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Az 1970. gazdasági év kima�
gasló eredményei alapján a 
Pécsi Postaigazgatóság hivata�
lai és üzemei elnyerték a Mi�
nisztertanács és a Szakszerve�
setek Országos Tanácsa . Vö�
rös Vándorzászlaját, a Kiváló 
igazgatósága címet és — az 
MSZMP Központi Bizottsága 
döntése alapján — a kongrssz-  
szítsi munkaverseny legjobbjai 
számára alapított oklevelet. A 
zászló-  és oklevélátadási ün�
nepségen a négy megye posta-  
hivatalainak és üzemeinek ki�
váló dolgozói, szakmai, párt�
ós szakszervezeti vezetői mel�
lett, megjelent Aczél György, 
az MSZMP Politikai Bizottsá�
ginak tagja, a Központi Bi�
zottság titkára, tír. Csanádi 
György közlekedés-  és posta-  
ügyi miniszter, Besenyei Mik�
lós, a SZOT Elnökségének tag�
ja, a szakszervezet főtitkára, 
Egri Gyula, az MSZMP KB 
tagja, a Baranya megyei Párt-  
bizottság első titkára, Tóth Il�
lés, a posta- vezérigazgató első 
helyettese,

Az ünneplőket és vendége�
ket Varga Sándor, a Postások 
Szakszervezete Fécsi Posta-  
igazgatóság Területi Szakszer�
vezeti Tanácsának titkára, az 
{inneni gyűlés elnöke üdvözöl�
te. Külön is köszönetét mon�
dott a kerület 229 szocialista 
brigádjában dolgozó 1768 bri-  
gádtagnak, a Szocialista mun�
ka osztálya, Szocialista mun�
ka hivatala, a Ki váló hivatal és 
©üzem címért versenyző kol�
lektívák tagjainak, akiknek 
munkája alapján e magas ki�
tüntetéseket az igazgatóság 
megkaphatta.

Ezután Garafnvölgyi Miklós, 
az igazgatósig vezetője szá�
molt be az elmúlt évben vég�
zett munkáról, a szocialista 
munkaverseny eredményeiről. 
Elmondotta: a területét és lét�
számát tekintve második leg�
nagyobb igazgatóságon 650 kü�
lönböző nagyságú és rendelte�
tésű postaszerv működik és 
ezek között több mint 300 
olyan alacsony lélekszámú te�
lepülésen, ahol a bevétel ko�
rántsem fedezi a ráfordításo�
kat. Ennek ellenére a mérleg 
szerinti eredmény 1970- ben az 
előző évi 15 millió forinttal 
szemben 23 millió volt. Az 
igazgatóság az elmúlt évekhez 
viszonyítva jóval magasabb 
összegeket fordított a dolgozók 
munkakörülményein ék j avatá�
sára. Mindezek együttes hatá�
sára és az e területen dolgozók 
munkaverseny- felajánlásainak 
becsületes teljesítése nyomán, 
csökkent a hálózatokon és_ be�
rendezéseken az üzemidő- ki�
esés, amely több és jobb mi�
nőségű szolgáltatás teljesítését 
tette lehetővé, egyúttal emelte 
a bevételeket is. Nőtt a lakos�
ság igénve a postai szolgálta�
tások iránt. A dolgozók munká�
jú komoly mértékben javult, 
kevesebb lett az elveszett, vagy 
megsérült küldemény, ponto�
sabbá és megbízhatóbbá vált 
a pénzkezelés, rövidültek a to�
vábbítási idők. A növekvő 
munkaerő- hullámzás miatt a 
kézbesítésnél komoly nehéz�
ségekkel kellett megküzdeni. 
A továbbiakban rámutatott ar�
ra, hogy az . elmúlt években 
olyan arányú fejlesztés indult 
meg a területen, amelyre a ko�
rábbi években még nem volt 
példa.

Az igazgatói beszámoló után 
elsőként — a SZOT Elnöksége 
képviseletében is — Besenyei 
Miklós, szakszervezetünk fő�
titkára, meleg szavakkal gra�
tulált a magas kitüntetésekhez, 
majd a IV. ötéves terv főbb 
feladatairól szólt.

A jövőt, a feladatokat ele�
mezte ár. Csanádi György köz�
lekedés-  és postaügyi minisz�
ter. Külön megdicsérje a pé�
csieket a segélykérő állomások 
felszereléséért. Rámutatott ar�
ia. hogy a százéves gépek ár�
nyékában meglehetősen neh6% 
Madat a legkorszerűbb eszkö�
zök teljes és gazdaságos ki�

használása, mégis ez az első�
rendű szükségesség.

Felszólalt Aczél György, az 
MSZMP Politikai Bizottságá�
nak tagja, a Központi Bizott�
ság titkára is. Beszélt azokról 
az áldozatokról, melyeket a ne�
héz postai szolgálatot teljesítő 
emberek vállalnak, majd a ve�
zetők felelősségéről: Nem elég 
a műszaki fejlesztésre gondol�
ni, nem elég a technikai és 
technológiai körülmények fo�
lyamatos javításán gondolkod�
ni, arra is gondot kell fordíta�
ni, hogy az emberek napról 
napra jobban érezzék magukat 
munkahelyükön, napról napra 
mélyebb gyökeret eresszen 
bennük a tudat, hogy a mű�
hely, az iroda, a város, a me�
gye, a haza, ahol élnek — az 
övék. Sajnálattal emlékezett 
meg arról, hogy egyesek csak 
akkor veszik észre a postások 
áldozatos munkáját, ha hiba 
van.

A felszólalások után zugó 
taps közepette dr. Csanádi 
György átadta Garamvölgyi 
Miklósnak a vándorzászlót, 
majd Aczél György nyújtotta 
át az MSZMP Központi Bi�
zottságának elismerő oklevelét. 
Az ünnepségen számos dolgo�
zót is kitüntettek.

A Posta kiváló dolgozója ki�
tüntetést kapta: Garamvölgyi 
Miklós postaigazgató, Cser�
mely László postafelügyelő,

dr. Szabó László postaigazga�
tó, ifj. Vida Ferer.c postaszak-  
kezelő, Horváth Sándorné pos-  
taszakkezejő, Tihanyiján Ist�
ván műszaki főéllenőr, Senke 
Lajos posta vezetőkezelő, Faicsi 
Jánosné postaelienőr, Molnár 
Lászlóné postaellenőr, Gyöngy 
Endre postaműszaki főfelügye�
lő, özv. Hartver Jánosné pos�
taellenőr, Takács Sándor pos�
tafőtiszt, Pál Imre postafőfel�
ügyelő, Miniszteri dicséretben 
részesült: Tóth Ernő postamű-  
szaki tanácsos, Sírok István 
posiaszakkezelő, Gróf Ilona 
postafőallenőr, Kovács József 
IV. postr.főíiszt, Bérezés József 
pbstaszakkezelő, Mihályi An�
dorne postafelügyelő, Tóth Ba�
jos postakezelő, Fodor Zoltán 
postaműszaki ellenőr, Radáno-  
vics András postaalkalmazott, 
Gál Mária ' postesegédellenőr, 
ifj. Finta István postakezelő.

Tóth Illés, a pcstavezérigaz-  
gató első helyettese Vezérigaz�
gatói elismerést adott át öt dol�
gozónak, majd átnyújtotta a 
Vállalat (posta) kiváló brigád�
ja oklevelet a Komló 1. pos�
tahivatal „Május 1.” brigád�
jának, valamint a Nagykani�
zsa 2 postahivatal „Kossuth”, 
brigádjának. Garamvölgyi 
Miklós, az igazgatóság vezető�
je, négy dolgozót Kiváló dol�
gozó oklevéllel tüntetett ki.

Dr. Pazar Ferenc
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A pécsi ünnepség keretében 
már régen túl voltunk a ki�
tüntetések átadásán, amikor 
Rittmann Mérten posta- keze�
lőt, a Komló 1. sz Postahiva�
tal „Május 1.” Posta Kiváló 
Brigádjának vezetőjét még 
mindig nehezen lehetett szóra 
bírni.

— Annyira meg vagyok hat�
va — mondotta —, hogy ne�
hezen jön a szó. Életem leg�
szebb pillanatai ezek. Hogy 
milyen nagy kitüntetés, ezt 
talán az mutatja legjobban, 
hogy ismerősök, ismeretlenek 
szorongatták a kezemet. Lesz 
mit mesélnem a brigádiagok-  
nak. Tulajdonképpen én már 
csak mint „vendég” vettem át 
a kitüntetéseket, mert ez év 
január 1- én szakszervezeti tit�
kárnak választottak, így Pest 
Komád szaktársam lett a bri�
gádvezető. Egyébként 1962-  
ben alakultunk, s oklevél, bri�
gádzászló, zöldlíoszorús jel�
vény, bronzérem, aranyérem 
jutott eddig osztályrészül bri�
gádunknak. És most e cím, s 
melléje a 11 főnek szétosztan�
dó 16 500 forint... Hogy mi�
lyen teljesítményre vagyunk a 
legbüszkébbek? Mindegyikre, 
de ha mégis valamit ki akarok 
emelni, akkor az évi érté.k-  
cikkcladást említeném: 35 000

forint eladást vállaltunk és 
54 ezer az eredmény.

Ugyancsak 1962- ben alakult 
a Nsgyfcanizsa 2 postahivatal 
„Kossuth” brigádja, a másik 
Posta Kiváló Brigádja. Né�
meth István brigádvezetön 
látszik a boldogság a magas 
kitüntetés miatt. Így beszélt a 
brigádról:

— Hat mozgóposta- vezető�
ből áll brigádunk. 1964 óta 
minden évben teljesítettük 
vállalásunkat. A brigád tag�
jai közül az országos levélirá�
nyítási verseny döntőjébe 
mindig bekerültünk ketten-  
hárman. A brigád töretlen út�
ját a kitüntetések is mutat�
ják. Kétszer oklevél, kétszer 
zászló, majd bronz, azután 
ezüst és most a Posta Kiváló 
Brigádja. Két dolgozónk le�
velező úton érettségizett, illet�
ve elvégezte a segédtiszti tan�
folyamot. Egy felsőfokú tan�
folyamra jár. Egy pedig a 
Marxista Émretem szakosító�
ján tanul. Hárman közülünk 
az szb tagjai, egy pedig a 
szakszervezeti politikai tanfo�
lyam vezetője. Talán az sem 
véletlen, hogy a brigádból ket�
ten mír a Poéta Kiváló Dol�
gozója kitüntetés tulajdono�
sai . . .

(1J—f)

A miskolciak is...
Sorsod és Köves megye postás dolgozóinak munkáját dicséri az 

elmúlt évek során elnyert ö t Elüzem cím, s az elmúlt évi munka 
eredményeként átvett „Kiváló Igazgatóság” kitüntetés, amelyet a 
Miskolcon megtartott ünnepségen Palotás Magda dr. postavezértgaz- 
gató-lselyeítes adott át. Az elnökség képviseletében szakszervezetünk 
titkára, Fatalin János Jelent meg. Kiss Ernőnek, a területi szakszer�
vezeti tanács titkárának megnyitó szavai titán Fatalin Táros köszön�
tötte az igazgatóság valamennyi dolgozóját, kiknek áldozatos, fáradt�
ságot nem ismerő munkája, példamutató szorgalma meghozta az 
eredményt. Hangsúlyozta továbbá, hogy a nagyszerű teljesítmények�
hez hozzájárult a jubileumi munltaverser.v-mozgalom és az MSFRIP X . 
kongresszusa tiszteletére vállalt műnk?.feladatok végrehajtása is. Ezek 
után a IV. ötéves terv feladatait ismertette, s felhívta a figyelmet, 
hogy a célok csak úgy valósulhatnak meg. ha mindenki a maga terü�
leten képessége legjavát nyüitja. Szólt arról, hogy a szocialista bri�
gádmozgalmat, a dolgozók áldozatkészségét, szorgalmát- tennlakarását 
feltétlenül számításba kell venniük a vezetőknek. Siónk helyeslés fogad�
ta azt a bejelentést, hogy az elkövetkezendő években a bérfeilesztés 
elsősorban a forgalmi végrehajtó szolgálatban mutatkozik meg.

Ezután Palotás Magda dr. átadta a Posta Kiváló Polrozóía kitün�
tetést Ladies Latorcának, a sátoraljaújhelyi hivatal távbeszélő-rendező�
jének. Tóth Lajosnak Miskolc 2. sz. hivatal mozgónosta-kecelőjének. 
Szász Ervinnek, Und ahány? hivatal vezetőjének és Varga Józsefnek, a 
Igazgatóság beruházási osztóivá csoportvezetőiének. Többek kaptak 
m in isz teri, illetve vezérigazgatói elismerést, dicséretet.

Az ünnepségnek kedves színfoltia volt, amikor Koczka An*al. a 
Miskolci Postaigazgatóság vc-riöje Farkas Józsefnek, a „Puskás Tiva�
dar” szocialista brigád vezetőiének átnyújtotta a Posta Kiváló Bri- 
gfdia kitüntess okipvelet és a 27 0«) forint pénzjutalmat. Az igazgató 
ezután megköszönte a sze’-szarvezetnok, illetve a nosfavezérigazgató�
ságnak a dolgozók ionokétól elismerő kitüntetését., 'megkö�
szönte a munkaversenyben riszt vevő iMlleJcüváScr-'t az, áldozatos, jó 
munkát. Drizner G yörgy

A szakszervezetek kiválása
a munkáshatalom erősítése, a dolgozók érde�
keinek szolgálata. ’ Mondhatni, e jelszó je�
gyében zajlott le a magyar szakszervezetek 
XXII. kongresszusa. A magyar szervezett dol�
gozók képviseletében több mint hétszáz kül�
dött tanácskozott 3,5 millió bérből és fizetés�
ből élő ember megbízásából. A küldöttek kö�
zött ott volt a 13 fős postás csoport is, az el�
nökségben pedig helyet foglalt Besenyei Mik�
lós főtitkárunk,, akit a kongresszus a mandá�
tumvizsgáló bizottság vezetőjének választott 
meg. A jelölő bizottságba Fatalin Jánost, 
szakszervezetünk titkárát, a szavazatszedő 
bizottságba / Kovács J ó z s e fe t , a Budapesti 
Postaigazgatóság Szakszervezeti Tanácsának 
titkárát választották meg. Ilyen nagy szám�
ban talán még soha nem vettek részt magyar 
szakszervezeti kongresszus munkájában pos�
tás küldöttek.

kongresszus első napján Gás�
pár Sándor, a SZOT fóti tiká�
ra mondotta el bészámoló-  

| ját. A teljesség igénye nélkül
> csupán néhány töredéket raga-
> dunk ki az előadói beszédből, 
j mert hiszen hamarosan megje-  
1 lerük az egész kongresszus

anyaga könyv alakban, s annak 
i tanulmányozása, hasznosítása 

minden választott tisztségviselő 
érdeke. Bevezetőjében hangoztatta: egész tár�
sadalmunk nagy léptekkel halad előre azon 
az úton, amelyet 1957 óta töretben lendülettel 
járunk. Gyűlések ezrein a dolgozók, az egész 
magyar nép ismét egyetértését és bizalmát fe�
lezte ki pártunk poiitikája iránt. E nagy be�
szélgetéseken mérlegre kerültek politikánk 
elvei, céljai és megvalósulásuk eredményei. 
Politikai és társadalmi életünk, közéletünk 
erényei és gyengeségei elismerő és bíráló han�
gon szerepeltek. Sürgették a szakszervizetek 
erőteljesebb föllépését az üzemi és társadalmi 
életben egyaránt. Különösen sokan tették 
szóvá i— hangsúlyozta Gáspár Sándor — a 
jobb és eredményesebb munkát gátló munka�
szervezési, anyagellátási hiányosságokat, az 
ezekből fakadó mértéktelen túlóráztatást. A 
szocialista brigádok igényelték munkájukhoz 
a legfontosabb feltételek biztosítását. Számos 
helyen sürgetően vetették fel a szociális nor�
mák, a munkabiztonsági előírások betartását, 
ellenőrzését. Minden kritikus szóra és javas�
latra kötelességünk odafigyelni és fáradozni 
a megoldásokon.

ovábbiakban a szakszervezetek 
szerepének, tekintélyének meg�
növekedéséről szóit, arról 
hogy hazánkban egyre in-  
:ább „polgárjogot” nyer az a 
elismerés és gyakorlat, hogy 
i szakszervezetek cselekvő köz�
reműködése nélkülözhetetlen £ 
nunkáshatalom számára. A 
ízakszérvezétekhsk jól kall' Is-  
nsrniök a lakosság minden ré�

tegének, csoportjának helyzetét, a gazdasági 
szabályozó rendszer működését, a népgazda�
ság erőforrásait. Feladatunk, hogy segítsünk 
kialakítani a bérből és fizetésből élők számá�
ra olyan jövedelemelosztást és árrendszert 
amely politikai céljaink megvalósítását maxi�
málisan támogatja, leginkáb) hozzájárul a 
célszerű fogyasztási szerkezet ki alakításához. 
& ft lehető legjobban előmozdítja gazdasági 
előrehaladásunkat is. Mindent el kell követ�
ni, : hogy a reálkeresetek a terv szerint növe�
kedjenek. Az árpolitikával kapcsolatosan kri�
tikusan és határozottan jelentette ki: igényel�
jük a szigorú rendszabályokat és az állami 
fellépést mindazon vállalatok és kereskedelmi 
szervek ellen, amelyek ári- elhajlással veszé�
lyeztetik az életszínvonal emelkedését, majd 
hozzátette: a dolgozók követelik a minden�
fajta spekuláció elleni erélyes fellépést.

Majd a szociális ellátás alapelveinek kidol�
gozását hangoztatta. Részletesen beszélt a 
nyugdíjasok helyzetéről, arról, hogy az öre�
gekről való gondoskodás elemi erkölcsi 
kötelességünk. Foglalkoznak a nyugdíjrend�
szer további tökéletesítése kapcsán olyan 
gondolattal: ha egy dolgozó eléri a korhatárt, 
s nem megy nyugdíjba, minden további 
munkában eltöltött éve után a jelenleginél 
magasabb százalékot kapjon. Olyan elkéoze-  
lés is van, hegy a nyugdíjasok kereseti lehe�
tőségeinek jelenlegi mértékhalárát növelik.

— Az üzemi demokrácia, a tulajdonosi ér�
zés és a munkaverseny a szocializmus lénye�
géből fakad,— jelentette ki, majd felvetette: 
a tulajdonosi érzás rendszerünkben valós, de 
vajon, a napi munka gyakorlatában érzik- e 
ezt a dolgozók. A megítélés szerint nem ér�
zik kellőképpen, éspedig azért nem, mert még 
mindig nem teremtődött meg olyan helyzet 
a munkahelyeken, amelyben a dolgozók szá�
mára ez magától értetődő lenne. A problé�
mát semmiféle frázissal, üresen hangzó jel�
szóval nem lehet megoldani, a járható út: 
az üzem, a munkahely életében érvényesíteni 
keil az üzemi demokráciát, a munka becsüle�
tét, a munkáspolitikát. Éreznie kell minden 
dolgozónak, hogy van szava, számítanak az 
eszére, támaszkodnak rá, mert övé a hatalom. 
A formálj adottak és jók, mégis lassú c.z elő�
rehaladás. Figyelembe kell vennünk, hogy a 
dolgozók igényesebbé váltak, ezt a pénzt is 
fel kell használni hajtóerőnek.

congresszus második napján 
lapot t szót egyik küldöt�
tünk, Tóth Anna, Székesfe-  
lérvár 1. sz. hivatal szb- titká-  
a, központi vezetőségünk tag-  
a. A nők helyzetével foglalko�
zat, s utalt a kongresszusi ha-  
ározatra.

— Én, mint nő, elmondhatom 
személyesen tapasztalataim 
ilapján is; nem az elvekkel, a
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jogokkal és a politikával van baj, hanem 
azoknak a mindennapi életben való érvénye�
sülésével. Ennek fő okát részben tudati, rész�
ben gazdasági tényezőkben kell keresnünk. 
Ahhoz, hogy a nők egyenjogúságának eszmei 
és gyakorlati síkján előre haladjunk, két egy�
mással szorosan összefüggő kérdésre kell az 
erőnket , összpontosítanunk. Egyrészt kezde�
nünk kell a szemléletben, a gondolkodásban 
meglévő, visszahúzó, a nó.iet lebecsülő, vagy 
i tényleges értéküket semmibe vevő, ma�
radi nézetek ellen. Szembe kell szánnunk az 
elvi eredményekkel beérő, de az elveket meg�
sértő, helytelen gyakorlat falett szemet hunyó, 
lekicsinyítő közönnyel. Másrészt mindezekkel 
szoros egységben, elő kell segíteni az egyen�
jogúság alapjának fontos részét képező gazda�
sági, anyagi természetű feltételek megterem�
tését.

— Mit kell tennünk a jövőt illetően? Ez 
hosszabb folyamat, mert a szubjektív okokon 
kívül, sokszor objektív okok is közrejátsza�
nak. Ilyen például a hiányos alapműveltség, 
a rövid szolgálati idő, a családi köx- ülmény 
stb. Ezeket nem lehet egy- két éven belül pó�
tolni, viszont az eddiginél tervszerűbbé kell 
tenni a posta káderfejiesztési terveiben a nő�
dolgozók állami, szakmai és politikai képzé�
sét, hozzásegíteni őket, hogy a vezetéshez és 
előléptetéshez szükséges feltételekkel rendel�
kezzenek, s ezptán megfelelő szakmai beosz�
tásba kerüljenek.

— Néhány szót a postán dolgozó nők mun�
kahelyi nehézségeiről: nagy többségükben jól 
érzik magukat, ezt bizonyítja, hogy a postá�
tól való kiválásuk jóval alacsonyabb, mint 
a férfiaké. A munkafegyelmük viszont jóval 
szilárdabb a férfiakénál. Szakmai kötelessé�
geik teljesítésén túl aktívan részt vesznek a 
szocialista munkaversenyben. . .

iiön figyelmet érdemel az egye�
dül kezelő kis hivatalok ve�
zetőinek helyzete, akik úgy�
szólván csak szabadságuk ide�
jén hagyhatják el szolgála�
ti helyüket. A vasárnapi és ün�
nepnapi, az éjszakai szolgálat 
igen terhes, különösen a gyer�
mekes anyáknak. Nem kívülál�
lókat akarunk tehát előnyben 
részesíteni, hanem magunkon, 

m.ndannyiunkon segítünk, ha a nők sajátos 
gondjait fokozatosan megoldjuk — fejezte be 
felszólalását Tóth Anna.

Az öt n..pig tartó kongresszusi vitában so�
kan vettek részt, de többen időhiány miatt 
írásban nyújtották be a felszólalásukat. Ben-  
kő kibor, a soproni területi szakszervezeti ta�
nács titkára és Kovács József, a Budapesti 
Postaigazgatóság Szakszervezeti Tanácsának 
ritkára is_ ezt tette. Bankó Tibor 5200 szerve�
zett postásdolgozó nevében kapcsolódott a 
magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa 
témáihoz, utalt arra, hogy a választások so-  
ran az eredmények elismerése mellett a szer�
vezett dolgozók 'kritikusan támasztottak na�
gyobb igényeket a tisztségviselőkkel szemben. 
Szerinte a tisztségvisialők, a választolt tertüle-  
te.í, az elmúlt években idejük, energiájuk je�
lentős reszel értekezletek szervezésére, jelenté�
sek és határozatok készítésére fordítottál!, 
ezert kelés idő jutott a határozatok végre�
hajtásának ellenőrzésére, segítésére. Az író�
asztalhoz kötött adminisztratív munka féke-  
zoles hat minden területen.

ovács József beadott felszó�
lalásában hangsúlyozta: a szak-  
szervezet, a posta vezetése, a 
dolgozók minden törekvése 
az igények kielégítése, de rá�
mutatott arra, hogy hazánkban 
a postai szolgáltatások köre sok�
kal szelesebb, mint sok fejlett 
országban. Több országban, még 
a _ fővárosban sem kézbesítik 

d=m én veket h ~ l° 2 3 cfom^ ot’ a Pánzkül-

H a ®  S í - í j - a s

1*■ ae ««• « i S  i S l f ä i S isegítséggel lehet megoldani.
kongresszus utolsó napján a küldöttek 

m u lasztották  a SZOT v«Ltő szedett, £■ 
a Szakszervezetek Országos Tanácsát am elv 
ben szakszervezetünket Besenyei Miklós fő-

Kovacs Júzssf' a Budapesti Potta-  
tSazga„oság szt- titkára, Nagy Gézáné Debre-
feV i - SZ'- hIVataI dolgozója, Tóth Anna Szá-  
k^.shervar 1. sz. hivatal szb- titkára lcépvi-
SC". A számvizsgaló- bizottságba választották 

3 Buda^ £ti Távbeszélő Igaz-  
°oi|<>zojat. A szaktanács első ülésén 

e,nokségb«n helyet kapott Bese-  
yei Ml,tics, aki egyébként a SZOT agitáclós 

“  Propaganda munkabizottságának is .tagja. 
A spor.munkabizottságba beválasztották He�
gedűs lstvánnét, szakszervezetünk szervezési 
és káderosztály- vezetőjét.

A postásközvélemény nagy figyelemmel kí�
sérte a szervezett magyar dolgozók parla�
mentjének tanácskozását, s elégedetten ta�
pasztaltál:: a mi szakszervezetünk IX. kong�
resszusán elhangzottak szinkronban voltak az 
országos fejlődéssel, az eredményekkel, a 
gondokkal és a problémákkal. Ezután a vég�
rehajtás jegyben következnek a dolgos, al�
kotómunkával teli évek. amelyek megterem�
tik a jobb életet, a jobb munkakörülménye�
ket.

