezés 
ma Magyarországon igen sokba 
kerül, vállalkozásuk mégis pél�
damutató lehet.

És végül egy jó tanács a hor�
gászoknak: a horgászáshoz te�
rületi engedély szükséges, és 
azt a helyi községi tanácsnál le�
het kiváltani.

Jó nyaralást!
Áts

Hurrá,
nyaralunk!
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A nyári kikapcsolódáshoz 
csatolunk egy kis skót humort. 
„Petrik lenyelt egy schillinget 
— mondja a skót mama —, mit 
csináljunk?” A  papa válasza — 
mely beküldendő — a vízszin�
tes 1. és a függőleges 17. alatt 
található.

VÍZSZINTES
1. A válasz első része. 7. Tűz�

oltó igéje. 8. Építmény a vízen, 
névelővel. 9. Görög betű. 10. 
Európai nép. 11. Üres olaj! 12. 
Művészeti irányzat a 18. század�
ban. 14. Kimonó öve. 16. Mázol.

17. Északolasz város, vasúti 
csomópont. 21. Folyó Közép-  
Európában. 24. Mértani test. 25. 
Eszmélő. 26. Libahang. 27. Ittri-  
um, gramm és oxigén. 28. Ilyen 
nyúl is van. 29. Nagyobb 
edény. 30. Villamos töltésű 
anyagi részecskék. 32. íráshoz 
használt oldat. 34. Rangjelző.
35. Gyulladás. 37. A könnyéit 
hullatja (nép.). 38. Annyi mint. 
40 Készül az étel. 41. Megszólí�
tás. 43. Japán játék. 44. A meg�
fázással jár. 48. Evést előkészít. 
51. Fejlődik. 52. Vízinövény. 54.

Európai főváros. 55. Fél vipera! 
56. Gyógyszer. 57. . . .  regénye. 
58. Török, jugoszláv váltópénz 
(ford.).

FÜGGŐLEGES
1. A bor otthona. 2. .. . mars!

3. A diplomáciai kocsik betűje�
le. 4. . . . Twain. 5. Csodálkozó 
szócska. 6. Cseh származású 
osztrák költő. 10. A Jupiter 
egyik holdja. 12. Barátságtalan, 
elutasító. 13. Folyó a Szovjet�
unióban. 15. Spanyol népi tánc. 
17. A válasz második része. 18. 
Nyílászáró. 19. Névnapja au�
gusztus 18- án van. 20. Nátrium. 
22. Női név. 23. Feladata a vé�
delem (ford.). 25. Kis vízfolyás. 
26. Árvízvédelmi építmény. 28. 
ő si leszármazott. 29. Jelez 
(ford.). 31. Állati lakhely. 33. 
Használja a tollat. 35. Tüzel. 36. 
Szomorúság. 39. A 6. sz. alatti 
költő egyik személyneve 
(— ék). 40. Növény. 42. Vállala�
ti forma. 43. A legnagyobb 
olasz tó. 45. Jóslat a sportverse�
nyeken. 46. Házkezelőség. 47. 
A köszönet érzése. 49. Biztosító 
társaság névbetűi. 50 Feljegyez. 
52. Hónap röv. 53. Szovjet folyó. 
56. Szláv igen.

— Bánhidi —
Beküldési határidő: 1988. au�

gusztus 10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Bemjed kaptam el�
ső fészkemet. Szívem a szíved�
del lüktetett.

Könyvutalványt nyertek: Er�
délyi Elemémé (Ózd), Pintér 
Sándor (Kiskunfélegyháza), 
Szigeti Géza (Fehérvárcsurgó), 
Tóth Imréné (Sopron).

A Postások „Erkel Ferenc” Zeneiskolája
az 1988/89-es tanévben az alábbi szakokra hirdet fel�
vételt:

KLASSZIKUS TANSZAK

Zongora, gitár, harmonika, ének, zenei előképző. Öt�
éves kortól. Postás dolgozóknak és gyermekeiknek 20 
százalékos tandíjkedvezmény.

