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A P O S T Á S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  L A P J A

Nagy Imre, a  helyi postahi�
vatal vezetője m a m ár férfia�
sán bevallja: sok álm atlan é j�
szaka előzte meg a külterületi 
kézbesítők hagyományos m ód�
szerének megreformálását. 
M árpedig a külterületeken élő 
lakosság postai igényeit is 
mindenképpen ki kell elégíte�
ni. Ha másképp nem  megy, új 
módszerek bevezetésével. A 
kéthavi gyakorlat kedvező ta �
pasztalatai u tán  nyugodtan 
telnek el a hivatalvezető é j�
szakái.

Demeter Sándor külterületi 
kézbesítő vezette terepjáró  ko�
csiba ültem, s nekivágtunk a 
határnak.

Öt járás helyett 18 támpont

A korábbi öt járásban  18 
tám ponton szerelték fel a ta �
nyavilág lakóinak közös pos�
taládáit. Mindenki megkapta 
hozzá a sa ját kulcsát. Demeter 
Sándor alig töltötte be a 18. 
életévét, és m áris nagy szak�
mai m últtal rendelkezik: öt
évig ró tta  gyalog, m ajd kerék�
párra l a tanyákat. O tt ül a vo�
lánnál, s hátul a .,m inihiva�
ta l”.

Gyalog valam ennyien sok�
sok kilom étert te ttek  meg az 
ú tta lan  utakon, hidegben és 
tűző nappn.

Micsoda különbség: napi
száz kilom étert kocsikázni,

vagy gyalog, kerékpárnyereg�
ben cipelni a  táskát! A kézbe�
sítő elégedett, m ert a  korábbi 
ezerötszáz helyett m ár az első 
hónapban kettőezer- ötszázat 
ta lá lt fizetéskor a borítékban.

A hetes tám ponton Ágoston 
Lajosné kam asz fiával együtt 
v árt bennünket.

— Őszintén szólva — m ond�
ja  Ágostonná —, nekünk jó ez 
az új módszer, így m indennap 
pontosan, időben kapjuk  meg 
a postát. Ez nagyon fontos, 
m ert több újságot fizetünk elő. 
és nem  mindegy, hogy időben 
kapjuk - e  m egvagy sem. V ár�
tam  „Sándorkát”, hogy tegnap 
m egtalálta - e a szekrényben az 
újságelőfizetési pénzt. A lottót 
is itt vesszük.

Továbbm entünk, de Fehér 
Kálmán, a 7/90- es számú le �
vélszekrény tulajdonosa in te�
get: á tad ja az újság - előfizetési 
d íjat, no meg az ilyenkor szo�
kásos újévi jókívánságokat. — 
Szerencsés u ta t! — m ondja 
Fehér Kálm án, aki a Búzaka�
lász Tsz traktorosa. Mi pedig 
gyúrjuk m agunk alá a kilom é�
tereket. A Búzakalász Szövet�
kezet gépműhelye melletti 
tám ponton Tóth Petem é  ad �
m inisztrátor átveszi a postát, 
s állatgondozójuk hírlap - előfi�
zetési d íjá t ad ja  át. Szívesen 
válaszol:

Bevált a kézbesítési rend�
szer, m ert a tanyai lakosság a

szekrényét mindig m egtalálja, 
és a szám ára kedvező időben 
tud ja  az t üríteni. Ha például 
korábban a  gyalogos vagy a 
kerékpáros kézbesítő nem  ta �
lá lt odahaza senkit, akkor 
szomszédok h íján  nem hagy�
hatta  ott a fontosabb külde�
ményt.

Találkozás a lakossággal

Demeter Sándor megjósolta: 
Turgonyban sokan várják . S 
valóban a központi gócon — 
közvetlenül a szövetkezet ve�
gyesboltja előtti levélszek�
rényeknél — vagy harm incán 
álldogáltak. Akár az órájukat 
is a posta érkezéséhez igazít�
hatnák. M ire az asszonyok a 
boltban befejezik napi vásár�
lásaikat, addigra m ár egymás 
u tán  intézhetik el a postással 
dolgaikat. .

Török István, a Bűzakalász 
Tsz dolgozója köszönti elsőnek 
a postást.

— M ert ide két kilom éterre 
lakom, és bizony korábban 
csak ritkán  lá ttam  élő postást. 
Nem is csodálom, m ert ősszel 
és télen nem  könnyű a tanyá�
ra  kijutni. így nem gondolhat�
tam  újság - előfizetésre sem. 
Sokan azt m ondják: nem jó ez 
a központi szekrényrendszer. 
Én mondom, ne hallgassanak 
rájuk, m ert nagyon is jó. Ne�
kem elhihetik!

Együtt a szakszervezet
Tudósítás a z  elnökség üléséről

Gazda Zoltánná, a bolt ve�
zetője ugyancsak illetékes a 
nyilatkozatra:

— Én, kérem, még a déli, 
nyitvatartási időt is m egvál�
toztattam  azért, hogy a postás 
és a lakosság közötti összhan�
got erősítsem. Tudom, aki ide 
jön, és m egvárja a postát, az 
egyben a vásárlást is elintézi. 
Tehát két legyet ü t egy csa�
pásra. Tessék megnézni, hogy 
milyen jó dolog látni, csak�
nem  m indenki újságot szoron�
gat a kezében. Régen lakom 
itt, neveltem  a  gyermekem, 
most katonatiszt. Bizony, am i�
kor iskolába járt, szerettünk 
volna mi is sok ú jságra előfi�
zetni, de há t akkor nem  érke�
zett meg időben.

Csizmadia Lászlóné szb - tit -  
kár: A hivatal vezetésével
együtt izgatottan v ártuk  az 
első tapasztalatokat. Sikerült! 
A régi kézbesítés fárasztó és 
elavult, s bizony, alkalm as em�
bert m ár nemigen lehete tt ta �
lálni. Jav u lt a kézbesítők 
m unkakörülm énye is. Fűtött 
terep járó  kocsiban dacolnak 
még a  hófúvással is.

Abrankó Endre

Kuruclesi út 8/B
Novemberben beköltöztek! 

A  január elejei estén így m in�
den ablak világos. Hatalmas 
erkély m indegyik előtt, s 
szemben a János- hegy. Szép  
ház, vonzó környezet.

Vaalm ivel előbb ' érkeztem , 
m in t Kiss László, a Postások 
Szakszervezete munkatársa, a 
lakások, illetve az itt lakók 
patrónusa. Még egyszer körbe�
sétálok, a bejárati ajtó m ellett 
kilenc csengő. K ilenc boldog 
lakástulajdonos. C ímük: Ku -  
ruclesi ú t 8 B. Kiss Lászlóval 
becsöngetünk a  földszinten  
Makai Tiborékhoz.

— Jöjjenek csak beljebb! — 
invitál a szívélyes férfihang.

M it is lehet egy vadonatúj 
lakásról írni? Rend és tiszta�
ság? M indez kevés ahhoz, 
hogy a tényeket tökéletesen  
fedje. A z  előszoba tágas, ra�
gyog a parketta.

— Hát, hogyan történt?
Ügy m ent m inden, m in t a

karil<acsapás — válaszol Ma-  
lcai Tibor. — 1969 végén vásá�
roltuk a telket 40 ezerért. Ez 
volt az első pénz, am it le fize t�
tünk. 1970 szeptem berében vo�
nultak fe l az építők, és egy év 
m úlva költöztünk . . .

— A  további költségek, f i �
zetni valók?

Makai Tibor alapos ember, 
előkeresi a dokum entum okat. 
— Eléggé hihetetlen, de két 
év alatt csaknem 140 ezer fo �
rintot fize ttünk k i . . .

— M ennyi a kölcsöntarto�
zás?

— 120 ezer forin tta l tarto�
zunk a postának és 68 ezerrel 
az OTP - nek. Persze, a tarto�
zásunk jóval több. A z  előbb 
em lített 140 ezerben családi 
kölcsönök is benne foglaltat�
nak . . .

— M indegy! — jegyzi meg 
csillogó szem mel Makainé. — 
Itt vagyunk és ez a fontos!

— Nemcsak szép, de nincse�
n ek  visszamaradt hibák, tö�
kéletes a fűtés, a könyhafel-  
szerelés. Elégedett vagyok!

— Valóban sikeres ép ítke�

zés volt — bólint Kiss László.
— Köszönhető a  Budapesti 
Postaigazgatóság támogatásá�
nak, s a lakók aktív  közrem ű�
ködésének.

— M ilyen az óvoda- , iskola�
helyzet a környéken?

— A  kislánnyal semm i 
probléma  — feleli az asszony�
ka. — <5 már iskolás és fe l�
ve tték  a Labanc utcai általá�
nosba. A z ötéves kisfiám m al 
több a baj! Manapság Buda�
pesten óvodát találni?! De 
van már megoldás! A  Gorkij 
fasorban elkészült a posta 200 
fős óvodája. Oda jár majd!

— Kicsit messze van!
— A  posta jóvoltából busz-  

szal hozzák - v iszik őket.
A  földszinten egy m ásik tí�

pusú lakásban élnek Szűcs 
Lajosék. A m ikor rá juk kopog�
tunk, kettesben ünnepelték az 
asszonyka névnapját.

— Igen, m ég ketten  va�
gyunk  — mosolyodik a fiatal-  
asszony —, de a gyerekszoba  
már k é s z . . .

— A zelő tt hol lakták?
— M amámnál — feleli Sűcs-  

né. — Jól m egfértünk, de hát 
egyszer csak el kell kezdeni 
az önálló életet.

— Elégedettek?
— Igen!
— S m ivel nem?
— A z  egész háznak hiány�

zik  a telefon.
— Remény?
— Egyelőre nem  sok.
— Pedig, de szép lenne . . .

— teszi hozzá lelkesen a fia �
talasszonyka. — T íz évig sem �
m i más kívánságom nem len�
n e . . .  Esküszöm!

Kiss László mosolyog a „tü�
relm etlen fiatalokon’’. — A d �
dig talán nem  kell v á rn iu k . . .

A z első em eleten Sárfi Ist-  
vánék laknak. M egjegyezték 
jól a napot: 1971. október 29-  
én költöztek.

— Azóta vagyunk boldogok
— m ondja Sárfi Istvánná. — 
A kollégáim a 70- es hivatalnál 
m indennap m egjegyzik: „Ro�

hansz a szép palotádba.” Va�
lóban palota ez — ugye?

Sárfiné leoltja a villanyt a 
nagyszobában és az erkély�
ablakhoz invitál m inket:  — 
N ézzék ezt a gyönyörű kilá�
tást, nézzék a fákat! S m i�
lyen gyönyörű lesz m indez ta�
vasszal . , .

— S m it fize tnek m ind �
ezért havonta?

— 700 fo rin t m egy el lakás�
ra. Persze, lesz még költség. 
Tartalékolni kell a nagyobb 
kiadásokra, javításokra is.

— Honnan költöztek ide?
—-  Egy nagyon pici, beton -  

padlós szükséglakásból, ahol 
télen fáztunk, nyáron m ele�
günk volt. K islányom csak 
az ágyában tudott játszani.

U tunk végpontja a m ásodik 
emelet. Dr. Fejes Béla és csa�
ládja.

— Hát? — em lékszik vissza 
a hőskorra — alapító tagja 
vagyok a kis lakásközösségnek. 
1969. október közepén dugtuk  
össze a fe jü n ke t a szakszerve�
zetben. A ztán alkudoztunk a 
telekre, m ajd két hónapig. 
Szerződéseket fogalm aztunk  
és változta ttunk több ízben. 
Terveket tanulm ányoztunk,

m ajd fu tkároztunk építő�
anyagért, betongerendáért, ab�
lakkeretért.

— A  legnagyobb segítség a 
postai, kam atm entes kölcsön. 
Jelentős ezután a m űszaki tá�
mogatás. Dejczö Gábor, a B u�
dapesti Postaigazgatóság veze�
tő je lehetővé tette, hogy a 
m űszaki ellenőrzést kolléga, 
Csutorás József végezze. Me�
net közben is az igazgatóság 
patronált m inket. Ne fe led�
kezzünk meg dr. Csányi La�
josnak, az igazgatóság veze�
tőhelyettesének a segítségéről 
sem. De a krónika végére még 
tartogatok valamit.

