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Az új kollektív szerződés
--------------  Tudósítás a központi vezetőség üléséről -------------

Június 12-én szakszervezetünk székházában ünnepélyes keretek között 
írta alá Horn Dezső, a posta vezérigazgatója és Besenyei Miklós, szak- 
szervezetünk főtitkára, a posta új, öt évre szóló kollektív szerződését, 
amelyet néhány nappal ezelőtt a központi vezetőség is jóváhagyott. Az 
ünnepélyes aktuson részt vettek elnökségünk tagjai és a posta vezetői

Szakszervezetünk elnöksége június 3-i ülésén 
megtárgyalta az 1971-75. évekre szóló postai 
Kollektív Szerződésre és mellékleteire vonatkozó 
javaslatot, majd az 1970. évi gazdasági eredmé�
nyek alapján képzett részesedési alap felhaszná�
lását, illetve az 1971. évi részesedési alap elő�
irányzatának tervezetét tartalmazó anyagot. Na�
pirendre került a IX. kongresszus határozatának 
végleges szövegét tartalmazó javaslat, majd a 
központi vezetőség mellett működő munkabizott�
ságok tagjaira, a központi vezetőség tagjainak a 
szakszervezet gyakorlati munkájába történő bevo�
nására vonatkozó javaslat. Az elnökség a szak�

szervezet 1970. évi gazdálkodásának beszámoló 
jelentését és a dolgozó nőkről szóló és érdekük�
ben hozott SZOT- és kormányhatározat végrehaj�
tásának tapasztalatait tartalmazó tájékoztató je�
lentést az előbbi anyagokkal együtt, a kiegészítő 
javaslatokat figyelembe véve elfogadta. Az elnök�
ség elhatározta: június 10-re összehívja a közpon�
ti vezetőséget.

A központi vezetőség június 10-én tartotta meg 
a kongresszus utáni első munkamegbeszélését. A 
tanácskozáson megjelent Horn Dezső közlekedés- 
és postaügyi miniszterhelyettes, a posta vezér- 
igazgatója is.

Figyelmet érdemel a Köz�
ponti Vezetőség két ülése kö�
zött végzett munkáról szóló 
írásos jelentés, amelyből ki�
tűnt, hogy időközben az el�
nökség megtárgyalta és elfo�
gadta az 1970. évi mumkaver- 
seny eredményei alapján a 
szocialista brigádok kitünte�

tését tartalmazó új javasla�
tot, illetve a szakszervezetünk 
kongresszusi határozatának 
ismertetésére, a végrehajtás�
ra való felkészülésre készült 
intézkedési tervet. Képvisel�
tette magát a középfokú pos�
taszerveknél, 'a központi hi�
vataloknál, a kollektív szer�

ződés tervezettének vitáin, 
szakszervezeti napokat tar�
tottak júniusban, összehívták 
a területi szakszervezeti szer�
vek függetlenített kulturális, 
agifációs és propagandafele- 
lóseit, s megkezdték az el�
múlt oktatási év értékelését 
és az újabb feladatokra való

felkészülést. Megnyitották a 
szezon jellegű felnőtt-, csalá�
dos- és gyermeküdülőket, 
megkötötték az 1971-re szóló 
külföldi csereüdültetési szer�
ződéseket.

Ezután került sor a posta 
1971—75. évre szóló kollektív 
szerződésére és mellékleteire
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É
 Magyar Szakszervezetek XXII. kongresszusával be- 
7 fejeződött a szakszervezeti mozgalom vezető testüle- 
í  teinek újraválasztása. A választási időszak során a 
§ tagság üzemi, ágazati és társadalmi méretekben is 
? értékelte — bírálta és elismerte —, az eltelt időszak 
j) alatt végzett munkát. A tanácskozások küldötteinek 

szinte egybehangzó véleménye: eredményekben gaz�
dag négy esztendő áll mögöttünk, s a szakszervezeti mozgalom 

sokrétűbben, teljesebben tölti be hivatását a munkahelyeken 
és össztársadalmi szinten egyaránt.

A választó taggyűlések, küldöttértekezletek és kongresszu�
sok határozatba foglalták a mcÄgalom legfontosabb tennivalóit. 
Az elmúlt hónapokban nagyon különböző jellegű, a dolgozók 
széles rétegeit, vagy egyes csoportokat sajátosan érintő kérdé�
seket vitattunk meg, nyílt, őszinte légkörben, demokratikus ke�
retek között. Az elhangzottak messzemenő figyelembevételével, 
mérlegelésével alakítottuk ki a szakszervezet álláspontját. Most 
már a határozatok végrehajtása következik.

A következő hónapok, évek nagy feladatai megkövetelik 
a lehetőségek pontos mérlegelését, a hozzáértést, s a minden�
be kiterjedő, gondos felkészülést. Nemcsak az új követelmé�
nyek, de az eddig elért eredmények is köteleznek erre bennün�
ket. A választott testületek vezetőit és tisztségviselőit már a vá�
lasztások hangulata is óvá intette az önelégültségtől. A határo�
zatok végrehajtásához minden jó gondolatra, akaratra és erőre 
szükség lesz.

«
gy cselekszünk helyesen, ha már most, késlekedés 
nélkül levonjuk a taggyűlések, küldöttértekezletek,

| kongresszusok állásfoglalásaiból adódó tanulságo- 
j kát, következtetéseket. Ez a folyamat már elkezdő- 
3 dött a területi és megyei szakszervezeti napokon. Az 
■ országszerte folyó aktívaértekezletek a szakszerve- 

’> zeti tagság tájékoztatását szolgálják. Céljuk: széles 
korben ismertessék és megértessék a kongresszusi állásfoglalá�
sokat, hozzásegítsenek a feladatok helyes és egységes értelme�
zéséhez.

»
unkánk megszervezésének első fázisaként nemcsak 
ajánlatos, hanem kötelező és nélkülözhetetlen, hogy 
a választott vezetőtestületek olyan féléves, illetve 
egy-két évre szóló programot, kézzelfogható terve�
ket készítsenek, amelyek az eddig végzett munka 
töretlen folytatását, s egyúttal a határozatokban 
foglaltak gyakorlati végrehajtását eredményezik. A 

jövőben azonban nemcsak az elfogadott határozatok megva�
lósításán kell munkálkodnunk. Nem szabad elfeledkeznünk 
mindazokról a javaslatokról, észrevételekről, igényekről és bí�
ráló megjegyzésekről sem, amelyek a közelmúltban elhang�
zottak. A viták minden részletét figyelembe kell vennünk, s 
minden kérdést meg kell válaszolnunk. A jogos és reális igé�
nyek szerepeljenek a különböző távlati munkatervekben, a kol�
lektív szerződésben, illetve a függelékekben. Minden észrevé�
tel megválaszolása, a gyakorlati munkában való hasznosítása 
valamennyi tisztségviselő számára megtisztelő kötelesség. Ez 
az élő kapcsolat a szakszervezeti demokrácia erősödésének 
alapfeltétele és lényege.

z újraválasztott vezető testületek figyelmét nem ke- 
’IsW rülheti el az az állandó jellegű, szoros összefüggés 
óUl? és kölcsönhatás, amely a posta gazdasági munkájá- 
IÜB» nak színvonala, mennyiségi, minőségi mutatóinak 
RtWj alakulása és a postás dolgozók anyagi helyzete kö- 

zött van. A választások során a tagság sok olyan 
anyagi és egyéb természetű igényt vetett fel, ame�

lyek jogos volta, igazsága nem vitatható. Az igények kielégí�
tésének mértéke azonban a lehetőségektől függ! Ha azt akar�
juk, hogy a bérek, személyi jövedelmek a jelenleginél gyor�
sabb ütemben növekedienek — már pedig ez a célunk —, 
akkor valamennyi postás dolgozónak, vezetőnek és beosztott�
nak egyaránt, jobban, fegyelmezettebben, termelékenyebben

kell munkáját végeznie. Csak az igazán eredményes munka le�
het az előrehaladás alapja, önmaga ellen vét az, aki nem így 
érez, vagy nem így cselekszik. A szakszervezeti mozgalomnak 
még intenzívebben kell tehát segítenie a tagság politikai és 
termelési aktivitásának kibontakozását, a szocialista munka- 
verseny-mozgalom különböző formáinak szervezése, a dolgo�
zók tömeges mozgósítása útján. Sajátos eszközeinkkel többet 
kell tennünk azért, hogy a dolgozók széles rétegeinek politikai, 
általános és szakmai műveltsége tovább gyarapodjék, hogy va�
lamennyien belső meggyőződésből, nagy hozzáértéssel és sze�
retettel végezzék munkájukat. Csak akkor várhatunk nagyobb 
anyagi és erkölcsi megbecsülést, ha a magyar hírközlés fej�
lesztése érdekében erőnkhöz mértein mindent megteszünk.

É
 munkatervből nem hiányozhatnak a postás dolgozók 
- életszínvonalának, szociális, kulturális ellátottságá- 
? nak javítását célzó és szorgalmazó intézkedések 
% sem. Elsősorban a kollektív szerződésben és a függe- 
7 lékekben, az új bérrendszer bevezetése és az éves 
n bérfejlesztések során lehet és kell érvényt szerezni 
' mindannak, amelyben a vezérigazgatóság és a köz�

ponti vezetőség előzőleg már megállapodott. E tárgyalások 
eredménye a tagság széles köre előtt ismert. A döntés viszont 
csak a kezdet, mert ezután meg is kell követelni minden gaz�
dasági egység vezetőjétől az elfogadott bérpolitikai elvek be�
tartását. Nem engedhetjük meg, hogy a posta és a postás dol�
gozók egyetemes érdekét megsértve, megfelelő munkateljesít�
mény nélkül, ügyeskedéssel jussanak előnyhöz egyes szolgálati 
ágak, különböző csoportok, vagy egyének! Fokozottabban kell 
ellenőrizni a postaszervek, az egyes szolgálati ágak és dolgo�
zócsoportok közötti igazságos, differenciált bérelosztási elv�
nek érvényesítését. A végzett munka mennyisége, minősége, a 
munkavégzés nehézségi foka határozza meg az anyagi és er�
kölcsi megbecsülés mértékét! Ennek kell érvényt szereznünk a 
különböző postaszervek, azok vezetői és az egyes dolgozók 
munkájának összehasonlításánál. A vezérigazgatóság és a köz�
ponti vezetőség közös határozatainak védelme, a bér- és lét�
számgazdálkodási fegyelem megkövetelése közös érdek. Ezért 
szükség esetén nemcsak a beavatkozás, a felelösségrevonás kez�
deményezése is kötelességünk! Ne tévesszük szem elől, hogy 
a kevesebbet is lehet jól, okosan és igazságosan elosztani, de a 
többel is lehet kevésbé eredményesen, vagy éppen rosszul gaz�
dálkodni.

É
 pártszervezetek, szakszervezeti szervek és a gazda- 
i sági vezetők közötti együttműködés és munkameg- 
|  osztás az elmúlt években előnyösen fejlődött. E fo- 
s lyamatnak megfelelően kell a változó, egyre növek- 
3 vő társadalmi követelményekhez és politikai fel- 
íj adatokhoz igazítani a szakszervezeti szervek tevé- 
’ kenységét. Az együttműködés, a jó munkakapcso�

lat ma már nem új keletű, de fejlesztése, tökéletesítése fel�
tétlenül szükséges. Ez ad alapot ahhoz, hogy a szakszervezet és 
a gazdasági vezetők érdemben gyakorolják jogaikat, tisztelet�
ben tartsák egymás hatáskörét, erősítsék egymás munkáját. El�
engedhetetlen követelmény: tevékenységünk összehangolt le�
gyen, hogy egy nyelven beszéljünk mindarról, amiről közö�
sen állást foglaltunk és döntöttünk. Merjünk határozottan 
igent és nemet is mondani! Intézkedéseinkért viszont külön- 
külön is vállalnunk kell a felelősséget 

Hasznosnak tartom, ha a posta és a szákszervezet vezetői a 
jövőben is rendszeresen beszélik meg közösen a postát és a 
dolgozókat érintő legfontosabb kérdéseket, s e tárgyalásokról 

■ részletesen tájékoztatjuk a tagságot, nyilvánosság elé tárjuk azo�
kat a vitatott témákat is. amelyekben véleménykülönbség van. 

■ Ezt a gyakorlatot kövessék az igazgatóságok és a területi taná- 
, csők is. Mindez hozzájárul a szakszervezeti és az üzemi demok- 
- rácia, végső soron a szocialista demokrácia teljesebb érvénye- 
i sütéséhez, kibontakozásához. Besenyei Miklós

vonatkozó javaslat megtárgya�
lására. Kiegészítő beszámolót 
dr. Buják Konstantin vezér�
igazgató-helyettes, illetve Biró 
Bódis József, szakszervezetünk 
titkára mondott.

Együtt a szakszervezettel, 
a dolgozókkal

Bevezetőként hangoztatta: 
az elmúlt időszak sok fontos 
feladata közül is kiemelkedik 
a posta új kollektív szerződé�
sének, és párhuzamosan az új 
postai bérrendszernek a ki�
dolgozása. Olyan dolgok ezek 
amelyek több évre kihatnak 
a postás dolgozók életszínvo�
nalának alakulására, munka- 
körülményeikre. E munkában 
nagy szükség volt a szakszer�
vezettel való együttműködés�
re, a kollektív szerződésnek a 
dolgozókkal való széles körű 
megvi tatására.

— Első ízben tettünk eleget 
a korábbi szerződés teljesítése 
kötelező értékelésének, annak 
törvényességi és egyéb szem �
pontból történő felülvizsgála�
tának, a gazdasági vezetők 
beszámolási kötelezettségének 
— mondotta dr. Buják Kons�
tantin, és hangsúlyozta — a 
kollektív szerződés tervezetét 
a postás dolgozók országszerte 
megvitatták, s azt számos he�
lyes javaslattal gazdagították.

— A tervezetet a Munka�
ügyi Minisztérium és a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsa 
irányelveinek figyelembevéte�
lével készítettük. A korábbi 
szerződésekhez viszonyítva, 
több szerkezeti és tartalmi 
változtatás történt. Sok olyan 
lényeges kérdés szabályozá�
sát, amelyeket eddig vezér- 
igazgatói utasítások írtak elő, 
mellékletként csatoljuk a 
szerződéshez Ilyenek például 
a bérrendelkezések, a munka�
ruha-, egyenruha-ellátás sza�
bályai, egyéb természetbeni 
juttatások. Az újítási szabály�
zat is a szerződés mellékletét 
képezi.

A törzsgárda védettsége

— A törzsgárdatagság na�
gyobb megbecsülését jelenti 
az az új rendelkezés, amely 
meghatározza: a 15 éve meg�
szakítás nélkül postai alkal�
mazásban levő dolgozók mun�
kaviszonyát csak rendkívüli 
esetekben lehet felmondás�
sal megszüntetni. Tételesen 
meghatározza a szerződés: 
milyen esetekben kötelező a 
kitüntetett dolgozó részére a 
jutalomszabadságot adni. Elő�
ször határoztuk meg a túl�
munka korlátáit, az anyag�
hiány, lapkésés miatt, úton 
töltött, egyéb állásidő stb. 
díjazását. Előírtuk kötelező 
érvénnyel a kitüntetett szo�
cialista brigádok tagjai ré-

■ szére a kitüntetéssel egyidejű�
leg járó pénzjutalmat és a 
kiváló újítók jutalmazásának 
mértékét.

A „vándormadarak" 
nem kapnak nyereséget

— Alapvető a változás a 
részesedési jogosultság egyéni 
feltételeinél. A tervezet sze�
rint — hangsúlyozta a vezér�
igazgató-helyettes — csak az 
a dolgozó jogosult év végi

; részesedésre, aki a kiűzetés 
időpontjában postai munkavi�
szonyban áll. E változtatás a 

• postás dolgozók széles rétegé�
nek egyetértésével találkozik. 

i A tervezetben helyt kaptak 
a leltári felelősség postai 
szabályai is. A hivataloknál, 

i heti pihenőnapon a záriatfel- 
i bontást, a küldemények ki- 
1 osztását, a táviratok, távbe-
- szélő-meghívások vételét vég- 
. ző dolgozók e munkáért ezen-
- túl esetenként 20 forintot kap-
- nak. Anyagi lehetőséget ad-
- tunk a postaszerveknek, hogy 

a más szervek által üzemel-
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tetett gyermekintézmények 
fenntartásához, vagy újak 
építéséhez hozzájáruljanak. 
Ennek mértékét a függelék�
ben kell szabályozni. A nagy- 
családosok megsegítése ér�
dekében a segélykeret össze�
gét kétmillió forinttal növel�
tük. Szabályoztuk a felmon�
dási időket is.

Az alacsony alapbérek növelése

— A szerződéstervezet vi�
tái során a legtöbb észrevé�
tel, javaslat az anyagi érde�
keltséget érintő fejezeteket 
érintette. A beérkező javas�
latok mérlegelésénél, tárgya�
lásánál a legmesszebbmenő�
kig figyelembe kellett _ ven�
nünk gazdasági lehetőségein�
ket, amelyekkel a posta a IV. 
ötéves tervben rendelkezik, 
különös tekintettel az alkal�
mazottakra és munkásokra. 
Az új bérrendszert 1971. július 
1 -i hatállyal kötelezően alkal�
mazni kell! A bértételek alsó 
határainak elérése semmivel 
sem kisebb jelentőségű feladat, 
mint az egyes munkaterülete�
ken, munkakörökön belül a 
végzett r.anka szerinti diffe�
renciálás, és a helyes arányok 
helyreállítása. A bérszínvonal 
növelésének lehetőségei beha�
tároltak, ezért az egyes- bér�
pótlékok mértékének megha�
tározása, azok hatálybalépése 
a szerződésben különböző idő�
pontokban szerepel. így az éj�
szakai pótlék — 1972—1973 
években növekszik, 1973. janu�
ár 1-től emelkedik a mankó�
pénz. Több, más jogos igény 
is felmerült, de a teljesítéshez 
szükséges anyagi feltételeket a 
posta egyelőre nem tudja biz�
tosítani.

— Egyre erőteljesebben ter�
jedt el a hír: általános bér�
rendezés tesz. Ez tévedés! Ke�
vés helyen magyarázták meg a 
szakmai és társadalmi szervek 
vezetői a minden megalapo�
zottságot nélkülöző híresztelé�
seket. Egyszóval: nincs lehető�
ségünk általános bérrendezés�
re!

Ö sztönzőbb a rég inél...
— Az alkalmazotti bérezési 

rendszer országos érvényű vál�
toztatásának indokait a Gaz�
dasági Bizottság határozata 
egyértelműen fogalmazta meg: 
Az alapbér és a besorolás 
rendszerét tovább kell fejlesz�
teni, hogy a mainál jobban 
segítse a helyes kereseti ará�
nyok kialakítását, az alapbé�
rek egyéni teljesítmény, szak- 
képzettség, szakmai tapasztalat 
és felelősség szerinti differen�
ciálását. A munkások és al�
kalmazottak munkaviszonyból 
származó jövedelmének a leg�
nagyobb részét az alapbér te�
szi ki, ezért az e tekintetben 
kialakuló aránytalanságok na�
gyobb problémát okoznak, 
mintha a személyi jövedelmek 
„mozgó” részében állnának 
elő túlzott, a végzett munka 
által nem indokolt különbsé�
gek. Az alapbérnek a legfon�
tosabb ösztönző bérnek kell 
lennie, tehát helytelen volt 
eddig is, hogy az ösztönző bér 
fogalma alatt csak a prémi�
umot és a hasonló jellegű jut�
tatást értettük. Tagadhatatlan,

: az az alapbér, amelyet 10—20 
forintos különbséggel osztot- 

1 tak el, nem ösztönző! Az új 
bérezési rendszer megfelelő 

1 eszköz a végzett munka meg�
felelő értékelésére.

— A fent említett rendelke- 
: zés alapján vizsgáltuk meg a 
1 postai alapbérrendszert, a 
■ rang- és munkaköri bért. Meg�

állapítottuk: a bevezetés idő�
pontjában a rangbér az alap�
béren belül 60 százalékos volt, 
így az megfelelt. De az utóbbi 
években a bérfejlesztésre szánt 
összeg döntő részét a munka-

\ köri bérek emelésére fordítot-
(Folytalás a 2. oldalon)
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Az új kollektív szerződés
(Folytatás az 1. oldalról)

ták, így a rangbérek az alap�
béren belüli aránya 35—40 
százalékra csökkent, ennélfog�
va ösztönzési hatása elveszett. 
Ezért célszerű az új bérrend�
szer, amely kifejezi a postá�
hoz való hűség anyagi elisme�
rését. Tehát az állománycso�
porti bontá6 helyébe munka�
területi bontás lép, mégpedig: 
vezető-irányító, ügyintéző, ügy�
viteli dolgozó és munkás. A 
postán foglalkoztatottak csali�
nem 50 százalékát az ügyin�
tézői, és ügyviteli kategóriába 
kell sorolni. Ügyintézői beso�
rolásba kerülnek a forgalmi 
végrehajtószolgálat tiszti mun�
kaköreiben dolgozók, mintegy 
21 ezer fő, míg a forgalmi ke�
zelők a munkás kategóriába 
kerülnek. A legmagasabb bér�
tételeket szakmai gyakorlati 
idejük 20-ik évében érik el a 
dolgozók. A fokozatos előlépési 
forma vetette fel egyben, hogy 
a várakozási idők szerinti elő- 
lépéseket kössük össze a pos�
tán való megmaradásra ösz�
tönző, az eddiginél magasabb, 
a dolgozó számára előírt bér�
emelést biztosító előlépési, 
törzsgárdafokozati díjazással. 
A tervezett díjazás bérköltsé�
ge a rangbérezés mellett éven�
te kifizetett fokozatos előlépés 
bérköltségének kétszerese lesz, 
vagyis a korábbi 5—5,5 millió 
forinttal szemben évente mint�
egy 10 millió forint.

A törzsgárda anyagi 
megbecsülése

— A tervezett törzsgárdu- 
díjazási rendszerben az orszá�
gos 5 bércsoporti fokozattal 
szemben 7 fokozatot érvénye�
sítettünk, Ezzel egy időben az" 
úgynevezett ..zárt” fokozat 
megszűntetését javasoljuk. A

törzsgárdafokozati díj ázás sze�
rint például a III. szakcsoport�
ba tartozó dolgozók bére — 
csupán fokozati díj címén — 
szakmai gyakorlati idejük 4. 
évétől évi 1200 forinttal, 9. 
évétől évi 1440 forinttal, 16. 
évétől évi 1800 forinttal, 21. 
évétől 2160 forinttal, 26. és 31. 
évétől ugyancsak 2160 forint�
tal növekszik. Mivel az új fo- 
kozati díjazás bérköltsége a 
bérszínvonal növeléséből 0,8— 
0,9 százalékot köt le évente, 
így a nagyobb hányad az alap�
béreket növeli. Az új törzs- 
.gárdaf okozati díjazási rend�
szerbe bevonhatók az órabéres 
munkások, az egyéb teljesít�
ménybéres munkakörökben 
dolgozók, így a hírlapárusok és 
hírlapkézbesítők is. Tehát a 
posta területén e tekintetben 
egységes elvek érvényesülnek 
— hangsúlyozta dr. Buják 
Konstantin, majd arról szólt, 
hogy a bértételek alsó és felső 
határainak széles skálája, a 
végzett munka megfelelő ér�
tékelését teszi lehetővé. A 
törzsgárdafokozati díjhoz ha�
sonló mértékű anyagi ösztön�
zést tulajdonképpen sehol sem 
biztosítanak. A postán előlé- 
péskor törzsgárdafokozati 
díjjal külön fel kell emelni a 
dolgozó alapbérét. Ezután ‘ a 
képzettségi díjról beszélt: 100 
forintban tervezzük ezt meg�
határozni, tehát az esedékes�
ség időpontjában ennyivel 
emelkedik a dolgozó alapbéré. 
A speciális postai munkák 
megfelelő minőségben való el�
látása érdekében így kell ösz�
tönöznünk a megfelelő szak�
képzettség megszerzésére a 
dolgozókat.

— Az alapbér bersorolás a 
dolgozó iskolai végzettsége 
alapján történik. Ha a dolgozó 
a szakcsoportjára előírt szak- 
képzettséggel nem rendelkezik,

Szakszervezeti munka segítői
„A magyar szakszervezetek kongresszusainak króni�

kája” c. könyv ugyan nem történelmi feldolgozás, hi�
szen az összeállítás célja: az elmúlt több mint 70 év össz- 
szakszervezeti kongresszusainak nagyobb jelentőségű 
adatait közreadni. Képet kapunk a magyar munkásság 
szervezettségének számszerű fejlődéséről, az emberi jo�
gokért. a gyülekezési és egyesülési jogért, a munkásvé�
delemért, a munkásbiztosításért folytatott harcok állo�
másairól, a kisebb és nagyobb eredményekről.