DZSESSZTANSZAK

Zongora — tanár: Binder Károly, ifj. Rátonyi Róbert

Gitár — tanár: Fehér Miklós, Folk István, Horányi 
Sándor

Bőgő, basszusgitár — tanár: Kunos Ferenc 

Trombita, harsona — tanár: Zakar Zoltán 

Szaxofon, klarinét — tanár: Pap József 

Dob — tanár: Nesztor Iván 

Ének — tanár: Winand Gábor

TÁNCDALSTÚDIÓ

Ének, hangképzés, korrepetíció — tanár: Toldy Mária

Beiratkozás: augusztus 22-től munkanapokon 14 órá�
tól 18 óráig; Budapest, VI., Benczúr u. 27., telefon: 
228-483.

Bár a zöldpaprika nyers fo�
gyasztása örvendetesen elter�
jedt, mégis érdemes felhívni a 
figyelmet magas biológiai érté�
kére. „Belső kozmetikára” is ki�
válóan alkalmas táplálék. 
A paprika a C- vitaminon kívül 
tartalmaz még Bi-  és Bz- vita-  
mint, az A - vitamin provita -  
minját, a karotint, P - vitamint, 
rutint, kapszaicint, illóolajat, 
zsírosolajat, színanyagokat, 
ásványi sókat stb. Érdekesség, 
hogy az érett paprika sokkal 
több karotint tartalmaz, mint a 
nagy karotintartalmáról híres 
sárgarépa. Ez a karotinérték 
még több hónapig tartó raktá�
rozás után sem csökken.

A paprika csípősségét a kap-  
szaicin nevű vegyület okozza, 
amely elsősorban a termés vá�
laszfalain levő hólyagocskák-  
ban, az „erekben” található. 
A kapszaicin javítja az étvá�
gyat, kedvezően hat az emész�
tésre. Ne hiányozzon tehát a 
paprika (és a nyers paradicsom) 
a tízórai, az uzsonna, vagy a hi�
deg vacsora mellől.

A nyers paprikát sokfélekép�
pen felhasználhatja a háziasz-  
szony: salátának elkészítve (az 
uborkasalátába is szeleteljünk 
egy- két paprikát), hidegtálak 
díszítésére, szendvicsek ízesíté�
sére stb. A paprikát félbevágva 
megtölthetjük körözöttel, máj�
pástétommal, tojásos- sajtos- va-  
jas krémmel, sonkás főtt zöld�
séggel, sós túrókrémmel.

Télen fogyasszunk sok ecetes 
paprikát, mert sok C- vitamint 
tartalmaz, ugyanis a savanyú lé 
megóvja C- vitamin- tartalmát a

bomlástól. Házüag is tegyünk 
el télire paprikát, amihez ké�
szen kapható ízesítő fűszerke�
verék a boltokban, piacokon, 
gyógynövényszaküzletekben.

Mivel 10 dekagramm paprika 
csak 20 kalóriát tartalmaz, ma�
gas biológiai értéke mellett fo�
gyasztó étrendbe érdemes beik�
tatni és változatos formában fel�
használni. Ideális étel a lecsó, 
igen kevés zsiradékkal elkészít�
ve, mert a paradicsom is rend�
kívül kevés kalóriát tartalmazó 
étel (10 dekagramm paradi�
csomban 24 kalória). A lecsó el�
készítéséhez szükséges hagy�
ma, 10 dekagramm mindössze 
40 kalória. Ha a lecsóba pári�
zsit, krinolint, szafaládét te�
szünk, számolni kell azzal, hogy 
az említett húsáruból 10 deka�
gramm 253 kalóriát tartalmaz. 
Előnyösebb, ha tojással készít�
jük a lecsót, mert egy tojás csak 
68 kalória.

Ha visszatekintünk a szép�
ségápolás múltjára, kiderül, 
hogy szépanyáink bőrápoló sze�
reinek nagy része növényi ere�
detű alapanyagokból készült 
(friss gyümölcslé, gyümölcshús, 
zöldség, gyógynövény, virágszi�
rom). Napjainkban a kozmeti�
kai ipar is mind több természe�
tes alapanyagot használ fel ké�
szítményeihez. Azonban a pap�
rikát, mint egyik leghatásosabb 
bőrápoló szert, csak mostaná�
ban fedezték fel a kozmetika 
számára.