— M inden szavát jegyezzük.
— A  terv és az elképzelés, a 

segítségadás módozatai terén a 
szakszervezetnek köszönhet�
jü k  a legtöbbet. Tulajdonkép�
pen azt, hogy ú j lakásunk van, 
és nem  is aká rm ilyen . . .

A m ikor lefelé bandukolunk, 
Kiss László ennyit mond hal�
kan: Legközelebb a Petzvál
utcai házban találkozhatunk, 
ha a postai támogatással épülő 
lakások krónikáját pontosan 
akarjuk vezetni. Ügy hiszem, 
áprilisban oda is beköltöznek.

(marton)

Történelem!
A forradalm i népi bizottsá�

gok jelentősége, szerepe a  né�
pi dem okratikus á talakulás�
ban olyan téma, am ely m ár 
régen foglalkoztatja a  felsza�
badulás u táni korszak kutatóit. 
A nagy érdeklődés oka: a je �
lentős szerep, am elyet a b i�
zottságok a-  forradalm i á ta la �
kulásban betöltötték. Az üzemi 
bizottságok különösen fontos 
küldetést teljesítettek; tevé�
kenységükön keresztül valósult 
meg a tőkés term elés m unká�
sok á ltal történő ellenőrzése, 
de a romok eltakarításában, a 
term elés m egindításában is el�
évülhetetlen érdem eket szerez�
tek. E tém ával foglalkozik

Rdcz János: Az üzemi bizott�
ságok, a  m agyar népi dem ok�
ratikus átalakításban (1944— 
1948) c. m onográfiája. A 
könyvben kihangsúlyozottak a 
m unkásellenőrzés elm életi és 
gyakorlati kérdései, a  szerve�
zett dolgozók forradalm i ön-  
tevékenysége a  m unkásosztály 
vezető szerepének gyakorlati 
megvalósulása, az üzemi b i�
zottságok pártirányítása, sze�
repük a  term elés m egindításá�
ban, a  politikai harcokban stb. 
A szerző vázolja azokat a  té �
nyezőket is, am elyek az üzemi 
bizottságok megszűnéséhez, il�
letve átalakulásához vezettek 
(Akadémiai Kiadó).

Előtérben a munkahelyi tém ák
M inden em bernek van valam i szenvedélye. S ha az azonos 

szenvedélyek közül ketten összetalálkoznak, sőt barátságot is 
kötnek, akkor bizony, sokszor kerül szóba szenvedélyük tá r�
gya. A Postás Dolgozó kivágott cikkeivel tudom bizonyítani, 
hogy ha m unkakapcsolataink folytán találkozom Kiss Ernővel, 
a  miskolci terü leti tanácstitkárral, akkor m inden esetben szó�
ba kerülnek „közös vesszőparipáink”, az agitáció és propagan�
da időszerű kérdései. Most a Területi Szakszervezeti Tanács 
m últ évi m unkájáról szóló jelentése szolgáltatta az alkalm at. 
Az egyébként is tartalm as értékelésnek nem  kevesebb, m in t 
nyolc oldala foglalkozik e fontos m unkaterülettel.

— Nem véletlenül! — jegyezte meg Kiss Ernő. — A SZOT 
elnökségének nagy horderejű határozata a szakszervezeti agi�
táció jelenlegi helyzetéről és továbbfejlesztéséről lehetőségeket 
adott arra, hogy módszeresebben értékeljünk, és távlati célja�
inknak megfelelően határozzuk meg feladatainkat.

— H allhatnék az  értékelésről valam i összefoglalást?
Kiss Ernő mosolyog: — A nyolc oldal a tömör összefogla�

l á s . . .

— De most a sajtópropagandában is já rtas  szakember fo�
galmazzon, figyelembe véve azokat az újságolvasó rétegeket, 
am elyek nem  szeretnek, hosszú fejtegetéseket tanulmányozni.

— Rendben van! — mondja. — Az elm últ évben nagym ér�
tékben javult a Területi Szakszervezeti Tanács oktató, nevelő, 
agitációs és propaganda m unkája. Lépést tud tunk  ta rtan i az 
időszerű feladatokkal. Növekedett az e posztokon dolgozó ak�
tívák felelősségérzete.

— Mi a legkézzelfoghatóbb eredm ény?
— Egyre nagyobb az érdeklődés a munkaszervezési kér�

dések iránt. A dolgozók egyre fokozottabb m értékben ismerik 
fel, hogy saját maguk alak ítják  sorsukat, hogy a munkaidő 
jobb kihasználása terem ti m eg a  jobb bérezés feltételeit, hogy 
szervezéssel, újításokkal, ötletekkel könnyebb a feladatok el�
látása. Az elm últ időszakban több olyan m unkahelyet láto�
gattam  meg, ahol újításból, ötletből fakadó gondokkal, kérdé�
sekkel „zaklatták” a bizalm it, vagy a szakszervezet! bizottsá�
got. A tapasztalatok hatására változtattunk az oktatási form á�
kon. Az eddigi gyakorlattól eltérően a tisztségviselők és ak ti�
visták oktatását a szakszervezeti alapszervek ta rtják  kézben. 
Minden alapszervnél 3 előadásból álló program ot állítanak ösz-  
sze a bizottság tagjai részére és bevonják ebbe a bizalm iakat 
is. így közelebb kerülünk az emberhez. S példa van rá  jócs�
kán, hogy ez az oktatási form a népszerű, politizáló légkört te �
rem t; a  résztvevők lényegbe vágó kérdéseket tesznek fel.

— Nem akarok akadékoskodni, de kérek egy - két példát 
a „lényegbe vágó kérdésekre!”

— Például: szám onkérik a gazdasági vezetőtől: m iért bün�
tette meg fegyelmi úton az egyik dolgozót, holott az jó t akart, 
és végsősoron az, am it tett, s  am iért a  büntetést kapta, m in�
denki hasznára vált. A kérdés nyomán vita kerekedett, am i�
ből konklúzióként kiderült a dolgozók egyöntetű véleménye: 
meg kell változtatni a m unkát gátló szolgálati rendet.

— Ez nem  hasonlít a term elési értekezletre?
—  Nehéz ezt elválasztani! A zért is, m ert az em líte tt elő�

adás tárgya, a dolgozók érdekvédelm e volt. A heves vita tehát 
végsősoron helyénvaló. K ülönben azt m ár sok fórum  leszögezte 
jónéhányszor és magam is egyetértek vele, hogy az agitációt és 
propagandát nem  lehet leszűkíteni az oktatásra, annak  á t kell 
ita tn ia  a  m unka különböző fázisait, a  m indennapi életet. Á l�
landó jelleggel tájékozódni és tájékoztatni, erjeszteni, jó irány�
ban befolyásolni az egyént és a közösséget. Jól politizálni. 
M indennek az eszköze az agitáció.

— A tájékoztatás és inform álás terén milyen feladatokat 
hajto tt végre a tanács?

— A beérkező jelentések nem voltak eléggé konkrétak. 
Hol elvontan és általánosan inform áltak, hol pedig egy szűk 
réteg, néhány em ber problém áját nagyították fel, s te tték  á l�
talánossá. Szükséges volt tehát, hogy azok, akik az inform á�
ciós jelentéseket összeállítják, fogalmazzák, a jövőben több 
segítséget kap janak  elsősorban a szakemberektől, a Területi 
Szakszervezeti Tanácson belül működő agitációs és propaganda 
bizottságtól.

Kiss Ernő a hom lokát dörzsöli: — Be kell vallanom, ezen 
a téren a jövőben is lesznek nehézségeink. Az egész inform á�
ciós rendszerünket meg kell reform álni ahhoz, hogy a haté�
konyság foka egyértelm űen növekedjék. Szakem bereket kell 
nevelnünk közép-  és felsőfokon. Kérés: a felső szervek legye�
nek segítségünkre a folyamatosság megterem tésében.

— Milyen területen jelentkeznek még megoldatlan prob�
lém ák?

— Nem sikerült jelentősen előrelépni a fizikai dolgozók 
tehetséges gyermekei továbbtanulásának tám ogatásában. Ez 
bizottságunknak egyik legfájóbb problém ája. Most mindén 
igyekezetünk: m ár az általános iskolában felkaroljuk a tehet�
séges fiatalokat. Ez az első félév egyik sarkalatos feladata.

— Köszönöm a tájékoztatást! De legyünk stílusosak önm a�
gunkhoz. Mi az a rövid mottó, összefoglaló mondat, amivel 
jellemezni lehet a készülő agitációs és propagandatervek alap�
vető célját?

A válasz nem  késik sokáig: — Propagandam unkánkat úgy 
irányítjuk, hogy az a legalacsonyabb képzettségű táv irda -  és 
építőipari m unkástól az egyetemi végzettségű dolgozókig m in�
denkire hatással legyen. Ehhez differenciált politikai erőfeszí�
tésre van szükség. (M. I.)
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1971 utolsó elnökségi ülésére decem ber 
30- án kerü lt sor, am ikor is Besenyei M iklós 
főtitkár a  két ülés között végzett m unkáról, 
eredm ényekről tá jékoztatta az elnökség tag �
jait. Felhívta a  szakszervezeti tanácsok fi�
gyelmét arra , hogy az új nyugdíjrendelettel, 
annak lehetőségeivel jobban éljenek, és kö�
rültekintően biztosítsák a  rendelet végrehaj�
tását. Feltétlenül segíteni kell a  dolgozókat — 
akik még tudnak  hasznos m unkát végezni —, 
hogy tovább dolgozhassanak. Éhezel a  posta 
gondja is  enyhül, s a dolgozók is nagyobb 
nyugdíjhoz ju thatnak. M éltatta a  családi pót�
lék növelését, m ajd a  m unkaidő - csökkentés�
sel kapcsolatos további tennivalókkal foglal�
kozott, hangsúlyozva, hogy ezt sa já t erőből 
kell megoldani. Ezután a  szakszervezet káder�
hatásköre jegyzékére vonatkozó határozatter�
vezet, m ajd  az elm últ évi nemzetközi tevé�
kenység és az ez évi nemzetközi te rv  kerü lt

napirendre. M indkét tém át ném i kiegészítés�
sel az elnökség jóváhagyta.

A bejelentések során szóba kerü lt a  kézbe�
sítő jára tok  rendezése körüli vita. Az ülésen 
jelen lévő Palotás M agda dr. a postavezér�
igazgató helyettese kijelentette: A vezérigaz�
gatóság is egyetért azzal, hogy a  terü leten  a  
szakszervezeti szervvel egyeztessék a  dolgo�
k a t  Az elnökségnek is ez Volt az álláspontja, 
annál is inkább, m ert a  Központi Vezetőség 
ebben a  kérdésben m ár döntött: a  normák- : 
hoz a  szakszervezet nélkül nem  nyúlhatnak!

Kovács József (Budapest) javasolta, hogy az 
elnökség tolm ácsolja köszönetét, elism erését 
a karácsonyi csúcsforgalomban helytálló pos�
tás dolgozóknak. Végezetül Besenyei M iklós 
fő titkár megköszönte az elnökség tagjainak 
egész évben tanúsíto tt aktivitását, s  ered�
m ényekben gazdag, boldog új esztendőt kí�
vánt.



Vegyék komdyan a IX. kongresszus

határozatát!
„Segítsék a postás szülőket 

gyerm ekeik pályaválasztásá�
ban, szorgalmazzak, hogy kö�
zü lük m inél többen élethivatá�
suknak válasszák a postai 
m unká t” — írja  elő a kong�
resszusi határozat a szakszer�
vezeti tisztségviselőknek. Ho�
gyan tesznek eleget e fontos 
feladatuknak? — erről beszél�
gettünk Szabó Jenővel, a
8- as mozgóposta szb - ti tikárá�
val. Ha valahol van létjogo�
sultsága e feladatnak, akkor 
ott feltétlenül.

— A létszámból legalább öt-  
ven - hatvan em ber hiányzik — 
mondja. — Sokan m ár régen 
nyugdíjjogosultak, de még 
mindig szükség van a m unká�
jukra. (Ezután legalább anya�
gilag is érdekeltek lesznek eb�
ben.)