„A kulturális, agitációs és propaganda-felelős tevé�
kenysége” c. füzet az Aktivisták Feladatai sorozatban 
jelent meg. Ajánljuk az e területtel közvetlenül foglal�
kozó tisztségviselőkön túl a többi reszortban dolgozók�
nak is. Hasznukra válik! A „Mit jó tudni a lakásrende�
letről?” c. füzet szerzője, dr. Radnay József, a sokakat 
érintő probléma tömegre ad közérthető választ. „A gyer�
mekgondozási segély” c. füzet hozzásegít a rendelkezés 
helyes értelmezéséhez, gyakorlati alkalmazásához.

Dr. Krasznay Mihály—dr. Mező Béla: Újítások és 
találmányok c. könyvecskéje fontos, mozgalomban fel�
merülő problémák megoldásához nyújt segítséget. Fel�
hívjuk a figyelmet a könyv második részére, a legújab�
ban megjelent rendeleteket. azok végrehajtását magya�
rázza.

A „Kereskedelmi társadalmi ellenőrök kézikönyve” 
c. zsebkönyv a tömegméretű ellenőrzés szorgalmas vég�
rehajtóinak szól, de nem árt, ha az szb-k is tanulmá�
nyozzák, hiszen az ellenőrök irányítása az ő feladatuk.

Vajda Petemé: A fekete-afrikai szakszervezetek c. 
könyve, a ma már nem ismeretlen földrész dolgozóinak 
szervezett harcát tárja elénk, amely elsősorban a nem�
zeti függetlenség kivívását tűzte zászlajára. E harc ma 
is folyik. (Táncsics Könyvkiadó. A fenti könyvek meg�
vásárolhatóak a Szakszervezeti Könyvesboltban, Bp. VII., 
Rákóczi út 54.)

NEMZETKÖZI HÍREK
3  Szakszervezetünk elnöksége 

levelet küldött az Angol Potamű- 
szaki Dolgozók Szakszervezete fő�
titkárának, Lord Delaccurt-Smith- 
nek, amelyben négy fős vezető�
szintű delegációt hív meg hazánk�
ba. A meghívás célja: a kapcso�
latok további erősítése.

B A Francia Postások Szakszer�
vezete Szövetségének főtitkára, G. 
Frischmann meghívó levelet kül�
dött szakszervezetünk háromtagú 
vezetőszintü delegációja részére.

3  Június lb'-án érkezett hozzánk 
a csehszlovák postás dolgozók 
üöülőcsoportja 19 fővel.

*■ Június 15-én indult Jugoszlá�
viába 30 fős, Olaszországba 35 
fős magyar üdülőcsoport.

ül 40 magyar postás gyermek 
indul lúlius 1-én Csehszlovákiába, 
19 napos üdülésre.

A Japán Szakszervezetek kez�
deményezésére máiusban 24 órás 
figyelmeztető sztráikot tartottak a 
postások is. tiltakozván a japán— 
amerikai szerződés ellen, amely 
szerint csak 1972-ben akarják vlsz- 
fczaadni az Okinawa támaszpont- 
Izigetet Japánnak.

SJ Olaszországban a postások és 
nyomdászok is csatlakoztak a 
textilipari dolgozók sztrájkjához.

3  Varsóban új tv-központot ad�
nak át ez év októberében.

B A New York-i Rockefeller 
Centerben, az AP hírügynökség 
alagsorában ismeretlen tettes 200 
telefon-, illetve telexvonalat vá�
gott el. A Lisszaboni Nemzetközi 
Távközlési Központot felrobban�
tották, így a város hosszú időn át 
elszakadt a külvilágtól.

3  Megnyitották a világ el3ő ké�
pet is sugárzó nemzetközi tele�
fonvonalát Tokió és Hawai kö�
zött. A képet és hangot egy mű�
hold segítségével továbbítják.

3  Postai tréfaszolgáltatás! Ha 
valaki Amsterdamban felhív egy 
bizonyos telefonszámot, az napon�
ta újabb és úiabb viccet hallhat 
egy ismén élcfaragótól. Maga az 
élcfaragó javasolta a szolgáltatást, 
amelynek állítólag igen nagy a 
sikere.

B Az információátvitel céljaira 
szolgáló mesterséges holdakkal 
kapcsolatban felmerült: fel lehet�
ne azokat használni a veszélybe 
jutott hajók, repülőgépek menté�
sére. Az angol posta máris beje�
lentette : nincs akadálya ennek.

(k-j)

- de azt ésőbbi időpontban
- megszerzi, akkor már megille-
- ti a 100 forint képzettségi díj,
- amellyel növekszik az alapbé- 
l. re és megkapja a szakcsoporti 
i. fokozatához tartozó szolgálati

címet. A tervezetből kitűnik: 
az ügyintézői munkakör-cso�
portban kétféle bértételt al�
kalmazunk. ugyancsak a szak�
mai gyakorlati idő és képesíté�
si fokozat szerint változó csz- 
szegben, — mondotta, majd 
az üzemi prémium és az egyen�
ruha-megváltási átalány alap�
béresítéséről szólt.

Előnyös alapbéresítés...

— Az üzemi prémiumból — 
amelyet a béralapból rend�
szeresen kiszakítottak — kevés 
kivétellel minden dolgozó ré�
szesült. S negyedévről negyed�
évre 20- -30 forintos differen�
ciálással osztották szét, így el�
vesztette ösztönző hatását. Az 
egyenruha-megváltási átalány 
ugyancsak rendszeres, a bér�
alapból fizetett, speciális pos�
tai juttatás, amelyet évenként 
egyszer fizettünk. Az említett 
bértényezők alapbéresítése 
nem lesz hátrányos a postás 
dolgozóknak, a más vállala �
tok dolgozóival szemben. Az 
üzemi prémium alapbéresítését 
követően, az ipari prémium- 
rendszerhez hasonló prémium-, 
illetve jutalomkeret képzésére 
engedélyt kapnak a középfokú 
postaszervek, de bérfejlesztési 
lehetőségükből e célra csak 
olyan mértékű keretet képez�
hetnek, amely a korábbi szé�
les körű kiterjesztését nem te�
szi lehetővé.

— Az új bérrendszer alkal�
mazása, — figyelemmel lehe�
tőségeinkre — különösen 1972 
végéig nagyon gondos bérgaz�
dálkodást igényel. A próba- 
számítások egyértelműen bizo�
nyították: a forgalmi munka- 
területen dolgozók bérszintje 
rendkívül elmaradott, s ez az 
egyik fő oka nehéz munkaerő- 
helyzetünknek. Alihoz,, hogy 
elérjük e bértételek alsó hatá�
rát, még a következő évben is 
szükséges a bérszínvonal-nö�
velés nagyobb arányú diffe�
renciálása.

— A kollektív szerződésben 
jelenik meg évről évre a ré�
szesedési alap felosztásának 
előirányzata. Ennek realizálá�
sa, mértékének alakulása ki�
zárólag a vállalati eredmény 
teljesítésétől függ, mint ahogy 
annak függvénye a bérszínvo�
nal-növelésre tervezett összeg 
felhasználásának lehetősége Is. 
Az előirányzott eredmény és 
a vállalati nyereség teljesítése 
nagy erőfeszítéseket követel 
valamennyi postás dolgozótól, 
megalapozott, megfontolt dön�
téseket a gazdasági vezetőktől, 
az eddigieknél takarékosabb 
gazdálkodást, munkaerővel, 
anyaggal, egyéb értékekkel 
egyaránt. S mindezek mellett 
a munka minőségének is ja�
vukba kell mondotta — befe�
jezésül dr. Buják Konstantin.

A szerződés új vonásai

Ezt követően Bíró Bódis Jó�
zsef, szakszervezetünk titkára 
kapott szót. Bevezetőként utalt 
a kollektív szerződés új voná�
saira, s  arra, hogy a függelé�
kekkel részletesebben a helyi 
kérdések megoldását kell rög�
zíteni. Jelentősnek tartotta a 
szerződésnek azt a részét is, 
amely szerint az év végi ré- ’ 
szcsedésből csak azok részesül- : 
hétnek, akik a kifizetéskor is ' 
munkaviszonyban vannak a ] 
postánál. Hangsúlyozta: az új i 
bérrendszert a Központi Veze- 1 
tőség korábbi álláspontja alap- ■ 
ján dolgozták ki, s felhívta a ' 
figyelmet arra, hogy a dolgo�
zóknak meg kell magyarázni, 1 
hogy az új bérrendszer beve- '• 
zetése nem jár együtt általá�
nos bérrende-éssel, de kötele- < 
zően írja elő az alsó bérhatár ; 
elérését. A törzsgárdadíjazási i 
rendszerrel kapcsolatosan ja- 1 
vasolta: a törzsgárdatagsággal 1 
járó előlépést tegyék iinne- < 
péiyessc a szakszervezet veze- 1 
tői és a szakvezetők. Gondos- 1 
kodni kell arról is, hogy min- 
den dolgozónak lehetősége le- ' 
gyen az űj kollektív szerződés 1 
tanulmányozására.

A továbbiakban szólt a pos- 1 
taszervek önálló bérgazdálko- 1 
dósának biztosításáról, s arról, 1 
hogy a különböző bérmegta- 1 
hárításokat ott osszák fel a 1 
dolgozóknak, ahol azokat elér- i 
ték. így a kényszerű létszám-

hiány miatt több munkát végző 
dolgozókat jobban lehet anya�
gilag is megbecsülni. Végezetül 
Bíró Bódis József aláhúzta: a 
kollektív szerződés tervezeté�
nek készítésénél már igyekez�
tek érvényesíteni a IX. kong�
resszus határozatát, hiszen a 
dolgozók által felvetett 618 
javaslat jelentős x-észét figye�
lembe vettük.

A vitában elsőként B á n s á g i  
I s t v á n  (Kaposvár) kapott szót: 
Lényegében egyetértett a kol�
lektív szerződés tervezetével. 
Szabó Géza (Sárospatak) szor�
galmazta a postai munka szak- 
másítását, s kijelentette; a 
szerződéstervezet vitáinál jól 
érvényesült a demokratizmus. 
Sütő I s t v á n  (BUVIG), vala�
mint Török Ferenc (Krisztina 
Távbeszélő Üzem) az új bér�
rendszerről, a szakmai köve�
telményekről szólt. Horn De�
zső, a post^ vezérigazgatója, 
mindenekelőtt arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az új kollektív 
szerződésnél minden anyagi 
lehetőséget számításba vettek, 
tehát további anyagi lehetőség 
nincs, kivéve a tervezett éven�
kénti bérfejlesztést.

— Szakszervezetünk kong�
resszusán — mondotta —, de 
a kollektív szerződés terveze�
tének vitáinál is többen sür�
gették a kishivatalok vasárna�
pi nyitvatartásának rendezését. 
A posta vezetése augusztus 1- 
ével tervezi azoknál a kishi- 
vataloknál a vasárnapi nyit- 
vatartás megszűntetését, ame�
lyeknél biztosítva vannak a 
hírlapkézbesítés, a távbeszé�
lés és a távíratforgalom felté�
telei.

A kongresszus szellem ében...
—.A kollektív szerződés ter�

vezetét elfogadásra ajánlom a 
Központi Vezetőségnek, mert 
véleményem szerint — amit a 
felszólalók is igazoltak, annak 
tartalmában kifejezésre jut 
kongresszusunk állásfoglalása. 
Tulajdonképpen — mondotta 
Besenyei Miklós, szakszerveze�
tünk főtitkára — szakszerve�
zetünk munkáját a dolgozók 
ellenőrzése alá helyeztük. Te�
hát nemcsak fogadkoztunk a 
kongresszusnak, hanem a ha�
tározat szellemében cseleked�
tünk.

Véget kell vetni 

az ügyeskedéseknek

— Céljaink tisztességesek, s 
ezt kell megmondani a postás 
dolgozóknak is, ezt kell kife�
jeznie propagandánknak is — 
mondotta, majd felvetette a 
végrehajtásért való felelőssé�
get, azt, hogy egyszer s min�
denkorra véget kell vetni az 
úgynevezett ügyeskedéseknek, 
határozottan arra kell töre�
kedni, hogy például az alsó 
bértételeket mindenütt elérjék, 
annál is inkább, mert ez a 
kérdés olyan területeket érint, 
amelyeken a legégetőbb prob�
léma a munkaerő-ellátás. A 
munkaidő-csökkentéssel kap�
csolatosan megjegyezte: annak 
párosulnia kell a munkaszer�
vezéssel, s nem lehet úgy mun�
kaidőt csökkenteni, hogy nö�
vekedjék a túlórák száma, 
csökkenjen a postai szolgálta�
tás minősége. Szólt még a dif�
ferenciálásról. amelynek a jö�
vőben a bérezésben is jobban 
kifejezésre kell jutnia.

Kopp Miklós (Javítóüzem), 
Benkő Tibor (Sopron), a bér�
rendszerről, illetve a célok el�
éréséhez szükséges feltételek 
megteremtéséről beszélt. Lux 
Márta (Kiskunfélegyháza) ki�
egészítő javaslatot tett. Malió 
Albert (Debrecen) több sza�
bályozási problémát tett szóvá.

A felszólalásokra dr. Buják 
Konstantin és Bíró Bódis Jó�
zsef válaszolt.

A Központi Vezetőség az új 
öt évre szóló kollektív szer�
ződést a kiegészítő javaslatok 
figyelembevételével, elfogadta. 
Ügyszintén elfogadták a Köz�
ponti Vezetőség mellett műkö�
dő munkabizottságok tagjai�
nak, és a Központi Vezetőség 
tagjainak a szakszervezet gya�
korlati munkájába történő be�
vonására, abban való részvé�
telükre vonatkozó javaslatot.

Végül előterjesztették a 
szakszervezet i970. évi gazdál�
kodásáról szóló jelentést, ame�
lyet dr. Walter György, a Köz�
ponti Számvizsgáló Bizottság 
elnöke egészített ki. A jelen�
tést a Központi Vezetőség el�
fogadta. (b—gy)

T ájékoztatás -  töm egk ap cso lat
Előző számunkban hírt adtunk olvasóinknak arról, hogy a 

! választott szakszervezeti tisztségviselők jobb tájékoztatása ér�
dekében szakszervezetünk vezetői, az elnökség és a központi 
vezetőség tagjai júniusban szakszervezeti napokat tartottak or�
szágszerte. Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Budapesten. Sop�
ronban, Miskolcon és a nagyobb postai üzemekben az előadók 
mindenekelőtt szakszervezetünk IX., és a Magyar Szakszer�
vezetek XXII. kongresszusairól, a határozatokból adódó ten�
nivalókból adtak tájékoztatót.

IX. kongresszusunkon ugyanis többen szóvá tették a tájé�
koztatás javítását, s ez szerepel a kongresszusi határozatban is. 
Ügy véljük, a reagálás gyors volt, s ezt elismerték mindenütt. 
Az előadók: Besenyei Miklós főtitkárunk, dr. Zsuffa Szabolcs, 
szakszervezetünk elnöke. Fatalin János és Biró Bódis József 
titkárok, továbbá az osztályvezetők, területi szakszervezeti ta�
nácstitkárok, központi vezetőségi tagok nem csupán élménybe�
számolót tartottak, hanem a felmerült kérdésekre is igyekez�
tek megalapozott válaszokat adni. A kérdéseknek zöme rövi- 
debb-hosszabb távon megoldódik. Gondolunk itt például azok�
ra, amelyek a postás törzsgárda nagyobb megbecsülését, az 
ösztönzőbb bérezést stb. érintették. E problémák nagyrészt az 
új öt évre szóló kollektív szerződésben, mint megoldandó fel�
adatok szerepelnek. Sürgették például a postahivatalok va�
sárnapi zárva tartását. E kérdésre Horn Dezső, a posta vezér- 
igazgatója legutóbbi központi vezetőségi ülésünkön adott egy�
értelmű választ. (Tudósítás az 1. oldalon.) Nagy-nagy elége�
dettséggel vették tudomásul azt is, hogy kongresszusunkon szó�
ba került: meg kell védeni a becsületesen dolgozó postásokat 
a sajtó, a rádió és televízió megalapozatlan bírálataival szem�
ben. S e védelmet Katona István a párt képviseletében bizto�
sította a kongresszuson.

Felmerült az éjszakai pótlék rendezése is. A kollektív szer�
ződés végrehajtása során e kérdés is rendezést nyert. Volt, aki 
szóvá tette: Budapesten a kapott létszámot a végrehajtó szol�
gálat rovására növelik. Szakszex-vezetünk ezzel kapcsolatos ál�
láspontja egyértelmű: elítéljük az ilyen tendenciákat. Sokan, 
mint legégetőbb gondról ,a létszámhiányról beszéltek. A vá�
laszok többségükben elismerték: nyomasztóan komoly gondja 
ez- a postának. A megoldás útja: kedvező munkahelyi légkör 
megteremtése, a bérezés ösztönzőbbé tétele, a dolgozók ügyes�
bajos problémáival való lelkiismeretes foglalkozás. Az előadók 
hangsúlyozták: a tervezett bérfejlesztéseket, a nyereségeket 
csakis hatékonyabb munkával lehet biztosítani, amelynek 
együtt kell járnia a postai szolgáltatás minőségének javulásá�
val is.

Több száz szakszervezeti aktivista kapott útravalót a szak- 
szervezeti napokon, s így jól felvértezetten találkozhatnak a 
szervezett postás dolgozókkal, tájékoztathatják őket a legak�
tuálisabb kérdésekről, feladatokról. A tömegkapcsolat erősíté�
sének ez a módszere most is kiállta a próbát.

Garamvölgyi András

Kollektív szerződés -  kollektív vita
A posta új kollektív szerződését az 1971—1975 evekre kötöttük. A 

munkabizottság a tervezetet április elején elkészítette és a bérrend�
szer megváltoztatására vonatkozó tájékoztatóval együtt április végén 
a középfokú postaszervek részére megvitatásra elküldte. E viták má�
jus 15-ig lezajlottak. A tervezetet a dolgozók minden rétegének köz�
reműködésével, az illetékes szakszervezeti szervek bevonásával meg�
vitatták.

Jó volt tapasztalni, hogy szakszervezetünk IX. kongresszusa után 
fokozottabb mértékben érvényesült a szakszervezeti és üzemi demok�
rácia. A vidéki igazgatóságok az értekezleteket általában megyénként, 
a budapesti igazgatóságok nagyobb hivatalonként, üzemenként szervez�
ték. Az összevont értekezleteket megelőzték a termelési tanácskozá�
sok, munkaértekezletek, s így biztosították a dolgozók szélesebb réte�
geinek részvételét. Sok javaslatot, észrevételt tettek a dolgozók. Ezek 
közül — az irányelvek alapján — sokat is megválaszoltak, illetve jó- 
néhányat a függelékek elkészítésénél vettek figyelembe.

A középfokú postaszervek már csak olyan javaslatokat és észre�
vételeket továbbítottak, amelyek a kollektív szerződés témaköreibe, 
illetve a bérrendszerre vonatkoztak. A javaslatok, észrevételek száma 
több mint 600 volt, de ezek között sok volt az azonos tartalmú. (Pél�
dául a munkabér kifizetésének időpontjára minden szerv, az éjszakai 
pótlék felemelésére, a mankópénz rendezésére, a jutalomszabadságra 
stb. pedig sok postaszerv tett javaslatot.) F. javaslatok figyelembe�
vételével a munkabizottság elkészítette a kollektív szerződés és a mel�
lékletek tervezetét, melyet szakszervezetünk elnöksége, valamint a 
szakosztályvezetői értekezlet és igazgatói tanács kisebb módosítások�
kal elfogadott. Az eddigi kollektív szerződésekhez viszonyítva szerke�
zeti és tartalmi változások is történtek. A leglényegesebbek:

— a részesedési alap felhasználásának előirányzatát, tekintve, hogy 
évenként kell újra meghatározni, mellékletben szabályoztuk.

— a posta újítási szabályzata a  szerződés melléklete.
— eddig több helyen hivatkozott a szerződés vezérigazgatói utasí�

tásokra. A jeleglegíben szabályoztuk mindazokat a témákat, melyek 
ezekből az utasításokból a dolgozók juttatásainak feltételeit és mérté�
két határozzák meg. így például: a természetbeni juttatások közül a 
csomagszáilítási, a távíró- és távbeszélődíj-kedvezményt, a munkaruha- 
juttatást és az egyenruha-ellátást.

— mivel a kollektív szerződésben kell szabályozni a bérrendszert, a 
bérformákat, a munka díjazásának egyéb feltételeit, a munkakörökbe 
történő besorolásokhoz szükséges képesítésre, gyakorlati időre és egyéb 
feltételekre vonatkozó részletes előírásokat stb. Ezért mellékletként sze�
repelnek a bérrendszerre vonatkozó szabályok.

— a postai munkaviszony létesítésének feltételeire, valamint a 
postán belüli áthelyezésre vonatkozó szabályozást elhagytuk. E témák�
nak a szerződésben való szabályozására nincs törvényes lehetőség.

— Központilag szabályoztuk az egyes kitüntetésekkel, jubileumi 
jutalommal együtt járó jutalomszabadság mértékét, azért, hogy azonos 
kitüntetésért, illetve jutalomért a dolgozók minden postaszervnél azo�
nos mértékben részesüljenek jutalomszabadságban. Jutalcmszabadság a 
kollektív szerződésben felsorolt címeken kívül, a postas^erv vezető�
jének mérlegelése alapján is, a munkajogi szabályok keretei között ad�
ható.

A kiküldetés esetén járó költségtérítés, valamint a nyelvtudási pót�
lék szabályozását mellőztük, mivel ezeket jogszabályok rendezik. Az 
éjszakai pótlék és a mankópénz összegének felemelésére — a szakszer�
vezet IX. kongresszusának határozatával összhangban — több iavas- 
lat. hangzott el; ezeket úgy vettük figyelembe hogy az éjszakai pót�
lék rendezését első alkalommal 1972. január 1-től, a mankónénz feleme�
lését 1973. január l-től szabályozzuk. (A mankópénzt ezentúl pénzkeze�
lési pótléknak nevezzük.)

A heti pihenőnapon végzett munka ellenértékét, a kezelői munka�
körökre és a tiszti munkakörökre külön-külön szabályoztuk. A bér�
rendszer és bérforma megváltoztatására kiadott tájékoztatóval kapcso�
latosan a dolgozók általánosan egyetértettek az egvösszegű bérrend�
szerrel, a negyedévi üzemi prémium és a ruhamegváltási átalány bére- 
sitésével és a törzsgárdafokozati díj bevezetésével.

Az év végi részesedésre való jogosultság egvéni feltételeinek szabá�
lyozásánál lényeges változás — több szerv javaslata alánján — az, hogy 
a dolgozó csak akkor jogosult erre, ha legalább 3 hónapon át munka- 
viszonyban volt és a postai munkaviszonya az év végi részesedés kifi�
zetésének időpontjában fennállt. Ezzel a postához való hűséget akar�
juk anyagiakban is jobban kifejezni és nem kel1 utánaküldeni azok�
nak az év végi részesedést, akik már a kifizetésig elhagyták a postát. 
Kivételek természetesen a törvényes keretek között lehetnek.

A kollektív szerződés, függelékkel együtt 1971. július 1-én lép ha�
tályba. A szakvezetőknek és a szakszervezeti szerveknek feladatuk, 
hogy a szerveket ellássák a szerződés példányaival, és széles körben 
megismertessék azt a dolgozókkal.

Horváth Kálmán
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A h o g y

lá tta

Az utóbbi időben sokasod�
nak a panaszok a Járműtelep 
munkájára. A nagyarányú já�
ratkiesések miatt előfordul az 
is, hogy a romlandó csomago�
kat több napos késéssel kéz�
besítik.

A posta szakemberei — a 
különböző értekezleten el�
hangzott megjegyzések szerint 
— egybehangzóan állítják: a 
Járműtelep tevékenysége év�
ről évre romlik, s pillanatnyi�
lag a mélyponton van. Vajon 
mi ennek az oka, magyaráza�
ta? Erre kértünk választ az 
alig egy éve megbízott igazga�
tótól, Kővári Lászlótól. Az 
eszmecserére meghívtuk Pi�
roska Istvánt, a Vezérigazga�
tóság szállítási ügyosztályának 
vezetőjét, Dragonya Ferencet, 
a Járműtelep párttitkárát és 
Pietraskó Ede szb-titkárt.

A korábbinál 
nagyobb beruházás

Kővári László igazgató szí�
vesen fogadja az érdeklődést. 
Egyéves működését jórészt ar�
ra szentelte, hogy — a Jármű�
telep szakembereinek közre�
működésével — reálisan fel�
mérje a helyzetet, így az 1987. 
április 19-én összeállított — 
számokkal és grafikonokkal il�
lusztrált — elemző tanulmány�
ból idézve szinte pillanatok 
alatt válaszol a legkényesebb 
kérdésekre. Ezt a tanulmányt 
egyébként elküldték a Vezér- 
igazgatóságnak.

