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A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

A szervezet-korszerűsítés nem mehet 
a foglalkoztatási biztonság rovására

1989 a Magyar Postánál is a je�
lentős szervezeti és működésbeli 
változások éve, amelyek egyszer�
re — ha nem is azonos módon és 
mértékben — érintik a 70 ezer 
embert foglalkoztató nagyvállalat 
dolgozóit és a lakosságot. E válto�
zásokról rendszeresen tájékoztat�
juk tagságunkat. Legutóbb la�
punk áprilisi számában Doros 
Béla általános elnökhelyettes vá�
laszolt a szervezeti- működési 
rend korszerűsítésével összefüg�
gő kérdésekre.

Szakszervezetünk elnöksége 
legutóbb június 1- jei ülésén fog�
lalkozott ezzel a témakörrel. Meg�
hallgatta és megvitatta dr. Udva�
ri László közlekedési, hírközlési 
és építésügyi minisztériumi ál�
lamtitkár tájékoztatóját a Magyar 
Posta államigazgatási, hatósági 
státusának megszüntetésével 
kapcsolatos szervezési és szerve�
zeti intézkedésekről, továbbá a 
Magyar Posta szervezeti átalakí�
tásának koncepciójáról.

Az államtitkár tömören ismer�
tette azt a csomagtervet, amely�
nek rendeltetése: gyorsított üte�
mű felzárkózással az ezredfordu�
lóra behozni több évtizedes elma�
radásunkat a távközlás terén, s 
egy korszerű információs infrast�
ruktúrát létrehozni.

E csomagterv része a 2000- ig 
szóló távközlésfejlesztési prog�
ram, amelynek kidolgozása most 
folyik; az új posatatörvény, mely�
nek tervezete várhatóan még az 
idén az országgyűlés elé kerül; 
végül a posta szervezeti- működé�
si rendjének átalakítása, korsze�
rűsítése, amely két fő részből áll: 
az államigazgatási és hatósági 
funkciók elkülönítése a postától, 
illetve a postának mint önálló vál�
lalatnak az átszervezése az 
országgyűlés által elfogadott tár�
sasági, valamint átalakulási tör�
vény alapján.

Az államtitkár aláhúzta, hogy 
az elnökségi ülés elé terjesztett 
írásos tájékoztatókat egyelőre 
még munkaanyagként kell kezel�
ni. A minisztériumi kollégium 
május 9- én úgy határozott, hogy a 
szervezeti átalakítás döntés- előké�
szítő munkálatait július végéig, a 
konkrét alapítási munkákat pedig 
szeptember végéig kell befejezni. 
Igaz, hogy nincs kormányhatáro�
zat a Magyar Posta vállalati szer�
vezetátalakításának 1990. január 
1- jéig történő kötelező végrehaj�
tására, de Udvari László úgy fo�
galmazott, hogy a posta vezetői 
felelősen vállalták ezt a határidőt, 
melyet a minisztérium — a mun�
kaprogram teljesítése esetén — 
zökkenőmentesen megvalósítha�
tónak tart.

Lesz-e elég idő?

Az elnökségi ülés résztvevői kö�
zül többen is megkérdőjelezték 
ezt az állítást, tekintettel az át�
szervezés bonyolultságára és az 
ehhez rendelkezésre álló idő rö�
vidségére. Olyan kritikai észrevé�
tel is megfogalmazódott, hogy no�
ha öt hónap már eltelt az évből, 
az információhiány miatt fokozó�
dik a bizonytalanság és az aggó�
dás azon dolgozók körében, akik 
a postánál a hírközléssel kapcso-
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közlés felzárkóztató fejlesztése. 
A hazai erőforrások szükségesek 
ugyan, de nem elegendőek a fel�
zárkóztatáshoz; a külföldi tőke vi�
szont csak akkor „száll be” a ha�
zai távközlési infrastruktúra fej�
lesztésébe, ha abban üzletet lát. 
Ezért elengedhetetlen a távközlés

leválasztása a többi postai tevé�
kenységtől és önálló üzletté alakí�
tása. Az elképzelések szerint a 
távközlési hálózat fejlesztésére 
részvénytársaságot hoznak létre, 
jelentős külföldi tőke bevonásá�
val.

Minden ágazat legyen működőképes

latos államigazgatási, hatósági 
feladatokat látják el.

Az államtitkár megköszönte a 
hatósági csoportokkal kapcsola�
tos felvetéseket, és ígéretet tett 
arra, hogy még júniusban orszá�
gos értekezletre hívják össze a 
postánál hírközlési hatósági mun�
kakört betöltő dolgozókat, akik�
nek részletes, pontos tájékozta�
tást adnak a munkájukat és sze�
mélyüket érintő kérdésekről. Le�
szögezte, hogy az átszervezés 
nem okozhat egzisztenciális gon�
dokat a hatósági feladatot ellátó 
postai dolgozóknak, s hogy a Ma�
gyar Postánál megszerzett jogo�
sítványaikat, kedvezményeiket az 
új hatósági szervezetbe magukkal 
hozzák. Külön is kiemelte, hogy a 
minisztérium meg kívánja oldani, 
hogy az új hírközlési és frekvenci�
agazdálkodási szervezet munka�
társainak jövedelmi viszonyai ne 
romoljanak a postánál elért szint�
hez képest.

A posta vállalati szervezetátala�
kításának céljával és értelmével 
kapcsolatban az államtitkár 
hangsúlyozta, hogy ha nem te�
remtik meg a postán belül a sza�
bad vállalkozás feltételeit, ha 
nem tárják szélesre a kaput a mű�
ködőtöké és az új technika előtt, 
akkor nem lehetséges a hazai táv�

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
megszűnik a postán belüli úgyne�
vezett keresztfinanszírozás; min�
den szolgáltatási alágazat vagyo�
nát és költségvetését szétválaszt�
ják, ami a racionális, piaci elvek 
szerint működő gazdálkodás alap-  
feltétele. A postai vagyon objek�
tív szakértői felmérése és szétvá�
lasztása dönti majd el, hogy me�
lyik tevékenység nyereséges, il�
letve működőképes, s melyik szo�
rul központi támogatásra.

Az államtitkár reagált arra a jo�
gos aggodalomra is. hogy mi lesz 
a klasszikus postai szolgáltatás�
sal, az ott dolgozó tízezrekkel, hi�
szen eddig e terület fejlesztését is 
a távközlés nyereségéből finanszí�
rozták, s ez az idén megszűnik. 
Egyetértett azzal a szakszervezeti 
állásponttal, hogy a postaszolgá�
lat működőképességét biztosítani 
kell. Ehhez az államnak részt kell 
vennie a klasszikus postai alap�
szolgáltatások finanszírozásában, 
de valószínű, hogy ezek tényleges 
költségének csak egy részét tudja 
magára vállalni a költségvetés, s 
a terhek másik részét a fogyasz�
tókra hárítják. Az önálló szerve�

zetként működő távközlésfejlesz�
tés és klasszikus postaforgalom 
mellett a műsorszórás szervezeti 
hovatartozása ma még eldöntet�
len, pedig az államtitkár szerint a 
fejlett ipari országokban ez a te�
vékenység nagyobb üzleti lehető�
ségeket jelent, mint a dinamikus 
távközlés. Elképzelhető, hogy a 
műsorszórás önálló üzleti vállal�
kozás lesz, de Udvari László úgy 
fogalmazott, hogy egyelőre ehhez 
csak szakemberek vannak — a 
vállalkozók még hiányoznak.

Az államtitkár szólt a kiemelt 
távközlés- fejlesztési program szá�
mára szükséges közgazdasági 
környezet megteremtéséről is, 
hozzátéve, hogy még nem szüle�
tett meg a kormányzati döntés a 
programról és annak szervezeti 
és financiális feltételeiről. A dina�
mikus telefonfejlesztést elsősor�
ban adókedvezménnyel, kedvez�
ményes feltételeket biztosító hi�
telpolitikával és az import- libera�
lizálást támogató vámpolitikával 
lehet megvalósítani. Ezek az esz�
közök ugyanis pótolhatják a ko�
rábbi ingyenes költségvetési hoz�
zájárulást a telefonfejlesztéshez.

Végleges döntés előtt 
testületi vélemény

Az elnökség vita után, kénysze�
rűen tudomásul vette a miniszté�
rium és a Magyar Posta közös elő�
terjesztését, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az átszervezés szakaszairól, 
még a döntés előtt, a konkrét 
anyag elkészülte után a központi 
vezetőség azt megtárgyalja. Az 
érintett dolgozók áthelyezésének 
előkészítéséről pedig folyamato�
san — időben és érdemben — tá�
jékoztassák az érintetteket, mert 
csak így lehet megteremteni a 
normális munkahelyi körülmé�
nyeket és fenntartani a folyama�
tos, zökkenőmentes postai munka 
feltételeit. (Természetesen la�
punkban erről is beszámolunk. 
A szerk.)

Az elnökség egyetértett Gri-  
csemé Heszky Enikő főtitkár 
azon megállapításával, amely sze�
rint az egész postai átszervezés 
célja és eredménye csakis az le�
het, hogy az új, korszerű szerve�
zet és a hatékonyabb működés a

mainál jobb szolgáltatást nyújt�
son az ügyfeleknek, s egyúttal 
emberibb ■ munkakörülményeket 
teremtsen a postás dolgozóknak, 
megtartva a postás dolgozók szer�
zett jogait, s foglalkoztatási biz�
tonságát.

Ezért nem szabad sem volunta�
rista, sepa meggondolatlan módon 
az 1990. január 1- jei határidőhöz 
mindenáron ragaszkodva végre�
hajtani az átszervezést, hanem 
csakis oly módon, hogy az ne ve�
szélyeztesse a zökkenőmentes 
postai és távközlési szolgáltatáso�
kat, a lakosság normális ellátását. 
Ennek érdekében a Postások 
Szakszervezete továbbra is figye- . 
lemmel kíséri és véleményezi a 
Magyar Posta szervezetátalakítá�
sának előkészítő munkálatait, és 
ezután is jelezni fogja a menet 
közben felmerülő gondokat, prob�
lémákat. javasolva azok meg�
nyugtató megoldását.

F.S.

Kedves Postások, 
Szaktársak!

Valamennyien tudjuk, hogy ez az év jelentős változást I 
hoz életünkben. Örültünk annak, hogy a posta több évtize-  [ 
des erőfeszítése után végre az állam, a kormány is felis-  I 
merte a hírközlés, és ezen belül a távközlés népgazdasági | 
fontosságát, s ma már sokan úgy fogalmaznak, hogy a kor-  I 
szerű távközlési infrakstruktúra kiépítése elengedhetetlen I 
előfeltétele a gazdaság további fejlődésének. Ha az ezred-  | 
fordulóra országunk információs rendszere nem zárkózik : 
fel legalább a közepesen fejlett európai országok szintjé-  ; 
hez, akkor nem következhet be gazdasági megújulás.

S
ajnos, a kormány felismerése akkor következett be, j 
amikor az ország gazdasági tartalékai kimerültek, az : 
államkassza üres, sőt óriási adósságokkal terhes. 1 

Ezért tényként kell tudomásul vennünk, hogy a távközlés-  
fejlesztés kiemelt 10 éves programjának megvalósításához 
nemcsak a korszerű technikát és technológiát kell nyugat�
ról megvennünk, de a fejlesztési forrás egy részét is csak 
külföldi tőkebevonással lehet megszerezni. Ehhez oldani 
szükséges a postai és távközlési tevékenység állami mono-  í 
póliumának egy részét is. Ezt fogalmazza meg a készülő új 
postatörvény, mely várhatóan a decemberi ülésszakon ke�
rül a parlament elé.

Mindezekhez már megkezdődött, és jelenleg is folyamat�
ban van a Magyar Posta átszervezése. Első ütemben ez év 
január 1- jétől a postai és távközlési tevékenységek irányi-  j 
tója, a hatósági és államigazgatási feladatok ellátásával 
együtt a Közlekedési, Hírközlési és Építési Minisztérium 
lett. Ezzel megszűnt a Magyar Posta ágazati önállósága, ja�
nuár 1- jétől csak vállalati feladatokat lát el. A vállalati fel�
adatok új, a társasági és átalakulási törvény által nyújtott 
lehetőségeket is kihasználó szervezeti formákra a postai 
középszervek ez év május 31- ig tehettek javaslatokat. Je�
lenleg készül a Magyar Posta Központjában a részletes, a 
konkrét szervezeti megoldásokat is tartalmazó javaslat.

A postai változásokkal egyidejűleg folyamatban van a 
szakszervezeti munka megújítása, a tagság érdekképvise�
letét és érdekvédelmét határozottabban ellátó szervezeti és 
működési formák kialakítása.

vtizedeken át igényeltük és harcoltunk azért, hogy a 
postai és távközlési infrastruktúra — beleértve a 
postások munkakörülményeit is — fejlesztésére a 

nemzeti jövedelmből lényegesen többet fordítsanak, minél 
előbb szűnjön meg az évszázados technikák alkalmazása. 
Most is támogatnunk kell a technikai fejlődést, de ugyan�
ilyen fontos a technikát üzemeltető postások élet-  és mun�
kakörülményeinek fejlesztése is. Nincs olyan korszerű 
technika, mely jó szolgáltatást tudna nyújtani felkészült, 
hozzáértő, a szakmáját szerető és á munkája társadalmi ér�
tékének megfelelően fizetett postások nélkül.

Nekünk nem lehet mindegy, hogy a változások hogyan 
érintik a ma itt dolgozókat, hogyan befolyásolják munka�
helyi és foglalkoztatási biztonságukat, keresetüket. Csak 
olyan változásokat támogathatunk és fogadhatunk el, ame�
lyek a technikai fejlesztéssel egyenrangúnak tekintik a 
postás dolgozók helyzetének javítását is. Ezt fogalmazta 
meg szakszervezetünk központi vezetősége a félidős ta�
pasztalatokat értékelő 1988. október 18- i ülésén.

Szakszervezetünknek eddig egy munkáltatói partnere 
volt, a Magyar Posta. Az ez évi változásokkal, de főleg a jö�
vőre várhatóan életbelépő monopóliumoldásokkal, a hír�
lapterjesztés kereskedelmi tevékenységgé válásával ez a 
helyzet jelentősen megváltozik. Célunk valamennyi postai, 
távközlési és hírlaptevékenységet végző munkavállaló ér�
dekképviseletének és érdekvédelmének az ellátása, függet�
lenül attól, hogy a Magyar Posta, vagy más vállalat dolgo�
zója.

Erre kell felkészülnünk most, amikor új alapszabályun�
kat kialakítjuk.

S
zakszervezetünk 1945- ben a tagság kezdeményezésé�
re alakult meg, munkavállalói dolgozói igény volt az 
egységes Postás Szakszervezet létrehozására. Ma, 

amikor a gazdasági, társadalmi változások felgyorsultak, 
kialakulóban van a piacgazdaság, a határozott, hatásos ér�
dekvédelemhez rendkívül fontos a postás egység megőrzé�
se. Erős érdekvédelmet csak az egységben, az összetartás�
ban levő erő tud képviselni, főleg akkor, amikor a dolgozók 
foglalkoztatási és létbiztonságát kell megőrizni.

így érhetjük csak el, hogy a postai, távközlési dolgozók 
— a postások — érdekeit a kormányzati és munkavállalói 
szervek kénytelenek legyenek figyelembe venni és ne 
játszhassák ki egyik réteget a másik ellen. De ugyanilyen 
fontos az is, hogy egyes szakmai terület speciális érdekei 
határozottabban jelenjenek meg a szakszervezeti munká�
ban is.

Egyetlen szakszervezeti tagról sem akarunk lemondani, 
mindent megteszünk azért, hogy a postások foglalkoztatási 
és létbiztoságát megőrizzük. Ezért javasoljuk, hogy szak-  
szervezetünk váljon szövetséggé. Olyan szövetséggé, 
amelynek szervezeti felépítése illeszkedik a posta kialakuló 
új szervezeteinek konkrét megoldásaihoz, biztosítva a 
munkáltatói- munkavállalói kapcsolatrendszert, másrészt 
nyitott minden, a postai és távközlési tevékenységbe belé�
pő új vállalkozás munkavállalói előtt. Azt akarjuk, hogy 
sem a postai, sem a távközlési, és az ezekhez csak kapcso�
lódó területeken tevékenykedő dolgozót ne érhessen mun�
kavállalói jogaiban hátrány. Mindenki élhessen a szerve�
zett dolgozókat megillető jogokkal, illetve védelemmel.