B. Gy.

1971. MÁJUS
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A postások Benczúr utcai kis-  
paloíája méltó környezetben 
fogadta a Központi Távíró Hi�
vatal dolgozóit, akik május 1. 
előestéjén gyűltek össze ün�
nepelni a „Kiváló Vállalat” 
kitüntetést.

Sokszor voltam hasonló ese�
ményen, és nem a távírósok 
iránti udvariasság, vagy a ki�
tüntetés aktualitása miatt 
mondom: ilyen meghitt talál�
kozásban regen volt részem, 
mintha valóban egy nagy csa�
lád jött volna össze örömteli 
rokoni eseményre. A „család�
nak” csalt kisebb részét isme�
rem, így nem tudom,, hogy 
mennyien hiányoztak, de az 
volt az érzésem, aki tehette, ■ 
eljött a kitüntetés közös át�
vételére. Es közösen csak 
azok örülnek az elért siker�
nek, akik együtt teremtették 
meg azt.

Az szb- titkárnak, Csomoi 
Lászlónak elnökletével folyt le 
az ünnepség hivatalos része.

— Az ember életének értel�
met adó munka eredményét 
értékelni, a jól végzett munka 
sikeréről beszélni, mindig és 
mindenki számára örömteli 
esemény... — kezdte e szép 
szavakkal beszédét Palotás 
Magda ár. vezérigazgató he�
lyettes, majd elmondta, hogy 
mi is történt az elmúlt évben 
a posta területén, mit tervez�
nék 1971- re és a következő 
esztendőkre. Szólt arról is, 
hogy az összpostai eredmé�
nyekből és föladatokból meny�
nyiben vette ki részét, mit 
vállalt a távíró hivatal, és mi�
lyen módon érte el 1870. évi 
sikereit, amiért a kitüntetés�
hez jutott. Ismertette többek 
között, hogy a hivatal bevéte�
li tervét 100,4 százalékra tel�
jesítette és 1969- hez képest
6.7 millióval több nyereséget 
ért el. Kedvezően alakult a 
termelékenység is, mert lét�
számemelkedés nélkül nyújtot�
ták a több, nagyobb bevételt 
biztosító szolgáltatásokat.

Mindebben szerepe volt an�
nak, hogy az elmúlt évben 32 
brigád küzdött a szocialista 
cím elnyeréséért: közülük 3 
arany, 8 ezüst és 7. bronz fo�
kozatot ért el. Hasonlóan sike�
res volt a fiatalokat mozgósí�

tó Szakma ifjú mestere moz�
galom, amelynek 36 résztvevő�
je közül tizenheten értek el 
arany fokozatot. A posta veze�
tősége is méltányolta a szor�
gos munkát, azért az átlagnál 
nagyobb arányban, 5,4 száza�
lékkal nőtt az átlagbér a Köz�
ponti Távíró Hivatalban. Je�
lentős összeget fordítottak a 
dolgozók munkakörülményei�
nek, egészségük védelmének és 
a munka biztonságának javítá�
sára is A vezérigazgató- helyet�
tes végül a kollektíva minden 
tagjának szóló jókívánságok�
kal fejezte be beszédét.

Szakszervezetünk _ elnöksége 
nevében Fatálin János titkár 
köszöntötte az ünnepeiteket. 
Megkülönböztetett tisztelettel 
és szeretettel üdvözölte a 
törzsgárdatagokat, a társadal�
mi munkát végző tisztségvise�
lőket.

— Ők azok, akik munkájuk 
példamutató ellátásán túl, sa�
ját személyes és családi gond�
jaik mellett vállalnak részt a 
közügyek Intézésében, dolgozó�
társaik problémáinak megol�
dásában. Meggyőződésükhöz 
híven hirdetik ügyük igazát. 
Az ő társadalmi munkájuk ha�
tékonysága ugyan nem mérhe�
tő, de mindannyiunk előtt is�
mert: az elért eredményekben 
a társadalmi aktivisták mun�
kája is testet öltött, realizáló�
dott. Tisztelet és köszönet 
munkájukért.

Ezután a hivatal vezetője, 
Bakos Elemér átadta a kitün�
tetéseket, jutalmakat. A terem 
ugyan zsúfolt volt, de némi 
túlzással mondhatom, hogy 
rajtam kívül mindenkinek ju�
tott valamilyen jutalom és 
ajándék. Én sem jöttem el 
azonban üres szívvel és üres 
táskával. Egy nagyon meghitt 
ünnepség emlékét hozhattam 
magammal, táskámban pedig 
jegyzetfüzetemet két kedves 
beszélgetéssel.

Az elsőt azzal folytattam, 
akinek nevét is első- ként em�
lítették a kitüntetések átadá�
sakor: Oláh István művezető, 
aki a posta kiváló dolgozója 
kitüntetést kapta. Mi mással 
is kezdhetnénk a beszélgetést, 
mint a gratulációval, majd a 
kíván csiskod ássál."

— Harminc éve dolgozom a 
postánál, ebből csak harminc 
évet töltöttem a távíró hiva�
talnál — mondja tréfálkozva, 
amikor a „csak” után szünetet 
tartott, és én várakozva néz�
tem rá. Beszélt a harminc év�
ről. A múlt és a ma techniká�
járól, a megnövekedett táv�
gépír óparkról, a nagyobb, de 
szívesen vállalt felelősségről. 
Megtudtam, hogy közöttük 
nem divatos a modern nép-  
vándorláshoz hasonló fluk�
tuáció. Aki egyszer megtanul�
ja a távgépírók javítását, meg�
ismeri kollektívájuk összetar�
tását, nem kívánkozik másho�
vá. - Gondjuk, nehézségük per�
sze akad bőven. Elsősorban 
az új műhelyt és az új kollé�
gákat várják, mert bármilyen 
öníeláldozóak, figyelmesek, 
az egyre több gép több kar�
bantartót igényel.

Amikor felolvasták, hogy 
aranyjelványrérdemesítik a 
táviratközvetítő osztály G a-  
garin brigádját, egy széksor�
ban ülő nyolc fiatalasszony és 
lány pirult el. Nem nehéz meg�
találnom tehát a kitüntetette�
ket. Riby Irén brigáúvezető és 
társnői 10 éve dolgoznak 
együtt, s egyik érdemük: a2 
azóta felvett távírászok is ép�
pen a brigád segítségével vál�
tak kitűnő munkaerővé. A bri�
gád által felvett táviratok he�
lyesírása kifogástalan, mini�
mális a telefonon felvett szö�
veg elhallása, téves értelme�
zése.

Nem akartam ünneprontó 
lenni, mégis megkérdeztem: a 
vállalások szakmán kívüli ré�
sze, a közösség kialakítása, a 
művelődés hasonlóan sikeres? 
Tényeket mondtak tanulmá�
nyaikról, vizsgáikról. Filmek, 
színdarabok címeit sorolták, 
amelyeket nem azért néztek 
meg, hogy azután a versenyfel�
tételek közül kipipálhassák, 
hanem mert érdekelte őket, és 
együtt jobban esett megnézni. 
De ahogy együtt ültek, ma�
gyaráztak, ez magában is bi�
zonyíték: az ország különbö�
ző részéről való, más és más 
körülmények között élő nő, 
egy összeforrott közösséget- al�
kot. V. E.

Tanácskoztak az ünnepség elő tt
A Posta R£dió és Televízió Mű�

szaki Igazgatóság, a kiváló igazga�
tóság címet érdemelte ki. Az ün�
nepségen többek között megje�
lent Tóth Illés vezérigazgató-he�
lyettes, dr. Zsuffa Szabolcs szak- 
szervezetünk elnöke is. Az igazga�
tóság munkáját Tóth Illés mél�
tatta. Többe?-: között elmondotta: 
a vezetéknélküli hírközlés, a rá�
dió és televízió műsorszórás fon�
tos szerepet tölt be a postai szol�
gáltatásban és megnyugtató érzés, 
hogy e munkát hozzáértő, lelkes 
dolgozók irányítják é3 biztosítják.

Ezt követően arról szólt, hogy 
a Rádió és Televízió Műszaki Igaz�
gatóság kollektívájára rendkívül 
értékes és bonyolult berendezések 
\rannak bízva, azok üzemeltetése 
nagy gyakorlatot és magas mű�
szaki képzettséget kíván. Az igaz�
gatóság — bár nagy nehézségek 
árán — kialakította a megfelelő 
szakember-gárdáját. Ügy vélte, ez 
annak is köszönhető, hogy kellő 
gondot fordítottak a szociális és 
egészségügyi igények kielégítésé�
re.

Tóth Ülés vezérigazgató-helyet�
tes, a IV. ötéves terv tennivalói�
ról is szólt, hangsúlyozta, hogy z z  
elöregedett rádióadók kellő időbért 
való lecserélésére nincs elegendő 
beruházási alap, így a berendezé�
sek elavulásából adódó üzemzava�
rokat csak különösen gondos kar�
bantartással. még lelkiismerete�
sebb munkával lehetséges meg�
akadályozni. A továbbiak során dr. 
Zsuffa Szabolcs üdvözölte az ün�
nepség résztvevőit, az igazgatóság 
kollektíváját. Kiemelte, b.osrv az 
igazgatóság 1967-ben és 1968-ban 
elnyerte a MT-SZOT vörös ván- 
dorzászlójáf, ezt követően három�
szor egymás után a „kiváló igaz�
gatóság” címet. Ez nem kis rész�
ben annak is tudható be, hogy yó 
a szakmai és mozgalmi vezetők 
együttműködése. •

A beszédek elhangzása után 
Tóth ülés kitüntetéseket adott át 
a legjobbaknak. Balázsovits Lajos, 
a Lakihegy Rádióállomás adóke- 
zeiője megkapta a Posta Kiváló 
Polírozója címet. Szilágyi József 
csoportvezető (Diósd Rádióállo�
más) és Sági László adókezelő 
fSzolnok Rádióállomás) miniszteri 
dicséretben részesültek. Vezér- 
igazgatói elismerést kaptak: Pe�
tényi Imre csoportvezető (Sopron). 
Pintér József mtv-^aki sevéderő 
(Székesfehérvár). Nagy Kálmán 
adökezelő (Sopron), Taszner István 
adókezeiö (Miskolc). Somodi István 
gépész (Szentes), Tóth Géza cso�
portvezető (Kabhegy), Wel«zh??»»pt 
István adőkezelő (regiéül és Tóth 
Károly adókezelő (Seregélyes).

Nem az ünnepségen történt, Ce 
hozzátartozik a képhez, hogy a 
kiváló igazgatóság cím elnyerése 
alkalmából huszonhatan kapták 
meg az üzem kiváló dolgozója ki�
tüntetést, s ezzel együttjáró két�

heti átlagkeresetnek megfelelő 
pénzjutalmat, s háromnapi juia- 
lomszabadságot. A megelőző ter�
melési tanácskozásokon az üze�
mek, állomások legjobb dolgozói�
nak 120 000 forint jutalmat osz�
tottak ki.

Az ünnepség Becz Sándor igaz�
gató zárszavával ért véget. A kol�
lektíva nevében megköszönte az 
elismerő szavakat. Tájékoztatóul 
elmondta: az igazgatóság aktivis�
tái az ünnepséget megelőzően ér�
tekezletet tartottak, melyen rész�

letesen megvitatták a tennivalókat, 
s elhatározták: a szolgáltatások
minőségét — a berendezések öre�
gedése mellett, a munkaerőhelyzet 
ismert nehézségei közepette is — 
igyekszenek színvonalasan tarta�
ni, a fejlesztőkkel együttműködve 
bővíteni. — Vállaljuk, — mondot�
ta befejezésül az igazgatóság ve�
zetője, — hogy az igényeket „ki�
váló váilalat”-i feltételeknek meg�
felelő minőségi jellemzőkkel biz�
tosítjuk.

(macsári)

H E T E D S Z E R
A Soproni Postaigazgatóság postahivatalainak és üzemei�

nek dolgozói az előző években négyszer nyerték el az 
MT—SZOT Vörös Vándorzászlóját, egy ízben az Élüzem címet, 
s most a Kiváló Igazgatóság címet, amelyet az április 29- én 
tartott ünnepség keretében dr. Buják Konstantin vezérigazgató-  
helyettes adott át Szabó Lászlónak, az igazgatóság vezetőjének. 
Az ünnepségen szakszervezetünk elnöksége nevében Biró Bódis 
József titkár üdvözölte az ünneplőket.

Ünnepi beszédében dr. Buják Konstantin dicsérettel szólt a 
terület dolgozóinak helytállásáról. Az 1970. évi munka érté�
kelésé során az igazgatóság eredménye, az előző évhez viszo�
nyítva csaknem 8 millió forinttal növekedett. A beruházási ter�
vet 100,6 százalékra teljesítették. Említésre méltó a soproni 
távbeszélő főközpont 2000, - és a keszthelyi főközpont 1000 kapa�
citású bővítése.

A munkavédelem, munkaegészségügy, a szociális  ̂és kultú-  
rálls létesítmények fejlesztésére, a beruházási keretből mintegy 
14 millió forintot használtak fel. Folytatódott Sopronban az ok�
tatási épület és munkásszállás, Szombathelyen ugyancsak mun�
kásszállás építése. A körzetmestsrségek részére 14 „Barkas” 
típusú személyszállító gépkocsit, a hálózatépítési dolgozóknak 
20 személyes autóbuszt szereztek be. A termelékenységi muta�
tók is kedvezően alakultak.

1970- ben az igazgatóság sokat tett a munkabiztonság nö�
velése, valamint a szociális és kulturális ellátottság színvonalá�
nak emeléséért. Űj postahivatalok épültek, korszerűsítették a 
munkahelyeket. Balatonalmádiban a posta átalakításával csa�
ládos üdülőt létesítettek. Győrött korszerű munkásszállást he�
lyeztek üzembe, a Fertő- tavi esőnakházat korszerűsítették, s 
előkésztették a balatongyöröki, badacsonyi és várpalotai szociá�
lis létesítmények építését, fizikai munkát megkönnyítő új gépe�
ket és berendezéseket adtak át. Az igazgatóság területén halá�
los üzemi baleset évek óta nem történt, sőt a balesetek száma 
az előző évhez viszonyítva csökkent.

Az igazgatóság területén 168 brigád 1595 fővel tűzte célul 
a szocialista cím elnyerését. A legjobb eredményt Győr 1. sz. 
megyei postahivatal Marie Curie brigádja érte el, s kiérdemel�
te a ,,Közlekedés, Posta és Távközlés Kiváló brigádja” kitünte�
tő címet, s a velejáró 36 000 forint jutalmat. A 18 bronzfokozat�
tal kitüntetett szocialista brigád 87 000 forint oénziut"1™’*-  ka�
pott Drávái József

Békeharc — Budapesten
A magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa után alí# 

hűltek ki a MÉMOSZ- székház kongresszusi termének székei, 
alig hangzottalt el a magyar küldöttek, s a világnak csaknem 
minden részéről eljött delegációk szavai, máris újabb nagy 
esemény színhelye lett a nagy terem. Május 13- án a világ ha�
ladó erőinek küldöttei részvételével megkezdődött a Béke- vi-  
lágtanócs közgyűlése, 124 ország és 33 nemzetközi szervezet 
képviseletében több mint 800- an érkeztek fővárosunkba azért, 
hogy megvitassák a világ népeit elsősorban foglalkoztató kér�
dést: a béke és háború kérdését, elsősorban azért, hogy meg�
találják annak módját, hogy a világ minden részében egysé�
gesebben és eredményesebben léphessen fel a béksmozgalovn 
azok ellen, akik ismét kovácsolják a gyilkos, tömegpusztító 
fegyvereket, akik előtt semmi sem szent, csak egy: a nyerész�
kedés, a profit, a hatalomvágy. Tulajdonképpen erről beszéltek 
a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusán is közvetetten 
és közvetlenül. Mert hiszen a békeharcban világszerte minden�
kor az élen jártak a szervezett dolgozók. A békemozgalom 
színre, fajra, vallásra való tekintet nélkül minden embert 
mozgósít e közös ügyért.

Örömmel szereztünk tudomást arról is, hogy a tanácsko�
zás napirendjén szerepel földrészünk, Európa biztonságának 
megvitatása, mert ez a kérdés is elválaszthatatlan a békétől.

Mi, magyar postás dolgozók is békében kivártunk élni, dol�
gozni. Nagyon is emlékszünk a II. világháború borzalmaira, 
pusztításaira, romokban heverő országunkra, amelyet az egész 
magyar dolgozó nép épített újjá, tett szebbé, magunkévá. Nem 
akarjuk újra élőiről kezdeni! Azt akarjuk, hogy gyermekeink 
és unokáink csak a történelemkönyvből, és ne saját bőrükön 
tanulják meg, hogy mi a háború. A mi jövőnk egyet jelent a 
békével!

A nyereségrészesedés
A posta elmúlt évi gazdálkodási eredménye titán 193 millió 

forint részesedési alapot képezhetett. Ebből az összegből — a 
rendelkezéseknek megfelelően — la kellett vonni az előző há�
romévi bérfejlesztést, az 1970. évi jóléti, szociális és kulturális 
juttatások összegét, valamint az egyéb felhasználásokat. így a 
részesedési alapból 14,S millió forint jutott az évközi kifizeté�
sekre, és 66,3 millió forint maradt az év végi nyereségrészese�
désre. A kettő együtt 19,1 napi munkabérnek felel meg.

A rendelkezésre álló pénzből természetesen nem egyfor�
mán részesült minden szerv. A posta belső mechanizmusa ha�
sonló egy nagyvállalatéhoz. A IS önállóan gazdálkodó posta�
szerv saját eredménye arányúban képzett alapot. A közgazda-  
sági szabályozókat persze differenciáltan, a helyi sajátosságokat 
és lehetőségeket figyelembe véve alakította ki a vezérigazgató�
ság. A törekvés az volt. hogy ha az egyes önállóan gazdálkodó 
postaszemek teljesítik a részükre előírt feltételeket, akkor a 
postaszintű átlagnak megfelelő részesedési alapot képezhetnek. 
Túlteljesítés, illetve lemaradás esetén viszont a részesedési alap 
természetszerűleg eltér az átlagtól.

A vezérigazgatóság pénzügyi szakosztályának kimutatása 
szerint az egyes önállóan gazdálkodó postaszemeknél a terve�
zett, és tényleges eredmény alakulásának következményeként 
a részesedési alap napszámai között van eltérés. A posta egé�
szének 27,8 napi személyi jövedelmet jelentő átlagával szem�
ben a gazdálkodó postaszemek napjainak száma a következő�
képpen alakult: Budapesti Postaigazgatóság 27,4, BUVIG 29,3, 
Debreceni Postaigazgatóság 26,5, Miskolci Postaigazgatóság 26,1, 
Pécsi Postaigazgatóság 26,2, Soproni Postaigazgatóság 24,3, Sze�
gedi Postaigazgatóság 26,7, Posta Központi Járműtelep 20, Köz�
ponti Hírlap Iroda 29, Budapesti Távbeszélő Igazgatóság 33,1, 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság 28,8, Központi Távíró Hivatal 
39,9,..KözV&nti ixibelűzetfi 25,3, Központi Javítóüzem 32,2, Ter�
vező Intézet 26,3, Épületkarbantartó Üzem 32,9, Rádió-  és Tele�
vízió Műszaki Igazgatóság 30,5, Központi Anyaghivatal 26,8.

A területi igazgatóságok közül napokban a legjobb ered�
ményt a BUVIG, a leggyengébbet a Soproni Postaigazgatóság 
érte el. A BUVIG a számára előírt 59,3 millió forintos tervet 4 
millió forinttal túlteljesítette. A Soproni Postaigazgatóság 1 
millió forinttal ugyancsak nagyobb eredményt ért el a 43,2 
millió forintos lemével szemben, ám létszámát 64 fővel túllépte 
Így azután hiába sorolhatjuk Sopront a legjobban dolgozó 
igazgatóságok közé, a létszámszaporulat — fejenként 10 ezer 
forint létszámadó — 640 ezer forinttal, körülbelül 2 napi mun�
kabérnek megfelelő összeggel csöklientette a részesedési alapot

A műszaki területen a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság 
eredménye emelkedik ki, míg a sereghajtó a Központi Jármű�
telep. A Budapesti Távbeszélő Igazgatóság 400 ezer forinttal 
túlteljesítette az előirt több mint 200 millió forintos eredmény�
tervét, a Posta Központi Járműtelep viszont 5,1 millió forintos 
lemaradással zárta az évet.

A mérlegbeszámolók felülvizsgálatakor a1 vezérigazgató�
ság abból az elvből kiindulva, hogy az objektív körülményekért 
senki sem büntethető, de előnyt sem élvezhet — bizonyos mó�
dosításokat hajtott végre. Így például a BUVIG, a már emlí�
tett eredményéből 4 millió forintot elvettek. Ugyanakkor a 
Posta Központi Járműtelep eredményét — hogy csak a  már 
említett példáknál maradjunk — korrigálta, mert olyan jelen�
ségek következtek be, melyekben a vétlenség nem vitatható, 
_______________________________________ _ (m—k)

■ Á szakszervezeti munka segítői

160 brigád
Négy megyére szóló ün�

nepség Budapest szíré�
ben — ezt a címet is ad�
hattuk volna tudósítá�
sunknak. Joggal: a Buda�
pest vidéki Postaigazgató�
sághoz tartozó hivatalok és 
üzemek dolgozóinak múlt 
évi kiemelkedő eredménye 
meghozta a megérdemelt 
kitüntetést, a kiváló igaz�
gatóság címet. A benső�
séges ünnepségen — tír. 
Dab rónaki Gyula, a Köz�
ponti Képi Ellenőrzési Bi�
zottság elnöke és Cselük 
Ferenc né, az V. kerületi 
tanács vb elnöke jelenlété�
ben — Tóth Illés, a posta�
vezérigazgató első helyette�
se átnyújtotta az erről 
szóló oklevelet Nagy Bélá�
mnak, az igazgatóság veze�
tőjének, ahogy illik, mind a 
négy megyéből érkezett 
meghívottak jelenlétében, 
akik a 232 megjutalmazott 
hivatalt és üzemet, a 631 
ezer forint jutalomban ré�
szesített 1255 dolgozót kép�
viselték.

Hogyan szolgál rá egy 
igazgatóság az elismerésret 
Idézzünk Vatelin Jánosnak, 
a Postások Szakszervez ule 
titkárának ünnepi beszédé�
ből: A Budapest vidéki 
Postaigazgatóság forgalmi 
előirányzatét túlszárnyal�
ta. Egy forgalmi dolgozóra 
jutó teljesítményük 4,8 szá�
zalékkal emelkedett. Túl�
teljesítették a fenntartási 
előirányzatot, örvendetesen 
csökkent a híriap- remiiten-  
da, emelkedett az előfize�
tők száma. Beruházási 
programjuknak a tervezett�
nél nagyobb mértékben tet�
tek eleget: 11 új hivatalt 
építettek, mintegy ISO pos-  
tahdzat korszerűsítettek.

A versenymozgalom ele�
ven és egyre inkább meg�
szabadul — taríalmc,ban és 
kereteiben egyaránt — a 
formális elemektől. Nap�
jainkban már 229 brigád 
verseng a szocialista cí�
mért, közülük a tavalyi 
eredmények alapján 160 el�
nyerte a megtisztelő ki�
tüntetést. Hat brigádot 
aranyplakettre tartottak 
érdemesnek. Az élüzem 
címért gyakorlatilag vala�
mennyi üzemük verseny�
be i hdult. . í. ’ Siketasae ü 
mondható az * igazgatósát} 
legjobb kishivatala címért 
kezdeményezett törekvés: 
a feltételeket 45 hivatal 
teljesítette, s a tíz legjob�
bat jutalomban részesítet�
ték. 171 dolgozó kapta 
meg a megérdemelt ki�
váló címet és oklevelet.

Nem maradhat ki a kró�
nikából egy kedves szín�
folt: Salgótarján Város
Tanácsa vb elnökének vá�
ratlan személyes betop-  
panása. Keresetlen, szívből 
jött szavakkal köszöntötte 
a dolgozókat, majd átnyúj�
totta Nagy Bélánénak a 
város emlékplakettjét és 
egy elismerő oklevelet.

Az ünnepségen öten kap�
ták meg a .posta kiváló 
dolgozója kitüntetést, öten 
vették át a miniszteri 
dicséretet, tizen a vezér-  
igazgatói elismerést. Két 
kis közösség: a dunaújvá�
rosi 1. számú postahivatal 
Gagarin, és a Nógrád me�
gyei Távközlési Üzem Pe�
tőfi szocialista brigádja ve�
zetőjének, Burnyóczki Jó�
zsefnek és Végh Jánosnak 
nyújtotta át a postavezér�
igazgató első helyettese a 
posta kiváló brigádja ki�
tüntetésről szóló oklevelet, 
és a vele járó jutalmakat.

Jól esett látni, mily szép 
számban akadlak a kitün�
tetettek között olyanok, 
akik a postásmunka hét�
köznapjain a legkevésbé 
látványos, ám annál hasz�
nosabb és fontosabb teen�
dőket látják el. Rózsa Já�
nosáé, váci távbeszélőkeze�
lő például meghatottan vet�
te át a .kiváló dolgozo’ ok�
levelet és jutalmat. Mi�
niszteri dicséretre Citálták 
érdemesnek Bodóc s Sán�
dor, nagykátai kézbesítőt.