A paprika bőrszépítő hatását 
otthon, a „házi laboratórium�
ban” készített arcpakolásokkal 
is kipróbálhatjuk. Már néhány 
kezelés után észrevehetően ja�

vul a bőr állapota, bársonyos ta�
pintású lesz. A pakoláshoz min�
dig friss, érett paprika levét, 
vagy összezúzott húsát használ�
juk fel. A pakolóanyagot köz�
vetlenül felhasználás előtt ké�
szítsük el, hogy frissen kerüljön 
az előzőleg letisztított bőrre.

A pakolóanyag elkészítése: 
egy evőkanál összezúzott papri�
kahúst, egy tojássárgáját, egy 
evőkanál tejfölt jól összekeve�
rünk, az arc-  és a nyakbőrre fel�
kenjük. Ha marad a pakoló�
anyagból, a kéz bőrére használ�
juk fel. A pakolást 10—15 per�
cig hagyjuk a bőrön, utána lan�
gyos, majd hideg vízzel öblítsük 
le. Ha zsíros bőrre készítünk 
pakolást, akkor tejföl helyett 
joghurtot keverjünk a pakoló�
anyaghoz.

Télen az édes csemegepapri�
kát is hasonló módon felhasz�
nálhatjuk pakolásra. Rendkívül 
hatásos úgy is. Készíthetünk 
pakolást konzervált paprika�
pasztákból is.

Ne sajnáljuk a fáradságot, te�
gyünk paprikalé borogatást az 
arcbőrre. Ezzel is meglepően jó 
eredményt érhetünk el. A zöld�
paprika gézen átszűrt levét ke�
verjük össze tejjel vagy tejszín�
nel, itassuk fel vattalapokkal és 
helyezzük a bőrre. Ha a bőr pa�
kolás után kissé kivörösödne, 
kamillás vattával töröljük át.

A paprikakivonatot a kozme�
tikai ipar hajvizekhez adalék�
anyagként használja fel. Az 
erős paprika szeszes kivonata 
bőrvörösítő, vagyis hajszálértá�
gító hatású, ezért reumás pana�
szok kezelésére bedörzsölőként 
használják. A paprikaszeszt 
használati utasítás szerint alkal�
mazzuk. Vigyázzunk, hogy ne 
kerüljön a szembe, mert szem�
gyulladást okozhat.

Fási Katalin

Az irodalom ünnepei
A Postások Szakszervezeté�

nek Központi Könyvtára az 
idén is megünnepelte a költé�
szet napját és az ünnepi könyv�
hetet.

Április 14- én a Posta Oktatási 
és Kulturális Intézettel közösen 
emlékeztünk meg József Attila  
születésnapjáról, Köves Csaba 
„Metszet az időből” című ze�
nés- verses összeállításával, 
amely egy gondolatkörhöz válo�
gatva a verseket végigkísér a 
'magyar költészet útjain József 
Attilától Csoóri Sándorig.

Az előadó hitvallása szerint a 
költészetnek nem csupán a gyö�
nyörködtetés a feladata, hanem 
a gondolkodtatás és a cselek�
vésre késztetés. Ennek az elv�
nek megfelelő Köves Csaba elő�
adói stílusa. Felfogása szerint a 
verseket elbeszélni kell, még 
külsőségeiben sem szavalni, 
mert a pátosz elidegeníti a hall�
gatóktól a gondolatot. Hisz ab�
ban, amit mond, eggyé válik a 
művel, ezért személyes, baráti 
beszélgetéssé válik az előadás. 
Kívülről láttatja az emberrel sa�
ját életét, megsebezhet, felráz�
hat így a vers, s mégsem válik 
didaktikussá az előadásmód.

A népes közönség értően és tet�
széssel fogadta az elhangzott 
verseket.

*

Szívet szorongató műsor ré�
szesei lehettünk június 7- én. 
A Postás Művelődési Központ 
dísztermében rendeztük azt az 
erdélyi írók, költők műveiből 
készült válogatást, melynek elő�
adója Havas Judit művésznő 
volt. A műsorban közreműkö�
dött Budai Róna népdalénekes.

Most, amikor egy lélekként 
aggódunk az erdélyi magyar 
falvak sorsáért, és egész né�
pünk egyszerre sóhajt a meg�
semmisülésre ítélt építészeti, 
kulturális értékekért, szomo�
rúan időszerű egy üyen verses-  
prózás- dalos előadóest.

írók tollából, költők míves 
szavaiból, a nép keserű és vi�
dám dallamaiból az erdélyi kö�
zösség megmaradásának gon�
dolata, az összetartozás, az egy�
másra utaltság érzete sugárzott.