A  szakszervezeti választásokat csak a posta szervezeti 
rendjének ismeretében és az új munkahelyi kollek�
tívák kialakulása után lehet indítani. Ekkor már a 

tagság által megvitatott, és elfogadott ideiglenes alapsza�
bállyal kell rendelkeznünk. Tehát a lapunk 3—4. oldalán 
közölt alapszabály még csak tervezet. A javaslat a dolgo�
zók kezdeményezésére, önszerveződésére épít. El kell érni. 
hogy ne lehessen döntéseket hozni az érintett tagság nél�
kül. s hogy a döntések nagy része a tagság aktív közremű�
ködésével az alapszervezetekben és a munkahelyi közössé�
gekben szülessen meg. Ezért a most vitára bocsátott alap�
szabály- tervezet sok új. eddig ismeretlen szerveződési for�
mára ad lehetőséget, több új fogalmat, működési változást 
tartalmaz.

Együttes gondolkodással, párbeszéddel, vitával kell ki�
alakítanunk a nekünk, postásoknak legjobban megfelelő 
alapszabályt, olyat amely egyszerre teremti meg az egyes 
szakmai, területi érdekek érvényre jutását, és az egységes, 
erős szakszervezeti szövetség előnyeit is.

E gondolatok jegyében hívunk valamennyi postás dolgo�
zót párbeszédre, közös gondolkodásra.

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!



Törődjünk többet egymással!

Látogatóban Bulgáriában
A Bolgár Postai és Távközlési Dolgozók Szakszervezeti Szö�

vetségének meghívására május 22- től 26- ig kéttagú tanulmányi 
delegáció járt Bulgáriában. Utunk célja a testvérszakszervezet 
szövetségi rendszerben történő működésének, valamint szociál�
politikai és egészségvédelmi tevékenységének tanulmányozása 
volt.

A szövetségi rendszerre való 
áttérés Bulgáriában komoly 
változást eredményezett a szak-  
szervezet életében. Az új rend�
szerben két fő területet fog át 
egy- egy titkár. Az egyik terület 
a társadalmi fejlődés, ezen be�
lül a szociálpolitikai, a munka-  
védelmi, a jogi és a nemzetközi 
témákat öleli fel, míg a másik 
nagy csoportba a gazdasági fej�
lődés, ezen-  belül a tervezés, a 
munkaverseny, a kutatás és 
munkabér kérdései tartoznak.

A szakszervezeti szövetség�
hez 207 alapszervezet tartozik, 
50 ezres tagsággal. A területen 
48 vállalat működik. Minden 
alapszervezet 1- 1 fő képviselőt 
delegál a legfelsőbb testületbe, 
ahol általában évente 4- 6 kül�
döttgyűlést tartanak. A küldött-  
gyűlésen kívül működik egy 13 
tagú végrehajtó bizottság és 
egy ellenőrző bizottság is. 
A tagdíj 50 százaléka marad az 
alapszervezeteknél, 25 százalé�
ka a központé, 15 százaléka a 
területi szerveknél marad; 10 
százalékot kap az országos szö�
vetség.

Az utóbbi években előtérbe 
kerültek a szociális problémák 
megoldására tervezett intézke�
dések, de nagyon intenzív mun�
ka folyik a szakszervezeten be�
lül a gazdagági kérdésekkel, a 
szervezési feladatokkal, a kuta�
tási tevékenységgel és a dolgo�
zók bérkérdéseivel kapcsolat�
ban.

A szociálpolitika fejlesztésére 
programot készítettek.
A szociálpolitikával külön bi�
zottság is foglalkozik, ahol kü�
lönböző döntések születnek a 
célok megvalósítására. E bizott�
ság elnöke a gazdasági vezető�
ség részéről Nickolsi Stanev 
miniszterhelyettes — aki fogad�
ta delegációnkat is, s akinél ér�
dekes és hasznos tárgyalás folyt 
— az elnöki posztot pedig a 
szakszervezet titkára, Atanas 
Mladenev tölti be.

A szociálpolitika célokat a 
gazdasági lehetőségekhez és a 
dolgozók jogos igényeihez, 
vagyis az életkörülmények javí�
tásához igazítják. A kitűzött 
programban fontos szerepet 
kap a postás szolgálati lakások 
és szövetkezeti lakások építése. 
Két postásház már felépült, két 
ház építése pedig folyamatban 
van, de a tanácstól is kapnak 
500 lakást a postás dolgozók 
számára. Szófiában 15 000- en 
dolgoznak a postánál, közülük 
500- nak nincs önálló lakása. 
1993- ig tervezik a postai és táv�
közlési dolgozók lakáskérdésé�
nek megoldását, amelyet nem�
csak lakásokkal, hanem külön�
böző kölcsönökkel is segítenek. 
Erre 1 százalékos kamatot szá�
mítanak fel, szemben az állami 
kölcsön 35 százalékos kamatá�
val.

1650 üdülői férőhely felépíté�
sét tűzték ki célul 1994—95- ig.

Az ehhez szükséges területtel 
és az anyagi erőforrással (54 
millió leva) rendelkeznek, az 
építkezés már több helyen meg�
kezdődött.

Az elnöki tájékoztatót köve�
tően a tárgyalásba bekapcsoló�
dott a posta, a távközlés és a rá�
dió- , televízióműsor- szórás terü�
letén dolgozó területi, illetve 
alapszervi szakszervezeti elnö�
kök (a mi titkári funkciónknak 
megfelelő) egy csoportja és a 
központi apparátus munkatár�
sai.

A tanulmányi delegáció veze�
tője, Kánya Gyula kv- titkár tá�
jékoztatta a vendégeket a ma�
gyar politikai és gazdasági élet 
főbb kérdéseiről, valamint a 
Postások Szakszervezetének 
tervezett változásairól, a szövet�
ségi rendszerre való áttérés 
szükségességéről. A továbbiak�
ban a bolgár kollégák dús szak�
mai programokat szerveztek.

Látogatást tettünk a szófiai 
Telefonkombinátban, ahol szé�
les körű eszmecsere folyt szak�
mai és szakszervezeti kérdések�
ről egyaránt. A béren kívüli jut�
tatásoknál megemlítették, hogy 
a postai és távközlési dolgozók 
ingyenes telefonimpulzust kap�
nak, amelynek mértéke függ a 
postán eltöltött szolgálati évek 
számától. Ez a kedvezmény a 
postásnyugdíjasokat is megille�
ti.

Összegzésként elmondható, 
hogy utunk hasznos és eredmé�
nyes volt. A bolgár Postai és 
Távközlési Dolgozók Szakszer�
vezeti Szövetsége nagy érdeklő�
dést mutat a mi szakszervezeti 
tevékenységünk iránt is.

Németh Istvánná

Az elnökség június 1- jei ülé�
sén dr. Udvari László közleke�
dési és építésügyi államtitkár 
előterjesztésében tárgyalta 
A Magyar Posta államigazgatá�
si hatósági státusának meg�
szüntetésével kapcsolatos szer�
vezési és szervezeti intézkedé�
sek, valamint a Magyar Posta 
vállalati szervezetének átalakí�
tási koncepciója című anyago�
kat. (Lásd bővebben az 1. olda�
lon.)

Ezt követően a testület tájé�
koztatást hallgatott meg a Ma�
gyar Filatélia Vállalat munkájá�
ról, az ott dolgozók élet-  és 
munkakörülményeinek alaku�
lásáról. Az elnökség egyaránt

dicséretesnek és követendőnek 
ítélte meg a vállalat szakmai és 
szakszervezeti vezetőségének 
tevékenységét. A dolgozók élet-  
és munkakörülményeit javító 
intézkedéseket a vállalatnál a 
nagy körültekintés és az ember-  
központúság jellemzi. Külön fi�
gyelemre méltó a dolgozók la�
kásépítését, vásárlását támoga�
tó rendszer.

A budapesti üzem- egészség�
ügyi szolgálat működéséről, a 
dolgozók üzemorvosi ellátásáról 
szóló anyag vitájában többek 
között elhangzott az esély-  
egyenlőség megteremtésének 
fontossága a különböző egész�
ségügyi szolgáltatások igénybe�
vételénél. Hangsúlyozták e szol�

gáltatások nagyobb propagan�
dájának szükségességét.

Az elnökség megállapította, 
hogy az elmúlt időszakban a 
posta jelentős anyagi erőfeszíté�
seinek eredményeként szélese�
dett az üzemegészségügyi háló�
zat, kialakult a szakrendelési 
rendszer. A vita során felvető�
dött egy központi postai rende�
lőintézet létesítésének a szüksé�
gessége. A testület hangsúlyoz�
ta, hogy szükség van az objek�
tív és a szubjektív feltételek 
összhangjának a megteremtésé�
re. Fel kell készülni arra a hely�
zetre is, ha az állam esetleg 
visszavonul az üzemegészség�
ügy területéről.

Az Országos Társadalombiz�
tosítási Tanácsról készült tör�
vényjavaslat társadalmi vitájá�
nak összegzését a testület egy�
hangúlag elfogadta.

M. F.

M iről ír a  J e lz ő ?
„Nem az alternatívok bontják 

meg a mozgalom egységét — 
olvashatjuk a Jelző júniusi szá�
mában —, hanem az a tény, 
hogy a SZOT és az ágazatok 
csak beszélnek a megújulásról, 
de nem akarnak valóban vál�
tozni.” Ez a megállapítás egy 
nagyvállalat információs jelen�
téséből való. A következő pedig 
egy ágazatéból: „ . . . Az egyre 
súlyosbodó megélhetési gon�
dok, a végsőkig feszült légkör, 
az elbizonytalanodás, a fellelhe�
tő anarchia eló'bb- utóbb az ut�
cára viszi az embereket, amely 
rendkívül súlyos következmé�
nyekkel járó megmozdulások�
hoz, összetűzésekhez vezethet.” 
„Itt a tagság beszél” a címe an�
nak a válogatásnak, amely tar�
talmazza a fenti idézeteket, az 
alapszervezetek, a megyék, az 
ágazatok jelzéseit.

„Merre tovább, szakszerve�
zet ?” — kérdezi tanulmánya cí�
mében Dr. Baka András, a TU-  
DOSZ elnöke, aki az alapok�
mány- tervezet munkálatainak 
tapasztalatai alapján szakszer�
vezet- politikai kérdésekről és a 
politikai intézményrendszer 
korszerűsítéséről fejti ki véle�
ményét. Beszél a múlt is a ..Do�
kumentumok" című összeállí�
tásban. amely az 1956. október

26. és december 19- e közötti idő�
szakból ismertet szakszervezeti 
programokat, határozatokat, 
felhívásokat, jegyzőkönyveket. 
Elgondolkodtatóan tanulságos 
olvasmány az ötvenhatos doku�
mentum, különösen, ha össze�
vetjük egy mai, friss — a SZOT 
és a kormány legutóbbi találko�
zójáról szóló — jegyzőkönyv-  
részlettel, amelynek olvasása�
kor szinte személyes résztvevői 
lehetünk Nagy Sándor és Né�
meth Miklós, Nyikos László és 
Halmos Csaba, Sándor László 
és Kemenes Ernő vitáinak, 
kompromisszumos megállapo�
dásainak.

Folytatódik a lapban a politi�
kai kultúráról szóló eszmecse�
re. Az élénk disputa a Jelző áp�
rilisi számában kezdődött Ágh 
Attila vitaindítójával. A koráb�
bi számban Gombár Csaba po�
litológus, Fricz Tamás szocioló�
gus és Borbély Szilvia szak-  
szervezeti kutató mondta el 
gondolatait, most pedig Csepeli 
György szociálpszichológus, 
Szunyogh Szabolcs újságíró és 
Főcze Lajos, a Vegyipari Dolgo�
zók Szakszervezetének főtitká�
ra szól hozzá ehhez az aktuális 
és fontos témakörhöz.

Ezzel a kérdéskörrel rokon az 
a beszélgetés, amelyet Kardos

István folytatott Vitányi Iván�
nal és Szabó Miklóssal. Az 
előbbi az Új Márciusi Front 
céljairól, tevékenységéről, az 
utóbbi pedig a Szabad Demok�
raták Szövetségének koncepció�
járól, szándékairól, törekvései�
ről nyilatkozik. Ez az interjú ré�
szét képezi annak a sorozatnak, 
amelyet a folyóirat januári in�
dulásától kezdve a szerkesztő�
ség tudatosan szervez és gon�
doz az alternatív szervezetek 
megismerése céljából. Arról pe�
dig, hogy mit akarnak az 
MSZMP reformkörei, Kerényi 
Györgynek, a Bács- Kiskun me�
gyei reformkörök szervezőjének 
friss hangú írásából tájékozód�
hatunk részletesebben. Ugyan�
csak érdeklődésre tarthat szá�
mot Fóti Péter cikke az érték�
rendetlenségről és Dr. Kleeberg 
László — környezetvédelmi tár�
gyú — reflexiói az alkotmány-  
tervezethez.

E rövid, vázlatos ismertetés 
után döntse el a Kedves Olvasó, 
érdemes- e kézbe venni a Jelző 
júniusi számát, hasznosnak lát�
szik- e figyelemmel kísérni a 
magyar szakszervezetek elmé�
leti, társadalom-  és szakszerve�
zetpolitikai folyóiratát.

Kárpáti Sándor

A vezetői szoba üres
Nyugodt, megfontolt ember 

Kardos Imre. Szeme sarkában 
mindig bujkál egy kis huncut�
ság, egy csipetnyi emberi mo�
soly. Mintha komolyságából ki�
kacsintana. Fiatal ember. Né�
hány hónap múlva még csak 60 
éves lesz. És itt a „még 
csak”- on van a hangsúly. Ő 
ilyen. Egy életútnyi tapasztalat 
adta komolyság és mellette fia�
talos lelkesedés, tenni akarás, 
állandó belső izzás.

1989. május 1. alkalmából a 
Szakszervezeti Munkáért kitün�
tetés arany fokozatával ismer�
ték el több évtizedes politikai 
oktatói tevékenységét. A Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság 
kaposvári gócerősítőjének a ve�
zetője. Megbízását 1985- ben 
kapta. Közvetlen vezetőjének 
megítélése szerint vezetői mun�
kája magas színvonalú. De a 
vezetői szoba üres . . . Tanács�
kozásokra használják. Kardos 
Imre nem foglalta el. Maradt 
korábbi asztalánál csoportveze�
tői között. Nem szerénységből, 
így látja célszerűnek. Munka�
stílusának alapja ugyanis a kol�
lektivitás. Döntéseit vezetőtár�
saival együtt hozza meg — 
ugyanakkor kinek- kinek meg�
adja a maga területén az önálló�
ságot. Vezetői, beosztottai és 
partnerei egyaránt tisztelik, be�
csülik szakmai tudásáért, em�
beri és vezetői kvalitásáért.

Kiegyensúlyozott, elégedett 
ember. Pedig életét a véletlenek 
sorozata irányította, de megta�
lálta önmagát.

— Érettségi után — kitűnő 
eredménnyel — az orvosi egye�
temre jelentkeztem — mondja 
—, de még felvételizni sem hív�
tak be. Rossz volt a káderla�
pom. Özvegy édesanyám nevén 
ugyanis szerepelt néhány hold 
föld, és ez 1950- ben nem volt jó 
ajánlólevél.

A felemelt ötéves terv bele�
szólt életútjába. Az országnak

sok mérnökre volt szüksége. Je�
lentkezett a Budapesti Műszaki 
Egyetemre. 1954- ben villamos-  
mérnökként szerzett diplomát. 
Az Állami Elhelyező Bizottság a 
postához küldte.

— A postáról nem sokat tud�
tam. Egyetemi éveim alatt egy�
szer tanulmányi kirándulást tet�
tünk a lakihegyi adóhoz. Az pe�
dig sok ismeretet nem adott. De 
ha már posta, szerettem volna 
— emlékeim alapján — valame�
lyik adóhoz kerülni. Erre nem 
volt mód. Kaposvárra küldtek 
az erősítőállomásra. Ez volt első 
munkahelyem. Nem is lett 
több. Ma is itt dolgozom.

— Bizony, Kaposvár messze 
volt Kőrösladánytöl, a szülőfa�
lutól. Messze Szeghalomtól, a 
diákévek városától és Buda�
pesttől is, ahol az egyetemi éle�
tet éltem. Elég nehezen szok�
tam meg itt. Minden idegen 
volt. De ez a szép dunántúli vá�
roska befogadott, és én is elfo�
gadtam, megszoktam és meg�
szerettem. Szülőfalumból köve�
tett feleségem is: itt neveltük fel 
gyermekeinket.

A neveló'munkát, mások taní�
tását, ismereteinek átadását ha�
mar megtalálta. Jó közösségbe 
került, még volt szakmai fejlő�
désre is lehetősége. Kollégáit, 
munkatársait tanulásra ösztö�
nözte. (Minden munkatársa 
érettségizett, technikusi okleve�
let szerzett. És ebben neki is 
nagy érdemei vannak.)

— A matematikában és a fi�
zikában sokat segítettem nekik. 
Példákat adtam fel, és ha meg 
tudták oldani, fizettem egy 
fröccsöt. Nem éppen követendő 
pedagógia, de sikerült elérni, 
hogy munka mellett tanuljanak 
a kollégáim. Szakszervezeti 
megbízást 1958- ban kaptam 
először. Azóta folyamatosan töl�
tök be különböző tisztségeket.

