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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Ülésezett a központi vezetcTség

Változatlan érdekviszonyok mellett 
hatékonyabb érdekképviselet

Rendhagyó központi veze�
tőségi ülést tartott július 
19- én a Postások Szakszerve�
zete. Rendhagyó, miután júli�
usban általában soha nincsen 
ülés, ugyanis ez az évszak a 
nagy szabadságolások idősza�
ka. Most azonban több oka is 
volt, hogy a testület júliusban 
ülésezzen.

Elsőként — meghívottak 
nélkül — csak a testület tagja�
inak részvételével zárt ülést 
tartottak, ahol K án ya  Gyulát, 
a szervezési és káderosztály 
vezetőjét megválasztották a 
központi vezetőség titkárá�
nak, a közelmúltban elhunyt 
M egyeri László  helyére.

Ezt követően kibővült a 
résztvevők köre a meghívot�
takkal, és közösen vitatták 
meg a „Postások Szakszerve�
zete vá laszto tt szerveinek ér�
dekképviseleti és érdekegyez�
tető  tevékenységének tovább�
fe jlesz tésé ire  készült javasla�
tot. A javaslat a Postások 
Szakszervezete területén a 
félidős beszámolók során fel�
vetett problémákat és a társa�
dalmi intézményrendszer — 
ezen belül a szakszervezetek 
— korszerűsítése kapcsán ki�
alakult lehetőségeket összeg�
zi. Az előterjesztésben foglal�
takat a felszólalók megerősí�
tették.

M undruczó Kornél, A Bu�
dapest vidéki Postaigazgató�
ság tszb- titkára is ezen a véle�
ményen volt. Szerinte az 
anyag azt tartalamazza, amit 
a BUVIG dolgozói a félidős 
értékeléskor elmondtak.

Szűcs László, a Miskolci 
Postaigazgatóság dolgozóinak

képviseletében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy fokozni kell 
a bizalmitestületi ülések 
nyitottságát, nyilvánosságát, 
olyan formában, hogy ha va�
laki igényli — minden tiszt�
ség és megbízás nélkül — 
részt vehessen az ülésen. Azt 
javasolta, hogy csak igen in�
dokolt esetben legyen lehető�
ség zárt ülés tartására.

A tagozatok létrehozása ta�
lán megoldja és elősegíti a kü�
lönböző rétegek, illetve a ki�
sebbség érdekeinek feltárá�
sát, védelmét, képviseletét. 
Bár, ha a történelemben visz-  
szatekintünk — mondta Sza�
bó G éza  Sárospatakról — ha�
sonló szervezkedési formák 
már voltak a szakszervezet-

Szabó Géza

ben. Ugyanakkor nem látja 
megoldhatónak annak lehető�
ségét, hogy a tagozatok veze�
tői és tagjai megfelelően tud-

Szathmóri Géza

janak területükön, illetve, ha 
szükséges az ország különbö�
ző részei között mozogni. Sem  
anyagi, sem szolgálatmentes�
ségi szempontból nem lát le�
hetőséget ennek megvalósít�
hatóságára.

A jelenlegi szervezetben is 
megvan a lehetőség a megfe�
lelő szakmai, kisebbségi ér�
dekvédelemre, érdekképvise�
letre, csak nem élünk vele 
kellőképpen. Ennek igaz, sok 
esetben csak a képviselő, 
tisztségviselő bátortalansága 
az oka — mondta Szathm ári 
Géza, a BUVIG igazgatója, a 
központi vezetőség tagja. 
Nem mindenki tudja nézetét, 
véleményét sok ember előtt 
kifejteni. Továbbá van olyan 
tapasztalat is bőven, hogy a 
tisztségviselő, a dolgozók kép�
viselője az érdeket ki tudja 
fejteni, de az érvényesítésre 
már nincs lehetősége. Az ér�

dekérvényesítésre pedig a ta�
gozatok sem adnak pillanat�
nyilag garanciát, mert a javas�
lat a tagozatok jog-  és hatás�
körével nem foglalkozik.

Szépe Lőrinc, A  Pécsi Pos�
taigazgatóság tszb- titkára a 
jelenlegi szervezetet nem így 
látja. Véleménye szerint a je�
lenlegi gazdasági szervezetre 
épülő szakszervezeti struktú�
ra az érdekeket összemossa. 
Megítélése szerint ma még 
nem látható, hogy a tagozatok 
kialakítása oldja m eg azokat a 
feszültségeket, amelyek az ér�
dekfeltárás, érdekegyeztetés 
terén jelentkeznek, de hogy 
valamilyen formában változ�
tatni kell, az biztos, mert je-

Szépe Lőrinc

lenlegi munkánkban sok a 
beidegződés, a formalitás. , 

Természetesen a szervezet-  
módosítás, m ég ha az pozitív

Tóth János

eredményeket is hoz, akkor 
sem oldja meg, csak a lehető�
ségét teremti meg a munka 
tartalmi továbbfejlesztésének. 
Tóth János kézbesítő felszóla�
lásában kifejtette, hogy a dol�
gozók a felvetett észrevételek�
re, problémákra tőle a megol�
dást, a gyors intézkedést ké�
rik számon egy - egy ülés után. 
Ehelyett azonban csak arról 
tud számot adni, hogy ő el�
mondta, továbbította a gondo�
kat. Megítélése szerint sokkal 
gyorsabb intézkedést várnak 
a dolgozók egy - egy probléma-  
felvetésre.

Az elhangzott felszólalások�
ból kitűnik, hogy a 85 testületi 
tagnak is megoszlik a vélem é�
nye ebben a témában. Ezért 
határozott úgy a központi ve�
zetőség, hogy ha lehet szinte 
valamennyi szakszervezeti 
tag véleményét ki kell kérni 
a szervezetmódosításról. (En�

nek elősegítésére lapunk 3. és
4. oldalán a z  előterjesztést 
teljes terjedelmében közöl�
jük.)

G ricsem é H eszky Enikő fő�
titkár összefoglalójában el�
mondta, hogy a központi ve�
zetőség az október végi ülé�
sen — a dolgozói vélemények 
birtokában — alakítja majd ki 
döntését a szervezetmódosí�
tásról, azaz a szakmai tagoza�
tok kialakításáról, vagy a je�
lenlegi szervezet változatlan�
ságáról.

Addig azonban sok közös 
feladat van. Szeptember a 
dolgozói viták, vélemények 
megismerésének az időszaka. 
A területi szakszervezeti bi�
zottságok, (illetve szakszerve�
zeti bizottságok) szervezik 
meg ezt az eszmecserét. Az el�
hangzott véleményeket szep�
tember 30- ig kell területen�
ként összegezni, s a Postások 
Szakszervezetének központja 
részére megküldeni. A beér�
kezett vélemények alapján 
alakulnak ki majd a javasla�
tok.

Ezeket — előreláthatóan 
október közepén — országos 
alapszervezeti titkári értekez�
leten vitatják meg az szb- tit-  
károk. Az ott elhangzott véle�
ményeket is összegezve szüle�
tik meg a döntés az október 
végi központi vezetőségi ülé�
sen.

Végezetül a központi veze�
tőség elfogadta Péntek Petro�
nella  kv- titkár előterjesztését 
a gazdasági társulásról szóló 
törvénytervezet szakszerveze�
ti állásfoglalásának kialakítá�
sáról.

Barabás Györgyi

A vélemények elhangzása után Gricserné Heszky Enikő összefoglalója



ÉTÉT

Őrizzük meg 
az újítók aktivitását!

A Postás Központi Újítási Ta�
nács, közismert nevén a KÚT, 
1987. évi munkáját is a postai 
újítómozgalom eredményeinek 
megőrzése céljából végzett cél�
tudatos tevékenység jellemezte. 
A Postások Szakszervezete fő�
titkárának és a Magyar Posta 
elnökének együttes elvi irányí�
tása alatt működő KÚT több 
éve kiemelt figyelmet szentel az 
újítómozgalom (és nem csak a 
postás, hanem az országos újí�
tómozgalom) jövőjét negatívan 
befolyásoló, a magyar gazdasá�
gi életben bekövetkező változá�
soknak.

Számos tendencia hat a dol�
gozók újítókedve ellen napja�
inkban. Az elért életszínvonal 
megtartása, a bérhelyzet stag�
nálása, a hétköznapok részévé 
vált kétjegyű infláció egyre 
több régi újítót késztet arra, 
hogy szabad idejében más, ma�
gasabb jövedelemszerzési, jöve�
delemkiegészítési lehetőségeket 
keressen. A különböző kisvál�
lalkozási formákban részt vevő 
dolgozók köre gyakran a szak�
mailag egyébként is aktív újí�
tókból, és nem utolsósorban a 
fiatalokból verbuválódik, sőt az 
utóbbiak eleve kapcsolatba sem

A siker
A siker egyik fontos kulcsa az 

elkötelezett újítási előadó sze�
mélye. A vizsgált szerveknél, il�
letve az újítók postai versenyé�
ben élenjáró postaszerveknél 
általános, hogy az újítómozga�
lom szinte teljes „fegyvertárát” 
bevetik a cél érdekében. Ezek�
nél a szerveknél a jól megfogal�
mazott feladatterv, a célorien�
tált, nem sematikus propagan�
da (üzemi lap, újítási híradó), a 
változatos újítási versenyek 
(újítási hónap, ötletnap), az újí�
tók anyagi és erköcsi elismeré�
se az alkalmazott eszközök kö�
zött a megszokottak közé tarto�
zik. Ami viszont esetünkben 
már az előrelépés záloga, az az 
újítások elbírálásának fokozódó 
decentralizálása, a szakvélemé�
nyezők ösztönzésének megoldá�
sa, a házi és külső kivitelezővel 
történő gyártás megszervezése.

Az ellenőrzések tapasztalatait 
a KÚT rendszeres ülésein érté�
kelte. Az általánosítható tapasz�
talatokat az újítási tanács to�
vábbította megbízói és az „el�
lenőrzött” postaszervek vezetői 
részére.

A KÚT feladatának érzi, és 
ennek szellemében tevékenyke�
dik a külső újítási kapcsolatok 
ápolásában. Képviselői részt 
vettek a Magyar Iparjogvédel�
mi Egyesület újításelbírálás 
módszertani továbbképzésén, a 
METESZ különböző tagszerve�
zeteinek rendezvényein, a Szé�
chenyi István KTMF tudomá�
nyos ülésszakán és a Budapesti 
Műszaki Egyetem televíziós 
mérnöktovábbképző oktatásán. 
A KÚT mozgósít az újítási kiál-

kerülnek az újítómozgalommal 
a fenti okok miatt.

A KÚT és szakmai, mozgalmi 
partnerei erre, a Magyar Posta, 
de a népgazdaság számára is 
előnytelen tendencia mérséklé�
sére a tudatos segítő munka to�
vábbi erősítésében és a részlet-  
kérdésekre való nagyobb figye�
lemben találták meg az eszközt, 
és ennek szellemében tevé�
kenykedtek 1987- ben.

A KÚT éves munkáját szak�
mai és társadalmi megbízói ál�
tal elfogadott munkaprogram 
alapján végezte. Ennek gerin�
cét a segítő ellenőrzések alkot�
ják, melyeknek keretében 
1987- ben a Miskolci, a Soproni 
Postaigazgatóság és a Posta Rá�
dió és Televízióműszaki Igazga�
tóság újítási munkájának átte�
kintésére került sor. Az átfogó 
kép igen kedvező, a vizsgált kö�
zépszervek az újítómozgalom 
aktív, sőt többször versenydíjas 
résztvevői közé tartoznak. Álta�
lános tanulságként levonható, 
hogy a mozgalom ott élénk és jó 
igazán, ahol erre a szakvezetők 
és a társadalmi szervek együt�
tesen törekszenek.

kulcsai
lításokon, vetélkedőkön való 
részvételre. Az Országos Talál�
mányi Hivatal szakmai rendez�
vényein képviselői rendszere�
sen részt vesznek.

A KÚT folyamatos tájékozta�
tást kap a Magyar Posta szak�
mai szabályzóinak fejlődéséről, 
változásairól, hogy munkáját az 
alaptevékenységgel teljes össz�
hangban végezhesse. Ennek 
keretében kaptunk ismertetést 
a Posta Iparjogvédelmi Sza�
bályzatáról és a Komplex Soft�
ware Szabályzatról. Tájékozta�
tást kaptunk a PKI- ban folyó 
kutatási, fejlesztési, szervezési 
tevékenységről, az újítási elő�
adók és SZUB elnökök tanfo�
lyamáról, a POKI- ban tartott 
konzultációról.

Az újítási tanács üléseinek ál�
landó témája a „problémás” újí�
tási ügyek, felülvizsgálati kérel�
mek sorsa, melyek követésére 
egy- egy KUT- tag rendszeresen 
személyes megbízást kap. Ez 
utóbbiakból 1987- ben kettő ér�
kezett, ezek vizsgálata folya�
matban van.

A KÚT titkára javasolta a 
Posta Újítási Szabályzatában 
(PUSZ) szereplő összeghatárok 
felülvizsgálatát, összhangban a 
társadalmi, gazdasági változá�
sokkal.

A KÚT partnere, a Postás 
Újítók Klubja igen sokat tett az 
újítómozgalom szellemének éb�
rentartásáért, rendszeres szak�
mai fórumot teremtve az újítók, 
újítási előadók és megbízottak 
részére az országos tapasztalat-  
csere céljából.

Tennivalóink
Összefoglalva, az 1987. év az 

újítómozgalom szempontjából 
kiegyensúlyozott, az egyenletes 
fejlődési trendbe illeszkedő év�
nek minősíthető. Feladatainkat
1988- ban és az elkövetkező 
években viszont egyre bonyo�
lultabb gazdasági környezetben 
kell végeznünk. A személyi jö�
vedelemadó bevezetése várako�
zásaink szerint 1988- ban, de fő�
képp 1989- től visszatartólag 
hathat az újítómozgalomra.

Feladatunknak érezzük, hogy 
ennek közömbösítésében a 
KÚT partnere legyen a mozga�
lom szakmai és társadalmi irá�
nyítóinak. Segítő, ellenőrző 
munkánk színvonalát tovább 
javítjuk, a postai tevékenység

sokrétűségéből is adódó egyedi 
esetekre való fokozottabb segí�
téssel. Támogatjuk az új mód�
szerek felkutatását, alkalmazás�
ba vételét és elterjesztését. Az 
ötletpályázatra beérkezett ja�
vaslatokat átvizsgáljuk, kivá�
lasztjuk az újítássá továbbfej-  
leszthetőket.