A nagyon jól szerkesztett mű�
sorban részlet hangzott el Sütő 
András: Anyám könnyű álmot 
ígér című regényéből, melyben 
az író a körülményekhez alkal�
mazkodó embert lehajló fűszál�
ként ábrázolja.

Havas Judit nagy drámaiság-  
gal mondta el Szép Domonkos 
Anna balladáját. A vers megrá�
zó erővel mutatja be a leány 
drámáját, aki reménytelenül, de 
kitartóan várja párját, küzdve 
az iszonyú háborút jelképező 
„fekete madárral”.

Édes, tüzes szavakkal vall 
Király László az anyanyelvről 
hasonló című versében: „Egyet�
len óvóm, egyetlen nem- áru�
lóm, / egyetlen kétélű fegyve�
rem . . . ”

A széki lányok „fekete- piros” 
tánca kel életre Kányádi Sán�
dor versében. Havas Judit elő�
adása nyomán a közönség szin�
te láthatta az egyenszoknyás lá�
nyok mozdulatait.

Elhangzottak még Áprily La�
jos, Farkas Árpád, Dzsida Je�
nő, Szilágyi Domonkos, Cselé-  
nyi László versei, zengve a szü�
lőföld szépségeit, az iránta való 
nagy szeretetet.

Budai Ilona csengő, szárnya�
ló hangján szólaltak meg Ko-  
rond, Szék, Kalotaszeg környé�
kének népdalai, hol fájdalma�
san sírva szeretettől, otthonról, 
hol kacagóan, vidáman a mezei 
munkáról.

A közönség: letéti könyvtáro�
sok, olvasóink, postás dolgozók 
hálás szívvel köszönték meg a 
felemelő élményt a két nagy�
szerű művésznek.

Ecsedy Éva—Pálfia Judit

Tanfolyami eredmények és tervek
Amikor a különböző tanfolya�

mi csoportok áttekintő értékelé�
se készült a tavaszi évadról, ma�
gától adódott az őszi tervek ki�
alakítása. E rövid tájékoztatás�
ban ismertetjük az olvasóval a 
Postás Művelődési Központ le�
zárt és tervezett tanfolyami 
programját.

A tavaszi évadban nyelvtan-  
folyamaink több csoportban, 
angol és német nyelven indul�
tak, kezdő és haladó szinten, 
felnőttek részére. A városszerte 
szervezett nyelvtanfolyamok 
árához képest jóval szerényebb 
tandíjjal vártuk a nyelvet tanul�
ni vágyókat, optimális, 15 fős 
csoportokba osztva.

Eredményesen zártuk az 
egész tanéves gyermek, kezdő 
és haladó angol és német cso�
portjainkat. Ezek mellett ősszel 
egy újdonsággal jelentkezünk. 
Az igényeknek és az érdeklő�
désnek eleget téve középiskolá�
sok részére megszervezzük an�
gol és német nyelvből a „felzár�
kóztató” nyelvtanfolyamot.

A nyelvtanulók népes cso�
portja mellett egyéb közhasznú 
tanfolyamok is szolgálták az ér�
deklődést. Igen látogatottak

voltak a szabás- varrást elsajátí�
tó tanfolyamaink. Kezdők és 
haladók nadrád és dzseki, vala�
mint gyermekruha szabás- var�
rást tanultak, összesen 102- en.

Igényelhetők ezek a tanfolya�
mok kihelyezett formában is. 
Nem egy postaszerv élt is ezzel 
a lehetőséggel az elmúlt évad�
ban. Ezek a tanfolyamok nagy 
segítséget adtak az ügyes kezű 
lányoknak, asszonyoknak ah�
hoz, hogy olcsón, méretre készí�
tett egyedi ruhákat viseljenek, 
vagy hogy családtagjaiknak 
praktikus darabokat készítse�
nek.

A kézikötés- tanfolyam egé�
szen kezdők részére alakult, a 
„tanulók” nagy örömére, hiszen 
szép pulóverek készültek saját 
kezűleg a tanfolyam végére. 
Ezért ősszel is indítunk hason�
lót, de most már haladók részé�
re is.