Propagandistafeladatokkal 
1961- ben találkoztam először. 
A párt kért fel — akkor még 
pártonkívüliként. 25 éven ke�
resztül folyamatosan tevékeny�
kedtem szemináriumvezető�
ként. Két alkalommal Lenin-  
emlékplakettet kaptam.

1975- ben a tszb melletti agitá-  
ciós és propagandabizottság 
tagja lettem, majd 1980- ban a 
vezetője. Ma is a politikai okta�
tást és a tisztségviselői képzést 
Irányítom. Mindig arra töreked�
tem, hogy az oktatáson keresz�
tül a politika jusson el minden 
emberhez. Azokhoz is, akiket

munkájuk elszakít a közvetlen 
lehetőségektől, gyakran az írott 
és az elektronikus sajtótól is. 
A technika kínálta lehetőséget 
igyekeztem kihasználni. Példá�
ul a szakszervezeti oktakásokat 
szolgálati vonalon közvetítettük 
olyan állomásokra, ahol csak 
1- 2 ember dolgozott. Ezt a mód�
szert alkalmaztuk a propagan�
disták felkészítésében is. A Bu�
dapesten elhangzott előadást 
tartalék rádiómodulációs, vagy 
közvetítővonalakon továbbítot�
tuk a vidéken dolgozó propa�
gandistáinkhoz.

Örül a kitüntetésnek. Büszke 
rá. Úgy érzi, megbecsülték a 
munkáját. Szerencsés ember�
nek tartja magát. Azt csinálhat�
ta, amit szeretett és szeret csi�
nálni. Szereti az embereket. 
Mint vezető is, mint propagan�
dista is foglalkozhat velük, tö�
rődhet gondjaikkal, örülhet örö�
meiknek, és amit nagyon fon�
tosnak tart — gazdagíthatja tu�
dásukat, ismereteiket, életüket. 
Szereti szakmáját, amely állan�
dóan megújul, fejlődik. Örömet 
talál benne. Szűkebb munkahe�
lyének, a Kaposvári Gócerősítő 
Üzemnek szocialista brigádja 
1988. évi munkája alapján a 
Posta Kiváló Brigádja címet, a 
nagyobb kollektíva a Pécsi Át�
viteltechnikai gócüzem pedig 
Élüzem címet kapott május 
1- jére.

— Műszaki mivoltomat, ve�
zetői munkámat mindig össze 
tudtam egyeztetni társadalmi 
megbízásaimmal, közéleti tevé�
kenységemmel. Szakszervezeti 
munkám mellett a Marxiz�
mus— Leninizmus Esti Egyete�
men tanítok és népi ellenőrként 
is dolgozom. A szakmai és tár�
sadalmi munka jól megfér az 
életemben. Kiegészítik egymást 
és engemet is gazdagabbá tesz�
nek.

— Terveim szerint még egy 
évet dolgozom. Készülök a 
nyugdíjaséletre. Ha szükség 
lesz rám, továbbra is szívesen 
segítek. Talán több időm lesz 
végre olvasni is. Ezen a téren 
sok pótolnivalóm van. Három 
unokám is nagyon várja, hogy a 
papa megjavítsa az elromlott já�
tékokat. A hobbikertben is min�
dig sok a gaz.

A kitüntetéshez, az elmúlt év�
tizedekhez gratulálunk, és to�
vábbi sikeres életutat kívánunk 
Kardos Imrének!

Harmat István

Nem rendszeres jövedelem adóelőlege
A szakszervezeti álapszervek-  

től kapott múlt havi 
információkban ismét találkoz�
tunk olyan észrevételekkel, 
amelyekben a dolgozók a nem 
rendszeres jövedelmek adóelő�
leg- levonásának módját, a kifi�
zetés idejét sérelmezik. Nem 
tartják helyesnek azt a gyakor�
latot, amikor:

•  a postaszervek a nem 
rendszeres prémiumból, juta�
lomból a kifizetéskor nem von�
nak adóelőleget. Azt utólag, a 
havi rendszeres jövedelem adó�
előlegével egyidejűleg vonják 
le. így előfordul, hogy a dolgozó 
a bérfizetéskor lényegesen ke�

vesebb rendszeres nettó jövede�
lemhez jut;

•  egyes postaszervek a ki�
tüntetéskor nem adják át az az�
zal járó jutalmat, mondván, 
hogy azt az 5- i bérfizetéskor fo�
lyósítják.

Mindkét eset szélsőséges eljá�
rás, s nem is felel meg sem a 
törvényben, sem a miniszterta�
nácsi rendeletben foglaltaknak. 
A törvény szerint „a kifizető az 
általa kifizetett összegből adó�
előleget köteles vonni”. Vagyis: 
nem lehet fizetni adóelőleg le�
vonása nélkül.

A második esetben — véle�
ményünk szerint — az érdekelt

A romló egészség és az egészségügyi ellátás kérdését tárgyalta 
Debrecenbe kihelyezett ülésén a nőbizottság

postaszervek nem értelmezik 
helyesen a munkagazdasági 
szakosztály útmutatójának a 
bérfizetés rendjére vonatkozó 
részét. Ez az útmutató azt 
mondja, hogy a hónap 5- ét kö�
vetően csak a teljesítménybér�
ben foglalkoztatottak hó végi 
teljesítménye után járó munka�
bért lehet folyósítani. Az eze�
ken kívül más munkakörben, il�
letőleg más okból nem lehet hó�
nap közben az 5- i bérfizetést 
korrigálni. A kifizetéssel járó 
jutalmat — úgy gondoljuk — 
nem lehet az 5- i fizetés korrigá�
lásának tekinteni.

Hogyan kell a nem rendsze�
res juttatásokból (nem havi pré�
miumokból, jutalmakból, év vé�
gi részesedésből stb.) adóelőle�
get vonni? A minisztertanácsi 
rendelet szerint: az ilyen jöve�
delmet hozzá kell adni az előző 
havi rendszeres jövedelem 
12- szereséhez, majd meg kell 
állapítani ezen összeg adóját. 
A kiszámított adót csökkenteni 
kell az előző havi rendszeres jö�
vedelem után levont adóelőleg�
gel. A különbözet a nem rend�
szeres jövedelmet terheli.

Ha a magunk számára csak 
tájékoztatóként szeretnénk 
megtudni, hogy egy adott nem 
rendszeres jövedelemből meny�
nyi is kerül a zsebünkbe, egy�
szerűbben is kiszámíthatjuk. 
Általában mindenki tudja, hogy 
rendszeres havi jövedelme alap�
ján mennyi lehet az éves jöve�
delme. E jövedelem melyik adó�
sávba tartozik. A nem rendsze�
res jövedelem adója itt kezdő�
dik.

Tóth Pálné
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A szövetség egységes szervezetbe tömöríti — 
szövetségi szerveződés alapján — a postai és 
távközlési tevékenységet végzőket, illetve a 
postai és távközlési tevékenységhez kapcsoló�
dókat, vagy közelálló munkavállalókat. Az egy�
mással érdekközösséget vállaló dolgozók alap�
szervezeteket hoznak létre, amely létrejöhet 
postai és távközlési vállalatoknál, társaságok�
nál, egyesületeknél (a továbbiakban alapszer�
vezet, illetve munkáltató).

A szövetség tagja lehet minden tagszervezet, 
ezen kívül olyan alapszervezet — amely nem 
tud tagszervezethez kapcsolódni (a továbbiak�
ban együttesen tagszakszervezet), amely igény�
li és vállalja a szövetség működtetését, továbbá 
elfogadja a szövetség alapszabályában foglalta�
kat.

Általános meghatározások, 
rendelkezések

A szakszervezeti szövetség neve

O Postai és Távközlési Dolgozók Szakszerve�
zeti Szövetsége, vagy

O Postai és Távközlési Dolgozók Demokrati�
kus Szakszervezeti Szövetsége vagy 

O Postások Szakszervezeti Szövetsége.
(A továbbiakban szövetség.)

A szövetség székhelye

Budapest XIV., Cházár András utca 13.
A szövetség jogi személy, tevékenységét az 

alapszabály szerint önállóan fejti ki.

A szövetség alapelvei
1. Az önszerveződés elve

A szövetséget olyan tagszakszervezetek al�
kotják, amelyek a munkavállalók szabad társu�
lásával jönnek létre. Elismerve ezzel a munka-  
vállalók azon jogát, hogy a munkahelyeken 
szakszervezetet alakíthatnak, a munkáltató 
azon szervezeteinél, ahol a munkáltatói jogokat 
gyakorolják és döntési jogkörük van. Azonos te�
rületek horizontálisan is hozhatnak létre érdek-  
közösséget.

2. Az önrendelkezés és az önálló képviselet
A szövetség az önálló, önként társult szak�

mai. foglalkozási tagszakszervezetek nyitott 
szervezete. Az alapszabályban rögzített szerve�
zeti, működési, anyagi önállóságon túlmenően 
teljes véleménynyilvánítási és akciószabadság 
van.

Érdekérvényesítési mechanizmusukat egy�
mástól függetlenül, a szakma sajátosságainak 
megfelelően alakítják ki és érvényesítik. A tag�
ság érdekképviseletét az alapszervezetek önál�
lóan látják el. A tagozatok más szervezetekkel, 
tagozatokkal önállóan tartanak kapcsolatokat, 
kötnek szövetséget, lépnek akcióegységre.

3. A demokratikus választás és képviselet

A tagságot minden fórumon az alapszerveze�
tek által közvetlenül választott tisztségviselők, 
illetve az alapszervezetek delegáltjaiból álló 
szövetségi testületek képviselik. A testületek 
vezető tisztségviselőit közvetlenül, nyílt vagy 
titkos szavazással választják meg. A szakszer�
vezeti testületek mindegyike képviseleti testü�
let, irányító funkcióik nincsenek.

Az alapszervezetek többsége által hozott ha�
tározatok a szövetség szerveire kötelező érvé�
nyűek. A tagszervezetek ugyanakkor megfelelő 
önállóságot garantálnak a szövetségi szervek�
nek és képviselőiknek a meghatározott felada�
tok megoldásához. (Lásd a szövetség szervei�
nek jog-  és hatáskörét.)

4. A tagszakszervezetek egyenjogúsága és a ki�
sebbség autonómiája

A szövetség tagszakszervezetei egyenjogúak. 
Szövetségi határozat, állásfoglalás konszenzus�
sal (közmegegyezéssel, egyhangú döntéssel) 
vagy többségi, illetve minősített többségi dön�
téssel hozható.

Konszenzussal (közmegegyezéssel) dönt
— a kongresszus az 1., a 2., a 11. és a 12. 

pontban szereplő kérdésekben;
— a szövetségi tanács az 1., a 3., a 4. és a 10. 

pontban szereplő kérdésekben.
Többségi döntéssel hoz határozatot
— az előzőekben fel nem sorolt összes többi 

kérdésben.

5. Önállóság, felelősség

A szakszervezetek a munkavállalók által lét�
rehozott szeivezetek. így minden munkahelyen 
önállóan gyakorolják a törvényekben, a jogsza�
bályokban és a kollektív szerződésekben meg�
határozott jogokat.

A megválasztott, illetve delegált testületi ta�
gok kizárólag annak a testületnek tartoznak fe�
lelősséggel, amelyet képviselnek.

6. A nyilvánosság elve

A munkavállalói érdekek feltárása, egyezte�
tése és érvényesítése a tagság akaratának meg�
felelően, a nyilvánosság előtt, a közvélemény 
beavatásával történik.

A nagyobb horderejű kérdésekben el kell ér�
ni, hogy a szakszervezeti vélemény, álláspont 
már a döntés előkészítése során megjelenjen.

A szövetség célja
A szövetséget alkotó szakszervezeti tagság, a 

munkavállalók társadalmi, gazdasági, szociális 
és kulturális érdekeinek átfogó védelme és 
megfelelő képviselete a cél.

Feladata
Országos jelleggel:
0  a szakszervezeti egység és erő létrehozásáé�

val támogatni tagszakszervezeteinek érdek-  
érvényesítő harcát, ellátni a tagszakszerve�
zetek védelmét;

0  megteremteni, illetve fennntartani a tagság�
nak nyújtandó jogi, szociális és kulturális 
szakszervezeti szolgáltatásokat;

0  a tagság életszínvonalának védelme, emelé�
se;

O a munkavállalók jogainak védelme és bőví�
tése;

•  a postás szellemi és kulturális hagyomány 
és örökség megőrzése, terjesztése;

•  a szakszervezeti élet nyilvánossága és nyi�
tottsága;

•  az egyenlőség és a partneri kapcsolatok 
megteremtése és fenntartása a tagszakszer�
vezetek között;

9  a szakszervezeti szolidaritás érdekében a 
nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és szer�
vezése.

Kapcsolatrendszere
A szövetség tagja a Magyar Szakszervezetek 

Demokratikus Szövetségének. A szövetségbe 
való be- , illetve kilépésről, a tagsággal járó kö�
telezettségek és jogok vállalásáról, a kongresz-  
szus dönt.

A szövetség együtt kíván működni azokkal a 
szakszervezetekkel, vagy más társadalmi szer�
vezetekkel, amelyek tevékenységükkel közvet�
lenül vagy közvetve segítik a tagság érdekvé�
delmét. Az együttműködés egy- egy akcióra 
vagy hosszabb időszakra egyaránt kiterjedhet. 
Az együttműködésről és annak tartalmáról a 
felsőszintű testületek döntenek.

A szövetség a politikai pártoktól függetlenül 
végzi tevékenységét, velük való kapcsolatait a 
tagság érdekeinek megfelelően alakítja.

A szövetség a KÖHÉM- mel, valamint a pos�
tai és távközlési vállalatokkal, társaságokkal, 
egyesületekkel tagsága érdekében törekszik az 
együttműködésre.

A szakszervezet elvárja a felelősségteljes, a 
dolgozók érdekeit figyelembe vevő irányítást, 
ugyanakkor fenntartja jogát a mozgalom jogo�
sítványainak maradéktalan érvényesítésére.

Működési elvei
A szövetség működési és döntési mechaniz�

musát a közmegegyezésre (konszenzusra) való 
törekvés és a szolidaritás alapelvei hatják át.

Közmegegyezés

A döntésben részt vevők egy- egy kérdésben 
egyhangúlag, teljes egyetértésben döntenek.

A szolidaritás

A szolidaritás a szakszervezeti mozgalom tör�
ténelmileg kialakult alapértéke. Ezen elv lénye�
ge, hogy a döntésekben érdektelen, vagy ellen-  
érdekelt szervezetek saját érdekeik pillanatnyi 
háttérbe szorításával támogatják más szerveze�
tek érdekérvényesítő törekvéseit.

Döntési mechanizmusok

„A” változat

Határozatképesség: ha a szavazásra jogosul�
tak %- e jelen van az ülésen (100 fős testület ese�
tén 75 fő).

Konszenzus: a jelenlevők egyhangú szavaza�
ta.

Minősített többség: a szavazásra jgosultak 
%- ának szavazata (100 fős testület esetén 67 fő).

Egyszerű többség: a szavazásra jogosultak 
több mint felének a szavazata (100 fős testület 
esetén 51 fő).

..B" változat

Határozatképesség: ha a szavazásra jogosul�
tak %- a jelen van az ülésen (100 fős testület ese�
tén 67 fő).

Konszenzus: a jelenlevők egyhangú szavaza�
ta.

Minősített többség: a jelenlevők, szavazásra 
jogosultak %- ának szavazata (100 fős testület 
esetén minimum a 67 fő %- a, azaz 45 fő).

Egyszerű többség: a jelenlevő, szavazásra jo�
gosultak több mint felének a szavazata (100 fős 
testület esetén a 67 fő 50 százaléka - I- 1 fő, azaz 
35 fő).

Az alapszervezet tagsága
Tag lehet:
■ aki a postai és távközlési tevékenységet vég�

ző vállalatoknál, illetve a postai és távközlési 
tevékenységhez kapcsolódó, vagy ahhoz kö�
zel álló társaságoknál (rt., kft. stb.) egyesüle�
teknél munkaviszonyban áll;

■ szakmunkástanuló, technikumi, szakközép�
iskolai tanuló;

■ felsőoktatási intézmény hallgatója;
■ postai és távközlési szövetséghez tartozó 

munkahelyekről ment nyugdíjba;
■ olyan munkanélküli, aki utolsó munkaviszo�

nyában a postánál, vagy a postához kapcso�
lódó intézményeknél, társaságoknál, egye�
sületeknél munkavállalóként a szakszerve�
zet tagja volt;

■ aki elfogadja a szövetség alapszabályát és az 
alapszervezet működési szabályzatát.