— Mi eddig is adtunk pluszt 
— havi 300 forintot — azért, 
hogy m arad janak  — jegyzi 
meg az szb - titkár. Azután el�
mondja, hogy a létszámhiány 
következtében sok a túlóra. 
1971. második negyedévében az 
utazó szolgálatot teljesítők á t�
lagos kinttartózkodási ideje
788,7 óra volt, de a maximális

idő a 910 órát is meghaladta. 
A kezelők a második negyed�
évben 956 órát voltak távol, a 
m axim um  1047 óra. Kollektív 
szerződés szerint a munkaidő 
havi 210, a kim aradási idő 250 
óra. A kim utatások alapján 
látható, hogy sokan száznál is 
több pluszórát dolgoznak, il�
letve vannak készenlétben ha�
vonta.

A postai átlagot meghaladó 
létszámgondok oka alighanem  
az utazó szolgálatban rejlik. E 
m unkakörben bizony gyakran 
le kell mondani az előre meg�
komponálható szórakozásról, a 
szabad időről. A szolgálati be�
osztást csak ha t nappal koráb�
ban tud ják  meg, de hiányzik a 
többlet szabadnap is.

— Elsősorban a földrajzot 
kedvelő fiatalem berek kelle�
nek nekünk — magyarázza 
Szabó Jenő. — Ism erniük kell 
rrtinden' postahivatalt, tudniuk 
kell pontos helyüket. Term é�
szetesen el kell sa játítan iuk  a 
postai m unka alapfogalmait, a 
biztonsági követelm ényeket és 
így tovább. Jelenleg tizenki�
lenc fiatalem ber tanul. Tíz

hónap m úlva kezelők, rovato -  
lók, illetve m enettisztek lesz�
nek. A betanulási időre havi 
1500 forintot kapnak, a tanfo�
lyam elvégzése után azonnal 
350 forinttal em elkedik a fize�
tésük. Emellett az úton töltött 
időre óránként 3 forint 20 fil�
lér já r  nekik, ami havi átlag�
ban elég szép. E gyébként a 
mozgóposta rovatolóit ezen túl 
vezetőnek  sorolják be, az alsó 
határ az eddigi 2020 forintról 
2400 forin tra emelkedik, a fel�
ső h a tár 4100 forint. Az ú ti�
pénz átlagban 800—1000 fo�
rint.

Az elmondottakból látszik, 
hogy m a m ar nem  annyira az 
anyagiakban, hanem inkább a 
m unkakörülm ényekben kell 
jav ítani a mozgóposta vonz�
erejét.

— Vizsgáljuk, milyen továb�
bi kedvezményeket lehetne 
biztosítani. Egyébként a lét�
számgondok megoldására in �
tézkedési tervet készítettünk, 
toborzóplakátakat, propagan�
dakiadványokat ' szerkesztet�
tünk  az igazgatósággal együtt. 
A Fővárosi Pályaválasztási In �

tézetnek tájékoztatót készí�
tünk  a gimnáziumban érettsé�
gizettek figyelmének felhívá�
sára. Kapcsolatot ta rtunk  a 
Fóti Gyermekvárossal, egye�
lőre, sajnos, kevés sikerrel, 
am i'a z  utánpótlást illeti. Sze�
retnénk kapcsolatba lépni á l�
talános iskolákkal, ahol föld�
rajzórán igyekeznénk kedvet 
csinálni e munkához.

Az itt dolgozó Szülők köré�
ben sikerült propagálni a moz�
gópostát?

— Sajnos, nem — hangzik 
a válasz. — őszintén  szólva, 
pályaválasztási kérdésekben  
sosem jönnek a szakszervezeti 
bizottsághoz. A gyerekek sor�
sát mi csak addig kísérjük  fi�
gyelemmel, amíg halasodéi 
vagy óvodai helyre van szük�
ségük: Azután szem elől té �
vesztik őket. (!?)

Kár, hogy így van! De nem 
törvényszerű, hogy így is kell 
m aradnia! A kongresszusi h a�
tározat ugyanis m inden szak-  
szervezeti bizottságra vonat�
kozik, az abban foglaltakat 
komolyan kell venni!

Lukács Mária

A z agitáció m m  k ém fű  m a k i
A  SZOT elnökségének az 

agitációról és propagandáról 
szóló határozata többek kö�
zött kim ondja: áz alapszerve�
zetekben az agitáció „nagyobb 
energiát fordít a célok ismer�
tetésére, m int realizálására. A  
szükségesnél gyakrabban kor�
látozódik kampányokra, hiány�
zik  az agitáció folyamatos je �
lenléte a tagság körében.”

Ha vannak gondok, bajok, 
fogyatékosságok az agicáció-  
ban, az főként a m unka te r�
mészetéből adódik. Ezt ta �
pasztaltuk, am ikor beszélget�
tünk  Székesfehérvárott a négy 
alapszervezet agitátoraival. A 
részvevők: Varga Jánosné Szé�
kesfehérvár 1- es, Lajos Olga, 
a 2- es hivatal, Ném eth László, 
a távközlési üzem és Rapai

Szakszervezetünk székhazában, az egyik panasznapon idős. 
fárad t m unkásem ber jelent meg: Kérem, engem a bíróság kül�
dött ide, hogy kérjek  jogi képviseletet.

— De hát milyer) pere van a szaktársnak?
— Baleset é rt m unka közben. A megcsúszó kábeldob egy 

másikhoz nyomta három  u jjam at, s megcsonkultak. Soha töb�
bet nem  tudok azzal a kezemmel úgy dolgozni. . .

— Hogyan tö rtén t a baleset?
— 1971. január 5. A fagy m iatt csúszós volt minden. Egy 

40 m ázsás kábeldobot kellett mozgatni. A dobhoz csak az 
egyik oldalról lehetett hozzáférni. A gépkocsi nem  tudott oda�
jönni, hogy a dobot kihúzza, nagy volt a sár. Egyik szaktársam  
vallal rugaszkodott a beragadt kábeldobnak, m agam háttal ne�
kifeszülve próbálkoztam. A m unkát nem irányíto tta senki. 
Csákányon, lapáton kívül semmi m unkaeszközünk nem  volt.

H irtelen megmozdult a kábeldob. Vitte m agával a felsza�
kadt talaj ráragadt tömegének nagy súlyát. M ár nem lehetett 
segíteni. M egtörtént a baleset. A m unkáltató postaszerv a ba l�
eset folytán felm erült kár felét vállalta, a további kár vise�
lésére — vétkesség címén — a dolgozót kötelezte.

A balesetes m unkás döntőbizottsághoz fordult, de az is 
a m unkáltató vélem ényét osztotta. Így került az ügy bíróság�
hoz. A m unkáltató t a Posta Jogügyi H ivatala képviselte, a 
dolgozó egyszál maga állt ügyével a bíróság előtt. A bíróság 
megérezte az egyenlőtlen helyzet súlyát és javasolta: a m un�
kás kérjen a szakszervezettől jogi segítséget. Megkapta, sőt a 
szakszervezet m unkavédelm i főfelügyelője m egállapította: a 
balesetért kizárólag a m unkáltató  felelős, a  biztonságos m un�
kafeltételeket nem  terem tette meg, a m unka irányításáról nem 
gondoskodott, a szükséges védőeszközöket, felszereléseket, m un�
kaeszközöket nem  biztosította. A szakszervezet tehát fellépett 
a bíróság előtt a dolgozó érdekében. A tárgyalás légköre meg�
kapó volt. A fiatal bíró Juhász bácsinak szólította az idős m un�
kásem bert. A postaszerv képviselője erőtlenül — az igazság�
nak szurkolva — védte a nem éppen emberséges m unkáltatói 
álláspontot.

A bíróság ítéletet hirdetett. A balesetet szenvedett dolgo�
zónak adott igazat, és m egállapította, hogy a balesetet kizá�
rólag a m unkáltatónak felróható, gondatlan m agatartása idéz�
te elő, és kötelezte a postaszervet: a baleset folytán felm erült 
teljes k árá t térítse meg a dolgozónak.

Dr. Pikő—M aur

A szakszervezeti munka segítői
„Mit nyú jt a társadalombiz�

tosítás külföldi tartózkodás ese�
tén?” Ez a címe a Válaszolunk 
a dolgozók kérdéseire című 
füzetsorozat legújabbjának. Bi�
zony, jó ha tudjuk, m it kell 
tennünk, ha tavasszal vagy 
nyáron a  baráti szocialista o r�
szágokban vagy a tőkés orszá�
gokban turistáskodunk és va�
lamilyen betegség, vagy bal�
eset érne bennünket. A füzet 
erre választ ad.

„A csökkent m unkaképes�
ségűekkel való foglalkozás 
módszerei” c. zsebkönyv ú t�

m utató  a szakszervezeti bizott�
ságoknak, középszerveknek, de 
ugyanígy a gazdasági vezetők�
nek is. A kiadvány közli 
az érvényes jogszabályokat, 
azok végrehajtásának m agya�
rázatát, illetve módszerét.

Fábián Sándor: Tűzoltóké�
szülékek kezelése és karban �
ta rtása  c. füzetének címe m a�
gáért szól, de úgy véljük, m in�
denkinek meg kell ism ernie a 
készülék kezelését, hogy — ha 
a rra  kerülne sor — magabiz�
tosan használhassuk, és meg-  
védjük a társadalm i tulajdont 
vagy otthonunkat.

Ferenc, a  rádióállom ás szak-  
szervezeti agitációs felelőse. 
Valamennyien hosszabb ideje 
végzik e m unkát, van, aki m ár 
több hetes szakszervezeti isko�
lán van.

Szó esik arról, hogy a 
szakszervezet egyre több olyan 
társadalm i rendezvényre ke�
r ít sort, m int a vállalati fe�
nyőünnep, a gyereknap, a tá r�
sadalm i esküvő, a  névadi^. 
Ezek tulajdonképpen nagyon 
látványos agitációs formák, 
pontosan megjelölhető a nap, 
am ikor rendezték, a részvevők 
száma stb. Amolyan „m utatós” 
munka.

De ők, ak ik  nap m int nap
próbálják form álni a postás-  
közvéleményt, azt m ondják, 
hogy a rendezvények, kezdve a 
politikai oktatáson, az ilyen 
társadalm i ünnepségeken á t a 
term elési tanácskozásokig nem 
elegendők. De a  legfontosabb, 
hogy az élet m indennapjaiban, 
á folyosói beszélgetések, az 
íróasztalok között vagy a m ű�
szakiak helyiségeiben lé trejö�
vő spontán „röpgyűlések” is a 
politikai tisztázás, a nézetek 
azonos kialakítását szolgálják.

S ezt m ár nem  lehet n ap tár�
ra  tervezni. Pedig ezeken dob�
ják  fel a dolgozók azokat a 
problém ákat, gondokat, am e�
lyek őket a legjobban foglal�
koztatják. I tt  kell az agitáto�
roknak helytállni! S még egy 
szempont: a szakszervezet agi�
tációs felelőse, valam ennyi ak �
tívája m aga is postás dolgozó. 
Nem valam iféle elvi, az élet�
től független „politikai brosú�
ra” agitál. hanem  az az ember, 
aki ugvanazokat a gondokat, 
nehézségeket érzi, m int a töb�
biek. Egy sereg kérdésben ta �
lán tisztábban lát, de van egy 
csomó olyan dolog, amiben 
esetleg ő sem é rt egyet a „hi�
vatalos” állásponttal.

Vegyük m indjárt az egyik 
legaktuálisabb postai tém át, a 
bérrendszerváltozást és az új 
törzsgárdaszabályzatot. Azt 
m ondja N ém eth  László: a leg�
nehezebb agitálni a régi postai 
dolgozók között. Nem ő teszi 
először szóvá, valam ennyi h i�
vatalban, intézm énynél ú jra  és 
ú jra  szólnak az idősek: hely�
telen, hogy a 25 éves szolgálat 
u tán  nem  em elkedik autom a�
tikusan a bér. M intha 31 éves 
szolgálat u tán  véget érne a 
törzsgárdatagság. Pedig sokan 
szolgálnak ennél többet. Me�
lyik agitátor helyeselheti ezt 
az intézkedést, érvelhet m el�
lette jó szívvel? Érthetetlen is 
a dolog!