Javasoljuk újítómenedzseri 
tevékenység beindítását a kö�
zépszerveknél, keressük és tá�
mogatjuk az új propaganda�
módszereket. Segítjük az újítók 
széles körű felvilágosítását a 
személyi jövedelemadó hatásai�
ról és azok kompenzálási lehe�
tőségeiről.

Szűcs József

Fel kell gyorsítanunk 
a megújulási folyamatot

B eszélgetés Kánya G yulával 
a központi vezetőség  új titkárával

A Postások Szakszervezeté�
nek új kv- titkára Kánya Gyula, 
akit a központi vezetőség július 
19- i ülésén választott meg e 
tisztségbe.

Az új titkárt aligha kell be�
mutatni a tagságnak, hiszen 
1959 óta dolgozik a Magyar 
Postánál, és tíz éve tagja szak-  
szervezetünk központi vezető�
ségének és elnökségének. Any-  
nyit mégis helyénvaló elmonda�
ni róla, hogy Kánya Gyula 45 
éves, eredeti foglalkozása postai 
fizikai munkás. 1960- tól a Moz�
góposta Főnökségen dolgozott 
különböző beosztásokban, 
csaknem két évtizedig. Ez idő 
alatt elvégezte a postaforgalmi 
technikumot és a felsőfokú pos�
taforgalmi tanfolyamot, s több�
ször, több területen elnyerte a 
„Szakma Ifjú Mestere” arany 
fokozatát. 1959 óta szakszerve�
zeti tag, 1968- tól párttag.

Kánya Gyula 1975—78 között 
elvégezte az MSZMP Politikai 
Főiskolát, ahol szociológusi 
szakképzettséget szerzett. Ezt 
követően került a Postások 
Szakszervezetének szervezési 
és káderosztályára főmunka�
társnak, majd osztályvezető�
nek. E feladatai mellett 1980 óta 
ellátta a központi vezetőség 
mellett működő szervezési és 
káderbizottság titkári teendőit, 
és rendszeresen végzett társa�
dalmi munkában pártfeladatot 
mint propagandista.

— Titkárrá választása után 
arról kérdeztük: hogyan érzi 
magát új tisztségében, és mi�
lyen elképzelései, tervei van�
nak?

— Úgy érzem, megelőlege�
zett bizalmat és támogatást 
kaptam a központi vezetőségtől, 
ami nagyon jólesik, s igyek�
szem minden erőmmel és tudá�

sommal megfelelni ennek a bi�
zalomnak. Ugyanakkor szeret�
ném elmondani, nem hiszem, 
hogy a mi szakszervezetünkben 
különleges helye volna a köz�
ponti vezetőség titkárának. Ná�
lunk igazi csapatmunka folyik, 
s ebben minden tisztségviselő�
nek megvan a maga dolga, de 
csak kölcsönös bizalommal és 
támogatással tudunk ered�
ményt elérni. Egyébként úgy 
gondolom, hogy a munkámban 
nem következik be törés, hiszen 
ezután is jórészt azokkal a fel�
adatokkal, témákkal foglalko�
zom, mint eddig, immáron tíz 
éve.

— Miben kíván mégis vál�
toztatni, ami a saját hatáskö�
rébe tartozik?

— Véleményem szerint fel 
kell gyorsítanunk a szakszerve�
zetünkben megindult megúju�
lási folyamatot, de ezt csak a 
tagsággal együtt gondolkodva, 
valamennyi előremutató véle�
ményt, igényt, javaslatot fel�
színre hozva tudjuk megvalósí�
tani. Meggyőződésem, hogy 
szakszervezetünk munkájában 
a tagság véleménye és akarata 
a döntő. Eddig is sokszor be�
széltünk a tagság nevében, de a 
tapasztalatok azt mutatják, nem 
mindig a tagság vélelményének 
alapos ismeretében. Ezen a 
gyakorlaton sürgősen változtat�
ni akarunk, annak függvényé�
ben, hogy a tagság mit igényel 
a választott testületek munkájá�
tól.

— Mit tart a következő hó�
nap legfontosabb szakszerve�
zeti feladatának?

— Központi vezetőségünk 
tagsági vitára bocsátotta azt az 
írásos anyagot, amely szakszer�
vezetünk érdekképviseleti és 
érdekegyeztető tevékenységé�

nek továbbfejlesztésével kap�
csolatos elgondolásokat, alter�
natívákat, javaslatokat tartal�
mazza. Ezért a legfontosabb fel�
adat a következő időszakban a 
viták megszervezése, lebonyolí�
tása, és a tagsági vélemények, 
javaslatok összegyűjtése, ösz-  
szegzése. Ebben a munkában 
személy szerint nekem is sok a 
teendőm, mivel az együttgon�
dolkodás és a véleménycsere 
fontos eleme, hogy a vezető 
tisztségviselők és a tagság kö�
zött folyamatos, kötetlen legyen 
a párbeszéd. Működési zavara�
ink egyik oka az, hogy a tagság 
és a vezető testületek, illetve 
tisztségviselők között nem elég 
élő a kapcsolat. Egyúttal követ�
kezetesen érvényesítenünk kell 
azt az alapelvet, hogy a válasz�
tott tisztségviselők tagságuk�
nak tartoznak felelősséggel, s 
alkalmasságukat is a tagságnak 
kell elbírálnia. Ezért még nyi�
tottabbá kell tenni munkánkat, 
fokozni kell a nyilvánosságot.

— Az érdekvédelmi munka 
erősítése mely pontokon indo�
kolt leginkább?

— Valamennyi szinten és te�
rületen, de mindenekelőtt az 
alapszervezetekben. El kell ér�
ni, hogy a bizalmiak és a bizal�
mitestületek egyaránt az őket 
megválasztó tagok véleményét, 
érdekét képviseljék, a tagság 
általi folyamatos ellenőrzéssel 
végezzék érdekvédelmi tevé�
kenységüket. 85 ezres tagsá�
gunkat 11 és fél ezer tisztségvi�
selő képviseli, s ha el tudjuk ér�
ni, hogy ez a több mint tízezer 
ember rátermett, hozzáértő, jó 
értelemben vett politizáló tiszt�
ségviselő legyen, akkor vélemé�
nyem szerint rengeteg kezde�
ményező-  és alkotóerőt tudunk 
felszabadítani, amit nemcsak a 
szakszervezeti, hanem a gazda�
sági munkában is hasznosítani 
lehet.

F. S.

Divatos kifejezés nálunk 
mostanában: meg kell újulni. 
Nos, a külföldi csereüdülések 
közül sok éve olajozott a kap�
csolatunk az olasz postásokkal. 
Ennek köszönhető, hogy a ró�
mai és a rimini nyaralócsoport�
ban már több száz magyar pos�

tás ismerkedhetett Olaszország�
gal és a tengerrel.

Az idén azonban új helyszín�
re, az olasz Riviérára utazhatott 
az a 40 szerencsés ember, aki�
ket alapszervezetük javasolt er�
re az útra. Már az előzetes hírek 
is sok jóval kecsegtették a cso�
portot, a helyszíni tapasztalatok 
azonban minden várakozást fe�
lülmúltak.

30 fokos melegben gyülekez�
tünk a Volán Engels téri végál�
lomásán, hogy megtegyük 
hosszú utunkat. Késő délután 
indultunk Ausztrián keresztül 
Velencébe, s másnap reggel 6 
órakor — kissé törődötten és ál�
mosan — érkeztünk meg a Ró�
ma térre, ahol az olasz postások 
szabadidőközpontjának (Dopo-  
lavoro) liguriai képviselője,
Carlo Rondoni várta csopor�
tunkat, s átszálltunk az olasz 
autóbuszba. Ez a busz a két hét 
alatt — két- három nap kivételé�
vel — végig a mienk volt.

Másnap — Velence neveze�
tességeinek megtekintése után

— újabb 450 km megtételét kö�
vetően érkeztünk úti célunk�
hoz, „főhadiszállásunkra”, Cel�
le Liguréba, mely egy régi kis 
halászfaluból alakult át a Rivié�
ra egyik kedvelt — de csendes
— üdülőhelyévé. Szállodánk, a 
Hotel Riviéra, a nyaralóhely 29 
hasonló szolgáltatója közül 
egyedüli 4 csillagosként méltó 
volt besorolásához és előzetes 
hírnevéhez. Minden igényt ki�
elégítő elhelyezést és ellátást 
kaptunk.

Egy héten keresztül élveztük 
a tengert, a homokot és a napot, 
külön a részünkre bérelt közeli 
strandon. Nyaralásunk máso�
dik hetében fél-  és egésznapos 
autóbusz- kirándulásokon vet�
tünk részt. Volt ebben minden: 
hegyi túrák, természetvédelmi 
terület megtekintése, barlang�
séta, franciaországi kirándulás, 
Nizza, Monaco, játékkaszinó, 
hajóút, kétezer éves falu, bor�
pince, kirakodóvásárok, s még 
sok más. Felsorolni is nehéz, 
hát még végigcsinálni. De azért

minden egyes kiránduláson ott 
voltunk mind a 40- en. És meg�
érte. Sok szépet és újat láttunk.

Majdnem azt írtam, hogy fe�
lejthetetlen volt az egész út, de 
nem teszem, mert közhelynek 
tűnne. Pedig valóban ritka él�
ményben és bánásmódban volt 
részünk. Jellemző volt az olasz 
kollégákra, s főleg állandó kísé�
rőnkre, Carlora, egy aprónak 
tűnő (nem ez volt az egyetlen) 
figyelmesség. A csoportnak na�
gyon ízlett az olasz naspolya. 
(Ez egy sárgabarack formájú, 
többmagvú, különleges ízű déli�
gyümölcs.) Nos, úti csoma�
gunkból ez sem hiányzott, pe�
dig a szálloda igazgatója ezért 
külön elautózott Genovába.

Nem akarom tovább fájdítani 
senkinek a szívét, inkább azt ja�
vaslom, aki csak teheti, tervez�
ze be úti céljai közé Celle Lígu-  
rét. Megismeréséhez kevés a 
szó; ezt valóban látni és átélni 
kell.

M.L.
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VITAANYAG
az érdekképviselet és érdekegyeztetés továbbfejlesztésére

A Postások Szakszervezetének XII. kong�
resszusa meghatározta azokat a szervezeti fel�
tételeket és lehetőségeket, amelyek között az 
elkövetkező időszakban a szakszervezeti mun�
ka végezhető. Ekkor a kongresszus határozat�
ban rögzítette:

„Az érdekvédelemben kapjon nagyobb sze�
repet az egyes rétegek képviselete. Ez nem 
nélkülözheti az igények és a reális lehetősé�
gek szembesítését, a körültekintő érdekegyez�
tetést és rangsorolást. Ehhez tovább kell foly�
tatni a rétegvizsgálatokat, és törekedni kell, 
hogy az egyes rétegérdekek jobban érvényre 
jussanak a szakszervezeti munkában. ”

Az 1985- ös választások alkalmával 304 alap�
szervezet létrehozására került sor. Jelenleg 
310 alapszervezet működik, ami azt jelenti, 
hogy a szakmai változásokat rugalmasan kö�
vette a szakszervezet is. >

A szakszervezet jelenlegi szervezeti rend�
szere megítélésünk szerint működőképes, en�
nek ellenére jogos a tagság részéről az az 
igény, hogy a kisebb csoportok érdeke is job�
ban, intézményesen jusson felszínre, illetve az 
azonos szakterületen dolgozók — bármely 
postaszervnél is vannak — azonos megítélés�
ben, bérezésben részesüljenek. Ehhez azon�
ban elengedhetetlen a működési rend felül�
vizsgálata, és ennek eredményeként olyan 
változtatás, amely megjeleníti ezt a dolgozói 
igényt.

A SZOT Elnökségének állásfoglalása sze�
rint az egyes szakmai rétegek érdekeinek fel�
tárására, kifejezésére, képviseletére és érvé�
nyesítésére két út lehetséges:

■ a jelenlegi és meglevő szervezeti formák 
(rétegbizottságok, munkabizottságok) szere�
pének, hatáskörének növelése;

■ rétegtagozatok, vagy szövetségek létre�
hozása.

A Postások Szakszervezeténél kialakított 
szervezeti rendszerben megvan a lehetőség a 
szakszervezeti jogok gyakorlására, érdekvé�
delmi, érdekképviseleti és érdekegyeztetési 
feladatok érvényesítésére. Ugyanakkor nem, 
illetve csak az ifjúsági tagozatoknál van meg a 
rétegérdek egységes képviselete.

Az egyre nehezedő gazdasági körülmények 
között nagyobb hangsúlyt kell helyezni a réte�
gek helyzetének, azaz élet-  és munkakörülmé�
nyeik, munkafeltételeik megismerésére, érde�
keik feltárására. A két kongresszus közötti fél�
idős beszámolók kapcsán tartott aktívaérte�
kezleteken, illetve az ezt követő középszervi 
bizalmitestületi üléseken erre a résztvevők 
felhívták a figyelmet.

A jelenlegi szervezet az egy munkahely egy 
alapszervezet elvét követi, ahol a bizalmicso�
port az alapszervezet legkisebb szervezeti 
egysége, amely munkahelyhez, munkahelyi 
szervezethez kötődik. A bizalmicsoportok ki�
alakítása az egy bizalmicsoport egy gazdasági 
egység, illetve az egy bizalmi, egy gazdasági 
vezető elvét követi. Ez a munkahelyi egység�
hez kötődő képviselet elmossa a különböző ré�
tegek érdekét, meggátolja a kisebbség érdeké�
nek érvényesítését, továbbá a bizalmicsoport�
nak csak felfelé ható (szb- hez, bizalmitestület�
hez, taggyűléshez) szervezeti kapcsolata is 
gond.

Ennek alapján indokolt áttekinteni az ér�
dekfeltárás, érdekvédelem, érdekképviselet 
működési feltételeit, és megvizsgálni, hogy a 
jelenlegi rendszerben ezek mennyire jutnak 
felszínre, illetve a szervezeti érdek mellett mi�
lyen hangsúlyt kap az egyéni érdek.