Az itt nem szabályozott egyéb esetekben az 
alapszervezet dönt a tagsági viszonyról. -

A szakszervezeti tag jogai, 
kötelességei

Joga

— véleményét szabadon kinyilvánítani, a kö�
zösség érdekében személyesen fellépni, 
vagy képviselők útján javaslataival, észre�
vételeivel, beadványaival, panaszával 
alapszervezetéhez, vagy akár közvetlenül 
felsőbb szakszervezeti fórumhoz fordulni,

— minden szakszervezeti tag választó és vá�
lasztható bármilyen szakszervezeti tiszt�
ségre,

— a döntéstől eltérő véleményét nyilvános�
ságra hozni küldötteket választani (dele�
gálni) és visszahívást kezdeményezni, a 
szövetség testületéibe a választási határo�
zat szerint,

— az érdek- képviseleti és érdekegyeztető 
munkában, valamint a szövetség szervei�
nek munkájában részt venni, a szövetség 
által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezmé�
nyeket, juttatásokat igénybe venni,

— a dolgozók csoportjait, illetve a dolgozók 
összességét érintő ügyekben képviselni a 
dolgozókat a kollektív szerződés megköté�
sénél,

— ellenőrizni és segíteni a dolgozók jogainak 
és érdekeinek az érvényesítését, 
munkaviszonnyal kapcsolatban a dolgo�
zók érdekeit sértő intézkedéseivel szem�
ben,

— kezdeményezni a jogszabályok módosítá�
sát, új jogszabályok alkotását.

Kötelessége
— a szövetség alapszabályával és az alap�

szervezet működési szabályzatával össz�
hangban a szövetség tevékenységét támo�
gatni,

— a szövetséggel és az abban tömörült tag�
szakszervezetekkel a szolidaritás elvének 
megfelelően együttműködni,

— a szövetség határozatait gyakorlati tevé�
kenysége során figyelembe venni, a köz-  
megegyezéssel kialakítottakat érvényesí�
teni,

— a tagdíjat fizetni.

A tagság megszűnik

— a tag önkéntes kilépésével.
— a tagdíj fizetésének megtagadásával.
— az alapszabállyal vagy a működési sza�

bályzattal ellentétes magatartással (testü�
leti határozattal).

A szövetség szervezeti 
felépítése

Alapszervezet
A szakszervezet alapegysége az egymással 

érdekközösséget alkotó és vállaló tagok, illetve 
csoportjaik szakmai, vagy munkahelyi közössé�
ge. Az érdekközösség kialakítható szakmán�
ként, foglalkozásonként, illetve a munkahelyi 
szervezet alapján.

Az alapszervezet határozza meg az érdekkö�
zösségek (csoportok, tagozatok) kialakításának 
módját és biztosítja működésük feltételeit. 
Önállóan határozza meg az alapszervezet szer�
vezetét, testületéit, mely lehet:

— érdekközösség: a legkisebb szervezeti 
egység (pl. a jelenlegi bizalmicsoport), mely lét�
rejöhet: szakmánként, foglalkozásonként, réte�
genként (társadalmi réteg), szakmai szervezet�
hez (munkahelyhez) kötődően;

— taggyűlés: a közvetlen demokrácia gya�
korlásának módja, amelyen valamennyi szak-  
szervezeti tag részt vesz;

— érdekközösségek testületé: képviseleti de�
mokrácián alapszik, amelyen a szakszervezeti 
tagok képviselői vesznek részt;

— kombinált testület: résztvevőinek állandó 
tagjain kívül az adott témához kötődően részt 
vehetnek a témában érintett területi szakszer�
vezet tagjai szavazati joggal,

— szakszervezeti bizottság: operatív, szer�
vező, érdekegyeztető testület,

— gazdálkodást ellenőrző bizottság: a gaz�
dálkodást és a pénzügyi munkát folyamatosan 
ellenőrző testület.

Az alapszervezetek jogai 
és kötelességei

Az önálló költségvetésű alapszervezetek jo�
gosultak dönteni:
— az alapszervezet szervezeti felépítéséről 

(struktúra), létrehozásáról, a testületek jo�
gairól és kötelességeiről,

— a szakszervezeti érdekszövetséghez való 
csatlakozásról, képviseletről (megyei, terüle�
ti, országos szinten),

— a szervezet működéséhez szükséges anyagi�
akról, a hozzájárulásról,

— a tagdíjrészesedés felhasználásáról.
Az alapszervezetek kötelességei:
— az alapszabállyal összhangban a szolidaritás 

elve alapján a szövetség tevékenységét tá�
mogatni,

— a szakszervezet ajánlásait, állásfoglalásait 
gyakorlati tevékenysége során figyelembe 
venni, közmegegyezés esetén (konszenzus) 
végrehajtani.

Szakszervezeti középszervek
Az egy munkáltatóhoz tartozó alapszerveze�

tek szakszervezeti középszervet hoznak létre. 
Ezáltal érhető el a munkáltatóval szembeni 
partner szakszervezeti képviselet.

Szakszervezeti középszerv létrejöhet: alapí�
tással vagy csatlakozással.

Jogai

— képviselni tagságát a tagszakszervezet és az 
országos szövetség testületéiben — ezekbe 
küldötteit (saját működési szabályzata sze�
rint) delegálni (megválasztani) és visszahív�
ni,

— részt venni a tagszakszervezet és szövetség 
munkájában a döntéshozatalban,

— a tagszakszervezet és a szövetség testületéi�
nek napirendjére javaslatot tenni,

— véleményét a tagszakszervezet és a szövet�
ség valamennyi fórumán kifejteni.

— választott képviselői útján ellenőrizni a tag- ' 
szakszervezet és a szövetség működését és 
tisztségviselőinek tevékenységét,

— kezdeményezni tagszakszervezet kizárását, 
a szövetség tisztségviselőinek visszahívását.

— igényelni, hogy ügyében, érdekeinek védel�
mében és érvényesítésében a tagszakszerve�
zet és a szövetség testületéi eljárjanak,

— az alapszabály és a működési szabályzat 
szerint tagságukat képviselve részt venni az 
érdekek feltárásában, egyeztetésében, érvé�
nyesítésében.

Kötelességei

— munkájában minden körülmények között a 
tagság véleményére alapozni.

— betartani saját működési szabályát és a szö�
vetség alapszabályát,

— a szövetség működéséhez anyagilag is hoz�
zájárulni.

Dönt

— a csatlakozó szervezetek és tagságuk jogai�
ról, illetve kötelességeikről, az általuk kidol�
gozott működési szabályzat alapján.

— saját szakszervezeti testületéiről.
— arról, hogy a képviselet ellátására az alap�

szervezetek. tagozatok ügyeinek intézésére 
— saját költségvetésének terhére — milyen 
szakapparátust alkalmaz.

— a területi szövetséghez való csatlakozásról.

Megszűnik:

— ha az alapszervek a tagszakszervezeti szö�
vetséget (érdekszövetséget) felbontják.

— ha az alapszervek úgy döntenek, hogy a kö�
zépszervi működtetés nem indokolt.

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

Szövetségi
tagszakszervezetek

A szövetséget alkotó alapszervezetek és kö�
zépszervek tagszakszervezeteket hoznak létre a 
partner gazdasági szervezetnek megfelelően 
(pl. távközlési postaforgalmi stb.). A tagszak�
szervezetek szakmai szövetségi rendszerben 
működnek; hozzájuk önálló tagozatok is csatla�
kozhatnak. A tagszakszervezetek szervezeteit, 
azok jog-  és hatáskörét, illetve kötelességeit a 
létrehozó szervezetek határozzák meg.

A szövetség lehetséges 
országos testületéi 

és szervezetei

I. kongresszus,
II. szövetségi tanács,
III. elnökség,
IV. szövetségi titkárság,
V. gazdálkodást ellenőrző bizottság,
VI. szövetségi egyeztető bizottság,
VII. szakértők tanácsa (alkalmi munkabizott�

ság).
I. kongresszus

A kongresszus a tagszakszervezetek szövet�
ségének legmagasabb szintű képviselete. Lét�
számarányosan, választással, illetve delegálás�
sal jön létre a képviselet elve alapján.

Hatásköre:
Dönt:

1. a szövetség megalakulásáról, szervezeteiről 
és létszámáról,

2. a Magyar Szakszervezetek Demokratikus 
Szövetségéhez való csatlakozásról,

3. a két kongresszus között végzett munka el�
fogadásáról,

4. a szövetséghez tartozó vagyonról és annak 
kezeléséről,

5. a tagszakszervezetek felvételéről és kizárá�
sáról,

6. a szövetségi elnöki és elnökhelyettesi tiszt�
ségekről (állandó vagy más funkcióval 
együtt, rotációs alapon ellátandó tisztség),

7. a szakszervezeti tagsági díjjal kapcsolatos 
alapvető elvekről, és a szövetségi hozzájáru�
lásról,

8. az össz- szövetségi kongresszusi képviselet�
ről,

9. a szövetségi politika fő irányairól és elvei�
ről,

10. a kongresszus elé kerülő indítványokról, 
panaszokról,

II. a gazdálkodás és a költségvetés alapelvei�
ről.

12. az alapszabály elfogadásáról és módosításá�
ról.

A szakszervezeti választások 
főbb elvei

A szakszervezetek általános szerveződési elve a 
szövetségi elv. (Szövetség: közös cél érdekében 
való egyezség együttműködésre.)
Ezen elv alapján léphetnek szövetségre a postai 
és távközlési vállalatok, társaságok, egyesüle�
tek dolgozói.
A szövetséget alkotó szervezetek — az alapsza�
bályban meghatározottak értelmében — egyen-  
lőek és önállóak.

A választások célja

A hatékonyabb érdekvédelem, érdekképviselet 
megvalósítására új szervezet kialakítása szük�
séges. Ehhez elengedhetetlen a tagsággal foly�
tatott széles körű eszmecsere, a tagság aktív 
részvétele.
A Postások Szakszervezete ideiglenes alapsza�
bályának megfelelően fel kell készülni teljes kö�
rű szakszervezeti választásokra.

Általános elvek

A szakszervezeti választások szabályának meg�
alkotásában. a lebonyolítás és kiértékelés mód�
jában a tagság meghatározó szerepének érvé�
nyesülnie kell. A választásoknál széleskörűen 
kell alkalmazni a közvetlen választás elvét. 
Ennek megfelelően célszerű érvényesíteni:
•  minden szakszervezeti tag választó és vá�
lasztható.

Megválasztja (variációk):
„A” — a főtitkárt,

— a főtitkárhelyetteseket vagy titkárokat,
— a gazdálkodást ellenőrző bizottságot 

(géb),
— a szövetségi egyeztető bizottságot 

(szeb);

„B” — a főtitkárt,
— a főtitkárhelyetteseket vagy titkárokat,
— a szövetségi tanácsot,
— a geb- et,
— a szeb- et;

„C” — a főtitkárt,
— a főtitkárhelyetteseket vagy titkárokat,
— a szövetségi tanácsot,
— az elnökséget,
— a geb- et,
— a szeb- et.

A kongresszus működése
A kongresszus összehívására legalább 4- 5 

évenként kerül sor. Rendkívüli kongresszus 
hívható össze, ha a kezdeményező tagszakszer�
vezetek a tagságnak legalább az Vi- át képvise�
lik, vagy azt a kezdeményező tagszakszerveze�
teknek legalább 14- a kéri.

A két kongresszus közötti időszakban össze�
hívható rendkívüli kongresszuson a küldöttek a 
megelőző kongresszusi mandátummal vesznek 
részt. Az esetleges kimaradók és visszahívottak 
helyettesítéséről az őket megválasztok gondos�
kodnak.

A kongresszus összehívását legalább három 
hónappal előbb kell meghirdetni.

A kongresszus teljes jogú résztvevői:
— a tagszervezetek által megválasztott kül�

döttek,
— a szövetségi tanács tagjai, valamint
— a géb és a szeb tagjai.

II. szövetségi tanács

Két kongresszus között a szövetség leg�
főbb érvényesítő, egyeztető, állást foglaló és 
képviseleti testület.

A szövetségi tanácsa tagjai a tagszakszerve�
zetek által választott, vagy delegált küldöttek, 
valamint a főtitkár, főtitkáfhelyettesek vagy tit�
károk.

A tagok száma:
a) változat: 800 tag után egy fő, de minden 

tagszakszervezetet legalább 1 fő képviseljen.
b) változat: 600 tagonként egy képviselő, de 

minimum egy fő.
c) változat: a középszervezetek és a tagszak�

szervezetek titkárai.
A szövetségi tanács ülésein meghívottként 

rendszeresen részt vesz a géb és a szeb elnöke.

Hatásköre:
Dönt:

1. az új tagszakszervezetek felvételéről, vala�
mint a szeb által előterjesztett kizárásokról,

2. a hatáskörébe tartozó személyi kérdések�
ben,

•  a választásokat demokratikusan, nyílt (eset�
leg többes) jelöléssel, titkos szavazással az egy�
szerű többség elve alapján kell lebonyolítani,
•  a vezető tisztségre — a tagság igényének 
megfelelően — élni kell a többes jelölés lehető�
ségével.
A megválasztott tisztségviselő az őt megválasz�
tó szakszervezeti tagságnak, illetve testületnek 
tartozik felelősséggel. Ebből következően vá�
laszthatóságuk, visszahívhatóságuk saját hatás�
körükbe tartozik.

Előkészítés és lefolytatás

A választói értekezleten a választókon túlmenő�
en részt vesz:
— valamennyi választott tisztségviselő,
— a jelölőbizottság javaslata alapján, akiket a 
tagság jelölt,
— akiket a választásokkal kapcsolatban felada�
tokkal bíztak meg.
A választásokat egy-  vagy kétszakaszos formá�
ban lehet végrehajtani, a helyi adottságok függ�
vényében a tagság döntése alapján.
A választásokat lehetőleg munkaidőn kívül, 
vagy a legkisebb munkaidőkieséssel kell meg�
tartani.

A választásokra létre hozható 
bizottságok

Jelölést végző személy, illetve bizottság, szava�
zatszedő bizottság, mandátumvizsgáló bizott�
ság, szakszervezeti politikát összegző bizott�
ság.

3. a kongresszus, illetve a rendkívüli kong�
resszus összehívásáról,

4. a szövetségi sztrájkról,
5. a szövetség éves gazdálkodásáról és költ�

ségvetéséről,
6. a szövetség vagyonának kezeléséről,
7. az országos szövetségi szintű kollektív ke�

retszerződésről,
8. az apparátus létszámáról, a szövetség mű�

ködési szabályzatáról,
9. a szövetség nemzetközi tevékenységének 

főbb elveiről és irányairól.
10. a szövetség éves programjának elfogadásá�

ról és végrehajtásáról.

Beszámoltatja az elnökséget a szövetségi ta�
nács két ülése között végzett munkáról.

Állást foglal a napirenden levő legfontosabb 
kérdésekben.

III. elnökség

A  szövetségi tanács két ülése között a szö�
vetségi szakszervezeti képviseletet az elnökség 
látja el. Létszáma maximum 25. Állandó tag a 
főtitkár és a főtitkárhelyettesek vagy titkárok. 
A többi képviselőt a szövetségi tanács tagjaiból 
választják (vagy delegálják), úgy, hogy megle�
gyen:
— a tagszakszervezeti,
— a szakmai és
— a foglalkozási képviselet.

IV. szövetségi titkárság

Az elnökség két ülése között az operatív fel�
adatok ellátása a szövetségi titkárság feladata.

Képviseletet csak a szövetségi tanács vagy az 
elnökség megbízása alapján láthat el. Munkájá�
ról az elnökség soros ülésén részletesen beszá�
mol.

A szövetségi titkárság tagjai:
— a szövetségi főtitkár,
— a tagszakszervezetek titkárai,
— a tagszakszervezetekhez nem kapcsolódó 
alapszervezetek képviseletében 1 fő.

V. gazdálkodást ellenőrző bizottság

Feladata a szövetség gazdálkodásának, 
pénzügyeinek folyamatos ellenőrzése. Tevé�
kenységéről rendszeresen tájékoztatást ad a 
szövetségi tanácsnak és beszámol a kongresz-  
szusnak.

Tagjai a szövetség tagszakszervezeteinek 
képviselői. A géb elnökét, titkárát és tagjait a 
kongresszus választja. (Javasolt létszám: 7.)

VI. szövetségi egyeztető bizottság

Feladata a szövetségi alapszabály szerinti 
működés ellenőrzése, valamint a szövetség tag�
szakszervezetei között felmerülő vitás kérdé�
sekben az egyeztetés.

Az alapszabályban foglalt kötelezettségek 
megsértése esetén kezdeményezi a szövetségi 
tanács felé a tagszakszervezet kizárását. Tevé�

A választások előkészítésekor jelölést végző 
személyt, vagy jelölőbizottságot kell választani, 
legalább 30 nappal a választói értekezlet előtt. 
A jelölőbizottságok a tagsággal folytatott széles 
körű beszélgetések alapján alakítsák ki javasla�
taikat, és azt hozzák nyilvánosságra a választás 
előtt legalább 10 nappal.
A jelölőlistára az kerülhet fel, aki jelöltként 
nyílt szavazással az 50 százalék+1 szavazatot 
megkapta.