A problémák zöme a mun�
kaerőhiányból, a vándorlásból 
és a létszám felhígulásából 
származik. Meghökkentő adat: 
a Járműtelep gépkocsivezetői�
nek 33 százaléka mindössze 
0—1 éves gyakorlattal rendel�
kezik, s a gyakorlatlanság, a 
képzetlenség és a fegyelme�
zetlenség miatt gyakran ka�
ramboloznak. Ez azután túl�
zottan igénybe veszi a telep

amúgy is szűkös javítókapaci�
tását. Az elmúlt esztendőben 
egy-egy gépkocsit átlag 32 
esetben javítottak. A 952 gép�
kocsira egy év alatt több mint 
32 ezer javítás jutott. Ily nagy 
mennyiségű munkára az üzem 
műszakilag sincs megfelelően 
felkészülve. A Járműtelep 
negyven évvel ezelőtt épült, az 
akkori igényeknek megfelelő�
en. A gondokat jól illusztrálja, 
hogy jelenleg mindössze 64 ál�
lás van a szerelőcsarnokban, 
holott — 22 százalékos javítási 
aránnyal számolva — 217-re 
lenne szükség.

Ráadásul a gépkocsipark 
meglehetősen elavult. A ha�
gyományos postaforgalmat le�
bonyolító 377 darab Barkas és 
195 darab Robur típusú gép�
kocsi felét, az elhasználódás 
miatt máris selejtezni kellene, 
de a többinek sem megfelelő 
az állapota. (Hogy pontosan 
milyen, azt nem tudják meg�
mondani.) Az egyébként kö�
telező szemlék gyakran elma�
radnak. A telep meócsoportja 
csak szúrópróbaszerűen vizs�
gál — kényszerből! Eddig kö�
rülbelül 250 gépkocsit vizsgál�
tak át alaposan, s ezek 60—65 
százalékát azonnal a műhelybe 
kellett irányítani. Ez viszont 
fokozta a járatkieséseket. A 
forgalom mit tehetett; a mű�
szaktól igyekezett visszaku- 
nyerálni a javításra küldött 
gépkocsikat. becslések sze�
rint az egyébként üzemképes 
gépkocsik mintegy 30 százalé�
kának forgalombiztonsága a 
határon mozog.

A negyedik ötéves terv je�
lentős javulást ígér. A Jármű�
telep több mint 400 millió fo�
rintos beruházási lehetőséggel 
rendelkezik. Ezenkívül 22 mil�
lió forintot áldoz a Vezérigaz�
gatóság az új szociális épület 
felépítésére, berendezésére, 
melyben' korszerűen felszerelt 
konyha és étterem, a követel�
ményeknek megfelelő öltöző és

fürdő áll majd rendelkezésre. 
A körülbelül 28 millió forint 
értékű beruházás áthúzódik a 
következő ötéves terv idősza�
kára. A fejlődést jól érzékel�
teti: 1967 és 1970 között ösz- 
szesen 8,6 millió forintot köl�
töttek a Járműtelep műszaki, 
technikai lehetőségeinek javí�
tására.

A sokat ígérő fordulat előre�
láthatólag csak 1975-ben érez�
teti hatását, de a mai gondo�
kon semmit sem segít, sőt az 
építkezéssel járó felfordulás 
csak nehezíti a helyzetet.

Gép'iocsipark — javítóbázis

Ehhez kapcsolódik, hogy a 
javítóbázis bővítésétől előre�
láthatóan elmarad a gépkocsi- 
park kívánatos ütemű korsze�
rűsítése. A várható gondok jó 
része arra vezethető vissza, 
hogy a szállítás 209 millió fo�
rintos összpostai igényéből a 
negyedik ötéves terv „mindösz- 
sze” 160 millió forintos beszer�
zésre ad lehetőséget. Ez azután 
azzal a következménnyel jár, 
hogy a Járműtelep gépkocsi- 
parkjának műszaki állaga, 
használhatósága — a forgalom 
növekedését figyelembe véve 
— semmit sem javul. A selej�
tezésre érett, öreg gépkocsikat 
kénytelenek továbbra is a for�
galomban tartani, ez viszont 
tetézi a karbantartás gondjait, 
s ha nem változik a helyzet, 
akkor jócskán kisebbíti a több 
mint 40 millió forintos beruhá�
zás „hozamát”.

Szóba került: ilyen körülmé�
nyek között mit lehetne, kelle�
ne tenni? Egybehangzó a véle�
mény: a gépkocsipark nagyobb 
arányú felfrissítése nélkül el�
képzelhetetlen az alapvető for�
dulat! A karbantartók létszá�
mának szaporításával reálisan 
nem számolhatunk. A IV. öt�
éves tervben körülbelül 350 
ezerrel szaporodik a magán�
gépkocsik száma. Kormányha�
tározat írja elő a szervizháló�
zat kiépítését, félő, hogy, az 
újonnan létesült szervizek el�
szívó hatása növekszik. így 
más választás nincs, mint tö�
rekedni a meglevő szerelőgár�
da megtartására. Mindez a 
gépkocsivezetőkre is vonatko�
zik.

Elképzelések 
a törzsgárda 

megbecsülésére

A törzsgárda megbecsülése, 
megtartása érdekében számos 
javaslatot juttatott el a Jár�
műtelep vezetősége a Vezér- 
igazgatósághoz. A javaslatok�
ból egy különösen kiemelke�
dik: anyagilag érdekeltté le�
het tenni a gépkocsivezető�
ket, hogy féltőén vigyázza�
nak a gondjaikra bízott jár�
műre, illetve a kisebb javítá�
sokat maguk végezzék el. Er�
re ösztönzően hatna, ha — fo�
kozottabb postai elhasználódás 
figyelembevételével — rögzí�
tenék, hogy a gépkocsi egy-egy 
fődarabja milyen igénybevétel 
Után szorul'jelenleg felújítás�
ra, s az a gépkocsivezető, aki 
ennél hosszabb ideig fut hiba 
nélkül járművével, az a megta�
karított javítási költség idő�
arányos részének bizonyos há�
nyadát — akár negyedéven�
ként, megkaphatná. A jelenle�
gi adatok szerint például a ha 
gyományos postaszolgálatba) 
üzemelő gépkocsik motorjai 
40 ezer kilométer után kell fel 
újítani. Ha valaki olyan gond 
dal ápolja, javítja járművéne’ 
motorját, hogy 80 ezer kilom# 
tért fut felújítás nélkül, e* 
esetben a javítási költség 25 
százalékára lenne jogosult. A 
javaslat valóraváltásával jól 
járna a dolgozó és a posta is.

Azzal kezdtük, hogy az utób�
bi időben sokasodnak a pana�
szok a Járműtelep munkájára. 
Választ kaptunk arra: a jelen�
legi gondok jó része abból szár�
mazik, hogy hosszú ideje elha�
nyagolták a Járműtelep fej�
lesztését, korszerűsítését. A be�
ruházásokra szánt milliók — 
amelyek még a korábbi veze�
tésnek köszönhetők — azonban 
csak akkor jelenthetnek fordu�
latot. ha azokat kiegészítjük 
néhány — a teljesség igénye 
nélkül, csupán vázlatosan jel�
zett — műszaki, beszerzési és 
bérezési intézkedéssel.

Macsári Károly

vkösszotöQás e r ő

1971. május 1-én lett élüzem a budapesti 112-es postahivatal. 
A kitüntető címet az 1970-es munkaverseny alapján nyerték 
el. A múlt évben jelentősen megnőtt a hivatal forgalma, en�
nek ellenére a munkára nem volt panasz. A hivatal létszám�
hiánnyal küzd, s amint Simoray Lajos hivatalvezetőtől meg�
tudtam, 6—7 emberrel van kevesebb a szükségesnél. Hogyan 
oldják meg mégis a feladatokat?

— Nem tudok egy szóval válaszolni. Ideiglenes átszervezés 
sei, kisegítőkkel, összevonásokkal és elsősorban összefogással, 
segítőkész emberekkel. Az Élüzem cím elnyerésében jelentős 
szerepük volt a szocialista brigádoknak, köztük a tízszeres szo�
cialista Petőfi brigádnak, és a kézbesítők szocialista osztályá�
nak. A nehéz körülmények ellenére kiváló munkára törek�
szünk, s igyekvésünket a közönség honorálja. A panaszkönyv
— örömünkre— tele van dicsérettel. Ügy .érzem, ez a legna�
gyobb elismerés.

— Ideiglenes átszervezésről, összevonásokról beszélt. Mit je�
lent ez?

— A hivatal irodai dolgozói vállalták, hogy szükség esetén 
segítenek a felvevőknek, a kézbesítőknél pedig a hiányt össze�
vonással oldjuk meg. Vállaltuk és vállaljuk a pluszmunkát,
— vette át a szót Zsoldos Mária forgalmi előadó. — Április 
óta a munkaügyi előadó feladatait is én végzem, ö  ugyanis 
gyermekgondozás címén hosszú ideig marad otthon. A jelen�
leg szabadságon lévő vizsgálati előadót is én helyettesítem, s 
ha van még egy kis időm segítek a főpénztárban ömlesztett 
fémpénzt számolni. Tagja vagyok az szb-nek is . . .

— Mi ösztönzi a sokszor erejét meghaladó pluszmunkára?
— Mindenekelőtt az, hogy megbecsülnek, s az, hogy minden�

ki szeret, s nem én vagyok egyedül így ezzel. Ott ül az ab�
laknál Molnár Józsefné, az aki éppen pénzt vesz fel. Pedig 
ő rádió-ügykezelő. Ilyen a mi kollektívánk. Ha valaki netán 
megbetegszik, a brigád tag ok egymás közt felosztják munkáját.

Kiderült az is. hogy a kézbesítőknél is ugyanez a helyzet. 
Nem régiben ketten vonultak nyugdíjba, nyolcán pedig benne 
vannak a nyugdíj-korhatárban. Ráadásul a sok betegség miatt 
is a meglévőknek kell a napi feladatot elvégezni. Nem könnyű 
a kézbesítőknek sem, de állják a sarat.

A hivatalvezető vajon mit tesz a fennálló helyzet javítása 
érdekében.

— Felvettem a kapcsolatot néhány gimnáziumi és általános 
iskolai igazgatóval, kértem őket: küldjenek hozzánk olyan fia�
talokat, akik kedvet éreznek a postai munkához. Kevés a pos�
taforgalmi technikumot végzett fiatal nálunk. Így hát a nyolc 
általános végzetteket mi képezzük tovább. Kísérletként pél�
dául az expressz levelekét hajnalban a hírlapkézbesítők viszik 
a címzettekhez. Reggel egyébként motorral szállítjuk a kül�
deményeket az új lakótelepre, ahol két kisegítő-kézbesítő se�
gít.

Gépzaj, poros udvar, zsúfolt szobák, s a jelenlegi átépítés 
nehezíti a munkát. Az új jelentkező bizony megrettenhet a 
látottaktól. Ha befejezik a felújítást, vonzóbb lesz a hivatal. 
A kézbesítők például zuhanyozót, mosdót, ételmelegítőt kap�
nak, a fiataloknak klubot létesítünk, ping-pongasztalt állí�
tunk be.

A létszámhiány ellenére példamutató összefogással dolgozó, 
jószellemű közösséget ismertem meg.

Fazekas Ágnes

ALKATRÉSZELLÁTÁS

. . .  és aki kapun belül alkatrészt 
„mozgat”

ANYAGELLÁTÁS

— No nézd. egyedül dolgozik . . .
— Ja, könnyű neki, otthonról ho�
zott anyagot

— Fohászkodott — hoztam négy 
gyertyát

HA NEM JELENTKEZNEK

A LEFOLYÓ TÖBBSZÖR EL�
DUGUL

EGY LÓERŐ

— Gyere, Ráró, elkocogunk, amíg 
bővül a javítórészleg kapacitása 
(Illusztrációk-karikatúrák: Pogány 
Sándor)

Az anyagi ösztönzés
bérek és jövedelmek növekedése a III. ötéves 

/ M  terv időszakában mintegy 20 százalékos volt. A 
/ ___\  tervidőszak elején kisebb — évi 1—2 százalék —

«  mi'g az utolsó három évben gyorsabb, évi 4—5 
százalékos volt.

Jelenleg a postás dolgozók átlagbére havi 2041 fo�
rint. Ha ennél az átlagnál figyelembe vesszük, hogy a je�
lentős' létszámot kitevő vezetés, irányítás, valamint a 
posta ipari, építőipari területein az átlagbérekben meg�
közelítjük vagy elérjük a népgazdaság más ágazatait, 
azonnal kitűnik: a postás dolgozók — a főtevékenység- 

' ben — ennél sokkal alacsonyabban helyezkednek el. A 
mintegy 30 000 dolgozót foglalkoztató forgalmi terület 
átlagbére 1741 forint. Több mint 15 000 dolgozó helyez�
kedik el az 1400—1700 forintos határok között. E terü�
leteken sok a kvalifikált vagy nehéz szellemi, fizikai 
munkát végző dolgozó. A szakszervezet IX. kongresszu�
sa ezért határozta el: a IV. ötéves terv első éveiben el�
sősorban a forgalmi dolgozók bérét kell gyorsan növelni.

A IV. ötéves terv idejére a posta a szakszervezettel 
együtt elkészíti bérfejlesztési tervét. Ez képezi a terv�
időszakban az alapját az ezirányú törekvéseknek. Az el�
múlt év végi helyzet felmérését a posta elvégezte és a 
MüM rendelete értelmében elkészítette javaslatát az új 
bérrendszerre. A dolgozók május elején azt a kollektív 
szerződéssel együtt megvitatták, sok hasznos javaslatot 
tettek, amelyeket a Postavezérigazgatóság és a Közpon�
ti Vezetőség messzemenően figyelembe vett a végleges 
szabályozásnál.

postán a havi béres dolgozókra 1958-tól speciális 
/ J \ \  bérrendszer volt a jellemző, amely az összlétszám 

több mint 80 százalékára kiterjedt. Ennek lénye�
g i v Z  ge: az alapbér rang- és munkaköri bérből állt. 
A rangbérek 3—5 évenként emelkedtek. A dolgozókat az 
iskolai végzettség és szakképzettség szerint, öt szakcso�
portba sorolták. A munkaköri bér, a betöltött munka�
kör alapján tói—ig-os. Ezenkívül üzemi prémiumban ré�
szesült a dolgozók 98 százaléka. A posta többi terüle�
tén az iparhoz hasonló órabér, darabbér, illetve a hír�
lapkézbesítőknél és árusítóknál a jutalékos bérezés a 
jellemző. A központi vezetőség az elmúlt év decemberé�
ben egyetértett azzal: szükséges a bérrendszer tovább�
fejlesztése. E törekvést a IX. kongresszus is megerősí�
tette.

~ Y /" | ilyen lesz az új bérrendszer? A posta vezetői- 
|t ' 4 I vei együtt úgy láttuk: egyszerűbb, ösztönzőbb és 
ft - I az egyes tevékenységeket jobban értékelő, új bér- 

J  rendszert alkalmazhatunk. A vállalati alkalma�
zotti bérrendszer — csekély eltéréssel —, nálunk is meg�
felelő lesz.

Eltérünk abban, hogy egységes törzsgárda--fokozati 
díjat kell fizetni, amikor az a postán eltöltött idő után 
esedékes. A fokozati díj a korábbi rangbérnövekedésnél 
nagyobb, több mint kétszeresére emelkedik. Ez általá�
ban öt év, de a 25 és 30 év felett is iár. A fokozati díj 
kiterjed áz óra-, vagy teljesítménybéres munkásokra, a 
híriapkézbesítőkre és -árusokra is. Ebből a dolgozót ki�
zárni, csak fegyelmi büntetéssel lehet. A fokozatokkal 
együtt jár — tehát megmarad — a korábbi rangelneve�
zés. (Kezelő, szakkezelő, segédtiszt, segédellenőr vagy 
tiszt, főtiszt stb.).

Csupán formai eltérés a vállalati műszaki, forgalmi 
és gazdasági ügyintézői munkakörökbe besorolandó dol�
gozóknál a fordított sorrend. Ami a vállalatiban a IV., az 
nálunk az I. képesítés szerinti fokozat, vagyis az egye�
temi végzettségűeké, és ettől számozzuk a kategóriákat 
a IV.-ig, amelybe az alsó fokú képzettséggel rendelke�
zőket sorolják.
' A postás dolgozók többségét a végzett munka alap�
ján a műszaki, forgalmi, gazdasági ügyintéző bértáblá�
zat szerint sorolják be. örvendetes a műszaki és a for�
galmi munkakörök közti korábbi különbség megszűnése, 
a bértételek egységesítése. Ez segíti a IX. kongresszus 
határozatának végrehajtását.

A bevezetőben említettem az üzemi prémiumot, amit a 
béralapból fizetnek. Ennek a szabályozása, elosztása sok 
adminisztrációt jelent, alacsony volta miatt ösztönző ha�
tása is csekély. (Á dolgozók nagy többségének havi 40— 
50 forintot jelent.) Ezért határoztuk el; azt az egyenru�
hatérítés összegével együtt alapbéresítjük. Természete�
sen, a kiemelkedő munkát végzők alkalmanként, vagy 
félévenként, a megtakarított béralapból, vagy a része�
sedési alap egy részének évközi felhasználásával to�
vábbra is kaphatnak jutalmat, de a korábbinál jóval 
szűkebb körben és mértékben.

Mint arról a központi vezetőség ülésén döntöttünk, 
az alsó bérhatárok elérése 1972. december 31-ig kötele- 

■ ző! Erre a célra a szükséges 31 millió forint biztosított, 
tehát az ezirányú intézkedéseket minden postaszerv ve�
zetőjének végre kell hajtania. A végrehajtás segítése a 
párhuzamos szakszervezeti szerv feladata.

a
t.t kívánom megemlíteni: a Szocialista Brigádve- 
zetők III. Országos Tanácskozásán elhangzottak 
alapján elhatározott új kitüntetési rendszer al�
kalmazására, az 1970. évi eredmények alapján az

1971. május 1. előtti napokban került sor. A nagyobb 
erkölcsi, anyagi megbecsülés jó hatást váltott ki, lelke�
sítést, biztatást jelent ez a dolgozók számára. Minden 
bizonnyal így lesz ez az ifjúsági versenymozgalom új 
rendszerében is.

dolgozók által elismerten jó az év végi része- 
/ i á \  sedési rendszerünk, amely a rendelkezésre álló 

/ i m \  összeget 65 százalékban bér-, 20 százalékban 
időarányosan és 15 százalékban szabad mérle�

gelés alapján osztja szét. Ezt különösen kedvezően érté�
kelik a törzsgárda tagjai. Az év végi részesedés — az 
1970. évet kivéve — az utóbbi években évről évre egy�
két nappal növekedett. A jövőben nem ennek a növe�
lése az elsődleges, hanem a szinttartás mellett, a bérek 
olyan emelése, hogy a becsülettel dolgozók megtalálják 
számításukat, s ne menjenek máshová. Ezen túlmenően 
fontos szempont az is, hogy a postai munka vonzó le�
gyen a fiatalok számára, mert az utánpótlás biztosítása 
a postai szolgáltatások magas színvonalú teljesítésének 
feltétele.

A szakszervezet központi vezetősége feladatul kapta 
a kongresszustól —, és ezt várja a lakosság is —, hogy 
a postai szolgáltatások színvonala javuljon. E cél szol�
gálatába kell állítani az erkölcsi, politikai tényezők mel�
lett az anyagiakat is.

Bíró Budis József

POSTÁS D O L G O Z Ó

— Nem veszem fel, tudok úszni!
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„ T ö b b  s e g í t s é g e t . . . "
.. tovább kell széle�

síteni a kollektív ver�
seny alapját képező 
egyéni munkavers^nyt. 
Ennek érdekében töme�
gessé kell tenni az ifjú�
sági versenymozgalmat. 
El kell érni. hogy a
Szakma Ifjú Mestere
mozgalom tömegbázisát 
képező Kiváló Ifjú Mun�
kás és a Kiváló Ifjú 
Szakmunkás címért szé�
les körben versengjenek 
a fiatalok, s a SZIM cím 
megfelelő rangra emel�
kedjék . . (Idézet a IX. 
kongresszus határozatá�
ból.)

Kalmár László, a Lipót Táv�
beszélő Üzem 27 éves műszaki 
ügyintézője, az MSZMP ottani 
titkára, V a c z k ó  J ó z s e f  29 éves 
karbantartó technikus a gö�
döllői mikrohullámú állomá�
son, Somogyi Szabolcs, a 
BUVIG KISZ-titkára és Hor�
váth László, a BUVIG 35 éves 
oktatótisztje, SZIM-vdzsgázta- 
tója. Beszélgetésre hívtuk meg 
őket, s kérdeztük: Megfelelő�
nek tartják-e a SZIM-mozga- 
lom jelenlegi erkölcsi és anya�
gi elismerését?

Somogyi Szabolcs: szakszer�
vezetünk határozata jókora 
előrelépés. Szerintem sokat je�
lent, hogy a szakma ifjú mes�
terének öt-hétszáz, a kiváló 
ifjú munkásnak három-ötszáz, 
a kiváló ifjú szakmunkásnak 
négy-hatszáz forint jutalom 
jár. A hangsúly ásson van, hogy' 
jár! S ugyanígy három nap 
jutalomszabadságot kell adni 
a kiváló ifjú munkásnak, szak�
munkásnak. továbbá a szakma 
ifjú mesterének.

Kalmár László: Igen, mert 
azelőtt nehezen adták ki, mi�
vel a határozat így szólt: „ad�
ható”. Akkor adták, ha a szak- 
szervezet, a pártszervezet, a 
KISZ a sarkára állt. Egyéb�
ként az erkölcsi megbecsülés�
sel az alsóbb vezetőknél van 
baj, úgy értem, hogy az osz�
tályvezetőktől lefelé. Érdekes, 
hogy éppen ők nem becsülik a

jó fiatal munkaerőt, holott ép�
pen nekik segítene e mozga�
lom. A baj, hogy a sikeresen 
vizsgázottaktól nem kívánnak 
többet. (A Budapesti Posta- 
igazgatóságnál viszont a szak�
ma egyik aranyjelvényes ifjú 
mesterét' csoportvezetővé lép�
tették elő. a másikat osztály- 
vezető helyettessé.)

Horváth László: Nálunk
más a tapasztalat. A jutalma�
zásnál Pest, Komárom és Fejér 
megyében egyes oktatótisztek 
presztízs-kérdést csináltak ab�
ból, hogy patronáltjaik szép 
prémiumot kapjanak. Az er�
kölcsi. elismerés pedig így 
hangzik: „Neked jobban kell 
csinálnod!” Ez serkenti a fia�
talokat.

Kalmár: No; ez persze attól 
függ, hogyan mondják. Félté�
kenység egyébként nincs ná�
lunk. Van annyi munka, hogy 
a kollégák örülnek, ha tehet�
séges segítőtársuk akad. Sőt, 
az idősek ügyet csinálnak ab�
ból, hogy hány fiatalt tudnak 
nevelni.

Vaczkó József: Az RTV-nél 
kislétszámúak az állomások, s 
a jutalomszabadságot is kiad�
ták.

— Kap- e az induló a vizs�
gák előtt segítséget a KISZ-  
től, a szakszervezettől, a szak�
vezetőktől?

Kalmár; Korábban megkap�
tuk a kérdéseket. Mindenki 
maga tanult, de csoportokat is 
szerveztünk és a vizsga előtti 
négy hónapban egyszer-egy- 
szer eljött egy-egy előadó.-

Vaczkó: Nálunk, az állomá�
son, az indulók magukra van�
nak utalva. Szakember nem 
jön hozzájuk, de a szakköny�
vekben, a SZIM anyaga meg�
található.

Horváth: A megyei oktató�
tisztek konferencia-napokat 
rendeztek. Jól felkészült em�
berek, minden kérdésre azon�
nal válaszolnak.

— Emelkedett a követel�
mény?

Vaczkó: Nem! Nálunk leg�
feljebb több a kérdés, de a 
berendezéseink ugyanazok.

— Több a versenyzőit szá�
ma?

Kalmár: Most, hogy indul�
hat segédmunkás, betanított 
munkás, igen. Csak az ügyin�
téző szakmunkás nem indul�
hat, ha ezen kívül nincs más 
szakmája... Ez nem jó! Kel�
lene nekik is valamilyen lehe�
tőség.

Horváth: Lesznek verseny�
zők azok közül is, akiket a 
gyermekgondozási segélyesek 
helyére vettek fel. így köny- 
nyebben válhatnak szakmun�
kássá.

— Növekszik- e a mozgalom�
ban részt vevő fiatalok szak�
tudása?

Kalmár: Régen csak az
aranyjelvényeseké nőtt. Azon 
alul legfeljebb a régebbi tu�
dás fejlődött. Most mindhárom 
forma önmagában igényli a 
szakképzettség növelését.