Varga Jánosné úgy véli, 
sokkal jobban helyt tudnának 
állni, éppen az olyan fontos 
spontán beszélgetésekben, ha 
őket, az agitátorokat időben 
inform álnák a változásokról, 
újdonságokról. Ü jra az idei 
nagy téma, a  bérrendszervál�
tozás. E lterjedt a postások kö�
zött, hogy „valami tesz”. Nasy 
volt a várakozás! Naevobb. 
m int a lehetőségek. Azután k i�
derült, hogy nem  lesz jelentős

emelés, hanem  a prém ium o�
kat, a ruhapénzt építik  be a 
bérbe. A felfelé kerekítésekkel 
m ajd m indenki kicsit jobban 
járt, de ez kevesebb volt, m int 
am it előre vártak. S a szak-  
szervezeti agitátorok a  töb�
biekkel együtt tud ták  meg, 
hogy milyen lesz az ,íj bérfor�
ma. H a nekik előre szólnak, 
jobban tud tak  volna dolgozni, 
eleve le tud ták  volna szerelni 
a nagy előzetes várakozást.

Ezt az álláspontot erősíti 
Lajos Olga, aki éppen az első 
helyre teszi az agitációs m un�
ka javításában a szakszerveze�
ti apparátus, az agitátor idő�
ben történő előzetes, pontos 
inform álását. Népszerű’ kérdé�
seknél ők szeretnék megvinni 
a jó h írt a tagságnak — ez nö�
velné hitelüket, tekintélyüket 
—, s ha valam i nehéz kérdés 
kerül terítékre, ők is emberek, 
először önm agukat kell meg�
győzniük, nekik kell elfogad�
niuk a szempontokat, hogy az�
után a tagság között helyesen 
képviselhessék.

Rapai Ferenc esete éppen 
ezt példázza. A székesfehérvá�
r i rádiónál régen a  m űszakiak 
240 ó rát dolgoztak, a  m unka 
term észete m ia tt havonta tíz�
szer 24 órát, s m indegyik szol�
gálat között volt 48 szabad 
óra. Aztán a m unkaidőt 210 
órára csökkentették, plusz sza�
badnapok beállításával. M in�
denki örült. Végül lem entek 
191 órára, akkor m eg kevés 
volt a  személyzet. A kkor jött 
a m ostani megoldás. A három 
naponkénti húszórás m unka -  
szolgálatok előtt négy órával 
előbb kell bem enni, ez az úgy�
nevezett készenlét. G yakorla�
tilag ott van 24 órát. Igaz, az 
első négyben alhat, de ha van 
valam i m unka, az t el kell Vé�
gezni. Bérrendezés is  volt, s 
ha az t számoljuk, kinek m eny�
nyivel em elkedett a  jövedel�
me, ezekre a  négy ó rákra — 
egy hónapban negyven — esik 
körülbelül 100 fo rin t emelés. 
Ez az oda- visszaszervezgetés 
nem  te tt jó t a  hangulatnak. 
A m unkának olyan a  term é�
szete, hogy éjjel - nappal ott 
kell lenni. A visszaszervezés, a 
m unkai dőesökkentés olyan — 
a jelenleginél jobb — helyze�
te t terem t, am i nem  felelt meg 
a  műszaki követelm ényeknek, 
de nagyon jó volt a m űszaki�
aknak. Az ag itátor meg ugyan�
azon a  m unkahelyen dolgozik. 
..ugyanabban a  cipőben já r”, 
m int a  kollegái.

E példa bizonyítja: elsősor�
ban az agitátoroknak kell jó 
érveket adni, őket kell m eg�
győzni az intézkedések helyes�
ségéről — ha azok helyesek. S 
a m ásik oldal: nagyon oda kell 
figyelni a  m unkatársai között 
dolgozó ag itátor vélem ényére 
m ert ha valam iről nem  lehet 
őt meggyőzni, ha ellenvélem é�
nyét nem lehet eloszlatni, ak �
kor az is előfordulhat, hogy 
téves valam ilyen intézkedés. F 
akkor azon kell változtatni.

(falud!)

2 POSTÁS DOLGOZÓ

Üzemi demo 

—  a gyakorlatb
„Alapvető szakm ai és szakszervezeti feladat az üzemi de�

m okrácia szélesítése a vezetés m inden sz in tjén . . ( IX  kong�
resszus határozatának 1/5. pontja.)

/• Csaknem egy esztendő telt el a határozat óta. Vajon ho�
gyan éltünk e lehetőséggel? Nézzük meg elsősorban, melyek 
is voltak azok a nagyobb jelentőségű feladataink, amelyek 
igényelték a dolgozók közreműködését: Ezek: a posta 1971— 
1975. évekre vonatkozó kollektiv szerződésének megkötése, va�
lam int az új bérrendszer bevezetése.

A kollektív szerződés és a függelékek tervezetének vitája 
során, a  term elési tanácskozásokon nagyon sok jó javaslat 
hangzott el, am elyeket a rendelkezések elkészítésekor figye�
lembe is vették. Voltak azonban olyan észrevételek is, am e�
lyeket a szűk anyagi lehetőségek m iatt egyelőre nem lehet 
megvalósítani. (Ilyen például az üzemi étkeztetéshez való hoz�
zájárulás m értékének felemelése, a mozgópostái utazási á ta �
lány egységes rendszere stb.) Az új bérrendszer ism ertetése�
kor több helyütt azt h itték: jelentős bérem elésre kerül sor, s 
am ikor kiderült, hogy tévedtek, vitatkoztak. P ed ig - hát több�
ször is elhangzott: az új bérrendszer nem  egyenlő a bérem e�
léssel.

A szocialista brigádvezetők területi tanácskozásain m in t�
egy 350- en nyilvánítottak véleményt. Elmondták, milyen gon�
dok, nehézségek akadályozzák helyenként az üzemeltetést, a 
fejlesztést, az eredm ényes gazdálkodást. Tallózzunk a  hozzá�
szólásokból :

Barta Gyula: Nagy gond a  m unkaerőhiány, sok a hiány�
zás. A kiadatlan szabadságnapok száma 100. Az elhúzódó épít -  
Kezés m iatt az értékek biztonsága nem megnyugtató. Sok az 
urvhallgató. Javasolja: a zseb-  vagy táskarádiót Is be kell je�
lenteni. Egyeki Zoltánné (Budapest 70.): Sokan eltávoznak a 
postáról. A kiválások egyik legfőbb oka a szabad idő hiány. 
Antos István  (Budapest 70.): A vámcsomagbontók, a kötözők 
többsége nő, kérte: vizsgálják felül besorolásukat. Nehéz fizi�
kai m unkát végeznek, naponta több m ázsát megmozgatnak. 
Szajkó Sándorné (Eger 1.): A távbeszélő - központ helyisége ki�
csi, az autom ata rossz, a berendezés elavult. Az előfizetők szá�
ma megnőtt, az igényeket nem tud ják  megfelelő színvonalon 
kielégíteni. Koczka Antal, a Miskolci Postaigazgatóság vezető�
je: az egrieket el kell szomorítanom, m ert az új távbeszélő -  
központ nem épül meg a IV. ötéves terv  folyamán. Az ott dol�
gozó szaktársnők m unkakörülm ényeit azonban a lehetőséghez 
képest javítják . Molnár Ilona (Veszprém 1.): A bejelentőben 
két szaktársnőre, csúcsforgalmi időben 200 előjegyzés jut. Ilyen 
intenzitás m ellett nem lehet h ibátlanul dolgozni. Hován János 
(Szécsény): A kézbesítő szaktársak úgy érzik, a  körzetek nagy�
sága aránytalan. Szükséges a mielőbbi járatfelm érés és rende�
zés. Tóth László (Törtei): M egoldották a kézbesítők vasárnapi 
szabadnapját. (Célszerű volna a jó módszert, ahol a feltételek 
adottak, megvalósítani.) Horváth M ihályné (HTI): Sok a feles�
leges szállítás. A Gyártó és Szerelő Üzemnél a ny ilvántartást 
1966- ban megszüntették. Azóta, ha egy m űszer javításra szo�
rul, először a Kőfaragó utcába viszik, ott nyilvántartásba ve�
szik és csak ezután szállítják a Gyártó és Szerelő Üzembe. 
Visszafelé ugyanez a folyamat. Dékány M ariann (Debrecen 1.): 
Kevés az olyan propagandaanyag, amellyel közelebb lehetne 
hozni a postához a közönséget. Bogáth Gyula (Vas megyei Táv�
közlési Üzem) : Egyik - másik körzetm ester durván beszél a b ri�
gádtagokkal.

A hozzászólásokra a Vezérigazgatóság és szakszervezetünk 
képviselői, illetve a szakvezetők válaszoltak. Tájékoztatták a 
brigádvezetőket többek között arról, hogy további munkaidő�
csökkentés várható, valam int döntenek a 31 éven felüli szol�
gálattal rendelkező dolgozók anyagi megbecsülésének kérdésé�
ben és egyéb bérügyekben stb___

Az üzemi dem okrácia szélesítése nem csak szakszervezeti 
feladat, hanem  a gazdasági vezetők kötelessége is! Az utóbbi 
időben e téren egyre több jó példával találkozunk. Gondolunk 
i t t  azokra a levelekre, am elyeket a Miskolci Postaigazgatóság 
küldött a szocialista brigádvezetőknek. Követendő a Budapest 
vidéki Postaigazgatóság vezetőjének és Területi Szakszervezeti 
Tanácsának módszere: a brigádvezetők tanácskozását nem ösz-  
szevontan, hanem  megyénként ta rto tták  meg. E tanácskozások 
jó előkészítői voltak a Postások Szakszervezete székházában, 
február 16- án m egtartandó postás szocialista brigádvezetők IV. 
országos tanácskozásának.

Tehát a m últ évben rendszeresebbé vált a dolgozók igényei�
nek feltárása, elemzése, rangsorolása, megválaszolása és meg�
oldása. Jelentősen növekedett a dolgozók társadalm i aktivitása, 
szakszervezetünk tömegkapcsolata, erősödött az üzemi demok�
rácia. B arta  Miklós

A hosszú m egterített asztal körül a HTI ceglédi erősítő -  
állom ásának Dózsa brigádja, az arcokon mosolygós figyelem, 
hiszen három  úttörő állt az asztalfőhöz virágcsokrokkal.

— Kedves nénik és bácsik! Köszönjük a villanyt, s ígér�
jük, hogy eztán jobban fogunk tanulni.

Igen, tanulók, méghozzá a kocséri Dózsa - tanya iskolájá�
ban, ahol még néhány nappal ezelőtt a korai sötétedéskor pet�
róleum lám pát gyújtottak. A fényt a kilencfős szocialista b ri�
gád hozta el Ceglédről a kocséri határba. Ezt ünnepelték, s az 
ünnepségre m eghívták Egyed Ernőt, a HTI Szakszervezeti Ta�
nácsának titk á rá t és szerkesztőségünket is. Hogyan ju to ttak  
erre a gondolatra Cegléden, és egyáltalán milyen em berek 
azok, akik ilyen feladatot oldottak meg? Sorolom a neveket: 
Varjú József üzemvezető, Peresztegi Ferenc brigádvezető, Szűcs 
Miklós, Oracza Dénes, Szűcs Eszter, Balogh Györgyné, Kállai 
Zoltánné, Szűcs László, Molnár Károlyné brigádtagok.

— A legnagyobb gond az aggregátor volt, de a honvédség�
től kaptunk egyet. Aztán meg 30 m éter kábel kellett. Azt is 
megszereztük. Szabadnapokon, szabad szombaton végeztük a 
m unkát, bizony, nagy nézősereg m ellett. Én egyébként 45 éves 
vagyok, 3 gyermek apja. tudok angolul, oroszul, most tanulok 
franciául. Szeretem a gyerekeket, s azt a 11- et ott, Kocséron. 
De így vagyunk valam ennyien — összegezi Oracza Dénes.