Balázs Irén és Kővári 
Pál is kitüntetést és pénz�
jutalmat kapott, „Nehéz esz�
tendő volt a tavalyi Mi ta�
gadás, nem volt könnyű 
megszerezni a magas elis�
merést. De megtartmi alig�
hanem mén nehezebb lesz'” 
— mondották.

Ehhez nem fér kétség!

Gy. D.

„A magyar szakszervezetek 
kongresszusainak krónikája” c. 
könyv tulajdonképpen az 1899-  
ban összehívott I. szakszerve�
zeti kongresszustól eltelt több, 
mint 70 év össz- szakszervezeti 
kongresszusainak, kongresszu�
si jelentőséggel bíró országos 
értekezleteinek a legfontosabb 
adatait tartolmazó színes mo�
zaik. Nagyon érdekes képet 
kapunk a magyar munkások 
szervezettségének fejlődéséről 
a kezdeti követelésekről, a 
győzelmekről, a kudarcokról, s 
alkalmas arra, hogy méltó tör�
ténelmi tanulságokat vonhas�
sunk le a magyar szakszerve�
zeti mozgalmat illetően.

„A szakszervezetek kulturá�
lis, agitációs és propaganda-  
munkája” c. kiadvány az egyik 
legfontosabb mozgalmi fel�
adattal foglalkozik, s ezzel se�
gítséget ad az alapszervezetek 
tisztségviselőinek (nem csupán 
a kulturális, agitációs és pro�
pagandamunkát végzőknek) a 
dolgozók nevelése, meggyőzése, 
- .' V ~ . ' f . '„ értekében vég�
zett tennivalókhoz. Ajánljuk a 
könyvet minden reszortban 
dolgozó tisztségviselőnek.

„A szakszervezeti bizottság 
feladatai” c. kézikönyv a ki�
sebb alapszervezetek szakszer�
vezeti tevékenységét, felada�
tait foglalja össze, szerintünk 
igen praktikusan. A fejezetek 
a szakszervezeti munka egy-  
egy területét fogják át, úgy 
hogy azt is megtudhatjuk: ho�
gyan lehet kollektíván végezni 
egy vezetőtestület munkáját.

Az „Aktivisták feladatai” cí�
mű sorozat füzetei közérthetőit 
és nagyon hasznosíthatók. 
Megemlítjük például: a Nöbi-  
sottságok tevékenysége című 
füzetet. Sok helyütt alakulnak 
nőbizottságok, s a megválasz�
tott tagok közül sokan tájé�
kozatlanok a tennivalókat il�
letően. A legfőbb feladatok e 
füzetecskékből megismerhetők. 
Hasonlókat mondhatunk A 
társadalombiztosítási tanács, 
illetve A segélyezési albizott�
ságok tevékenységével foglal�
kozó füzetecskékről is. A ki�
adványok beszerezhetők a) 
szakszervezeti könyvesbolts
ban: Budapest VII., Rákóczi
út 54., (Táncsics Könyvkiadó).
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Vélem ények a kongresszusról

t4 m m  ELJUTOTTÁK k OM ZmtHfL.
A 2X. kongresszus ha tá roza ta  alapján

Korszerűsítéssel javulnak
a  m u n k a k ö r ü l m é n y e k

Nem túlzás azt írni, hogy 
szerte az országban szakszer�
vezetünk IX. kongresszusának 
eseményeit vitatják a pos�
ta dolgozói. így történik ez 
Székesfehérvárott is. Egy esős 
májusi délután kerestem fel 
p.z 1- es számú hivatalt és meg�
vártam, amíg elfogyott a kí�
gyózó sor a felvételi ablak 
előtt.

— Mi a véleménye a kong�
resszusról?

— Tessék? — hangzott a 
zavart válasz.

— A Postások Szakszerveze�
tének IX. kongreszusáról ér�
deklődöm. Tóth Anna szb- tit-  
káruk még a rádió munkatár�
sánál!; is nyilatkozott a legége�
tőbb kérdésekről. . .

Most már mosolygás a vá�
la sz :— Persze! Elnézést ké�
rek, de a munkám közepette 
meglepett a kérdés . . .  Szege�
di Lászlóné vagyok! Szerin�
tem Anna alapvető problémá�
inkról beszélt, a mi kérésein�
ket tolmácsolta a kongresszus�
nak. Beszélt a munkaerő- hely�
zetről, a bérkérdésről, a mun�
kakörülményeinkről. Mind�
annyian reménykedünk a meg�
oldásban, hiszünk az őszinte 
szavak erejében. De ne csak 
az én véleményemet kérdezze, 
hanem a többi dolgozóét is! — 
Szegedi Lászlóné feláll, és ki�
nyitja az elválasztó ajtót. — 
Arra is vannak — mutatja —■, 
ott is hallhat véleményt!

Dr. Varga Mihályné, a járá�
si bizottság titkára hellyel kí�
nál: — Nagyon frissek az él�
mények. Bár jómagam nem 
vettem részt a kongresszuson, 
de küldötteink érzékletes sza�
vakkal számoltak be az ott tör�
téntekről. Brigádértekezletet 
tartottunk, többek között Pol-  
gárdiban. Ott Németh Sebes�
tyén, a kápolnásnyéki posta�
hivatal vezetője ismertette a 
kongresszus határozatait, majd 
Hiba Józsefné egészítette ki 
az élményeket. Mondhatnám 
úgy is: ez volt az első kong�
resszusi híradás.

— Mi váltotta ki a legna�
gyobb visszhangot?

— Általában a józan és reá�
lis értékelés! Az, hogy a ha�
tározatok nyomán bérváltozta�
tásokra van alkalom, és ezál�
tal meg lehet oldani a mun�
kaerőkérdést.

Beszélgetés közben nyit be 
a kis irodába Kaposvári Jó�
zsef, a távközlési osztály ve�
zetője.

— Ha már a kongresszusról 
Van szó — mondja —, hadd 
mondjam el véleményemet én 
is! Alkalmunk volt végigbön�
gészni Besenyei Miklós beszá�
molóját és a hozzászólásokat. 
Részemről az elmúlt négy év 
kerek, minden szempontból 
kielégítő értékelésének tar�
tom. Annál is inkább, mert 
nem szeretem az általánosítá�
sokat, a köntörfalazást. Mi 
postásnyelven úgy fogalmaz�
zuk: a címzett minden nehéz�
ség nélkül megtalálható volt. 
A szakszervezet főtitkára tel�
jes mértékben tisztában van 
az első, a második és a har�
madik számú nehézséggel. 
Ügymint: a munkaerőhiány�
nyal, a helyhiánnyal és a pos�
tásszakmával elkötelezett dol�
gozók továbbképzésének ne�
hézségeivel.

— Mit jelentenek ezek Fe�
jér megyében?

— A munkaerőhiány orszá�
gos jelenség! A helyzetünk 
nem jobb és nem rosszabb 
más megyékénél, városokénál. 
Legfeljebb annyiból, hogy kö�
zel a főváros és közel a Bala�
ton. A szakképzett munkaerő, 
s ez különösen a műszakiak�
ra vonatkozik, könnyen talál 
helyet olyan iparágakban, 
ahol biztosítva van a szabad 
szombat és vasárnap. Meg kell 
találni a postához hű emberek 
jobb bérezésének nagyobb 
mérvű, megérdemelt jutalma�
zásának a lehetőségeit! Ezt 
olvastam ki a beszámolóból.

— Ami pedig a mi speciá�
lis problémáinkat illeti: Na�
gyon szűkén vagyunk, vagyis 
inkább voltunk itt a hivatali 
helyiségekben. A kongresszus 
bátorítást adott a merészebb 
tervek kivitelezésére. Ügy 
gondolom, minden dolgozó ér�
deke, hogy a hivatal bővítési 
munkálatai tovább folytatód�
janak, hogy a bővítési mun�
kálatoknak ne szabjon határt 
a szomszédos, magántulajdon�
ban levő épületek megvásár�
lása, hogy az építőipar, betart�
va a szerződésben vállalt ha�
táridőket, készüljön el az év

végére a kivitelezési munká�
latokkal.

A kongresszusi küldött — 
Tóth Ilona —.egy KISZ- tag-  
gyűiésről érkezik.

— Mostanában dús a prog�
ramja minden találkozónak, 
értekezletnek. A fiatalok, az 
öregek, nők és férfiaki egyaránt 
kíváncsiak az elkövetkezendő 
négy év programjára. A kong�
resszus az elevenébe vágott. 
Ma már szinte közhelysze�
rű dicséret a ldshivatalok 
nyitvatartásának ésszerű ren�
dezése, vagy a vezetés szín�
vonalának tartalmasabbá téte�
le, az üzemi demokrácia kiszé�
lesítése, a fiatalokkal való fo�
kozottabb törődés. A cálpk 
azonban nemcsak a puszta té�
nyeket sorolják fel, hanem rá�
mutatnak a végrehajtás mi�
kéntjére is.

— Mit tart a kongresszus 
utáni első megvalósítandó fel�
adatnak?

— Százötvenen dolgoznak 
hivatalunkban. Ennek a lét�
számnak több mint egyharma-  
da szakképzetlen. Szinte egy-

Az 1970. évi fsiafiatoic eredmé�
nyes teljesítésében és a szolgálta�
tások minőségének javításában ki�
tűnt postasrsrvelt és postás dolgo�
zók az erkölcsi elismerés mellett 
méltó anj agl jutalmazásban is ré�
szesültek. A „Kiváló Igazgatóság”, 
Uletve „Kiváló Hivatal” címmel, 
valamint az VT-S/OT Vörös Ván�
dorzászló kitüntetéssel együtt a 775 
ezer forint központi jutalmon felül 
a vezérigazgatóság differenciálva 
még 804 ezer forinttal jutal�
mazta e postaszervek dol�
gozóit. Ezen felül az egyé�
ni kitüntetésekkel, a „Posta Ki�
váló Dolgozója”, a „Miniszteri El�
ismerés” és a „Vezérigazgatói Di�
cséretétéi további 194 ezer forint�
tal jutalmaztak. A Postán 8 szo�
cialista brigád nyerte e! a Posta 
(vállalat) Kiváló Brigádja, és egy 
brigád pedig a Szakma (ágazat) 
Kiváló Brigádja kitüntetést, s ösz-

„A nagycsaládosoknak 
és a gyermekeiket egye�
dül nevelő szülők ré�
szére rászorultságukat 
mérlegelve, évente rend�
szeresen nyújtson anya�
gi támogatást a posta és 
a szakszervezet...” (A 
szakszervezet IX. kong�
resszusának határozatá�
ból.)

„Segíts magadon..."
Horján Imre műszerész örül 

a határozatnak, örül, hogy 
mostanában sok szó esik a 
nagycsaládosok támogatásá�
ról. És még jobban örül, hogy 
a szavak mind gyakrabban tet�
tekkel is párosulnak.

Ilorján Imrének öt gyereke 
van. Egy fizetésből és a csa�
ládi pótlékból nem csekélység 
eltartani őket. A Ferenc Táv�
beszélő Központ műszerészét 
azonban aligha hallották még 
panaszkodni.

Mosolygós, optimista ember. 
A „segíts magadon. Isten is 
megsegít” jelszó jegyében él, 
gondolkodik.

Pedig nem könnyű, nem is 
kis gondokkal kell megbirkóz�
nia. Évekig távol kellett élnie 
családjától. Felesége, gyerekei 
Szentesen, ő pedig egy fővá�
rosi albérletben lakott.

— Most már egészen más 
az élet — mondja jókedvűen. 
— Házat vettem Nyáregyhá�
zán. onnan járok be dolgozni.

Vonaton utazik, de — aho�
gyan hangsúlyozza —, villa�
mosított főútvonalon; a napi 
utazás 2—2,5 óra. <

— Alig több, mintha mond�
juk a város másik feléből kel�
lene villamosoznom. Amellett 
olyan jó a munkaidő- beosztá�
som. hogy elég sok a szabad 
idő.

A nváregyházi családi há�
zat 45 ezer forintért vette 
Horján Imre.

— Egy szoba konvhás vert-  
téglás ház. . .  mi lakunk a 
konyhában a feleségemmel, a 
gyerekek a szobában — ma�
gyarázza —, de van hozzá egy 
kis kert is — 1350 négyszög-  
öles —. ahol a zöldség megte�
rem, ami nekünk nagyon fon-

től- egyig szeretnének valami�
lyen formában tovább tanulni. 
Lehetővé kell számukra tenni 
ezt az alapvető állampolgári 
jogot.

— Mi az akadálya?
— Tulajdonképpen semmi! 

A továbbtanulással elvben 
mindenki egyetért. Ennek el�
lenére komoly erőfeszítést kí�
ván a munka jobb megszerve�
zése, a munkaidő jobb kihasz�
nálása. De lám, ismét vissza�
kanyarodtunk a kongresszusi 
beszámolóhoz és a határoza�
tokhoz. Ez is bizonyítja, hogy 
ott minden kérdésben állás-  
foglalás született, ami a pos�
tai munka minden területén, 
előbb vagy utóbb, mutatkozni 
fog.

Hosszú sor kanyarog a fel�
vétel ablakai előtt. Érthető, 
hiszen a csúcsforgalom kellős 
közepén zavartam. Az ügyfe�
lek, ha ma még nem is, de 
rövid időn belül tapasztalhat�
ják: a kongresszus az ő hely�
zetükön is változtatni fog, 
méghozzá ahogy mondani szo�
kás: pozitív irányban! M. I.

sízesen 141 ezer forint jutalomban 
részesültek.

A kitüntetésben részesült posta-  
szervek szakmai vezetői és szak- 
szervezeti vezetőszervei többségük�
ben a kollektív jutalmak elosztá�
sánál helyes elveket alkalmaztak. 
Az ünnepségeken nagy tetszést és 
egyetértést váltott ki, hogy a jutal�
makat elsősorban közvetlen a fe�
lekkel kapcsolatban levők, a vég�
rehajtó szolgálat, a fizikai munka- 
területek, a termelő-építő, karban�
tartó szolgálat dolgozói kapták.

Kétségtelen elindultunk a helyes 
úton, az erkölcsi és anyagi elisme�
rés összhangjának a megteremté�
sében. Ezáltal nagyobb lesz a pos�
tán végzett munkának a társadal�
mi megbecsülése. így kap egyre 
több segítséget a szakmai vezetés 
a postás dolgozóktól a gondok meg�
oldásához. (sz—gy)

tos. Szóval nekem nagyon 
megfelel a ház. És a posta sok�
ban hozzásegített, hogy végre 
fedél legyen a fejünk felett.

Húszezer forint 
— kam st nélkül

Húszezer forint kamatmen�
tes kölcsönt kapott tízévi tör�
lesztésre a vállalattól és bon�
tási anyagból téglát.

— Ebből hozzákezdhettünk 
a renováláshoz, ami igencsak

A Budapesti -  Távbeszélő 
Igazgatóság a IV. ötéves terv 
időszakában nagymértékben 
bővíti a főváros távbeszélő-  
hálózatát. Ennek keretében 
a Zugló, Erzsébet, Óbuda, 
Ferenc, Teréz, Lágymányos 
és Lipót központokban ösz-  
szesen 76 000 állomással bő�
vül a kapacitás, a Krisztina, 
Belváros és Űjpest közpon�
tokban pedig összesen 60 000 
állomásos kapacitású, új kor�
szerű crossbar központot hoz�
nak létre. A 7/A 2- es és a 
crossbar központok együttes 
kapacitása 136 000- rel bővül, 
a szaporulat azonban kisebb 
lesz ennél, mivel a kapacitás-  
bővítéssel egy időben min�
den bizonnyal sor kerül a 
korszerűtlen, elavult, a táv�
választásra alkalmatlan Bel�
város, Teréz és Lipót köz�
pontokban üzemelő 7/A 1 
rendszerű központok egy ré�
szének (vagy egészének) meg�
szüntetésére.

Szakszervezetünk IX. kong�
resszusának határozata hang�
súlyozza: „A postás dolgozók 
igénylik, hogy a műszaki 
színvonal növekedésével, a 
postai és távközlési szolgál�
tatások minőségének javulá�
sával egyidejűleg termeléke�
nyebbé. biztonságosabbá vál�
jék munkájuk, kedvezőbbek 
legyenek munkakörülmé�
nyeik.” Vajon a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság IV. 
ötéves tervében szereplő cé�
lok kielégitik- e ezeket a kö�
vetelményeket? — erről be�
szélgetünk Úti Józseffel, a 
fejlesztési osztály vezetőjé�
vel, Táborhegyi István csó�

váiért a házra . . .  Da most már 
nagyjából rendben van. Előbb-  
utóbb kifizetem rá a 10 000 
forint hátralevő adósságomat 
is, és egyenesben leszek.

Téved, aki azt hiszi, hogy 
gondterhelten, rosszkedvűen 
beszél ezekről a dolgokról. Pe�
dig ugyancsak elgondolkozta�
tó, hogyan győz ennyi terhet 
2300 forint fizetéséből és a 
családi pótlékból. Öt kiskorú 
gyerek mellett, akik közül a 
legidősebb után — aki első 
házasságából született — havi

portvezetővel és Szarka 
György szt- titkárral.

Csökken a vezetők 
túlterhelése

Kérdésünk műszaki, tech�
nikai vonatkozású részére ál�
talában pozitív válaszokat 
kapunk. Érthetően, a korsze�
rű crossbar központok foko�
zatos térhódítása termeléke�
nyebbé és biztonságosabbá 
teszi a murkát, amit jól ér�
zékeltet. hogy az ilyen rend�
szerű központokban a kar�
bantartó személyzet körülbe�
lül negyedére csökkenthető. 
A táwálasztás elterjedése, 
melynek eredményeként a 
fővárosi és az egyes vidéki 
előfizetők közvetlen tárcsá�
zással hívhatják egymást, 
csökkenti a kezelők túlterhe�
lését. Ilyen szempontból ta�
lán egy megjegyzésre érde�
mes odafigyelni, melyet a 
Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság szakszervezeti tiszt�
újító küldöttértekezletének ha�
tározatában is megfogalmaz�
tak: A IV. ötéves tervben
előirányzott állomások sze�
relési és egyéb munkáinak 
végrehajtását — amennyiben 
azt az előtérnek és szervezési 
intézkedések műszakilag nem 
támasztják alá — nem látjuk 
biztosítottnak, tekintettel ar�
ra, hogy a munkáslétszárp 
nagymérvű emelésével ebben 
az időszakban sem számolhat�
nak.

A régi központok bővítése, 
az újak létesítése — amint 
informátoraink egybehang�
zóan mondják — javítja a dol-

350 forint tartásdíjat fizet. A 
másik négy közül a legidősebb 
12, a legkisebb ötéves.

— Már említettem, hogy a 
munkaidő- beosztásom nagyon 
kedvező. A szabad időmben 
pedig minden alkalmat meg�
ragadok arra, hogy még egy 
kis pénzt keressek — magya�
rázza.

Télen havat lapátolt, tavasz-  
Bzal az erdőben dolgozott fa-  
kitermelésen, munkadíj fejé�
ben önköltségi áron — 450 fo�
rintért — harminc mázsa fát 
kapott.

— Ez nagyjából fedezi az 
évi szükségletünket. Hiszen 
nekünk a tüzelő olyan, mint 
a kenyér. Anélkül nincs fő�
zés . . .

„Panaszra nincs 
okom"

Nyáron a kukoricatörés kö�
vetkezik, azután krumplisze-  
dás a tsz- ben, tehát fedezve 
lesz a családi téli burgonya�
szükséglete.

— A pénzt a feleségem 
osztja be — mondja. — Nem 
tudom, hogyan, de jól csinál�
ja. A két fizetési nanon egy�
szerre megvásárolja a lisztet, 
cukrot, zsírt. Szóval megélünk. 
Pénzem ugyan nincs, de pa�
naszra. elkeseredésre nincs 
okom. Szép, egészséges gyere�
keim vannak . . .  Tudom, miért 
dolgozom. És bízom benne, 
hogy évről évre könnyebb 
lesz. . .  Hiszen nem véletlen, 
hogy mostanában oljmn sok 
szó esik a nagycsaládosok tá�
mogatásáról . . .

★

Horján Imre műszerésszel 
április utolsó napjaiban be�
szélgettem. Azóta tartották 
XXII. kongresszusukat a ma�
gyar szakszervezetek. A be�
számolóban. a korreferátumok�
ban és a határozatban is — 
mint egyik legfontosabb szo-  
ciálnolitikai feladatot szögez�
ték le — a nagycsaládosok tá�
mogatásának jelentőségét.

Horján Imrének tehát — sa�
ját jó természetén túlmenően 
is — minden oka megvan az 
optimizmusra.

Lukács Mária

gozók élet-  és munkakörül�
ményeit. Ez így volt a III, 
ötéves tervben is. Az igazga�
tóság kezelésében levő épü�
letek tervezését, kivitelezé�
sét a szakszervezet ellenőrizte. 
Az igazgatóság vezetőivel 
együtt arra törekedtek, hogy 
a központokban korszerű öl�
tözőket, fürdőket és étkező-  
helyiségeket is biztosítanak. 
Valamennyi újonnan épült fő�
központban konyhát is létesí�
tettek. illetve korszerűsítették 
a régit.

A szándék nem mindig
tartósítható

Az eredeti szándékot azon�
ban nem minden esetben tud�
ták tartósítani. Az történt 
ugyanis, hogy az új beruhá�
zásoknál a különböző posta�
szervek igen nagy hely�
igényekkel léptek fel, s ezek 
kielégítése csökkentette a szo�
ciális és kulturális ellátást (!)

A Ferenc Távbeszélő üzem 
épületében például helyet 
kaptak a HALÉP dolgozói 
is olyképpen, hogy a régi, 41 
fűre méretezett öltözői 87 
főre „bővítették”. A Lágymá�
nyos Távbeszélő Üzem új 
épületében az igazgatóság fej�
lesztési osztálya, valamint a 
BHG foglalta le a helyisége�
ket. Az Üj Zugló épületé�
ben a HALÉP és a Műszer�
üzem lett „albérlő”.

Alapvető változással a IV. 
ötéves tervben sem számolnak. 
A küldöttértekezlet határoza�
ta hangsúlyozza: „...a  IV. öt�
éves tervidőszakban szükséges, 
hogy a TIG átmeneti intézke�
désekkel gondoskodjon a zsú�
foltság és az egyéb kedvezőt�
len munkafeltételek megszün�
tetéséről.”

Az első intézkedéseket meg�
tették. Az Erzsébet Központ�
ban 2,5 millió forintos költség�
gel, nemrégiben felszerelték a 
klimatizáló berendezést. Meg�
oldják a Lipót Központ hason�
ló problémáját is. Az igazga�
tóság mindemellett szánios 
olyan beruházást bonyolít le, 
mellyel a postás dolgozók 
egészének ellátását szolgálják. 
Ilyen többek között az a kor�
szerű tanműhely, amelyet s 
Lipót Központ mellett építe�
nek. Az idén átadásra kerülő 
Római- parti postás hétvégi 
üdülő befejezésére 14 millió 
forintot költenek.

«•
üdülő helyett hűtőgép

A költségvetés 3 milliót irá�
nyoz elő szociális és kulturális 
célokra. Ezzel az igazgatóság 
szakszerveezti tanácsa rendel�
kezik. Az igazgatóság 3 
millió forintos lehetősége pil�
lanatnyilag eléggé cseppfo�
lyós. A szakszervezeti ta�
nács titkára arról tájé�
koztatott, hogy a kongresszus 
inspirációjára foglalkoznak s 
gondolattal: néhány más pos�
taszervvel társulva üdülőt épí�
tenek a szakszervezet tulajdo�
nában levő balatonföldvári tel�
ken. A szándék körvonalazását 
azonban még be sem fejezte 
az igazgatóság szakszervezeti 
tanácsának titkára, amikor a 
beruházási osztály vezetője kö�
zölte: a 3 millió forintból 1971. 
re csak 100 000 forintos fel�
használ ást engedélyezett a ve�
zérigazgatóság, a pénznek a 
felét viszont hűtőgépek beszer�
zésére fordítják. E tájékozta�
tás kisebb vitát eredményezett, 
mert a szakszervezeti tanáé.’ 
titkárának az volt a vélemé�
nye: a szakszervezet elnöksé�
gének felhatalmazása alapján a 
szóbanforgó 3 millió forint fel-  
használásáról a szakszervezeti 
tanács jogosult dönteni. Végül 
is hozzájárul ahhoz, hogy C0 
ezer forintot hűtőgépekre for�
dítsanak. mondván, hogy köz�
vetett módon ezek a gépek is 
a dolgozók szociális körülmé�
nyeinek javítását szolgálják.

Megállapítható: a következő 
5 esztendő lehetőségei ugyan 
jóval nagyobbak e vonatko�
zásban. mint a korábbi idő�
szakokban. de a rendelkezésre 
álló oénzből mégsem futja 
mindenre.

Mocsári Károly

SZÁKSZERVEZETI NAPOK
Lapzártakor  ̂ május 18- án a debreceni területi szak' 

szervezeti tanács választott tisztségviselőit Bíró B. Jó�
zsef szakszervezetünk titkára tájékoztatta kongresszu�
sunk és a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa 
határozataiból adódó legfőbb célokról és az ebből adódó 
időszerű tennivalókról. Ezzel tulajdonképpen kezdetét 
vette a szakszervezeti napok című rendezvénysorozat.