Somogyi: így van! Ezt a ju�
talmazás ösztönzi!

Vaczkó: A tudás felfrissíté�
se jó a régebbieknek, az újak 
számára viszont az az előny, 
hogy egyből beugranak a sű�
rűjébe a vizsgakérdésekkel. Ez 
rászorítja a versenyzőt a gya�
korlásra.

— Lehetne e mozgalmat ki-  
terjedtebbé tenni?

Kalmár: Szervezés kérdése.
Somogyi: A KISZ KB jól 

tette, hogy felállította a koor�
dinációs tanácsot. A megye- 
székhelyeken így jobb a szer�
vezés.

Kalmár: Nagyobb propagan�
dára volna szükség! Egy teljes 
évvel elkéstünk a népgazda�
ság mögött. Bizony, nem árta�
na, ha az új versenyformáról 
sürgősen kézikönyv jelenne 
meg.

Horváth: A mozgalmat min�
dig, mindenütt be kell építeni 
a járási, a hivatali szakszerve�
zeti bizottság munkatervébe. 
Ne csak az adatok jöjjenek, 
de foglalkozzanak is a mozga�
lom szervezésével.

A társaság így búcsúzik: a 
viszontlátásra egy év múlva, 
ugyanitt, amikor a mostani vé�
leményünket összevetjük az 
eredménnyel.

(firon)

Demokratizmus — munkakörülmények
Szakszervezetünk 

IX. kongresszusának 
határozata hangsúlyoz�
za: „ .... fokozottabban 
törekedjünk a szocia�
lista demokrácia fontos 
részét képező munka�
helyi demokrácia két 
legfőbb elemének, a 
szakszervezeti és az 
üzemi demokráciának 
mind teljesebb és haté�
konyabb kibontakoztatá�
sára, a dolgozók kezde�
ményezőkészségének, ak�
tivitásának növelésére...” 

Monori Imrével, az Épület�
karbantartó Üzem szb-titkárá- 
val e törekvés valóra válásá�
nak hogyanjáról beszélget�
tünk.

— A szakmai, a párt- és a 
KISZ-vezetökkel alkotó az 
együttműködés. Kölcsönösen 
tájékoztatjuk egymást tenni�
valóinkról, s kritikusan cse�
rélünk véleményt minden 
olyan kérdésről, melyek a fel�
adatok megoldását segítik, a 
dolgozók érdekeinek védelmét 
szolgálják — mondotta. Bevált 
módszernek bizonyult, hogy 
kéthetenként megbeszélést 
tart az időszerű témákról az 
üzem vezetője, párt- és szb- 
titkára, a fiatalokat érintő 
kérdéseknél pedig meghívjuk 
a KISZ-titkárt is. Együttmű�
ködési szerződésben — me�
lyet aláírásával hitelesít az 
igazgató és az szb-titkár — 
pontokban foglalták: az adott

A Munka című szakszervezeti 
folyóirat legújabb száma a Ma�
gyar Szakszervezetek XXII. kong- 
rcssiíusán elhangzott összefoglaló 
Vit azáró beszéddel kezdődik, ame�
lyet Gáspár Sándor, a SZOT főtit�
kára tartott a szakszervezeti moz�
galom legaktuálisabb, legfonto�
sabb tennivalóiról.

Ezután bét oldalon keresztül a 
Postások életéből jelent meg ösz- 
s/eállítás. Az első cikket Bese�
nyői Miklós főtitkár, a továbbia�
kat többek között Fatalin János, 
Bíró B. József, illetve Faludi 
András írták. Ügy véljük, a cik�
kek, a riportok a mintegy 3 és 
félmillió magyar szervezett dol�
gozó elé tárják eredményeinket

időszakban milyen témakö�
rökben szükséges a közös ér�
tekezés és állásfoglalás. A bér- 
gazdálkodást, a túlóra-felhasz�
nálást és az ezekkel kapcso�
latos utasítások végrehajtá�
sát: a munkásszállások szo�
ciális, egészségügyi és kultu�
rális helyzetét ilyen alapon 
tűzték napirendre.

— Mindez természetesen 
csak a formai keret. A szak- 
szervezet különböző tisztség- 
viselőinek tekintélyét, sza�
vahihetőségét nagymértékben 
erősítette például az az álta�
lánossá vált gyakorlat, hogy 
igazgatónk, főmérnökünk a 
műszaki konferenciákon is�
métlődően hangsúlyozza: a
szakszervezet nagy segítséget 
ad a termelő munkához, 
ugyanakkor számon tartja a 
munkavédelmi, munkásellátá�
si észrevételeket, s az ezek�
kel kapcsolatos intézkedése�
ket határidőre végrehajtatja 
az illetékesekkel — hangoz�
tatta az szb-titkár.

A PÉKÜ országos hatáskö�
rű vállalat. Munkája Szom�
bathelytől Nyíregyházáig, Bu�
dapesttől Sopronig stb. teríed. 
Evenként 130—150 munkahe�
lyen dolgoznak, az apróbbak�
ról nem beszélve. Ilyen körül�
mények között milyenek a 
szakszervezeti taggyűlések, 
termelési tanácskozások?

— Decentralizáltunk! A 
szakszervezeti taggyűléseket 
és a termelési tanácskozáso-

és problémáinkat. A cikkek témái 
változatosak. Az első reális ke- 
resztmetszetét adja a mai posta�
forgalom helyzetének, megértést 
igényelve mindenkitől. Ugyanak�
kor szól arról, hogy mit kíván 
tenni szakszervezetünk a postás 
dolgozók érdekében. A továbbiak�
ban a demokratizmus fejlődésér 
ről, az üj postai bérrendszerről 
olvashatunk. Egy riport pedig a 
Pécsi Területi Szakszervezeti Ta�
nács tömegkapcsolatát, a szak- 
szervezeti munka érdekességeit 
mutatja be. A további három 
cikk a lakásépítés segítésével, a 
nők munkában való hősi helytál�
lásával és a további tennivalókkal 
foglalkozik.

kát összevontan tartjuk. Ezek 
mindegyikén részt vesz az 
üzemvezetés és a szakszerve�
zeti bizottság egy-egy képvise�
lője. Előfordul, hogy a tanács�
kozások előtt több napon át 
járjuk az országot, a helyszí�
nen cserélünk véleményt a 
dolgozókkal — válaszol Mono�
ri Imre. — Ez a módszer be�
vált, a dolgozók aktívabbak, 
gátlás nélkül beszélnek.

A PÉKÜ gazdasági vezetői 
— a szakszervezeti bizottság�
gal közösen —- nem csupán az 
elhangzott panaszokat igye�
keznek gyorsan orvosolni, 
hanem a lehetőségek határain 
belül arra törekszenek, hogy 
egyéb kedvezményekkel is ja�
vítsanak a nehéz körülmények 
között dolgozók helyzetén, 
így például a 44 órás munka�
időt 5 nap alatt dolgozzák le. 
(Korábban minden második 
hét szombatja volt csak sza�
bad.) A családtól távol dol�
gozók különélési átalányt kap�
nak. A munkaruha kihordási 
idején belül — a dolgozók ké�
résére — plusz egy munka�
nadrágot kaptak. Mivel szá�
mos kisebb munkahelyen 
kedvezményes üzemi étkezte�
téshez nem juthatnak, a hideg 
élelemhez annyi hozzájárulást 

adnak, mint amennyi a meleg 
ételhez jár.

—■ A közelmúlt szakszerve�
zeti választáson újabb kérések 
hangzottak el. Megemlítették 
a kisebb munkahelyek öltö�
zési, tisztálkodási lehetőségé�
nek tarthatatlanságát. Néhol 
még egy lavór vizet is nehéz 
szerezni. Az elszállásolás sem 
megnyugtató, mert a hivatalo�
san járó 5—10 forintos szál�
lásdíjért képtelenség lakást 
szerezni — mondja befejezé�
sül Monori Imre. — Ezért arra 
törekszünk, hogy a vidéken 
dolgozóknak mi biztosítsunk 
szállást. 1—1 szobát bérbe 
veszünk, abban — a szoba 
nagyságától függően —- 3—5 
dolgozó lakhat. Ez köny- 
nye'bbség a dolgozóknak, de az 
üzemeknek is'jó, hiszen a szo�
bák bérleti díját a rendelke�
zések szerint költségként szá�
molhatjuk el.

Macsárí Károly

SZAKSZERVEZETÜNKRŐL

Jó befektetés -  a tanulás
A kongresszus határo�

zatának I i. pontja ki�
mondja: fejleszteni kell 
a szakképzést és tovább�
képzést, valamint meg 
kell teremteni az okta�
tás feltételeit minden 
postaszervnél, minden

ll hivatalban. . .

A IX, kongresszuson a kül�
döttek beszámoltak azokról az 
eredményekről, amelyeket a 
szakszervezet az oktatás és ne�
velőmunka terén elért. Más�
részt megemlítették azokat a 
hiányosságokat, amelyek eze�
ken a területeken tapasztalha�
tók, beszéltek a dolgozók jogos 
igényeiről.

A szakképzés továbbfejlesz�
téséről és a feltételekről be�
szélgettünk a Pécs 1. számú hi�
vatal vezetőjével, Péter Fe�
renccel, központi vezetőségünk 
tagjával, dr. Jádi János hiva�
talvezető-helyettessel és Hö�
ger Ferenccel, a kézbesítőosz�
tály vezetőjével.

— Négyszáznyolcvanheten 
dolgoznak nálunk. A szakmai 
képzésről kell gondoskodnunk, 
s az oktatást úgy kell 'meg�
szerveznünk, hogy az elvég�
zésre váró feladatok se lássák 
kárát — mondja Péter Fe�
renc. — Ugyanis a szakképzés 
jó befektetés, de az oktatás 
időpontját illetően komoly a 
gond. Sokféle oktatási formát 
kell összehangolnunk. Minden 
osztályunknak úgynevezett 
házi oktatási ütemterve van.

A hivatalvezető telefonon 
kéri be a kézbesítő-, valamint 
a távközlési osztály ütemter�
vét.

Ezekből kitűnik, heti 40—60 
percet fordítanak az osztály- 
és csoportvezetők az előfordu�
ló hibák elemzésére. Ez is 
szakmai oktatási forma. E 
módszerrel tartjuk munkánk 
színvonalát, Az „órákon” min�

den dolgozó részt vesz, s mint 
ahogy a gyakorlat bizonyítja: 
eredménnyel. Ezenkívül a 
tanfolyamon — alap-, közép- 
és felsőfokon — tizenkilenc 
dolgozó vesz részt. A TXT 
Akadémiára 30 fő jár, a Szak�
ma Ifjú Mestere mozgalomban 
19 fiatal vesz részt.

— Milyen eredménnyel vé �
gezték a fiatalok a múlt évet?

Dr. Jádi János ad pontos 
választ: — Négy arany, négy 
ezüst és négy bronz. Még olim �
piai eredménynek is elfogad�
nám! Hadd említsem meg a 
négy aranyjelvényes nevét, an�
nál is inkább, mert azóta a 
szakoktatás keretében kama�
toztatják tudásukat. Nyilas 
József kézbesítő, Felső József 
kézbesítő, Vágó László kézbe�
sítő és Szentiványi Ernőné se�
gédtiszt.

— Problémák az oktatás te �
rületén?

— Nagy és általános jelen�
ség a lemorzsolódás — feleli 
Höger Ferenc. — Ez határoz�
za meg, befolyásolja oktatá�
sunkat- Nagyon sokszor ismé�
telni vagyunk kénytelenek az 
újonnan beállt dolgozók miatt. 
Az oktatási tematikánk így év�
ről évre tartalmazza például a 
bélyegzést, a gyalogközleke�
dést, a kerékpározást, sérült 
küldemények kézbesítését, a 
titoktartást, az óvórendszabá�
lyok ismertetését. A két, há�
rom vagy ennél több éve a 
postán dolgozók számára az 
állandó ismétlés nem szeren�
csés. Tovább kell lépni, olyan 
oktatási formán gondolko�
zunk, amely osztálykereteken 
belül is kétirányú: az újonnan 
munkába állók alapfokú kép�
zése és a régiek továbbképzé�
se.

— Sokan járnak technikum�
ba, középiskolába — veszi 
vissza a szót Péter Ferenc. — 
Még egyetemet is végeznek

néhányan, de úgy gondoljuk, a 
felsőfokú képzés nem a mi fel�
adatunk; így nem járul hoz�
zá a hivatal a hosszú tanulmá�
nyi szabadsághoz. Azért emlí�
tem ezt a problémát, mert úgy 
gondolom, hogy általános. Más 
hivatalok vezetőinek is fejfá�
jást okoz ez. Egységes intéz�
kedésre, általános gyakorlat 
kialakítására lenne szükség. 
Mi sem szívesen utasítjuk el 
a jogos kéréseket.

— Maradt még a politikai 
oktatás. Milyenek itt az ered�
mények?

— Az időszerű kérdések tan�
folyamainak szervezése minta�
szerű, A kétéves szakszerveze�
ti oktatást alapfoknak tekint�
jük. A hallgatók ezután, párt�
tagságtól függetlenül, maga�
sabb osztályba léphetnek, 
részt vehetnek a pártoktatás�
ban. Sokan élnek e lehetőség�
gel. Különösen a szocialista 
brigádjaink tagjai mutatnak 
jó példát. Ez könnyíti az ok�
tatás szervezését. Egyébként 
mind a szakmai, mind pedig a 
politikai oktatási rend követ�
kezetes betartása az egyik leg�
lényegesebb feltétele a szocia�
lista osztály cím elnyerésének. 
Gondolom, ez másutt is így 
van. Még csak annyit: mp ra�
gaszkodunk a szigorú értéke�
léshez — mondta Péter Ferenc,

Meggyőződhettünk arról is, 
hogy a pécsiek az oktatási fel�
tételek megteremtésében is 
előbbre akarnak lépni. Bizo�
nyíték erre az épülő új okta�
tási központ.

A nemrégen felavatott, kor�
szerű Járműtelepen egy hat�
vanágyas munkásszállás és egy 
négytantermes iskola, tanmű�
hely, a hozzá tartozó felszere�
lés adja meg a lehetőséget, 
hogy Pécsett előbbre lépjenek 
a IX. kongresszus szellemé�
ben. (marton)

Helytállnak a hivatalban, 
a mozgalomban, a családban

..... Közelebb kell kerülni az alapvető réte�
gekhez, csoportokhoz...” (A IX. kongresszus 
határozatából.)

Olyan nőkkel kellett beszélgetnem, akik 
helytállnak a vezetésben, a munkában és a 
közéletben egyaránt. Nem könnyű az ő fel�
adatuk, következésképpen elsősorban azért 
tartozunk köszönettel, hogy bokros teendőik 
közepette időt szakítottak számomra.

Benke Gézáné, a Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság dolgozója, az Országos Postás Nő�
bizottság elnöke, az igazgatóság osztálytitká�
ra, Fellegi Istvánné, a Budapesti 62-es pos�
tahivatal alkalmazottja, az 1. kerületi tanács 
tagja, Kalapos Ferencné, a HTI egyik szocia�
lista brigádjának vezetője, az ottani nőbi�
zottság elnöke és a szakszervezet tanács tag�
ja a beszélgetés résztvevői. A felsorolásból 
kiderül: a funkciókat szinte halmozó asszo�
nyok aligha dúskálhatnak a szabad időben. 
Hogyan is van az, hogy egyesek ennyi min�
dent vállalnak magukra?

■— Aki egyszer elkezdi válaszolja el�
gondolkozva Fellegi Istvánné —, nemigen 
tudja abbahagyni. És aki szereti az embere�
ket, szívesen dolgozik is értük.

A nőkben rendkívül sok az energia — 
véli Benke Gézáné — és az igyekezet is. Mi�
után még mindig sok az előítélet, nekünk 
nemcsak százszázalékosan, hanem annál is 
jobban kell helytállnunk. Szívfájdalmam? A 
fiatalok nemigen akarnak nyomdokainkba 
lépni. Több áldozat vállalására kell nevelnünk 
őket.

Felleginé más véleményen van. Gyerekei — 
akik tulajdonképpen felnőttek —, segítenek 
neki a tanácstagi működésben is. Megírnak 
egy-egy kérvényt, eligazítanak egy-egy taná�
csot kérőt, és így tovább.

Azt már a többiek mondják el, hogy ő vi�
szont többnyire „kerülőúton” jár be a mun�
kahelyére, a rendes úton ugyanis nem- jutna 
be időre, annyian szólítják meg útközben.

Hogyan lehet a sok tennivalót összeegyez�
tetni?

Csak úgy, ha otthon segítenek — mond�
ják egybehangzóan.

Benke Gézáné hozzáteszi: 29 éve nődolgo�
zók között élek és mondhatom: ahol a ház�
tartási munkától, a bevásárlástól a tanu�
lásig minden a nőre hárul, ott többnyire 
megreked a fejlődés.

— A férj támogatásának lényege, célja: 
együtt tanulhassanak és együtt szórakozhas�
sanak. .— Tapasztalatai alapján azonban azt 
is elmondja: a férfiak is fejlődnek, egyre in�
kább megértik a nők törekvéseit. — 1960- 
ban, a szocialista brigádmozgalom kezdetén 
— emlékszik vissza — a közös összejövetelek�
re egyes férjek nem engedték el az asszonyt. 
Csekélységnek tűnik, de ma már nincs ilyen 
kifogás.

— Nálunk van még ilyen — hangzik 
Kalapos Ferencné ellenvetése. — Még mindig 
hallok olyat, ha a brigádértekezlet elhúzódik, 
hogy a „papa haragudni fog”. Másnap töb- 
nyire elmesélik: a papa méltatlankodott, vagy 
megsértődött, de az asszony erre jól beolva�
sott, elmagyarázta: neki is szabad „kima�
radni”

Kalaposné brigádjában tizenhatan vannak. 
Egyre gyakoribbak a közös programok, nyá�
ri kirándulások.

A 62-es hivatalban, Felleginé osztályán a 
férfiak olyan kisebbségben vannak, hogy az 
egyenjogúság aligha okozhat gondot. A 
munka azonban — a tárgyi adottságok miatt 
— meglehetősen régimódi eszközökkel folyik. 
A lift sokszor rossz, bélyegzőgépük mind�
össze egy, ha elromlik, akkor: egy a lehelet, 
egy a párna. . .

Nemhiába szerepelt a kongresszuson szinte 
központi témaképpen a klasszikus forgalom 
gépesítése — ahogyan Benke Gézáné hang�
súlyozza.

Ezzel eljutottunk a posta egyik legégetőbb 
gondjához, az utánpótláshoz. Szinte egymás 
szavába vágva mondják: havi 1700 Ét-ért
nem jönnek a fiatalok zsákot bontani olyan 
munkahelyre, ahol még porelszívó sincs. Ez 
bizony nagy gond! S ezt az sem enyhíti, 
hogy a régiek, főképpen a nők lelkesen dol�
goznak és sokszor szinte erejükön felül vál�
lalnak áldozatot. Nemcsak a munkahelyen, 
hanem — ahogyan már szó volt róla — ott�
hon, társadalmi munkában is. Kalapos Fe�
rencné még az iskolában is vállalt funkciót: 
a szülői munkaközösség elnöke, amellett, 
hogy munkahelyén is bőven kiveszi a részét 
a társadalmi munkából.

Legfontosabb feladatuknak mégis azt tart�
ják, hogy a hivatalban eredményesen világo�
sítsák fel munkatársnőiket kötelességükről, 
jogaikról. Hiszen még nagyon sok családban 
az a szokás járja, hogy a gyerek betegsége, 
vagy tüzelőérkezés gondja egyaránt az asz- 
szonyt szólítja el munkahelyéről. Igaz, erről 
talán inkább a férfiakkal kellene szót érteni, 
de ez lehetetlen, hiszen a munkatársak nem 
férfiak, hanem nők. A forgalomban, ellentét�
ben a műszakkal, tűlovomórészt lánvok. asz- 
■izonyok dolgoznak. Mindhárman erősítgehk: 
sokkal inkább érdemes a nőkkel megértetni 
ezt. mert ők keresztülviszik elhatározásukat 
otthon.

Ezek az asszonyok már régen tudják a női 
egyeniogúság első számú ellensége a maradi 
szemlélet, Amelynek tarthatatlanságát min�
denekelőtt saiát munkájukkal, viselkedésük�
kel igyekeznek bizonyítani. Egyben hadat 
üzenve a még mindig tanasztalható igazság�
talan megkülönböztetésnek és egyéb, a nő�
ket érintő hátrányoknak ...

Lukács Mária
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Nehéz eldönteni: mikor
okoz több gondot az anyának.
* dolgosó nőnek a gyerek? 
Akkor- e, amikor még böl-  
csődés, óvodás, vagy amikor 
már általános iskolás, Egy 
bizonyos: az anya csak akkor 
dolgozhat nyugodtan, ha gyer�
mekét jó helyen tudja. Ami 
persze nem jelenti, hogy eb�
ben az esetben ne lennének 
gondjai. Erről beszélgetünk a 
Központi Távírdán Lengyel 
Jánosnéval, Illés Miklósrtévál, 
Fenyvesi Józsefnével és Egri 
Antalnéval.

Lengyel Jánosné egyedül 
neveli két fiát. Az idősebbik 
középiskolás, Sándor, az if�
jabb, most végezte az általá�
nos iskola nyolcadik osztá�
lyát — szintén tovább tanul.

— Szerencsére a tanulásuk 
miatt nemigen fáj a fejem — 
mondja Lengyelné — mind a 
kettő jó tanuló. Sándornak 
4,1—4,8 az átlaga, pedig kicsi 
koruk óta óvodában, napkö�
ziben nevelkedtek.

Lengyelné elégedett a nap�
közi otthonnal. Hangsúlyozza: 
az utóbbi időben rádióval, 
televízióval, magnóval tették 
otthonossá. Filmfelvevőt vá�
sároltak, a gyerekek életűket 
örökíthetik meg,

— A gyerekeim irodalmi 
szakkörbe járnak, vetélkedő�
kön vesznek részt, egyre- más-  
rg. hozzák az okleveleket. 
Mind a ketten úttörők is vol�
tak.

Hogyan oldia meg nyári el�
foglaltságukat?

— A kisebbik fiú két hétig 
úttörőtáborban lesz, a föld�
rajzversenyben való eredmé�
nyes szerepléséért kéthetes 
jutalomüdülést kapott, az 
ezüstérmes kamarakórusban 
való közreműködéséért szin�
tén két hétig üdülhet. Ez 
összesen hat hét. János az 
idősebb, kéthetes szakmai 
gyakorlatra, menu, azután 14 
ruwig KISZ- építőtáborba, ez�
után ismét, dolgozni akar: sze�
retne egy kis zsebpénzre szert 
tenni.

Illés Miklósnénak — szavai-  
böl következtetve — talán 
több gondja van 18 éves 
Miklós fiával: Azelőtt édes�
anyám foglalkozott a gyerek�
kel. eny éve. sajnos, meghalt. 
A kisfiú nem hajlandó nap�
közibe menni. Két mái szakban 
dolgozom, sokat idegeskedem,

mert nem tudom, hol a gye�
rek. Szerencsére sportol, ping�
pongozik, heti 3—4 edzése van, 
ilyenkor legalább tudom, mit 
csinál. Megnehezíti a helyze�
tet, hogy a férjem vidéken dol�
gozik. Ő sem tud segíteni. 
Egyébként elég jól tanul, csak 
az utóbbi időben romlott va�
lamit.

Hogyan oldható meg az ét�
kezés?

— Vendéglőben ebédel, na�
pi 10 forintért. Ez jó, magam 
sem tudnám olcsóbban össze�
hozni.

Fenyvesi Józsefné három 
gyermeke közül a legidősebb, 
a 15 éves Márta, a legjobb ta�
nuló. Már gimnazista, KISZ-  
tag, gyönyörűen rajzol, segít 
nevelni legkisebb testvérét, 
aki még csak 10 éves.

— A Dugonics utcai isko�
lában nagyon jó a napközi 
otthon — mondja. — Márta 
például annyira szerette, 
hogy most is visszajár látoga�
tóba. Szóval nem a napközi 
otthon hibája, hogy főleg a 
nagyobbik fiammal, a 13 éves 
Zoltánnal sok a gond. Ami rá�
ragad az iskolában, azt meg�
tanulja, de a leckével nem 
hajlandó foglalkozni. Elein�
te főleg az olvasással állt ha�
dilábon, a kötelező anyagot 
most sem lehet elolvastatni 
vele. A másik kisfiú sem ké�
szül el a napköziben, a tanulás 
rendszerint estére marad.

— Az a baj — folytatja el�
gondolkozva —, hogy a szülő�
nek kevés az ideje a gye�
rekre. Az a napi két óra. ami 
jut rá, édeskevés, különösen, 
ha gyereke nem jó tanuló.