Nemcsak nappal hasznos a fény a Dózsa iskolában. Este 
a környék tanyalakói ide já rnak  tévét nézni. S am ikor a b ri�
gád vezetője m eghatódott szavakkal ad ta á t a villamosítást, 
arra  kérte az igazgatót, írjon  néhány szót a brigád naplójába.

Körülnéztem a kis tanyaiskolában. A régi fáskam rában 
találtam  rá  az aggregátorra. Bekukkantottam  a tanító  szobá�
jába, körülnéztem  a tanterem  falain — am elyeken ízléseseb�
ben is elrendezhették volna az egészségügyi plakátokat a tan í�
tási segédeszközökkel. De a lényeg mégiscsak az, hogy postá�
sok keze nyomán, szocialista brigád öntudata eredményeként, 
a kocséri puszta egyik iskolájában, a petróleum lám pát felcse�
rélte  a villanykörte, (bérces)



Másfél évtizeddel ezelőtt, közvetlenül az ellenforradalom  
alán  a munkások kaptak fegyvert a  párttól, hogy megvéd�
jék szocialista rendszerünket. Akkoriban, 1957 tavaszán Pes�
ten  és Óbudán, Sopronban és Pécsett domonstrációs „sétákra" 
figyelt fel a lakosság: szürke egyenruhás, karabélyos, gép-  
pisztolyos m unkásőr- századok dalolva és fegyelmezetten 
m utatták  és bizonyították az ellenforradalm ároknak: vége a
becsületes munkások, kom m unisták üldözésének, az utcai 
pogromoknak, a  rablásnak, s akár tetszik, akár nem, tovább 
építjük a  szocializmust! Igaz, m árciusban elterjedt a MŰK. 
Egy- két helyen, falakon a reakció h irdette is plakátokon, 
röpcédulákon, de ennél több nem  történt. A felfegyverzett 
munkásosztállyal, úgy látszik, nem volt ínyükre összecsapni.

Másfél évtized! Hogyan repül az idő?! Akik akkoriban 
fiatalok voltak, ma családosok, s az idősebbek közül sokan 
eltávoztak, csak az em lékük m arad t meg, mások leszereltek 
betegség m iatt, de ezt hangoztatták: ha szükség lesz rám  és 
még élek, hívjatok, jö v ö k . . .  Sok volt akkoriban a  postás 
m unkásőr is. Ma m ár kevesebb. Találkoztam  az óbudaiakkal, 
hogy felidézzük a 15 év előtti élményeket.

Klavasch Józsefné, az Óbu�
dai Távbeszélő Üzem műsze�
része: Akkoriban a Józsefben 
dolgoztam. Héthónapos terhe�
sen, a  Csillaghegyről gyalog 
m entem  az üzembe, ahol 
becsméreltek és kirúgtak. Ak�

kor fogadtam meg: fegyverrel 
védem meg életem et és szüle�
tendő gyermekemet, és azt a 
nagy családot, am elynek tag�
ja  vagyok. Pedig azóta három 
leánynak vagyok az anyja. A

középsőnek, Anikónak akarom 
majd átadni fegyveremet.

Csuda Mihály: Kotányi La�
cival együtt végeztük az egye�
tem et 56- ban, nem voltak va�
lami nagy bizalom mal a hajó�
gyárban és a  pártbizottságon 
irányunkban, de azért adtak 
fegyvert: egy ötkilós kalapá�
csot és egy pajszert. Azzal á ll�
tunk  őrséget. A legszebb é l�
mény, am ikor az óbudai egy�
ség az A m fiteátrum ban es�
kü t tett. Akkor m ár volt 
fegyverünk, egyenruhánk. Én 
nem  is voltam  még katona, a 
munkásőrségben tanultam  meg 
a fegyverforgatást. De ott 
voltunk 1965- ben három  hétig 
éjjel és nappal a  nagy dunai-  
árvíznél

Kotányi László: Ügy van,
ahogy Miska mondja. A Bp.
3. sz. hivatalban dolgoztam, s 
onnan jelentkeztem  a m unkás�
őrségbe még az első napok�
ban. Nagyon szép volt ez a 15 
év, összeszoktunk, s jóban, 
rosszban együtt vagyunk. Még

sokáig szeretnék m unkásőr 
lenni.

M ataoszky András nyugdí�
jas postás: másodszor fogtam 
fegyvert a m unkáshatalom  vé�
delmére. Először a Tanácsköz�
társaság idején. Szeretem a 
fiatalokat. Tudom, sok hoz�
zám hasonló, korú m ár lesze�
relt. Nekem nem  m erik fel�
ajánlani, m ert tudják, hogy 
talán  az lenne a halálom. Meg 
aztán m indenütt ott vagyok, 
ahol a  többiek . . .

Menoni József, a  postás�
század volt parancsnoka je �
lenleg a zászlóaljtörzs tagja: 
A nnak idején spontán alakul�
tunk meg, a kerületi pártház 
védelmére. Emlékem? Egy 11 
éves téglagyári fiúcska fegy�
v errak tá r nyom ára vezetett 
bennünket. Elfogtunk két el�
lenforradalm árt. De közben 
m egszerveztük egymás védel�
mét is, m ert akkor még erre 
is szükség volt.

Péter Ferenc, Pécs 1. ph. 
vezetője: Örömmel veszem át

a m unkásőrség 15 éves szol�
gálatáért a szolgálati érdem �
érmet. Akkor sok postás volt 
m unkásőr, ma sajnos csak én 
vagyok egyedül, de tudom : 
szám íthatunk rá juk  m inden�
koron. A legbüszkébb a mes�
terlövész cím re vagyok. Hosz-  
szú évekig voltam  függetle�
n íte tt szakszervezeti tisztség -  
viselő, de m unkásőr még so�
káig szeretnék lenni.

A nyugati végeken három 
olyan postás m unkásőrről tu �
dunk, ak ik  ott voltak a kezdet�
nél, és m a is helyt állnak.

Benkő Tibor, a  terü leti szak -  
szervezeti tanács titkára  nem �
csak fegyverrel küzd a szo�
cializmusért, hanem  m int 
szakszervezeti tisztségviselő 
n,ap m int nap képviseli becsü�
lettel a postás dolgozók érde�
k e i t

— Élményem? Nagyon sok 
van, ak á r egy regényre való. 
De ezúttal nem  erre van szük�
ség. Emlékszem a disszidálás 
korszakára. A határőrséggel

együtt vigyáztuk a  hazát, á 
mi frontunkon. Aztán jöttek 
vissza százával, ezrével. Mi is 
ott álltunk  a határnál, talpig 
fegyverben . . .

Kenesei Ferenc, a Soproni
Postaigazgatóság csoportveze�
tője: Ma szakaszparancsnok, 
tan ítja  az új munkásőröket. 
Talán azért is bízták meg ez�
zel, m ert kezdettől szerette 
a fiatalokat. A legjobban a 
fertő - tói határszolgálatot sze. 
r é t i . . .

Holzmann Lajos, Szombat�
hely 1. hivatal, MEHIV- veze-  
tő: A szombathelyi városi
zászlóaljban vagyok a kezdet�
től. A közelm últban bíztak 
meg a sajtó - propagandam un�
kával. Szeretnék még sokáig 
m unkásőr le n n i. . .

Lehet, hogy néhányan k i�
m arad tak  a megemlékezésből, 
de ism eretlenül is kezet szo�
rítunk  azokkal, akik az ünne�
pi egységgyűlésen átveszik a2 
em lékérm et. (B. Gy.)

Sem m i esetre sem  szeret�
ném  fölöslegesen könnyekre  
fakasztani az olvasót. Bár az 
étet olykor tálcán kínálja a 
drámát: anya és apa nélkül
maradt kilenc kiskorú postás�
gyerek Heves községben. A  
hároméves Ferenc, a négyéves 
József, az ötéves Katalin, a 
nyolcéves László, a kilencéves 
Erzsébet, a tizenegy éves Ist�
ván, a tizennégy éves Mária, a 
tizenöt éves János és a tizen�
hét éves Júlia. N éhány évvel 
ezelőtt, hosszas betegség után  
m eghalt az édesanyjuk, s nem �
régiben édesapjukat, a kézbe�
sítő Horneczki Jánost vesztet�
ték el.

Karácsony idején sok nagy 
csomaggal kopogtatott a pos�
tás és jelentős pénzküldem é�
nyek érkeztek. A  helybeli „Rá�
kóczi" Term előszövetkezet 15 
ezer forint értékű ú j ruhát 
ajándékozott. A z Egri Finom�
szerelvény Gyár dolgozóinak 
jóvoltából, a nagymama rend -  
behozott, teljesen fe lú jíto tt há�
zába költöztek. A  nagymama, 
aki a gyerekek gondozását el�
látja, hatvanöt éves, egészséges 
és munkabíró. Barátságos o tt�
hont, szeretetteljes környeze�
tet terem tett az árváknak. — 
Sem m iben sem szenvedünk  
hiányt, jók  az em b erek . . .  — 
jegyezte meg könnyes szem �
mel. Még arra is volt gondjuk, 
hogy Katika csipöficamát gyó-  
gyítta ssák . . .

A z udvari szobában 2 ágy 
és egy kényelmes heverő. Eze�
ken alszik az öt kisebb gyerek. 
A z utcai szobában a nagym a�
ma, a ké t nagylány és a leg�
kisebb fiú  ágya. A  konyhában  
alszik János. Frissen mosott, 
tiszta ágyneműk, a szekrény�
ben két váltás. Ruhák, cipők 
glédában,

— A  gyáriak azt is megígér�
ték, hogy a tél elmúltával se�
gítenek építkezni. Nemsokára 
tnég egy szobánk lesz — jegyzi 
m eg a nagymama. Julikat sze�
retnénk a gyárban szakmára 
taníttatni. De nem csak ők ér�
deklődnek hogylétünk felől.

Járnak ide a tanácstól, a pos�
táról, a szakszervezettől, de 
még Miskolcról is.

M iskolcon Adorján Lászióné, 
a Területi Szakszervezeti Ta�
nács nőfelelőse és Angyal 
Sándom é, az igazgatóság elő�
adója kísérték figyelem m el• az 
árván maradiakat.

Adorján Lászióné: Édes,
szép gyerekek! M ikor először 
ott jártam, olyanok voltak, 
m in t a riadt nyáj. N em  érték 
fel, hogy m i is történt.

— Mi volt az első in tézke�
dés?

— M egkapták a szakszerve�
zeti bizottság 2 ezer forintos 
rendkívüli segélyét. Tóth Já�
nos, a gyám ügyi albizottság 
vezetője az árvaellátás folyó�
sítását kérte. Intézkedésére az 
SZ TK  azonnali havi 3 ezer fo �
rint árvaellátás- előleget fo lyó�
sított. Azóta megállapították az 
állandó összeget. Ez gyerm e�
kenként: 433 forint.

Angyal Sándorné: A  gyer�
m ekek közül kettő, Júlia és 
János dolgozik. Júlia a term e�
lőszövetkezeiben 1030 forintot, 
János az Építőipari K TSZ - nél 
1200 forin to t keres. így a csa�
lád jövedelm e  7 ezer egyszáz 
forint.

— Segélyek? A jándékok?  
Ügy érezzük, az egész ország 
szívén viseli a család ügyét.

— M it tesz a továbbiakban  
a szakszervezet?

— Keressük először is m ind �
azokkal a szervekkel az 
együttm űködést, akiktől a 
Horneczki család sorsa függ  — 
fe leli a kérdésre Adorján  
Lászlóné. — Beszélgettünk er�
ről külön - külön a nagymamá�
val, Júliával, Jánossal, Máriá�
val, kérdeztük a kicsiket is. 
Egyöntetű volt a válasz: — „Itt 
akarunk maradni!” Ennek kö �
vetkeztében, ajánlkozásukat 
m egköszönve bár, de vissza�
utasíto ttuk azokat a családo�
kat is, akik örökbe akarták fo �
gadni az á rv á ka t. . .

— M ert érkeztek levelek  
szép számmal Horneczki nagy�
mamához is, meg a tanácshoz 
is!