Szeretnénk az általános isko�
lásoknak is újat nyújtani, ezért 
babaruha szabás- varrás és szö�
vőtanfolyamokat szervezünk 
nekik. 15 héten át, heti egy al�
kalommal tartjuk majd a foglal�
kozásokat.

A mozgásművészeti tanfolya�
mok voltak csak igazán ered�

ményesek. A társastánctanfo�
lyamokon több mint 300- an ta�
nulták meg Guller János tánc�
pedagógustól a klasszikus és 
modem táncok alapjait. A hala�
dóknál sem csökkent az érdek�
lődés és a lelkesedés. Ősszel új�
ra várjuk a fiatalokat.

Az óvodások és kisiskolások 
balett- tanfolyamai évek óta lá�
togatottak, így Erzsiké néni, dr. 
Sümeghy Gyuláné ősszel több 
csoportban folytatja a kicsinyek 
képzését. Ugyanígy várja Ásó 
Pista bácsi a néptánciskola 
ügyes lábú régi és új növendé�
keit.

A nyári szünet dzsesszbalett-  
tanfolyamának tagjai sem lesz�
nek mostohák, hiszen szeptem�
bertől hetente kétszer folytat�
hatják a nyáron megkezdett in�
tenzív kurzust. A kezdőkről és 
újabb érdeklődőkről sem feled�
kezünk el, ők is heti két napon 
járhatnak majd órára.

Terveink bemutatásával 
újabb igények felvetését vár�
juk, hogy még sokrétűbb le�
gyen az a szolgáltatás, melyet a 
Postás Művelődési Központ 
nyújthat a postásoknak.

Horányiné Váraljai Klára

Nyugdíjasélet Szekszárdon
Találkozók, előadások, kirándulások

A  hagyományokhoz híven 
májusban megtartott nyugdí�
jas- találkozójukon Horváth Mi�
hály, a nyugdíjascsoport veze�
tője tájékoztatójában elmondta, 
hogy a szakszervezeti bizottság 
rendszeres kapcsolatot tart 
fenn a nyugdíjasaival. Ez nem 
merül ki a találkozókban és a 
nyugdíjasok foglalkoztatásá�
ban, hanem rendszeresen gond�
jukat is viselik az arra rászoru�
lóknak. így az év elején 48- an 
kaptak egyszeri támogatást, az 
előző évben 9 szaktársuk nyug�
díját rendezték kezdeményezé�
sükre, 2 nyugdíjastársuk ügye 
pedig folyamatban van. Tavaly 
15 társuk részesült gyógyüdü-  
lésben, az idén is már négyen 
üdültek Zalakaroson, illetve 
Hévízen. Rendszeresek kirán�
dulásaik is. Tavaly 45- en vettek 
részt a csokonyavisontai gyógy�
fürdőbe szervezett egynapos ki�
ránduláson. Az idén — ugyan�
csak a Pécsi Postaigazgatóság 
új autóbuszát igénybe véve — a 
Velencei- tó környékével ismer�
kedtek, elzarándokoltak a pá-  
kozdi csata emlékművéhez,

majd ellátogattak az ozorai és a 
simontomyai várhoz.

Találkozóikat igyekeznek mi�
nél magasabb színvonalúvá 
tenni. Júniusi rendezvényükön 
például főtitkárunk, Gricsemé 
Heszky Enikő előadását hall�
gatták meg az időszerű politikai 
kérdésekről, továbbá a nyugdí�
jasok helyzetéről. Más alkal�

makkor is időszerű kérdésekkel 
foglalkozó, egészségügyi, isme�
retterjesztő vagy kulturális elő�
adásokkal színesítik népszerű 
összejöveteleiket. Rendszeres 
vendégeik a német nemzeti fú�
vószenekar tagjai, akik id. Vég�
helyi Miklós karnagy vezetésé�
vel szolgáltatnak szórakoztató 
műsort.
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Teniszezzünk!
Reggel 6 óra van, de a Postás Sport Egyesület teniszpályáin már 

igazán beindult az élet. A postások körében is népszerű, egészséges 
mozgást lehetővé tevő sport híveinek régi álma valósult meg, amikor 
több mint egy hónappal ezelőtt elkészült a 9 műanyag borítású, vilá�
gítással ellátott létesítmény.