Ehhez azonban szükséges a tagság vélemé�
nyének a megismerése, ezért a következő kér�
déscsoportokban kívánjuk a témát a tagság 
elé terjeszteni, megvitatás céljából:

1. Miként ítéli meg a tagság a központi ve�
zetőség, az elnökség, a területi szakszervezeti 
bizottság és az alapszervezeti választott testü�
letek munkáját?

2. Hogyan lehet erősíteni a választott testü�
letek és a tagság közötti kapcsolatot, annak 
érdekében, hogy a tagság igénye minél job�
ban érvényre jusson?

3. Miképpen fokozható az érdekfeltárás a 
különböző szakmai és társadalmi rétegeknél?

A jelenlegi szervezet 
és működésének alapelvei
A magyar szakszervezetek szervezeti felépí�

tését az iparági- ágazati szervezkedés elve ha�
tározza meg.

Az egy vállalatnál, üzemben, intézménynél, 
hivatalban dolgozók azonos szakszervezet tag�
jai.

A vezetőtestületeket és a tisztségviselőket a 
szakszervezeti tagok, illetve küldötteik de�

mokratikusan, titkosan vagy nyílt szavazással 
szavazattöbbséggel választják.

A vezetőtestületek és a tisztségviselők tevé�
kenységükért a tagságnak és a felsőbb testü�
leteknek tartoznak felelősséggel.

Az alsóbb szintű vezetó'testületek munkáját 
a felsőbb vezetó'testületek irányítják, ellenőr�
zik és segítik.

A különböző társadalmi és foglalkozási réte�
gek helyzetük elemzésére, érdekeik képvisele�
tére és céljaik elérésének elősegítésére állan�
dó jellegű rétegbizottságokat, tagozatokat 
választhatnak és működtethetnek.

A Postások Szakszervezetének 1985- ben, a 
választásokon kialakított szervezete ezen el�
vek nagy részének megfelel.

Ugyanakkor vannak a szervezetnek speciá�
lis elemei is. A Postások Szakszervezete mint 
ágazati szakszervezet — a vasutas szakszerve�
zethez hasonlóan — csak egy iparághoz tarto�
zó dolgozókat tömörít. Ezáltal sok tekintetben 
mint szakmai szakszervezet működik. Ezáltal 
a szakmai érdek sokszor a központi vezetőség, 
elnökség szintjén jelenik meg, azaz meg kell 
teremteni annak a lehetőségét is, hogy ezen a 
szinten ne egy- egy partikuláris szakmai ér�
dek, hanem ágazati szinten egyeztetett szak�
mai érdek kapjon hangot.

Ez csak úgy valósítható meg, ha a különbö�
ző postaszerveknél az azonos területen dolgo�
zók körében előzetesen egyeztetnek, azaz pél�
dául a BUVIG- nál felmerült, kézbesítőkkel 
kapcsolatos problémát valamennyi igazgató�
ság kézbesítőivel előzetesen megbeszélték, 
pontosították, s ezek után az érintett szakmai 
testület választott képviselője emel szót az ülé�
sen.

Az alapszabály ilyen típusú szervezetek 
működtetésére lehetőséget ad, azaz a rétegbi�
zottságok mellett, vagy azok helyett a rétegek 
képviseletére tagozatok működtethetők.

A rétegbizottságok és a tagozatok között a 
választás módjában és ebből következően a 
működésükben is különbség van. A rétegbi�
zottságot valamely vezetőtestület (jelen gya�
korlat szerint a bizalmitestület, vagy a kv) 
hozza létre. Feladatai: a vezetőtestületek hatá�
rozatainak előkészítése, a végrehajtás elősegí�
tésére tanácsadás, véleményezés, kezdemé�
nyezés.

A tagozatokat szakmánként a vezetőtestüle�
tek mellé alulról felfelé történő közvetlen vá�
lasztással hozzák létre, a tagság önkéntes kez�
deményezése alapján. A tagozatok között szo�
ros vertikális (ez a rétegbizottságoknál is van) 
és horizontális (ami a bizottságoknál nincs) 
kapcsolat van. Feladatuk elsősorban az ér�
dekfeltárás és - képviselet.

Rétegtagozatok kialakítása

A rétegtagozatok kialakításával erősödik:
— a közvetlen képviselet,
— a dolgozói érdekek feltárása,
— azok vesznek részt a döntésekben köz�

vetlenül, akikre a döntés elsősorban vonatko�
zik,

— nem maradnak feltáratlanul a rétegérde�
kek,

— a kisebbség érdeke is önálló képviseletet 
kap.

A rétegtagozatok feladata a különböző tes�
tületi üléseken (bizalmi- , bizalmiküldött- , kv- ) 
az azonos, illetve jellemző foglalkozású szak-  
szervezeti tagok érdekeinek feltárása, képvi�
selete, egyeztetése.

A tagozatokat elsőként az alapszerveknél 
kell létrehozni, ahol annyi tagozatot alakíthat�
nak ki, amennyinek a folyamatos működését 
meg tudják oldani.

A tagozatokon belül altagozatok hozhatók 
létre, a tagozathoz kötődő egy- egy kisebb ré�
teg képviseletére.

A tagozatok tagsága a következők szerint 
alakulhat:

a) a jelenlegi egy szakterületű választott 
tisztségviselők (bizalmiak, bizalmiküldöttek) 
alkotják a tagozatot,

b) a tagozatnak mindenki tagja lehet, füg�
getlenül attól, hogy választott, vagy nem vá�
lasztott tisztségviselő.

A tagozatok saját soraikból vezetőséget és 
tagozatvezetőt, valamint a felsőbb szerv tago�
zatába küldöttet választanak.

A rétegtagozatok kialakítására csak ajánlá�
sokat teszünk, például:

•  kézbesítők,
•  hivatali (belső) dolgozók,
•  hírlaposok,
•  távbeszélő-  és távírókezelők.
•  műszerészek, technikusok.
9  hálózatos dolgozók,

9 fejlesztők, tervezők, kutatók,
9 szállításban (autó, vonat stb.) dolgozók.
9 irányítók, vezetők.
A felsorolt ajánlásokból természetesen az 

üzem. hivatal a profiljának megfelelő tagoza�
tokat hozhatja létre.

A vezetőtestületek a rétegtagozatokat érintő 
napirendeket nem tárgyalhatják a tagozatok 
véleménye nélkül. Önállóan kialakított állás�
pontjukat a döntéseknél figyelembe kell ven�
ni.

A rétegtagozatok az őket érintő kérdések�
ben a vezetőtestületek ülésein önálló előter�
jesztéseket tehetnek, rendezvényeket szervez�
hetnek.

A rétegtagozatok munkáját a vezetőtestüle�
tek irányítják, koordinálják.

Javaslat a működés 
változásaira
Alapszervek

A magyar szakszervezetek alapszabályának 
megfelelően javasoljuk, hogy egy intézmé�
nyen, hivatalon belül továbbra is egy alap�
szervezet működjön.

Az alapszabály szerint az alapszervezet leg�
kisebb szervezeti egysége a szakszervezeti 
csoport. A szakszervezeti csoport minden 
olyan munkaterületen létrehozható, ahol a 
munkahelyi szervezet ezt indokolttá teszi, és a 
dolgozók egy bizalmi vezetésével összefogha�
tok.

Jelenleg a szakszervezeti csoportok létreho�
zásánál az egy munkahelyi vezető egy szak-  
szervezeti csoport elv érvényesül. Tehát a bi�
zalmicsoportok gazdasági szervezethez és 
nem szakmai területekhez igazodnak. Igaz 
van, ahol a kettő egybeesik, például: hálóza�
tos, központos, kézbesítő, hírlap stb. területe�
ken, de ez abból adódik, hogy a gazdasági 
szervezet tiszta profilú.

Elég jelentős azon területek száma, ame�
lyeknél ez az egybeesés nincs meg, mint pél�
dául: a kszb- knél, igazgatósági törzseknél. 
A kszb- k bizalmicsoportjainál a területi elv ér�
vényesül (több kishivatal tesz ki egy bizalmi�
csoportot), az irányító törzsben pedig a mun�
katevékenység fogja össze a dolgozókat.

Javasoljuk,
hogy ahol erre igény van:
1. Vizsgálják felül a bizalmicsoportok belső 

szakmai tagozódását;
2. Szakterületenként szerveződjenek meg a 

bizalmicsoportok;
3. Vizsgálják meg, hogy a szaktevékeny�

ségre szervezett bizalmicsoportoknál a bizal�
mi a csoportra jellemző foglalkozási réteghez 
tartozzon.

Azoknál az alapszerveknél, ahol a tagság 
egyszerre és egy időben összehívható a leg�
magasabb irányító szerv az összevont tag�
gyűlés. (195 alapszervezet jelenleg ezt a for�
mát alkalmazza.)

Azoknál az alapszervezeteknél, ahol a tag�
ság nagy létszáma, a munkahelyek tagoltsága 
és a munkarend nem teszi lehetővé az össze�
vont taggyűlés tartását, az alapszervezet leg�
magasabb irányító szerve a szakszervezeti bi�
zalmiak testületé. (115 alapszervezet alkal�
mazza ezt a formát.)

Az, hogy egy alapszervezetnél taggyűlés, 
vagy bizalmitestület működik, a tagság kezde�
ményezése alapján alakult ki. Ugyanakkor 
egyre több észrevétel hangzik el azoknál az 
alapszervezeteknél, ahol bizalmitestület mű�
ködik, hogy nem megfelelő az informáltság, 
hiányolják a szakszervezeti és munkahelyi de�
mokratikus jogok közvetlen gyakorlását.

Javasoljuk:
1. Mindegyik alapszervezet — amelyiknél 

bizalmitestület működik — az egész tagság 
bevonásával tekintse át, hogy a továbbiakban 
ugyanezt a formát, vagy taggyűlést kíván- e 
működtetni;

2. Amennyiben a bizalmitestület mellett 
foglalnak állást, úgy ezeknek az üléseknek 
nyitottaknak kell lenniük, hogy az alapszerv�
hez tartozó szakszervezeti tagok részt vehes�
senek rajta. (Kivéve, ha a téma jellege miatt a 
testület zárt ülést határoz el);

3. Amennyiben bizalmitestületi forma mű�
ködik, az éves beszámolót akkor is taggyűlé�
sen kell megvitatni;

4. Ahol helyiség, vagy egyéb gondok miatt 
(szétszórt települések, szolgálati rend stb.) a 
taggyűlést egyszerre nem tudják összehívni, 
ott többlépcsős taggyűlési formát lehet beve�
zetni.

Az összevont taggyűlésnek, illetve a bizal�
mitestületnek a végrehajtó szerve a szakszer�

vezeti bizottság, melynek feladata a két ülés 
között (bizalmitestület, taggyűlés) az alapszer�
vezet munkájának irányítása, szervezése, ve�
zetése, segítése és ellenőrzése.

A szakszervezeti bizottság az alapszervezet 
taglétszámától függően 3 és 15 között lehet. 
A bizottságban az szb- elnöki és a titkári funk�
ció meghatározott volt, ezen túlmenően az szb 
hatáskörébe tartozott, hogy milyen reszorto�
kat hozott létre.

Az alapszabály szerint az irányító testületek 
mellett állandó, vagy ideiglenes jelleggel 
munka-  és rétegbizottságok működhetnek. Az 
alapszervezeteknél a választások alkalmával 
— az elnökségi alapszerveket kivéve — ilyen 
bizottságokat nem választottak. Ezeket a fel�
adatokat az szb tagjai, mint reszort- rétegfele-  
lősök látják el.

Tapasztalataink szerint ebben a formában a 
különböző rétegek és szakterületek érdekei 
nincsenek megfelelően képviselve. Annál is 
inkább, mert ahol a rétegfelelősöket megbíz�
ták, ott inkább a társadalmi rétegződésnek 
(nő, ifjúság, nyugdíjas) és nem a szakmai réte�
geknek megfelelően látják el a képviseletet. 
A munkabizottságok feladatát (például köz-  
gazdasági, munkavédelmi, szociálpolitikai) pe�
dig szinte lehetetlen egy embernek felvállal�
nia, komplexitása, szakmai ismerettartalma 
miatt.

Javasoljuk
elemezni, hogy:
1. A szakmai tagozatok létrehozásával a 

munka-  és rétegbizottságok léte, feladatvégzé�
se indokolt- e vagy sem.

2. Ha létrehoznánk valamilyen munka�
vagy rétegbizottságot, akkor melyik működé�
sét látnák indokoltnak;

3. A munka-  és rétegbizottságok és tagoza�
tok párhuzamos működése indokolt- e;

4. A szakmai tagozatok vezetői az szb- nek 
tagjai legyenek- e vagy sem. Az szb- ben to�
vábbra is ezek a reszortok maradjanak, vagy a 
tagozathoz igazodjon az szb munkamegosztá�
sa.

Középszinten
Az 1985- ös választásokkor 11 területi szak-  

szervezeti bizottságot, illetve bizalmitestületet 
alakítottunk ki. A bizalmiak testületének lét�
száma 81 és 149 között van.

A testület létszámának egyharmada alap�
szervezeti titkár (valamennyi alapszervezeti 
titkár tagja a testületnek) és tszb- tag, míg két�
harmada bizalmiküldött.

A jelenlegi rendszerben a bizalmitestület 
határozza meg, hogy a területen milyen jelle�
gű munka-  és rétegbizottságokat működtesse�
nek az alapszabályban meghatározott felada�
tok ellátására. Jelenleg a következő munka-  és 
rétegbizottságok működtetésére van lehető�
ség:

— szervezési és káderbizottság,-
— közgazdasági bizottság,
— szociálpolitikai bizottság,
— munkavédelmi bizottság,
— kulturális, agitációs és propagandabi�

zottság,
— nőbizottság,
— értelmiségi bizottság,
— ifjúsági tanács,
— nyugdíjasbizottság.
Javasoljuk
megvizsgálni, hogy:
1. A munka-  és rétegbizottságok feltárják- e 

és megjelenítik- e a szakmai érdekeket vagy 
sem, és indokolt- e szakmai tagozatok létreho�
zása;

2. A szakmai tagozatok létrehozásával a 
munka-  és rétegbizottságokra van- e szükség;

3. Ha nem szükséges, akkor azonnal szün�
tessük meg, vagy egy ideig párhuzamosan 
működtessük őket, és a tapasztalatok birtoká�
ban később történjen döntés, hogy melyikre 
nincs szükség;

4. Amilyen tagozatot az alapszervezetnél 
kialakítottak, olyat a középszervnél is kell mű�
ködtetni, vagy ha nem, akkor miképpen bizto�
sítható a középszervnél az itt meg nem jelenő 
tagozatok érdekeinek a képviselete.