Adorján Lászlóné mosolyog�
va rábólint a m ásik „pótma�
m a” közbeszólására, m ajd ko�
m oly hangon fo lytatja: — H i�
vatalos gyámot is találtunk  
Vasas Lászlóné személyében. 
Ű az elhunyt szülő testvére. Ű 
is szereti a gyerekeket, és szí�
vesen viseli gondjukat.

— A  továbbtanulásnak, a 
gyerekek szellemi fejlődésének  
ügyében m i az álláspont?

—  Erről a hevesi -  általános 
iskola igazgatójával és a 
gyámügyi előadóval tárgyal�
tunk. Jelenleg a 14 éves Mária 
végzi az általános iskola nyol�
cadik osztályát. Gondoltuk, 
hogy postaforgalmi techni�
kum ba küldjük. De tanulm á�
nyi eredményei nem  alakultak 
a legrózsásabban. Nagy javu �
lásra - van szükség. A  kisebbek 
tanulm ányi eredm ényeit is f i �
gyelemmel kísérjük.

— Mi ennek „a figyelem m el 
kísérésnek” a módja? ö n ö k  
nem  m ehetnek el oly sokszor 
a csaknem száz kilométerre 
lévő Hevesbe.

— Nincs is erre szükség  — 
m ondja Adorján Lászlóné. — 
A  m i küldetésünk, sajnos, be�
fejeződött, de van már állandó 
patronáló . . .

— Hogyhogy?
— A z egri postahivatalban a 

hírlaposztályon elsőként a 
„Gárdonyi Géza” szocialista 
brigád vezetője, dr. Szirmay 
Györgyné je len tette be; bri�
gádgyűlésen „közfelkiáltással” 
fogadták el a javaslatot, hogy 
a négyéves Józsika a brigád 
fogadott gyermeke. Ezt köve�
tően a felvételi brigád veze�
tője, Szajkó Sándorné, a ta �
gokkal való megbeszélés alap�
ján, a kilencéves Erzsiké patro-  
nálását vállalta. Majd Gyön�
gyösről je len tkeztek! A z  1- es 
postahivatalban három brigád�
vezető tanácskozott. Nagy 
Mikl&sné, Sarodi Gizella és 
N ém eth Jánosné, aki egyben 
nőfelelős is, úgy döntött, bír�
va a tagok egyetértését; a hi�
vatal dolgozói a nyolcéves 
László életútját kísérik figye�
lem m el és segítik mindenben, 
amire szüksége van. A  brigá�
dok azóta többször is meglá�
togatták fogadott gyerm ekei�
ket.

Eddig a történet.
M int ahogy írtam : nem  aka�

rom  könnyekre fakasztani az 
olvasót, árva gyerekek szo�
morú történetével, szép kerek  
körmondatok érzelgőssé cirkal-  
mazásával. Ragaszkodom a fé �
nyekhez! S  a tények bizonyít�
ják: nagy és szűkebb emberi 
közösség egyéni sorscsapások 
fájdalm át a kegyetlen gondot 
tudja enyhíteni. Még akkor is, 
ha kilenc árva gyerekről van 
szó.

M arton István

Több m in t három  évtizede 
ad ják  a  „gázt”, tapossák a fé�
ket. Gépkocsivezetők! S m el�
lesleg jó  barátok. M ondhatni, 
fiatalem berek, de m ár nagy�
papák. A Posta Járm űtelep  ga�
rázsában — ahol dolgozniuk — 
azt ta rtják  ró luk: dühös em �
bereik. Szókimondóak, bátrak. 
Életük, sorsuk alakulásában 
sok a  közös vonás.

Gulyás István  — m unkahe�
lyi becenevén: Pörkölt —
1938- ban kerü lt a  járm űtelep�
re. 18 éves fejjel a  gépházba 
küldték  salakozni — 32 fillé�
res órabérért.

Pálfalvi József szintén 18 
éves volt,' am ikor 1938- ban a 
járm űtelep  m osójába osztot�
ták  be. Mesélik róla: slam -  
posan öltözködött, így „Slam -  
p i” - ra keresztelték. A név úgy 
ráragadt, hogy azóta nem  is 
h ív ják  másképpen. Előfordult, 
hogy felesége hasztalan keres�
te  telefonon „becsületes” ne�
vén, míg végre valakinek eszé�
be juto tt, hogy kirő l is van 
szó.

Gulyás István  1939- ben, Pál�
fa lv i József pedig 1940- ben lett 
hivatásos gépkocsivezető. Hogy 
hány százezer kilom étert ve�
zettek — nem  számolták. Csak 
a rra  emlékszenek, hogy abban 
az időben nagy dolog volt jo�
gosítványt szerezn i. . .

— Azt hiszem, sokkal szi�
gorúbb vo lt a  vizsgáztatás, 
m int m a — m ondja Gulyás 
István. — Elm életben ugyan 
ta lán  kevesebbet kellett tudni, 
de am i a  gyakorlati vezetést 
illeti, bizony, borsódzik a  h á �
tam, ha rágondolok. Emlék�
szem, a  tolatásnál egy kis h i�
bát csináltam : a  vizsgáztató 
leparancsolt a  teherautóról. 
K ét hét m úlva javíthattam . 
És micsoda kocsikat vezet�
tem! Örökösen kurbliznunk 
kellett. Viszont m egtanultuk a 
szakmát.

— Nekem egy Topolino ju �

to tt, m ajd egy Rába AF — ve�
szi á t  a  szót Pálfalvi József. 
— Gyűjtőszolgálatra osztot�
tak, a  postaládákat ürítettük. 
N aponta 140—150 kilom étert 
vezettünk Rákospalota, Ú j�
pest, Ferencváros körzetében.

Gulyás im m ár 34 éve h a j�
nali fél 4 - kor kel. A főváros�
tó l 40 kilom éterre, Tápiósü -  
lyön lakik. A vonatozás n a �
ponta 3 óra. M ikor alszik?

— Van restanciám ! M ajd 
h a  nyugdíjba megyek, beho�
zom. Nagyon sokat kellett dol�
goznom. K ellett a  p é n z . . .

Hangyaszorgalommal rak ta 
félre a  pengőket, m ajd  később 
a  forintokat. Egyetlen vágya: 
házat építsen. Csaknem 20 
évig ta rto tt, m íg vágya m eg�
valósult. Előbb 8000 forin tért 
vásárolt egy kulipintvót, s ezt 
úav kicsinosította: 50 ezerért 
tú lado tt ra jta . Aztán v e tt egy 
drágábbat, s ezt is elkezdte ja �
vítgatni. Ma szép családi h á�
za van. Színházba nem  jár, 
moziba is csak nagyritkán. A 
tévé elő tt m- egbiccen a feje. 
Csak a  meccseket képes vé�
gigülni.

— Fáradt?
— Fizikailag nem.
— Elégedett?
— Erre egy szóval nem  tu �

dóik felelni. A m unkám at sze�
retem, a  kollégáim nélkül m ár 
nem tudok meglenni. De az is 
igaz, m ananság m ár nem sze�
rez olyan öröm et a  m unka, 
m in t régen.

— M iért?
— A tjáróház a telep. Ki- be 

m ennek az emberek. Az öre�
gek közül harm incán ha va�
gyunk.

— M iért nem  tudnak a fia�
talok egy helyen m aradni?

— Nézze, nem  tudom, hogv 
mennyivel, de máshol többet 
fizetnek. És ezért nem is le�
het haragudni. De azért m ár 
igen — tisztelet a kivételnek 
—. hogv „ütikváeiák” a ko�
csikat. Ez fáj nekem. Aztán 
ott a  sár. Sártengerben állnak 
az autók. Évek óta kériük a 
vezetőséget: építsenek egy be -  
tonplaccot.

•— így igaz — szól közbe 
Pálfalvi. — Az irodaépületet 
bebútorozták, de erre  nem  ju �
to tt pénz! Persze, nem csak ez 
a bai. A m ikor a postások fi�
zetését rendezték, minket, 
gépkocsivezetőknek tek in te t�
tek. Amikor pedig a gépkocsi�
vezetők fizetését rendezték, 
akkor postások lettünk. Na az�
tán  Mt van az egész kérdés 
kulcspontja: a  szakma elism e�

rése. K i tudja, m iért nem 
vagyunk szakm unkások?

— Gondoltak arra, hogy 
m unkahelyet változtatnak?

— Hazudnánk, ha azt mon�
danánk: nem! De mi hiszünk 
abban, hogy létezik m unkahe�
lyi hűség — így Pálfalvi. — 
És jóleső érzés; nem  tudnak 
olyan helyre tenni minket, 
ahol ne állnánk helyt. Ez 
büszkeséget, öröm et jelent 
szám unkra.

— Hogy lehetne „megfogni”
a  fiatalokat?

— Többet, sokkal többet 
kellene törődni a  gépkocsive�
zetőkkel, s ha mód van rá, ja �
v ítani a  fizetésen.

Pálfalvi- S lam pi ha nem is 
olyan messziről já r  be dolgoz�
ni, m in t Gulyás - Pörkölt, azért 
ő is eltölt egy - két ó rá t az 
utazással. Régebben Sasha�
lomról, m ost K ispestről villa -  
mosozik az Egressy útra. Tíz 
éve van szövetkezeti lakása 
Kispesten. Előtte Sashalmon 
csaknem  20 évig élt feleségé�
vel, két gyerm ekével egyszo�
bás lakásban. Aztán, dühös 
em ber lévén, bem ent a  ta �
nácsba; rácsapott az asztalra. 
N éhány nap m úlva kapott egy

szövetkezetilakás - kiutaíást.
18 ezer forintot kellett egyik 
hónapról a  m ásikra előkeríte -  
nie. Pénzét egész életében 
könyvekre költötte. Titokban 
ugyanis ír : regényeket, verse�
ket.

Ju ta lm at, k itün tetést r it�
kán kaptak. A világ legter�
mészetesebb dolgának ta rtják , 
hogy o tt dolgoznak harm inc�
négy, illetve harm inchárom  
éve. ígérik : hűek m aradnak a 
postához, de nem  „fogják be” 
szájukat ezután sem. S akik 
nem pénzért, nem  ju talom ért 
ad ják  a  gázt és tapossák a  fé�
ket ennyi éve egy helyen —, 
úgy vélem, joguk is van hoz�
zá . . .

Pethes Sándor
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Bérelszámolók -  a bérről
R itka összetételű az a  „Tár�

sadalm unk időszerű kérdései” 
szeminárium, am elyet a  Buda�
pesti Postaigazgatóságon Surá�
ny i Domonkos vezet. Mind a 
tíz  résztvevő nő, s  m ind a  b é r�
elszámolásban dolgozik. É rt�
hető, hogy éppen a  legutób�
bi téma, a  vállalati kollektív 
szerződés és bérgazdálkodás 
nagy érdeklődést válto tt ki 
azokból, ak ik  fillérre ism erik 
a  hozzájuk tartozó dolgozók 
bérét. Jól lá tják  az  arányo�
kat, s  term észetesen a  vélt 
vagy valóságos bérarányitalan -  
ságokat is. Az előadóról any -  
ny it: az igazgatóság csoport-  
vezetője, és gyakorlatilag jó 
negyedszázada foglalkozik ok�
tatóm unkával, hol a  szakszer�
vezet megbízásából, hol a 
pártszervezet propagandistája -  
ként.

Megszívlelendő tehát, am it 
előadói, vitavezetői módsze�
reirő l mond. Valamennyi ha�
sonló m unkát végző aktivista 
azon a  vélem ényen van, s ezt 
Surányi elv társ különös nyo�
m atékkai húzta a lá : a  közpon�
tilag  k iadott anyag vezérfonal�
nak tekintendő. Ha csak ezt 
ism erteti aiz előadó, ha csalk 
errő l beszélnek általában, a 
szeminárium, előbb - utóbb, tel -

Alig hiszem, hogy létezik 
vidám abb dolog egy új óvoda 
megnyitásánál. Laikus létem �
re — a  híd -  vagy útavatáshoz 
hasonlóan — valahogy úgy 
képzeltem, hogy a leendő ve�
zető elvágja a  szalagot, és az 
apróságok beözönlenek az a j�
tón, hogy boldog gyermekzsi�
vaj közepette birtokukba ve�
gyék új birodalm ukat. De egy 
óvoda átadása nem  egészen 
így történik. A Gorkij fasor 
30- ban levő új — 6- os számú 
— óvoda átadása nem  egysze�
rű  ünnepélyes gesztus, hanem  
módszeresen, folyam atosan 
történik  a  honfoglalás. A föld -  
seinten m ár gyermekzsivaj 
jelzi a „rendeltetésszerű hasz�
nála tba  vételt”. Az egyik asz�
ta lnál barna  szemű fiúcska 
ügybuzgalommal rajzol.