Szakszervezetünk titkára beszámolt a IX. kongresszus�
ról és a XXII. kongresszus tapasztalatairól, elmondotta 
többek között, hogy Katona István a párt üzenetét ad�
ta át: azt, hogy a magyar postásdolgozók becsületes mun�
kája kibírja a nemzetközi összehasonlítást. Szólt a szo�
cialista munkaversenyről, a brigádmozgalomról, annak 
új jutalmazási formáiról, s arról, hogy kongresszusunk 
határozata tükrözi a postásdolgozó- rétegek problémáit, 
s meghatározza azok megoldását is. Nagy figyelmet ta�
núsítottak az új bérrendszerrel kapcsolatos kérdést ille�
tően, úgyszintén az üzemi, szakszervezeti demokrácia ki-  
szélesítésére való törekvésekre, a nők munkakörülmé�
nyeinek további javítására, s arra, hogy minden szak�
vezetőnek a jövőben a dolgozókat érintő kérdésekben 
való döntés előtt ki kell kérnie a szakszervezet, illetve a 
dolgozók véleményét. .

A tíz hozzászólásból egyértelműen kicsendült a dolgo�
zók nagy bizalma szakszervezetünk iránt.

Az első szakszervezeti nap után következtek a többi�
ek. Május 21- én Szeged és Pécs, Sopron 24- én, BUVIG 
25- én, 26- án a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság és az 
RTV Igazgatóság, valamint a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság, 27- én Miskolc, 28- án a Budapesti Postaigaz�
gatóság területén lesz a debrecenihez hasonló szakszer�
vezeti nap. Az előadók: Besenyei Miklós főtitkárunk, 
Zsuffa Szabolcs szakszervezetünk elnöke, Fatálin János 
és Biró B. József titkárok, illetve Költő György, az el�
nökség tagja. /

A szakszervezeti napok tapasztalatairól következő szá�
munkban írunk, de azt már a debreceni tanácskozás is 
Jelzi: a választott szakszervezeti tisztségviselők nagy 
érdeklődést tanúsítanak és igen jelentős segítségnek tud�
ják be a gyors tájékoztatást a határozatokból adódó ten�
nivalókhoz.

(4 jobb munka elismerése
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„A tanácstagi munka a vá�
lasztók bizalmán alapuló, meg�
tisztelő közéleti tevékenység” 
(Tt. 36. § (1) bek.).

1971. április 25- én az egész 
országban lezajlottak a válasz�
tások. A mandátumok és a ta�
nácstagi megbízólevelek egy�
aránt gazdára találtak. Ezzel 
elkezdődött a komoly, szívós 
munka valamennyi megválasz�
tott számára. Természetesen 
ebből kiveszik részüket a pos�
tás dolgozók is. Három újon�
nan, illetve újból megválasz�
tott tanácstaggal beszélgettem 
elképzeléseikről, jeladataikról.

Németh Jenöné a 70- es pos�
tahivatalban, a vámosztályon 
felügyeleti tisztként dolgozik.

— A Vili. kerületben, a 
78- as körzetben lettem tanács�
tag. A munkahelyem ajánlott. 
Alkalmasnak találtak e felelős�
ségteljes megbízatásra.

— Most választották először?
— Igen, és őszintén örültem 

neki, bár tudom, hogy sok dol�
gom lesz. A kerületnek azt a 
részét, ahol lakom — az Illés 
utcától a Práter utcán keresz�
tül a körútig — lebontják, 
új, modern lakótelepet építe�

nek a régi házak helyére. En�
nek mindenki örül, csak azt 
nem tudjuk még, hogy az öt�
éves terv folyamán mikor ke�
rül erre sor. A most egyre 
gyakrabban felmerülő ezzel 
kapcsolatos probléma a lakás�
csere. Ki milyen lakást kap, 
mennyit kell majd ráfizetni? 
Az én körzetemben ez a köz�
ponti téma.

— Hogyan fog válaszolni az 
ezzel kapcsolatos kérdésekre?

— Állandó kapcsolatot kell 
fenntartanom a tanáccsal, hogy 
a lakókat folyamatosan tájé�
koztathassam. Megkísérlem a 
cseréknél mindenki érdekét 
képviselni.

A feladat látszólag könnyű 
és kevés, de ha belegondo�
lunk, egyáltalán nem az. Ezért 
ké/dezem meg: hogyan lesz 
képes ezt a napi munkája mel�
lett elvégezni?

— Szeretek dolgozni, szere�
tek másokon, és másoknak se�
gíteni. Ha valakinek elinté�
zek valamit, én vagyok a leg�
boldogabb. Itt a vámosztályon 
szakszervezeti bizottsági tag 
vagyok, szociális ügyeket inté�
zek. Ügy érzem, elbírom majd 
ezt a megterhelést.

★

— 1963 óta vagyok tanácstag 
Szentmártonkátán. Az ötös 
számú körzet az enyém, ott is 
lakom. Azt hiszem, nem is egy�
szerűen tanácstag, hanem a 
körzet „mindenese” vagyok. 
Családi problémákkal is hoz�
zám fordulnak.

Kele Károlyé a szó. ö  a 
78- as postahivatalban dolgozik, 
mint mozgóposta- kezelő.

— Szentmártonkátán sok a 
dolog, modernizálni kell. Ta�
valy például autóbuszvárót 
építettünk társadalmi munká�
ban. A környéken sok az idős 
ember, akiket anyagilag és kü�
lönböző munkák elvégzésével 
kell támogatnunk. Ennek meg�
szervezése is az én feladatom.

— Mit lát legfontosabbnak 
az elkövetkező két évben?

— Nálunk a házakban még 
nincs víz és most be szeret�
nénk vezetni. Ehhez azonban a 
lakosság hozzájárulása — a 
községben legalább 51 száza�
lék — szükséges. Most agitá�
lok, járok házról- házra, a véle�
mények bizony eltérőek. Ezt 
a körülbelül 3000 forintos hoz�
zájárulás is befolyásolja. Re�
mélem, sikerül majd meggyőz�
ni a húzódozókat. Kilencedik 
éve a községi tanács végrehaj�
tó bizottságának is tagja va�
gyok.

— Szentmártonkátáról jár 
be dolgozni, tanácstag és vb-  
tag. Milyen megterhelést je�
lent ez?

— Megterhelést? Nem, nem 
jelent! Szívesen csinálom! Per�
sze, ezzel még nem merült ki a 
társadalmi munkám. Tagja va�
gyok a szakszervezeti tanács�
nak, ezenkívül munkásőr és 
szakszervezeti bizalmi vagyok.

★

Kőhalmi Mihályt Maglódon 
a 31. körzetben, ellenszavazat 
nélkül immár negyedszer vá�

lasztották tanácstaggá. Munka�
helye a Déli pályaudvaron 
van: csoportvezető a mozgó�
posta- kirendeltségen.

— Maglód nagyközség, a ta�
nács azonban egy családi ház�
ban székel és ez nem megfele�
lő. A posta, a gyógyszertár a 
község szélén van, ezeket bel�
jebb, a központba kellene hoz�
ni. Az én körzetem éppen a 
központ, ezért érint a kérdés 
közvetlenül. Persze, ezt társa�
dalmi összefogással lehet a leg�
jobban megoldani. Erre már 
volt példa. Pár évvel ezelőtt 
így kezdetük meg Maglódon az 
utcák kövezését, a járdaépí�
tést.

Kőhalmi Mihály tagja a köz�
ségfejlesztési bizottságnak. 
Munkája elismeréséül 1965-  
ben és 1966- ban a Pest megyei 
Tanács VB „Községfejleszté�
sért” érdemérem aranyfokoza�
tát adományozta neki. Munka�
helyén a szakszervezeti bizott�
ság elnöke. 1970. április 4- én 
kiváló dolgozó lett.

így kapcsolódnak be a postai 
dolgozók is az állam vérkerin�
gésébe.

Fazekas Ágnes

Beszélgetés Claude Calannal
magyar szakszervezetek XXII. ossz kongresszusán, 

i® lp S  a tanácskozást nemcsak „páholyból" figyelő ven-  
elégként hallgatta végig négy kontinens 49 szak-  

B M  szervezetének és nemzetközi szervének delegá-
B U R i ciója, hanem a beszámolókat, felszólalásokat

nagy érdeklődéssel figyelték. Tették ezt. mert e 
MBk Jgfat kongresszus tapasztalatokkal szolgált a többi 

szocialista ország számára, jövőbe mutató volt 
a kapitalista és fejlődő országokban működő 
testvérszervezeteknek is.

A külföldi küldöttek között találtam Claude Galan elv�
társat, a legnagyobb és forradalmi francia szakszervezeti köz�
ponthoz, CGT- hez tartozó Postás Szakszervezet titkárát. A 
kongresszus egyik szünetében beszélgettem vele. Mi más lehe�
tett témánk, mint a francia postások helyzete és szakszerve�
zeti mozgalma napjainkban.

K
ezdjük talán a legáltalánosabb, és minden pos�
tást legjobban érintő problémával: a fizetéssel. 
A postások az állami alkalmazottak viszonylag 
kis rétegéhez tartoznak. Első hallásra ez valami 
kedvezményt, vagy jó körülményeket ígér, de 
közel sincs így. Az árak állandóan emelkednek, 
és a bérek csak késedelmesen, harcok után nö�
vekednek. Az idei év első negyedében az árak 
1,8 százalékkal mentek fel, hasonló tempó vár�
ható a következő hónapokban is, tehát minimá�
lisan 6 százalékkal többe kerül majd a megél�

hetés, mint 1970- ben. A kormány viszont a közalkalmazottak 
képviselőivel való hosszú alkudozások után is csak 5 száza�
lékos fizetési a vitásra volt hajlandó.

— A másik nagy problémánk, hogy a postások a közalkal�
mazottak kategóriáján belül alacsonyabb besorolásban vannak, 
mint egy hasonló képesítésű, azonos szolgálati idővel rendel�
kező vámhivatalnok, vagy más állami alkalmazott. Ez elleni 
tiltakozásunk nem újkeletű, különösen az 1968- as nagy sztrájk 
óta kerül napirendre ennek a megváltoztatása.

— Erőinket ugyanis nemcsak a tőkés állammal való harc 
köti le, hanem gyengíti a megosztottság is. A 300 ezer postaal�
kalmazottból negyedmillió ugyan szervezett, de három szak-  
szervezetbe tömörülnek. A miénk a legerősebb 101 ezer tag�
gal, ezt bizonyítják a március 10- i választások, míg a többiek 
a szociáldemokrata irányzatú Force Ouvrier (Munkáserő) és 
a vallásos színezetű CFDT (Francia Demokratikus Dolgozók 
Szövetsége) tagjai. A három szakszervezetnek a kormányhoz 
benyújtott felterjesztéseiben, javaslataiban rengeteg az elté�
rés. közben az évek telnek, s a kormány időt nyer. Ennek a 
kormánymanipulációnak egyik megnyilvánulása volt az úgy�
nevezett „Haladás- program”. Lényege: felajánlott a közalkal�
mazottaknak egy bizonyos összeget, hogy azt maguk osszák 
fel.

Harcunk harmadik célpontja a szakszervezeti jogok kor�
látja, azokat igyekszünk tovább döntögetni. A mi országunk�
ban, ahol először tették állameszmévé a szabadságot, egyen�
lőséget és testvériséget, ahol a munkásmozgalomnak olyan 
nagy hagyományai vannak, még mindig birkózunk az üzemen 
belüli szervezkedés jogáért. 1968 májusában megkapták ugyan 
a jogot a dolgozók, hogy munkahelyükön ülésezzenek, újsá�
got terjesszenek, szervezkedésre buzdító plakátot ragasszanak 
ki, sőt a nagyüzemekben munkaidő- kedvezményt kaphatnak 
a funkcionáriusok — de a törvény még nem megvalósulás. 
Szinte minden üzemben, — hivatalban külön- külön kell jo�
gunkat kierőszakolni.

f
égtil még az egész posta gondját is a váltunk�
ra kell vennünk. Különféle machinációk arra irá�
nyulnak, hogy bizonyos szolgáltatásokat — egyes 
helyeken a levélkihordást is visszajuttassa�
nak a magánszektorba. Mi tiltakozunk' éz éllen 
több okból. Először, mert növekedne a magán-  
szektor, másodszor, mert bizonytalanná válna 
az oda kerülő postások eddigi joga, jövedelme, 
harmadszor, mert feltehetően drágulna a magán* 
szektorból jövő szolgáltatás. V. E.

Az információ szerint az 
egyik legeredményesebb üzemi 
könyvterjesztő: Tafferner Im-  
réné. Szociális előadó a jármű-

A pálma Pálmai Kataliné.
— Átlag évi 30 000 forint ér�

tékű könyvet vásárolnak üze�
münkben — mondja Taffener-  
né. — Elsősorban a szépiroda�
lom, s a népszerű, ismeretter�
jesztő művek iránt nagy az ér�
deklődés. Ez utóbbiak közé 
tartoznak az új lexikonok, va�
lamint az európai országokat 
leíró sorozat. Az évek során 
kialakult egy törzs vevőgárda; 
élükön Csörsz Zalánnéval, hi�
szi Istvánnal. A pálmát Pál�
mai Katalin viszi: az első ne�
gyedévben már 600 forint ér�
tékű könyvet vett. Első kérdé�
sünk hozzá: hogyan tud eny-  
nyit áldozni a könyvekre?

— 2200 forint a havi jöve�
delmem — feleli mosolyogva 
—, én ezt igyekszem úgy be�
osztani, hogy minél több jus�
son könyvre. A jó könyvért ér�
demes áldozni! Megjegyzem, 
hogy ez a 600 forint csak része 
a könyvvásárlásomnak. Ennél 
még többet költők a pártszer-

telepen, s e munkaterületen 
végzett jó munkájáról éppen 
olyan ismert, mint arról, hogy 
dolgozótársai körében lelkesen 
propagálja a jó könyveket

vezet mellett működő könyv-  
terjesztőnél kapható művekre. 
Mint munkásőr, igyekszem po�
litikailag is fejlődni, az alap�
vető ideológiai műveken túl, 
különösen a modern történe�
lem érdekel: nagy gyűjtemé�
nyem van a második világhá�
ború történetét feldolgozó 
könyvekből, a diplomáciai ira�
tok sorozatból. A szépiroda�
lomban is főként az olyan re�
gények érdekelnek, amelyek 
történelmi életrajzok, korfestő 
művek. Sok szórakoztató köny�
vet veszek nyugdíjas szüleim�
nek is, így aztán évről évre 
szépen gyarapszik könyvtáram.

Az anyaghivatalban Ertner 
Mária „a könyves”: tőle is évi 
30 000 forint értékben vesznek 
könyveket. Szép és jó dolog itt 
is, hogy szerény fizetésű tiszt�
viselőnők egész sora havi 100 
—150 forintot áldoz a könyvek�
re; mint például Pulai hajos-  
né.

NEMZETKÖZI HÍREK

— Mi tűrés- tagadás — beszél 
könyvszeretetéről Pulainé — a 
havi 1880 forintból nem köny-  
nyű „kigazdálkodni” a havi 
100—150 forintot. De hát na-  
gyon- nagyon szeretjük a köny�
veket, én is, a fiam is. Ö már 
mint gimnazista is bújta a 
könyveket: most a íogi egye�
temre jár, s e szenvedélye 
megmaradt. Elsősorban a vi�
lágirodalom remekei soroza�
tot gyűjtöttük, de minthogy 
szeretjük a zenét is — gondo�
san kiválogattuk a nagy zene�
szerzők életregényeit: Pucciniét, 
Wagnerét. Erkelét s a többie�
két A kortárs írók közül külö�

nösen Peltate István műveit 
szeretjük, tiszta, szép magyar 
stílusáért, természetábráz.olá-  
sáért. Azt hiszem, valamennyi 
megjelent regénye ott van kis 
házikönyvtárunkban. ..

Nem túlzás, ha azt mondjuk: 
Budapesten a postán, könyv�
terjesztésben valósággal foga�
lom Lajkó Erzsébet munkája, 
a Horváth Mihály téri posta�
szerveknél. Néhány évvel ez�
előtt kapta meg a „kiváló 
könyvterjesztő” címet.

— Az elmúlt években — 
összegezi L ajkó Erzsébet —, 
volt úgy. hogy 150 000 forintot 
is elért nálunk a forgalom.

Azért érdekes e szám, mert ez�
zel egyensúlyban van a könyv�
tári forgalom is. Nálunk ez a 
két terület szervesen kiegészí�
ti egymást. Tipikus jelenség, 
hogy valamennyi dolgozó meg�
szereti a könyvtárból lüvett, 
elolvasott művet, s azt meg is 
akarja venni.

Lajkó Erzsébet 1955 óta vég�
zi e munkát; ez idő alatt való�
ban nagyszámú vevő- olvasói 
törzsgárda alakult ki. Olyan 
sokan vannak, hogy zavarba 
jön: kiket sorolhat fel, hogy 
mások meg ne sértődjenek. 
Mégis, ahogy együtt átböngész-  
szük az adatokat, „kiugrik” 
néhány név. A fiatalok közül 
például János Andrásé, aki 
1967- ben érettségizett; a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóságon 
készletellenőr. Mint elmondja: 
havi 1850 forint fizetéséből ha�
vonta 100—150 forintért vesz 
könyveket. Érettségije óta, 
mióta önálló kereső, 700 köte�
tes könyvtárat gyűjtött össze 
magának.

— Mielőtt a postához kerül�
tem — magyarázza gyűjtő�
szenvedélyének okait János 
András —, egy ideig a „Művelt 
Nép” könyvterjesztőnél dolgoz�
tam. Itt alakult ki bennem a 
könyvnek a szeretete: vagyis 
az. hogy engem külön vonza�
nak a tartalmon túl, a külö�
nösen szép kiállítású könyvek 
is. Elsősorban a képzőművé�
szeti kiadványokat gyűjtöm.

„Specialista” könyvgyfijtő 
Sándor László, a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság terv�
osztályának helyettes vezetője. 
Ö ugyan elhárítja magától, 
hogy „éikönyvgyűjtő” lenne, 
mert közben már > egy másik 
nemes „hobby”: a kertészet
csábításának engedett. Ám ki�
derül, hogy ez is párosul a 
könyvekkel; most a kertészeti 
műveket részesíti előnyben. Az 
eltelt tíz évben az ókori törté�
net volt a specialitása, az 
egyiptomi, asszír- babilóniai, 
görög és római kor vPágát 
életre keltő, itthon megjelent

művekből igyekezett minél tel�
jesebb gyűjteményt összeállíta�
ni.

Lajkó Erzsébet tanúsága sze�
rint pedig a felsőfokú jelző 
Szarka Györgyöt illeti: 1955 
óta egyvégtében ő áldozott leg�
többet a könyvekre. A legutób�
bi időkig, az igazgatóság mű�
szaki minőségi ellenőrzési cso�
portjának a vezetője volt; most 
a szakszervezeti választások 
során ő lett az igazgatóság 
szakszervezeti tanácsának a 
titkára.

— 1955 óta — mondja Szarka 
György — több mint ezer kö�
tetes házikönyvtárat gyűjtöt�
tem össze. Lajkó Erzsinél át�
lag havi 200 forintos a „folyó�
számlám”, de hát persze ve�
szek másutt is könyveket, ha 
valami ok folytán itt nem jut�
hatnék ahhoz, amit keresek. 
Bizonyos módszerességre töre�
kedtem. Elsősorban a világiro�
dalom klasszikusainak teljessé�
gére figyeltem, s a magyar 
klasszikusokra. Emellett igye�
keztem lépést tartani a nagy 
kortárs írók megjelent művei�
vel, Illyés, Németh és mások 
regényeivel, versköteteivel. 
Igen érdekelnek az új generá�
ció művei is; ezekkel, hogy úgy 
mondjam, olvasásban is 
„azsúrban” vagyok. Az ideoló�
giai, politikai műveken túl — 
foglalkozásomnak megfelelően 
—, olyan műszaki könyvek be�
szerzésére is gondot fordítot�
tam, amelyek jó, ha háznál, 
kéznél vannak, s nem kell ér�
tük a szakkönyvtárba menni. 
Az igazság persze az, hogy az 
ember életéhez a könyvek ak�
kor tartoznak a legszorosab�
ban, a legmeghittebb közelség�
ben, ha nemcsak „vendégként” 
vannak nála — mint kiköl�
csönzött művek —, hanem ott�
honának részei.

Igen, egy otthon, emberi me�
legségéhez, teljességéhez a 
leghűbb barátok: a könyvek is 
hozzátartoznak.'

Kárpáthy Gyula

9  Szakszervezetünk Elnök�
sége levelet küldött az Angol 
Postás Dolgozók Szakszerveze�
te részére, 4 fős vezetőszintű 
delegáció meghívására. A 
meghívás célja: a két szak-  
szervezet közötti kapcsolat el�
mélyítése. Tom Jackson főtit�
kár közölte: a legutóbbi
sztrájkjuk következtében a 
szervezet pénzalapja kimerült, 
így a meghívást csak a jövő 
évben áll módjában elfogad�
ni.

•  Az 1971. évi külföldi cse-  
reüdültetés keretében május 
25- én érkezik hazánkba az el�
ső csoport. A 19 főből álló 
NDK postás üdülők 3 napot 
Budapesten, majd 11 napot a 
balatonalmádi postás üdülő�
ben töltenek. Ezt követően 
május 31- én indul a magyar 
postás fiatalok 35 fős csoport�
ja az NDK- ba.

•  Április 13- án este az 
olasz posta 160 000 alkalma�
zottja 24 órás sztrájkba kez�
dett, mintegy tiltakozva az 
igazgatás új munkaszerző�
déssel kapcsolatos rendszabá�
lyai ellen, követelték a mun�
kaidő rendezését, a szakszer�
vezeti jogok tiszteletben tar�
tását, s az áremelkedésekkel 
arányos fizetéseket. A követ�
kező napokban 10 napos mun�
kalassító sztrájkot tartottak, 
A kormány képviselői kény�
telenek voltak a szakszervi�
zetek vezetőivel tárgyalni, s 
új országos munkaszerződést 
írtak alá. amelyben rendezték 
a bérproblémákat és az egyéb 
követelések teljesítését Is ki�
látásba helyezték.

•  Kelet-  és Nyugat- Bcrlin
között újabb tíz telefonvona�
lat helyeztek üzembe. 1974-  
ben több mint 1840 telefonbe�
szélgetést lehetővé tevő új 
tenger alatti kábelt fektetnek 
le Kanada és Európa között.

9  Április 21- én hazánkba 
érkezett a Szlovák Posta és 
Távközlési Dolgozók Szakszer�
vezetének küldöttsége — Jo�
sef Fechter, a Szakszervezet 
Központi Bizottsága tagjának 
vezetésével — az 1971. évi 
csereüdültetési szerződés meg�
kötésére. A küldöttség három 
napot töltött hazánkban, meg�
tekintették a balatonalmádi 
postás üdülőt, ahol a szlovák 
postások töltik majd szabad�
ságukat. A megkötött szerző�
dés értelmében a szlovák pos�
tások kétszer 20 fős cso�
portja júniusban Balatonalmá�
diban, a magyar postások 
40 fős csoportja október 
elején Stary Smokovec- en 
üdülhet. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan 80 gyermek csere-  
üdültetésére kötöttünk megál�
lapodást. 40 leány júliusban, 
40 fiú augusztusban tölthet 19 
napot a Trencsén- Teplá- i 
üdülőben. Ezzel egyidőben a 
szlovák gyermekek a balaton-  
boglári gyermeküdülőben 
üdülnek.

•  A Szovjetunióban kísér�
letek folynak, hogy az elké�
szült újságoldalakat hírközlő 
műholdak segítségével Moszk�
vából az ország legtávolabbi 
részébe juttassák el. Így lehe�
tővé válik, hogy például Ha�
barovszk város lakói hama�
rabb megkapják a moszkvai 
Pravdát, mint a főváros lako�
sai.

9  Ä Bolgár Postás Kórus
tavalyi magyarországi vendég-  
szereplése viszonzásként jú�
nius 6- án indul Bulgáriába 
Szimfonikus Zenekarunk éj 
kísérete. Várnában, Szófiában 
adnak hangversenyt. Töb! 
aranyérmes szocialista brigád�
tag is utazik jutalomként a 
zenekarral.

(k - j) ,

4  PORTÁS D O L G O Z Ó

Egy év alatt 150 ööö forint -  könyvre



1s  arabban már hírt adtunk 
J*. arról, hogy Menyhárt 
Sándor fiatal hálózatszerelő 
Csenget helyi hálózatában, lég�
vezeték bontása közben meg�
halt. A vizsgálat során megál�
lapították: a bontási munkák�
nál nem tartották be a bizton�
sági előírásoltat. A szabályta�
lanul végzett munka emberéle�
tet követelt. Mindez helyes 
munkaszervezéssel megelőzhe�
tő lett volna. A főépítésvezetőt 
és a munkavezetőt felelősségre 
vonták.

Az említett tragédia ismétlő�
dő megelőzése céljából ellen�
őriztük: milyen intézkedéseket 
tett azóta az igazgatóság a 
munka biztonságának megte�
remtésére. Először is késede�
lem nélkül utasította a távköz�
lési és a hálózatépítő üzemek 
vezetőit, hogy a légvezetékes 
oszlopvonalak szerelési és bon�
tási munkáinál fokozottan el�
lenőrizzék az alkalmazott 
munkamódszereket, és szükség 
esetén tegyenek a helyszínen 
intézkedéseket. Felhívták az 
érdekeltek figyelmét arra is, 
hogy a légvezetékes vonalakon 
végzett építési, szerelési és 
bontási munkák fokozottan 
balesetveszélyesek, mert egyes 
vonalakon nem ritkák az 50— 
60 év előtti beépítésű oszlopok 
(!), melyek nagymértékben el�
korhadtak. Ez a körülmény kü�
lönös elövigyázatot követel!