Az értekezlet napirendje

1. Valamennyi testület vezetője rövid áttekin�
tésben beszámol a végzett munkáról.
2. A szakszervezeti szervek és tisztségviselők 
megválasztása.

A választás érvényessége

„A" változat
A választói értekezlet akkor határozatképes, ha 
a szavazásra jogosultak 3/4- e jelen van. (100 fős 
testület esetén 75 fő.)
Megválasztottnak az tekinthető, aki legalább 50 
százalék+1 szavazatot kapott. (100 fős testület 
esetén 51 szavazat.)
„B" változat
A választói értekezlet akkor határozatképes, ha 
a szavazásra jogosultak 3/4- e jelen van. 
Megválasztottnak az tekinthető, aki a jelenle�
vők szavazatainak legalább az 50 százalékát + 1 
szavazatot kapott. (100 fős testület esetén mini�
mum 39 szavazat.)

kenységéről évente tájékoztatást ad a szövetsé�
gi tanácsnak és beszámol a kongresszusnak. El�
nökét és tagjait a kongresszus választja. (Java�
solt létszám: 7.)

VII. szakértők tanácsa

Bármelyik testület feladatainak ellátására 
egy- egy meghatározott témára alkalmi szakér�
tői tanácsot működtethet.

A szövetség működésének 
pénzügyi feltételei

A pénzgazdálkodás feladata a szövetség za�
vartalan működésének a segítése. A szövetség 
pénzügyi alapja a tagszakszervezetek hozzájá�
rulásaiból, vállalkozásból, támogatásból, vala�
mint egyéni és közösségi alapítványból áll.

A szövetség pénzügyi szerve takarékos, költ�
ségérzékeny vállalkozói magatartással töreked�
jen a szövetségi vagyon gyarapítására.

A tagdíjon kívüli valamennyi bevételt teljes 
egészében a tagság szociális, kulturális és spor�
tolási igényének kielégítésére kell felhasználni.

A szövetség tagszakszervezeteinél a szakszer�
vezeti díj mértéke a főfoglalkozású munkavi�
szonyból származó mindenkori bruttó havi ke�
reset, illetve táppénz 1 százaléka. Azok a szak-  
szervezeti tagok, akiknek a keresete nem éri el 
a személyi jövedelemadó fizetésére megállapí�
tott összeg határát, 0,8 százalék tagdíjat fizet�
nek. Ettől eltérő, alacsonyabb, állandó összegű 
tagdíjat fizetnek a nyugdíjasok, a gyeden, gye�
sen levők, a jogfenntartók, a szakmunkástanu�
lók és az egyetemi hallgatók. A munkanélküli�
ek, a munkanélküli segélyben részesülők 5 fo�
rint tagdíjat fizetnek.

Az alapszervezetek a tagdíjbevétel 50 száza�
lékával és az egyéb tagok teljes tagdíjával önál�
lóan gazdálkodnak, és a tagságnak tartoznak 
felelősséggel. A fennmaradó tagdíj a szövetségi 
— alapszervezeten kívüli — érdek- képviseleti, 
érdekvédelmi tevékenységhez szükséges, 
amelynek felosztásáról a kongresszus dönt.

A tagszakszervezetek hozzájárulásukat a szö�
vetség működéséhez havonta utalják át a szö�
vetség központjába.

A kizárt vagy kilépett tagszakszervezetek ad�
dig az időpontig fizetik tagdíjukat, ameddig a 
kizárás vagy kilépés hatályba nem lép. (Kizárás 
esetén a tagszakszervezet jogai a fellebbezés el�
bírálásáig szünetelnek, így célszerű a hozzájá�
rulás fizetését a fellebbezés elbírálásáig szüne�
teltetni.)

Az alapszabály mellékletében szükséges rög�
zíteni a megalakuló szövetség közös induló va�
gyonát, rendelkezni az oszthatatlan vagyon�
részről.

A szövetség a Postások Szakszervezetének 
jogutódja, és így rá egységesen átszáll annak 
meglévő vagyona.

Érvénytelen:

O ha a felsoroltak valamelyikének nem tesz�
nek eleget, továbbá, ha a szavazólapon több. 
vagy kevesebb név van feltüntetve,

O ha a szavazólapból nem tűnik ki világosan, 
hogy kire adták a szavazatot,

O ha az érvényes szavazatok száma nem élte 
el a szavazásra jogosultak 2/3- át.

A választói értekezletről jegyzőkönyvet kell ké�
szíteni, és azt a következő választásokig meg 
kell őrizni. A szavazócédulákat a választásokat 
követő 14. napig kell megtartani.

Választások időigénye
*

alapszervezeti szinten: 2 hónap,

középszervi és tagszakszervezeti szinten:
1 hónap,

szövetségi szinten: 2 hónap,

szövetségi kongresszus: 2 hónap.

Postások Szakszervezetének 
Elnöksége

Felkérjük kedves olvasóinkat, hogy az itt kö�
zölt tervezeteket tanulmányozzák és beszéljék 
meg. Észrevételeiket, javaslataikat alapszerve�
zetük útján vagy közvetlenül juttassák el a 
Postások Szakszervezetének szervezési és ká�
derosztályához. (Szerkesztőség)

Az ideiglenes választási szabályzat
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Elsősegély
A PSE Egressy úti pályáján a 

közelmúltban rendeztük meg 
az első országos postás elsőse�
gélyversenyt.

A Posta Szociális Hivatal 
üzemegészségügyi csoportja és 
a vöröskeresztes szervezete ál�
tal megrendezett verseny elvi�
ekben már tavaly is létezett. 
Ugyanis a tavalyi egészségügyi 
hetek egyik eseménye lett vol�
na, de akkor az érdeklődés szin�
te teljes hiánya miatt nem ke�
rülhetett rá sor. Csupán a Posta 
Járműtelep és a PSZH jelentke�
zett akkor részvételi szándék�
kal. Annál nagyobb volt az örö�
münk az idén, ugyanis szá�
munkra is meglepő módon 
nyolc csapat vett részt a verse�
nyen, amelyen 3 fős csapatok 
indultak. Elméleti kérdéseket 
kellett megválaszolni és gya�
korlati feladatokat megoldani. 
A verseny 5 állomásból állt, az

újraélesztéstől az égési sérülés 
ellátásáig minden feladat fellel�
hető volt, amely az alapfokú el�
sősegélynyújtó tanfolyam tan�
anyagában szerepel.

Minden résztvevő csapat 
megérdemli, hogy a nevét meg�
említsük. íme: Posta Járműte�
lep, Szegedi Postaigazgatóság

(3 csapat), Miskolci Postaigaz�
gatóság, Posta Javítóüzem, Bu�
dapest 62- es postahivatal, Pos�
ta Szociális Hivatal.

A verseny szakmai tanulsá�
ga, hogy az elsősegélynyújtók 
elméleti tudása lényegesen na�
gyobb, jobb, alaposabb, mint a 
gyakorlati.

Váczi Márta

Postásareok

Akinél nincs 
lehetetlen

Nem volt könnyű időpontot 
találni arra, hogy egy órára le�
üljek beszélgetni Kozák Gézá�
val, a Rádió-  és Televíziómű�
szaki Igazgatóság üzemviteli 
osztálya tévéműsorszóró cso�
portjának vezetőjével. Amikor 
végre sikerült összejönnünk, 
mentegetőzve ecsetelte éppen 
tegnap egy meghibásodott an-  
tennatápvonal- rendszer lesze�
relésén és javításán dolgozott 
több kollégájával együtt, s eh�
hez a team összeállítását, a fel�
készülést végezte előző héten, 
ezért húzódott találkozónk. 
Ilyenkor kifulladásig dolgoz�
tunk, mondta, mert nem mind�
egy, hogy a sugárzást mikor 
tudjuk maradéktalanul, jó mi�
nőségben ismét biztosítani. Az 
ismerkedő mondatok során Ko�
zák szaktárs tudomására hoz�
tam, hogy azért szeretném be�
mutatni a Postás Dolgozó olva�
sóinak, mert a róla szerzett in�
formációk alapján, mint műsza�
ki értelmiségi, ha szükséges, a 
kemény fizikai munkától sem 
riad vissza, s ez már számos 
üzemzavar- elhárítást eredmé�
nyezett, illetve nagyobb üzem�
kieséstől akadályozta meg a té�
vénézőket. Szakmai munkája 
mellett elismert szakszervezeti 
tevékenységet is végez.

Kozák Géza 58 éves (ez nem 
látszik rajta), napbarnított, 
egészséges kinézetű, erős kéz-  
szorítású, határozott ember. 
Kérdéseimre rövid, lényeget 
tartalmazó válaszokat ad.

Megtudom, hogy Ártándon 
született, paraszti családból 
származik, 20 éves koráig föld�
művesként dolgozott. Életében 
a nagy fordulatot a katonaság 
hozta. A tényleges katonai szol�
gálata alatt rádióműmesteri 
tanfolyamot végzett, s ekkor je�
gyezte el magát a rádiótechni�
kával, a híradástechnikával. 
Amikor leszerelt, és katonatár�
sa ajánlatára a mai igazgatóság 
elődjénél jelentkezett munkára, 
levizsgáztatták és azonnal fel�
vették. Rövidesen rádióműsze-  
rész- tanfolyamra iskolázták be, 
ahol szakmunkás- bizonyítványt 
szerzett. Ezzel a bizonyítvány�
nyal és a közben megszerzett 
gimnáziumi érettségivel később 
elvégezte a Puskást, majd 20 
éves igazgatósági gyakorlat 
után a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskolán szerzett diplomát. 
Közben természetesen a mű�
helyből is előbbre lépett, az 
üzemviteli osztályra került, a té�
véműsorszóró csoportba beosz�
tottként, majd 1965 óta a cso�
port vezetője. A szakmai felada�
tokról így szólt:

— Az igazgatóság üzemviteli 
osztálya szervezi, irányítja a rá�
dió-  és tévéműsorszórást, és az 
egyéb szolgáltatások egy részét

is. Csoportom közvetlen felada�
ta a tévéadás biztosítása, bele�
értve a tévéátjátszó adók és az 
antennarendszerek működteté�
sét is. Ez közelebbről annyit je�
lent, hogy az adók üzemelteté�
sén keresztül a jó minőséget, a 
karbantartások elvégeztetését 
is biztosítjuk, s a nagyobb 
üzemzavarok elhárításában is 
közreműködünk. Esetenként, 
mivel nagyobb a műszerpar�
kunk, szükség szerint helyszíni 
méréseket végzünk, és az adók 
precízebb mérésében és beállí�
tásában is közreműködünk. 
Feladatunk persze — s ezzel 
kezdődik tulajdonképpen a 
munkánk — a tévéberendezé�
sek átvétele és üzembe helyezé�
se is.

— Tulajdonképpen ön akkor 
az igazgatóságnál a tévémű�
sorszórás egyik legjobb ismerő�
je.

— Nem szeretem a túlzáso�
kat, s azt sem, ha túlbecsülnek, 
de ebben a helyzetben, a gya�
korlati munkát is figyelembe 
véve, az ország ilyen tévéberen�
dezései és antennarendszerei 
hozzáértőjének tekinthetem 
magam. Elsősorban annak tu�
lajdonítom ezt, hogy nem ra�
gadtam le az íróasztalnál. Igen 
sokat vagyok a területen, a gon�
dok helyszíni megoldásának a 
híve vagyok.

— Úgy hallottam, jelentő�
sebb üzemzavar- elhárítások 
alkalmával az első vonalban 
szokott dolgozni. Hallhatnánk 
erről néhány érdekes epizódot?

— Két jelentős esetet említe�
nék. Bizonyára emlékeznek 
még a kedves olvasók a szente�
si tévétorony tűzesetére, vala�
mikor a 70- es évek elején volt, 
amikor a torony tetejéről a dol�
gozókat katonai helikopterek 
mentették, mert a torony alján 
munkálatok közben tűz ütött ki, 
amely egyre terjedt felfelé, s 
nem volt más útja a menekülés�
nek. Erről aznap este otthon ér�
tesültem. Azonnal intézkedni 
kezdtem. A helyi ismereteim 
alapján Kabhegyről antennapa�
neleket vitettem Szentesre, s 
másnap este az adóépület tete�
jén készített ideiglenes anten�
nával már sugároztuk a műsort. 
Igaz, még nem tökéletes minő�
ségben, de pár hét alatt min�
dent rendbe tettünk.

A másik eset nem olyan ré�
gen volt, az is eléggé közismert. 
Egyik téli fagyos vasárnap reg�
gel 9- kor ledőlt Kékesen a régi 
adótorony, a kikötőkötelgk elje�
gesedtek, ez okozta a katasztró�
fát. Szerencsére emberéletben 
nem esett kár. Azonnal a hely�
színre siettem, és megszervez�
tem a munkát. Persze, a hely�
színen volt dr. Valter Ferenc 
vezérigazgató- helyettes, s mai 
igazgatónk, Bugyi József is.

Akkor még az új adótorony 
nem volt üzemben, bár elké�
szült. A bajt fokozta, hogy a le�
dőlt torony elvágta a tápvonalat 
is. Több megoldás mutatkozott 
az ideiglenes sugárzásra, ezek�
nek voltak előnyei, hátrányai. 
Szabad kezet kértem és kaptam 
a megoldásra jelen lévő vezető�
inktől, s a kékesi kollégák áldo�
zatvállaló segítségével este 6- ra 
megindult a régi épületben az 
adó. Az új épületben levő an�
tennával sugároztunk. Itt a 
nagy munka az volt, hogy új 
tápvonalat kellett a régi adó�
épületből átvinni az új épület 
tetején levő toronyba. Igaz, sok 
meleg teával és pufajkában, át�
fagyva, de estére megindult a 
sugárzás. Kérem, ítélje meg, 
milyen érzés volt kezet szoríta�
nunk egymással ott az ország 
tetején.

Az igazgatóság szakmai veze�
tőitől és tszb- titkárától szerzett 
információkból már előzetesen 
megtudtam, hogy Kozák szak�
társ társadalmi munkát is vé�
gez. A tszb mellett működő 
szub elnöke, ebben a minőségé�
ben is becsülik vezetők, beosz�
tottak egyaránt. Az igazgató�
ságnál az évenként beadott újí�
tások átlagban 300 körül mo�
zognak. Ezek elbírálásában 
akadnak véleménykülönbsé�
gek. Ha fellebbezés folytán az 
ügy a szub- hoz kerül, Kozák 
Géza körültekintő alapossága, 
szakszerűsége az állásfoglalás�
ban megjelenik. S ezt megelé�
gedéssel fogadják a fellebbe�
zők, akár elfogadták kérelmü�
ket, akár elutasították.

Lelkemre kötötték, feltétlenül 
írjam meg Kozák Gézáról, 
nincs olyan műszaki probléma, 
amelyet meg ne oldana. Ked�
venc rövid tőmondata: „Megcsi�
náljuk, főnök!” Emellett harco�
san kiáll az igazságért, mások 
védelmében is, s bátran meg�
mondja véleményét a szakmai 
vezetőinek is.

Még szólhatunk jó közösségi 
magatartásáról, vidámságáról. 
Jó hangulatban hegedűjével is 
elszórakoztatja a hallgatóságot. 
Az elmúlt évben még focizott az 
öregfiúk csapatában, ma már a 
térde nem bírja.

Nagy utat tett meg szeré�
nyen, munkával egy ártándi pa�
rasztfiú, amíg a tévésugárzás 
egyik ismert személyiségévé 
vált.

Életútját számos elismerés, 
kitüntetés (közte újítói is) övezi. 
1988- ban a Munka Érdemrend 
bronz fokozatában részesült.

Kívánjuk Kozák szaktársnak, 
kevés rendkívüli esemény le�
gyen a tévésugárzásban, s így 
jó adást és jó vételt mindenki�
nek.

— mohai —

Névadó az új szakközépiskolában
A rákoskeresztúri postafor�

galmi szakközépiskola május 
17- én Békésy György Nobel- dí-  
jas fizikus nevét vette fel. Taná�
rok és diákok régóta várták e 
pillanatot, hiszen a név rangot, 
dicsőséget ad, de kötelez is. 
A név kiválasztásakor sok ötlet, 
javaslat hangzott el.

Végül is a helyközis patroná�
lok által javasolt Békésy 
György nevére esett a válasz�
tás. Bemutatása pár mondat�
ban lehetetlen, így csak a leg�
fontosabbak munkásságáról. 
A fizikus, egyetemi tanár 
1899- ben Budapesten született. 
Tanulmányait Münchenben, 
Zürichben, Isztambulban vé�
gezte, 1924- ben Budapesten 
doktorált. A Posta Kísérleti Ál�
lomás fizikusa lett, a hallás me�
chanizmusával foglalkozott, 
majd elkészítette világhírű fül-  
modelljét. Kutatásainak elisme�
réseként több nemzetközi díjat 
kapott. Stockholmban a Karo-  
linszka Intézetnél 10 évig, majd 
az USA- ban a Harvard Egye�
tem pszihoakusztikai laborató�
riumában vezető kutatóként 
dolgozott. 1961- ben a fül csigá�
jában létrejövő ingerületek fizi�
kai mechanizmusának felfede�

zéséért orvosi Nobel- díjat ka�
pott. Életében 7 egyetem, köz�
tük a Budapesti Orvostudomá�
nyi Egyetem díszdoktorává 
avatták. 1972- ben Honoluluban 
halt meg. Egész életét a tudo�
mánynak szentelte, végig meg�
tartva magyar állampolgársá�
gát. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagjaként a napok�
ban rehabilitálták.