Az igazi nagy gond a pá�
lyaválasztás! A 13 éves Zoltán 
— édesanyja elképzelése sze�
rint — valószínűleg kereske�
delmi tanuló lesz. Fenyvesiék 
nemrégen költöztek új lakás�
ba, a Füredi úti lakótelepre, 
és egy kicsit attól is félnek, 
milyen lesz az új iskola, pon�
tosabban hogyan vészelik át a 
gyerekek a környezetváltozást.

Egri Antalnénak elsőosz�
tályos kislányával — érthetően 
•— egészen más természetűek 
a gondjai. Először is az, hogy 
a gyereket mindennap el kell 
kisérni az iskolába és haza�
vinni. Az iskola egyébként 
szép, a napközivel nagyon 
elégedettek, a kislány jól meg�

tanult olvasni, számolni, csak 
az írás megy még nehezen.

— Az elsősök külön helyi�
ségben vannak, tanító néni 
foglalkozik velük, sosem ma�
rad otthonra leckéje, Amellett 
tornásznak, játszanak a nap�
köziben.

Mi lesz nyáron?
— Öt hétig napközis tábor�

ba megy, utána Zircre, a pos�
tás gyermeküdülőbe, majd két 
hetet együtt töltünk.

A beszélgetésben — észreve�
hetően — nem a gondok do�
minálnak. Ez nemcsak azért 
van így, mert a gyerek első�
sorban öröm és csak másod�
sorban gond, hanem azért is, 
mert a társadalom egyre ha�
tásosabban tehermentesíti a 
szülőket,

A hallottakból ez is kiderül.
Lukács Mária

Odalent az also teremoen, 
dübörögnek a hatalmas rotá�
ciós gépek. Óránként tíz- és 
tízezer lapnéldánvt ontanak 
magukból. A pinceteremből a 
szállítószalagokon, a transz�
portőrökön árad fel az expe�
dícióba a végtelen újságfo�
lyam. E szalagok végén dol�
goznak a kiszedőnők. Nehéz, 
hajladozó mozgásuk az arató- 
munka marokszedőire emlé�
keztet. Igen, emlék, mert ma 
a földeken kombájn arat, míg 
az ország egyik legnagyobb 
nyomdájában, ezt a munkát 
még kézi erővel végzik. .,  
Ahogy árad eléjük a rengeteg 
lap. a gép minden századik 
példányból egyet magasabbra 
emel. A lapoknak ilyen százas 
egységeit — az előbbi hason�
latot folytatva, úgy mondhat�
nák. kévéit — nyalábolják ma�
gukhoz, szoros kötegbé rázzák, 
s adják tovább a hosszú asz�
taloknál sorakozó társaiknak.

Beszélgetésre, 
közti pihenőre alig 
jut idő. Nyolc 
órán át tart a 
munka irama. A 
rotációs gép kímé�
letlen ..társ”. Csak 

akkor jut néhány percnyi idő 
pihenőre, amikor odalent pa�
pírhengert cserélnek. Egy 
ilyen, valóban csak lélegzet- 
nyi szünetben ezt mondja Ber�
talan Gézáné, aki az egyik 
legi-égibb és nagy gyakorlatú 
dolgozója az expedíciónak:

— Ügy tudjuk: a női dolgo�
zók közül a postánál mi vé�
gezzük a legnehezebb fizikai 
munkát. Gyorsaság, ügyesség, 
és szó, ami szó: fizikai erő is 
kell ehhez. Fülledt, meleg itt 
a terem télen is, hát még nyá�
ron! Jó fizikum, erős idegzet 
kell ehhez. Sokszor még elekt�
romos ütést is kapunk, amikor 
átkaroljuk, mellünkhöz szo�
rítva „stószoljuk” az anyagot. 
A rotációs génben nagv sebes�
séggel és súrlódással futó pa�
pírszalag ugyanis elektromos 
töltést kap, s amikor az új- 
ságköteg az emberi testhez ér, 
„kisül”, nagyot üt, ráz az em�
beren . . .

n ®r* Imré-
ZffA vei, a Posta Köz-

!<.£*/ rrjr, P011̂  Hírlapiroda
igazgató-helyet- 

tesével beszélünk 
, ' arról: hogyan le�

hetne gépesítéssel 
könnyíteni az expedícióban 
dolgozó nőkön?

— Hosszú ideje foglalko�
zunk ezzel — mondja. — Tár�
gyaltunk különböző cégekkel, 
hogy a szalagrendszerhez kap�
csolódó úgynevezett „í'ázógé- 
oet” konstruáljanak. A szege�
di iparitanuló-képző üzem vál�
lalkozott erre; kísérletként. 
Sainos, a paraméterek nem 
voltak pontosak, így a kísérle�
tek nem váltak be. Külföldön 
is utánanéztünk, de ilyen geo 
nincs, csak teljes automatizált 
gépsor van, nekünk, a KHI- 
nak azonban erre nincs pén�
zünk. hiszen ez a nyomdák 
feladata lenne. A Szikra Lap�
nyomda az Aroád-híd mellet�
ti új üzemegységében már be�

szerzett és felállított egy auto�
mata egységet; ez fotocellás 
megoldással 100-as, illetve 50- 

es egységben el- 
végzi a „stószo- 

ggj iást”, így a sto-
, •' j '%1 szolt anyagot vesz- 
: szűk át expediá-

lásra. A központi 
nyomdában, az 1. 

sz. expedícióban, az 1950-ben 
kötött szerződésünk értelmé�
ben, a transzportőrtől keli 
átvennünk az anyagot. Min�
dent el kell követnünk a stó- 
szolás gépesítéséért. (Sok volt 
a panasz ebben az expedíció�
ban az öltözőkre, fürdőkre. A 
PÉKÜ, ha lassan is, de dolgo�
zik az új öltözők kialakítá�
sán.)

Kísérletek a gépesítésre

Dr. Jakab Imrével a Posta 
Központi Eírlapiroda épületé�
ben végigmegyünk a terme�
ken, megnézzük az új, modern 
gépeket. Az előfizetői címnyo- 
rnő, adrémázó osztályon már 
működnek azok az új masi�
nák, amelyek megkönnyítik az 
adrémázó nők munkáját. Az 
épület „automatizálási ese�
ménye”; a lapburkoló automa�
ta gépegység. (Az expediálandó 
lapokat ez a gép burkolja be 
az előfizetői címet viselő „bur�
koló” papírszalaggal. Órán�
ként 5000 lappéldányt burkol. 
Kézi erővel a legügyesebb bur�
koló óránkénti teljesítménye 
300—350 példány.)

Az igazgatóhelyettes végül 
elmondja: a Hírlapiroda veze�
tősége — a vezérigazgatóság�
gal egyetértésben — mindent 

; elkövet, hogy biztosítsa az ex�
pedíció gépesítési koncepció�
jának minél előbbi megvaló- 
tását. Ezt mindenképpen kö�
vetkezetesen véghez akarják 
vinni, noha a sajtóexpediálás 
nem tartozik a posta jövedel�
mező feladatai közé. A fejlesz�
tés legfontosabb alapvető kor�
szerűsítési problémáit felmér�
ve, országos gondjait ismerve, 
joggal számíthatunk arra, 
hogy a sajtó- és a nyomdaipar, 
amelyeknek az elsőrendű fel�
adata lenn$ a fejlesztés, leg�
alább olyan megértést és áldo�
zatkészséget tanúsítana, mint 
a posta, amely a lehetőségek 
határáig igyekszik a közönsé�
get szolgálni — ám ugyanak�
kor joggal akarja védeni a ma�
ga dolgozóinak érdekeit is.

Kárpáthy Gyula

Mivel több olvasónk kért 
szerkesztőségünktől felvilágo�
sítást, felkerestük Barát Mi�
hályt, az OTP propaganda- és 
sajtóosztályának vezetőjét a 
tájékoztatásra.

— Elsősorban a lakáskor�
szerűsítéshez nyújtott segítsé�
get említeném, amely igénybe 
vehető fürdőszoba kialakítása, 
gáz bevezetése, lakás tatarozá�
sa, helyreállítása, közművesí�
tése gtb. esetén, Az e célra 
felvett összeg a költségek 75 
százalékáig terjed, s legfeljebb 
30 ezer forint lehet, 6 száza�
lék kamat mellett, amelyet a 
személyi tulajdonban levő la�
kások bérlői, illetve az állami 
tulajdonban levő lakások bér�
lői vehetnek igénybe.

— Ezenkívül a földgáz beve�
zetéséhez is, a fentiekhez ha�
sonló összegmegogztás’oan, 2 
százalékos kamatozású hi�
telt adunk. Népszerű az áru- 
vásárlási kölcsönakeió, ame�
lyet 1000 forintnál magasabb 
értékű árucikkek vásárlásakor 
lehet igénybe venni. Kedvez�
ményes feltételekkel vásárol�
ható hétvégi ház. ez esetben 
a kölcsönt 36 hónap alatt kell 
visszafizetni.

— újdonság az utazasnoz 
nyújtott kölcsönakeió. Azok, 
akik a szocialista országokba 
utaznak, egyénileg vagy szer�
vezett módon, az IBUSZ-nál, 
egyéb utazási irodáknál 2000 
forintot, az Exprersnél 1000 
foi-intot meghaladó utazási 
költség részbeni fedezésére 
hitelt vehetnek igénybe, az 
áruvásárlási kölcsönökhöz ha�
sonló feltételekkel.

— A legtöbben a személyi 
kölesönformát veszik igénybe. 
Tudni kell ehhez- azt, hogy az 
OTP rendelkezésére áll azok�
nak is. akiknek átmenetileg 
úgynevezett személyi kölcsönre 
van szükségük. Ez az összeg 
általában 6000 forintig, indo�
kolt esetben 10 000 forintig ter�
jedhet. Az utóbbi pénzt a la�
kásproblémákkal (lakáscsere 
stb.) kapcsolatos kiadások 
részbeni fedezésére adtok, de 
a rendeltetésszerű felhaszná�
lást utólag igazolni kell. A 
törlesztési idő 12. illetve 18 
hónap. A kamat évi 8 száza�
lék. plusz a szokásos bank�
költségek — mondotta befeje�
zésül Barát Mihály.

(b—y)

ílSIönk senk.* sefti tallódott el...
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— Farkas Jóska vagyok — mondja a bemutatkozásnál. Ke�
mény, férfias kézszorítás, huncut mosoly a szája szegletében, 
elegáns öltönyét modem, ízléses nyakkendő egészíti ki. s mi�
közben helyet foglal, azon tűnődöm: ha nem tudnám, kicsoda, 
vajon minek nézném? Mérnöknek, tanárnak, sportolónak? Ma�
gabiztos fellépéséhez kitűnő foglamazási készség járul; színe�
sen, élvezetesen beszél, kerek mondatokban, szép magyarság�
gal.

így esett meg találkozásom Miskolcon a Városi Távközlési 
Üzem „Puskás Tivadar” szocialista brigádjának vezetőjével, 
aki sorra bemutatta munkatársait: Marada László csoportve�
zető műszerészt. Kolonyi Miklós gócvezető műszerészt, Rőczei 
István akkumulátor-karbantartó génkocsivezetőt és a brigád 
egvetlen nőtagiát: Remenyik Jánosnét, A brigád hat másik 
tagja szerte a városban és a környéken: a minteav félezer alr 
központ temérdek munkát ad. semmilyen körülmények között 
sem szünetelhet a iavítás. szerelés. M“g akkor sem. ha rend�
kívüli alkalomból üliük körül házigazdánk: Kiss Ernő, területi 
bi/ottsánuríV- titkára szilhátának cseppnyi asztalát. A „Posta 
Kiváló Brieádia” címmel tüntették ki a miskolci brigádot, s a 
krónikás azon igyekszik, hogy minél kerekebbre sikerüljön a 
róluk rajzolt portré.

T'zenosjy esztendeje, a bridágmozgalom hőskorában, az el�
ső felhívás nyomán határozták el: még szorosabbra fűzik a 
közec<?őCTot össztartó szálakat. Jászt Rezsőt nem sokkal később 
Farkas József váltotta fel a brigád és a főcsoport élén. Tizen�
kettőn ieeyez.ték be nevüket az alakulóeyűlésen a nanlóba. 
V o l t a k  rnár többen is: tavaly például tizennyolcán érdemelték 
ki a kitüntetést.

— S akik elkerültek a brigádból?
— Többségük ma is vissza-visszajár. Gvakran rendezünk 

olyan összeiöveteleket. amelyekre az egykori munkatársakat 
is meghívtok. Balogh Tibor például az igazgatóság egyik osz�
tályán kapott fontos beosztást. Nany Barna kitűnő szakkép�
zettségét, pedagógiai, éraékét az MT miskolci tanintézetének 
élén gyümölcsözteti. Tőlünk senki sem kallódott el.

Jó hírnevet szerzett a brigád az utánpótlás körében is. Oly�
kor még gond is. hogy a legtöbb tanuló e 'brigádba kéri magát, 
sőt, a szülők megmozgatnak összeköttetést, hogy szépreményű 
gyermeküket Farkasék védőszárnya alatt tudják.

A példákat felváltva sorolják. Először is: fiatal a brigád, 
alig 28—30 év az átlagéletkor. A közösség szellemére is az if�
júság lobogása a jellemző. Nincs lehetetlen feladat, ismeretlen 
a parancsolgatás. Együtt beszélik meg a teendőket, amelyekbe

szerkesztett naplóban, amelyben szép számmal találhatók cí�
műkre vagy a Távközlési Üzemnek érkező levelek, amelyek 
arról tudósítanak, hogy például Kiss László, a brigád tagja, 
„Kiváló katona” címet kapott. Aláíró a honvéd alakulat pa�
rancsnoka, párt- és KIS'Z-titkára. Persze nem ő az egyetlen 
ilyen példa.

Más. Ügy tartják nyilván az üzemi berkekben: ők a közös�
ségi élet kovászai. Télen disznótoros vacsorát rendeznek, nyá�
ron vidám júliálist a Köpüs-völgyben. („Az idén női labdarúgó 
mérkőzés vezeti be, kétszer 15 perces hírverő meccs — tájé�

koztatnak a brigádok.) Rájuk 
bízzák az üzemi kirándulások 
szervezését, s ha színházi elő�
adásra kínálkozik lehetőség, 
bizonyos, hogy a brigád az el�
sők között vált jegyet, csalá�
dostól. A társas összejövetele�
ken ugyancsak hivatalosak a 
hozzátartozók.

Érdemes végül megemlékez�
ni egy másutt is követendő 
példának ajánlott vállalásuk�

ról: „Egyetlen brigádtag sem válik ki a posta kötelékéből”.
, Tulajdonképpen ez a leglényegesebb — mondja Farkas 

József. — Egy év nem elegendő, hogy valaki a mi szakmánk 
csinját-binját elsajátítsa. Ha tehát valaki kiesik, óhatatlanul 
romlik munkánk hatásfoka, minősége.

Arra pedig nagyon vigyáznak, hogy a jóságfok 1,86 alá ne 
süllyedjen. Szilárdan tartják az 1,90-et, ami igazán kiemelkedő 
eredmeny. Közben újítanak is. A legutóbbi: egy konstrukciós 
módosítás.  ̂Szerkesztettek ezenkívül egy tárcsavizsgálót, s ne�
vükhöz fűződik a 402-es ci'ossbar rendszerű alközpontokhoz 
más alközpontok csatlakoztatásának kidolgozása.

— Hogy mitől vagyunk szocialista brigád? Attól, hogy min�
denki a legjobb tudása szerint dolgozik. Nincs állandó ellenőr, 
szüntelen számonkérés, de a beérkező elismerésekből és a hi�
ányzó panaszokból arra következtethetünk, hogy elégedettek 
munkánkkal. Elvünk: nem hozunk szégyent közösségünkre 
Természetes, hogy a motorkerékpár-vezetői vizsgára magunk 
készítettül? fel ifjabb társainkat. Megtakarítottuk a tanfolya�
mot, s talán alaposabban megtanulták a vezetést és szerelést. 
Most a kitüntetésünkkel 27 ezer forint jutalmát is kaptunk. 
Megbeszéltük, ki mennyit éx-demel. Volt aki 2800—3000, de 
olyan is, aki csak ennek töredékét kapta. Senki sem zúgoló�
dott: mindenki az éx-deme szerint részesült a jutalomból — 
jegyzem a brigád tagjainak szavait.

A hűség kedvééi't nem hallgathatom el egyetlen kérésüket, 
Egy régebbi ígéret alapján nagyon számítanak egy gépkocsira’. 
Meggyorsttaná a szereléseket. Méltányos a kérés: az életmód�
jukkal, munkájukkal egyaránt valamennyi szocialista brigád 
elé bátran példaképnek állítható a miskolci „Puskás Tivadar” 
kollektíva. Önként vállalt magasabbrendű életformájuk révén 
már rég nem gyalog poroszkálnak, — autón száguldanak. De 
az igazi kocsin még nagyobb sebességre kapcsolhatnának.

Gyapay Dénes

,Néhc még elektroi 
ütést is kapunk...

„Ránézésre" is látszik: ne- s 
liéz munka ez; hát ha még va- r 
laki meg is próbálja. . .  r

a gócvezetői? éppúgy beleszól�
hatnak, mint a kezdők. Termé�
szetesnek tartják, hogy a dél�
után félnégyig el nem hárított 
hiba kijavításán a munkaidő 
után tovább dolgoznak. Nem a 
túlóra miatt, hanem hivatás- 
szeretetből. Tudják: a hibás al�
központ egy intézmény, vagy 
vállalat munkáját hátráltatja. 
A köszönőlevelek, elismerések 
egy dossziét töltenek meg: 

jai njiiuusag ra uunveusem aiakutot, vállalatok és társadalmi 
szervek vezetőinek, egyéni előfizetők aláírása tanúsítja, a porc�
os lelkiismeretes munkát.

Szacsuri Sándor egy alkalommal derékig érő hóban éviekét 
isaknem három órán át, hogy elérje a város kömvékén meghi�
básodott alközpontot, de a hibát kijavította. Íratlan törvény 
a hiba elhárítása nem húzódhat át másnapra, ha egy mód var 
rá. ..  Persze, a lelemény, a gyarapodó szakismeret, a tapasz�
talatok rendszeres megvitatása sokat segít.

Évek óta soha senki nem késett el közülük a munkahelyé�
ről, igazolatlan távoliét miatt soha senkit sem vontak felelős�
ségre. Fegyelmi vétségük sem akadt, de hamarjában arra sen 
tudnak példát, hogy bármikor valaki panaszkodott volna rájuk

Az is a krónikához tartozik, hogy huzamosabb ideig egy sú�
lyos beteg kisfiút patronáltak. „Brigád Öcsi” valóban a közös�

ségé volt. Még a focimeccsek�
re, a brigád rendezvényeire is 
magukkal cipelték. S ha édes�
anyja ismét vissza nem fogad�
ja, neveltetésében is támogat�
ták volna: postás dolgozót fa�
ragtak volna belőle. A brigád 
más elfoglaltság után nézett. 
(„Nem bírnánk ki tétlenül!” 
— jegyzi meg Farkas József.) 
Nem mintha napközben nem 
lenne elég munkájuk, valami 

pluszt, valami többletet mindig nyújtani akarnak. Épült égj 
házgyár Miskolcon. Bár nem az ő szakmájuk, vállalták, hogy 
felszerelik a telefonhálózatot. S ha már itt tartunk, érdemes 
néhány jelentősebb vállalásukról is szót ejteni. Például: min�
den nagyobb ünnepen —- április 4-én, máius 1-én, gyermekna�
pon és augusztus 20-án, november 7-én, társadalmi esküvőn é: 
temetésen ők végzik a hangosítást.

Hagyomány, hogy a honvédséghez bevonuló ifjakat illőn bú- 
! csúztatják. Megörökítik az eseményt a példás ízléssel és jó
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Bírál a postás néző

A színpadi díszlet — Csutka 
István: Döglött aknák című víg- 
játékának díszlete — egy kórházi 
idegosztály kétágyas szobája. Ott 
vívja szócsatáját két, a véletlen 
révén összekerült beteg: Moór, a 
letűnt, reakciós úri osztály itt 
maradt képviselőié és Paál, a sze�
mélyi kultusz korszakának levi- 
tézlett vidéki kiskirálya. Vitat�
koznak, fenyegetőznek, „hiszúz- 
nek”, amíg a meg-meg,jelenő, mi- 
tiiszoknyás nővérke egy jól iráuy- 
zott tüszúrássa] el nem altatja 
ókét. Végletes helyzet, hálás al�
kalom a neveltetésre, s a nézőtér 
szinte „futószalagon” kacag. Lát�
hatóan jól mulat mellettem Noé 
József né, a Helyközi Távbeszélő 
igazgatóság belföldi központjának, 
Somogyi Lászlőné, az tJjpest 1. sz. 
hivatalnak és Fttrstinger József, a 
Központi Javítóüzemnek szb-tit�
kára.

Ok a Közönségnek azt a rétegét 
képviselik, amely nemcsak szóra�
kozik egy-egy produkción, hanem 
abban mélyebb mondanivalót, a 
politikai-társadalmi tendenciát is 
keresi. Ezt kezdték firtatni már a 
szünetben, s firtatták az előadás 
«tán is. Eszmecseréjüknek csak 
néhány töredékét jegyeztem, még�
hozzá — drámai műfajról, vígjá�
tékról lévén szó — „stílszerűen”, 
dramatizált formában.

Fürstinger (a későbbiekben F.): 
Alapvetően pozitív darabnak tar�
tom. Rengeteg mondanivalója van 
a mához, napjaink közönségéhez. 
Két. ellentétes, ma már az esemé�
nyek álla! mintegy félresöpört tí�
pus gyilkos karikatúráját látjuk 
— és jót mulatunk rajtuk . . .

Somogyi Lászlőné, (a későbbiek�
ben S.) : Hadd idézzem közbévető- 
leg Marx híres megállapítását: az 
emberiség nevetve búcsúzik múlt�
jától . . .

F.: így van, és jó, hogy mind�
ezen ma már nevethetünk. Jóma�
gam 1950 óta két évtizedig párt�
funkcióban dolgoztam, a Csurka-

darab láttán mégsem érzem ma�
gam sértődöttnek, mint ahogy — 
úgy hallom — egyes volt vagy je�
lenlegi tisztségviselők. Persze, na�
gyon szeretném, ha a mai fiata�
labb, az akkori kort kevésbé is�
merő nézők nem általánosítanának 
Paál figurájából. Mert ezt a ve�
szélyt az író ábrázolási módszere 
kétségkívül magában rejti.

S.: Valóban, a sok nevetés köz�
ben fájó problémák is feltódulnak 
az emberben. Például az, hogy az 
ilyen Paál-félék jelentős mérték�
ben hozzájárultak 1956 bekövet�
keztéhez . . .

Noé Józsefné (a későbbiekben 
N.): Mindezzel egyetértek. A két 
főhősben az író két szöges ellen�
tétet áilít egymással szembe. 
Mindkettő káros mai társadal�
munkban: mind a köztünk rekedt, 
ele reményeit ménr most is táplál- 
gató reakciós, mind a szektáns, 
akinek módszereire, magatartására 
azóta az idő cáfolt rá. Én azt tar�
tom kissé visszásnak, hogy e két 
végletet az író éppen két idegbe�
tegnek — olykor kabaréba illő — 
megnyilvánulásaiban mutatja be...

S.: Szerintem éppen azért jó e 
megoldás, mert nézeteik így éle�
sebben, harsányabban kapnak 
hangot:

N.: Rendben van, de én úgy 
érzem, mintha az író Paál figurá�
ját a szükségesnél jobban „kihe�
gyezné”. Ez az alak, úgy ahogy 
van —, legalábbis számomra — 
gyűlöletesebb ellenpólusánál. Moór- 
nál. Lehet, hogy a rendezésnek, 
Kállai Ferenc és Major Tamás ön�
magában szenzációs alakításának 
is része van ebben. De amíg TMa- 
jor-Moór a maga állandó humori- 
zálásával, „pitizésével” a lángo^- 
sütő-standért olykor szinte rokon- 
szenvet kelt, addig Kállai-Paálon 
mindvégig kárörvendőcn nevet a 
néző . . .

F.: Van ebben valami, ilyesmit 
én is éreztem. De azért a játék 
pergő ritmusa, a sok színpadi öt-

Elektromos és villamos műszerek 
javításában jártas,
3—5 éves gyakorla tta l rendelkező

T E C H N IK U S O K É T ,
esetleg

M Ű S Z E M É S Z E K E T  
felvesz a

P O S T A  M Ű S Z E R Ü Z E M
44 órás munkahét, kéthetenként 
szabad szombat.

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

Telefon: 833 -183 ; 833-180.

FOGYAS5ZON TÖBB BAROMFIHÚST!

E havi ajánlatunk:

P E C S E N Y E �
K A C S A !