Hogy tetszik az új ovi?
— Nagyon — feleli tömören.
Jobban érzed magad, m int

a  régiben.?
— Igen, itt nem olyan ko�

pottak  a  falak.
A kis D. Szabó Andrisnak  

Igaza van. A falak  frissen 
festve, a bútorok szívderítőén 
almazöldek. Az ablakok 
aranysárga függöny drapériái 
szinte napfényt varázsolnak a  
szobákba. A polcokról vado -

jes érdektelenségbe fullad. 
A helyi példákról, örömökről 
és a  helyi gondokról kell be�
szélni. Természetes ez, kollek�
tív  szerződés „általában”, bér -  
gazdálkodás „általában” — 
nincs. De m indenütt van helyi 
szerződés, helyi bérproblyma, 
s  ha ezekre kerül sor, a  hall�
gatók, a  közvetlen érdekeltek 
azonnal hozzászólnak.

R itkán akad annyira húsba, 
zsebbe vágó téma, m in t ép �
pen a  bérügyek. Erről m inden�
kinek van véleménye, m inden�
k i szól is róla. Ha általában 
szó esik a  pénzről, a  fizetés�
ről, az első gondolat tréfásan, 
komolyan m indig az: kevés. 
Más kérdés, hogy éppen azt 
kell vizsgálni, hogy hogyan ke�
vés, hogyan lehetne több és 
hol olyan aránytalanul kevés, 
hogy jogos az azonnali segít�
ség igénye. Több pénzt nem 
lehet szétosztani, m int am eny�
ny it bér céljára biztosítottak, 
de ezt helyesen elosztani, ép�
pen ez a  jó bérpolitika.

M int m inden megbeszélésen, 
m unkaértekezleten, spontán 
folyosói „röpgyűlésen”, a  szak -  
szervezeti szem inárium on is 
sok szó esik az új bérrend�
szerről.

natú j játékok, kerek  szemű 
mackók, göndör hajú  babák 
bám észkodnak a  gyerekekre.

— Az em elet még üres — 
m ondja Gyarmati Árpádné 
óvodavezető. — De nem  soká�
ig! A napokban benépesedik 
m inden hely.

Kétszáz postásgyereknek ké�
szült az új — a  régi oktatási 
központból átalak íto tt — óvo�
da. A gyermekintézményekben 
hagyományos 20 százalékos rá �
hagyással összesen 240 gyere�
ket vettek, illetve vesznek fel. 
Pontosabban, 110 kislányt és 
kisfiút a  régi, „kopott fa lú”, 
m egszüntetett óvodákból hoz�
ták  át, a  többi — új felvéte -  

! les. ■ ísr. A:

A Gorkij fasori intézmény a 
legm odernebb követelm énye�
ke t is kielégíti. Tágas, leve�
gős, jól felszerelt. Nyáron a  
k e rtje  is igazi gyerm ekpara�
dicsommá válik. Pancsoló, 
hinta, m inden lesz, ami e  kor�
osztály boldogságához kell.

Ezért pedig nem  nagy á r  az 
a  nyolcmillió forint, am it a  
posta — a  szakszervezet szor�
galm azására — az új óvoda 
létesítésébe, felszerelésébe be�
fektetett.

(lukács—m.)

Amikor bevezették az új 
bérrendszert, am ikor a  n e�
gyedévi prém ium okat és a  ru �
hapénzt is beépítették a  fi�
zetésbe, valam ennyi postásnak 
em elkedett a  havi jövedelme. 
Ennek m indenki örült. Aztán 
jö tt az  év vége. Az első olyan 
december, am ikor nincs ru �
hapénz. H isz ezt m indenki év 
közben felvette. Ez logikus 
érv, m indenki megérti. D e . . .  
Ha valaki megszokta, hogy 
m inden év  végén kap  egy n a�
gyobb összeget, am i m ost „el�
m arad”, rosszul érzi m a g á t

Beszélni, m agyarázni kell, 
érvelni, hogy ez a  keserű 
szájíz — h a  nem  is m úlik  el 
— valam it oldódjék. Anélkül, 
hogy az OTP - nek agitálna az 
em ber: a  havonta m egkapott 
ruhapénz erejéig K ST - t is le�
hat jegyezni, és akkor az év 
végén „visszajön a  ruhapénz”.

Nehezebb — éppen a  bérel�
szám oló - szem inárium on — az 
olyan béraránytalanság ügyé�
ben közös nevezőre jutni, am i�
lyen a  postás szakem berek és 
a  postán alkalm azott egyéb 
szakem berek fizetése között 
van. Pontosabban a  Budapesti 
Postaigazgatóság beruházási 
osztályán viszonylag sok m ér�
nök, m ás műszaki szakem ber 
dolgozik. A bérüket a  szemi�
nárium  résztvevői számolják 
el, s  úgy vélik, o tt m agasab�
bak  a  bérek, m in t m ás osztá�
lyokon, ahol postás szakem �
berek dolgoznak, s  nem  is a 
legrosszabbak, hiszen akkor 
nem  kerültek  volna az igazga�
tóságba.

Egyik legnehezebb tém a ez! 
Az egész népgazdaságban k i�
alakultak  a  fontosság vagy a 
lehetőségek szerinti béra rá�
nyok. Lehet vitatni, hogy rend. 
ben van - e  a  postás dolgozók 
bére. Nyilván ezen van  javí* 
tamivaló! S k ialakultak a  m ű�
szakiak bérei is. Egy m érnök 
csak akkor jön a  postára, ha 
annyit, vagy megközelítőleg 
annyit kap, m in t am ennyit 
egy m ásik üzemben adnának 
neki. A műszaki fejlődésre, a 
beruházásra pedig szükség 
van. így  fordulhat elő, hogy 
egy viszonylag fiatalabb m ér�
nök többet kap, m in t e.gy idő�
sebb postai vezető.

Az egész v ita  értékelésében 
egyet lehet érten i Surányi Do�
monkossal, aki úgy véli: a 
hallgatók egyre inkább  sza�
badon m ondják el vélem ényü�
ket, akkor is, ha nem  értenek 
egyet. így lehet vitatkozni, 
tisztázhatók a  kérdések. Aztán 
a  hallgatók elfogadják az é r�
velést vagy nem. De sze�
rencsére, egyre több kérdés�
ben  lehet megegyezni, egyre 
többen m egértik az országos 
politikát, a  helyi problém á�
kat. S éppen eiz az  oktatás 
legfontosabb c é lja . . .  (f—di)

H onfoglalás

w m v m M i w

— Mi m ég egy kis szálkát 
sem tű rü n k  azoknál a  brigá�
doknál, am elyek m unkájuk 
szerint rászolgálnak a  k itün �
tetésre — m ondja Bánsági 
István, szakszervezetünk Köz�
ponti Vezetőségének tagja, a  
Somogy megyei Távközlési 
Üzem vezetője. S  a nyomaték 
kedvéért bizonyít: a  Barcsi 
brigád a  gazdasági m unkáját 
elvégezte, de a  m egrom lott 
kollektív szellem m ia tt még�
sem aján lo tták  őket a  cím el�
nyerésére. Az elm últ időszak 
bizonysága szerint ha to tt a  bí�
rálat.

— Jelenleg egy arany és 
egy bronzfokozattal k itün te�
te tt b rigádunk vari, ezenkívül 
egy kollektívánk kétszer, egy 
m ásik egyszer nyerte  e l az ok�
levelet. A mozgalom nak az 
eredm énye: több szakm unká�
sunk érettségi bizonyítványt 
szerzett, négyen a  Puskás Ti�
vadar Technikum ban végez�
tek. E mozgalom sikere, 
hogy am ióta brigádjaink ösz-  
szeforrtak, alig férünk el egy-  
egy politikai szem inárium  a l�
kalm ából a  szűk k is kaposvári
szb.- szobában — tájékoztat 
Pécsi József szb.- titkár.

Szóba kerülnek az üzem 
gondjai, így a  m unkaerőván�
dorlás is.

— Megyeszékhelyünk iparo�
sodik, s  ennek csak örülhe�
tünk  — veszi át a  szót Bánsági 
István. — Érthető azonban,

hagy az  új üzemek létesíté�
sével a  jó  műszerészek, szak�
em berek szám ára a  csábítás is 
megnőtt, ö te n  beálltak  az 
iparba, több pénzért. Igaz, öt�
ből három  néhány hónap 
m úlva visszajött, s a  negyedik 
is ném i habozás u tán  döntött: 
ism ét a  posta szolgálatába lép. 
De a  műszerészek közül egy sem 
té rt vissza: öt - hatszáz forin ttal 
m agasabb a  havi keresetük, 
am i m ár nyomós érv.

Ennyi bevezető után ism er�
kedjünk közelebbről az üzem 
két brigádjával. Elsőnek K e�
rekes Bertalan Béke - brigádjá�
val, valam ennyien fiatalok.

— K ettő kivételével műsze�
részek vagyunk — m ondja a

brigád vezető, ak it a  pécsi ta �
nácskozáson egyhangúlag vá�
lasztottak küldöttnek a  postás 
szocialista brigádvezetők or�
szágos konferenciájára. — Hét 
esztendeje alakult meg a  b ri�
gád: öten kezdtük. M ár k i�
lencen vagyunk, de az a la �
pító tagok m a is együtt van�
nak: Farkas lmréné, Fenyő 
Tiborné, M ihály Andor, Nagy 
József, és jómagam. Persze, 
az ú jonnan jö ttek  közül né -  
hányan elm entek.

A később jövők közül Ko�
vács László és Sós András 10 
éve műszerész, László Barna 
öt éve, P ál A ttiláné és Ba�
logh László is régebben szak�
munkás. Kovács László és a 
brigádvezető technikusi okle�
velet szerzett. Büszke rá, hogy 
nincs olyan köztük, aki ne 
végzett volna valam ilyen tan �
folyamot. Jó  eredm ényeket 
értek  e l a  SZIM - ben is: leg�
utóbb ketten  indultak  — 
Kovács László  és Sós András 
— arany - , illetve ezüstérm et 
kaptak.

Siófokon néhány hónap 
m úlva á tad ják  rendeltetésé�
nek a  crossbar rendszerű góc�
körzetet. Az áttérés rendkívül 
nagy feladatot je len tett a 
Béke- brigádnak. A bronzér�
mes kollektíva azonban ed�
dig nem csak vállalásainak 
te tt eleget. A m últ évben a 
központok jóságfoka m egha�

4 POSTÁS DOLGOZÓ

Az éjszakai

p ó t l é k

Éjszakainak m inősül az este 
huszonkét órától reggel hat 
óráig terjedő  időszakban vég�
zett munka. N aponta három 
nyolcórás m űszak esetén a 
harm adik m űszakban végzett 
m unka minősül éjszakai m un�
kának. Ez időre a  dolgozót á l�
ta lában  bérpótlék illeti meg.

A posta kollektív szerződé�
se állap ítja  !meg azokat a kere�
teket, am elyeken belül a függe�
lék m unkakörönként, az á t�
lagbér arányában, egy összeg�
ben határozza meg a  pótlék 
m értékét. Amíg az éjszakai 
m unka pótlékát 1971. jú -  
liús 1- től 1972. január 
1- ig 8 és 20 forin t között kel�
le tt m egállapítani, teh á t alsó 
és felső h a tár között ingado�
zott, addig 1972. január 1- től 
az éjszakai m unka pótléka 16 
vagy 20 forint.