E kis megemlékezés után tér�
jünk vissza a szakközépiskolá�
ban történt eseményekre, hi�
szen a névadóval együtt a táv�
közlési világnap 1989. évi ren�

dezvényeit is itt tartották. Az 
ünnepi köszöntő után dr. Tar-  
nóczy Tamás egyetemi tanár 
mondott emlékbeszédet. A diá�
kok, tanárok érdeklődéssel hall�
gatták a fordulatokban, esemé�
nyekben gazdag életút ismerte�
tését. Dr. Mezei Gyula, a Fővá�
rosi Tanács főosztályvezetője 
köszöntötte a névadó alkalmá�
ból az iskolát, annak kollektívá�
ját, jó munkát kívánva az elkö�
vetkezendő évekre, évtizedek�
re, kiemelve, hogy ilyen jól fel�
szerelt iskolában a tanulás és 
tanítás is csak öröm lehet.

Ezután a házi szakmai és köz�
ismereti verseny eredményhir�
detése következett, amikor is a 
legeredményesebb diákokat, 
osztályokat jutalmazta az igaz�
gatónő. A tanárok áldozatkész 
munkáját a Helyközi Távbeszé�
lő Igazgatóság, a Hírlap-  és 
Postaszállítási Igazgatóság, va�
lamint a Posta Kísérleti Intézet 
szakmai vezetősége honorálta 
erkölcsi és'anyagi elismeréssel, 
valamint emlékplakettel, a diá�
kok vastapsa kíséretében.

Dr. Valter Ferenc, a Magyar 
Posta elnökhelyettese a távköz�
lési világnap alkalmából tartott 
ünnepi beszédében hangsú�
lyozta az iskola szerepét, a 
szakszerű képzés jelentőségét. 
A szakemberekre mindig nagy 
szükség lesz, mivel 2000- re a 
posta azt tervezi, hogy minden 
második lakásban működtet te�
lefont.

Üde színfoltként hatott az ün�
nepségen a Zenei Általános Is�
kola gyermekkórusának magá�
val ragadó fellépése. A névadó 
és az ünnepi beszédek elhang�
zása után a meghívott vendé�
gek, tanárok, diákok a Posta�
múzeum és a Bélyegmúzeum 
kiállítását tekintették meg.

Kerekes Sándor

Miskolci hírek
A miskolci postás nyugdíjas�

klub ez évben is megrendezte 
szalonnasütéssel egybekötött 
kirándulását a miskolci csorba�
telepi tóhoz. Bár az időjárás 
nem volt a legkedvezőbb, a 
megjelentek az egész napos 
összejövetelen igen kellemesen 
érezték magukat. A rendezvé�
nyen Kiss József tszb- titkár, va�
lamint Sztahura Lászlóné és 
Pinczés Jánosné politikai mun�
katársak is részt vettek, és elbe�
szélgettek a nyugdíjasokkal. Az 
ellátásról a klub gondoskodott.

❖

Nagy részvét mellett kísérték 
utolsó útjára a mindenki által 
szeretett, tisztelt és megbecsült 
dr. Homlokos Emil nyugdíjas 
szaktársunkat. Ő volt a miskol�
ci postásszakszervezeti jogse�
gélyszolgálat megalapítója, 
majd nyugdíjazása után utódja. 
dr. Vereckei Iván mellett csak�
nem a 73. életévében bekövez-  
kezett haláláig dolgozott. Emlé�
két kegyelettel megőrizzük.

❖

A pécsi postás nyugdíjasklub 
május végén Miskolcra kirán�
dult, majd megtekintette Mező�
kövesd, Tokaj és Sárospatak ne�
vezetességeit. Egerbe is elláto�
gattak.

Programjuk zökkenőmentes 
lebonyolításában Borsodban

Csáky Béláné, a miskolci, Eger�
ben pedig Rátkai Ferencné, az 
egri nyugdíjasklub vezetője se�
gédkezett. Reméljük, hogy a 
vendégek területünkről mara�
dandó élményekkel tértek visz-  
sza otthonukba.

A 27. Borsodi Műszaki Hét al�
kalmából a HTE (Híradástech�
nikai Tudományos Egyesület) 
egész napos előadás- sorozatot 
rendezett a nemrégen megnyílt 
miskolci Tudomány és Techni�
ka Házában. A sorozatot Szta�
hura László, a miskolci posta-  
igazgatóság vezetője nyitotta 
meg.

A program keretében dr. Ho�
ni Géza, a Posta Beruházó és 
Tervező Intézettől „Az ADS-  
központok telepítésének irány�
elvei és tapasztalatai" címmel, 
majd Sipos Attila a digitális át�
viteltechnikai rendszerek alkal�
mazásáról tartott érdekes, vetí�
tett ábrákkal szemléltetett elő�
adást. Délután dr. Kovács Zol�
tán, az MPK osztályvezetője 
tartott nagy érdeklődéssel kí�
sért előadást „A Postabank he�
lye és szerepe a magyar bank-  
rendszerben” címmel.

A kellemes környezetben le�
bonyolított rendezvény minta�
szerű szervezéséért és sikeréért 
elsősorban Dajka Sándornét, a 
Miskolc Város HTE- titkárát ille�
ti a dicséret, aki egyben a Mis�
kolci Postaigazgatóság távköz�
lési osztályának dolgozója.

Horváth Dezső
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Üj szűrő- és gondozóállomás a Belvárosban
A Magyar Posta folyamato�

san kiemelt gondot fordít a pos�
tás dolgozók egészségi állapotá�
ra, a megbetegedések megelő-  
zésére, a folyamatos egészség-  
nevelésre. Budapesten ezeket a 
feladatokat az István Kórház és 
Rendelőintézet szakmai irányí�
tásával a Posta Szociális Hiva�
tal végzi, az üzem- egészségügyi 
és pályaalkalmassági önálló 
csoport közreműködésével. 
A szakmai feladatok ellátásá�
hoz szükséges orvosokat az Ist�
ván kórház adja.

A feladatok ellátására 16 
üzemorvost és 8 szakrendelőt 
üzemeltet a posta. A szakorvosi 
rendelők közül háromban fogá�
szati, kettőben fizikoterápiái, 
egyben- egyben pedig nőgyó�
gyászati, szemészeti és bőrgyó�
gyászati rendelés folyik.

A felsorolt rendelőkben kö�
rülbelül 20- 22 ezer, Budapesten 
munkát végző postás dolgozót 
látnak el. Négy orvosi rendelő 
rendelkezik táppénzbevételi jo�
gosultsággal.

A május végén átadott Vécsei 
utcai szűrő- , gondozóállomáson 
az üzemorvosi feladatokon túl�
menően fogászati, fizikoterá�
piái, onkológiai és nőgyógyá�
szati szakorvosi rendelések is 
lesznek. A felsorolt rendelőkön 
túlmenően itt kapott helyet egy 
főorvosi szoba, ahol — a felül�
vizsgálatokon kívül — megfele�
lő, kulturált lehetőség lesz szak�
mai megbeszélésekre is.

Az új létesítmény teljes alap�
területe 220 négyzetméter. A ki�
alakításra, a különféle műsze�
rek, berendezések, fogyóeszkö�
zök beszerzésére megközelítően 
9,5 millió forintot fordított a 
posta.

Az új rendelő átadásával le�
hetőség nyílik:

•  a jelenlegi rendelők zsú�
foltságának csökkentésére,

•  az igénybevevők átcso�
portosítására,

•  egyes, még el nem látott 
területek dolgozóinak (mintegy 
1200 fő) az üzemorvosi és szak�
orvosi ellátásba történő bekap�
csolására.

Az új létesítmény átadását 
követően gyakorlatilag lehető�
vé válik minden budapesti pos�
tás dolgozó fogászati, nőgyó�
gyászati, onkológiai, fizikoterá�
piás kezelése. (Szükségesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy a bu�
dapesti postai dolgozók is 
igénybe vehetik az István kór�
házban levő — és jelentős pos�
tai támogatással vásárolt — új 
urológiai berendezést.)

Az egészségügyi kormány-  
programnak megfelelően az új 
létesítményben a vizsgálatokra 
jelentkezők szív-  és érrendszeri, 
daganatos, valamint szájüregi 
megbetegedésekkel kapcsola�
tos szűrővizsgálatát is végzik. 
A szűréseket követően az eset�
leg szükséges kórházi kezelés�
hez férőhely az István kórház�
ban van.

Az egészségnevelési felvilá�
gosító és propaganda céljait 
szolgálja a betegváróban elhe�
lyezett tévé és videoberendezés, 
amelyen rendelési idő alatt is�
meretterjesztő anyagokat ját�
szanak le.

Az üzem-  és szakorvosi ren�
delőkre szükség van, és sajnos, 
a jövőben is szükség lesz, hi�
szen a népességre jellemző hi�
pertóniás, neurózisos betegsé�
geken túlmenően, a postás dol�
gozók között igen nagy szám�
ban fordulnak elő mozgásrend�
szeri megbetegedések (kézbesí�
tők. gépkocsivezetők, távirat�
kézbesítők).

A Vécsei utcai szűrő- gondozó 
állomás átadása 1989. május 
23- án volt. Az átadáson részt 
vett Doros Béla általános vezér�
igazgató- helyettes. Gricserné 
Heszky Enikő, a Postások Szak-  
szervezetének főtitkára, és dr. 
Podhorányi György, az István 
Kórház és Rendelőintézet fő�
igazgatója. A létesítményt dr. 
Pfléger Ernő igazgató adta át.

Betétgyűjtési verseny
A lakossági betétállomány 

növelése volt a célja annak az 
ajándéksorsolással egybekötött 
betétgyűjtési akciónak, amelyet 
a Postabank és Takarékpénztár 
Rt. hirdetett meg a postahivata�
lok részére. Az akció március 
végén zárult le, s a betétgyűjté�
si eredmények összesítése után 
a bank munkatársai májusban 
bonyolították le az ajándéksor�
solást, amelyre a hivatalból 
megjelenő állami közjegyzőn 
kívül a Budapesti Postaigazga�
tóság három munkatársát és la�
punkat is meghívták.

Mialatt a számítógépes sorso�
lás folyt, a Postabank Szervezé�
si önálló osztályának vezetője, 
Zsovár György és helyettese, 
Vatáli Erzsébet tájékoztatta la�
punkat a postabanki takarék�
közvetítő szolgálat bevezetésé�
nek körülményeiről és a ne�
gyedév során elért eredmé�
nyekről.

A lakossági üzletág beindítá�
sát eredetileg — stílszerűen — 
a takarékossági világnapra ter�
vezték. Az előkészítő munkála�
tokat a múlt év július 1- jével 
alakult Postabanknak rekord�
idő alatt sikerült elvégezni: 
szeptemberre már — a Magyar 
Posta Központjával karöltve — 
kidolgozták a postahivatali fel�
adatokat tartalmazó kezelési 
utasítást, s az induláshoz szük�
séges többi munka is a terve�
zett ütemben folyt. (A bank és a 
postaközpont szakemberei két�
szer egynapos oktatást is tartot�
tak a nagyhivatalok vezetőinek, 
a postaigazgatóságok forgalmi�
ellenőrzési munkatársainak, a 
szakközépiskolák és szakmai 
tanfolyamok tanárainak. Ők a 
tanfolyamon elsajátított tudni�
valókat továbbadták az ország 
3200 postahivatalában pénzfor�
galommal foglalkozó dolgozók�
nak.)

November folyamán azonban 
ismertté vált, hogy a takarékbe�
tétesek jogait és kedvezményeit 
tartalmazó jogszabály módosí�
tása várható, így a szolgáltatás 
beindítására csak ez év január 
1- jétől kerülhetett sor. Az új be�
tétkonstrukciók, a bármely pos�
tahivatalban forgalmazható be�
tétszámlakönyv és takarékszel�
vény lakossági fogadtatását, pi�
acképességét, vagyis az első ta�
pasztalatokat a bankosok is iz�
gatottan várták, de a sikerhez a 
sajtó, a televízió és a rádió útján 
beindított reklámhadjárattal 
maguk is igyekeztek hozzájá�
rulni.

A nagyszabású reklámtevé�
kenység mellett is azt vallják 
azonban, hogy a szolgáltatás si�
kere a postahivatalokban dőlt, 
illetve dől el. A „frontokon” dol�
gozó postás munkatársak mun�
kájának támogatására hívták 
életre a postás szakemberekből 
álló 230 fős postabanki takarék�
megbízotti hálózatot. A taka�
rékmegbízottak, amellett, hogy 
negyedévenként meglátogatják 
a hozzájuk tartozó postahivata�
lokat, telefonon is hívhatók, 
bármiben készséggel segítenek.

A jó együttműködést a bank 
a jövőben is fontosnak tartja, hi�
szen a Magyar Posta a bank 
legnagyobb részvényese, az 
utóbbi „életképessége”, fejlődé�
se pedig nem képzelhető el a 
több mint háromezer postahiva�
tal igyekezete nélkül. A két in�
tézmény közötti kapcsolatot a 
bank alakulása óta példásnak 
tartják: a postaközpont és a 
postaigazgatóságok kölcsönö�
sen a közös cél elérésén mun�
kálkodnak. Bizonyítja ezt töb�
bek között a lakosságibetét- üz-  
letág és ezzel összefüggésben a 
betétállomány növelésére meg�
hirdetett betétgyűjtési verseny 
sikere is.

Mert a „minden kezdet ne�
héz” elvét figyelembe véve, az 
akció meghirdetői elégedettek 
az eredménnyel: a hivatalok 1,6 
milliárd forintot gyűjtöttek ösz-  
sze három hónap alatt, s ez bíz�
tató. A végeredmény persze 
több is lehetett volna, ha a kis-  
hivatalok — melyek közül sok 
egyáltalán nem gyűjtött, vagy 
csak az ajándéksorsolásban va�
ló részvételhez szükséges mini�
mumösszeget teljesítette — 
nem félnek az új szolgáltatás 
„buktatóitól”, vagy ha a 
fluktuáció nem hátráltatja a re�
mélt sikert.

A sikerélményt egyébként 
fontos szempontnak tartják a 
bankosok. A postával együtt ar�
ra kívánják ösztönözni a hivata�
lok dolgozóit, hogy a bankot a 
sajátjuknak tekintsék, s az ér�
zelmi azonosuláson túl persze 
anyagilag is érdekeltek legye�
nek. Úgy gondolják, e tekintet�
ben fontos állomás volt az aján�
déksorsolás, amelyet a második 
negyedévben — a tapasztalatok 
alapján némi módosítással — 
folytatni kívánnak. A Posta�
bank az első betétgyűjtési ver�
senyt sikeresnek értékeli: a be�
nevezési feltételek figyelembe�
vételével több mint 1700 posta-  
hivatal nyert, csaknem 3,8 mil�
lió forint értékben, ajándékutal�
ványt.

A fiókposták közül kiválóan 
teljesített Berkenye és Tótszent-  
márton. A postahivatalokban 
az első osztályban: Budapest 
52, Dunaújváros 3. A második 
osztályban: Budapest 145 és 
Budapest 25. A harmadikban: 
Budapest 23 és Budapest 12. A 
negyedikben: Budapest 148 és 
Budapest 140. Végül az V. és a 
VI. osztályúak közül: Budapest 
5 és Budapest 8, illetve Debre�
cen 1 és Budapest 62. Mindany-  
nyian népszerűsítették a lakos�
ság körében már jól ismert szlo�
gen tartalmát, a bankot, „amely 
igazán közel áll önhöz”.

Végezetül örömmel teszünk 
eleget a Postabank kérésének: 
a Postabank és Takarékpénztár 
Rt. vezetői és munkatársai vala�
mennyi postás dolgozónak kö-  
szönetüket fejezik ki az eddigi 
munkáért, és remélik, hogy a 
postások támogatásával a jövő�
ben is hasonló, vagy még jobb 
eredményekről számolhatnak 
be.

S . Zs.

Nyugdíjasok találkozója 
Egerben

Az elmúlt években az idős emberek körében nagy sikert ara�
tott a nyugdíjasok országos találkozója. A Népszava Barátság 
Klub, a Szakszervezetek Heves Megyei Tanácsa és Eger Város 
Tanácsa

1989. a u g u sztu s 5-én

ism éte lten  m egren d ezi — ezú tta l E gerben  — a ta lá lk ozót, a m e ly �
re szeretette l h ív ja  az o rszág  m in d en  részéből a n yu g d íja so k a t.