A pecsenyekacsa — meggyőződhet róla minden háziasszony 
— rendkívül gazdaságos. Különösen kiadós, ha a következő 
módon készítjük el. Hozzávalók: egy egész pecsenyekacsa- j 
hoz egy nagy fej vöröshagyma, két gerezd fokhagyma, egy 
kávéskanál őrölt köménymag, egy csapott kávéskanál őrölt 
szerecsendió-virág, két szál zellerlevél, három zöldpaprika és | 
két nagy paradicsom, vagy negyed kiló kész lecsó, 1 dkg j 
félédes pirospaprika, vagy i/ i  dkg csípős paprika, 10 dkg 
zsír, 2 dl tejföl, 2 kg burgonya.
A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk és karikákra 
vágjuk. A kacsát feldaraboljuk, a zsíron a hagymát világos- 
barnára pirítjuk. Hozzáadjuk az apró darabokra felvágott 
paprikát és paradicsomot, illetve a lecsót, a fűszereket, rá- j 
hintjük a paprikát, végül beletesszük a húst, amit fedő alatt 
barnára futtatunk óvatosan, hogy a paprika meg ne égjen. 
Felengedjük kevés vízzel, és kuktában kb. 25 percig főzzük.
A fedő levétele után a levéből elpárolunk, de úgy, hogy 
azért maradjon rajta lé. A húst kiszedjük. Ezután egy jénai 
edényt vagy tepsit kikenünk a mártás zsírjával, lerakjuk be�
le a karikára vágott burgonyát, tetejére tesszük a húsdara�
bokat, leöntjük a mártással és a 2 dl tejföllel. Az egészet 
sütőben barnáspirosra átsütjük. Kitűnő, kiadós egytálétel. 
Adjunk hozzá bőségesen salátát.

BAROMFIFELDOLGOZÓ

VÁLLALATOK

TRÖSZTJE
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let a fiatal rendező, Iglódi István 
nagy érdeme.

N.: Szerintem is!
F.: Megütötte a fülemet a „pa�

pírt! gris” szó, amely — ha jól 
emlékszem — Moór szájából hang�
zik el, ele ugyanígy el hangozhat�
nék Paáléból is. S az egész, maró 
gúnnyal ábrázolt heppiend, hő�
seink alkoholmámoros összeülel- 
kezése eszmbe juttat bizonyos dol�
gokat, amelyekről sajnos gyakran 
hallhatunk az utóbbi években. A 
szélső jobb és a szélső bal, ame�
lyek elméletileg antagonisztikus 
ellentétben állnak, mennyire ta�
lálkoznak a gyakorlatban . . .

S.: Éppen ezért lenre jó, ha e 
darabot minél többen látnák. Azok 
a „döglött, aknák” talán nem is 
annyira döglöttek, veszélytelenek. 
Csak haszonnal járhat, ha a né�
zők vitáznak, többek között a 
párt szövetségi politikájáról, a két- 
prontos harcról. Sok elméleti kér�
dést lehetne tisztázni a kevésbé 
politizáló hajlamúnkkal is. Én 
mindenesetre azon leszek, hogv 
tőlünk minél többen megnézzék 
ezt az előadást. Már el is tervez�
tem: pinceklubunkban, főként a 
fiatalok bevonásával, vitát rende�
zünk róla.

F.: Kitűnő gondolat! Valóban, 
Kevés mostanában játszott darab�
ról mondható el: remekül szóra�
koztat, teH házakét vonz, ugyan�
akkor időszerű politikai mondani�
valót is tartalmaz, gondolatokat 
ébreszt, vitára serkent. Pedia: 
szerintem ez a mai színházművé�
szet **r-vik fontos hivatása. Kö�
szönjük Csurka Istvánnak!

G. SZABÓ LÁSZLÓ

Budapest ’71
100 éve annak, hogy meg�

jelent az első önálló magyar 
bélyegsor. A centenáriumot a 
posta és a Magyar Bélyeggyűj�
tők Országos Szövetsége nem�
zetközi kiállítással, és ünnep�
ségsorozattal köszönti. Palo�
tás Magda dr„ a postavezér�
igazgató helyettese és dr. 
Steiner László a MABEOSZ 
főtitkára sajtótájékoztatón 
mondotta el, hogy az ünnep�
ségsorozat szeptember 4—12 
között zajlik. Több helyült 
rendezik a kiállításokat, ame�
lyekre 45 ország neves gyűjtő�
je, köztiük 70 magyar nevezeti 
be gyűjteményével. A kiállí�
tás fővédnöke Losonczi Pál, a 
Magyar Népköztársaság Elnö�
ki Tanácsának elnöke. A posta 
programjában szerepel egy 
ballon, galamb és egy helikop�
ter postajárat indítása is.

— Milyen itt, a táborban? 
Hogy érzitek magatokat?

A kérdés a szántódi okta�
tási táborban hangzott el, s a 
választ tizenhárom fiú és leány 
kórusa adta: Ragyogóan! Nagy 
a lelkesedés, egyetértés. Ám 
senki ne csodálja! E tábor ap�
ró faházaiban összesen nyolc�
vanhármán laknak. Egy hétre 
jöttek ide, fejenként — 103 fo�
rintért.

— Igen, csak az egy hét rém 
rövid — vág közbe a 19 éves 
Palkovics Rozália, Székesfe�
hérvár 1. sz. hivatalból.

— Négyszemélyes faházak�
ban lakunk, ez ideális — teszi 
hozzá Tölyhi Mária a Bp. 70- 
esből.

Mint mondják: jól válasz�
totta meg a posta ezt a helyet, 
mert Szántód olcsó. Ha szó�
rakozni akarnak, tíz-tizenöt 
perc alatt Földváron vannak. 
Van három csónakjuk. (Igaz, 
egyik-másik ereszti a vizet!) 
Hiányolják a kispályát — de 
végül, mindent egybevetve: 
sugároznak, ragyognak, bar�
nák, kipihentek, s tudják, hogy 
mibe kerül ez a szakszerve�
zetnek, hisz abból a százhá�
rom forintból ily pompás hét 
aligha jönne ki. A posta ke�
vés intézkedésével arat ilyen 
osztatlan sikert. De essék szó 
másról is: Megtaláltátok-e he�

lyeteket a postán? Szavaznak: 
heten arra, hogy jól érzik ma�
gukat, hatan ellene. Az indok:

— Ez attól függ — magya�
rázza „igen” szavazatát Pal�
kovics Rozália HTI-ből —, 
hogy valaki szereti-e a mun�
kát. Jók a kollégáim, jól ér�
zem magam.

Véleményéhez csatlakozik

Nagy-György Erzsi és Ágos�
ton Pisla (a Bp. 112-esből). 
Van, aki elmondja, hogy azért 
jó, mert szeret motorozni. A

műszerész: az írógépes szintén 
érdekes, változatos, sokfélét, 
sok mindent láthat. Nemes 
Eidia így nyilatkozik:

— Sokat tanultam, az utal�
ványátírás érdekes!

Árvái Pál, aki szinte korel�
nök a maga 26 évével. A Hely�
köziben dolgozik: Nem szavaz�
tam igennel. A kérdés szub�
jektív oldala: szeretem-e a
munkát? Erre igent mondok! 
De a dolog objektív része: a 
postán sok minden nincs úgy 
kialakítva, ahogy kellene. Ah�
hoz, hogy jobban meg tudják 
fogni az embereket, a társa�
dalmi szerveknek jobban ösz- 
sze kellene fogniuk. A szociá�
lis körülmények sem valami 
jók.

— Ehhez még annyit — így 
Szabolcsi Pista a HTI-ből —, 
csak azt támogatják a tovább�
tanulásban. aki postás szakra 
kéri magát. Pedig az automa�
tizálási szakra vágyom . ..

— Természetes, hogy a pos�
ta először magára gondol — 
vág vissza Palkovics Rozália. 
— Más a probléma, hogy aki 
a segédtisztit elvégzi, annak 
négy évig kell várnia, közben 
mindent elfelejt. Egyébként a 
levelező gimiben tanulok.

üj témáról beszél Galambos 
Gyuszl, a Javítóüzem Páva ut�

cai telepéről: Kellene néhány 
asztali lámpa, amellyel jobban 
láthatnák a javítandó írógé�

peket. A válasz: nincs rá ke�
ret . . .

— Helye válogatja — egé�
szíti ki a székesfehérvári kis�
lány. — Én bizalmihelyettes 
vagyok, ha jönnek hozzám,

' megpróbálom elintézni. Ez 
függ a vezetőtől, meg a szak- 
szervezeti tisztségviselőtől.

— Éppen ez a nehéz — 
mondja Nagy-György Erzsi —: 
olyan ember kell, akit fent is, 
lent is elfogadnak.

Ezután nagy a disputa: egye�
sek szerint a „ne szólj szám, 
nem fáj fejem” elv igaz, má�
sok szerint ez a hiba. Az el�
lentábor azzal érvel, hogy 
minden a szakszervezeti tiszt�
ségviselők gerincességétől, a 
helyi vezetők gondolkodás- 
módjától függ. Márpedig ren�
des ember mindenütt akad, s 
az sem bizonyos, hogy a dol�
gozónak mindig, mindenütt 
igaza van.

A fiatalok nem csupán a sze�
mélyes sérelmek dolgán mor�
fondíroznak, bántja őket, hogy 
a Páva utcában tizennégyük- 
nek sincs fürdőjük, egy ötlite�
res vízmelegítő kézmosójá�

ban mosakodnak. Itt kerül 
szóba ismét a mozgalmi szer�
vek felelőssége. Sok helyen 
nincs meg a hivatali négyszög, 
a KISZ-t visszaszorítják, nem 
tartják a fiatalokat érettnek 
arra, hogy a döntésekbe bele�
szólhassanak. Másfelől — is�
mét csak Székesfehérvárott — 
a KISZ mindenütt ott van, a 
részesedésben, jutalmazásban 
kikérik véleményét.

Ha nem is általános a fiúk 
és a lányok véleménye, de 
figyelmeztetnek: az ifjúság�
nak mindig és mindenütt 
megvan a véleménye, s ezt is�
merni kell. (F. A.)

EUROPA KÖNYVKIADÓ:
Egy népszerű sorozat, a Mo�
dern Könyvtár figyelmet ér�
demlő jubilálását köszöntjük, 
ugyanis Joseph Heller: Meg�
bombáztuk New Havent című 
könyve e sorozat 200. kötete. 
Kevés kezdeményezés vallhat 
a könyvkiadásban magáénak 
ily nagy sikert. A cím mögött 
egy repülős témával foglalko�
zó színdarab rejlik. A szerző 
segítségére, sajnos, a realitás 
sietett: ma már a hadviselés 
„tisztességes” polgári foglalko�
zás lett, s jól beleilleszkedik 
az amerikai hétköznapi élet�
be. A sorozat másik köteté�
nek. Jurij Scserbak: Fejezetek 
Jaropil város krónikájából cí�
mű könyvének témája: tudo�
mányos. Humoros stílusa pe�
dig megfelel az olvasó ízlésé�
nek.

Borisz Paszternák: Luvers 
gyermekkora című könyvében 
tulajdonképpen önmagáról 
vall költői prózában. Carpen-  
tier: Földi királyság című
könyve főszereplői: francia
kalózok, vadorzók, rabszolgák, 
a történelem híres figurái. 
Sinclair Lewis: Dodsworth cí�
mű regénye a szerző legolva�
sottabb művei közé tartozik, 
az amerikai létforma értéke�
sebb oldalát mutatja be. Bel-  
lonci: Lucrezia Borgia című 
történelmi regényének fősze�
replőjét ismerjük. Az író női 
szemmel sommázza Lucrezia 
életét, aki a szabad és becsü�
letes életre vágyott, de álszent 
kora szabta meg kalandos 
életét.

A Szép asszonyok egy gaz�
dag házban című regény a 
közelmúltban már megjelent a 
Világirodalom Remekei című 
sorozatban, de szétkapkodták, 
s most ismét kapható. Octavio 
Paz: Fekete sugarak című
lírai gyűjteményével mutatko�
zik be a neves mexikói köl�
tő.

Lenin: Állam és forradalom 
című művében a nagy forra�
dalmár első ízben -endszerez- 
te az államról szóló marxi ta�
nítást. Napjainkban is idősze�
rű e téma.

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ:
Váci Mihály: Százhúszat verő 
szív című versgyűjteménye be�
illik egy szomorú búcsúzónak. 
A tragikusan, gyorsan elhunyt 
harcos humanista, szocialista 
költő könyvéhez előszót Ily- 
lyés Gyula írt. Emlékezésként 
vallja: nemzedéktársai közt
tán a legtöbben olvasták és 
szavalták verseit.

Veres Péter: Szárszó című 
művében egy kristálytiszta 
ember, művész. „Péter bácsi” 
kerül még közelebb a szívünk�
höz. A maga nevében egyedül�
álló embert Illyés Gyula a ra�
vatalnál így búcsúztatta: 
„Lángelmét temetünk . . .”

Ivan Katajev: Találkozás
című kisregénygyűjteménye 
elénk tárja a húszas és har�
mincas évek szovjet világát, 
ismert problémáival, s bátran 
szól korának konfliktusairól. 
Mándy Iván: Egy ember ál�
ma című könyve mindenki 
számára szórakoztató és el�
gondolkodtató olvasmány: Zá�
por» Ferenc: Rozsda című re�
gényének főhőse a Könyv cí�
mét becenévként viseli. Mai 
fiatalok konfliktusokkal teli 
mindennapjai bontakoznak ki.

A Körkép ’71 hagyományai�
hoz híven, az ünnepi könyv�
héten jelent meg. Sajnos, a 
nagv érdeklődéssel várt kötet 
ismét hamarosan elfogyott. 
Nem kellene nagyobb pél�
dányszámban kiadni? Egyéb�
ként a legrangosabb írók. így 
többek között Csurka István, 
Dérv Tibor, Szabó Pál. Urban 
Ernő. Moldova Györgyi Palotai 
Boris, Jókai Anna. Karinthy 
Ferenc stb. műveit olvashat�
juk. A Rivalda 69—70 cím 
alatt megjelent kötetre már 
nem áll az előbbi panasz. A 
legsikerültebb színdarabok ke�
rültek a kötetbe. Fejes Endre: 
Kéktiszta szerelem. Németh 
László: Az írás ördöge, Ka�

rinthy Ferenc: Gellérthegyi
álmok, Szakonyi Károly: 
Adáshiba című színdarabok.

GONDOLAT KÖNYVKI�
ADÓ: A Magyar humanisták 
levelei, XV—XVI. század cí�
mű könyv az újkori modern 
műveltség hajnalának, a rene�
szánsz és a humanista iroda�
lom első magyarországi évszá�
zadának íróitól tartalmaz vá�
logatást. Gál György Sándor: 
Amerikai rapszódia (Gersh�
win élete) című regénye, a vi�
lághírű zeneszerző életéből ki�
derül: ifjúsága küzdelmes
volt, és nagyon sok buktatón 
át érte el a sikert. Elsperh 
Huxley: E fényes eldorádó a 
déli ég alatt című ausztráliai 
útinapló a szerző huszonkette�
dik műve. Gyermekkorát Ke�
nyában töltötte, majd később 
Angliában, Amerikában újság- 
íróskodott. Az olvasó szinte ott 
érzi magát a távoli földrészen, 
s látja a nagyvárosok nyüzs�
gését. a távoli vidék magá�
nyát, az egyszerű emberek 
küzdelmét. Scott: A déli sark�
vidéken című könyvében a 
népszerű kapitány első kuta- 
tóútjáról ad számot, amelyet 
1901—1904 között vezetett a 
Déli-sarkra.

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ:
Lenin összes műveinek kilen�
cedik kötete, az 1904. július 
és az 1905. március közötti 
műveket tartalmazza. Ez idő�
szakban robbant ki az első 
orosz polgári demokratikus 
forradalom. Feltárul az a hő�
si harc. amelvet a bolsevikok. 
Leninnel az élükön folytattak 
a munkásosztály forradalmi, 
marxista pártiának megerősí�
téséért. A Marx—Enaels mű�
vei című második kötet az 
1844. szeptembere és 1846. feb�
ruárja között írott munkákat 
foglalja magában. Az első 
írásban mindketten bírálják

az ifjú hegeliánusok szubjek- 
tivista nézeteit és Hegel idea�
lista filozófiáját.

Békés Rezső: Mit akar a 
mai szociáldemokrácia? című 
könyve kérdőjeles címére ad 
a szerző választ aktuális fris�
seséggel. Földest Tamás: A
megismerhetőség modern prob�
lémái című műve újszerűén 
közelíti meg a marxista filo�
zófia egyik fontos területét.

Mark Lane: Amerikaiak el�
mondják című könyve olyan 
koronatanúkkal leplezi le a 
vietnami gyilkos amerikai ag�
ressziót, akiknek maguknak is 
véres a kezük. Borisz Guszev: 
Három órával hajnal előtt cí�
mű kisregénye egy szovjet hír�
szerzőcsoport hősiességéről 
szól. Wolfgang Schreyer: A 
sárga cápa című könyve egy 
dominikai gerillacsoport izgal�
mas kalandjairól szól.

TÁNCSICS KÖNYVKIADÓ:
Fehér Klára—Nemes László: 
Hozzál nekem kengurut című 
útikönyve a szerzőpár világ 
körüli útjának érdekes doku�
mentuma. Tuulikki Jantumen: 
Dióbélország című könyv szer�
zője finn tanítónő, aki hosszú 
időt töltött Dél-Aírikában. Be�
mutatja az ottani őslakók, a 
busmanok életét, kultúráját,

CORVINA KIADÓ: Paul
Cézanne levelei című könyv 
elénk tárja a klasszikus mű�
vész személyiségét, életét, küz�
delmeit. amelyek nagv hatás�
sal voltak a modern művészet 
kialakulására.

Balaton című útikönyv tér�
képekkel. fotókkal illusztrálva 
mutatja be a magyar tengert 
és környékét. Lőrinczy 
György: Sopron című könvv a 
nagv múltú városnak állít 
emléket azzal, hogy művészi 
fotókkal mutatja be a rómaiak 
által alapított várost. Voit 
Pál: Aj. egri minorita temp�
lom című füzet a Műemléke�
ink sorozat legúiabbia. fény�
képekkel gazdagon illusztrál- '

(B. Gy.)



Vasárnap az Egres sy úton
A Balaton „sarkában", Al�

mádiban, a postásüdüiőben 
jártam, évek múltán ismét. 
Ami feltűnt: a Széchenyi sé�
tányról nyíló kapu mellől el�
tűnt a kedvesen pirosló posta�
láda. Ügy érzem, mintha mes�
terségünk címere tűnt volna 
el. Jó lenne visszatenni! A 
gyönyörű park talán még 
szebb, mint évekkel ezelőtt. 
A pálmák még a budapesti 
növénykertben sem vallaná- 
nak szégyent. Minden zöldell, 
virágzik. Az idény harmadik 
turnusának beutaltjai érkez�
nek, szinte óránként — ki vo�
naton, ki autón. Mint valami 
fogadóbizottsági elnök áll a 
vártán Per észté gi Jenő, az 
üdülő gondnoka. Jönnek a 
postások Pécsről. Sopronból, 
Győrből, Miskolcról, Buda�
pestről, egyszóval a szélrózsa 
minden irányából. A személy�
zet is csaknem teljesen új. S 
valljuk be, nehéz idény elé 
néznek, mert a létszámból még 
néhányan hiányzanak. Ezért is 
mondotta a gondnok a szezon 
kezdetén: „Fogják meg egy�
más kezét, így összefogva, 
egymást megbecsülve, segítve 
tegyük kellemessé a pihenni 
vágyó postás dolgozóknak az 
itt töltött két hetet. . .” A 
konyha mindenesetre teljes 
erőbedobással „harcra” készen. 
Mert nemcsak a beutalt 120 
postásnak, hanem a környék 
kisebb üdülőinek (Budapesti 
Postaigazgatóság, Munkaügyi 
Minisztérium, KHI, POTI, 
Soproni Postaigazgatóság stb.) 
kosztoltatásáról is nekik kell 
gondoskodniuk. Apropó, lét�
szám. Dudáiról, a Bakony vi�
dékérői, a fővárosból tevődik

össze az üdülő személyzete. 
Érdeklődünk a nyersanyag- 
ellátásról.

— Azzal semmi hiba! Töb�
bek között a Pápai Húsipari 
Vállalat, a Sárvári Baromfi- 
feldolgozó Vállalat közvetle�
nül ide hozza a friss, kitűnő 
minőségű árut — jelenti ki 
büszkeséggel telve — hozzá�
teszem: nem minden ok nél�
kül — a gondnok.

Miközben beszél, elismerően 
tekintgetek körös-körül, s 
mintha szememből olvasná ki. 
Tájékoztat:

— Ugye szépek vagyunk? 
Éppen tegnap pakolt össze a 
PÉKÜ-brigád Slezálc István 
vezetésével. Hetekig festettek, 
mázoltak, korszerűsítették a 
mosodát, a vasalóhelyiséget, 
még szalonnasütőt is készítet�
tek az üdülők részére., Csak 
dicsérni tudom őket.

A balatoni riviérán — 
amely ugyan nem vetélkedik 
méreteiben például Siófokkal, 
de patináival, otthonos köz�
vetlenségével feltétlenül, sőt... 
— szóval másoktól hallottam, 
hogy Peresztegi Jenő, aki az 
idén először vezeti e postás�
üdülőt, nagyon, de nagyon sze�
reti az embereket. S e megál�
lapítást egy közelmúlt példá�
jával illusztrálták. Június 4-én 
hirtelen jégesős vihar tá�
madt, amikor is a gondnok 
gyors létszám „leltárt” csinált, 
s kiderült; 12-en a nyílt stran�
don rekedtek. Gyors mentő�
expedíciót szervezett, saját 
személygépkocsijával és a ren�
delkezésre álló postakocsival 
robogtak a strandra. Nemcsak 
a postásokat mentették ki a 
viharból. . .  A búesúesten a

beutaltak meghatódottan kö�
szöntek el tőle. Érdekes mó�
don vadászik a vidám, szelle�
mes emberekre. így fedezte 
fel a Zuglói Távbeszélő Üzem 
dolgozóját. Rózsa Sándort. 
Egy este őt, nevezte ki játék�
mesternek. Rózsa Sándor egy 
házaspárt kötélbilincsbe „vert”, 
s elővett egy üveg pezsgőt, 
mondván; ha ki tudják magu�
kat szabadítani, megihatják. 
Rózsa Sándor itta meg.

Megfigyeltem, hogy az új 
beutaltak közül szinte kivéte�
les tisztelettel foglalkozik egy 
asszonnyal. Kiderült, hogy szó 
sincs valamiféle protekcióról, 
a tisztelet egy nyolcgyermekes, 
mostanában özveggyé lett, a 
HTI interurbán-kapcsolójában 
dolgozó asszonynak szól. Há�
rom gyermekével kapott be�
utalót ide. Bizonyos vagyok, az 
üdülő személyzete mindent 
megtesz azért, hogy a 14 napot 
kellemessé tegye a nyolcgyer�
mekes özvegy számára. De a 
HTI szakszervezeti bizottsága 
is jó helyre adta a beutalót. . .

Este van, a beutaltak már 
elfoglalták a szobákat, ismer�
kednek, van aki sakkozik, van 
aki a rexasztalon akarja 
ügyességét bizonyítani, mások 
a televízió műsorát nézik vagy 
barátkoznak az ugyanezen a 
napon érkezett csehszlovák 
postás szaktársakkal. Az előző 
turnusban az NDK-ból üdül�
tek itt, a következőkben még 
Olaszországból jövő postások 
is eltöltenek néhány napot 
szép üdülőnkben. Új barátsá�
gok szövődnek. . .

Jó pihenést, ragyogó napsü�
tést, minél többet!

Bérces György

JOG! TANÁCSADÁS
A házassági bontóperek 

egyik legégetőbb kérdése: me�
lyik házastárs maradjon a 
közös lakásban. A kérdés ren�
dezésére az alábbi bírói gya�
korlat alakult ki: Ha a lakás 
további közös használata le�
hetetlenné vált, de a lakás 
terjedelmére, beosztására te�
kintettel az elkülönített hasz�
nálat lehetséges, a bíróság a 
lakás elkülönített használatát 
rendeli el.

Ha a lakás elkülönített 
használatára — akár adottsá�
gánál fogva, akár valamelyik 
házastárs magatartása foly�
tán — nincs lehetőség, a bíró�
ság az eset összes körülmé�
nyeit, különösen a családvé�
delmet figyelembe véve dönti 
el: a közös lakás bérlete mely 
félt illeti, A távozásra kötele�
zett házastársnak indokolt 
esetben kárpótlást ítélhet meg 
a bíróság. Ha azonban a há�
zastárs idéz elő olyan helyze�
tet, aminek következtében a 
további közös lakáshasználat 
lehetetlen, részére nem ítélhe�
tő kárpótlás.