A bizalmiak testületének végrehajtó szerve 
a területi szakszervezeti bizottság (tszb). 
amely a taglétszámtól függően 9 — 15 fő közöt�
ti.

Ugyanúgy, mint az alapszerveknél a tszb- el-  
nöki és - titkári funkcióhoz mindenütt meg�
egyező feladatkör tartozik, de a tszb létszáma 
és a tszb- n belüli munkamegosztás már válto�
zó. Általában a tszb tagjai a kialakított mun�
ka-  és rétegbizottságok vezetői, illetve reszort 
nélküli vezetőségi tagok.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)

Javasoljuk
megvizsgálni, hogy:

1. Amennyiben tagozatokat alakítanak, a 
tagozatvezetők tagjai legyenek- e a tszb- nek
vagy sem;

2. Mindegyik tagozatnak a vezetője legyen 
a tszb tagja vagy csak meghatározott taglét�
szám után;

3. Amelyik tagozatnak a vezetője nem tszb-  
tag, az mindegyik ülésen részt vegyen meghí�
vottként, vagy csak azokon, amelyeken szak�
területét érintő anyagokat tárgyalnak.

Központi vezetőség

Két kongresszus között az iparági- ágazati 
szakszervezetek felső szerve a központi veze�
tőség (kv), amely a kongresszus, a felső szer�
vek és a saját határozatai alapján irányítja a 
szakszervezet munkáját.

A Postások Szakszervezetének központi ve�
zetőség 85 tagú. A taglétszám úgy alakult ki, 
hogy valamennyi postaszerv — a műszerész�
től a kézbesítőn keresztül az igazgatóig — 
képviselve van. Továbbá valamennyi területi 
szakszervezeti bizottsági titkár is tagja a testü�
letnek.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
szakterületi képviselet biztosítva van legfelső 
szinten, de ezek elszigeteltek egymástól. Pél�

dául a pécsi terület kv- tag kézbesítője felszóla�
lásában a pécsi kézbesítők problémáját mond�
ja el, de ezt előtte nem egyezteti — jelenleg 
nem is igen van erre módja —. mondjuk a Bu�
dapesti Postaigazgatóság kv- tag kézbesítőjé�
vel.

A központi vezetőség mellett kv- tagokból és 
társadalmi aktívákból állandó jellegű munka-  
és rétegbizottságok működnek:

— szervezési és káderbizottság,
— közgazdasági bizottság,
— szociálpolitikai bizottság.
— munkavédelmi bizottság,
— kulturális, agitációs és propagandabi�

zottság,
— értelmiségi bizottság,
— nőbizottság
— ifjúsági tanács,
— nyugdíjasbizottság.

Ezek a bizottságok társadalmi réteghez és 
munkaterületekhez kötődnek, nem pedig 
szakterületekhez. Továbbá a központi vezető�
ség szintjén vannak olyan bizottságok, mint a 
szervezési és káder- , valamint az értelmiségi, 
amelyeket középszinten — bár lehetőség lett 
volna rá — nem hoztak létre. így a problémák 
ezeken a területeken mindjárt felső szintre ke�
rülnek, pedig lehet, hogy esetenként nem is 
ott kell a megoldást keresni.

A jelenlegi helyzetben nincsen a kv- tagok-  
nak előzetes konzultációs, egyeztető, és ezáltal 
egységes fellépést elősegítő lehetőségük, ame�
lyeket a tagozatok biztosítanának.

Javasoljuk
tehát annak megvitatását:

1. Ha alap-  és középszervi szinten létrejön�
nek a tagozatok, akkor azok a felső szinten is 
létrejöjjenek- e;

2. Csak olyan tagozatok legyenek felső 
szinten, amelyeknek közép-  és alapszervi szin�
tű bázisuk van;

3. A tagozatok a központi vezetőség azonos 
foglalkozású kv- tagjaiból és a tszb- k rétegta�
gozatainak vezetőiből alakuljanak, vagy ne le�
gyen ilyen megkötés, s esetleg az alapszerve�
zettől közvetlenül is lehessen a tagozatba ta�
got delegálni;

4. Amennyiben a tagozat vezetője nem kv-  
tag, úgy meg kell- e választani a testületbe 
vagy sem;

5. Ha nem tagja a testületnek, akkor min�
den ülésen részt vegyen- e, vagy csak akkor, 
ha a szakterületét érintő témát tárgyal a köz�
ponti vezetőség.

Elnökség

Két központi vezetőségi ülés között a szak-  
szervezet munkáját az elnökség irányítja. Az 
elnökség létszáma 19.

Miután az elnökség viszonylag kis létszá�
mú, ezért javasoljuk:

1. A kv mellett működő tagozatvezetők az 
elnökségnek ne legyenek tagjai;

2. Az üléseken csak akkor vegyenek meg�
hívottként részt, ha szakterületüket érintő té�
mát tárgyal az elnökség;

3. Ilyen esetben a tagozatnak írásban kell 
előterjesztenie véleményét, mégpedig úgy, 
hogy az alap-  és középszintű és végül a felső 
szintű tagozatnál a témát már előzetesen meg�
vitatták.

*

A tszb- k az alapszervezetek bevonásával vi�
tassák meg a javaslatokat. Lényeges, hogy a 
szakszervezeti tisztségviselők és a tagság véle�
ménye legyen a meghatározó a társadalmi vi�
ta és az összegzés során.

Felkérjük a területi szakszervezeti bizottsá�
gokat, szeptember 30- ig az összegzett vélemé�
nyeket továbbítsák a szervezési és káderosz�
tályhoz. A beérkezett véleményeket a kv ösz-  
szegzi, és a félidős beszámolóval egyidejűleg 
— ha ilyen igény felmerült — a változtatási ja�
vaslatokat meghatározza.

A központi vezetőség folyamatosan kísérje 
figyelemmel a kialakított rétegtagozatok mun�
káját. A tapasztalatokat elemezze, és a további 
feladatokat, illetve az 1990- es választásokat 
ezek figyelembevételével készítse elő — hatá�
rozott a központi vezetőség.

A vezető' szervek m ásodik félévi munkaterve
Központi vezetőség

1. a) Beszámoló XII. kongresszusunk határozatának idő�
arányos végrehajtásáról — a Postások Szakszervezete XIII. 
kongresszusáig terjedő időszak feladatainak meghatározása.

b) Az országos szakszervezeti tanácskozás vitadoku�
mentumainak tapasztalat utáni összegzése. A Postások Szak-  
szervezetének állásfoglalása.

c) Javaslat az országos szakszervezeti tanácskozás részt�
vevőire.

Előadó: Gricsemé Heszky Enikő főtitkár.
2. Beszámoló a Magyar Posta 1988. évi tervének várható 

teljesítéséről, javaslat az 1989. évi tervre.
Előadók: Doros Béla elnökhelyettes és 

Péntek Petronella kv- titkár.

3. Javaslat a Postások Szakszervezetének 1989. évi költ�
ségvetésére.

Előadó: Sáhó Sándomé osztályvezető.
4. Javaslat a vezetőtestületek 1989. I. félévi munkatervére.
Előadó: Kánya Gyula kv- titkár.

5. A bérreform és az arra való felkészülés a Magyar Pos�
tán. (Időpont a népgazdasági szabályozástól függően.)

Előadók: Doros Béla elnökhelyettes és 
Péntek Petronella kv- titkár.

Elnökség
Szeptember:

1. Beszámoló XII. kongresszusunk határozatának időará�
nyos végrehajtásáról — a Postások Szakszervezetének XIII. 
kongresszusáig teijedő időszak feladatainak meghatározása.

Előadó: Kánya Gyula kv- titkár.
2. A feldolgozó-  és szállítóhálózat rekonstrukciójának foly�

tatása, a felülvizsgált rendszertechnikai teiVek és a gazdaság 
elemzés függvényében.

Előadó: Asztalos Ferenc szakosztályvezető.

3. Előterjesztés a HNF, a FŐT, a KNEB és az Országgyű�
lés Közlekedési és Építési Bizottságának állásfoglalását figye�
lembe vevő, a távbeszélő- elosztási elveket tartalmazó szabályo�
zás tervezetére.

Előadó: Kauser Alajos szakosztályvezető.

4. Tájékoztató szakszervezetünk 1988. I. félévi gazdálkodá�
sáról, különös tekintettel a szervezettség és a tagdíjbevételek 
alakulására.

Előadó: Sáhó Sándomé osztályvezető.

Október 20:

1. Posta Kísérleti Intézet beszámolója a K +  F témák hely�
zetéről, különös tekintettel a feltételek biztosításáról.

Előadó: Dr. Sallai Gyula igazgató;
Meghívott: Székely Sándor szb- titkár.

2. Tájékoztató a Soproni és a Szegedi Postaigazgatóság 
VII. ötéves állóeszköz- fejlesztési terve megvalósításának mun�
kaerő- feltételeiről, az e célból tett igazgatósági intézkedésekről.

Előadók: Kirkovits István igazgató,
Pölz Ferenc tszb- titkár,
Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta igazgató és 
Keresztes Mihály tszb- titkár.

3. A Budapest Vidéki Postaigazgatóság létszám-  és bér-  
gazdálkodása. A munkaerő- struktúra javítására tett intézkedé�
sek.

Előadók: Szathmári Géza igazgató és 
Mundruczó Kom éi tszb- titkár.

4. Tájékoztató a SZOT, a vállalati és a külföldi csereüdülte�
tés idei tapasztalatairól, és a jövő évi beutalók postaszervek kö�
zötti elosztásáról.

Előadók: Németh Istvánná osztályvezető és 
Somogyi Szabolcs osztályvezető.

Október 27:
1. a) Az országos szakszervezeti tanácskozás vitadoku�

mentumainak a tapasztalatok utáni összegzése. A Postások 
Szakszervezetének állásfoglalása.

b) Javaslat az országos szakszervezeti tanácskozás részt�
vevőire.

Előadó: Kánya Gyula kv- titkár.

November:
1. A belső bérszabályozás forgalmi relatívteljesítmény- mu-  

tatójának komplex értékelése és működésének megítélése.
Előadók: Dr. Pásztory Tamás szakosztályvezető és 

Ritter Péter osztályvezető.

2. A  budapesti nyilvános távbeszélő- állomások helyzete.
Előadók: Schneider József igazgató és

Dr. Szarka György tszb- titkár.
3. Az új belső érdekeltségi rendszer hatása a szolgáltatá�

sokra a Pécsi és a Miskolci Postaigazgatóság területén.
Előadók: Szépe Lőrinc szb- titkár és 

Kiss József tszb- titkár.

4. A  Postások Szakszervezete 50/1984. számú határozatá�
nak — „A szakszervezeti testületek munkavédelmi, társada�
lombiztosítási és egészségügyi feladatai” — módosítása.

Előadó: Németh Istvánná osztályvezető.

December:

1. Beszámoló a Magyar Posta idei tervének várható teljesí�
téséről, javaslat az 1989. évi tervre.

Előadók: Fóris Ferencné szakosztályvezető és 
Ritter Péter osztályvezető.

2. Javaslat a Magyar Posta 1989. évi bérpolitikájára.
Előadók: Dr. Pásztory Tamás szakosztályvezető és

Ritter Péter osztályvezető.

3. Javaslat a Postások Szakszervezetének 1989. I. félévi 
munkatervére.

Előadó: Kánya Gyula kv- titkár.

Időpont nélkül:
1. A  bérreform, és arra való felkészülés a Magyar Postán.
Előadók: Dr. Pásztory Tamás szakosztályvezető és

Ritter Péter osztályvezető.

2. A távközlésnek a gyors ütemű rekonstrukcióval egybe�
kötött fejlesztése. (Előterjesztés a GPB részére.)

Előadó: Dr. Valter Ferenc elnökhelyettes.

3. Beszámoló a VII. ötéves tervben végzett közművelődési 
munkáról. A közművelődés fejlesztésének iránya és lehetősé�
gei.

Előadók: Dr. Pásztory Tamás szakosztályvezető és 
Somogyi Szabolcs osztályvezető.

Titkárság
Augusztus:
1. A  Pécsi Postaigazgatóság TSZB beszámolója a káder�

munka helyzetéről.
Előadó: Szépe Lőrinc tszb- titkár.
2. A  Pécsi Postaigazgatóság TSZB jogsegélyszolgálatának 

tapasztalatai, különös tekintettel a munkaidőalap védelmét 
szolgáló intézkedések hatására.

Előadó: Szépe Lőrinc tszb- titkár.
3. A  bizalmicsoportok tevékenysége, különösen a bizalmi 

jog-  és hatáskör érvényesülése; a bizalmicsoportok rétegérdek-  
feltáró szerepe.

Előadók: Keresztes Mihály tszb- titkár és 
Mundruczó Kom éi tszb- titkár.

4. Tájékoztató az 1987/88. évi szakszervezeti politikai és 
tisztségviselői oktatás tapasztalatairól.

Előadó: Somogyi Szabolcs osztályvezető.

Szeptember:
1. A  postáról és a távközlésről szóló törvény irányelvének 

(tézisének) tervezete.
Előadó: Dr. Odry Mihály szakosztályvezető.

2. Javaslat szakszervezetünk költségvetési szerkezetének 
módosítására.

Előadók: Sáhó Sándomé osztályvezető és 
Fekete Ottó kv szvb- elnök.

3. A  Postások Szakszervezetének jogkörébe tartozó szociá�
lis és kulturális alap 1989. évi tervének elkészítése.

Előadók: Németh Istvánná osztályvezető,
Sáhó Sándomé osztályvezető és 
Somogyi Szabolcs osztályvezető.

4. Javaslat az 1989. évi előzetes nemzetközi delegációcse-  
re- tervre.

Előadó: Somogyi Szabolcs osztályvezető.

5. Tájékoztató a budapesti postás sportnapok lebonyolítá�
sának tapasztalatairól.

Előadó: Somogyi Szabolcs osztályvezető.

Október:
1. A  Budapest Vidéki Postaigazgatóság TSZB beszámolója 

a kádermunka helyzetéről.
Előadó: Mundruczó Kom éi tszb- titkár.