Először a sportnapközis gyerekek vették birtokba a pályákat. Ki�
sebb és nagyobb fiú-  és lánypalánták próbálták megszelídíteni az 
ugyancsak pattogó labdákat. Az egészen kezdők pedig az adogatófal 
előtt gyakorolhatják a sportág alapelemeit.

Természetesen a postás dolgozók és családtagjaik költségtérítés 
nélkül használhatják a létesítményt. 6—15 óra között a pályák érke�
zési sorrend szerint foglalhatók el, míg 15- től 21 óráig a területi szak-  
szervezeti bizottságok időbeosztásának megfelelően.

Akik már tudnak teniszezni, láthatóan szívesen járnak a Lu�
mumba utcába, de mi lesz azokkal, akik most szeretnének megtanul�
ni? Nekik is szolgálhatunk egy kedvező hírrel. Ugyanis, akik oktatás�
ban is részt kívánnak venni, július 11- től augusztus 19- ig hétköznap 
16—19 óra között tartanak foglalkozásokat. A részvételi díj 20 forint 
óránként.

Rajta hát, máris el lehet kezdeni!
T. S.

Az olimpiai eszme szellemében
B u d a p esten .. • ...é s  D ebrecenben

A TIG TSZB szervezésében 
június 3- án és 4- én egy régi 
álom vált valóra. Az olimpiai 
napok keretében nagypályás 
öregfiúk labdarúgókupán mér�
te össze tudását több ország 
postás csapata. A francia 
ASPTT, a görög távközlési tech�
nikusok, a Krakkói Postaigaz�
gatóság, a Budapesti Postaigaz�
gatóság és a Távbeszélő Igazga�
tóság vett részt meghívottként 
a tornán. A résztvevőket két 
hármas csoportra osztottuk. 
A csapatok 3- án lejátszották a 
csoportmérkőzéseket, mely ki�
alakította a szombati helyosztók 
résztvevőit. Jó hangulatú játék, 
kemény, változatos küzdelem 
volt a jellemző.

Szombaton elsőként az 5- 6. 
helyért folyt a küzdelem. 
A francia csapat mindent elkö�
vetett a győzelemért, de hiába 
— a lendületesen játszó és fiata�
labb lengyel csapat nyert. Ez�
után a harmadik- negyedik hely 
eldöntésére került sor. A kissé 
megfáradt Bratislava nehezen 
adta meg magát, ám a TIG- es 
fiúk összeszedték magukat és 
győztek. Az igazi csemege a gö�
rög csapat játéka volt. Az első�
második hely sorsa volt a tét. 
Az összeszokott egységes görög 
csapat és a jó technikájú, ke�
mény játékosokból álló Buda�
pesti Postaigazgatóság csapata 
nehezen, „vért” izzadva döntöt�
te el a kupa sorsát, melyet vé�
gül is az athéniek nyertek el.

Az ünnepélyes eredményhir�
detés aznap este volt a Buda�
pest 100- as postahivatal étter�

mében. A díjakat, kupákat 
nagy ünneplés közepette vették 
át a csapatkapitányok. A meg�
fogalmazott vélemények szerint 
jó találkozó, hangulatos, hasz�
nos együttlét volt ez a pár nap. 
Megismerkedtek a magyar pos�
tások életével, lehetőségeink�
kel, gondjainkkal. Az ered�
ményhirdetés és a baráti sza�
vak után műsoros, táncos esttel 
zárult a nap.

Az olimpiai napok további 
eredményei:

Asztalitenisz, férfi 1. Török 
Ferenc (Lipót),

női 1. Vcl ss Pálné (Óbuda).
Teke, férfi 1. Boibay László 

(Alküz),
női 1. Nagy Andrásáé (Lágy�

mányos).
Tenisz, férfi 1. Gróf Károly 

(Krisztina).
Röplabda vegyes, 1. TIG, 2. 

Bratislava, 3. Krakkó.
Szocialista brigádok vetélke�

dője: 1. Korvin Ottó szocialista 
brigád (Óbuda), 2. Kandó Kál�
mán szocialista brigád (Teréz),
3. Bell szocialista brigád (Krisz�
tina).

Az olimpiai napok esemény-  
sorozat méltó keretet adott az 
olimpiai eszme megvalósulásá�
nak. A TIG sportolói közül a 
győztesek indulási jogot szerez�
tek a budapesti postás sportna�
pokra, melyet augusztus 5- én 
és 6- án rendeznek a PSE- pá-  
lyán.