A házastársak magatartásá�
nak tehát komoly a jelentősé�
ge a lakáshasználat rendezé�
sénél. Ha ugyanis valamelyik 
házastárs összeférhetetlen, tü�
relmetlen, a közös lakásban 
való élést lehetetlenné tevő 
magatartást tanúsít, az elkülö�
nített lakáshasználatot nem 
lehet elrendelni még akkor 
sem, ha erre egyébként lehe�
tőség volna. Ha pedig az egyik 
házastárs italozása, durva 
bánásmódja miatt hagyja el 
a másik házastárs a közös la�
kást, az ,nem ' biztosíthat 
előnyt az otthon maradónak.

dr. Pikó Adrienne

HAJRÁ BVSC!
Mostanában a Postás SE aszta�

liteniszezői, Zugló másik jelentős 
egyesületének, a BVSC asztalite�
nisz ferficsapatának szurkolnak, 
ugyanis június 26-án Athénben 
játsszák a Vásár Városok Kupa 
döntőjét. A fennálló VVK-szabá- 
lyok értelmében — akárcsak a 
Bajnokcsapatok Európa Kupájá�
ban — a gj'őztes ország csapata 
a következő évben jogosult orszá�
ga egy másik csapatát „magával 
vinni”, a  Magyar Asztalitenisz 
Szövetség úgy döntött: amennyi�
ben a BVSC győz, úgy a VVK so- 
ronkövetkező tornáján a Postás 
SE férficsapata indulhat.

Klampárék már egy kis nem�
zetközi bemelegitőt is tartottak. 
Becsben, az osztrák szakszervezeti 
sportmozgalom egyik kiváló 
együttese, az ASKÖ Wien ellen 
léptek a zöld asztal mellé, és 10:6 
arányú győzelmet arattak. Hajrá 
BVSC!

(V—)

Vasárnap, a kora nyári nap mar 
perzsel az Egressy úti Postás SE 
sporttelepén, amely tisztán, a já�
tékokra előkészítve várja a ver�
senyzőket. A legfrissebbek a vi�
dékiek, a szolnoki tekézők és pé�
csi lányok.

Amilyen szép, korszerű a teke- 
csarnok, olyan nehezen közelíthe�
tő meg. Immár három éve bete�
metetten árok húzódik a tekézők 
otthona előtt. A sporttelep majda�
ni fűtőberendezéseinek csövei hú�
zódnak az árokban. A tekeesar- 
nok előtt szénkupac, földhányások, 
építkezési anyagok halmocskái. A 
csarnokban tapasztalható jó han�
gulat viszont kárpótol a leinti zűr�
zavarért. Már csattognak a ledön�
tött bábuk az erőteljesen elguri-

Gyalogiósikerek
Rekkenő volt a hőség május 

22-én Budapest gyalogló egyéni és 
csapatbajnokságán. A 25 induló 
egyharmada, 8 versenyző távköz�
ben feladta a küzdelmet. A Pos�
tás SE megfiatalodott csapatai a 
20 kilométeres távon, jeleskedtek 
a csapatversenyben is, amit bizo�
nyít, hogy a PSE I. csapata —• 
Havasi, Csermendi, Tóth S. össze�
állításban — Budapest-bajnokságot 
nyert. A II. csapat — amelybéh 
Dinesz, Vörös és Bakos B. ka�
pott helyet — ugyancsak értékes, 
negyedik helyezést ért el. Egyéni�
leg Havasi versenyzett a legered�
ményesebben.

A fiatalok is beleilleszkedtek a 
csapatba, amit a Budapest-baj- 
nokság eredményei is bizonyíta�
nak. Sárközi Kálmán ifjúsági gya�
logló elérte 10 kilométeren az 
aranyjelvényes szintet. Ugyan�
csak teljesítette a fiatal postás 
atléták közül a magasugró Ke- 
repeszki Éva is az aranyjelvényes 
szintet. A legfiatalabb atléták, a 
serdülők csapatbajnokságban áll�
tak helyt. (v—)
aaBBESSSSESHT

Sportoló hivatal
Miskolc 1. postahivatal kollektí�

vája jóvoltából, no és Pásztor Ká�
roly sportfelelős közreműködésé�
vel örvendetesen fellendült a he�
lyi sportélet. A közelmúltban két�
szer három fős csapattal neveztek 
be a város társadalmi szervei ál�
tal rendezett „Arany kerék” ke�
rékpárversenyre. A férfi felnőttek 
és a serdülők mind az egyéniben, 
mind a csapatban az első helye�
zést szerezték meg', s értékes tisz�
teletdíjakat kaptak.

A kerékpárosok felnőttcsapata: 
Kormos Gyula, Csohány Zoltán, 
Pásztor Károly. A serdülőcsapat: 
Marsaiké Zoltán és István, Faze�
kas László.

Május 17-én Oláh József, a hi�
vatal I. osztályú sakkozója, szi�
multán versenyt adott. Egyedül 
Nagy Lászlónak sikerült őt le�
győznie. Izgalmas csatában ma�
radt alul Calina Viktor és Gár- 
dos Emil.

Üzemi bajnokság
Az asztaliteníszezők, a tekézők 

és a női röplabdázók üzemi baj�
nokságának tavaszi fordulója jú�
nius elején fejeződött be. Min�
den osztályban komoly versengés 
folyt a tavaszi hónapokban, ennek 
megfelelően a bajnoki táblázatok 
is szorosak. Nehéz volna megjó�
solni a tavaszi idény végén: mely 
csapatok harcolják ki az 1971. 
üzemi bajnoki címet.

Talán csak a tekézők I. osztálya 
a kivétel, ahol az Alközpont I. 27 
ponttal vezet a 20 pontos Jármű- 
télep és a 19 pontos Szakszervezet 
előtt. A II. osztályban viszont már 
szoros a verseny: 1. HALEP 23, 2. 
Alközpont II. 22, 3. BHÜ 22, 1.
Kábelépítés 21 ponttal.

Az asztaliteníszezők férfi I, osz�
tályában az AJközpoiit-TIG I., és 
az Alközpont-Kábel között nagy a 
küzdelem. Őszig az Alközpont- 
TIG I. egy ponttal vezetett, de a 
két listavezető mögött szorosan 
sorakozik a Bp. 78-as, a HTI Sze�
relő I. és az Erzsébet I. A me�
zőny kiseken súlyozott, mert a Bp. 
3-as, a Lipót és a Bp. 70-es is 
szorgalmas pontgyűjtő, a  II- osz�
tályban a HTI Szerelő II. és az 
Erzsébet II. 13—13 ponttal vezet, 
mögöttük a HTI Gócerősítőnek és 
a Teréz üzemnek egvarám 12—12 
pontba van. A III. osztálvban az 
Alköznont-TIG II- is csak egy, il�
letve két pont előnvt tudott sze�
rezni a Lágymányos I., iúetve a 
HTI Szerelő Tíl-mul szemben. A 
IV. osztályban a HALÉP a PESH 
XI-vel vív küzdelmet.

A női I. osztályban az Erzsébet, 
a II. osztályban a Kábé-igazga*óság 
végzett tavasszal az első helyen. 
Mögöttük azonban, l ponttal lé�
nia ríidva. a KHi I., illetve a HTI 
KISZ sorakozik.

A női röplabdázók mezőnyében 
a PG!\ maradt tavasszal veretlen, 
viszont 9 ponttal, egv vereséggel 
mégis a PSZSZI fordult elsőnek. 
Ennek magvaráza*a. ho**v a 
egv mérkőzéssel kevesebbet lát�
szott. A Bp . 72-es és a Zug1ó-*>Ir*T 
az élmezőnyhöz tartozik, mérsé�
keltebben szerepeit a K^T. a BIT- 
VIG és a Bp. 62-es. A Bp . 70-est 
viszont sorozatos távolmaradásért 
törölték.

Három törlésre volt szükség (Bo. 
Igazgatóság, Bo. 62 és POFÜ) a 
sakkozók mezőnyében is. A ver�
seny különösen a II. osztálvban 
vendszertelen. Az i. osztálvban a 
1SV, pontos Bo. 78-as bajnoksá�
gában legfeUebb a 14 Pontos 
Krisztina szólhat bele. A II. osz�
tályban az Alközpont első helyét 
aligha veszélyeztetik.

Érdekes, izeralmas. helyenként 
színvonalas küzdelmek és szórós 
eredmények férni el zik a labdarú�
gó üzemi bajnokságot mind a 
négv osztályban. Június végén — 
lammk zárta után — feleződött be 
a kisnálvás foci tavaszi idénye.

I. osztály: i. Aliznom -t t g  í10>, 
2. Járműtelep I. (10). 3. RTV Igaz�
gatóság (101. — TI. osztály: 1. Bp . 
78 (12), 2. HTI Inter (111. 3. Teréz 
tl(». — ITC. osztály? 1. Bo. 72 (10). 
2. KTH II. (91. 3. HTt Góc (81. 4. 
TmtT 181. — IV. osztálv: 1. KÖZ- 
oonti Kábel 021. 2. Járműtelep
IV. (9), 3. Anvagszertár (9i.

Igen szoros nagv küzdelem 
minden osztályba« a bainokf of-
mért, a jó helyezésekért, (v—j)

tott golyók. - nyomán. Az NB n- 
ben idén igen jól szereplő postá�
sok edzbmérközést játszanak a 
szolnoki Gyulai SE honvédségi 
csapattal.

— Egyik fiatal versenyzőnk 
Márkus Kálmán Szolnokon telje�
síti honvédelmi szolgálatát — 
mondja Szakái József, játékosed�
ző. — Jól együtt van csapatunk, 
csoportunkban az első helyen 
állunk. Igaz, tavasszal vereséget 
szenvedtünk Szegeden és Debre�
cenben, de ősszel ez a két erős 
ellenfelünk Budapestre jön. Ha a 
hazai pályán vissza tudunk vágni 
akkor talán az NB I. sem távoli 
remény . ..

A tekézők évek óta tartó gond�
ját, az utánpótlás hiányát még 
mindig érzi a szakosztály. Arra a 
kérdésünkre, hogy az üzemi baj�
nokságban szereplő versenyzők 
közül nem tudnának-e néhányat 
a versenysportban is használni, 
meglepő, sajnos igaz választ ka�
punk:

— Jó néhány ilyen képességű 
tekéző szerepel üzemi csapataink�
ban. Sajnos, nem írják alá az 
igazolást, mert vasárnapjaikat nem 
akarják feláldozni.

N agy k ü z d e le m  a  h á ló n á l
A főépület öltözőiből piros me�

zes lányok, kék mezes labdarúgók 
tűnnek fel- A Pécsi Vörös Meteor 
NB Il-es női röplabdázói és a Sal�
gótarjáni öblösüveggyár NB Ill-as 
labdarúgói készülnek játékra pos�
tás csapatai ellen.

— Fontos mérkőzésünk a pé�
csiek elleni —, mondja Palágyi 
Győző, a női röplabdaszakosztály 
vezetője —, ha megnyerjük, fel�
kerülünk az élcsoportba, a ne�
gyedik helyre. A pécsi lányok jó 
formában vannak. Legutóbb két 
meglepő győzelmet arattak.

A szakosztályvezetőtől, valamint 
beszélgetésbe bekapcsolódó Wels 
Zoltán edzőtől a szakosztály hely�
zete felől érdeklődünk.

— Voltak és vannak problé�
máink, amelyek a női szakosztá�
lyoknál általában, nem ismeretle�
nek — hangzik a válasz. — Erő�
sítésünk a vártnál gyengébben si�
került. Például leigazoltuk az NB 
i-es Díjbeszedőtől Budai Ritát. A 
Tudakozó és Névsorszerkesztő Hi�
vatal vezetője is támogatja a 
szakosztályt. Rita jó állást ka�
pott. Játszani azonban nem akar. 
Döntöttünk: Ritát kizárjak a
szakosztályból!

Szerencsére, a saját nevelésű 
fiatalok jobban szeretik a spor�
tot, az egyesületet, mint egy 
..menő” sportoló. Brandt Erika, 
Németh Erzsi, Kiss Györgyi és a

VÍZSZINTES: 1. Két szak- 
szervezeti könyv egyike, Fo�
lyóágy. 13. Időhatározó. 15. 
Lecsuk. 16. Az okos teszi. 17. 
Erdei állatok. 20. Taszíta. 21. 
Belép. 22. Parányi állatka. 24. 
Számnév jelzőként használt 
alakja. 25. Fordítva: a sas jel�
zője is lehet. 26. Keleti állam 
régi neve (—’). 28. Kicsinyítő�
képző. 29. ZOS. 30. Ijed. 32. 
Francia arany. 33. Középen a 
hízás. 34. Kettős. 35. A ga�
bonaféle. 37. Élet. 39. TL. 41. 
A hatalmas. 43. Azonos betűk. 
44. SET. 46. Azonos a vízszintes 
35-tel. 47. A téli sport. 48. Át�
látszik. 50. ULA. 51. . . .  van, az 
a tiéd is. 52. Madár. 54. A hó�
görgeteg. 56. Becézett fiú. 58. 
Odahajít.

FÜGGŐLEGES: 2. KM 3.
Tömítés. 4. Idehívat. 5. .Fő�
nök”. 6. Közel-keleti állam. 7. 
Távirati hang. 8. ÁME. 9. Kí�
vül. 10. Szerszámok 11. Rési 
fiúk. 14. A másik könyv. 18. 
Traktor. 19. Az ötlet. 22. Az?
23. Munka. 26 Rengeteg por�
téka. 27. Bátorkodás. 30. Ókori 
város első és utolsó szótasja.
31. Harag — latinul. 36 Be- 
40. Lerakott. 42 Fogadó. 43. 
szé'e. 38 Eovfajta érzékelés? 
Spárga. 45 Elviselte. 47. Név�
más, ragozva. 49. Fordítva: az

többi' fiatal vagy rutinba játékos 
a csapatkapitány Balázs Katalin
vezetésével bemutatta, bogy kell 
küzdeni egy igazi sportolónak 
egyesülete színeiért. Pedig Balázs 
Kati nem is ..igazi” postás, a 
Felvonógyár dolgozója. A pécsiek 
elleni hatalmas küzdelemben is 
• példamutató lelkesedéssel vezette 
3:2-es győzelemre csapatát.

Új sz e le k  a  „ te k n ő b e n "
Mialatt Palágyi Győző szakosz�

tályvezetővel es Wels Zoltán ed�
zővel a női röplabdaszakosztály 
dolgairól beszélgettünk, a két 
csapat játékosai fáradtan keres�
tek menedéket a hűvös öltözőben. 
A szurkolok között látható Vár- 
konyi László —, a régi labdarúgó 
és asztaliteniszezö, a Bp. Postás 
asztaliteniEzezőinek vezetö-edzo- 
je is — a bajnoki címért a Bp. 
Postással késhegyig menő harcban 
álló ÉPGEP vezérigazgatója tár�
saságában. Várkonyit többen is 
faggatják, hogy Klampár miért 
nem utazott a jugoszláviai Za- 
darba, az asztaliteniszezők első 
hivatalos európai ranglistaverse�
nyére. Várkonyi szokott őszinte�
ségével felel:

— Egyszerű az ok. A fiatal já�
tékos másfél éve szakadatlanul 
versenyez. Most elfáradt. Magam 
is helyeslem, hogy Tibi egy ki�
csit „lazít”. Egy versenyző, külö�
nösen a Klampárhoz hasonló, 
korú fiatal nem gép!

A „teknőben", a két dombol�
dal közötti üdezöld futballpályán 
a postás fiúk az első 45 pereben 
kicsit borzolják szurkolóik idegeit. 
Nem megy a góllövés, pedig lel�
kesen küzd a csapat. Egy szur�
koló mondja: Oj szelek fújdogál- 
nak a teknőben.

Az ,,új szelek” a második fél�
időben hamarosan megrezegtetik a 
keményen védekező tarjániak ha�
lóját. Igaz, hogy Iglói 11-esből 
rúgta a vezető gólt. de azért e? 
is jöl jön. Nemsokára Angel- 
mayer „Buci” dupláz rá, majd 
az utolsó percben Iglói újabb gól�
ja állítja be a 3:0~ás- végered�
ményt, amelyről később kiderült: 
a Bp. Postás vezető helyét visz- 
szaszerezte. mert a vetélytárs 
ÉPGEP az EMTK ellén pontot 
vesztett, öt fordulóval a bajnok�
ság befejezése előtt tehát a Bp. 
Postás csapata vezetett az NB III. 
Eszakközép csoportjában egy 
ponttal.

A szurkolók, a játékosok las�
san hazafelé Indulnak. Mozgalmas 
vasárnap délelőttöt töltöttek el 
az Egressy úton.

VEDRES JÓZSEF

elektromos feszültség egysége.
51. Miskolc hegye. 53. ÉKÉ. 
55. Költőnk. 57. AAAAAAA.

Beküldő: vízszintes 1., füg �
gőleges 14. Beküldési határidő: 
július 15.

Az előző számunkban közölt 
keresztrejtvény helyes megfej�
tése: vízszintes 1.: az új bér�
rendszer, függőleges 15.: A
családanyák. 21. Munkaidő�
csökkentés. 25. A bürokrácia.

Könyvjutalmat nyertek: 
Nagy Éva (Budapest), Szabó 
Sándorné (Ózd). Sámóczi Er�
zsébet (Debrecen). Illyés Ju�
lianna (Szigetszentmiklós) és 
Dús István (Orosháza).

POSTAS DOLGOZO

a Postások szakszervezetinek 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Bérces György 

Szerkesztőség: Budapest,
XIV, Cházár András utca IS, 

Telefon: 428—477
Xtí.dja a Népszava Lapkiadó Vál�

lalat Budapest, VII., Rákóczi sít 
Felelős kiadó: Gábor Márton, ! 

a Népszava Lapkiadó Vállalát 
igazgatója.

Terjeszti a Postások Szakszervezete 
Szikra Lapnyomda. Budapest

Postás Panni leveíe:

A B IZONYÍTVÁNY
A bizonyítvány egy kicsit a szülő érdemjegyeit is 

tükrözi. Hogyan segítette otthon gyermeke tanulását? 
Hogyan működött együtt az iskolával? Volt- e nyugal�
mas légkör otthon a tanulásra? Kapott- e a gyerek segít�
séget a tanulásban, ha a szülő az ellenörzőkömjvből ar�
ról értesült, hogy valamelyik tantárgyból rosszul áll? S 
a kérdések összegezését: kapott- e elég szeretetet?

Ebbői ered minden, a bizonyítvány mérlegelése is. 
A gyengébb képességű gyerek több támogatást igényel 
és az esetleges gyenge bizonyítvány legyen figyelmezte�
tő a szülőnek is: többet és nagyobb szeretettel kell tö�
rődnie gyermekével. Van olyan szülő, aki akkor is meg�
szidja gyermekét, ha jó a bizonyítvány, de egy- két tized�
del rosszabb, mint a legutóbbi. Nem jó ez a harc a ti�
zedekért.

A szülőnek mindig és mindenben gyermeke mellett 
kell állnia! Abban is, hogy rossz bizonyítványát a jövő 
iskolai évben legyen ereje kijavítani! A szülőnek soha�
sem szabad kimondania a súlyos ítéletet: Rajtad már 
nem lehet segíteni, belőled sohasem lesz rendes em�
ber! Ez komoly következményekkel járó nevelési hiba, 
s a gyerek teljesen elveszíti önbizalmát.

Az első lépés a rossz bizonyítvány kijavításához: a 
szünidőben több időt kel fordítani a tanulásra és felké�
szülni az elkövetkezendő évre. Ebben kell a gyermeket 
szeretettel segíteni.

Bokányi Feri úgy tett, mintha tovább rúgná a labdást, aztán 
villámgyorsan eléje lépett, s a levegőben lendülő másik lábá�
val továbbtolta, majd csodálatos ruganyossággal szöktette csa�
tár-társait. A labda pattogott lábról, lábra, s berepült a célba, 
— a kapuba. Győzelem! 1990-ben a Hungária csapata győzött. 
Milyen jellem is Bokányi Feri? Hűséges marad-e egyesületé�
hez, vagy visszautasítja a különböző csábító ajánlatokat? A Ba- 
latonkömyéki fiú csupán 14 esztendős és már futballcsillag. 
Állítom, izgalmas fantasztikus sportregény Tari János: Pettyes- 
labda a világkupában c. könyve.

Jurasich Gerzson a tengerjáró nagy hajók egykori kapitánya 
gyemiekekből összeállt expedíciójával vágott neki a nádasok 
világának. Megismerik a különös ősvilág rejtelmeit. Takáts 
Gyula: Vitorlás a berken c, ifjúsági regénye nagyszerű szóra�
kozást nyújt 12 éven felülieknek.

Ki volt Abafi, a török ellenes harcok és a lovagi párbajok 
hőse? Jósika Miklós: Abafi c. romantikus történetéből meg- 
1 fjük.

I. Al. Brätescu- Voinesti: A fürjfióka c. mesekönyv főszerep�
lője Afrikából érkezett vissza hazájába. Amikor kipihente ma�
gát, fészket rakott, s rendre tojta a tojásokat, majd kikeltette, 
s nevelgette fiókáit, akik bizony sok veszélyen mennek' át 
Ilyen és hasonló meséket találtok a könyvben. Ki az a Félel�
metes, a Nehézkes, a Vérszomjas, a Játékos, a Szorgalmas, a 
Tömzsi, az Ugróbajnok, a Cammogó, a Mitugrálsz, no és a Ké�
nyelmes és a Mókás? Megtudhatjátok Majtényi Erik: A raj�
zos vidám állattan című verses mesekönyvéből.

Hegedűs András: Legkedvesebb íróim c. könyve nagyszerű 
író-művészeket mutat be, olyanokat, mint Cervantes, Ander, 
sen, Dickens, Verne, Kipling, Gorkij, Jack London, Jókai Mór, 
Mikszáth, Gárdonyi, Móra, Karinthy Frigyes, Tamási Áron, 
Majtényi Zoltán: Utolsó ítélet c. könyve Michelangelóval a 
minden művészek legnagyobbikának, a szobrászat, festészet, 
építészet, és költészet mesterének életét írja meg. Jaroslav 
Fograr: Sündisznó a kertben c. könyv szerzője mestere annak, 
hogy hogyan kell lángra lobbantam a serdülő fiúk képzeletét 
A regény főszereplői izgalmas kalandok részesei. (b—)
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Hű LAKÁS AZ ELÖPAIAK UTCÁBAN
■— i,Lakás!.. . Lakás!... Lakás!** Egy részi etf el-

mérés alkalmával megállapították; ez a téma váltja 
ki a legnagyobb érdeklődést az emberek körében a 
Helyközi Távbeszélő Igazgatóságon is.

Ismeretesek azok az eredmények, amelyet a párt- 
é s  a kormányhatározatok nyomán társadalmunk a 
lakásépítkezés területén elért, valamint azok az erő�
feszítések, amelyeket szakszervezetünk javaslatára 
a vezérigazgatóság tett a gondok enyhítése érdeké�
ben. Lapunk hasábjain többször beszámoltunk a  
Tárogató úti, a Budakeszi és Kuruclesi úti építke�
zésről, valamint azokról a kölcsönökről, amelyeket 
sok száz dolgozó vehetett igénybe. Egyed Ernővel, 
a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság szakszervezeti 
tanácsának titkárával beszélgettünk, kitűnt, hogy a 
HTI dolgozóinak is elevenébe vág e kérdés.

— Sokuknak már csak vágott! — mondta Egyed 
Ernő — ugyanis már csak múlt időben beszélnek 
lakásproblémájukról. Akik 1969-ben vették igénybe 
a vezérigazgatóság által felajánlott kölcsönt, s vág�
tak neki az építkezésnek, azok már be is költöztek, 
mások az év végéig szintén elfoglalják lakásukat a 
XI. kerületi Élőpatak utcában épülő házakban.

— Hány család problémáit oldotta meg az akció?
— 1969-ben 470 ezer forint kölcsönalap állt a ren�

delkezésünkre. Rövid határidő alatt kellett össze�
gyűjteni azokat az igénylőket, akik a feltételekkel, 
az ötéves munkaviszonnyal, megtakarított 70 ezer 
forint körüli összeggel rendelkeztek és a  szociális 
körülményeik indokolttá tették, hogy ily módon la�
káshoz juthassanak. Az akció bevált, sőt a  társa�
dalmi szervek jó információs tevékenységének hatá�
sára a dolgozók körében népszerűvé vált. így 1970- 
ben 3 millió 600 ezer forint kölcsönre nyújtottak be 
igényt. 22 család kapott 1 millió 800 ezer forint köl�
csönt házépítéshez. Az összeg 20 és 100 ezer forint 
között mozgott. Ezt nemcsak a budapesti, hanem a 
vidéki dolgozók is igénybe vették. A másik 1 millió 
800 ezer forintot azok kapták, akik társasház-építesi 
akcióban vettek részt. 15 család k a p o tt  120 ezer fo �
r i n t  kölcsönt. Ezt csak b u d a p e s tie k  ig é n y e lh e tte k .