Az igazgatóság építési osz�
tálya, a munkavédelmi előadó 
és az üzemek vezetői havonta 
a  munkáscsapatoknál ellenőr�
zik a hálózatépítési, fenntartá�
si munkákat, Megállapították: 
a HALÉP Üzem építésvezetői 
és munkavezetői nem tartják 
be maradéktalanul az idevo�
natkozó utasításokat. Ezért az 
ellenőrzési naplóban utasítot�
ták a közvetlen vezetőket a 
feltárt szabálytalanságok meg�
szüntetésére. így intézkedés 
történt arra, hogy a vasútállo�
mások területén és nyílt pá�
lyán, a vágányok közelében, 
vagy vágányok felett végzett 
munkákat előzetesen az illeté�
kes MÁV Pályafenntartási Fő�
nökségének írásban bejelent�

sék, s közlik ugyanakkor a 
munka megkezdésének és elő�
relátható befejezésének idő�
pontját is. Egyben kérik a 
MÁV részéről a jelzőőrök ki�
küldését, a jelzőeszközök kitű�
zését. Az illetékes pályafenn�
tartási főnökségek a bejelentés 
tudomásulvételét és a szüksé�
ges intézkedések megtételét 
írásbgn visszaigazolják.
C'yakori szabálytalanságként 

' állapították meg azt is, 
hogy az oszlopra való felmá�
szás előtt az előírt állékonysági 
vizsgálatot ma is elhagyják, 
vagy nem végzik azt el körül�
tekintően, az oszlopok tövét 
nem tárják fel, vizsgálóárat 
sem használnak. Más helyen 
kiássák az oszlop tövét, de azt 
több oldalról nem szurkálják 
meg a vizsgálóárral. Súlyos hi�
ba az is. hogy a balesetveszé�
lyes, korhadt tövű oszlopolzat 
sem jelölik meg, az előírt mó�
don. Ugyanakkor felelőtlenül 
felengedik a dolgozókat a ke�
reszttel megjelölt, korhadt osz�
lopokra! így fordult elő, hogy 
Hajdúszoboszlón — a csengeri 
halálos tragédia után 3 hónap�
pal — az előmunkás az oszlop 
megjelölése ellenére felmászott 
egy nyolcméteres oszlopra, 
mely teljesen korhadt volt és 
már a vezetékek sem tartották. 
A baleset bekövetkezett és 
csak a szerencsén múlott, hogy 
nem halt meg ismét egy mun�
kás.
a z igazgatóság ezért utasi-  

Ái tóttá az üzemek vezetőit; 
a különböző szintű ellenőrzé�
sek során rendszeresen köve�
teljék meg az építési, szerelési 
és bontási munkáknál a biz�
tonsági előírások betartását. 
Ahol az ellenőrzés a munká�
ban lazaságot, hanyagságot, 
vagy a technológia önkényes 
megváltozását tapasztalja, a 
munkát azonnal leállíttathatja. 
A mulasztó közvetlen vezetők, 
vagy a szabálytalanságot eltű�
rő ellenőrző dolgozók felelős-  
ségrevonására is sor került. A 
Buj- Vencselő és Basahalom-  
Tiszadob közötti viharkár 
helyreállításánál nem vizsgál�
ták meg az oszlopok állékony�
ságát, ezért Gurbán József és

Kovács József munkavezető�
ket, valamint Sándor József 
építésvezetőt írásbeli dorgálás�
ban részesítették és negyedévi 
prémiumukat is 50 százalékkal 
csökkentették. Smigróczki Ist�
ván postamúszaki ellenőrt és 
Krizsán György munkavezetőt 
azért részesítették dorgálásban, 
mert a kunmadarasi viharkár 
helyreállításához nem vitték ki 
az oszlopemelő villákat. Nagy 
Lajos építésvezető azért kapott 
büntetést, mert a Kaba—Nád�
udvar közötti oszlopsor helyre�
állításához szállított új oszlo�
pokat nem rögzítette a gépko�
csin, és a dolgozók oszloptól 
oszlopig a gépkocsin állva 
utaztak.

j  z igazgatóság beszerezte az 
A* oszlopkiemelő berende�

zést, de azt meghibásodása 
miatt nem tudják üzemeltetni. 
A berendezést javítják, de több 
ilyen berendezésre van szük�
ség ahhoz, hogy a munkáscsa�
patok ne nélkülözhessék a 
munkájukat könnyebbé, biz�
tonságosabbá, és gyorsabbá te�
vő gépeket.

Az igazgatóság, a HALÉP 
Üzem vezetői, de maguk a 
munkások is indokoltnak tart�
ják, hogy az oszlopvizsgálatok�
ra egyszerűbb és megbízhatóbb 
módszert dolgozzanak ki.

összegezve: az igazgatóság 
irányítási és ellenőrzési tevé�
kenysége a hálózatépítési és 
fenntartási munkáknál javult, 
de több hatékony műszaki in�
tézkedésre van szükség. Az 
üzemek munkaszervezési és 
helyszíni ellenőrző tevékeny�
ségében is kedvező változás 
következett be. Emellett azon�
ban a társadalmi tevékenysé�
get is növelni kell. Elsősorban 
a szocialista brigádok vállalják 
a balesetmentes munka felté�
teleinek biztosítását, a munka-  
védelmi szabályok betartását. 
A brigádok tagjai felváltva 
betöltik ugyan a munkavédel�
mi őr szerepét, de a brigádér�
tekezleten nem értékelik, segí�
tik kellően munkájukat. Az 
élenjáró kollektívák mutassa�
nak példát a munka-  és biz�
tonsági fegyelemben!

Maur Emil

JAVULNAK

E sorok írója történetesen 
egy budai bérházban lakik, an�
nak is a legfelső emeletén. Haj�
nalonként menetrendszerűen 
ismétlődő zörej ébreszti; a le�
vélszekrény kattogása, amikor 
a hírlapkézbesítö bedobja ked�
venc napilapjait. S néha, ami�
kor vidéki kiszállásra sietve, 
lefelé rohan a lépcsőházban, 
találkozik egy idősebb asz-  
szonnyal, aki hatalmas újság-  
köteget cipel a hóna alatt, 
s fújtatva kapaszkodik eme�
letről emeletre. Mert bizony, 
gyakran megtörténik, hogy 
rossz a lift, s ilyenkor csak 
úgy gyalogosan kell teljesíte�
nie mindennapos kötelességét.

Nehéz munka a hírlapki�
hordás és alaposan igénybe 
veszi az ember munkaerejét.

Postán, legalábbis hírlapter�
jesztői körökben már minden�
napos beszédtéma, hogy a Bu�
dapesti Postigazgatóság egye�
lőre kísérletképpen, három 
postahivatalnál—  a 3- asnál, a 
112- esnél és a 114- esnél — új 
rendszerű hírlapkézbesítési 
módszert vezetett be. Hogy 
megkönnyítse a hírlapkézbesí�
tők munkáját, naponta taxikat 
bérel, és azokkal juttatja el 
a munkatársakat a nehéz hír�
lapcsomaggal együtt a kiindu�
lási pontra.

A kísérlet eredményeiről ér�
deklődtünk a Hírlapterjesztő 
Üzemben, ahol . Pintér Mihály 
üzemvezető- helyettes, Szekér 
László, az előfizetési és Feke�
te Tamás, a szállítási osztály 
vezetője készséggel válaszolt 
kérdéseinkre.

— Bevált az új módszer?
— Feltétlenül — feleli Pin�

tér Mihály. — Javította a 
munkakörülményeket és ezzel 
vonzóbbá tette a szakmát. 
Szükséges volt a kísérlet, mert 
már- már a csőd szélén álltunk 
a hegyvidéki területeken.

— Nem túlzás ezt állítani?
— A problémáink, sajnos, 

nagyon is valóságosak! Ez egy�
részt abból adódik, hogy a 
nyomdák nem szállítanak a 
szerződésben vállalt határidő 
^erint,^másrészt, pedig az ál�
talános munkaerőhiányból.

— Kezdjük talán az első 
probléma boncolgatásával!

Szekér László szerint ez a 
következőkből adódik: — A 
nyomdák a túlterheltség miatt 
1969- ben, havonta 5—7 alka�
lommal „úsztatták el- ’ a ter�
jesztést. Ami azt jelenti, hogy 
több mint egy órával később 
szállították az újságokat. Az 
úszások száma 1970- ben 7—12-  
re emelkedett. Az 1971. évi 
négy hónap mérlege ugyan
7—8 napra csökkent, de ez még 
így is a munkaviszony felmon�
dásához vezet. . .  Lapúszás 
miatt a közelmúltban 183 kéz�
besítő mondott fel.

— Mennyi Budapesten az 
összes kézbesítők száma?

— Jelenleg 1242 kézbesítő 
továbbítja az előfizetőknek a 
havonta megjelenő 10 millió 
200 ezer lapot. Nem érdektelen, 
ha megnézzük, mit jelent ez 
heti, napi bontásban . . .  Ked�
den 265, szerdán 265, csütörtö�
kön 456, pénteken 280, szomba�
ton 355 és vasárnap 273 az egy 
kézbesítőre jutó átlag. Ez, te�
szem azt csütörtökön, 45 kilo�
grammos kezdősúlyt jelent, 
ami nem gyerekjáték!

— Ezt a mennyiséget nem 
bírja el akárki! — jegyzem 
meg.

— Hát még ha hozzátesszük 
— jegyzi meg Szekér László —, 
hogy az 1242 kézbesítő 65 szá�
zaléka nő, a 16 százalék pedig 
50 éven felüli.

— S ami a leglényegesebb — 
szól közbe Pintér Mihály —, az 
összes kézbesítők, több mint 32 
százaléka másodállású munka�
erő. Tehát ez azt jelenti, ha 
„lapúszás” van, akkor az illető 
elkésik főállású munkahelyé�
ről. Ha többször előfordul a 
késés, okszerűen felmond az 
illető.

— Ezen segít a rendelt taxi.
— Enyhíti a problémát. A 

teljes és megnyugtató megol�
dás a nyomdától is függ. Elő�
reláthatóan, ez a nyomdaipar 
1975- ben befejezendő rekonst�
rukciójával rendeződik. De 
pontos szállítás esetén is meg�
tartjuk a taxikat. Sőt, javasol�
juk az igazgatóságnak a terü�
let bővítését, a bevált módszer 
alapján. . .

Harmincon innen...

Terített asztalok, cseppnyi ünnepélyesség a 
teremben, az Igazgató kis beszéde, amelyet 
életükben először és utoljára hallanak az 
ünneplőbe öltözött fiúk és lányok, a vacsora 
után sörközi jókedv, egymásnak válaszolgató, 
zengő népdalok és végül, már éjféltájt, hosz-  
szú menetben, lassú, szomorú séta a kollé�
gium folyosóján — igen, ez a búcsú órája, s 
egyben főpróba az igazi ballagásból, abból, 
amely az érettségizőkre a technikumban vár. 
A postai technikumok kollégiuma Budapes�
ten, a Cházár András utcában szárnyra eresz�
ti fiait, lányait, s ez a búcsúest jó alkalom 
arra, hogy megkérdezzük a gyerek és felnőtt 
lét mezsgyéjén álló fiatalokat: nem bánták- e 
meg a pályaválasztást és hogyan tovább?

A 310 diák közül kiválasztott hét maturan-  
dus véleménye természetesen nem vehető 
statisztikai átlagnak, amit mondanak mégis 
nagyon figyelemre méltó, hiszen a közösséget 
képviselik, £ közösség formálta véleményü�
ket is. Valamennyien vidékiek. Kerényi Gyu�
ri, Gazsó Laci és Prohászka Cecilia a Puskás�
ban érettségizik, Szűcs Éva, Czinege Jutka, 
Molnár Márta és Einwachter Mari forgalmis�
tának tanult. Az első szó a kollégiumé. Na�
gyon dicsérik, jól érezték magukat. Tudják, a 
posta rengeteget költött rájuk az elmúlt négy 
évben, világos előttük, hogy a posta igen�
csak ragaszkodik hozzájuk. Mint mondják, e 
ragaszkodás — kölcsönös. Persze, ezt a köl�
csönösséget a személyes tervek motiválják. A 
legközelebbi tervek pedig így festenek: to�
vábbtanulás (aki a Puskásban tanult, annak 
az ötven százaléka tovább tanulna!), házas�
ság („Erre még ráérünk, előbb a tanulás” — 
mondja a lányok többsége) és természetesen a 
katonaság (ezt a fiúk olyan tényezőnek ve�
szik, amelyen jó lenne mihamarább túlesni). 
Az elhelyezkedés? Állásgondjaik nincsenek, 
magabiztosak, tudják: lesz helyük. Jutka ki�
vételével mind vidékre vágyik, szülőföldjére, 
a környékre; Jutkánál? már van helye Pes�
ten. Hogy hol laknak majd’ Éva; — Az em�
ber egy ideig lehet vándormadár is. Mari 
csatlakozik ehhez a kiegészítéssel: — Állandó 
helyettes lennéli, hogy hazajárhassak. Jutka 
vendégszobára számít, Márta szerint a posta 
biztosítja az állandó helyetteseknek a szállást 
— ezzel Éva és Judit vitába száll, ők másképp 
tudják —, de a felfogás így általános: lakást 
találni? Kizárt, hogy ne találnánk! — mond�
ják és attól sem tartanak, hogy új életükben

esetleg nexn vár rájuk akkora kényelem, 
amekkorát a kollégiumban élveztek. A „ko-  
leszból” inkább a közösséget, a társakat saj�
nálják.

De térjünk vissza a tanuláshoz. Hogyan 
motiválja ez a postához való ragaszkodást? 
Íme a vélemények:

— A forgalomban kisebb a továbbtanulási 
lehetőség. Tisztire menne az ember, s ehhez 
két év munkaviszony kell. Én erre készülök
— mondja Éva.

— Másutt ezzel a tudással jobban megél az 
ember. A felsőfokú távközlésire jelentkez�
tem. Ha nem kerülök be, nem maradóik a pos�
tán — így Laci.

— Én maradok a postán. Közben a Felsőfo�
kú Távközlési Technikumba iratkoznék és 
azután is maradnék — ez Márta álláspontja.
— Csatlakozom — mondja Cecilia.

A postáról tehát bizonyos fokig kialakult 
véleményük van! Ezt főleg a gyakorlati idő�
ben szerezték. A közvetlen munkakörülmé�
nyek kulcsát a kollektívában és a főnökben 
látják. Az oroszlányi hivatalról például azt 
mondják, hogy ott nagyszerű a hangulat, ott 
nincs idegesség, kapkodás, ott segítenek egy�
másnak. S a főnök- élmény? Arra a kérdésre, 
hogy hányán kívánnának maguknak olyan 
főnököt, amilyen a gyakorlaton volt, a válasz 
aránya — 5:2. Érdekes, hogy a lányok mind 
Igennel, a két fiú nemmel válaszolt. Miért? Jó 
főnök volt, mert „fiatal és megértett minket”, 
„igazságos és segítőkész”, ,jó hangulat volt 
körülötte”, „őszinte ember”, „idősebb nő, de 
mindenkivel tud bánni”.

S végül az a kérdés, amely sok felnőttben 
is felmerül olykor: — Mit tennéhek, ha egy 
napig ők ülnének a posta vezérigazgatói szé�
kében ?

— Modernizálnám a berendezést, mert na�
gyon le vagyunk maradva — mondja Laci.

— Egy csomó okiratot kivonnék a forga�
lomból, mert teljesen felesleges — így Éva.

— Tudom, hogy emberhiány van, de vala�
hogy megoldanám a kézbesítést — jelenti ki 
Jutka.

— Fejleszteném a táwálasztást — Cecilia.
— Egyszerűsíteném a levélfelvétel admi�

nisztrációját — gondolkodik Márta.
★

E szavak itt- ott talán magukon hordják a 
tapasztalatlanság jegyeit, de hamvasan 
őszinték. S éppen ezért érdemes figyelni rá�
juk. Firon András

A TERJESZTŐK MUNKAKÖRÜLMÉNYEI

— Miből is áll a módszer?
— Az említett hivataloknál, 

amelyek a budai hegyvidéket 
látják el napi és heti sajtóter�
mékekkel, 13 kocsit veszünk 
igénybe. Kocsinként négy kéz�
besítőt juttatunk el, láncsze�
rűen a kiindulási pontra. Ez 
kilométerek, azaz negyed- , fél-  
és egész órák megtakarítását 
jelenti. Nem utolsósorban azt, 
hogy a munka megkönnyítésén 
túl, pontos, időbeni kézbesí�
tést jelent, ami az előfizető 
szempontjából fontos — mond�

ja az üzemvezető- helyettes, 
majd kiegészíti: — így tudjuk 
tartani tervünket, a lapelőfize�
tők létszámát illetően. Mert 
hiszen a reggeli lap csak akkor 
vonzó, ha azt az emberek mun�
kába menés előtt át tudják ol�
vasni. Ha később kapják, ak�
kor a reggeli lap szinte elveszti 
létjogosultságát. Munkahelyről 
kijövet már az Esti Hírlapot 
vásárolják, ebből informálód�
nak, Ha ez a reggeli lapkésés 
„intézményessé” válik, akkor 
az előfizető előbb vagy utóbb 
lemondja az újságot.

— Mennyi a költségkihatása 
a taxin való szállításnak?

— 25 napra 10 238 forint — 
feleli a kérdésre Fekete Tamás. 
— Pontos számítás alapján

dolgozunk már. Az előfizetők 
számához és a díjak összegé�
hez - mérten elenyésző . . .

Pintér Mihály megtoldja a 
szállítási osztály vezetőjének 
szavait: Most készült el jelen�
tésünk a kísérletről. Javasolni 
fogjuk az igazgatóságnak, hogy 
a peremkerületekben vezesse 
be e módszert, mert mint 
ahogy említettük, azon túl, 
hogy javítja a munkakörülmé�
nyeket, megszünteti a fluktuá�
ciót, s az előfizetőknek is ked�
vező.

— Nem okoz nehézséget a 
szállítóeszköz, jelen esetben a 
taxi biztosítása?

— Állandó kapcsolatban ál�
lunk a Taxi Vállalattal — 
mondja Fekete Tamás. — Ed�
dig minden reggel segítettek 
rajtunk. Ügy ígérték, ezután is. 
Persze, nekünk a költség szem�
pontjából nem mindegy, hogy 
melyik, milyen távoli állomás�
ról küldik a kocsit. De jó 
kooperációval, begyakorlott 
módszerrel megvalósítható a 
mindkettőnk számára gazdasá�
gos üzemeltetés.

— Ehhez a témához befeje�
zésül, még csak annyit_ — 
mondja Pintér Mihály —, előbb 
vagy utóbb, be kell vezetnünk, 
hogy az újság is a házi levél-  
szekrénybe kerüljön. A IV. öt�
éves terv programja szerint 
minden házat el kell látni házi 
levélszekrénnyel. Ugyanis a vi�
lágon sehol sincs ilyen előnyös 
szolgáltatás, már mint hogy az 
előfizető szinte az ágyba kapja 
az újságját, még akkor is, ha 
az ötödik, vagy a tizedik eme�
leten lakik.

Eszembe jutott az idős asz-  
szony, aki a levegőt kapkodva, 
jókora újságcsomaggal a hóna 
alatt jött velem szemben, haj�
nalban a lépcsőházban. Meg�
nyugtató legalább, hogy a 
hegyre fel taxin közlekedik.

Marton István

Helyreigazítás
Lapunk áprilisi számában, a szakszervezetünk 

!X. kongresszusáról szóló tudósításban név sze�
rint közöltük szakszervezetünk központi veze�
tőségének új tagjait is. Sajtóhiba folytán azon�
ban a névsor hiányosan jelent meg, tehát a 71 
fős központi vezetőség tagjai még: Cseri Pái, 
Csurai Éva és Csömör László szaktársak, akik�
től ezúton is elnézést kérünk.

BAROMFIFELDOLGOZÓ

VÁLLALATOK

TRÖSZTJE
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FOGYASSZON TÖBB
BAROMFIHÚST!

E havi ajánlatunk:
PECSENYEKACSA!

Vörös borban párolt kacsa 
Hozzávalók:
Egy pecsenyekacsához vegyünk két fej vöröshagymát, 15—15 
dkg sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellergumót, 10 dkg 
füstölt szalonnát, 10 dkg gombát, 2 dl fanyar vörösbort, 1 dkg 
édes és Vz dkg csípős pirospaprikát.
Az elkészítés módja:
A kockára vágott füstölt szalonnát lassú tűzön kiolvasztjuk, 
rátesszük a reszelt hagymát és a zöldséget, és fedő alatt 
üvegesre pároljuk. Ezután belekeverjük a pirospaprikát, rá�
rakjuk a húst, erős tűzön barnára futtatjuk, megsózzuk, majd 
ráöntjük a 2 dl bort. Kuktában 22 percig főzzük. Ha mór 
megpuhult, levesszük a kukta fedelét, és a húst zsírjára pá �
roljuk.
Köríthetiük galuskával, makarónival, párolt kelkáposztával, 
bármilyen zöldfőzelékkel, vagy savanyúsággal.

Tálalás:
Ha tésztaféle mellé adjuk, akkor a galuskát, vagy makaró�
nit a tál közepére halmozzuk, rárakjuk húslapáttal a húst és 
a tevével az egészet jól meglocsoljuk. Ha zöldfőzelékkel ad �
juk, azt külön tóiban szervírozzuk.
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ftell-e mer.e a fe!r.Síteknek? — voltaképpen ökörül forgott besrfl- 
Vvv -'-ünk a postás nézőkkel a Thálía Színház egyik tavaszi újdonsá- 

S ^ i ! hoJdbé11 csónakosról, ismert költőnk, Weöres Sándor da- I 
rabjáról Heller Judit, a Pesőíokü Postaforgalmi Tanfolyamról próbálta : 
a latosakat műfajilag meghatározni: Lírai mesejáték felnőtteknek. Most 
m^r az a kérdés, ki mennyire élvezi vagy uta°ítía el az ilyen rendha- j 
gyó produkciót. A „rendhagyó” Jelző évfolyamtársától, Németh Ta- i 
mástól származik. ;

— Azt hiszem, a mesét a felnőttel!: is szeretik, legalábbis én Igen 1 
— jelenti ki az ugyancsak évfolyamtárs Snrar.enSri József. Jól szóra�
koztam a kitünően alakított mesefigurákon, mint Vitéz Lászlón, Pap�
rika Jancsin. Bolond Istókon és a többin. Kazimir Károly néha erő'- 
totetten párosítja a mesét ős a valóságot, s - Így egészen megkeveri a 
nézőt. S ez nem mindig J ó !  Lehet érdekes a kísérlet, de engem bi�
zony, sok minden zavart. Szó. ami ezé. elégedetlenül távoztam.

— Érdekes, nekem homlokegyenest ellenkező a véleményem — ve�
szi át a szót Heller Juciit. — Szerintem minden korosztályt, kisgye - 
m éktől a legidősebbekig leköthet e díxib. Weöres Sándor költészetét 
Jól ismerem. Igaz, hogy amit a színpadon látunk, az sokbán különbö�
zik az ő harminc éve írt, bébszínpadra szánt mese Játékától: a rende�
ző mintegy társszerzővé szegődött, arra törekedett, hogy a darab ke- 
rétében, minél többet mutasson be Weöres költészetének játékos irány�
zatából, e emellett a művet mintegy aktualizália. A vénsfcététek han�
gulatilag jól illeszkednek a cselekménybe, a mese! és- a reális elemek is 
szerencsésen alakulnak. Perme, megértem kollégáimat. A színház ta�
lán nem számolt eléggé azzal, hogy ezt a darabot csak azok élvezhetik, 
akik jártasak a szerző költői világában. Aki ennek Ismerete nélkül 
csöppen freie'e produkció nézői közé, az bizony, sok mindenről nem 
tudla, hogy hová tegye; nem csoda, hogy megzavarják a rendező öt�
letei.

A .három technikumi har.gatő vitáján kívül áü IIMvégi Irma, a 
Filatélia Vállalat előadója.. Az ő véleménye egyértelmű:

— Emlékezetes, élményszerű színházi est volt! Kogy a .szereplőkkel 
kezdjem: azt hiszem. Szabó Gyula élete egyik legjobb alakítását 
nyújtja, mint Vitéz I^szló; elbájoló Esztergályos Cecília Paprika Jan�
csija és Monori Lili bánatos Bolond Istókja. Jelmezeik is kitűnőek; 
egykor valahogy így képzeltük el ezeket a népmeséi figurákat.

— Ka már az ő alakjukról van szó — folytatja —, hadd méltassam 
a darab e változatának, a rendezésnek, az egész előadásnak az érde�
mét: igenis, a mához kzóI éis mindenkihez. Kristályt-sztán bontakozik 
ki az eszmei mondanivaló: ne hajszoljunk elérhetetlen ábrándokat, 
lássuk meg a környezetünkben élő, Szép valóságot, mert csak esáltal 
lehetünk boldogok. Pávaszem királylányra csalódás, szenvedés vár, 
amíg a holdbéli csónakos után vágyakozik, s nem veszi észre, hogy 
mellette áll, szívből szereti őt Medvefia királyfi. Igen. ez mese. De a 
holdbéli csónakos az előadásban, mint jemeze is utal rá, valamiféle 
mai beaí-énekes, sok-sok fiatal lány „bálványa”. S mint a keretiá.ték- 
ból kiderül, a királylány is mai „tizenéves”. A példázat világos. A me 
ps tehát, hogy úgy mondjam, rólunk szól. Kell-e mese a felnőtteknek? 
Ka megszívlelendő tanulságot hordoz, akkor nem árt,

G. Szabó László
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Váci Mihály: „Mint a példa�
beszédben” című költeményé�
nek örökszépségű sorai szólal�
tak meg a kábelüzem Guszev 
utcai kultúrtermében a költő 
halálának évfordulóján. Az 
üzem fiataljainak kezdeménye�
zésére rendezték meg az em�
lékestet, amelyen Farkas Lász�
ló az Üj írás szerkesztője mél�
tatta a költőt, a kommunistát, 
az embert, a jó barátot.