Cs. L.

Napfényes idő fogadta június 
11- én a DUSE- pályára érkező 
sportolókat és szurkolókat. Itt 
rendezte meg a tszb és a debre�
ceni Postás SE a területi sport�
napot.

A versenyen 21 szakszerveze�
ti bizottságtól mintegy 250- en 
vettek részt. Az ünnepélyes 
megnyitó után kezdetét vette a 
verseny. A legnépszerűbb a kis�
pályás labdarúgás volt, ami saj�
nos csökkentette az atlétikai 
versenyen indulók számát.

Délre befejeződtek atlétiká�
ban, kézilabdában és a családi 
vetélkedőkben a küzdelmek. Az 
utóbbit különösen a gyerekek 
élvezték.

Amíg a fenti versenyszámok�
ban ünnepélyes eredményhir�
detésre került sor, 3 pályán 
folytak a helyosztók a kispályás 
labdarúgásban. Az utolsó mér�
kőzést már szakadó esőben ját�
szották a csapatok, amely az 
eredményhirdetésre sem csen�
desedett el.

A szakszervezeti bizottságok 
között több mint négyórás ver�
seny a szerzett pontszámok és a 
mozgósítás alapján a követke�
zők szerint alakult:

1. Nyíregyháza 1
körzeti szb 155

2. Hajdúböszörmény szb 10Ö
3. Nyírbátor körzeti szb 76
4. Debrecen 1 szb 74
5. Mátészalka 2 szb 73
6. Postaigazgatóság szb 60

pont.
Az első helyezettek tárgyjuta�

lomban, az 1—3. helyezettek 
oklevéldíjazásban részesültek. 
A családi vetélkedő valamennyi 
gyermekrésztvevője ajándékot 
kapott.

A legeredményesebb szb el�
nyerte a területi olimpiai napra 
alapított serleget. Külön díjat 
kapott Bánszki Júlia (Nagy-  
cserkesz), aki az eddig megren�
dezett valamennyi sportnapon 
részt vett, és Fónagy Imréné 
(Szolnok 1) sportaktíva.

Reméljük, ez a sportverseny 
kellemes kikapcsolódást nyúj�
tott a résztvevőknek, és hozzá�
járult a sportszerű küzdelme�
ken túl ahhoz, hogy a különbö�
ző postaszervek dolgozói sze�
mélyesen is jobban megismer�
jék egymást, és újabb barátsá�
gok szövődjenek.

Kozempel Zsuzsa
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A Postások Szakszervezeté�
nek Titkársága értékelte a 
munkahelyi olimpia sportmoz�
galomban részt vevő alapszer�
vezeteket, és a legjobbakat 
anyagi támogatásban is részesí�
tette. Újdonság, hogy a titkár�
ság váindorserleget alapított, 
amelyet minden évben a kie�
melkedő tömegsporttevékeny�
séget folytató alapszervezet 
nyerhet el.

Elsőként a Soproni Posta-  
igazgatóság Gépjármű Szállí�
tási Üzemének birtokába került 
a kupa. További elismerésként 
20 000 forint támogatást kapott 
az alapszervezet. Az üzemben a 
tömegsportban részt vevők szá�
ma folyamatosan nő, és lelkese�
désük, tenni akarásuk évek óta 
töretlen. 21 alkalommal szer�
veztek természetjáró-  és turisz�
tikai programokat. Sporttevé�
kenységük mellett a jó közössé�
gi szellem, egymás segítése jel�
lemzi a kollektívát.

Sorrendben a következő, elis�
merésben részesült kollektíva a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság Tervező és Műszaki Nyil�
vántartó Irodája. Az alapszer�
vezet 15 000 forint pénzjutalmat 
kapott. Az iroda dolgozói rend�
szeresen megtalálhatók az or�
szágos és területi versenyeken. 
43 százalékuk sportol rendsze�
resen.