A  ren d ezőség

A SZOT Nyugdíjasbizottságának kezdeményezésére — mint 
köztudott — a Minisztertanács úgy határozott, hogy 1989. június 
1- jétől a 70 éven felüliek ingyen utazhatnak a MÁV. a Volán, a 
GYESEV és a BKV helyi érdekű vasútjain, személyazonossági 
igazolványuk felmutatása mellett.

Az egri találkozó iránti nagy érdeklődésre tekintettel érde�
mes a helybiztosítás végett e, közlekedési vállalatoknál előre ér�
deklődni.
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Barangoljunk együtt  —  nyáron is Évadzáró kiállítások

Véget ért az 1988—89- es köz-  
művelődési évad. Szünetelnek 
a megszokott programok, ren�
dezvények, elcsendesül a más�
kor hangos ház.

Bizonyára egyre többen ter�
vezik már, mivel töltik szabad�
ságukat, hova mennek szóra�
kozni, kikapcsolódni, felüdülni, 
erőt gyűjteni a mindennapok 
további munkájához. Lehetősé�
geink szerint a választásban 
szeretnénk segítségükre sietni. 
A nyári „uborkaszezonban” is 
folytatjuk januárban útjára in�
dított és azóta is sikeresen zajló 
országjáró sorozatunkat, amely�
nek programját ezúton ajánljuk 
szíves figyelmükbe. Kérjük, az 
elkövetkezendő hónapokban is 
legyenek a vendégeink!

*

Június végén nyugat- ma�
gyarországi kirándulásra hív�
juk az érdeklődőket. Ugyan ki 
ne lelkesedne Sopron vagy Fer�
tőd nevének hallatán? Nos, jú�
nius 24- én barangolásunk so�
rán többek között ide is elláto�
gatunk. Reggel 6 órakor indul 
autóbuszunk a Postás Művelő�
dési Központ elől, hogy utunk 
első állomásaként Lébénymik-  
lósra érkezzen. A már a XII. 
században ismert település kie�
melkedő jelentőségű látnivalója 
az 1212- ben épült román kori 
Szent Jakab- templom, mely 
egyszerűségében is szép lát�
ványt nyújt. Műemléki értékei�
vel személyesen is megismerke�
dünk. Rövid tartózkodás után 
az Esterházyak egykori birtoká�
ra, Fertődre látogatunk.

A „magyar Versailles”- ként 
emlegetett, nemcsak hazánk�
ban, hanem a külföld előtt is jól 
ismert pompás palotát — az or�
szág egyik legszebb barokk 
műemlékét — Esterházy Mik�
lós császári tábornagy építtette 
1764 —1766 között. Egykor fé�
nyes ünnepségek, opera- elő�
adások színhelye volt. Vendé�
geskedett itt Mária Terézia, II. 
József, s majdnem 30 éven ke�
resztül itt élt és alkotott Joseph 
Haydn. A Martinelli tervei sze�
rint épült kastély egykori mu�
latságai Esterházy (Fényes) 
Miklós halálával megszűntek, 
de a pompás épület helyreállí�
tott termei és szépen gondozott 
parkja ma is felejthetetlen él�
ményt nyújtanak.

Ebéd után folytatjuk utunkat. 
Rövid kiruccanást teszünk a 
Fertő- tó közelében levő Fertő�
rákosra. Természeti szépségei, 
a Fertő- tó közelsége és a párat�
lanul érdekes kőfejtő látványa 
számos kirándulót vonz. A ma 
már használaton kívül lévő, 
igen jó akusztikájú kőfejtőben 
1970- ben 600 férőhelyes „bar�
langszínpadot” képeztek ki. 
Monumentális sziklatermei az 
egyiptomi sziklasírokra emlé�
keztetnek.

Kirándulásunk utolsó állo�
máshelye az innen 10 kilomé�
terre fekvő Sopron. Már nevé�
nek hallatára megdobban a mű�
emlékkedvelők szíve. Az 57 000 
lakosú város Budapest után ha�
zánk második, műemlékekben 
leggazdagabb városa. Az idelá�
togató a több ezer éves műem�
lékvárosban sétálgatva szinte 
zavarba esik a kínálat láttán. 
Ajánlatunk is csak szűk válasz�
ték a tengernyi látnivaló kínála�
tából. Feltétlenül figyelmet ér�
demel a főtér és környéke, ami 
nemcsak Sopronnak, de talán 
hazánknak is egyik legszebb te�
re. Megismerkedünk Sopron 
jelképével a Várostoronnyal és 
a hozzákapcsolódó Hűségkapu�
val, a nevezetes Storno házzal, 
Fabricius házzal, a Bencés vagy 
ismertebb nevén Kecske- temp�
lommal, a közép- európai neve�
zetességű káptalanteremmel, 
mely a hajdani kolostor tartozé�
ka volt, s ma a város egyik leg�
szebb gótikus emléke. De sé�
tánk során feltárul előttünk a 
városközpont négy fő utcájának 
(Szent György utca, Templom 
utca, Kolostor utca, Új utca) 
minden jelentős palotája, épüle�
te: így a Lábas- ház, a Cézár�
ház, az Orsolya- templom, és a 
középkori zsinagóga is. Soproni 
körsétánk a főtéren álló Kos-  
sow- ház középkori hangulatot 
árasztó pincéjében, a „Gyógy-  
gödör” elnevezésű borozóban 
zárul, ahol soproni és egyéb táj�
jellegű borokat ízlelhetünk, 
végső búcsút véve ezzel a vá�
rostól.

*

A július nálunk az év legme�
legebb hónapja. Nem ritkaság 
olykor a 30 fokos tikkasztó hő�
ség sem, főleg az alföldi tája�
kon, ahova július 22- i kirándu�
lásunk vezet. Bizony jólesik 
ilyenkor egy kis vízparti felüdü�

lés, különösen ha az olyan ne�
vezetes hely, mint a gyógyvízé�
ről híres Gyula, a gyulai várfür�
dő. De amíg odaérünk, hosszú 
út áll előttünk. Már reggel 6 
órakor útra kelünk. Útközben 
rövid pihenőket tartunk egy-  
egy nevezetes helyen.

Első állomásunk Pest megye 
legnagyobb városa, a 41 000 la�
kosú Cegléd. Rövid séta kereté�
ben ismerkedünk meg a belvá�
ros nevezetességeivel, a Nagy�
templommal és a főtér látniva�
lóival.

Ezután Mezőtúr felé vesszük 
utunkat. A több mint 600 éves 
kun város érdekessége az egy�
kori klasszicista zsinagóga falai 
között megnyílt fazekastörténe�
ti kiállítás, ahol megismerked�
hetünk a túri fazekasság törté�
netével és emlékeivel.

Gyomaendrőd, Mezőberény 
és Békés érintésével érkezünk a 
megyeszékhelyre, Békéscsabá�
ra. A 70 000 lakosú város 
1950- ben vette át Gyulától ezt a 
rangot, s ma városaink rangso�
rában már a 10. helyen áll. Lát�
nivalói közül figyelmet érdemel 
az 1972- ben megnyílt Szlovák 
Tájház és a Munkácsi Mihály 
Múzeum.

Innen már csak 20 kilométer 
Gyula. Békés megye harmadik 
legnagyobb városa, a várva 
várt fürdőzés színhelye. Előtte 
rövid sétára hívjuk az érdeklő�
dőket az Alföld egyetlen közép�
kori téglavárába, ahol ma a Vár�
múzeum kiállítása tekinthető 
meg Erkel Ferenc egykori szü�
lőházába, mely ma emlékmúze�
um, és a Ferences romkertbe. 
Kirándulásunkat az 1959- ben 
megnyüt várfürdőben zárjuk. 
Az alkálihidrogén- karbonátos 
gyógyvízben felüdülve hosszú 
út áll előttünk, míg várhatóan 
szép emlékkel hazaérkezünk.

Augusztusban egy kirándu�
lást ajánlok két változatban! 
így hirdettük annak idején azt 
a programunkat, melyre au�
gusztus 19- én kerül sor. Úti cé�
lunk Kecskemét, Kiskunfélegy�
háza és Szeged. Reggel 7 óra�
kor indulunk, és utunk első ál�
lomása az Alföld „hírős” váro�
sába, Kecskemétre vezet. A Du�
na—Tisza közének homokhát�
ságára települt 92 000 lakosú 
város Budapest és Szeged fele�
zőpontján fekszik. Látnivalói

közül találkozunk majd a kerá�
miadíszítéséről híres Cifrapalo�
tával, a volt Zsinagógával, mely 
ma a Technika Háza, hírneves 
templomaival, a magyar sze�
cesszió egyik leghíresebb alko�
tásával, a városi tanáccsal és a 
város szülöttének, Katona Jó�
zsefnek az emlékeivel.

Kiskunfélegyházán megis�
merkedhetünk a Kiskun múze�
um anyagával és a Petőfi emlé�
két őrző Hattyú- házzal, mely 
1965 óta könyvtár.

Mielőtt Szegedre érkezünk, 
rövid kitérőt teszünk Ópuszta�
szerre, a Történelmi Emlék�
parkba, hogy kegyelettel emlé�
kezzünk honfoglaló őseinkre, az 
államalapítás eseményére. Sze�
geden az ebéd elfogyasztása 
után kezdjük a várossal való is�
merkedésünket. Akad bőven 
látnivaló az árvizektől sokat 
szenvedett Szegeden. A Dóm 
tér és környéke a Fogadalmi�
templommal, a Közművelődési 
Palota, mely ma a Móra Ferenc 
múzeumnak és a Somogyi 
könyvtárnak ad otthont, a Szé�
chenyi tér pompás épületei (Vá�
rosi Tanács, Zsótér ház) és 
szobrai, a Klauzál tér látnivalói, 
a Régi és Új Zsinagóga és az al�
sóvárosi plébániatemplom 
nagyszerű látványa kiadós sétá�
ra ad lehetőséget. És ha több 
időnk volna, még folytatni le�
hetne a sort, de az sajnos véges. 
A körséta végeztével a csoport 
egy része visszaindul Budapest�
re, ahova körülbelül 21 óra kö�
rül érkezünk. A vállalkozó ked�
vűek búcsúzóul részesei lehet�
nek a szegedi szabadtéri játé�
kok aznapi programjának, Le�
hár Ferenc: A mosoly országa 
című előadásának, melynek vé�
geztével éjfél körül indulunk 
haza, és várhatóan hajnali há�
romkor érkezünk a Postás Mű�
velődési Központ elé.

Ezzel zárul országjáró baran�
golásunk nyári programja, me�
lyekre kérjük, hogy június vé�
géig jelezzék részvételi szándé�
kukat. Ha programjaink elnyer�
ték tetszésüket, kérjük, tartsa�
nak velünk, legyenek a vendé�
geink.

Barangoljunk együtt — nyá�
ron is.

A nyári programok végezté�
vel szeptember 16- án találko�
zunk újra, amikor is a Bakony 
rengetegébe látogatunk! Min�
denkit szeretettel várunk!

Nagy László

A többéves hagyományok�
nak megfelelően a vizuális mű�
vészeti terület csoportjai az 
1988—89- es közművelődési 
évad zárásaként egy- egy kiállí�
táson mutatják be az éves mun�
ka gyümölcsét.

A Zilahy György Képzőmű�
vészeti Stúdió házi kiállításán 
május 23- án Somogyi Szabolcs, 
a Postások Szakszervezetének 
osztályvezetője mondott beszé�
det, s mint mondta:

A stúdió célja, hogy eredmé�
nyesen segítse a felvételire ké�
szülő fiatalokat, lehetővé téve 
számukra a modell utáni tanul�
mányrajzok készítését, a már 
alkotó amatőr művészeknek a 
gyakorláson túl az önképzést 
segítő szakmai irányítást, korri�
gálást, megteremtve a közös�
ségben végzett elmélyült alko�
tómunka meghitt baráti légkö�
rét. A körvezetők hozzáértését, 
felkészültségét, kiváló pedagó�
giai érzékét, a közösségért vég�
zett önfeláldozó munkáját di�
cséri, hogy egyre több fiatal jut 
be a Képzőművészeti Szakkö�
zépiskolába. Az idén is 13 főt 
vettek fel az eredményes előké�
szítésnek köszönhetően. Rend�
szeresen részt vesznek a tagok 
és sikeresen szerepelnek az or�
szágos amatőr képzőművészeti 
pályázatokon, versenyeken, 
mint az idén is a vizuális művé�
szeti hónap pályázatain, sorra 
nyerve a díjakat, öregbítve ez�
zel is a stúdió hírnevét. így a 
stúdió valóban megalapozottan 
nyerte el véglegesen a „Kiváló 
Együttes” címet a Népművelési 
Intézettől.

A Postások Szakszervezeté�
nek nemzetközi kulturális kap�
csolatai révén sikeres cserekiál�

lítások részesei voltak Rómá�
ban, Bécsben, Wroclawban, 
legutóbb pedig Majna- Frank-  
furtban. A külföldi bemutatko�
zások előtt a szigorú válogatás�
sal összeállított kiállítási anya�
got országos körúton vándorol-  
tattuk nagy elismerés közepet�
te.

Az alkotó, közösségi tevé�
kenység nyáron sem szünetel, 
hiszen a tagok és tanárok több�
sége részt vesz Zebegényben, 
Tokajban, Encsen, illetve Püs�
pökladányban rendezett nyári 
képzőművészeti alkotótáborok 
valamelyikén, a művelődési 
központ anyagi támogatásával. 
Ezen a kiállításon is találkozha�
tunk az ott készült alkotások�
kal. A stúdió minden közműve�
lődési évad végén bemutatja ki�
állítás formájában az éves mun�
ka eredményét, amint ezt a je�
lenlegi tárlaton is láthatjuk.

' *

A stúdió Mini Kéz Köre és a 
közös rajzszakköre közös kiállí�
táson mutatkozott be 1989. má�
jus 9—17. között.

A gyerekek gazdag fantáziá�
jának köszönhetően a csendéle�
tek, meseillusztrációk, állatraj�
zok, dekoratív kompozíciók 
igen változatos technikával (vi�
aszrajz, olvasztott zsírkréta, ba�
tikolás) jelentek meg képeiken.

A közös kiállítás nemcsak a 
gyerekek számára volt nagy je�
lentőségű, szüleiket is büszke�
séggel és örömmel töltötte el az 
a tudat, hogy gyermekük első 
bemutatkozásának lehettek ta�
núi.

Teknős Erzsébet

Tanácsok mindenkinek
A csecsemő tornája

A csecsemő életrendjébe ik�
tassuk £>e a napi rendszeres tor�
nát. Az egészséges élet megala�
pozását ebben a korban kell el�
kezdeni. Hogyan tornáztassuk a 
csecsemőt? Először is engedjük 
természetes mozgásvágyát ér�
vényesülni. Figyeljük meg, mi�
lyen boldogan rugdalózik, ha 
tisztába tevéskor megszabadul 
ruháinak „rabságából”. Hagy�
juk őt néhány percig szabadon 
rugdalózni. Természetesen 
ügyeljünk arra, hogy meg ne 
fázzon.

A csecsemőt fürdetés előtt 
tornáztassuk meztelenül. Mivel 
a fürdetéshez megfelelő meleg 
hely kell, a néhány perces torna 
alatt nem fázik meg. A légfür�
dőre szüksége van a baba bőré�
nek. A játékosan végzett gya�
korlatok örömteli nevetésre 
késztetik.

Néhány gyakorlat: fogjuk
meg a két lábát, végezzünk 
térdhajlítást, majd bicikliző 
mozdulatokat, kinyújtva emel�
jük fel mindkét lábát, végez�
zünk óvatosan lábfejkörzést 
jobbra, balra, mindkét kezét 
emeljük a feje fölé, hajlítsuk be

a könyökét, fejét finom mozdu�
lattal fordítsuk jobbra- balra, te�
gyük a tarkója alá a tenyerün�
ket, és kissé emeljük fel a fejét 
stb. Tornáztatás után fordítsuk 
hasra, gyengéden masszírozzuk 
meg a hátát, majd visszafordít�
va az egész testét, végtagjait. 
A masszírozást mindig a szív 
irányába végezzük.

A baba tornáztatását azon�
ban nem szabad túlzásba vinni, 
mert ő ugyanúgy elfárad, mint 
a felnőtt, ha erejét meghaladó 
tornát végez. Nem szabad a ba�
bát csiklandozni, erőszakkal ne�
vetésekre késztetni, mert fel�
zaklatja, igénybe veszi ideg-  
rendszerét, amitől nyugtalanul 
alszik.

A csecsemő tornáztatásánál 
vigyázzunk arra, hogy ne élje 
őt baleset. Nem szabad például 
egyik karjánál vagy fejénél fog�
va felemelni, vagy levegőbe do�
bálni. A baba nem játékszer!