A közvetlen hangú és szemé�
lyes élményekkel átfűtött em�
lékezést a fiatalok — Dóczi 
Márta, Duschek Jánosné, Ha�
ris Kati, Sófalvi Dénes és Uve-  
ges Magdolna — színvonalas 
tolmácsolásában elhangzott, s 
válogatásukban Váci Mihály 
életművét átfogóan reprezen�
táló versek gazdagították és 
tették még emlék özet esőbbé.

A hallgatóság s2áp élmény-  
nyél gazdagodott; a sikerült 

■ szervezés az üzem lelkes ifjú 
népművelőit dicséri!

Komjáthy Gynláné

Nyári hírlapterjesztési és kezelési 
feladataink

A nyóri lapterjesztés minden évben foltozott feladatokat 
ró a hírlaprzolgálat dolgozóira. Fő törekvésünk legyen, hogy 
a jelentkező igényeket minél zökkenőmentesebben kielégít�
sük. E feladat teljesítésének elősegítése érdekében ez aláb�
biakra hívjuk fel a hírlapterjesztés érdekelt dolgozóinak fi�
gyelmét:

— Elemezni kell az 1970-es év nyári hónapjainak ter�
jesztési eredményeit, és ennek alapján megállapítani — a 
helyi adottságoknak és eseményeknek megfelelően — a le�
hívandó példányszámot.

— A balatoni és általában az üdülőhivataloknál az áru�
sítási szolgálat a döntő, ezért az árushálózatot tovább kell 
bővíteni. Ezért be kell kapcsolni a rendszeres árusításba a 
helyi trafikokat, földművesszövetkezeti boltokat, ABC-áruhá- 
zakat, üdülőket és szállodákat, kempingeket, valamint stran�
dokat. A felvételi helyiségben be kell vezetni a hírlapárusí�
tó st.

— A,mennyiben a kézbesítők nem végezne?: rendszeres 
árusítást, a nyári hónapokban feltétlenül el kell látni őket 
áruspéldánnyal.

— A hírlapárusítási tevékenység egyik fontos tényezője a 
laptologatás, éppen ezért meg kell azt szervezni. A jó lapto- 
lógató -  különösen a nyári hónapokban — állandóan a terü�
letén tartózkodik. Munkája révén gyors és tiszta képet kap 
c hivatal a nap bármely időszakában a lapok helyzetiről. A 
napközben jelentkező igényeket lehetőség szerint azonnal 
ki kell elégíteni.

— igen fontos árusítási forma a mozgó árusítás, ame�
lyet a nyári hónapokban a diákok kedvvel végeztek eddig is. 
Már most vegyék fel az érdekeltek a kapcsolatot a közép�
iskolákkal és az egyetemekkel, a diák és egyetemista árusí�
tók beszervezése érdekében.

— Különös gondot kell fordítani a megfelelő ellátottság�
ra a külföldi lapokból, s azok időben történő kiosztására. A 
délután beérkező külföldi lapok árusítását még aznap meg 
kell kezdeni.

— Előfizetőink az üdülési időszak alatt évről évre na�
gyobb számban veszik igénybe az előfizetői példányok útón- 
küldésének lehetőségét.

— Az üdülési idény kezdete előtt elevenítsék fel a hír�
lapfelelősök a H. I. Szabályzat X. fejezetében foglaltakat, a 
terjesztési szempontokat, az alckötésben érkező utasításo�
kat, a Sajtóterjesztési Híradó útmutatásait.

— A kézbesítőknek magyarázzák el a szükséges tudni�
valókat, és lássák el őket a 10. sz. hírlapnyomtatvánnyal 
(„Ideiglenes címváltozás bejelentése”).

— ügyelni kell, hogy a címváltozási bejelentések pon�
tosak legyenek. A hiányosan kitöltött bejelentést helyesbíte�
ni kell. Ä címváltozás érkezésénél be kell tartani a szabály�
zat idevonatkozó előírásait. Napilapoknál 6 napnál, a többi 
lapnál pediq 2 hétnél kisebb időre ne fogadjanak el ideig�
lenes címváltozást. Természetesen a maximális utánküldési 
időt (60 nap) is be kell tartani. Enné! hosszabb időpontra 
ne fogadjanak el Ideiglenes címváltozást.

— Minden igyekezettel oda kell hatni, hogy az üdülők
hírlcp-ellátását panaszmentesen valósítsuk meg! r

A „100- as” munkásszálló�
ban este 6 óra körül alakul ki 
az élénk társasélet. Általában 
5 órakor jönnek mag a mun�
kából a dolgozók — felmennek 
szobáikba, lezuhanyoznak, át�
öltöznek —, s ezután követ�
kezik a pihentető szórakozás, 
olvasás, tanulás.

ESő érben s filmvetítés

A könyvtárban Szamosi Fe�
renc népművelő mutatja be 
a szálló kultúréletét. A min�
den csütörtökön, a nagy, kö�
zös társalgó- étteremben meg�
rendezett filmvetítések igen 
népszerűek. Januárban 524, 
februárban 431, márciusban 
464, áprilisban 374 főnyi kö�
zönsége volt a vetítéseknek.

— A filmvetítést mindenki 
szereti — mondja Gyükeri Jó�
zsef hálózatépítő, aki egyéb�
ként a könyvtár egyik leg�
szorgalmasabb látogatója. — 
Számomba is ez a legpihente-  
tőbb szórakozás, meg az olva�
sás. Kellemes, csöndes szo�
báinkban jólesik az ember�
nek. hogy végigdűlhet fekhe�
lyén és olvashat.

Nézem, milyen könyveket 
választott? Jorge Amadó 
„Flőr asszony két férje” című 
regényét, a „Világirodalom re�
mekei” sorozatból; Német An�
dor: „Egy foglalt páholy tör�
ténete” című könyvét. Főleg 
a szépirodalmi művek iránt 
érdeklődik, de szobájában a 
két másik szaktárs a népsze�
rű ismeretterjesztő, természet-  
tudományi műveket olvassa. 
A 432 dolgozó közül 150 az 
állandó olvasó. Az első négy 
hónapban 1745 könyvet köl�
csönöztek. Az 5000 kötetes 
könyvtárat jól kihasználják ott 
a lakók.

Ahogy a szépirodalom mel�
lett magas példányszámban 
kölcsönzik az ismeretterjesztő 
műveket, úgy ez a „szellemi 
keresztmetszete”, a szállóban 
megtartott különböző előadá�
soknak is: vagyis a különböző

EUROPA KÖNYVKIADÓ:
A „Galambvadászat” című 
könyv mai szovjet elbeszélők 
nyolc kisregényét, illetve elbe�
szélését tartalmazza a legfris�
sebbek közül. Mondhatni a 
nyolc író ugyanennyi történe�
tet írt meg a ma emberéhez. 
Például Vaszilin Suksin írása 
egy anya kétségbeesett harcát 
eleveníti meg bűnös fiáért, az 
egész világ ellen. Natalja Ba-  
ranszkaja a fiatal értelmiségi 
r.Sk rohanó, ezernyi gonddal 
és örömmel teli életét ábrá�
zolja. A kötet az ünnepi 
könyvhéten jelent meg.

G. Szemjonov Lila rétek cí�
mű elbeszélésgyűjteményének 
darabjai változatosak, ír a vi�
szonzatlan szerelem keserűsé�
géről, a barátságról, a magá�
nyosságról, őszinte humanitás�
sal.

Aragon: Sziget a Szajnán
című regénye kiemelkedő al�
kotás. A szerelmesek azzal 
gj’őzik le a sorsot, hogy elsza�
kadva egymástól, látszólag en�
gedelmeskednek neki. Ara�
gon beszélget Dominique Ar-  
bannxl című mű a Modern 
Könyvtár sorozat legújabbja, 
melyben a szerző elmeséli, 
hogy többek között milyen 
kapcsolatban volt a szürrea�
lista mozgalommal. Ugyané 
sorozatban jelent meg Veroni-  
na Porumbacu Kapuk című 
könyve, amely kíméletlen ön�
vizsgálat, bravúros önelemzés, 
lírai visszapillantás.

A világirodalom legszebb 
'drámái című kétkötetes mű 
szerencsés válogatás. Aiszkhü-  
losz: Leláncolt Prométheusz, 
Ibsen: Nóra, Racine: Phaedra, 
Szophoklész: Oidipusz király
drámák magyarra fordítói közt 
oly nemes tollúnk találhatók, 
mint Arany János, Babits Mi�
hály, Tóth Árpád, Németh 
László.

Vasile Voiculescu: Az álom�
béli őz című novellagyűjtemé�
nye a román irodalom egyik 
legnagyszerűbb alakjának első 
magyar nyelven megjelent kö-

művészek szereplései, . író— 
olvasó találkozók ugyanúgy 
vonzzák a dolgozók rétegeit, 
mint már sokat a földrajzi, 
orvosi, szakmai előadások, 
vagy például Gerenday rend�
őr alezredes „Kék fény” elő�
adás- sorozata. (Ez előadások�
nak az eltelt negyedévben ösz-  
szosen mintegy 700 hallgató�
ja volt.)

Ku'lú'a - ecénv'csörgésjs! ?

A társalgóban persze hango�
sabb az élet. E hangosságot 
most nemcsak a ió hangulat 
jeleként említem, hanem — 
komoly problémaként is. Este 
fél hét van: Boháti tanár, a

Művelődési Központ egyik 
legnépszerűbb előadója isme�
retterjesztési előadást tart kö�
rülbelül 60 főnyi közönségnek 
a terem egyik felében. A má�
sik felében vacsorázok egy 
része oda- oda figyelget. A za-  
nekíséretat pedig a konyhá�
ból az üvegfalon át beszűrődő 
élénk tányér-  és evőeszköz-  
csörgés szolgáltatja. Bizony ez 
komoly gond a szálló kultűr-  
életében. Ügy is mondhatnék: 
„kultúra — edénycsörgéssel”. 
Későbbi időpontra nem tehe�
tik az előadásokat — tehát a 
vacsoráztatási idő utánra —, 
mert akkor, ilyen hétköznapo�
kon már fáradtak a koránke�
lők és korán lefeküdni igyek-  
vő dolgozók. Másrészt ez üt�
közne a 8 óra utáni tv- főmű-  
soridővel is, ugyanis akkor a 
dolgozók egy nagy része a 
képernyőt szeretné nézni. S 
ez a terem szolgál a tévéné�
zésre is.

A szálló népművelője sze�
rint a távolabbi jövőben meg�
oldódik majd a helyiség prob�
lémája, mert a szomszédban 
megépülő új munkásszállóban 
külön színháztermet, előadó�
termet és négy úgynevezett 
szakmai szobát akarnak bizto�
sítani. Ügy gondoljuk azon�
ban, hogy az itt említett alap-  
puoblúmúkon segíteni lehet.

tete: Zdharia Stanca: Sirató
c. lírai regény. Elénk tárul egy 
egész család, egy falu tegnapi 
paraszti világa. N. Stefanescu: 
Gyilkos jár közöttünk c. krimi 
azzal kezdődik, hogy egy tán�
cosnőt hálószobájában holtan 
találnak.

Olbracht: Vándorcirkusz c. 
könyvében a szerző egzotikus 
utazásokra hívja olvasóit, 
mégpedig falusi vándorkomé�
diások társaságában.

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ:
Zalka Miklós: A távolban Ká�
naán c. könyv emberi portrék, 
sorsok, helyzetek tucatjait, a 
felszabadulás előtti utolsó pil�
lanattól, a felszabadulás utáni 
első pillanatig tartó feszültség�
gel teli tetteket, válságokat tár 
elénk. Szántó Tibor: Titoktar�
tás c. könyvből az olvasó olyan 
írót ismer meg, akinek tolla a 
munkások társadalma és sorsa 
szolgálatában állott. Érdekli a 
szürke bérházak lakóinak kis 
önzése, mindennapos gonosz�
ságai, a kisemberek végleges 
kudarcba fulladt élete, a tor�
zulások és hazugságok ered�
ményei egyaránt.

Gulyás János: Délutáni ha�
jós c. regény főszereplője vi�
lágot járva találkozni akar a 
boldogsággal. Hogy megtalál�
ta- e? Eldönti az olvasó! And�
rás László: Halál a Duna- par-  
ton c. kisregénye gyilkossággal 
kezdődik.

Rozsnyai Ervin: Filozófiai 
arcképek c. könyv három nagy 
filozófus művét teszi mér�
legre.

Végül két költő kötetéről 
emlékezünk meg, Polner Zol�
tán: Egyetlen hangszer című�
ről: a költő a falusi, tanyasi 
ember elkötelezett barátja, s 
harcot hirdet a babonák ellen

Papp Lzci „rekordja"

A társalgóban beszélgetünk 
Mándi Istvánnal és Balogh 
Gyulával, mindketten a Ká�
belüzem dolgozói.

— Én már sok munkásszál�
lót meglaktam. Pesten is, vidé�
ken is — szól itteni tapaszta�

latairól Mándi István —. s 
úgy vélem, ez — 13 emelet 
magasságához méltóan — „to�
ronymagasan” a legszebb, leg�
jobb munkásszálló, amit is�
merek. Nagyon jó itt a köz-  
szellem, a társasélet Mi. Ba�
logh Gyulával szeretjük a 
filmvetítéseket, de majdnem 
minden előadáson is részt ve�
szünk. Az idén különösen tet�
szett. amit március elején 
Papp Laci tartott a sportról. 
Filmvetítéssel is kísérte visz-  
szaemlékezéselt. Ahogy ott állt 
kedvesen közöttünk és beszél�
getett velünk, szinte úgy érez�
tük. mintha magunk is ott let�
tünk volna Bécsben vagy 
másutt.

— Az is jó volt ebben — 
kapcsolódik a szóhoz Balogh 
Gyula —, hogy az ember nem�
csak az ökölvívást, hanem ál�
talában a sportot is jobban 
megértette az ő előadásából, 
meg a kérdéseinkre adott vá�
laszaiból. 230- an voltunk ak�
kor a teremben. Mondtuk is 
a Papp Lacinak, hogy nálunk 
is „rekordot” csinált. Előadás�
ra egyszerre ennyien még nem 
gyűltek össze.

Mándi és Balogh örömmel 
emlékeznek a műsoros estek�
re is. Ezek közül is a legnép�
szerűbb a magyar pótaestre és 
a táncdalénekesek estjére 
Fenyvesi Gabival, Lukacsival, 
Bencse Mártával, Kovács Fe�
renccel és a Ritmus zenekar�
ral. Az előbbinek 283 főnyi 
volt a közönsége, az utóbbi�
nak pedig 350,

A f  si*!ofc ügye

Az ifjúsági klub vezetője, 
Prunk István — az anyaghiva-

is. Bsrceli A. Károly: Nyári 
éj c. kötetében intellektuális 
igénnyel, ám meseszerűen áb�
rázolja a világot.

GONDOLAT KÖNYVKI�
ADÓ: K. Pausztovszkij: Jegy�
zetek a cigarettásdobozon c. 
könyvben a szerző nagy kor�
társairól, elődjeiről és barát-  
jairól emlékezik meg nagy igé�
nyességgel. Sárosi Bálint: Ci�
gányzene . . .  c. könyvben a 
népszerű népzenekutató tudós 
világos, ízes magyar nyelven 
és stílusban ismertet meg ben�
nünket a cigányzene történe�
tével, fejlődésével. -

Francoise d’Eaubonne: A
kamasz költő c. könyv fősze�
replője Arthur Rimbaud, aki 
19 éves korára befejezi költői 
életművét, s 20 éves korától 
kezdve haláláig kalandor élet�
módot folytat.

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ:
Lukács Lajos: A magyar ga-  
ribaldisták útja c. mű azoknak 
a magyar emigránsoknak mű�
ködését, történelmi szerepét 
mutatja be, akik az 1843- 49-  
es forradalom és szabadság-  
harc bukása után részt vet�
tek az Olaszország egyesítésé�
ért, társadalmi, politikai átala�
kításáért folyó küzdelemben.

Jürgen Kuczynski: A nagy 
üzlet p. könyv a német impe�
rializmus világra szóló bű�
neit tárgyalja, visszamenőleg 
egészen 1899- ig.

CORVINA KIADÓ: Ur-
ha.cn Zsuzsa: Korai németal�
földi táblaképek c. szép kivi�
telű könyv a németalföldi fes�
tészet első aranykorának alko�
tásait taglalja, amelyeket a 
középkor végén egész Európa 
ünnepelt, s azt tartották, hogy 
az arcok a műveken szinte lé-  
legzéni látszanak. A művek

tál technikusa— úgy jellemzi 
magát és helyzetét, hogy „az 
egyik szeme sír, a másik meg 
nevet”. Ezalatt az értendő, 
hogy azokat a szép terveket, 
amelyekről egy évvel ezelőtt 
írtunk, az ifjúsági klub majd�
nem mind valóra is váltotta. 
Ez az öröm! A gond pedig az. 
hogy mi lesz jövőre, mert a 
fiatalok túlnyomó része ki�
cserélődik. részint vidéki mun�
kahelyre, részint katonának 
ménnek.

— Mi, fiatalok, úgy érezzük 
— vallja azért töretlen lelke�
sedéssel —;, hogy a szálló tár�
sas- . kulturális életének mi 
kell legyünk a motorjai. A 
sokszor kicsit nehézkes sza’r-  
társak „házból való kimozdí�
tásában” éppen úgy segíte�
nünk kell Feri bácsinak — bo�
csánat. tíe mi szerétéiből így 
hívjuk Szamosi szaktársat —, 
mint az itthoni házi rendez�
vények jó hangulatának meg�
teremtésében. A színházi lá�
togatások során is tapasztal�
tuk ezt. 34- en néztük meg ta�
valy, a Nemzeti Színház Mó�
zes előadását; mi. fiatalok vit�
tük magunkkal az idősebbe�
ket is. Az Állami Népi Együt�
tes „Ecseri lakodalmas” elő�
adását két alkalommal 44- en 
láttuk. Nagyon szép élményt 
jelentenek a közös kirándulá�
sok is. Valamennyi ifi és sok 
idősebb is részt vett a mohácsi 
látványos busójáráson. Az egri 
és a salgótarjáni postásvonat�
tal a szálló 107 lakója utazott, 
hetekig beszéltek élményeik�
ről. Házi sporteseményeink is 
jól sikerültek. A sakkbajnok�

ságra eljött Szabó László nagy�
mester is; az asztalitenisz házi 
bajnokságon pedig bemutatót 
tartott Faházi sporttárs. a pos�
tás válogatottkeret tagja.

— Reméljük — mondja vé�
gül Prunk István —, hogy 
azok a fiatalok, akik majd 
most kerülnek hozzánk, ugyan�
olyan aktívak lesznek, mint 
elődjeik és ugyanúgy szeretik 
majd ezt a szállót, a mi közös 
otthonunkat.

(kárpáthy)

nagy érdeme, hogy megmarad�
tak a festői összhangtól meg�
követelt határokon belül, so�
hasem váltak lélektelen natu�
ralistákká.

Mravik László: Giorgione c. 
könyve arról a nagy művész�
ről szól, aki a velencei rene�
szánsz festészet fordulópont�
ján élt és alkotott, s az ő stí�
lusából nőtt ki az úgyneve�
zett. ..velencei festészet”.

Kampis Antal: Van Eyck c. 
könyve annak az alig felül�
múlható németalföldi mester�
nek állít emléket, aki a céh�
beli mesterek műves alapossá�
gát eleven és elfogulatlan ter�
mészetszemlélettel párosította.

KÖZGAZDASÁGI KÖNYV�
KIADÓ: Domokos Lászlóvá: 
Mindentudó szakácskönyv c. 
mű kezdőknek és gyakorlot�
taknak egyaránt ajánlott. A 
könyv előnye: igen népsze�
rűén, sőt, irodalmian ad taná�
csot lányoknak és asszonyok�
nak (ma már férfiaknak is), 
hogyan kell csőben sült főze�
lékeket, lacipecsenyét, bihari 
palacsintát, rétestésztát stb. 
készíteni.

Ki beszél? c. könyv négy 
díjnyertes rádiódrámát rejt 
magában, amelyeknek szerzői 
S záhonyi Károly, Sós György. 
Mesterliázi Lajos és fív.bay 
Miklós. A négy dráma el�
hangzott a rádióban.

Huszti Ernő: Vállalati és
r. épgazdasági pénzfolyamatok 
c. könyvben a. szerző a szocia�
lista pénzügyek eddig megle�
hetősen elhanyagolt területét, 
a gazdasági élettel váló kap�
csolatát mutatja be igen sok�
oldalúan. Ladó—Deli—Kocsis: 
A komplen iparvállalati ter�
vezés módszertana c. könyv 
hasznosítható a posta területén 
is, csak éppen alkotó módon 
kell tanulmányozni. A szerzők 
több éves kutatás tapasztala�
taira támaszkodva dolgozták 
ki a vállalati tervezésnek aí 
ismert célok megvalósítására 
alkalmas, összefüggő ’•endsseJ 
rét. B. Gy.
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A választások tanulságai
Több, mint 57 009 szakszervezeti 

postás közvetlenül vagy küldöt�
tek utján választotta meg tiszta 
ség viselőit, a bizalmiaktól kezdve 
*. főtitkárig. E választás jelentős 
időszak végére teti pontot, hi�
szen visszatekintés volt a V il i .  
kongresszus óta megtett útra. 
így van ez rendjén. A bizalmia�
kat választó 41 8J0, a műhely, 
osztály, munkahelyi bizottságo�
kat választó 13 £00, a szakszer�
vezeti bizottságokat választó 88GQ 
tag, a szakszervezeti tanácsokat 
Választó 2700 küldöttértekezleten 
számot adtak napi munkáról,, 
élet- és munkakörülmények ala�
kulásáról, szociális és kulturális 
ellátottságról, vagy ennek éppen 
hiányos, nem megfelelő voltáról.

Elhangzottak bírálatok a szak�
vezetés. a felsőbb szakszervezeti 
szervek munkáját illetően. A ta�
nulság azonban már most leszűr�
hető: a hozzászólások nagy ré�
szét, a segíteniakarás, a j őszán- 
dekli építő kritika, a lehetőségek 
figyelembevétele jellemezte. Meg�
értették: még nem oldható meg 
például nyugdíjasainknak az 50 
százalékos vasúti féláru Igazol�
vány kiadása, de örömmel vet�
ték az eddig bevezetett munka- 
időccökkentéseket csakúgy, mint 
a kishivatalok vasárnapi nyitva�
tartásinak megszüntetését, mely 
hwnárosaij megvalósul ott, ahol 
a  feltételek adottak.

A választók szűmonkértélc a 
a tisztségviselőktől: hogyan vé�
gezték feladíitailcat? Akik megér�
demeltek. megkapták az elisme�
rést. s űjiá is választották őket. 
Szakszervezeti tisztségviselő en�
nél nagyobb el1 smer őst nem ivén 
kaphat. A választásokon érvé�
nyesült p. szakszervezeti demokrá�
cia. s általában sehol sem sér�
tették meg. Egyetértő’eg fogadta 
tagságunk a szervezeti élet to�
vábbi demokratizálódásét, amely 
— a ICözponti Vezetőség határoza�
tának megfelelően — például az 
eddigi területi bizottságok helyett

a területi szakszervezeti tanácsok 
h í elválasztásában öltött format.
A területi bizottságoknál eleddig 
12—15 x ö ö  testület foglalt állást, 
döntött, míg £• mostani a 27—4.1 
fds területi szakszervezeti taná�
csok igazgatósági szintű kérdé�
sekben szélesebb rétegképviselet�
tel döntenek, tesznek javas1 áto�
két, illetve mondanak véleményt 
v. dolgozókat érintő kérdésekben. 
Demokratikus vonása volt a vá�
lasztásoknak a jelölőbizottságok 
előre megválasztása. Az esetek 
többségében a titkos szavazások 
eredménye: megerősítették a bí�
zott'.-; £ gok j ava filatát.

Először került sor bizalmi he�
lyettesek megválasztására azokon 
a he’ysken, ahol váltott szolgálat, 
Illetve több műszak van. A több 
mint 1500 bizalmi helyettes közül 
mintegy 900 nő; a bizalmiak, ■ bi�
zalmi helyettesek 25—30 százaléka 
?0 éven aluli. A tisztségviselők 
mintegy 25—*0 százalékát először 
választották meg. Ez az arány jó, 
mert biztosítottnak látszik a szak- 
szervezeti munka folyamatossága, 
s at újonnan megválasztott — zö�
mében fiatal — tisztségviselők 
minden bizonnyal új színt is visz�
nek a munkába.

A választásokon elsősorban a 
titkárok munkáját értékelték. Eb�
ből arra lehet következtetni, hogy j 
még nem éivényesül eléggé a 
kollektív, testületi vezetés, nem 
osztják meg a végzendő feladato�
kat. Az is tanulságos, hogy a 
tisztségviselők közül a szakszer�
vezeti tanácsok tagjainak <?P, az 
szb-tagok 65, az ob-tagok 82. a ( 
bizalmiak 77 százaléka semmiféle j 
mozgalmi iskolát, tanfolyamot j 
nem végzett.

A tanulságokat bárki könnyen j 
levonhatja: hozzáértőbben, a szer- t 
vezett dolgozók . vélem éh vét, birá- I 
Irtait fi^veiemhévévé kell dolgoz- j 
nunk. mégpedig r. társadalom és j 
ez egyéni érdekek összhangját [ 
biztosítva.