A SzabolcsSzatm ár Megyei 
Távközlési Üzem 10 000 forint

támogatásban részesült. Az 
üzem létszámának mintegy 60 
százaléka 30 éven aluli, akik kö�
zül egyre többen igénylik a 
rendszeres testedzést. Az el�
múlt évben alakult vízi sport-  
csoportjuk (evezős, horgász) 
tagjai 10 alkalommal verse�
nyeztek.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság Óbuda Távbeszélő 
Központjának kollektívája 
7000 forint támogatást kapott. 
Rendkívül szervezett, aktív 
sportélet folyik itt. Rendszere�
sen szerepelnek a postás üzemi 
bajnokságban, az igazgatósági 
és kerületi versenyeken. A csa�
ládos természetjárás a legked�
veltebb programjaik közé tarto�
zik.

A Posta Alközponti Üzem 
alapszervezete 5000 forint tá�
mogatásban részesült. Az üzem 
több éve eredményesen szere�
pel a tömegsportmozgalomban. 
Megrendezték az „Alküz sport�
napokat”, amelyen nyolc sport�
ágban 373- an versenyeztek. 
Minden alkalommal részt vesz�
nek a szocialista brigádok tagjai 
a városismereti vetélkedőkön és 
túraversenyeken. Az üzem dol�
gozóinak 26 százaléka sportol 
rendszeresen.

Gratulálunk azoknak a mun�
kahelyi kollektíváknak, ame�
lyek kiemelkedő sportmunkát 
végeztek.

Tánczos Sándor

jgaftgliiHIH IliiIIIIIIIM — IIIHIPM— — IH— — — —

I FELHÍVÁS I
Már harmadik éve nagy népszerűségnek örvend a pos�

tás dolgozók teniszversenye.
A z igényeket fokozta, hogy a PSE területén kulturált le�

hetőség nyílt a fehér sport gyakorlására.
A Levélfeldolgozó Üzem Szakszervezeti Bizottsága, 

sportegyesülete, valamint a HPI KISZ- bizottsága ez év�
ben férfi egyéni versenyt hirdet a budapesti postások ré�
szére, postaszervenként maximum 10 fő részvételével.

A verseny ideje: 1988. augusztus 13., szombat 8—15 órá�
ig. (Esőnap: 1988. augusztus 14., ugyanebben az időben.)

Nevezési határidő: 1988. augusztus 9. A  nevezéssel és a 
versennyel kapcsolatos minden információt a verseny fő�
rendezője, Rükó Károly ad.

Cím: Levélfeldolgozó Üzem, Budapest VIII., Baross tér 
11/C.

Telefon: 425- 959 vagy 221- 099/41 mellék.
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Sportnap Egerben
Az Eger 1 postahivatal, a pos�

tagarázs, a Heves Megyei Táv�
közlési Üzem és az egri kszb 
közös szervezésében június 
25- én sikeres sportnapot tartot�
tunk Tardoson. A Bükk egyik 
nagyon szép területén fekvő 
sporttáborba sok postás család 
eljött ezen a borongós, hűvös 
júniusi hétvégén.

Ahogy teltek az órák, úgy lett 
egyre melegebb a hangulat. 
A gyerekeknek játékos vetélke�
dők, a felnőtteknek izgalmas at�
létikai versenyek, szemet gyö�
nyörködtető csoportos aerobik, 
ladarúgó- körmérkőzések tették 
emlékezetessé a napot. Az izga�
lom és szurkolás akkor volt a 
tetőponton, amikor a két női fo�
cicsapat lépett pályára, a posta�
garázs és a postahivatal csapa�
ta. A 2 x 10 perces félidő után 
az Eger 1- es hivatal lányai 
hagyták el győztesen a „csata�
teret”.

Ugyancsak az Eger 1- es hiva�
tal férfi labdarúgócsapata nyer�
te el a kispályás labdarúgó- ván-  
dorserleget. Fáradtan, de boldo�
gan vonultak le a játékosok a 
pályáról, és örömmel hallgatták 
a „Szép volt, fiúk!” lelkes ün�
neplést.

Nemcsak a két focicsapat, ha�
nem minden résztvevő nyerő 
volt ezen a napon, hiszen a szép 
környezet, a jó levegő és a játé�
kos versenyek mindenkinek 
örömet okoztak.

A rendező szakszervezeti bi�
zottságok — a tszb további tá�
mogatására is számítva — úgy 
tervezik, hogy ezentúl minden 
évben június utolsó szombatja 
az egri postásoké lesz Tardoson, 
hogy az egészségesebb életmód 
jegyében egy kellemes napot 
tudjanak ott eltölteni.

Simon Mihályné
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