Sok édesanya türelmetlenül 
várja, hogy gyermeke felüljön, 
lábra álljon és elinduljon. En�
nek elősegítésére felülteti és 
párnákkal megtámasztja az ol�
dalát és a hátát. Ne tegyük!

Nem szabad siettetni sem a fel�
ülést, sem a felállást, mert ká�
ros lehet. Az egészséges csecse�
mőnél ereje növekedésével ez 
segítség nélkül, előbb- utóbb 
úgyis bekövetkezik. Előbb ma�
gától hasra fordul, emelgeti a 
fejét.

Ha megerősödött, saját erejé�
ből felül, majd négykézlábra 
áll. A „kúszó korszakot” sem 
szabad megrövidítenünk, mert 
ez a mozgás előkészíti izmait és 
csontrendszerét a felállásra, a 
járásra.

Ha a csecsemő a kúszó kor�
szak után felállással kísérlete�
zik, nagyon jó torna, ha ölbe ál�
lítjuk és biztonságosan fogva 
segítjük, hogy térdhajlítással 
rugózó mozdulatokat végezzen. 
A baba fáradhatatlanul végzi 
lábizmait erősítő tornáját, a szü�
lőnek azonban figyelnie kell ar�
ra, hogy ne fáradjon ki túlságo�
san.

Felállás után a járás tanulásá�
hoz legjobb a járóka. Ha a baba 
érzi, hogy elfáradt, négykézláb�
ra ereszkedik vagy leül, amíg 
kipiheni magát és új erőt gyűjt. 
Hagyjuk a kicsit egyedül kísér�
letezni, mert a természet a leg�
jobb tanítómester.

Fási Katalin

B a tik o lt tex tíliák  k iá llítása
nyék sodrában, a gyors ütemű 
hírközlésfejlesztés közepette ez 
évben már másodszor nyílik 
módunk dolgozóink aktív kép�
zőművészeti tevékenységét ki�
állításon bemutatni.

Hajtun Varga Eszter építész 
beruházónak családja, gyerme�
kei és szakmai munkája mellett
— melyet mikrohullámú tor�
nyok és létesítmények fémjelez�
nek — jutott ideje arra is, hogy 
főiskolai tanulmányai során ta�
nárának, Elekes Juditnak az 
inspirálására megkezdett textil-  
festést, a batikolást a mai napig 
folytassa. Ezen ősi indonéz tex�
tilfestési eljárással, a batikolás�
sal készíti — egyedi — faliképé�
it, térítőit, kendőit.

Főiskolás korában az orszá�
gos amatőr iparművészeti ver�
senyeken alkotásaival mindig 
az első három helyezett között 
volt. Műveit — az ősi módszert 
követve — a maga által készí�
tett festékek (jellemzően sárga, 
mélyvörös, fekete színek) fel-  
használásával muszlinra, se�
lyemre, vászonra készíti. A min�
tákat viasszal rajzolja fel a textí�
liára, majd a festés, szárítás 
után következnek a további szí�
nezések. A textíliákon megta�
lálhatók a természetből vett 
motívumok, valamint az elvont 
mintázatok is.

Szép kiállításával a napi ese�
mények során szétaprózódott fi�
gyelmünket ráirányította egy 
hazánkban kevéssé ismert mű�
vészeti ágra, mely kis kikapcso�
lódást. felüdülést, művészi él�
ményt nyújt nekünk, munka�
társainak és a kedves látogatók�
nak.

Reskó György
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Bőséges kínálat országjáróknak

Örvendetes esemény, hogy 
Nádainé Pető Ágnes tárlata 
után közvetlenül újabb kiállí�
tásnak adhatott otthont a POTI-  
BER galériája. A mai, társadal�
mat viharosan alakító esemé-



„Csak meg ne szüntessenek bennünket99

A menők saját kerékpáron járnak

Sokszor, sokan mondják, 
hogy az élsport központi támo�
gatási rendszere nem jó. Mond�
ták ezt már akkoriban is, ami�
kor a nagyhatalmú OTSH osz�
totta el a pénzt, ma meg egye�
nesen slágertémává vált, hogy 
a nem kevésbé hatalmas utód, 
az ÁISH miként finanszírozza a 
legjobbak sportját. Az érintet�
tek, különösen azok, akik távo�
labb vannak a húsosfazéktól, 
nemigen értik, hogy az ó' sport�
águk miért mostohagyerek. Be�
vallom, nekem sem világos, 
hogy egy- egy időszakban mitől 
lesz valamelyik sportágból fa�
vorit, vagy éppen alultámoga�
tott, elsorvasztott, megtűrt tevé�
kenység. Az okokat persze so�
rolhatjuk: népszerűség itthon, 
külföldön, közönségvonzás, 
olimpiai sportág, sokak vagy 
kevesek sportja, eszközigény, 
utaztatás, elért sikerek stb. stb. 
Csak éppen az a baj, hogy a 
hozzáértők kapásból hozzák 
majd a példákat és ellenpéldá�
kat, nemegyszer ugyanannak a 
sportágnak tündöklését és bu�
kását ecsetelve.

A magyar kerékpársport nem 
tartozik a világ élvonalába. Az 
eredményekről nem beszél az 
ország, ám akik ezt a sportágat 
űzik, ugyanolyan eltökéltség�
gel, hittel végzik a dolgukat, 
mint bármely sikersportág ver�
senyzői. A sikerek reményében,

a magasabbra törés vágyával 
szállnak nyeregbe nap mint 
nap, és sanyargatják magukat 
hol önszántukból, hol meg az 
edző unszolására. Erre persze 
bárki mondhatná, hogy kérem, 
ez magánügy, és jöhetne rögtön 
a válasz is: és a teke, a ping�
pong, a tenisz, a tájékozódási 
futás, a rali, a sakk? De említ�
hetnék családias környezetben 
játszott hazai bajnoki csapat�
küzdelmeket is.

Van egy régi, pajtaszerű épü�
letsor a PSE pályáján. Hátul a 
telek egyik szegletében kere�
sendő. Itt bővítik éppen az 
automata tekepályát, hogy al�
kalmassá váljon NB I- es mécs�
esek lebonyolítására is. Kicsit 
hátrább, ahol már a láncra vert 
házőrző eb sem ugatja meg az 
embert, gyülekeznek naponta a 
PSE kerékpáros- szakosztályá�
nak tagjai: Dömötör Sándor ve�
zető edző és mindenes irányítá�
sával. A „mindenes” szó talán 
magyarázatra szorul, hiszen 
honnan is tudhatnánk, hogy ő a 
PSE létesítményeinek vezetője, 
ő a vezető edző és az összes kor�
csoport (a versenyzők alig van�
nak többen húsznál) edzője, ő 
kuncsorog a bizományiban, 
hogy a külföldről behozott mé�
regdrága kiegészítő eszközöket 
beszerezze, és ő valamennyi 
versenyzőjének apja is, hiszen 
saját bevallása szerint naponta

reggel nyolctól este tízig a fiúk�
kal van, több időt tölt velük, 
mint a saját gyerekeivel.

A Dömötör 
névnek 

csengése van
Az biztos, hogy Dömötör Sán�

dor nem volt akárki a honi ke�
rékpározók világában. Több�
szörös magyar bajnok, sokszo�
ros válogatott, a motorvezetéses 
versenyek egyik sikerembere 
volt az 50- es, 60- as években. 
Pályafutásának csúcsait a PSE 
színeiben érte el. Ötvenkét éve�
sen, immár húsz éve vezeti 
edzőként a klub kerékpárosait 
újabb és újabb sikerekre. Ő az, 
aki szinte egyszemélyes törté�
nelemkönyvként őrzi a hagyo�
mányokat.

— Szerintem, rajtam kívül 
senki sem tudja, hogy idén 50 
éves a szakosztály — mondja, 
de látszik rajta, hogy nem iga�
zán örül annak, hogy ő eme „ti�
toknak” az egyedüli birtokosa.

— Óriási csapata volt a pos�
tának ’45 előtt. Pályán és or�
szágúton verhetetlen, mindent 
megnyert, amit lehetett. A há�
ború után ezt a szakosztályt is 
elérte a végzete, egyesültünk a 
vasutasokkal és majd öt évig a 
Törekvés SE színeiben lett egy�
re gyengébb a nagy csapat. Az�
tán a posta vezetősége visszaál�
lította az önállóságot, és 
1958—59- ben már újra voltak 
sikereink. Sok kicsi siker, és né�
hány nagy bukás, de már újra 
számoltak velünk, újra össze�
jött egy tehetséges társaság.

Ennek a csapatnak már Dö�
mötör Sándor is tagja volt, az 
újabb sikerekből már ő is kivet�
te a részét.

Mióta edző, a jó eredménye�
ket fiaival éri el, de ennek ma�
napság nincs olyan visszhang�
ja, mint abban az időben, ami�
kor még mindenki azt hitte, 
hogy „holnapra megforgatjuk 
az egész világot”.

Zaka , a félisten
A PSE- n a mai napig — te�

gyük hozzá személyes elfogult�
ságunkat is — joggal tisztelik 
istenként Klampár Tibort. A 
világbajnok asztaliteniszező in�
nen indult el azon pályán, ame�
lyet elragadtatás és düh kísért 
végig, ide tért vissza — ha csak 
a hazai edzések erejéig is — pá�
lyája vége felé ez az isteni te�

hetségű, csodálatos sportoló. 
Ha annak idején a PSE elég 
gazdag egyesület lett volna, ha 
megtartja őt ebben a vitathatat�
lanul meleg, családias környe�
zetben, biztosan másként ala�
kult volna a sorsa. Mert Klam�
pár valóban lehetett volna min�
den idők legjobbja.

Nos, ha fenegyerekeket kere�
sünk a Postásban, itt van mind�
járt Zaka István. Az újságolva�
só gyakran találkozhat a nevé�
vel, ha a sportoldalak ered�
ménylistáit böngészi. Azt 
mondják róla, ő az, aki tavaly�
előtt az egész PSE első csapat�
tal külföldre távozott, igaz ő jött 
haza a nagy négyesből egyedül. 
A kerékpársport küzdő jellegét 
is kidomborítja. Ha megütik, 
visszaüt, még akkor is, ha ezzel 
elveszti a versenyt, pedig ott áll 
már a spiccen.

Szóval, ha Klampár Tibor is�
ten volt a maga területén, ak�
kor Zaka István legalább félig 
az. Csak éppen őt nem fenyege�
ti az a veszély, hogy elrabolja 
egy nagy egyesület, mert a ke�
rékpárosokért manapság keve�
set fizetnek.

Klubban
maradni

Közgazdasági ismereteimet 
műkedvelőként szereztem be, 
ezért bármivel a falhoz állíthat�
nak. Dömötör Sándor két lé�
nyegesnek tűnő adatot közölt 
velem, de nem igazán tudtam 
azokat rendszerbe szedni. 
A szakosztály éves költségveté�
se 160- 200 ezer forint; a menők, 
Szuromi, Zaka, Weiler, Stukán 
kerékpárjai egyenként több 
mint százezer forintba kerül�
nek. A magyarázat viszont sok�
kal egyszerűbb, mint gondol�
tam. Aki versenyben akar ma�
radni, az vesz magának egy 
versenybiciklit. Szándékosan 
írom le a bicikli szót, mert a 
verseny- kerékpározók mélyen 
megvetik. Lehet némi igazuk, 
mert amivel ők dolgoznak, azt 
itthon nem lehet megvásárolni, 
még a küllőjét is odaátról kell 
beszerezni, pedig az néha eltö�
rik.

Dömötör Sándor a megalázó 
közgazdasági képlet ellenére 
sem indulatos. Egyszerűen csak 
dolgozik, kihajtja versenyzői�
nek, amit lehet, ha meg véget 
ér a tudománya, belenyúl a sa�
ját zsebébe.

— Hatvan forintból kell en�
nünk egy- egy versenynapon. 
Egy kerékpározó annyit eszik, 
mint egy ló — meséli. — Mit te�
hetek, amikor odajön hozzám 
vacsora után egy gyerek, hogy 
Sanyi bácsi, én éhes maradtam. 
Veszek neki még egy adagot!

De az edző szerint ebben, és 
sok másban sem a klub vezető�
sége a hibás. A szemlélet, az el�
osztás rendszere, az irányítás 
elvei, a szabályozók nem a 
klubvezetéstől indulnak el. Őt 
hallgatva újra nem értem, mi�
lyen alapon szólhat bele egy 
klub belső életébe egy idegen 
szervezet. Gyanítom, nem va�
gyok egyedül.

— Ez egy nagyon lelkes, csa�
ládias és főleg tehetséges társa�
ság — mondja búcsúzóul. — 
Csak azt szeretném, hogy ne 
szüntessenek meg minket. Biz�
tos vagyok benne, hogy eljön 
még az az idő, amikor minden 
ilyen munkát a maga rangján 
becsülnek meg.

Én is ezt kívánom! Talán egy 
ötvenéves szakosztály életében 
ez nem lázálom.

Zimermann Ottó

A színészpapa megkérdezi 
csemetéjét, hogyan sikerültek a 
vizsgái. A fiú válasza — ez kül�
dendő be — a függ. 1., és vízsz. 
7. alatt található.
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Város a Szilágyságban, 16. Né�
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anyag, 20. Középen felborult 
ante! 21. Fehérnemű, 22. Bá�
nyászközség, 24. Nitrogén és 
americium, 25. Régi, 27. Spa�
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pai folyó, 37. Ilyen szó is van, 
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márka, 41. Irányítószáma 4551, 
42. Kistermetű ló, 44. . . . bíró, 
46. Fél bors! 48. Morzejel, 50. 
Folyó Olaszországban, 51. Ige�
képző, 52. Vajon ő? 54. Fájda�
lomcsillapító, 57. Annál lejjebb, 
58. A Nemzeti művésznőjének 
személyneve, 60. Király frah-  
ciául (ford.), 61. Valami alatt le�
vő helyről, 62. Meglóg. 64. Biza�
kodás, 66. Jármű teszi.

FÜGGŐLEGES
1. A válasz első része, 2. Pos�

tai küldemény jelzése lehet
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gyári, 19. Mesterkélt, 22. Sze�
rencsejáték, 23. Őrlemény, 26. 
Szláv igen, 28. Francia névelő, 
30. Dúr jellegű hangsor, 32. Bá�
tor, 33. Előtagként fül, 35. Belső 
szerv, 37. . . .  muri, 39. Lengyel 
légitársaság, 4L Heggyel való 
kapcsolatot jelent, 43. Vízinö�
vény, 45. Hónaprövidítés, 47.
. . . szentmárton, 49. Névelős 
háziállat, 51. Elmúló életem haj�
nala, alkonya — írja róla Kosz�
tolányi Dezső, 53. A nagy tavak 
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Az első tenisz-csb
A már hagyományokkal ren�

delkező sportágakhoz hasonló�
an a tenisznél is felmerült az 
igény csapatbajnokság lebo�
nyolítására. Ami bevált szerve�
zési módszer a focinál és egyéb 
sportágaknál, azt átvettük, s 
1989- ben meghirdettük a két�
fordulós (tavaszi—őszi) bajnok�
ságot.

Az eddigi egyéni versenye�
ken mutatott érdeklődés alap�
ján postaigazgatóságonként, il�
letve a központi postaszervek 
számára 1- 1 csapat nevezésére 
adtunk lehetőséget. Sajnos, ér�
ződik még gyakorlatlanság né�
hány postaszervnél. A központi 
postaszervek csapata volt a leg�
szervezetlenebb. Mentségükre 
kell felhoznom, hogy e csapat�
nak kellene tömörítenie az igaz�
gatóságokon kívüli önálló pos�
taszervek teniszkedvelőit, ami 
nem kis szervezőmunkát igé�
nyel. Tehát ennek a csapatnak 
egy ügyes csapatkapitányt kell 
keresni, aki képes összefogni az 
MPK. a POKI, a Járműtelep, 
esetleg a Postabank stb. teni�
szezőit.

Áprilisban szinte minden 
kedden és csütörtökön benépe�
sültek a teniszpályák. A 9 gé�
mig tartó mérkőzések sok eset�
ben nagyon izgalmas perceket 
jelentettek a mérkőzők és az 
őket buzdító csapattagok szá�
mára.

A tavaszi forduló eredmé�
nye: I. HPI, II. TIG, III. Bp. Ig„ 
IV- V. RTV—HTI (azonos pont�
számmal), VI. BUVIG, VII. 
MPK.

Örvendetes, hogy a csapat-  
bajnokság során a versenyzők 
rendkívül sportszerű magatar�
tást tanúsítottak. A versenybi�
zottság szeretné, ha a következő 
években, illetve az őpzi forduló�
ban hasonló színvonalú csb- t 
szervezhetne, ezért minden épí�
tő javaslatot szívesen vesz, amit 
a következő címre lehet külde�
ni: HPI Levélfeldolgozó Üzem. 
Budapest, Baross tér 1/C 1230.

Minden teniszkedvelő sport�
barátnak jó eredményeket kívá�
nunk.

Rilkó Károly
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