(garnmvölgyi) j
•______________  i

SA K K
Mozgalmas áprilist hagytak ma�

guk mögött id tin a posíáj sakko�
zói:. A veteránokból álló szakszer- ‘ 
vezeti sakkcsapat .nyitotta meg a 
sort az Építők Szakszervezeti szék�
hazában. A nyugdíj a soli másodíz�
ben megrendezett sakktornáján in�
dultak a veteránok, hegy megvéd�
jék tavaly kiharcolt elsőségüket. A 
terv azonban füstbe ment, — a 
postás nyugdíjasoknak ezúttal meg 
kellett elégedniük — a  ItPVDSZ 
mögött — a második helyezéssel. 
Ha az első hely megismétlése nem 
is sikerült, az eredmény így is el�
ismerést érdemel, hiszen a táblák 
mellett lelkesen küzdő veteránja�
ink a Vasasok, az Építők és a Bő�
rösök nyugdíjasait előzték meg.

Legjobban id. Honíi Károly sze�
repeit, aki négy mérkőzéséből 3,5 
pontot snercetí. A szakosztály 
munkájában érf a, sakk tömeg�
sportban sok társadalmi munkát 
vállaló Lázár János 3, Balázs Im�
ié 3,5, Abonyi Ferenc. Bavóti Jó�
zsef, Cserhalmi Antal, Sertés?: Gé�
za 22 mi? dr. Fétis Efindor 1,5 
ponttal segítette elő a jó szerep�
lést.

Az NE H-ben az élcsoportban
tanyázó férfi sakkcsapatunk Mün�
chen mellett Buck an* Anmersscn 
— egy postás üdülőben — a Nem�
zetközi Postás Sportszervezet 
(ViSPTT) által rendezeti hp.gyoaiá- 
nyos nemzetközt versenyen vett 
részi. Ezt a tornát a postások saLk- 
olfoipláta néven is emlegetik. A 
Bp. Postás í?E elnöke, Zsíros Ist�
ván vezetésével túrázó együttes 
nőm tudta hazai formáját kijátsza�
ni és így ez elég erőc mezőnyben 
a győztes NSZK. továbbá An irha, 
Ausztria és Hollandia mögött az 
ötödik helyen végzett, megelőzve 
Svájcot és ' Belgiumot. Csapatunk 
Cs ípő  Kottán, Csutorás József, Je�
néi Ferenc, X.ázár János, SíratsMn- 
ffer József, Stnidth Fái osszeálH- 
tásábhn szerepelt. Csapó Zoltán 
volt a legeredményesebb: az erős 
mezőnyben hat játszmából 4.5
pontot szerzett, s ezzel a harmadik 
helyezett lett. Jene! Ferenc telfe- 
sífményére sem lehet panasz, ő r 5̂ 
ponttal járult hozzá az eredmény�
hez.

Ä nagy mérkőzés
A Mókusok 11- e hívta ba�

rátságos meccsre a Medvék 
zordon csapatát; bírónak meg 
— a Kutyát. A bíró? Iszlciri 
ugatva, amerre puffant a lab�
da. Csurgóit a nyála, lógott a 
nyelve: körülmorgott csontra 
lelve. A Mókus- szélső elfutott, 
két hatalmas gólt rúgott, úgy, 
hogy reszketett bele nyárfa�
kapu levele. Onnan tudom, én 
is láttam, hogy rohantak hold�
sugárban, hogy makogtak, 
hogy cseleztek, s végül vígan 
mézet ettek.

Kát ilyen és hasonló izgal�
mas mesés verseket olvashat�
tok Vasvári István: Három
fűzfa, három nyírfa c. köny�
véből, amelyben igen sok a 
színes kép is.

Hasonló a „Hej, jó deres lo�
vacskám!” című ukrán nép-  
mondókákat tartalmazó színes, 
képes meséskönyv is.

Repül a labda, s ki tudja hol 
áll meg. . .  A szóban forgó 
labdát VII. osztályos fiúk rúg�
ták lelkesen Pozsony utcáján. 
De a labda berepült egy nyi�
tott ablakon, megzavarva egy 
fiatal orvos munkáját. Az or�
vos összebarátkozik a fiúkkal, 
bebarangolják Pozsonyt és 
környékét és sok- sok kaland�
ban van részük. A könyv cí�
me: Pozsonyi nyár, írója: Tóth 
Tibor.

Katkó István: Csak a test�
vérem c. könyv valóságos ifjú�
sági krimi. A szerző bemutatja 
a két testvért. Ancsát és And�
rist. s humorral ábrázolja egy 
mai kétgyermekes család éle�
tét.

Delfin könyvek: Krúdy Gyu�
la: Rózsa Sándor c. könyvé�
nek címszereplője közismerten 
kalandos figura. De hát mi�
lyen is volt az igazi Rózsa

Sándor? Krúdy szerint hol 
postarabló, hol Kossuth kato�
nája, hol csendes paraszt, hol 
pedig véres bosszúálló. Egy 
elnyomott nép szertelen hőse. 
Adam Eahdaj: A fekete eser�
nyő c. könyv arról szól, hogy 
egy kisfiúcska meg barátnője 
felcsap műkedvelő detektív-  
nek, s annyira belemerülnek 
a kalandba, hogy egy kicsit 
elvesznek. Végül is megkerül�
nek, de addig sok minden tör�
ténik. (Móra Könyvkiadó)

HOBBY
A 4- es számú kiadványban 

sok érdekes tanácsot, ötletet 
találhatunk. Például sok pos�
tásnak van kertes háza, vá�
laszt kap arra: hogyan lehet�
ne a kertet még szebbé ten�
ni? A nők, fiatalok, időseb�
bek egyaránt a  legújabb divat�
ról szerelhetnek tudomást, de 
az amatőrfotósok is megtalál�
ják rovatukat. A horgászást 
kedvelők vagy a most először 
horgászni akarók praktikus 
tanácsokat kapnak egy érde�
kes cikkben, ugyanúgy, mint 
azok. akiknek az akváriumi 
halak szaporítása a hobby�
suk.

A szülők apró gyermekeik 
szórakoztatásához nagyszerű 
ötletet kapnak a „Játsszunk 
otthon bábszínházát!” című 
cikkből. Ennek az írásnak il�
lusztrációi o különböző bábok 
készítéséhez adnak segítséget. 
A városban lakók szeretik a 
szobai kertészkedést, de nem�
egyszer bosszankodnak, ami�
kor egy- egy kedvenc növé�
nyük tönkremegy. Sok- sok 
hasznos útmutatást kapunk e 
tevékenységhez is. (Táncsics)

Sporthírek
— Jól mutatkozott be új

egyesületében, a Bp. Postás�
ban a kerékpáros Magyar 
László. A Vasasból idén át�
igazolt versenyző az 1971- es 
pályaverseny idénynyitójón a 
selejtező futamban győzött.

— Mintegy félezer apró gye�
rek, megannyi atlétapalánta 
találkozott május első vasár�
napján Zuglóban, a VM Egyet�
értés Csömöri, úti sporttele�
pén. Különböző számokból 
összeállított háromtusa via�
dalt bonyolítottak le a serdü�
lő és gyermek korosztályúak, 
közöttük szép számmal a Bp. 
Postás reménységei is. Egy 
héttel később a Postás Egressy 
úti sporttelepén ismétlődött 
meg a találkozó, ekkor már 
a serdülő" „A” korcsoportúak 
is salakra léptek. Feltűnt né�
hány ügyes lány és fiú biz�
tató eredményekkel.

— „őrségváltás” történt a 
labdarúgó NB III. Északközép 
csoportjának 22. fordulójában. 
Az eddig vezető ÉPGÉP vere�
séget szenvedett, míg a PSE 
az OGSC ellen 4:0- ra győzött, 
és ezzel a bajnoki lista élére 
került. A Nemzeti Bajnokság�
ban szereplő labdarúgócsapa�
tunk már régen szerzett any-  
nyi örömet, mint az idei baj�
nokságban, különösen a tava�
szi idényben. Ha továbbra is 
ilyen lelkesen és eredménye�
sen játszanak, úgy megőrizhe�
tik az első helyezésüket és 
hosszú évek után ismét visz-  
szajuthatnak az NB IT- be.

Jogi tanácsadás
A gyermektartásdíj fizetésé�

re kötelezett postás dolgozók 
gyakori kérdése: gyermekük 
hány éves korának eléréséig 
kötelesek azt teljesíteni.

A kérdés jogos, mivel arról 
sem a családjogi törvény, sem 
pedig — általában — a gyer�
mektartásdíj fizetésére kötele�
ző bírósági ítéletek nem ren�
delkeznek. Mivel a családjogi 
jogszabályok a kiskorú gyer�
meknek tartásdíjra való jogo�
sultságát nem korlátozzák meg�
határozott életkor elérésére, a 
bírósági gyakorlat a kiskorú 
gyermeket általában 16. élet�
évének betöltéséig tekinti tar�
tásra jogosultnak. Továbbtanu�
lás vagy munkaképetlenség 
esetén azonban ezen életkoron 
túl is jogosult a gyermek, szü�
lőjével szemben tartásra.

Ha tehát a bíróság a szülőt 
tartásdíjfizetésre a kötelezett�
ség végső időpontjának meg�
állapítása nélkül marasztalta, 
a szülő attól függően kérheti a 
kötelezettség megszüntetését, 
hogy gyermeke a fentiekre fi 
gyelemmel, rászorultnak te-  
kinthető- e. Ha a tartásdfjfize-  
tésre kötelező bírói ítélet. a 
tartásdíj fizetésének végső idő�
pontját mégállapítja, a kötele�
zett szülő e határidő lejárta 
után, a tartásdíjra folyó eset�
leges végrehajtás (letiltás) 
megszűntetését kérheti a bíró�
ságtól.

dr. Pilió Adrienne

Elektromos és villamos műszerek 
javításában jártas,
3 - 5  éves gyakorlattal rendelkező

T E C H N IK U S O K É T ,
esetleg

M Ű S Z E R É S Z E K E T  
lelvesz a

POSTA MŰSZERÜZEM
44 órás munkahét, kéthetenként 
szabad szombat.

Jelentkezni lehet 
személyesen:
Bp., XIV., Lumumba u. 120- 122.

Telefon: 833- 183; 833- 180.

üzem i Készülnek a tornacsarnok avatára
b o j s i e k s á g

Április végén, május beköszön�
tésével megpezsdült az élet az 
l&ressy útón. Az üzemi bajnokság 
mindéi sportágában folynak a 
küzdelmek és lassan kialakul 
sakkozásban, tekézésben, hogy kik 
küldhetnek eséllyel a bajnoki cí�
mekért.

A kispályás labdarúgók 1. osz�
tályában három forduló után a 
XIG Alközpont veretlenül, 16:0- 

gólafámtf&l vesetett az ugyan�
csak veretlen HALÉ? előtt, amely�
nek 5:0 volt a gólaránya. Mögöt�
tük a Jármű I. és fez ItíV I?. I« 
kezdte az idényt úgy, hogy a baj�
noki cítnre is esélyesnek látszik,

A labdarúgók népes mezőn,vé�
nek alsóbb osztályaiban is ko�
moly a versengés. Az eddig te�
játszott mérkőzések 'képe: a fi.
osztályban a Bp. 7o-as, a HTl In�
ter, a PKKÜ és az Alköspoht-Obu- 
da; a m . osztályban a IIrí Góc, a 
Bp. 72-es, valamint az Alkozpoat- 
KISZ: míg a IV. osztályban a
Jármű V., a Központi Kábé! 
és a Yezórigazgaiós&s kemény 
harcát hozhatja fi folytatás az 
első helyért, illetve a jó he�
lyezésekért. Sajnos, vannak nőm 
örvendetes mozzanatai is á lab�
darúgók küzdőiméinek. A PO- 
FC-t C5 r.z RTV Ig-ot például há�
romszori távolmaradás miatt tö- 
iM h í ke!5.cit* ‘ Rákos palota pedig — 
miután Sió arányú nagy vereséget 
szenvedett a Vezérigazgatóság csa�
patától, visszalépett, mintha a tö�
mé'•'sportban a;.? eredmény és nem 
a fit ék, n dolgozók testkultúrája 
volna a fontos. Pedig a nemré�
gen lezajlott kongresszusi határo�
zatok sportra vonatkozó része 
kellően hangsúlyozta a. tömeg�
sport fontosságát!

Zavartalanul folyik az asztali- 
tenisz üzemi bajnokság, legfel�
jebb a társadalmi bizottság van 
időnként gondban. A csapatol; in�
tézői ugvanis nehezen, késve kül�
dik a mérkőzések lejátszása után a 
mérkővéslapokat, így az egyes osz�
tályokban nehéz a táblázat folva- 
matos veséfíése. Avul az esélye�
ket illeti, az I. osztályban az Al�
központ-Kábel. a TIG Alközpont 
és a HTI Szerelő I.: a II. osztály�
ban a Teréz, si HTI Góc és az Er�
zsébet H.; a III. osztályban a H T I  
Szerelő in., az Alközpont óraüzem 
és a Lágymányos I.: a IV. osztály�
ban pedig a HALÉP, a PESH II. 
és az Alközpont KISZ vezeti a 
mezőnyöket. A meglepetés: ez I. 
osztályban a HTI Szerelő veresé�
get szenvedett a Bp. 78-íól. Érzel 
a. vereséggel az Alközpont két 
csapata számára megkönnyítette 
a helyzetet.

Érdekes a küzdelem asztalite�
nisz női mezőnyében is. Az I. osz�
tályban a Kill I. és az Erzsébet 
vezet, mögöttük a POK. áll ».trón�
fosztásra” készen. A n. osztály 
listavezetője a HTI KISZ, de erő�
sen üldözi a Kábeligazgaíóság és 
az Alköpont n.

Alközpont-csapatok vezetnek a 
tekézők minkét osztályában. Az I. 
osztályban az Alközpont I. lapzár�
takor 3 ponttal vezetett a Szak- 
szervezet és 9 — 9 ponttal a. Jár�
műtelep, a Posta-vezérigazgatóság, 
a LiT>óí és az Cjpest előtt. A JT. 
osztályban az AlbBatont H-ne5c 
csáfc fa-előnve van a vele egyött 
13- pontos Hírlappal szemben. F,s 
mSgöttfik is szoros a mezőny, 
mert a IIAuSP-nek és a Kábelépí�
tésnek 12 — 12, a Kábelfenntartás- 
nak peflisr 11 pontja volt..

A Bp. 70-as nemcsak labtiarü- 
Kásban és asztaliteniszben Jeleske�
dik. de a sakkozásban is helyt All. 
Az I. osztályúak táborában a Bp. 
7 8 -as i 1,5 ponttá! vezetett a har- 
madik forduló után a 9 vonton 
Bp. 70-es, 6 pontos Krisztina es 
az 5 pontos Bp. 72-es ^

TÖMEGSPORT
Az igazgatóságok szakszervezet, 

tanácsának vezetői és sportfelelő�
se', a budapesti társadalmi testne�
velési és tömegsport bizottság meg�
hívására tanácskoztak a IX. kong�
resszus utáni tennivalókról.

Az egyes tanácsok területen mű�
ködő csapatok 1871. évi lélszáma — 
1870-nel összehasonlítva — éraeke= 
Képet mutat. Pressmayer József, a 
Tömegsport Bizottság vezetője is�
mertette a tanulságos listát. A Bp. 
Postaigazgatóság területén. lS.0-.ieri 
S0 csapat fejezte be az üzemi baj�
nokságokat, idén pedig 33 nevezett. 
A Budapesti Csoport (volt KPoZi) 
elmúlt évi 31 csapatával szemben 
idén 34 nevezést küldött be. Emel�
kedett, 35-ról 41-re a TIG csapatai�
nak létszáma is, viszont a Helyközi 
csapataink létszáma 13-ról 13-re, az 
iíTY-é 10-ről Is-re csökkent. A tár�
sadalmi bizottság .vezetője elmon�
dotta, hogy akadnak CC—T0 dolgo�
zóval működő hivatalok, amelyek�
nél semmiféle sportélet nincs. A 
tanácsok sportfeleiősei, vezetői so�
kat tehetnének annak érdekében, 
hogy ez a helyzet megváltozzon.

Á továbbiak során a sportágak 
tömegsport bizottságainak vezetői 
beszéltek az üzemi bajnokságok 
zavartalan menetét akadályozó 
gondokról. Figyelemre méltó volt 
Kiss József Véleménye, (Csekkie- 
számoló) aki teremhiányra panasz�
kodott.. Elmondotta. hogj~ a mun�
kahelyen a nők szívesen sportolná�
nak, elsősorban kosárlabdáznak, de 
nincs hol. Edzések nélkül pedig a 
szabadban kockázatos Játszani. Ha�
sonló a helyzet az asztalitenisz te�
rén is.

Szó volt az üzemi bajnokságok�
ban résztvevő aiapszervezeíek 
anyagi támogatásáról. Amint az 
előadó leszögezte: a Postások Szak�
szervezete mindig juttatott annyit 
a tömegsportra, amennyi a zavar�
talan működéshez szükséges. Ezen�
kívül komoly bevételi forrást je�
lenthet a tagdíj, amely például a 
labdarúgóknál a teljes kiadást fe- 
deri.

A postás dolgozók testkultúrája 
főleg Budapesten áll magas szin�
ten. A jó eredménj-ek megtartása 
azonban nem könnyű. A  kultűr- 
blzottságon belül mielőbb sport- 
bizottságokat kell létrehozni. A ta�
nácsok lehetőleg saját erőből tá�
mogassák a tömegsportot és gon�
doskodjanak a sportaktívák to�
vábbképzéséről. Felvetődött a KHI 
tollas! abda-szakosztály ínak hely�
zete és a női labdarúgás iránt mu�
tatkozó érdeklődés. A szakosztály 
működése csak a PSE-keretei kö�
zött biztosítható. (V—)

A Dob utcai alacsony, sötét tornataremben eleven az élet, 
jó a hangulat. Hogyne, hiaaea a női I. osztályú tornász- , csapat-  
bajncíiság első fordulójában szépen - szerepeltek a postás-  
lányok: a Vasas és a Központi Sportiskola mögött a harmadik 
helyen végeztek, megelőzve a Bp. Spartacust és a vidéki egye�
sületeket. Az első kettőtől a lemaradás mindössze néhány pont.

Az idei első tomászvúlogatón is jól helytálltak Csülikné. 
Makray Kati utódai. A 17 felkészült versenyzőt számláló me�
zőnyben Császár Móniiul a 4., míg az ifjúsági korú Szommer 
Anna az 5. helyet szerezte meg. A csapatbajnokság I. forduló�
jában a harmadik pótlás versenyző Nagy Zsuzsa voit. E három 
fiatal versenyző alkotja a női csapat gerincét.

A Dob utcai tornateremben folyik a szorgalmas munka, 
legalább 25 apró és nagyobb lány végezte edzésadagját Németh 
Zoltán vezetőedző és edzőtársai vezényszavára. Gerendán, kor�
láton, szőnyegen dolgoznak szorgalmasan. Ez a magyarázata a 
csaptaversenyen és a válogatón elért eredményeknek is.

Németh Zoltán vezetőedző nem értékeli túl az elért ered�
ményeket: legjobb versenyzőnk, Bellák Erzsi, még mindig sé�
rült, őszig aligha számíthatunk rá, s addig még — május végén 
és júniusban — két csnpütbajnoiki fordulót bonyolítanak le. 
Bellákkal az első fordulóban jobban végeztünk volna, nagyon 
hiányzik a májusi és a júniusi fordulókban. A csapatbajnokság 
novemlieri, utolsó fordulíójában azonban már számítunk reá.

Jómorgású kislány — Lőcsei Zsuzsa — viszi a tornalovat 
társával a teremből. A csapatban ő helyettesítette Bellakot, sok 
tehetséggel, de érthetően még nem oly eredményesen. Igen, a 
lányokkal, szerekkel zsúfolt teremben olykor edzés közben is 
rendet keli csinálni, hogy a következő edzéselem gyakorlására 
legyen hely. A túlzsúfoltság hos- szú évek rossz öröksége ebben 
az egyébként nagyméretű, de ennyi versenyző számára mégis 
szűk teremben.

Blast már türelmesek vagyunk — mondja Németh Zoltán. 
— Ügy tudjuk, hogy az Egressy úton júniusban elkészül az új 
tornacsarnok, amelyben sokkal nagyobb lehetőségeink nyílnak 
az edzésekre, nevelőmunkára. Főként az utóbbit hangsúlyozom, 
hiszen a női tornász sportiskolánk apró reménységei számunkra 
az utánpótlás kincsesbányáját jelentik. A felnőtt, ifjúsági és 
serdülő versenyzők számára eddig is heti hét — nem tévedés, 
hét edzést tartottunk. Ezután kevesebb zökkenőt okoz majd az 
edzések sűrűsége.

Spártai szigorúsággal, de felszabadult jókedvvel folyik az 
edzés. Néhány évre vissza kell lapoznunk, hogy ilyen eredmé�
nyes tornászéletre találjunk a Postás SE női szakosztályában. 
Hiszen Nagy Zsuzsa, Császár Mónika és Sommer Anna a fel�
nőtt válogatott keret, Lőcsei'Zsuzsa és Bartók Zsuzsa az ifjú�
sági válogatott keret tagja. Nem kétséges, hogy Bellák Erzsi is 
visszakerül a keretbe. S mögöttük ott sorakoznak a ma még 
névtelen „trónkövetelők”. A serdülők, az ifik, a sportiskolások

Vedres József

IX. KONGRESSZUS

VÍZSZINTES: 1. A postások
szakszervezetének IX. kong�
resszusán szó esett e témáról.
12. A televízió fiatal operatő�
re, személynevének kezdőbe�
tűjével. 13. Idekergette. 14. 
Idegen leánynév. 16. Bizonyos 
— helytelenül átvett idegen 
szóval. 17. Vissza: áraszt. 18. 
M. C. S. 20. Asszonyok, lá�
nyok. 21. Híres filmcsillag volt 
(West). 22. Odaég. 24. S. É. A. 
2*3. UUUUÜUUU. 27. Kipako�
lás. 29. „Néma” rab! 30. Vá�
rosrészek. 32. Kijut. 34. Ész�
lel. 35. Utolér. 37. Európai 
hegység. 33. Nagy___ , ti�
szántúli község. 39. Teli. meg�
fordítva. 40. Idegen helyeslés. 
42. Kivágott fa törzse. 43. Né�
met névelő. 44. Idős asszony. 
45. Városrész- rövidítés. 47. 
Számnév. 48. Mennyire. 50. 
K. Ä. 51. Névelő. 52. G- ve! az 
elején, üzem. 53. Énekhang. 
55. Deres hajú. 58. Csinálni. 
60. Varieté is van ilyen.

FÜGGŐLEGES: 1. Becézett 
leány. 2. Csuktak. 3. 01as2 vá�
ros. 4. Becézett fiú. 3. . . .  tor-  
b&gy. 6. Építésügyi Miniszté�
rium. 7. Zokog. 8. Gyakorol, 
erősíti magát. 9. Nem — né�
metül. 10. Mérges. 11. Kocsi.
13. Helyzetük javításáról a 
IX. kongresszuson. 18. Süly-  
lyed. 19. Nem hall. 21. Erről 
is beszéltek a IX. kongresszu�
son. 22. Shakespeare királya 
(fon.).’ 23. Figyel. 25. Ez „pe-  
lengérre” került a kongresz-  -

szuson. 27. Karima. 28. Taga�
dószó és kötőszó. 30. Költő 
(Géza). 31. Ébredők. 33, Fi�
nom pára. 38. Léteznek. 40. 
Bizonyíték. 41. Kimásol. 44. 
Névtelen. 45. Krajcár — rövi�
den. 48. Mutatószó — régie�
sen. 49. „LM.” 51. Amaz? 54. 
Orosz névmás. 53. Sajátkezú-  
leg. 57. Fordított kötőszó. 58. 
Cseh mutatószó. 59. Számok 
előtt szerepel.

Beküldendő: vízszintes l„
függőleges 15., 21., 25. Bekül�
dési határidő június 15.

Előző számunkban közölt 
keresztrejtvény helyes megfej�
tése: vízszintes 1. Lakásfej�
lesztési alap, függőleges 15. 
Közétkeztetés. 39. Bölcsődék, 
43. Óvodák.

Könyvjutalmat nyertek: Ba�
logh Józsefné (Budapest), Mil�
ler Györgyné (Veszprém), Pol-  
g.'-  Andrea (Budapest), Uát-  
kay Zoltán (Mosonmagyaró�
vár I.), Varga Józsefné 
(Veszprém 1.).

POSTAS DOEGOZÖ
a Postásois Szakszervezet ?nek 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Felelős szerkesztő: Bérces György 
Szerkesztőség: EudapestC 

XIV.. Cházár András utca 13. 
Telefon: 428—777

Kiadja a Népszava Lapkiadó Vál�
lalat Budapest, VII., Rákóczi út 

54. Telefon: 224—819.
Le\ éleim : Bp, 79. Pf. 32. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Néuszfeva LaDkladó Vállalat 

Igazgatói a.
Terteszt! a Postások Szakszervezete 

Szakra Lapnyomda. Budapest
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Két idézet, bevezetőül. Az 
első szakszervezetünk IX. 
kongresszusának határozatá�
ból való: „A szakszervezeti
szervek a szocialista brigádo�
kat a munkához és a társada�
lomhoz fűződő új viszonyok 
előfutárainak, a kialakuló szo�
cialista közösség alapjainak 
tekintsék”. Sütő István, a Bu-  
dapestvidáki Postaigazgatóság 
Területi Szakszervezeti Taná�
csának titkára pedig a többi 
között a következőket mondta 
a kongresszusi vitában: A szo�
cialista brigádok ma már nem�
csak arra alkalmasak, hogy sa�
ját feladataikat megvitassák, 
kanéra arra is, hogy a nagy 
kérdésekhez hozzászóljanak”.