2. A  Soproni Postaigazgatóság TSZB beszámolója a káder�
munka helyzetéről.

Előadó: Pölz Ferenc tszb- titkár.
3. Javaslat a tisztségviselői képzés, a politikai oktatás elő�

adói munkacsoportjának tagjaira.
Előadó: Somogyi Szabolcs osztályvezető.

4. Az ÁFA és az SZJA szakszervezeti alapszerveket érintő 
hatása, s a további feladatok.

Előadó: Sáhó Sándomé osztályvezető.

5. A belső bérszabályozás forgalmi relatív teljesítménymu�
tatójának komplex értékelése, és működésének megítélése a 
tszb- k értékelése alapján.

Előadó: Ritter Péter osztályvezető.

November:
(Kihelyezett ülés a Bács megyei SZMT- nél)

1. Bács megye hírközlésének helyzete, a korszerűsítési be�
ruházások tervei, iránya. A megyében dolgozó postás szakszer�
vezeti tagság élet-  és munkakörülményeinek alakulása.

Előadók: Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta igazgató és 
Keresztes Mihály tszb- titkár.

2. A  Szegedi Postaigazgatóság TSZB- jének beszámolója a 
kádermunka helyzetéről.

Előadó: Keresztes Mihály tszb- titkár.

3. A  kv ifjúsági tanácsa által meghirdetett pályázatra érke�
zett munkák értékelése, elbírálása.

Előadó: Kánya Gyula kv- titkár.

December:

1. A  Debreceni Postaigazgatóság TSZB- beszámolója a ká�
dermunka helyzetéről.

Előadó: Harangozó István tszb- titkár.

2. Javaslat az 1989. évi SZOT- díjasokra.
Előadó: Somogyi Szabolcs osztályvezető.

3. A szakszervezeti segélyezés rendszerének áttekintése, 
javaslat a korszerűsítésre.

Előadó: Németh Istvánná osztályvezető.
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Kis hivatal, nagy gondok

Sínhivatal Kaposvárott
„Ki itt belépsz, hagyj fel min�

den reménnyel” — jut eszem�
be, mikor átléptem az ütött- ko-  
pott, zsúfolt kaposvári 2. számú 
postahivatal küszöbét.

Az itteni beosztottak gúnyo�
san „sínhivatalnak” nevezik 
munkahelyüket. Találó ez az el�
nevezés, ugyanis olyan keskeny 
helyen szoronganak, mintha 
egy /agonban lennének. Talá�
lóbb volna kínhivatalnak ke�
resztelni, mert itt, bizony, kínló�
dás minden eltöltött perc. En�
nek ellenére a kopott falon, 
amelyről néhány helyen omlik 
a vakolat, ott olvashatók a kivá�
ló munkáért kapott oklevelek. 
Nem kenyerem a túldicsérés, 
de ezek az emberek minden 
tiszteletet megérdemelnek, 
hogy nap mint nap helytállnak.

A 48 négyzetméteres hivatal�
ban tízen dogoznak. Ha még 
ide az ügyfelek is belépnek, alig 
lehet levegőt kapni. Még in�
kább így van ez Tóth József hi�
vatalvezető irodájában, ahon�
nan két embernek ki kell jön�
nie, hogy egy bemenjen. A be�
rendezés zsúfolt és szegényes. 
Nem is tudom, hogy fér el eny-  
nyi minden itt: négy szekrény, 
két asztal, egy hűtőszekrény, 
egy fogas, egy mosdó és négy 
szék. Az ún. irodát napszítta, 
zöld függöny választja el a 
kényszerből kinevezett öltöző�
től.

Kísérőm, a kaposvári 1- es 
postahivatal vezetője, Hegedűs 
József bemutatja kollégáját, s 
aztán a szó szoros értelmében 
sarokba szorul, ugyanis más�
ként nem tud utat engedni ve�
zetőtársának, aki nagy kínlódva 
kikászálódik íróasztala mögül.

— Hát ilyen körülmények 
között kell dolgoznunk — 
mondja szégyenlős mosollyal, 
mintha neki kellene restelked�
nie miatta. — 1970- ben kerül�
tem ide. Akkor ez még kétsze�
mélyes hivatal volt. 78- ban ala�
kítottak valamit rajta, de jobb 
nem lett, mert a forgalom egyre

növekedett, és így több munka�
társra lett szükség. Itt nemcsak 
dolgozni nehéz, hanem a va�
gyonbiztonságot sem nagyon 
tudjuk garantálni.

— Azért valamit észrevehet�
tek a nyomorúságos munkavi�
szonyainkból, mert 1983- ban el�
készült egy belső átalakítási 
terv. De hát azóta 5 év telt el, s 
nem nagyon deríti fel az itt kín�
lódó postásokat az elképzelés. 
Bár az idén már azzal áltatták 
őket, hogy most aztán tényleg 
átalakítják a hivatalt, és meg�
duplázzák területét.

Beülök a hivatalvezető helyé�
re, így most már ketten szoron�
ganak a sarokban. Bejön Ban-  
kics Józsefné egyesített felvevő, 
a szakszervezet ifjúsági tagoza�
tának helyettes vezetője. Töb�
ben már nem férünk.

— Bátérol járok be — mond�
ja —, 15 km- re van Kaposvár�
tól. Vonattal jövök, reggel hat�
kor indulok otthonról, és késő 
délután, 'Í2 6- ra érek haza. Ott�
hon csak a téeszben lenne mun�
ka, de különben is a postához 
értek a legjobban; ezt tudom, 
ezt csinálom. Jöjjön, megmuta�
tom a munkahelyem — invitál.

Bankics Józsefné az első ab�
laknál szokott dolgozni, itt fo�
gadja reggel 8- tól az ügyfeleket. 
O veszi fel a külföldi leveleket, 
a táviratokat, bonyolítja le a tá�
volsági beszélgetéseket. Fizeté�
se 4300 Ft bruttó, két gyereke 
van.

A mellette lévő ablaknál Ko�
vács Jánosné nyugdíjas éppen 
be-  és kifizetéseket intéz.

— Pénzfelvevő vagyok, de 
hozzám tartozik a takarékszol�
gálat is — mondja homlokát tö�
rölve. — A nyugdíjam 5300 Ft, 
ez nekem kevés a megélhetés�
hez; dolgoznom kell. Nagyon 
kifáradok ebben a hőségben, a 
levegőtlenségbem. Itt az ügyfe�
lek is türelmetlenebbek. Most 
nagyon nehéz pontosan dolgoz�
ni, pedig a postán a precíz mun�

ka elengedhetetlen; de hát ez 
van, mit lehet tenni?

— Amíg a hamut mamunak 
nem mondom, postás akarok 
maradni — fordul felénk Sárái 
András nyugdíjas pénzfelvevő, 
aki hosszú ideig a mehív veze�
tője volt. — Semmi különös 
nincs abban, ha egy vezető 
nyugdíjas korában beosztott�
ként dolgozik, ha valaki szereti 
a postát. S én ezt a munkát nem 
csak a pénzért csinálom. Egye�
dül nem tudnék meglenni. Nap�
jaim úgy telnek, hogy lányom, 
fiam és a posta között ingázom.

— Nagyon kell most figyelni 
ebben a tébolyodott melegben. 
Még jó, hogy itt van ez a pénz�
számoló gép, ez nagy segítség 
— veszi át a szót Husztik Mi�
hály né pénzfelvevő. — Ó, a fi�
zetésemet elég, ha egyszer át�
számolom. Amikor 1980- ban el�
mentem gyesre, már akkor 
ígérték, hogy átalakítják a pos�
tát, és még mindig semmi nem 
történt.

— Még szerencse, hogy jó a 
csapat — lép hozzánk Száraz 
Katalin  brigádvezető. — Ná�
lunk a Váci Mihály brigád nem 
formálisan dolgozik, ez a körzet 
egyik legjobb brigádja. Egy 
ilyen kis közösségben minden�
kinek szinte mindenhez kell ér�
tenie, mert különben egy em�
ber kiesése is komoly gondokat 
okozna. Az ügyfelek a zsúfolt�
ság ellenére többnyire meg 
vannak elégedve a munkánk�
kal. Sok ügyfelünkkel szinte 
baráti kapcsolatot alakítottunk 
ki, és ha időnk engedi, a gyesen 
lévőkkel és a nyugdíjasokkal is 
találkozunk.

Visszamegyek az irodaszerű 
öltözőbe vagy öltözőszerű irodá�
ba, ahol a két hivatalvezető már 
kiszabadult a sarokból. Elbú�
csúzom tőlük, s gondolatban — 
az illetékeseknek ajánlva — Vá�
ci Mihály sorai jutnak eszembe: 
„Nem elég a jót akarni, de ten�
ni, tenni kell.”

Udvarhelyi András

Hol van az a h á z . . .?
A közelmúltban egy szombat 

délután lakásszentelőre voltam 
hivatalos Káposztásmegyerre. 
Vendéglátóim — ismerve tájé�
kozódóképtelenségemet — pon�
tosan elmagyarázták, hogy mi�
lyen járművekkel menjek, hol 
szálljak le, s ők a Lóverseny tér 
6. számú ház VI. emeletének er�
kélyéről kilógatnak majd egy 
fehér lepedőt, amelynek láttán 
már nem tévedhetek el. Ment is 
minden a legnagyobb rendben, 
amíg a 14- es villamos végállo�
másán leszálltam. Ezután ke�
resni kezdtem a fehér „zászlót”. 
Annak a lakótelepnek több tu�
catnyi 7- 8 emeletes háza van, és 
majd mindegyiknek az erké�
lyén száradtak ruhák; fehér is 
akadt köztük, nem is egy.

Elkezdtem körbejárni, keres�
ve a Lóverseny teret, de sehol

egy utcatábla a házak falán, 
legfeljebb egy- egy réz- , ponto�
sabban névtábla a kapuk alatt. 
Nagy nehezen, többszöri kérde-  
zősködés után megtaláltam a 
keresett házat, amelynek kapu�
járól már leolvasható volt a 
megadott cím.

Első gondolatom a postás 
kézbesítők felé szállt. Szegé�
nyek, hogyan is képesek az új�
ságokat, küldeményeket, táv�
iratokat, ne adj’ isten egy 
gyászjelentést időben kézbesí�
teni? Mint nyugdíjas postás, 
természetesen először a kézbe�
sítőkre gondoltam, de nem le�
hetnek könnyebb helyzetben a 
mentők, orvosok sem. Mire a 
megadott címre eltalálnak, 
hosszú percek, félórák telnek 
el, és ha a beteg már későn ér a

kórházba, esetleg szállítás köz�
ben meghal, a hozzátartozók az 
egészségügyi dolgozókat ma�
rasztalják el, pedig nem ők a hi�
básak.

Mint ahogyan a postát is mél�
tatlanul éri a vád, ha az előfize�
tő nem, vagy késve kapja meg 
az újságot, ugyancsak az egyéb 
— nem egy esetben sürgős — 
küldeményeit. A kerületi ta�
nácsnak kellene gondolnia arra, 
hogy a lakótelepek házainak fa�
lán utcatáblák legyenek, így az 
említett anomáliák nem fordul�
hatnának elő.

Kérem a Budapesti Posta-  
igazgatóság és a szakszervezet 
illetékeseit, vegyék fel a kap�
csolatot a káposztásmegyeri ta�
náccsal, hogy mulasztásukat 
sürgősen pótolják, könnyítsék 
meg a postás kézbesítők — és 
mások — dolgát.

Török Lászlóné

Úttörők
Teplicén

A teplicei postás úttörőtábort 
nem volt könnyű megtalálni. 
A figyelmetlen autós nem akad 
meg a piciny táblán, amelyre 
ezt írják: SPOJÁR. Pedig azt 
már tudtuk, hogy ez postást je�
lent, de mit ér ez, ha a tábla oly 
apró.

Aztán végre a megfelelő 
irányba fordulva már nem is 
úton, hanem kis hegyi ösvé�
nyen érünk be a táborba. A sze�
münk elé táruló látvány megka�
pó: csupa erdő, meredek völgy, 
a tábor területén is legalább 50 
méteres szintkülönbségek, és 
lent a mélyben egy úszómeden�
ce. A terasz kövén mókás gye�
rekrajzok és persze sok vidám 
gyerek.

Évek óta járnak ide postás 
szülők általános iskolás korú 
gyerekei, ezúttal is mintegy 
negyvenen, hogy szlovák gyere�
kekkel közösen töltsenek el két 
vidám hetet. A gyerekek persze 
kevésbé igényesek. Őket nem 
igazán zavarja, hogy az épület�
re, bizony, ráférne már a felújí�
tás, hogy kellenének új búto�
rok, néhány hűtőszekrény. Még 
azon sem szomorkodnak, hogy 
a medencében éppen nincs víz. 
Őket tökéletesen boldoggá teszi 
az együttlét öröme, a sok prog�
ram, a kirándulás, sőt a — talán 
első igazán felnőttes — bevá�
sárlás, mert kell az iskolaévre a 
sportcipő, a jó minőségű kor�
csolya, de kell a szabadon el�
költhető néhány korona okozta 
öröm is.

Ők nem is panaszkodnak. Ta�
kács Aliz Budapestről már má�
sodszor van itt, de a többi be�
szélgetőtársam, Both Éva, Ma�
jor Noémi, Kustán K riszta és 
Reményi K riszta  is meg van

elégedve. Az étkezés bőséges, 
és naponta ötször lehet enni, 
sok a gyümölcs, az édesség.

— A két évvel ezelőttihez ké�
pest is jobb, mozgalmasabb a 
tábor élete — mondja Takács 
Aliz, és a többiek folytatják. Jó 
lenne víz a medencébe, nem 
kellene olyan korai (7 órás) éb�
resztőt tartani, és kár, hogy 
nem koedukált a tábor, ha fiúk

is vannak, az mindig izgalma�
sabb.

De a fiúk csak akkor jönnek, 
ha a lányok hazautaznak, mert 
övék a következő turnus. Addig 
is a lányok a környék neveze�
tességei után három napig Po�
zsony, Dévény történelmi ku�
lisszáival ismerkedhetnek.