— Hogyan történt a  tá r s a s h á z é p íté s  sze rv ezése?
— A szervezésen állt vagy bukott a lehetőség. Na�

gyon sokat vállalt magára az igazgatóság. Egy jo�
gász például hosszú ideig csak a szerződések meg�
kötésével, realizálásával foglalkozott. Kapcsolatba 
léptünk az EGSZI építővállalattal, építőanyag be�
szerzésére és munkaerő-kapacitás biztosítására vál�
lalkoztunk. Együtt dolgoztak az illetékes osztályaink 
a szakszervezettel, a vezérigazgatósággal. E közös 
erőfeszítésnek az eredménye a felépülő 40 lakás.

— Hát nem 15?

— N em , ö ssz e se n  .40! Ugyanis nemcsak a HTI dol�
gozói kapnak lakást az Élőpatak utcai kolónián, ha�
nem más postaszervek alkalmazottai is. Csak mi 
voltunk a legjobban érdekeltek, így természetsze�
rűen nekünk kellett vállalni a szervezés oroszlán- 
részét.

— Mi van még hátra a beköltözésig?
— Már a sorsolás is megtörtént! Az emberek azt 

is tudják, hogy ki kinek a szomszédja. Tudomá�
sunk szerint már cserék is történtek. Idős emeleti 
lakásba cserélt földszinti fiatallal. Most már csak 
az építkezésre való felügyelet munkája hárul ránk.

— Milyenek a tapasztalatok?
— Nagyon lényegesek — mondja a szakszervezeti 

tanács titkára. — Elsősorban jelentős: lakáshoz jut�
tatunk olyan kispénzű embereket, akik egyedileg e 
problémájukat egyáltalán, vagy csak a távoli jö�
vőben tudnák megoldani, összefogásra van szük�
ség. Társadalmi, gazdasági és hivatali összefogásra. 
A mozgalmi szerveknek, a szakszervezetnek csakúgy 
mint a hivatal gazdasági szervezetének fel kell Is�
mernie a lehetőségeit; mindazt, amit a lakásügy 
érdekében tehet.

— Meg kell osztani a feladatokat!
— Igen! A vezérigazgatóság biztosítsa a kölcsön- 

alapot, a szakszervezet végezze el a felmérést, s az 
igazságnak megfelelően döntsön, a hivatal pedig se�
gítse az építkezést saját erőforrásainak felhasználá�
sával. Ügy érzem, a lakásépítési akció bevált, to�
vább kell folytatni!

— Mik a kilátások?
— Tudomásom szerint a következő évben nem in�

dul társasházépítkezés. Nagy kár! A rendelkezé�
sünkre álló információ szerint volna jelentkező bő�
ven. Ennek az akciónak ugyanis társadalmi vonat�
kozásokban is volt sikere. Elsősorban az, hogy cél�
tudatosabbá tette az embereket. Nem szabad abba�
hagyni!

— Postás körökben nagy visszhangja van az ak�
ciónak! Szinte mindenki tud és beszél róla. A fia�
talok ebben látják a jövőt, a családalapítás zálogát. 
Sőt az idősebb dolgozók is lelkesednek érte és vál�
lalják az új lakással járó plusz terheket. Azok ju�
tottak korszerű lakáshoz, akik megérdemelték, akik�
nek az akció valóban döntő segítség, — mondotta 
végezetül Egyed Ernő.

„Lakás!  Lakás! . . . Lakás!»» A dicséretes ak�
ció lehetővé tette, hogy ez a szó ne kétségbeesett 
igenjeként, hanem megvalósult lehetőségként han�
gozzék el a  dolgozók részéről.

M arto n  I s tv á n

Tervezéstől — átadásig
Ügy tartják számon, mint 

a szakma és a város egyik 
legimpozánsabb épületét, mint 
a negyedik ötéves terv leg�
korszerűbb létesítményét. A 
nyolcszintes, modern kivi�
telű, pécsi távíró- és telefon-

központ a régi postapalota 
mögött épül közel félmilliár�
dos beruházással. Egy fej�
lődő nagyiparral rendelkező, 
de egyben nagy múltú város 
vérkeringésének lesz a bázi�
sa.

— Rangjának megfelelően 
értékeljük mi is — mondja 
Varga Sándor a Területi Szak- 
szervezeti Tanács titkára. — 
Szeretnénk, ha minden vo�
natkozásban megfelelne a kö�
vetelményeknek, így az ott 
dolgozók munkakörülménye, 
szociális ellátottsága is kielé�
gítené az igényeket Ezért már 
a tervezését is nagy figye�
lemmel kísérték az illetéke�
seik. Tekintettel, hogy ez köz�
ponti beruházás, így a bu�
dapesti tervezővállalattal a 
szakszervezetünk központja 
dolgozott együtt. Viszont 
ránk hárul a kivitelezés 
szemmel tartása. Szerintem 
a szociális létesítmények épí�
tése rendben van. . .

Személyesen győződtünk 
meg a titkár szavainak igazá�
ról. Kísérőnk, Csete Károly, a 
szakszervezeti tanács (munka�
védelmi felügyelője, sorra 
mutatta meg az épület minden 
szintjén pihenöhelyiségeket, a 
fürdőket, zuhanyozókat, mel�
lékhelyiségeket.

— A munkát építés közben 
is ellenőrizzük. Amennyiben 
valami problémánk, kifogá�
sunk adódik, konzultálunk a 
kivitelezőkkel. Ami még a 
munkakörülmények javulás 
sához tartozik — jegyezte meg 
a munkavédelmi felügyelő — 
az, hogy necsak azoknak ja�
vuljon a helyzetük, akik itt 
dolgoznak, hanem azoké is, 
akik a régi épületben marad�
nak. Hiszen nagyobb lesz a 
hely, zsúfoltság nélküli szociá�
lis helyiségek állnak rendel�
kezésünkre. Tervbe vettük egy 
800 fős étterem kialakítását és 
egy kultúrterem létesítését is. 
Mindez közel 500 dolgozót 
érint.

— Az új épületbe költözés 
határideje?

— A szerelési munkálatok 
folynak, év végére befejezik 
a munkát!

Viszontlátásra 1972 elején 
Pécsett (—n—n)

A kétarcú felderítő
A naivnak tűnő ifjú kato�

na Igencsak meglepődött, ami�
kor a szovjet kémelháritó 
központ megbízottja felkeres�
te. Véletlenül ugyanis na�
gyon haisonlít egy bizonyos 
Petrovra. akit a náci kém�
szolgálat szervezett be. A ná�
ci kém ugyanis nyomtalanul 
eltűnt. E szituáció alkalmas 
arra, hogy a szovjetek beépít�
sék az ál Petrovot a fasiszta 
kémhálózatba. A felderítőből 
lett tiszt elvállalja a felada�
tot. Kiderül: nem is olyan 
naiv, mint amilyennek látszik. 
Beépül a moszkvai—német 
követségbe, s izgalmas kalan�
dok során segít megmenteni a 
szovjet hadititkokat.
Tipikus kémfilmet rende�

zett Gennagyij Oloka.

A terv mérlege
Korábbam, már tájékozta�

tást adtunk arról, hogy a IV. 
ötéves tervben rendelkezésre 
álló beruházási összeg 3 szá�
zalékát. mintegy 242 millió 
forintot — a vezérigazgatóság 
és szakszervezetünk elnöksé�
gének megállapodása alapján
— szociális célokra fordítják.
A vezérigazgatóság beruházá�
si szakosztályán kapott tájé�
koztató szerint a 242 millió 
forintból az idén 31, jövőre 
53, 1973- ban 56, 1974- ben 59,
1975- ben pedig 43 millió forint 

felhasználásai tervezik.
Elkészült a szociális és kul�

turális beruházások kivitele�
zésének ütemezése is. Esze�
rint a PÉKÜ 250 személyes 
munkásszállásának építését 
még az idén elkezdik, s elő�
reláthatóan 1974- ben befeje�
zik, a soproni és pécsi mun�
kásszállót ez évben adják át. 
A miskolci munkásszálló át�
adási határideje viszont 1971 
helyett jövőre tolódik, mert az 
eredeti 100 fős tervet időköz�
ben kétszeres befogadóképes�
ségűre változtatták. A 250 fős 
férfi és a 150 fős női munkás-  
szállást a Budapest 100 Posta-  
hivatal telephelyén tervezik 
felépíteni. A vázlatterv az 
idén elkészül, a kivitelezési 
terv jövőre esedékes, míg az 
építkezés kezdését 1973- ban. 
befejezését 1975- ben rögzítet�
ték.

A Járműtelep 1500 fős öltö�
zőjének és 600 adagos kony�
hájának építését már el kel�
lett volna kezdeni, de az épí�
tőipar nem vállalkozott erre. 
Így a kezdés 1973- ra, a befe�
jezés 1974—75- re tolódik. Ez is 
csak úgy vált lehetővé, hogy 
a 23. sz. Építőipari Vállalat 
csupán a szerkezetek felhú�
zására kötött szerződést, a 
szakipari munkákat a posta 
saját keretében végzi. A Ja�
vítóüzem 1000 adagos kony�
hájának vázlattervét még az 
idén elkészítik, a kivitelezési 
terv pedig jövőre lesz kész. 
Az építkezést 1973—74- ben 
szeretnék lebonyolítani.

Hosszú vajúdás után az 
idén nyáron adják át a ró�
mai- parti hétvégi pihenőt. A 
kivitelezés elhúzódása nem 
kezelhető egyértelműen az 
építőipar mulasztásaként, mi�
vel az első szerződés megkö�
tése után még egy emelet 
ráépítését kértük. A beruhá�
zási szakosztály szerint a Pé�
csi Postaigazgatóság és a So�
mogy megyei Állami Építő�
ipari Vállalat aláírta a szer�
ződést a balatonfenyvesi új 
üdülő létesítésére. Kezdenek 
1971 októberében, befejezik 
1973 januárjában. Elkészült a 
mátraházi postahivatal és 
üdülő vázlatterve és költség-  
vetése. A balatonszabadi üdü�
lő bővítésének irányelveit a 
vezérigazgatóság üzemszer�
vezési szakosztálya 1971 októ�
beréig bocsátja a beruházási 
szakosztály rendelkezésére. A 
tervek elkészítése után a kez�
dés időpontja 1973, a befeje�
zés 1975. Ide tartozik még a 
SZOT- tal kooperációban ké�
szülő hévízi új 100 férőhelyes 
üdülő. A SZÓT elvállalta a 
tervezésével és kivitelezésé�
vel kapcsolatos feladatokat.

A posta IV. ötéves terve 
előirányozza, hogy 250 fővel 
kell bővíteni az óvodák befo�
gadóképességét. A tervek sze�
rint Budapesten — a város-  
rendezési elképzelések figye�
lembevételével — a X. kerü�
letben építenének egy 100 fé�
rőhelyes óvodát. Az átadás 
1975- ben várható.

A budapesti szakmunkás-  
képző iskolát — a nemrégiben 
történt megállapodás szerint
— Angyalföldön, a Tóth és a 
Dévai utca által határolt te�
rületen építik fel. A tervezési 
irányelvek még az idén elké�
szülnek. Az iskola átadása a 
terv utolsó évében várható.

A PSE tornacsarnokát a ki�
vitelezőnek már az elmúlt év�
ben át kellett volna adnia. A 
késés oka többek között az, 
hogy az építők — beszerzési 
nehézségek következtében — 
tölgyfa helyett kőrisfa par�
kettával burkolták a padlóza�
tot. amibe a beruházási szak�
osztály azzal a feltétellel 
egyezett bele. hogy a garan�
cia idejét növelik.

A IV. ötéves terv szociális 
és kulturális fejezete számos 
egyéb témát is tartalmaz. Ez 
alkalommal csupán azokat ra�
gadtuk ki belőlük, melyeknek 
előkészítésében az elmúlt hó�
napokban kézzelfogható intéz�
kedések történtek, (mocsári)
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A posta legjelentősebb építési részlege a 20 éves Épület-  
karbantartó Üzeme, vagy ismertebb néven a PÉKÜ, igyekszik 
létszámát és technikáját felülmúló mennyiségű munkát végezni 
— sikeresen! Jelvényük a postakürtben levő építőkalapács és 
malteroskanál igaz jelkép, még akkor is, ha a magasépítési | 
igényeknek kis hányadát elégítik ki. De szerepe így is jelen�
tős. A számos karbantartás mellett az elmúlt évben többek kö�
zött Rákoskerten, Győrieteken és Tasson építettek postahiva�
talt. Szegeden oktatási épületet adtak át szakoktatás céljaira, 
Tihanyban műszaki épület, a másik ismert balatoni üdülő�
helyen, Balatoniöldváron erősítő készült. Ideiglenes postahiva�
talt kapott Tyúkod és Mátészalka, folytatták a Budaörsi mun�
kásszállás építését.

A jelenlegi munkákról Molnár József műszaki vezető elv�
társsal beszélgettünk. Elsőként a másfél milliós értékű, szolgá�
lati lakással együtt épülő csepeli postahivatalt említette, majd 
Nyíregyházát, ahol távbeszélő központ épül. Pedig nem is ezek 
a legnagyobbak, mert tovább folyik a budaörsi munkásszálló 
építése is. E hónapban várható a hbsszú ideje késlekedő Római-  
parti postás üdülő és az ott működő 36- os hivatal átadása. •Ezt 
az objektumot a tekintélyes ÉVM 23- as vállalat húzta fel, a PE-  
KÜ csak éppen a késedelmek csökkentésére kapcsolódott a mun�
kába. Sajnos, technikájukat meghaladta a saját munkásszállá�
suk alapozása. Senki nem vállalkozott elvégzésére, ők pedig az 
új telephelyükkel együtt mihamarabb jobb munkakörülmények 
leözé akarnak kerülni. Valósznüleg a „huszonhármasok” húzzák 
fel megint e falakat, öle folytatják a válaszfalazást, szerelést.

Egy nagyon jó kezdeményezésről, illetve együttműködésről 
is hírt adott a főmérnök. Egy pécsi építési vállalat könnyű-  
szerkezeteket gyárt és összeszerel részükre, s ők fogják azok�
hoz is az aljazatot építeni és a befejező munkákat végezni. így 
beruházás nélkül jutnak elemgyártó üzemhez. Ha ez az együtt�
működés megvalósul, akkor a PEKU építési tevékenysége meg�
sokszorozódik. ^

De addig a siker legnagyobb része az embereken múlik, 
akik önfeláldozóan dolgoznak, építenek. Sikeres brigádokban 
nincs hiány az üzemben. Ha csak a kőműveseket említjük, ak�
kor is egy sort írhatok le: a Szálkái, Kenyö Károly, Tőzsér 
Emánuel, Bosnyák András, Kiss Károly, Kovács Antal vezette 
brigádok az üzem derékhadát képezik.

Felkerestük a háromszoros szocialista brigádot, amelynek 
vezetője Irházi Mihály. A 9 tagú együttes a budapesti 70- es 
postahivatalban dolgozott, s éppen Balatonalmádiba készül, 
hogy a nyár megérkezéséig megszépítse a népszerű, kedvelt 
üdülőt.

Irházi Mihály fiatalosan vékony férfi, bár haja erősen 
ezüstös. 12 éve dolgozik az üzemnél, s ez idő alatt kétszer kapta 
meg a Szakma Kiváló Dolgozója címet, nemrégiben pedig a 
kormánykitüntetést. Felettesei elmondották róla: munkáját
nem kell ellenőrizni, vagy figyelmeztetni a határidőre, a mun�
kavédelmi előírásainak betartására, a rendre. A brigád tagjai 
pedig azt „olvasták rá”, hogy szigorú, teljes képességet köve�
telő ember, mégis jól érzik magukat vele, mert a munkát nem�
csak megköveteli, de abban élenjáró is, kitűnő szakember.

— Szeretem ezt az üzemet, mert itt becsülik a munkást — 
mondotta a brigádvezető — én az elmúlt 12 év alatt még so�
hasem szóltam bérem miatt, jutalmat sem kértem. .4 vezetők 
tudják, hogy mennyit érek. Egyetlen egyszer sem volt keserű�
ségem a mellőzés miatt. Mindig megkaptam, ami járt nekem. 
A brigád tagjai sem panaszkodnak, mert a 2600—2700 számuk�
ra is megvan.

Aztán beszél családi házáról, családjáról, és szerelméről, 
amit hűtlenül elhagyott — a kerékpárról, ö  ugyanis hosszú 
időkön át válogatottként nyomta a pedált. Most már a sporttal 
semmi kapcsolata nincsen. Láttam rajta „könnyű lenne a Ka�
tit táncba vinni”, vagyis őt oktatóként megnyerni. S talán 
nemcsak kitűnő kőműves brigádvezetőként szolgálná tovább a 
postát, hanem hasonló sikerrel annak sportját is. — i — I
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Ö sszhang
De mondhatnám azt is, hogy 

demokratizmus! A Vezérigaz�
gatóság nagy tanácstermében 
párttitkárok, KISZ- titkárok, 
szakszervezeti tanács titkárok, 
osztályvezetők, szakosztályve�
zetők ülték körül az asztalo�
kat, s hallgatták Horn Dezső�
nek, a posta vezérigazgatójá�
nak, az általuk beküldött 39 
kérdésre adott válaszát. A 
kérdések zöme ismert problé�
máiéit feszegetett, s a válaszból 
kitűnt, a megoldás jó úton ha�
lad. A kollektív szerződés, a 
legutóbbi központi vezetőségi 
ülés légköre is azt bizonyítja: 
alkotó az összhang a szakszer�
vezet és a posta vezetése kö�
zött. Besenyei Miklós főtit�
kárunk is hozzászólt a témá�
hoz, s a kölcsönös felelősséget 
hangsúlyozta; akik nem tart�
ják be a „játékszabályokat”, 
azokat szigorúan felelősségre 
kell vonni.

.4 tanácskozás hasznosnak 
bizonyult. Jó dolog az ilyet) 
módszer! (bérces)

© A Balaton partján, a
nyári idényben a postának is 
állnia kell a sarat. Az érde�
kelt postaigazgatóságok több 
bélyeg-, levelezőlap- és újság�
árusító automatát szereltek 
fel, s megerősítették a hivata�
lok, távbeszélőközpontok lét�
számát.

•  Május 9-én, Zirc szom�
szédságában, Tündérmajorban, 
ünnepélyes keretek között, 60 
postásgyermek kezdte meg 
üdülését szakszervezetünk 
gyermeküdülőj ében.

•  Végre! Szakembereink 
június 10-én a svéd Ericsson 
cég képviselőitől átvették a 
Lágymányos telefonközpontot. 
Fokozatosan kapcsolják be a 
hálózatba az új előfizetőket.

•  A Magyar Nemzet egyik
cikke helyesli: az elenyésző
forgalmú kis postahivatalokat 
vasárnap tartsák zárva. •

•  Segélykérő telefonokat
szerelnek fel 2 kilométeren�
ként a balatoni autópálya két 
oldalán.

O Űj postaházak. A fővá�
ros XVII. kerülete kinőtte a 
postahivatalt, ezért Rákoske�
resztúron új hivatal építését 
tervezi. Szentmártonkátán még 
az idén megkezdik az új pos�
taház építését. Romhányban — 
ahol nagyon mostoha körül�
mények között dolgoztak — a 
közelmúltban adták át az új 
hivatalt.

T I B I
Kicsit aggódóan vizsgálódva 

szorítottam kezet szakszerve�
zetünk székházába érkező ked�
ves arcú Klampár Tibivel, de 
megnyugatott: felgyógyult és
kipihente magát a nagoyai 
világbajnokság után. Azért 
jött, mert a szerzett arany�
érem apropójából Besenyei 
Miklós főtitkárunk, dr. Csa�
nádi György közlekedés-  és 
postaügyi miniszter, illetve 
Horn Dezső miniszterhelyet�
tes jelenlétében fogadást adott 
az ifjú világbajnok és edzője, 
Várkonyi László tiszteletére.

Alig telt el néhány nap, és 
Tibi már New Yorkban állt 
asztal mellé, ahol is igen erős 
mezőnyben az egyéni világ-  és 
Európa- bajnokok előtt veret�
lenül nyerte a Vanderbilt-  
versenyt. Büszkék vagyunk 
rád, Tibi! (b—,)

•  Lassú a posta — Rio de
Janeiróban. A Rióban postá�
zott levelek kétharmada soha 
sem jut el a címzettekhez. A 
legnagyobb hivatalban 40—50 
fok melegben dolgoznak a 
postások.

•  A büntetett előéletű Rácz
László és társai nem kevesebb 
mint 60 utcai távbeszélőt tör�
tek fel, fosztottak ki. A ban�
da vezetője 6 év börtönbünte�
tést kapott.

Aktuális érdekességek
A „Tárolás (termékek foga�

dása, raktározása, megóvása) ’ 
c. könyv szerzői közgazdászok, 
mérnökök. A könyv témája a 
posta szempontjából is na�
gyon aktuális. Égető probléma 
a mi területünkön is a külön�
böző küldemények tárolása, 
raktározása, mozgatása, amely 
mind nehéz fizikai munkát 
igényel. Választ kapunk a 
raktárkapacitás fejlesztésére, 
tervezésére, a tárolandó anya�
gok megvédésére, a különböző 
anyagmozgató gépek, a szállí�
tószalag alkalmazására, a kézi 
mozgatású szállítóeszközök 
problémáira, a raktári ügyvi�
tel, nyilvántartás ellenőrzésé�
re stb.

A KRESZ-Vizsgaanyag” c. 
könyv magáért beszél. Min�
denesetre a járművezetői 
vizsgára készülőknek ajánljuk.

A „t 71” című összeállítás 
ez évi második kötete foglal�
kozik a Komputer témájával, 
azzal, hogy mi mindenre le�
ltet felhasználni korunk egyik 
legnagyobb találmányát. Meg�
tudjuk, hogy nagy kapacitású, 
koaxális távbeszélő-kábelt fék. 
tetnek le Birmingham és Kö- 
zép-Anglia között. (Műszaki 
Könyvkiadó.)

A magyar települések váro�
siasodásának megvalósítása 
körültekintő, szervezett mun�
kát igényel. Madarász Tibor: 
Városigazgatás és urbanizáció 
c. könyvéből kitűnik, hogy bi�
zony az ellátó szolgáltató fel�
adatok milyen fontos szerepet 
töltenek be. E vonatkozásban 
a Magyar Postát is közelről 
érinti a könyv témája, annál 
is inkább, mivel a jövőben ha�
tékonyabban együtt kell mű�
ködni a tanácsi szervekkel, 
hogy feladatainknak jobban 
megfelelhessünk.

Dr Johannes Thamm: vál�
lalati újratermelési model�
lek c. könyve igen érdekes, 
aktuális témával foglalkozik, 
így például az integrált adat- 
feldolgozás céljával, a válla�
lati irányítással, a tudomány 
és technika felhasználásával 
stb. Végül a szó szoros értel�
mében tömegeket érintő té�
máról szóló könyvet: „A la�

káselosztás és a lakbérek új 
rendszere” címűt ajánljuk 
minden különösebb kommen�
tár nélkül. (Közgazdasági 
Könyvkiadó)

Társadalmi munka
A tévé Fekete—Fehér, Igen 

—Nem vetélkedőjében a XI. 
kerületiek egy óvodát nyertek 
és mi már akkor elhatároztuk, 
hogy a felépülő óvoda távbe�
szélő-hálózatát társadalmi 
munkában építjük meg. Kap�
csolatba léptünk a tanáccsal, 
a tervezőirodával, akik nagy 
örömmel fogadták javaslatun�
kat. A tervdokumentációt meg�
kaptuk, mi Is készítettünk ter�
vet, s szabad szombatonként 
két szocialista KlSZ-brigád- 
dal elvégeztük a munkát. 
Mind a kerületi tanács, mind 
az igazgatóság elismerően kö�
szönte meg e tettünket.

Horányi Csaba

Brigadélet
Tetszetős és tartalmas a Bri�

gádélet 4-es száma. Érdekes 
tudósítás jelent meg például a 
Közlekedési Szakszervezet szo�
cialista brigád vezetőinek ta�
nácskozásáról, ahol is megvi�
tatták a gondokat, s azt, hogy 
a közlekedés biztonságát, kul�
turáltságát hogyan akarják 
növelni. Egy riport arról szá�
mol be, hogy a Láng-gépgyári 
szocialista Drigádok körében 
elterjedt a tanulási láz.

Figyelmet érdemlő az egyik 
ORION-gvári szocialista bri�
gád vezetőjének válaszcikke a 
Kortárs 1970. decemberi szá�
mában megjelent írására A 
Kortárs cikke ugyanis azt 
állítja, bizonyos tudományos 
kutatások azt bizonyítják, 
hogy a szocialista brigádmoz�
galom általában formális, s ez 
áll a munkavállalásokra is. Az 
ORION-gyári brigádvezető a 
cikk íróját felvilágosítja téve�
déséről.
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