Két brigáddal, két kitünte�
tett kollektívával ismerkedtem 
legutóbb, s arra próbáltam vá�
laszt kapni, hogy egyrészt 
megkapják- e a szükséges tá�
mogatást, a kellő irányítást a 
szakszervezettől, másrészt va�
lóban „felnőttek- e” már a 
nagy feladatokhoz? Mindkét 
közösség a „Posta Kiváló Bri�
gádja” címet nyerte el. Jók 
közül 5s a legjobbaknak kijáró 
kitüntetés birtokosa a dunaúj�
városi 1. sz. hivatal Gagarin, 
és a Nógrád megyei Távközlési 
Üzem Petőfi brigádja. Mind�
két brigád a szocialista címet 
viseli.

A dunaújvárosiak 1031- ben 
alakultak. Hat éve folyamato�
san, minden évben elnyerték a 
szocialista címet, arany pla�
kettel is jutalmazták őket. 
Munkafegyelem, minőség 
szempontjából panasz nem 
merült fel ellenük. Létszámuk: 
12.

A Petőfi műszaki brigád 
csak hat éve alakult, ám azóta 
minden évben rászolgált a 
szocialista címre. Erősségük 
szintén a minőség. Érdemük:

rendszeres olvasók, s a köny�
vek tartalmát rendre megvi�
tatják. Ha csak tehetik szín�
házba, moziba is járnak. Kö�
zösségi szellemük példamutató. 
Létszámuk: 7.

Bv.rnyóczki József, a Gaga�
rin- brigád vezetője mondja:

— Tizennégyen voltunk az 
alapításkor, heten ma is a 
törzsgárda tagjai. Járatkísérők, 
royaíolók, csomagkézbesítők, 
szóval több szakmát is képvi�
selünk. Három évig, ahogy 
mondani szokás, sehol se vol�
tunk. Persze, csak látszólag. 
Válójában azok voltak az ösz-  
szeszokás évei, s a próbálko�
zásoké: nagyon szerettünk már 
akkor kísérletezni, csak úgy, a 
magúnk szakállára, mert ab�
ban b t . időben szervezett tá�
mogatást még nem nagyon 
kaptunk.'

Gyarmati Mihály, a dunaúj�
városi postahivatal alapszervi 
párttitkára; veszi át a- szót:

— Kilenc brigádunk közül
minden kétséget kizáróan a 
Gagarin- brigád szolgált rá a 
legjobban a magas kitüntetés�
re. Nincs az a munka, amiben 
ne járnának az élen. Csak egy 
példát: hivatalunk ezer óra
társadalmi munkát vállalt Du�
naújváros szépítésében. Ebből 
120- ra Burnyíazki József bri�
gádja kötelezte el magát. Az 
összesítésnél kiderült: 702 órát 
dolgoztak önként. . .

Kujber József né, az szb. tit�
kára így nyilatkozik:

— Magam is brigádvezető 
voltam, a Tyiíov távbeszélő 
brigádban. Így aztán tapaszta�
latból tudom, milyen fontos a 
szakszervezeti támogatás, de 
őszintén szólva, a Gagarin- bri-  
gádiiál nincs rá sok szükség. 
Vállalásainkat mindig a hiva�
tal tervéhez igazítják, s bár�

mikor, bárhol segítségre van 
szükség, ők az első jelentke�
zők. Eredményeiket rendszere�
sen ismertetjük széles körű 
nyilvánosságot adunk műkö�
désüknek. Beavatkozásra nincs 
szükség: náluk olyan tökéletes 
az összhang, hogy a belső har�
mónia soha nem borul fel, 
nincsenek rendbontók, fegyel�
mezetlenek.

Arra viszont jónéhány példa 
adódik, hogy valaki be akart 
lépni a brigádba, de a közös�
ség úgy értékelte: magatartása 
alapján még nem ért meg a 
brigádtagságra. (Ezt a szigort 
ezért lehetne enyhíteni. A 
szerit.) Ha pedig valaki kisebb 
vétséget követ el, a közösség 
maga fegyelmez. Szigorúan és 
nagyon tárgyilagosan. Azt is 
maguk döntik el, hogy a jutal�
mazásra szolgáló keretet mi�
ként osszák fel, s ilyenkor ön�
kritikusan vállalják a netán 
becsúszott apróbb hibákat, 
anélkül, hogy vádaskodások�
kal mérgeznék a kifogástalan 
közösségi szellemet.

Végh János, a Nógrád me�
gyei Távközlési Üzem Petőfi-  
brigádjának vezetője a hat év 
alatt összekovácsolódott brigád 
közösségi életéről tájékoztat:

— Nálunk a munka jellegé�
ből következik, hogy az „egy 
mindenkiért, mindenki egyért” 
jelszó él és állandóan hat 
Brigádnaplónk a tanú rá — 
akárcsak a Gagarin- brlgádé 
—, hegy a műszaki feladatok 
teljesítésén, kívül sokféle mun�
kát vállalunk. Talán furcsán 
hangzik, de ott voltunk akkor 
is, amikor Nógrádban a léssze-  
ket szervezték. A brigád tag�
jainak többsége faluról falura 
járt és bizonygatta: nemcsak a 
forgalom zavartalan lebonyolí�

tását tartja szívügyének, ha�
nem az agitálásban is „otthon 
van”.

Nincs hiány a szakszervezeti 
munkában sem, bár a verseny 
nyilvánossága lehetne széle�
sebb körű is. Ráfit Antal szít-  
titkár - minden segítséget meg�
ad a Petőíi- brigáánzk. Ha te�
heti, a rendszeresen megtartott 
brigádértehezieteken is részt 
vesz. Az is a szakszervezet 
közbenjárására, tevékeny köz�
reműködésére valósult meg, 
hogy a Nógrád megyei brigád 
eljuthatott tapasztalatcserére a 
Dunántúlra. Szükség is volt 
erre az útra: sok új dolgot ta�
nultak egymástól kölcsönösen.

Akárcsak a dunaújvárosi, a 
nógrádi brigádvezető is elis�
meréssel szól a szakszervezeti, 
bizottság vársenyszervező 
munkájáról. Éz kétségtele- , 
nül nagy segítség a brigádok�
nak, de ennél többre nia még
— a jelek szerint — nem igen 
vállalkozik az szb. Pedig a bri�
gádok alkalmasak arra, hogy 
kitekintsenek saját körükből, 
s olykor munkaterületüktől 
távol eső — természetesen a. 
posta munkájával összefüggő
— kérdésekben is hallassál: 
szavukat

Érdemes lesz erről majd 
részletesebben is meghallgatni 
a Petőfi-  és a Gagarin- brigád 
tagjait. Rövidesen ugyanis Du�
naújvárosban találkoznak: 
Burnyóczki József brigádveze�
tő, valamint az 1. számú pos�
tahivatal vezetője, párt-  és 
szb- titkára meghívta a nógrá�
diakat tapasztalatcserére. 
Végit János brigádja nevében 
elfogadta a meghívást. Talál�
kozójukról és az érdekesnek 
ígérkező véleménycseréről be�
számolunk olvasóinknál:.

Gyapay Dénes

A LAKBÉRHOZZÁJÁRULÁS MEGOSZTÁSA
A z  űj lakásügyi rer.delkezések-

küi kapcsolatos basáéigetcs.e .ez�
úttal a Budapest G2-e3 postán ke�
rült sor. A szakszervezeti bizott�
ság helyiségében ültük körül az 
asztalt, az érdeklődők és a válasz�
adó. Minden bevezetés nélkül rög�
tön a téma közepébe vágunk.

Szabó Ferenc ügyintéző, aid 
egyébként a szakszervezeti bizott�
ság tájékoztatási felelőse, sokak 
kérdéseit gyűjtötte össze. Első 
kérdése a lakbér-hozzájárulással 
kapcsolatos.

A lakbéremeléssel érintett la�
kás bérből, fizetésből élő, szövet�
kezeteknél rendszeres munkát 
végző tagként kereső, nyugdíjas, 
tzvéLobá keresőképtelen bérlője és 
a bérlő jogán a második kereső 
kapja a lakbér-hozzájárulást, te�
hát a megosztott lakbér-hozzájá- 
ruíást a második kereső a bérlő 
jogán kapja, s nem saját jogán. 
Az adott esetben a nyugdíjas apa 
továbbra'is a lakás bérlője, vagy- 
i?? a megosztott lakbér-hozzájáru�
lás nincs kihatással a bérleti jog�
ra.

— Akkor felmerül a kérdés — 
hangzik tovább az érdeklődés —, 
hogy folytathatja-e a ‘bérleti jo�
got a gyermek, ha meghal az 
apa?

Eérleíi jogviszony folytatása
A bérlő halála esetén a lakás- 

bérleti jogviszonyt egyeneságbeli 
rokona, örökbe fogadott, mosto�
ha és nevelt gyermeke, örökbe 
fogadó, mostoha- és nevelőszülő�
je folytathatja, ha a bérlő halála�
kor — állandó jelleggel — a la�
kájban lakott. Az elhalt bérlő 
testvére, illetőleg éleftársa is foly�
tathatja a lakásbérleti jogviszonyt, 
Iia a bérlő halálakor — a lakás- 
bérleti jogviszony kezdetétől fog�
ra vagy legalább hat hónapja, ál�
landó jelleggel — a lakásban la�
kott.

— A z  előbb! problémával ösz- 
czefüggésbsn még egy kérdésem 
lenne — folytatta Szabó Ferenc: 
z z  említett bérleti jogviszony 
folytatása esetén kell-e lakás- 
használatbavételi dijat fizetni?

Ijemondás — erről a múlt alka�
lommal szóltunk részletesen —, 
vagy a bérlő halála esetén a ía-

fcérletl jogviszonyt folytató sze�
mély általában köteles hokius-hacz- 
nálatbavételi díjat fizetni. Ka 
azonban a bérlő halála esetén, il�
letőleg lemondása alapján olyan 
szentély folytatja a bérleti jog�
viszonyt, aki a bérlővel a lakás�
ban e g y  é v ig  vagy annál hosszabb 
ideig lakott együtt^ haláláig, il�
letve a lemondásig, annak nem 
kell lakás-használatbavételi díjat 
fizetnie.

Társbérletben lakik özv. Elek 
Györgyné hírlapkezelő. Két gyer�
meke van, a kisebbik vele éi, 
a nagy óbbiknak ott van az állan�
dó lakása, de ideiglenesen másutt 
lakik. A lakbér-hozzájárulást köz�
te és e között az idősebb gyermek 
között osztották meg. Szeretné 
tudni, megkapja-e ezt a részt?

— Természetesen meg kell kap�
nia gyermekétől, hiszen a nagyob�
bik gyermeke erre a lakásra kap�
ja a megosztott lakbér-hozzájáru�
lás felét. íía azonban július f. 
e lő t t  v é g le g  ellcöltöziic, akkor Síér�
hetnek új felmérést, amely alka�
lommal természetesen csak a sze�
mélyi körülményeket mérik fel 
újból, és akkor vagy egyedül kap�
ja a lakbér-hozzájárulást, vagy — 
ha a kisebbik permek is kereső 
— megosztják a második kereső�
nek számító kisebbik gyerekkel.

igénylő kaphat, akinek vagy hoz�
zá tart ózó  jáuatc nincs z z  említető 
jelentősebb vagyona, és a csatád 
egy főre jutó havi átlagos jöve�
delme a 2SCO forintot nem halad�
ja meg.

A beszélgetés végén merült fel: 
Igaz-e, hogy a nyugdíjas csak 
szeptemberben kapja meg a jú�
liusi, augusztusi és szeptemberi 
lakbérhez?/!.-;árulást, és addig hi�
teleznie keli azt.

— Minden nyugdíjas megnyu�
godhat —s Kihes -erről szó! A z
igaz, hogy a nyugdíjfolyósító szer�
vek legkésőbb szeptember 10-ig 
küldik ki a július — augusztus — 
szeptember havi lakbér-hozzájá�
rulást, ezt viszont a nyugdíjas 
bérlő szeptember 25-íg kötelerj a 
bérbeadónak megfizetni. Nem kell 
tehát salát zsebéből meghitelez�
nie az összeget*.

DB. SZEGŐ TAMAS

■ A szakszervezeti politikai 
iskolák fővárosi propagandis�
tái részére Besenyei Miidós 
főtitkárunk tartott előadást 
Szakszervezetünk feladatai a 
postás dolgozók élet-  és mun�
kakörülményeinek, szociális, 
kulturális ellátottságának fej�
lesztése területén címen. A 70 
propagandista élénk vitája kö�
vette az előadást. Kértek több 
hasonló tájékoztatást, ezért 
május 20- án a kollektivszerző-  
dés- tervezetről hallhatnak
újabb előadást.

•  Május 17- én, a Távközlé�
si Világnap alkalmából Horn 
Dezső, a közlekedés-  és posta�
ügyi miniszter helyettese, a 
posta vezérigazgatója tartott 
ünnepi beszedet, hangsúlyoz�
ta: a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület egyre hatékonyabb 
segítséget nyújt a fejlődő or�
szágok távbeszélőrendszeré�
nek kialakításához és a szak-  
erpber—;' .éshez. Elmondotta: 
tért hódít a távközlésben az 
elektronikus távbeszélő köz�
pontok és a lézersugarak fel-  
használása. Ugyanez áll a 
műholdak , felhasználására is. 
Hazápk csatlakozott az Inter-  
szputnyik távközlési szervezet�
hez.

H A soproni KISZ- esek
folytatják a nagycenki mú�
zeumvasút építését, a Soproni 
Postaigazgatóság pedig a fer-  
tőbozi őrház mellett egy kis 
postahivatalt létesít. Az úttö�
rők postakiképzéséről gondos�
kodnak.

■ A levélssekrényesítési
program alapján eddig vidé�
ken Í25 ezer, a fővárosban 200 
ezer levélszekrényt szereltek 
fel, 75 ezret pedig 1972 első 
felében szerelnek a kapualjak�
ba.

•  „Takarót a vietnami gye�
rekeknél:” mozgalomhoz a 
Debreceni Postaigazgatóság 
Béke szocialista brigádja el�
sőként csatlakozott, s két db. 
takarót küldtel:.

9  t)j postaházak: Nyírpa-
zbnyban és Mihálygergén már 
elkezdték az új postaház épí�
tését, Nagyatádon pedig május 
végén átadják a modern kivi�
telezésű postahivatalt. Végre 
Kazincbarcika új postahivatala 
Ls szerepel a tervekben, úgy�
szintén tervezik Gáván a pos�
taház építését.

H Május 3- án és 4- én a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ság műszaki napokat tartott a 
Technika Házában.

M ű s z a k i  é r d e k e s s é g e k
Dakin- Cooke: Digitális be�

rendezések áramkörei c. köny�
ve először a digitális berende�
zésekben alkalmazott félveze�
tők és mágneses eszközök sa�
játosságait ismerteti, majd a 
berendezésekben használt je�
lek előállítását és erősítését 
tárgyalja, de kitér a gyakrab�
ban alkalmazott logikai áram-  
körrendszerekre is. Ez a rész 
számos tervezési példát tartal�
maz, melyek felhívják a fi�
gyelmet a digitális áramkör�
tervezéshez elkerülhetetlen to�
leranciaszámítások szükséges�
ségére. A szerzők részletesen 
foglalkoznak a digitális infor�
máció .tárolási lehetőségeivel 
ismertetik, a késleltető vonalas, 
íerrit- , vékonyréteg- , tunnel- , 
dl cdás és mágneses tárolókat, 
dob, lemez-  és szálag'civitai�
ban.

Petz Ernő: önműködő sza�
bályozók optimális behangolá-  
sa c. könyve az „Automatizá�
lás”- sorozat 63- os számú füze-

A kényes kérdés sem kényes

Lakáskiutalás
Csonka Julianna hírlc.p-karton- 

kezelő elmondotta: már össze tu�
dott gyűjteni annyi pénzt, hogy�
ha lakást kap, meg tudja fizetni 
a használatbavételi díjat, de úgy 
látja, hogy ettől még nem kap ha�
marabb lakást.

— Igaza v z n í Nem az kap előbb 
lakást, aki hamarább le tudja ten�
ni a nénzt, hanem aki igényjogo- 
Sjlliabb, és aki korábban adta be 
lakás igénylését. Ráadásul nem is 
mindenki kaphat tanácsi bérla�
kást. Budapesten például tanácsi 
bérlakás kiutalására akkor jogo�
sult az igénylő, hn 6 vairy a vele 
együtt lakó házastársa (élettársa), 
kiskorú gyermeke, jelentősebb v e- 
g’*onn»l íkizárólagcs tulajdonban 
álló InkóémiTet, öröklakás, gépko�
csi stb.) nem rendek ezik, és a 
család egy főre 1u*ó átlagos jöve- 
jövedelme az 1500 forintot nem 
haladja mes. Tanácsi értékesítés 
lakért (ezt p~ek~n szövetkezeti la-r r-  ó?r\ TI É* rv; rr 97 AT

A Ferenc Távbeszélő üzem 7. 
D. osztályának egyik kis szobá�
jában tizenkét ember ül együtt. 
A ,,Társadalmunk időszerű kér�
dései” tanfolyam hallgatói és a 
propagandista Kiss Ferenc, . aki 
egyben a szakszervezet oktatási 
felelőse Ls. A téma érdekes: „Pár�
tunk a nemzetközi munkásmoz�
galom egységéért” címet viseli. 
Amikor az előadó befejezi, elkez�
dődik a vita a nemzetközi mun�
kásmozgalomról, a kommunista és 
munkáspárt ok problémáiról, a 
nemzeti felszabadító mozgalmak�
ról.

Hajdú István alközpontos mű�
szerész, brigádvezető arról be�
szél, hogy mit jelent a más orszá�
gok pártjainak megsegítése. Egy 
darabig ezen vitatkcznak, majd a 
KCST-re kerül a ezó .

Az  egyik brigádvezető. K rasz- 
nai Gyula „kényes” kérdést pen�
dít meg: Románia és a KGST 
kapcsolatáról beszél. A témáról 
azután eljutnak a kurdok terüle�
ti követeléséihez, az egyiptomi— 
izraeli területi vitához, s ezután 
felvetik, lehet-e területi vita szo�
cialista államok között.

Iilég mielőtt az előadóra kerülne 
a válaszadás sera, Mészáros Sán�
dor, a 7. D. osztálybizottság tit�
kára kiselőadást tart a kérdésről, 
hiába, látszik, hogy marxista 
egyetemre jár.

Rudas I,ajos alközpontos a nem�
zeti felszabadító mozgalmakról ér�
deklődik. Szó szót követ, é s  egy�
szerre csak egészen más téma ke-

aic* y i s ereile, ívjivevi • Kotei szó—e
a szakszervezet: tagság, azután ki�
fejti, hogy miért nem kap több 
táppénzt a szakszervezeti tag. Töb�
ben is magyarázzák, hegy vala�
mikor volt ilyen, de a társada�
lombiztosítás ma már mindenkié, e 
téren tehát nem lehet kivételezés 
a szakszervezeti tagok javára. A 
szakszérvezti tagoknak a szak- 
szervezeti juttatások — kedvez�
ményes üdülés, segélyek, az üdü�
léshez a kedvezményes vasútjegy 
— járnak.

A vitának hamarosan vége, és 
a propagandista Kiss Ferenc új 
témába kezd. Ismerteti a posta 
negyedik Ötéves tervét, és bőven 
kiegészíti a tájékoztatóban Írta�
kat saját tapasztalataival, és azzal, 
amit a postás kongresszuson hal�
lott’ e témakörben. Természetes, 
hc^y a legélénkebbén a bérek nö�
vekedésével foglalkozó részt fo�
gadták. Mindenki örömmel vette, 
hogy az általános 13 stázalékoe 
reálbéremeléssel szemben a oos- 
tánál 21 százalék lesz. S különö�
sen örültek annak, hogy az idei 
béremelést január 1-től v'.nsr.n- 
menőleg adják meg, azért is, 
hogy a lakbér-hozzájárulásnál ne 
okozzon problémát a keresetnö�
vekedés.

A csaknem kétórás foglallrozás- 
nek az vet véget, hogy a propa�
gandistának az óvodába kell men�
nie a- gyerekért, különben még 
hosszú ideig elvi tg tkezg.attak vol�
na. Közben előkerül Pásztor And�
rás, az ü?zt. titkára, és vele 
együtt néhár.yan leülünk a szak-

ezsrvezetl szobában, beszélgetünk 
az itúeni tanfolyamokról.

— Nagyon nehéz a helyzetünk
— mood;La Pásztor András. —
Az üzemnek. 450 dolgozója van, 
ebből lOC-zn bent, a többi szana�
szét Budapesten. Így nagyon ne�
héz lett volna megszervezni a 
„Társadalmunk időszerű kérdései” 
tanfolyamot. Ráadásul a modem 
kart ar tárté s követelményeinek 
megfelelően sokan dolgoznak éj�
szaka. Ezért hát újítottunk.

Érdekes újítást vezettek be. A 
szocialista brigádok egy-egy kép�
viselőjüket küldik el havonta a 
tanfolyamra, aki azután beszámol 
a havi brlgádérekezleten a hallot�
takról. Sőt. az egz'éb szakszerve�
zeti információt is átadja, mert
— m’nt ahogy tapasztaltam Ls — 
nemcsak' az aktuális tananvagot 
vitatják meg, hanem az éppen 
napirenden levő fontosabb kérdé�
seket is. így idén az előírt témán 
kívül már szó esett a kollektív 
szerződés előkészítéséről, a törzs- 
gárdaszabályzat kidolgozásáról, a 
szocialista brigátímozgalomról, az 
úl tagd'fbssorolásról, a nők és fia�
talok helyzetéről.

Vitatható, hogy vajon megfe’el- 
e a tanfolyam céljának a részt�
vevők váltása, de mindenképpen 
dicsérendő az a kezdeményező�
készség, ahogyan a munkából adó�
dó objektív nehézségek leküzdé�
sébe megoldást kerestek, és talál�
tak. Mert ű<?y tűnik, a Ferenc 
Távbeszélő Üzemnél ez a megol�
dás jónak bizonyul.

(szegő)

te. A szabályozott berendezé�
sek, különösen a többszörö�
sen szabályozott technológiai 
folyamatok próbaüzemének 
egyik fontos, nagy hozzáértést 
igénylő mozzanata a beépített 
szabályozó optimális behar.go-  
Iása. E szabályozás minőségé�
nek általában fontos műszaki, 
üzembiztonsági, sőt igen ko�
moly gazdasági követelményei 
vannak. A könyv a gyakorlati 
szakembereknek ad segítséget.

Csabai Dániel: Magnósok
évkönyve c. kiadványa sokakat 
érdekel, első ízben jelent meg. 
Rövid történelmi bevezető 
után igen hasznos tanácsokat, 
útmutatásokat ad a könyv a 
magnótülajdonosoknak.

Marafkó Imre: Ami z
KRESZ- bői kimaradt c. köny�
ve közérdekű témát tárgyai, 
hiszen éppen a legfontosabbak 
a járművezetők udvarias ma�
gatartásával foglalkozik. A 
szerző nem kevesebbre vállal�
kozik, mint a közlekedési etika 
alapelvednek megfogalmazásá�
ra, azoknak a magaíartasíor-  
máknak a népszerűsítésére, 
amelyek javíthatják a forga�
lom, a biztonság helyzetét 
(Műszaki Könyvkiadó).

Dr. Ilabuda Zsigmondi A 
gépjármű vezetésének és kar�
bantartásának biztonság- tech�
nikája c. füzete, úgy véljük, a 
postaforgalom területén, a hi�
vatalvezetők számára is hasz�
nos, hiszen feladatuk többek 
között ellenőrizni a motorke-  
rékp írok üzembiztonságát is. 
A közlekedésben az ember s 
legfontosabb tényező, de rajt?, 
kívül az útviszonyok, a gépiár-  
mfivek adottságai is igen fon�
tos, meghatározó szerepet töl�
tenek be. Az ember- út- gépjár 
mű hármas egységét nem leim 
szétválasztani. A könyvet tó 
fel tudják használni az alapfo�
kú gépjárművezetői vizsgáz? 
készülők is. Surár.yi Endre: 
Motorkerékpárosok vizsga-  
könyve c. kiadványára az 
előbbi könyvre tett megái Javí�
tásaink szinte azonosak. A 
könyv kezdők részére készü- t 
a teljesség igénye nélkül. Df 
bővebben foglalkozik azokba’ 
a kérdésekkel, amelyek a mo�
torkerékpár használatával, ?. 
kezeléssel, az ápolással és a ja�
vítással kapcsolatosak, (Tán�
csics Könyvkiadó).

Van, aki el sem indul, . . Toldi Miklós és — nék
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hi_ — Nem halljátok?! Toljatok meg 
hátba sikerül elindulni. , .

— 3 ?  !s v a U m i?  A rc tá c iő s  srip 
!eiárr.olásánál é js z a k á n k ín í  m2 több 
tonnát emelünk...

— Gyerekek, amíg elkészül az J 
zuhanyozó, a Blaha Lujza téri 1 
felhoztam az egyik szökőkutak

- - - - - iiívSéS- üriíí Uvtá *
Éjszakai hajrá. Start! Vajoi 
uyan érnek célba? Majdnem itt tartunk . . .

leskelodötr 
az 1. sz.
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