Áts

Tanácsok
mindenkinek

Paradicsom — szépségápoláshoz

Az üzletekben szépen pirosló 
paradicsomok kínálják magu�
kat megvételre. Bár a paradi�
csom igen közkedvelt konyha�
növény, mégis érdemes bemu�
tatni, táplálkozási és kozmetikai 
értékét ismertetni. Kevéssé is�
meretes, hogy a paradicsomnak 
gyógyhatása is van. Külföldön 
gombás megbetegedések, gyul�
ladásos folyamatok megszünte�
tésére alkalmas kenőcsöket ké�
szítenek belőle.

A paradicsom népszerűségét 
annak köszönheti, hogy kelle�
mes zamata, sokoldalú felhasz�
nálása mellett értékes vitamino�
kat, ásványi anyagokat tartal�
maz (karotin, Bi, B2 , C- vitamin, 
nikotinsav, kalcium, vas, fosz�
for, cukor, citromsav, almasav

stb.). Az apróbb fajta paradicso�
mokban általában több C- vita�
min van, mint a nagyobb fajta 
bogyókban. A háziasszonyok�
nak nem árt tudni azt is, hogy a 
gyorsfagyasztással tartósított 
paradicsomnak a friss bogyóval 
majdnem azonos tápértéke van. 
A készen kapható paradicsom-  
sűrítménynek igen magas a 
tápértéke és a C- vitamin tartal�
ma. A házi befőzésnél nem sza�
bad olyan edényt használni, 
amelynek a zománcozása hibás, 
mert a t paradicsom savanyú 
anyagai az edényből vasat, re�
zet oldanak ki, melyek gyorsít�
ják a C- vitamin bomlását.

A paradicsomot kozmetikai 
pakolásokhoz is felhasználhat�
juk. A paradicsompakolásnak

hidratáló hatása van, a bőr fe�
szességét, ruganyosságát fokoz�
za. A paradicsom biológiailag 
aktív anyagai élénkítik a bőr 
anyagcseréjét, s ezáltal felfrissí�
tik, fiatalítják azt. Az uborkához 
hasonlóan színtelenítő hatású, 
tehát szeplős, májfoltos arcra is 
ajánlható. A paradicsom, sav�
tartalma miatt, zsíros bőr ápolá�
sára előnyös.

A pakolást a következőkép�
pen végezzük: a paradicsomot 
felszeleteljük, a szeleteket a le�
tisztított és vékonyan bekréme-  
zett bőrre helyezzük, s 10 per�
cig ott hagyjuk. A pakolás ideje 
alatt pihenjünk le. Ha a paradi�
csomtól kissé kivörösödne a 
bőr, kamillateával töröljük át.

Egy másik recept: a paradi�
csom levét kinyomjuk, magné�
ziumporral összekeverjük, és 
egyenletesen felkenjük a bőrre.

Télen is van arra lehetőség, 
hogy paradicsomiével kezeljük 
bőrünket. A paradicsom ivóiét 
vagy a mirelit paradicsomot fel�
használhatjuk a pakoláshoz is.

Fási Katalin
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Magyarok Liptószentmiklóson

Nyár a hegyekben
Az idei hosszú forró nyáron, 

aki csak tehette, vízközeiben 
hűsölt. Nyaralási szokásainkon 
nem könnyű változtatni, mosta�
nában pedig végképp nem, hi�
szen egyre inkább az anyagi le�
hetőségeink szűkülése, nem pe�
dig szemléletünk esetleges vál�
tozása szab határt döntéseink�
nek. így is voltak olyanok — 
szám szerint negyvenen —, 
akik, szakítva a vízparti nyara�
lás hagyományaival, idén a he�
gyekben töltötték szabadságu�
kat, mégpedig a gyönyörű Tátra 
hegység egyik postásüdülőjé�
ben.

Azért nem teljesen újdonság 
ez a postásszakszervezeti üdül�
tetés lehetőségei között, hiszen 
hétéves már az a kapcsolat a 
két ország szakszervezetei kö�
zött, amelynek keretében min-

Stefan Vallasek: Minden 
üdülővendég egyformán 
kedves nekünk.

den évben negyven magyar 
postáscsalád két hetet tölt a lip�
tói üdülőben, csereként pedig 
ugyancsak negyven csehszlo�
vák postás nyaralhat egy hétig 
a Balatonnál, egy hétig Buda�
pesten.

Hogy Liptóba már utazni is 
jó, arról meggyőződhettünk a 
közelmúltban, amikor felkeres�
tük az ott pihenő magyarokat. 
Szédítően mély völgyek, büszke 
bércek között kanyarog az igen 
jó minőségű út, Besztercebá�
nyától fölfelé pedig egyenesen 
lenyűgöz a szlovákiai táj. De ne 
rohanjunk annyira, hiszen 
Besztecebányán érdemes meg�
állni, amúgyis félúton jólesik a 
pihenés, a knédli és a még min�
dig nagyon olcsó sör, s ez a vá�
ros némiképp megnyugtathatja 
a magyar utazót. A szépen fel�
újított történelmi városrész, a 
főtér templomaival, múzeumai�
val, régiségkereskedéseivel bi�
zonyítja: itt is megindult valami 
közös múltunk értékeinek meg�
védésére, megbecsülésére.

Besztercebánya után pedig 
irány Liptó, fel északra, az Ala-  
csony- Tátrán át, a Vág forrásvi�
déke felé. Itt a bádogtetős fahá�
zak — a cserepet leszakítaná a 
szélvihar — illeszkednek har�
monikusan a tájba, aztán a vég�
cél előtt még egy kevéssé szív�
derítő, füstös iparváros (Rózsa�
hegy), és megérkezés Liptó-  
szentmiklósra, ahol mindent Já-  
nosikról neveztek el, mert a ha�
gyomány szerint itt ölték a szlo- ' 
vák nemzeti hőst a Vágba.

Innen már igazán csak öt 
perc a hegyek között, ahogy át�

hajtunk két piciny falun: Smre-  
canin és Ziaron. És ez már a 
csodálatos hegyvidék, százéves 
fák, a tetszetős postásüdülőt 
övező gondozott óriáspark, 
csend, nyugalom, részegítően 
tiszta, friss levegő.

Az üdülőben is minden csen�
des, még a gyerekek sem han�
goskodnak olyan harsányan, 
vacsora előtti kényelmes sétá�
val, beszélgetéssel telik az idő. 
A mozdulatok itt lelassulnak, a 
pihenéshez szükséges minden 
kellék egy helyen, egy épület�
ben — minek hát a rohanás.

— Azért ne gondolja, hogy 
csak ülünk, eszünk, meg iszunk 
— mondja Szabóné Szikora 
Katalin, aki férjével és két gye�
rekével tölti itt a két hetet. 
A Posta Anyag-  és Értékcikkhi�
vatal dolgozójaként júliusban 
kitűnően végezte a tiszti tanfo�
lyamot, jutalomként kapta ezt a 
lehetőséget. — Rengeteg prog�
ramról gondoskodnak a figyel�
mes házigazdák. Néha már- már 
soknak is tűnik.

— De így megismerkedhet�
tünk a környék összes neveze�
tességével — veszi át a szót a 
férj, Szabó Szilárd —, jártunk a 
Csorba- tónál, Tátra- Lomnicon, 
Rózsahegyen és Besztercebá�
nyán. És persze a rengeteg er�
dei túra. . . Tegyük hozzá, 
egyetlen kötelező program 
sincs, de azért mi mindenhova 
elmentünk és sohasem bántuk 
meg.

Szabóék nem csak a sok jó 
programot dicsérik, szerintük 
csodád a vendéglátás, kedve�
sek, figyelmesek az itt dolgo�

zók. Külön is dicsérik Lubos 
Stanqikot, a ház kultúrosát, a 
programok szervezőjét, aki az 
üdülő jó szellemeként arról is 
gondoskodik, hogy az ugyan�
csak itt nyaraló csehszlovák 
postásokkal is baráti kapcsola�
tok alakuljanak ki.

De hasonló hangnemben nyi�
latkozik az üdülő vezetője Ste�
fan Vallasek is.

— Nálunk nincs különbség 
magyar és szlovák vendég kö�
zött. Az a célunk, hogy minden 
ki jól érezze magát, és azt hi�
szem, nem csalódnak azok, akik 
itt töltik a szabadságukat — 
mondja, majd arra a kérdésre, 
hogy milyenek a magyarok, 
másképp nyaralnak- e, mint az 
itteniek, tagadóan rázza a fejét.

A nyári két hétben, amikor a 
magyarokat fogadjuk, megnő 
az üdülőben a kenyér-  és a sör-  
fogyasztás, de ez az egyetlen 
változás. Még soha semmilyen 
probléma nem volt, rossz emlé�
künk egyetlen turnusról sem 
maradt.

Az üdülő egyébként egész év�
ben üzemel. Magyarokon kívül 
lengyel és keletnémet vendége�
ket is fogadnak, télen pedig 
más országokból is jönnek ide, 
főleg sportolók. Nemegyszer 
jártak itt a magyar futballisták 
is. Az épület maga postai szak�
iskolának épült, később úttörő�
táborrá, majd üdülővé alakítot�
ták át. A távlati tervekben az 
eddigi 100 helyett 200 vendég 
fogadására alkalmas üdülő ki�
alakítása szerepel, épül majd új 
közösségi terem, és talán fedett 
uszoda is, az egyetlen, ami in�
nen valóban nagyon hiányzilp

— A kapcsolatokat lehetne 
bővíteni, hiszen mi télen is szí�
vesen fogadnánk síelni vágyó 
magyarokat — mondja az igaz�
gató. — Igaz, cserében télen 
csak Budapestre mehetnének a 
csehszlovák postások, de sze�
rintem erre is lenne kereslet. És 
hogy valami kedves emlékről is 
beszámoljak, elmondom, hogy 
a kezdeti időkben nem mertünk 
a magyaroknak knédlit adni, 
azt 'hittük, nem szeretnék. De 
ők maguk voltak, akik kiköve�
telték tőlünk, nagy megnyugvá�
sunkra.

Liptóban tehát szép volt a 
nyár. Akik itt jártak, egybe�
hangzóan állítják, ide máskor is 
eljönnénk! Mi csupán egy esté�
re voltunk hivatalosak, de a 
reggeli indulásnál úgy éreztük: 
itt még maradtunk volna egy 
kicsit. Hazafelé más útvonalat 
választottunk, mert Teplicén is 
dolgunk akadt, így aztán végig 
a Vág völgyén haladtunk, 
szebbnél szebb vidékeken. Jó�
val később, estefelé egy órára 
még megálltunk Pöstyénben, 
hogy a századelő híres gyógy-  
fürdővárosának öreg falait is 
megcsodáljuk. A pöstyéni park 
óriás fái alatt keringőket ját�
szott egy pozsonyi szimfonikus 
zenekar. így vettünk búcsút 
Csehszlovákiától — nosztalgiá�
val.

Zimmermann Ottó
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Eredmények és tervek
a PMK-ban

A közművelődési intézmé�
nyek — színházak, művelődési 
otthonok, klubok — életében 
június utolsó napja az évadzá�
rást jelenti. Június 30- ával a 
Postás Művelődési Központban 
is bezáródtak az ajtók a közön�
ség, a művelődni, szórakozni 
vágyók előtt. Az intézmény dol�
gozói — népművelői, ügyintézői 
— azonban már a következő 
évad előkészítését végzik.

A művészeti csoportok, baráti 
körök, klubok, tanfolyamok ve�
zetősége és tagsága két hónap�
ra, a nyári szabadságok idejére, 
felfüggeszti munkáját. Minden�
ki erőt, energiát gyűjt, hogy a 
pihenés után felfrissülve és új 
tagokkal kiegészülve újrakezd�
je, illetve folytassa nemes fel�
adatát, a kulturális értékek el�
sajátítását, létrehozását, közve�
títését.

Az elmúlt évről

Évadzáráskor az amúgy is 
pezsgő életet az összegzések, 
értékelések, elemzések még 
élénkebbé teszik. Itt derül ki, 
hogy jók voltak- e a közművelő�
dési koncepciók. A műsorok, 
rendezvények, csoportok, tanfo�
lyamok stb. találkoztak- e a pos�
tás dolgozók igényeivel, illetve 
igényeik, érdeklődésük alapján 
indultak- e be. Ennek megítélé�
séhez igen nagy segítséget kap�
tunk a PMK táradalmi vezető�
ségének tagjaitól is.

Hogyan is sikerült az 
1987/88- as évad, melyek voltak 
fő jellemzői?

A PMK képes volt színvona�
lasan ellátni alapfeladatát, a 
közművelődési tevékenységét. 
Megteremtette az igényekhez, 
az élet-  és munkakörülmények�
hez, továbbá az életkorhoz iga�
zodó művelődési tevékenység�
hez szükséges feltételeket. Ösz�
tönözte és elősegítette a postás 
dolgozók közösségi és egyéni 
művelődését, az alkotó tevé�
kenység kibontakozását.

Fenntartotta valamennyi mű�
vészeti csoportját (számuk 10, 
taglétszámuk 280), baráti körét 
és klubját (számuk 13, a taglét�
szám 1165). A körök, csoportok 
részt vettek a különböző főváro�
si és országos közművelődési 
akciókon.

Több mint félszáz tanfolya�
mot (nyelv, közhasznú, ifjúsági 
tánc) szerveztünk másfél ezer 
résztvevővel. Az igényeket fi�
gyelembe véve újdonságként 
indítottuk a kézikötés, a nad�
rág-  és dzsekiszabás, valamint 
a dzsesszbalett- tanfolyamokat.

Számos művészeti eseményt 
rendeztünk, amelybe minél 
több postást igyekeztünk be�
vonni. Közülük sikeresek vol�
tak a vasárnapi PÓDIUM ren�
dezvények, kiállítások és rész�
ben a szakszervezet színházter�
mében tartott nagy rendezvé�
nyek.

Némi élénkülést sikerült elér�
ni a társadalom-  és a természet-  
tudományi ismeretterjesztés�
ben. Másfélszer annyi posta�
szerv (16) kapcsolódott be, mint 
az előző évadban, mégsem kö�
zelíti meg a korábbi érdeklődők 
(35) számát.

Közművelődési munkánk 
mellett több száz rendezvényen 
— esküvő, névadó, baráti össze�
jövetel, bál, hivatalos tanácsko�
zás — szolgáltuk ki, segítettük 
a postaszerveket, a postás dol�
gozókat.

Úgy tapasztaltuk, hogy a pos�
tás dolgozók szívesen keresték 
fel intézményünket. Művelődé�
si igényüket főleg a kisközössé�
gekben, klubokban, baráti kö�
rökben, tanfolyamokon elégítet�
ték ki. De szívesen részt vettek 
a színvonalas kiállításokon, ze�
nei esteken, parlamenti és mú�
zeumlátogatásokon is. Arra tö�
rekedtünk, hogy sokszínű, ér�
dekes és igényes művelődési le�
hetőségeket teremtsünk.

Gondjaink

Nem ez a legjobb időszaka a 
kultúrának, olvashatjuk a sajtó�
ban, hallhatjuk a rádióban, a té�
vében. Ez a postaszervek kultu�
rális tisztségviselőivel vagy a 
dolgozókkal történő beszélgeté�
sekből is kiderül. Érzékeljük, 
hogy napról napra keményen 
meg kell küzdeni a kulturális 
értékek terjesztéséért. Sokan 
nem is igénylik a komolyabb 
értékeket. Egyre nehezebb be�
szervezni valakit, de még posta�
szervet is, kulturális életünkbe.

A gondok érzékeltetésére né�
hány példa:

•  a szocialista brigádok 
klubjának 1- 2 foglalkozása ku�
darccal végződött a csekély ér�
deklődés miatt;

•  a szakszervezet színház-  
termében (460 fős) tartott ren�
dezvények közül egyedül a Ho-  
fi- kabarén volt telt ház;

•  kicsi a látogatottsága a 
szakmai jelleggel működő mű�
szaki klubunknak, kevés postás 
fiatal keresi fel ifjúsági klubun�
kat;

•  a postaszervek részéről 
nincsenek igazából kihasználva 
az amatőr művészeti csoportja�
inkban rejlő lehetőségek.

Tudjuk, hogy a szakmai mun�
ka, az egyéb elfoglaltságok sok 
időt igényelnek a dolgozóktól. 
Mutatkozik érdektelenség is. 
Bizonyára mi sem tudtuk fel�
kelteni az érdeklődést, nem volt 
elég jó a propagandánk, a szer�
vezőmunka. Lehet, hogy he-  
lyenkét a tartalommal is baj 
volt.

Terveink közül

Szeptember 1- je életünkben 
az 1988/89. közművelősi évad 
indítását jelenti. Az új évadot is 
a PMK- ban, a Benczúr u. 
27- ben kezdjük meg. Az épület 
rekonstrukció előtt áll. Felújí�
tásra szorul a fűtés, a víz- , a vil�
lany-  és a csatornahálózat, s 
emellett födémmegerősítésre és 
belső építészeti munkákra is 
szükség van. Ezt a nagy mun�
kát várhatóan 1989- ben kezdik 
el. A kivitelezési munkák idejé�
re (körülbelül másfél évre) ki 
kell költöznünk az épületből. 
Készüljenek tehát tisztelt olva�
sóink arra, hogy az épületet, an�
nak szolgáltatásait nem a Benc�
zúr u. 27- ben vehetik igénybe a 
kivitelezés alatt. Hogy hol? Ar�
ról majd későbbi időpontban tá�
jékoztatjuk Önöket.

Elkészítettük az új évad köz-  
művelődési tervét. Az a célunk, 
hogy minél több korosztály ré�
szére, minél szélesebb, minél 
színvonalasabb művelődési, 
szórakozási lehetőségeket
nyújtsunk. Szeretnénk egyre 
több postaszerv kollektíváját 
megnyerni a rendezvényein�
ken, programjainkon való rész�
vételre. Bízunk benne, hogy 
sok- sok postás dolgozó választ�
ja művelődésének színhelyéül 
intézményünket.

Az új évadban megtarthatjuk 
és megtartjuk azokat az értéke�
ket, amelyek eddig is intézmé�
nyünk súlyát adták. Ezen érté�
kek a tartós művelődési közös�
ségek (amatőr művészeti cso�
portok, rétegklubok, baráti kö�
rök), pódiumműsorok, kiállítá�
sok, ismeretterjesztés, módszer�
tani munka.

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy néhány új pályázatot, új 
tanfolyamokat is indítunk. Kö�
reink, csoportjaink újdonságok�
kal szolgálnak. Reméljük, a 
szakszervezeti bizottságok él�
nek a postaszervekhez kihelye�
zett ismeretterjesztő előadások, 
nyelv-  és közhasznú tanfolya�
mok, klubfoglalkozások adta le�
hetőségekkel is.

Részletes ismereteket tájé�
koztató füzetünkből szerezhet�
nek. Megküldjük minden szb-  
titkárnak, kultúrfelelősnek, kö�
zönségszervezőnek, szocialista 
brigádnak, postaszervek veze�
tőinek, igazgatósági osztályok�
nak, KISZ- titkároknak, könyv-  
tárosonak és egyéneknek is.

Ha Ön, kedves olvasónk, úgy 
gondolja, hogy be akar kapcso�
lódni munkánkba, kérjük, írja 
meg pontos címét, s mi meg�
küldjük e tájékoztatót és a ha�
vonta megjelenő híradónkat.

Az új évadban is minden pos�
tás dolgozót és családtagját sze�
retettel várunk a Postás Műve�
lődési Központban.

Bundik Zsigmond

Beiratkozási lehetőségek

Művészeti csoportok Klubok
Tízen aluliak: IX. 17- én 10 órától,

Képzőművészeti stúdió: IX. 3- án 14 órától, i t a lo k :  IX. 23- án 18 órától,
Mini kéz kör: IX. 6- án 17 órától, Nyugdíjas: IX. 20- án 16 órától,
Néptánccsoport: IX. 5- én 16 órától, Újítók: IX. 1- jén 16 órától,
Társastánccsoport: IX. 10- én 11 órától, Műszaki: IX. 1- jén 16 órától,
Színjátszócsoport: VIII. 26- án 16 órától, Mikro- számítástechnikai: IX. 1- jén 16 órától.
Filmkör: IX. 8- án 17 órától,
Fotókör: IX. 1- jén 18 órától. Tanfolyamok

\

Nyelv és közhasznú: IX. 1—6- ig 16—19 óráig,
D szombaton 9—12 óráig,Baráti korok

Képzőművészeti: IX. 1- jén 14 órától,

Zenebarát: IX. 9- én 17 órától, Néptánciskola: IX. 5- én 16 órától,
Múzeumbarát: IX. 17- én 10 órától, Balettiskola: IX. 5- én 16 órától,
Kertbarát: IX. 5- én 16 órától, Társastánc: IX. 10- én 11 órától.
Technika- fejlődés: IX. 1- jén 16 órától,
Sakk: IX. 1- jén 16 órától, Részletes felvilágosítás a 217- 334
Eszperantó: IX. 1- jén 16 órától. és a 228- 001- es telefonon, 8—19 óráig.

J á ték h á z a P ostam ú zeu m ban

A Budapest 70- es postahiva�
tal és az MCSV szakszervezeti 
könyvtára az idén is megren�
dezte — a dolgozók iskolás 
gyermekei számára — a nyári 
olvasótábort. A gazdag prog�
ram egyik kiemelkedő esemé�
nye volt a Postamúzeum által 
meghirdetett és rendezett ját�
szóházon való részvétel.

A múzeum munkatársai a 
gyermekeket először megismer�
tették a régi idők postai rend�
szerével, szolgáltatásaival, és az 
ehhez kapcsolódó, egykor hasz�
nált postai eszközökkel, a posta�
forgalom „kellékeivel”. A rövid 
elméleti postatörténet után az 
egyik helyiség pillanatok alatt 
egy múlt századi postahivatallá 
alakult át. A résztvevők egy idő�
re korabeli honpolgárokká és 
postásokká váltak. Korhű ru�

hákba öltöztek, s mivel kinek-  
kinek a kívánsága szerint akár 
többszöri szerepcserére is lehe�
tőség volt, ezért természetesen 
a szerepváltással együtt járó ru�
haváltás elkerülhetetlen volt — 
a gyermekek nem kis örömére.

A „munkanap” kezdetén az 
éppen játszott kornak megfele�
lő készpénzellátmánnyal szerel�
ték fel a résztvevőket. A Posta�
múzeum munkatársaitól kapott 
gyakorlati útmutató, és a postai 
szolgáltatások ismertetése után 
beindult az alkalmi postahiva�
tal élete: a megismert szabá�
lyok szerint folyamatosan mű�
ködött a távírógép, a kurblis tá�
volsági telefon. Lúdtollakkal 
megírt leveleket adtak fel az 
ügyfelek, a „postáskisasszony” 
pedig gondos mérlegelés után 
stemplizte azokat. A zsákos

postai küldemények szabályos 
feldolgozása is beindult, miköz�
ben a postakürt is gyakran fel�
harsant.

A nagyobbak — külön helyi�
ségben — egy egyszerű, fül�
hallgatóval is felszerelt „rádió-  
készüléket” is összeállítottak, 
amelynek földelését a vízcsap, 
antennáját pedig a múzeum ra�
diátora képezte. Ezúttal a más 
alkalmakkor csak tisztes távol�
ságból megtekinthető egykori 
telefonközpontok is teljes üzem�
be léptek.

Az egész délelőttöt kitöltő 
programon az olvasótábor tag�
jai mellett — a napilapokban 
megjelentetett hirdetés hatásá�
ra — több más gyerek is bekap�
csolódott a közös játékba. 
A részvételt senki sem bánta 
meg, csak a gyerekeknek a 
„munkaidő” végén történő le�
szerelése és a „munkahelyről” 
való eltávolítása jelentett ne�
hézséget.

Búcsúzáskor valamennyi új�
donsült egykori postás nyakba 
akasztható, bőrszíjra erősített, 
díszes régi viaszpecsétet, továb�
bá összehajthatós, kivágós pos�
taládákat kapott emlékbe.

Köszönet az emlékezetes, szó�
rakoztató és tanulságos délelőt�
tért Kovács Gergelynének, a 
Postamúzeum igazgatójának, 
aki végig személyesen figye�
lemmel kísérte a gyerekek tevé�
kenységét, és a múzeum vala�
mennyi munkatársának, akik�
nek áldozatos előkészítő és irá�
nyító munkája nyomán alakul�
hatott ez a rendezvény a részt�
vevők számára olyan örömteli 
eseménnyé.

Horvátth Károly

TÁJAK

KOROK

MÚZEUMOK

A Tájak- Korok- Múzeumok 
Egyesület vonzó, játékos formát 
kínál hazánk kulturális értékei�
nek, múltunk emlékeinek meg�
ismeréséhez.

A kirándulások, utazások, 
szabadidős programok szerve�
zését segítik azzal, hogy össze�
gyűjtötték Magyarország láto�
gatható természetvédelmi terü�
leteit, műemlékeit, múzeumait 
térképes címjegyzéken.

A jelentősebb emlékhelyek 
(Soprontól Nyíregyházáig) rész�
letes bemutatása lehetővé teszi, 
hogy idegenvezető nélkül is 
pontos ismeretekhez juthas�
sunk. Az ismertető — a TKM 
Kiskönyvtárának füzetei — 
megrendelhető, és információ 
kérhető a Tájak- Korok- Múzeu�
mok Egyesület szervezőirodájá�
nál (Budapest, VIII. Könyves 
Kálmán krt. 40. Levélcím: Bu�
dapest 100., Postafiók 54. 1476 
Telefon: 137- 220).

Akik a mozgalomban részt kí�
vánnak venni, azok a szervező-  
irodánál jelentkezzenek.

A játékot kedvelők benevez�
hetnek a „Hazai tájakon, ván�
dorkönyvvel a tarisznyában” 
akcióba, amely tematikusán ké�
szíti fel a résztvevőket a törté�
nelmi és irodalmi emlékek, em�
lékhelyek (írók, költők szemé�
lyes életútjának, munkásságá�
nak nyomon követésével), nép�
rajzi ismeretek (koronként és 
tájanként), képző-  és iparművé�
szeti, valamint zenei, színházi, 
technikai emlékhelyek megis�
merésére.

Az egyesületi tagsági díj egy 
évre aktív keresőknek 100, ta�
nulóknak és nyugdíjasoknak 50 
forint. A TKM a résztvevőknek 
kellemes kikapcsolódást nyújt, 
s elfogadható áron fontos isme�
retek megszerzését teszi lehető�
vé.

Száz évvel ezelőtt született 
Füst Milán, Kossuth- díjas köl�
tő, író. Keresztrejtvényünkben 
őt idézzük. Beküldendő a v íz�
szintes 5., a függőleges 1., 20., 
és a 22. sor.

VÍZSZINTES
1. Város Erdélyben. 5. Füst 

Milán mondásának első része. 
8. Egyik megyénk. 9. A hét ve�
zér egyike. 10. Cukros. 11. 
A ház része. 12. Határrag (ford). 
13. Ragadozó hal. 14. Szigetlakó 
nép. 17. Fa termése. 19. Gyako�
ri családnév. 22. Kép németül. 
24. Valaki fél! 26. Könnyeit hul�
latja. 27. Neves építész. 29. 
Szlovák városka lakója. 31..Le�
száll. 34. Őserdei állatok. 35. 
Korrövidítés. 36. Hagymaféle. 
37. Filozófiai fogalom (ford.). 38. 
Hegység Dél- Amerikában. 41. 
Mosószermárka. 42. Morze-  
hang. 43. Kevert pad. 44. A lab�
dajáték célja. 46. Hegyes esz�
köz. 47. Balzac személyneve 
(fon.). 49. Keresztül. 50. Fog�
krémmárka. 52. Tésztához kap�
csolódó növény. 53. Szolmizáci-  
ós hang. 54. Neve ismeretlen. 
55. Fővárosa Salem. 57. 
Miklós, szobrász, a Városliget 
Anonymus- szobrának alkotója.

FÜGGŐLEGES
1. Az idézet befejező része. 2. 

Hibatörlő. 3. Angol sör. 4. Né�
met névelő. 5. Művészeti alko�
tás. 6. Flore páratlanjai. 7. Vas�
ipari munkások. 15. Egy Pest 
megyei községből való. 16. Sze�
mélynévmás. 17. Ezerötven. 18. 
Neves költőnk. 20. Füst Milán 
verseskötetének címe. 21. Kén, 
oxigén, jód. 22. Füst Milán re�
génye. 23. Járom. 25. Híres lám�
pása volt. 28. Takaró. 30. Virgí�
nia autójelzése. 32. Kénpor-  
rész! 33. Hangszer. 35. Egyezik 
a vízszintessel. 39. Szovjet repü�
lőgéptípus (ford.). 40. Magyar 
film. 43. Európai főváros. 45. 
Luigi . . .  48. Rossz előjel. 49. 
Hamis. 51. Régi megszólítás 
(ford.). 56. Fél Kiry. 58. Izomkö�
tő.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: szeptem�
ber 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése:

Hadd maradjon nála, holnap 
úgyis a névnapja van.

Könyvutalványt nyertek:
Doricsák Lászlóné (Ocsa), 

Muszti Zsolt (Marcali). Kovács 
Imre (Bajót), Kiss Sándor (Ti-  
szaroff).
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Természetbarát- találkozó

Ismét a legjobbak között
a férfi íekecsapat. . .

utánpótlás- nevelés fejlesztése, 
fiatal, tehetséges játékosok be�
építése a csapatba, majd két-  
három év múlva, amikor a fiata�
lok beérnek, megostromolni az 
első osztályt. A tervek ez évbén 
váltak valóra, a rutinos játéko�
sok mellé — Kása János, Len�
gyel Iván, Szabó Lajos és Var�
ga István  — sikerült a saját ne�
velésű fiatal játékosok — Hege�
dűs András, Paukovics Csaba, 
Urbán György és Urbán László 
— beépítése.

Az edzővel, a csapatkapitány�
nyal és a rutinos játékosok-

Budapesten
Az 1987- ben Sopronban ren�

dezett találkozón a zárómonda�
tok között elhangzott: „Viszont�
látásra! Jövőre szeretettel vá�
runk minden kedves résztvevőt 
Budapesten a XXVI. OPTT ta�
lálkozón!”

Az ez évi rendezést a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
TSZB vállalta. Előzetes prog�
ramajánlatunkból, amit minden 
tszb- nek, szb- nek megküld-  
tünk, a kirándulni vágyók nyolc 
különféle útvonal közül választ�
hattak. A jelentkezések után ki�
derült, hogy a résztvevők szá�
ma 400 lesz, s az útvonalak kö�
zül ötre esett a többség válasz�
tása.

A főhadiszállás a Hárshegyi 
kemping területe volt. Július 
15- én a délelőtti óráktól folya�
matosan érkeztek a találkozó 
résztvevői a kempingbe és a 
Kertészeti Egyetem kollégiumá�
ba szállásaik elfoglalására. 
A huszonöt postaszervtől érke�
zők emlékzászló és matrica mel�
lett Helényi Emil fazekas zsűri�
zett kerámiaplakettjét vehették 
át.

Este a csapatvezetői megbe�
szélésen ismertettük a kirándu�
ló csoportok programjait, a tájé�
kozódási verseny sorsolását, 
utasításait. Szombaton reggel 8 
órakor megnyitó ünnepségen 
köszöntötte a résztvevőket dr. 
Szarka György tszb- titkár és 
Derekas László, a TIG SK elnö�
ke. Vendégünk volt Gricsemé 
Heszky Enikő, szakszerveze�
tünk főtitkára és Somogyi Sza�
bolcs osztályvezető.

Ezt követően elindultak a ki�
rándulóbuszok: Esztergomba
25- en, a Libegőhöz 16- an, a Pál-  
völgyi cseppkőbarlanghoz 
17- en, Kovács Margit és Gorka 
Géza keramikusok múzeumai�
hoz 18- an, a Börzsöny felfede�
zésére pedig 120- an.

A tájékozódási túraverseny 
utasításainak megfelelően az

1- es rajtszámu csapat 8 óra 20 
perckor indult el. A kb. 10 km-  
es távon a versenyzőknek ösz-  
szetett feladattal kellett megbir�
kózniuk. A három siakaszra 
bontott pályán az ellenőrző- ál�
lomások között a megadott idő, 
illetve a menetsebesség tartása, 
elméleti kérdések megválaszo�
lása és szerkesztéssel pontosan 
meghatározott pontok megtalá�
lása nem kis nehézséget oko�
zott.

A nyolcvan nevezett csapat�
ból 59 jelentkezett a rajtnál. Ér�
tékelhetően 51 csapat ért célba. 
Este 6 órakor mindenki izgatot�
tan várta az eredményhirdetést. 
Az első hat csapat és a legered�
ményesebben szereplő igazga�
tóság kapott díjat. Az első há�
rom helyezett csapat az értékes 
díjon felül egy- egy kupát is el�
nyert.

Az I. helyezett 6 hibaponttal 
a Posta Építési Üzem csapata 
(Schell Antal, Csapó István és 
Hegedűs Lászlóné) lett. A II. 
helyen 6 hibaponttal a Szegedi 
SK csapata (Gránicz János, 
Provics Ferenc és Győri Tibor) 
végzett, míg a III. a nagykani�
zsai csapat (Strausz Ferenc, 
Strausz A ttila és János Antal) 
lett.

A legeredményesebb igazga�
tóságnak, illetve postaszervnek 
járó vándorkupát a Posta Építé�
si Üzem képviselője, Lukács 
Balázs vehette át. Az értékelés 
után már csak az öröm, vidám�
ság percei maradtak hátra. Ezt 
a Simli- show műsora indította, 
majd a kirándulásokból vissza-  
érkezők és a megfáradt ver�
senyzők éjfélig táncoltak.

Vasárnap szervezett progra�
mot nem indítottunk, de ajánla�
tunkat megfogadva sokan meg�
nézték a Római- parton lévő 
postás üdülőt vagy más buda�
pesti városnézést választottak.

Csordás Lajos

Értékelésre várnak a versenyzők

A túraverseny győztesei. . .

. . .  és a második helyezettek

Hazánkban a tekézés külön�
böző változatait már évszáza�
dokkal ezelőtt űzték, de modern 
versenysportként, mai formájá�
ban csak 50 éves múltja van. 
A Magyar Tekézők Szövetségét 
1934- ben azok a lelkes tekézők 
alakították meg, akik a sportá�
gat Németországban és Cseh�
szlovákiában ismerték és sze�
rették meg. A magyar szövet�
ség alapító tagja volt az 
1953- ban megalakult nemzetkö�
zi szövetségnek, és ezen belül 
az aszfaltszekciónak. 1966- tól 
rendszeresen, kétévenként van 
felnőtt világbajnokság. A ma�
gyar versenyzők mindig ki�
emelkedő szerepet játszottak a 
sportág legjelentősebb nemzet�

eredményeként érte el az egye�
sület. 1986. január 1- jétől a ver�
senyszakosztályon és a tömeg�
sporton belül a tekeszakág irá�
nyítása egy kézbe került. Ezzel 
is elősegítve az egészséges ver�
seny- tömegsport kapcsolatot, 
az edzésidők és a tömegsport�
bajnokság mérkőzésidőpontjai�
nak jobb összehangolását.

A PSE Elnökségének támo�
gatása is jelentős biztatást és 
nyugodt légkört teremtett a 
szakosztályon belül, amely le�
hetővé tette az eységes csapat 
kialakítását. A férficsapat edző�
je, Mede Lajos 1984 őszén vette 
át a szakmai munka irányítását 
Báthory László elismert edző�
től. Céljai között szerepelt az

közi eseményein. A magyar te-  
kesport nemzetközi elismerése�
ként 1988. május 15- 20. között 
Budapest volt a házigazdája a 
tekézők legnagyobb eseményé�
nek, a XVII. teke világbajnok�
ságnak, ahol a magyar váloga�
tott női és férfi tagjai eredmé�
nyes szereplésükkel tovább 
öregbítették a magyar teke�
sport hírnevét.

A hazai versenyzésben — a 
tömegsport versenyformáin kí�
vül — az országos, megyei és 
városi csapat- , valamint az 
egyéni bajnokságok a legnép�
szerűbb versenyzési formák, 
melyek az elmúlt 50 év alatt 
nagymérvű fejlődésen mentek 
keresztül.

A postán a tekesport kialaku�
lása szintén a 40- es években, a 
felszabadulás előtt kezdődött, 
amikor a hajdani postaállomás�
nak vidékről a fővárosba vető�
dött dolgozói állomáshelyükön 
jól elegyengetett és ledöngölt 
talajú földes tekepályát építet�
tek maguknak. Napjainkig a te�
kepályák korszerűsödésével — 
beton, aszfalt, műanyagborítás 
és automatikus bábuállítás, ki�
jelzés stb. — a sportágat kedve�
lők száma és a színvonal foko�
zatosan növekedett. Jelenleg a 
Budapesti Társadalmi Testne�
velési és Tömegsport Bizottság 
által rendezett üzemi bajnok�
ságban már több mint 40 csa�
pat versenyez.

Versenysportban a Postás 
Sport Egyesület női csapata 
évek óta a nemzeti bajnokság I. 
osztályában szerepel. A férfiak 
az 1987—88. évadban az NB II 
nyugati csoportjában első he�
lyezést értek el, és így 1972. 
után ismét az ország legjobb 12 
csapata között versenyezhetnek 
az NB I- ben.

Úgy érezzük, hogy a PSE fér�
fi csapatának sikerét az évek 
óta folyó tervszerű sportmunká

kai folyamatosan, mérkőzésről 
mérkőzésre értékeltük az elért 
egyéni eredményeket. A tapasz�
talatok alapján, az edzésmód�
szerek változtatásával, összeál�
lítási módosításokkal készül�
tünk a soron következő felada�
tokra. Az egyéni átlageredmé�
nyek emelkedése, valamint az 
I. osztályú felnőtt és az arany�
jelvényes minősítésű ifjúsági 
versenyzők számának növeke�
dése is megerősíti azt a tényt, 
hogy a csapat sikere nemcsak a 
szerencsén múlott, hanem meg�
alapozott, kiérdemelt volt.

Az a célunk, hogy férfi csapa�
tunk is megragadjon az NB I-  
ben. Utánpótlás- nevelésünket 
tovább kívánjuk fejleszteni, 
mert az ismert gazdasági körül�
mények és az új átigazolási sza�
bályzat ismeretében más egye�
sületből az átigazolás szinte re�
ménytelen. így csak saját után�
pótlásunkra támaszkodhatunk.

Az 1987—88. évi bajnokság�
ban már igen sok gondot oko�
zott a pálya telítettsége, a már 
említett 40 tömegsportcsapat, 
és a női- férfi nemzeti bajnok�
ságban szereplő versenyszak�
osztály felnőtt és utánpótláscsa�
patainak versenyeztetése, edzé�
sei miatt. Ez ősszel még foko�
zódni fog, mivel a férfi NB I-  
ben 200 dobást kell teljesíteni�
ük a versenyzőknek mérkőzé�
senként — az NB II- ben csak 
100 dobás volt —, ami nagyobb 
edzésteljesítményt is igényel a

játékosoktól. Emiatt a tömeg�
sport mérkőzéseinek időbeosz�
tásán feltétlenül változtatnunk 
kell!

A Postás Sport Egyesület el�
nöksége méltányolta a szakosz�
tály gondjait, és soron kívüli 
korszerűsítésre, bővítésre tett 
javaslatot a teljes tekecsamok-  
ban. A javaslatot a Postások 
Szakszervezetének elnöksége 
— a Magyar Posta Központjá�
nak támogatásával — június 
30- án elfogadta. így a jelenlegi 
4 műanyag borítású pályát, a 
hozzá tartozó mechanikai szer�
kezettel és az automatikával 
együtt a fenntartási keretből 
felújíttatjuk. A felújítási mun�
kával egy időben további 2 pá�
lyát építtetünk.

Az előzetes megállapodás 
szerint az őszi bajnoki idény be�
fejezése után — december kö�
zepén — a kivitelezők felvonul�
nak. A munkák befejezése 
1989.1. negyedév végére várha�
tó.

Az 1989. tavaszi NB I női és 
férfi bajnoki mérkőzéseket bé�
relt pályán játsszák csapataink, 
a tömegsport- bajnokságot vi�
szont ez idő alatt szüneteltetni 
kell. A rekonstrukció befejezése 
után hosszú távra minden 
igényt kielégítő létesítménnyel 
gazdagodunk, amely mind a tö�
meg- , mind a versenysport ré�
szére maradéktalanul megfelel.

Molnár Attila

. . . és a soproni kosárlabdázónők

sát, még a nehezebb időszakok�
ban is.

A női ' kosárlabdacsapat 
1952- ben alakult postáslányok 
és fiatalasszonyok elhatározásá�
ból. A városi bajnokságtól az 
NB I- ig tartott az út, ahova elő�
ször 1965- ben jutottak. A csapat 
szerkezeti változása következté�
ben — néhány évi NB I- es sze�
replés után — hosszú évekig az

A Soproni Postás Sportkör 
1945- ben alakult, lelkes sport�
emberek kezdeményezésére. 
Először egy, majd több szakosz�
tállyal működött.

A soproni postások sportköre 
fokozatosan fejlődött. De szak�
osztályainak, a természetjárók�
nak, tekézőknek, labdarúgók�
nak, a tömegsportban résztve�
vőknek és természetesen a ko�
sarasoknak mindez csak úgy 
volt lehetséges, hogy mindig él�
vezték a gazdasági vezetők és a 
társadalmi szervek támogatá-

NB II- ben játszottak á postáslá�
nyok. Tulajdonképpen már 
mintegy öt éve az NB II nyuga�
ti csoportjának első öt helye�
zettje között szerepeltek, de 
mindig hiányzott az a kis több�
let, ami a feljebbjutáshoz kellett 
volna.

Az 1987 — 88- as bajnoki év�
ben azonban azzal az elhatáro�
zással léptek mindig pályára, 
hogy csak győzni szabad, s a cél 
a nemzeti bajnokság I. osztálya. 
A bajnokságot követő rájátszá�
sok során a csapat 7 győzelem�
mel és 3 vereséggel második�
ként jutott egy osztállyal fel�
jebb. Ezt az eredményt a Mol�
náráé Kubicsek Zsuzsa, Fűzi 
Gyöngyi, Fodor Katalin, Fehér 
Edit, Kása Emília, Csuka Me�
linda, Mihocza Ildikó, Magosi 
Zsuzsa, Papp Zsuzsa, Cseke 
Tünde, Katona Andrásné, 
Czimbó Ágnes felállású csapat 
tagjai érték el, Gábor Csaba 
edzői és Németh Emil szakmai 
vezetése mellett.

Hargitai László
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