Az illetékes postaszerv füg�
gelékében kell m eghatározni 
azokat a  m unkaköröket, am e�
lyekben 16 forin t az éjszakai 
m unka pótléka. Ilyenek kü �
lönösen azok a  m unkakörök, 
am elyeknél a  m unkában tö l�
tö tt idő nagyobb részben ké�
szenléti jellegű (pl. portás). A 
függelékben fel nem  sorolt va�
lam ennyi munkakörben. 20 fo�
r in t az  éjszakai pótlék. 1973. 
jan u ár 1 - től ism ét növekszik 
az éjszakai m unka pótléka. A 
függelékben felsorolt készenlé�
ti jellegű m unkakörökben 20 
forint, m inden m ás m unka�
körben 24 forin t lesz. Figyel�
m et érdem el az a  tény, hogy 
azokat a  dolgozókat is megil�
leti az  éjszakai pótlék, akik 
napi m unkaidejüknek csak egy 
részét te ljesítik  éjszakai m ű�
szakban. A pótlék m értéke e 
dolgozóknál az éjszakai pótlék 
egy órára  ju tó  összegének 
annyiszorosa, ahány órát a 
postás éjszakai m űszakban 
dolgozott. Például, ha a  m un�
kakörre a  függelék 16 forintos 
éjszakai pótlékot ír t  elő, és 
a  dolgozó reggel 4 - től m ár 
szolgálatot te ljesít, a  4 órától 
6 óráig te rjedő  munkaidőre, 
azaz ké t ó rára  óránkénti 2 fo�
rintos éjszakai pótlék mellett, 
4 forin t éjszakai pótlék illeti 
meg.

Az elszámolás egyszerűsítése 
céljából a  dolgozó részére á ta �
lányként is meg lehet állapí�
tani a  pótlékot, ha napi m un�
kaidejének csak egy része esik 
éjszakai műszakba. Ilyen m un�
kakörök: a  hírlapkézbesítők, 
hírlapárusok.

lad ta  a  kiváló szintet. Ezer 
készülék bem érését vállal�
ták, s  a  végén csaknem két�
ezerrel végeztek.

Legutóbbi brigádértékezle -  
tükön szóba kerü lt: viszony�
lag ritkán  rendeznek tapasz�
talatcserét, pedig ennek hasz�
nát vennék. Szívesen tanulná�
nak  m ás brigádoktól, s  ta �
lán tő lük is átvehetnének 
módszereket.

— A száktársak  szerényen 
elhallgatták  — jegyzi meg 
Bánsági István  —, hogy az e l�
m últ évben a  karban tartás k i�
fogástalan ellátása m ellett se�
gítették a  szokatlanul m agas 
balatoni forgalom zavartalan  
lebonyolítását. A szereléseket 
gyakran „élőben” végeztéit, 
anélkül, hogy a  kábeleket ki 
kellett volna kapcsolni.

— Azt se hallgassuk el, hogy 
Kerekes Bertalan, az ötszörös 
kiváló szocialista brigád ve�
zetője eleget tesz szakszerve�
zeti bizalm i tisztségének, pe�
dig i t t  aztán nehéz elérni az 
em bereket! — fűzi hozzá az 
szb - titkár.

A Sió - brigád m ost éppen 
Balatonkiliti és Szabadi- fürdő 
területén előszerel. Ők is a 
crossbar rendszerre való á t �
térés m ia tt vannak kora reg�
geltől késő délutánig talpon. 
Nyolcán vannak, s  arró l neve�
zetesek, hogy minőségi m u�
tatóik, határidőre végzett sze�
reléseik ellen rég nem  volt 
panasz.

— Egyszer nyertük még 
csak e] a szocialista címet — 
tájékoztat Korcz Miklós bri�
gádvezető. — Rövid kétéves 
fennállásunkhoz képest úgy

Kedves Postás Olvasók!
Ritka alkalom, hogy a szerkesztő bizottságról, az újságírókról 

és a nyomdászokról írjunk az olvasóknak. Ügy érezzük, jó barátok
vagyunk, és a lap minden számának minden cikkével kapcsolatba, ke�
rülünk a postasokkal. Valamit mondani akarunk minden Sorunkkal, s 
mindig reméljük, megértik mondandónkat.

Most engedjék meg, hogy ezt a szellemi, emberi kapcsolatot meg- » 
próbáljuk még szorosabbra fűzni, közelebbről bemutatni önmagunkat, 
elmondani: hogyan készül a Postás Dolgozó, milyen elvek szerint szer�
kesztjük, milyen örömeink, gondjaink vannak.

Szakszervezetünk IX. kongresszusa is foglalkozott lapunkkal és 
előírta határozatában, hogy: „A Postás Dolgozó segítse a postás dol�
gozók nevelését, tájékoztatását.”

Ezt tartja szem előtt a 12 tagú szerkesztő bizottság, amikor össze�
ül, hogy megbeszélje, milyen anyagok szerepeljenek a következő lap�
számban. Ott ülnek a szerkesztő bizottságban a különböző postaszer�
vek dolgozói, szakszervezetünk vezetői, akik személyes tapasztalatból 
is jól ismerik a tagság gondjait, s természetesen ott van Bérces 
György, a Postás Dolgozó felelős szerkesztője, aki az egész lap mun�
káját, készítését irányítja.

A témák Összeállításának alapját szakszervezetünk IX. kongres�
szusának, és az elnökség határozatai alkotják. Ezek megadják az elvi 
irányt. Kijelölik a legfontosabb mondanivalókat.

A témák másik, hatalmas „aranybányája”, maga az élet. Min�
den nap történik valami. Fejlődik a posta, örvendetes az új létesítmé�
nyek átadása, és születnek az új gondok, amelyről hírt kell adni, az�
tán jönnek a megoldások, amelyeket újra csak nyugtázni kell. S végül 
— de nem utolsósorban — ott vannak a postás dolgozók levelei, a 
szerkesztőséghez intézett észrevételeik. Kérések, panaszok, javaslatok, 
bírálatok. Ezekből bármennyi is jön, a szerkesztőség mindig kevesli, 
hiszen a lap az olvasóért készül, az Ő véleménye a legfontosabb. 
Akkor is, ha dícsér, mert tudjuk, hogy milyen irányban kell tovább 
dolgozunk, akkor is,' ha bírál, mert tudjuk, hogy a jövőben mit kell 
elkerülni. Az idei év nagy fejlődést hoz, valamennyi megyében és a 
nagyobb budapesti szerveknél kiépítjük a lap tudósítóhálózatát, hogy 
rendszeresen, szervezetten kapjuk a híreket a postások életéről.

Miután a szerkesztő bizottság meghatározta a következő lapszám 
témáit, a felelős szerkesztő megbeszéli a cikkeket az újságírókkal, po�
litikai munkatársakkal. Egy havonta nyolc oldalon megjelenő szakszer�
vezeti lapnak „kétszemélyes” szerkesztősége van: a felelős szerkesztő és 
az adminisztrátor. A Postás Dolgozó- nál is kialakult a külső munkatársak 
hálózata, ezek az újságírók különböző lapoknál dolgoznak — e sorok 
szerzője például a Hétfői Híreknél —,s a folyamatos munka során 
megismerik a postások életét, gondjait, örömeit, s amikor egy- egy té�
mára megbízást kapnak a szerkesztőtől, valamelyes hozzáértéssel, és 
nagy- nagy szeretettel kezdik a feladat megoldását. Természetesen, 
nem szakemberek, és a szerkesztő nemcsak azt a munkát látja el, 
amit minden lapnál kell, tehát az anyagok javítását, nyomda alá ké�
szítését, hanem kijavítja azokat az óhatatlan hibákat is, amelyeket a 
nem a hivatásos postás- újságírók, a lap külső szerzői, el- elkövetnek.

Ezt követi a lap technikai előállítása, amit; a Szikra Nyomda végez. 
Akik kezükbe veszik a Postás Dolgozót, láthatják, a mai nyomda�
technikai körülmények és adottságok mellett szépen, kevés hibával 
dolgozik a párt nyomdája. Néhányan a közvetlen résztvevők közül: 
Csiszár Imre, a művezető, aki az egész nyomdai folyamatot a sze�
dést, tördelést irányítja, most vette át a 25 éves nyomdászoknak járó 
jubileumi érmet. A sorokat szedőgéppel szedik, a korrektor ha hibát 
talál benne, az egész sort újra kell szedni. Ezt a bonyolult munkát 
végzi Szeifert László gépszedő, aki 1934- ben szerződött el — akkor 
még „inasnak”. Szinte teljesen hiba nélkül dolgozik, pedig igen nagy 
figyelmet igényel akár az lij szöveg, akár egy korrektúrasor pontos 
szedése. S ha már valamennyi cikk hibátlanul ott fekszik egy- egy 
lemeztepsin, ahogy a nyomdában mondják: hajón, jön a tördelés. 
Egy- egy akkora keretbe, mint az oldal, be kell rakni a címeket, a szö�
veget, a képek kliséit, hogy nyomni lehessen. Légrádi Józsefné, a 
nyomda közkedvelt Icája a tördelő — mettőr. Tizennyolc évvel ezelőtt 
lett kéziszedő- tanuló, két éve tördeli a Postás Dolgozót is.

Az egész bonyolult munka, az egész lapszerkesztő és előállító ap�
parátus munkájának mércéje: mit gondolnak a postások, az olvasók, 
amikor a friss lapszámot kezükbe veszik. Reméljük, sok jót, kevesebb 
rosszat. Valamennyien azon dolgozunk, hogy 1972- ben még több elé�
gedettséget, s kevesebb bírálatot váltsunk ki a posta dolgozóiból. Ab�
ban a reményben, hogy ez a fáradozásunk sikeres lesz, az új év első 
lapszámában kiilön- külön szeretettel köszönti a lap valamennyi olva�
sóját a szerkesztőbizottság, a főszerkesztő, a lap előállításában részt�
vevő újságírók és valamennyi nyomdász nevében:

Faludi András

BRIGÁDÉLET
A  lesrüfsbb szűm első oldalán Virizlay Gyula, a SZOT titkára kö�

szönti az új esztendő küszöbén a szocialista brigádok iagjaft, miköz�
ben a negyedik országos tanácskozás előkészületeire hívja fel a fi�
gyelmet. Minden bizonnyal érdekes és tanulságos marad sokak szá�
mára az az írás, amely képekkel illusztrálva kíséri végig Kádár János 
vidéki útját.

A „Hiánylista nélkül akarják a lakásokat átadni” című Írás azo�
kat az erőfeszítéseket mutatja be, amelyeket az építőipar szocialista 
brigádjai tesznek a kormány, s a párt lakáspolitikájának végrehajtá�
sáért. közismert, hogy napjainkban zajlanak üzemi, vállalati és ipar�
ági szinten a szocialista brigádvezetők tanácskozásai. „A hozzáértők 
tanácskozása” című írás sokszínűén és gazdagon mondja el, bogy or�
szágszerte volt elismerés, bírálat, sok jó és okos javaslat a bngádve-  
Zctök eszmecseréin.

A gyorsan rohanó világunkban sok veszély, baleset ólálkodik az 
országútakon és a munkahelyeken egyaránt. Egy szocialista brigád 
önvallomásában követeli: Zöld útat az életnek, trj színnel is gazdago�
dott a kiadvány vitarovata: Ki a belevaló ember, ki a példakép cim-

érzem, ez biztató. A brigád 
valam ennyi tag ja  tanu l: Né�
m eth  József tavaly érettségi�
zett, Kelem en Jenő  és Sebes�
tyén  Gyula, a  kábelszerelőtan -  
folyam ot végezte el, Bánhidi 
Gyula, a  Puskás - technikum  
m ásodik osztályába jár. A 
többiek különböző tanfolya�
mokon tanulnak. Tavaly a 
SZIM - ben hárm an vettek 
részt: Ném eth József, Sebes�
tyén  Gyula  és Zsirai István. 
A ranyérm et szereztek.

A m últ nyáron kezdődött a 
brigád igazi p róbája: az állo�
másváltozási m unkákkal, a 
crossbarra való áttérés előké�
szítésével. Ja n u á r közepére 
90 százalékban végeztek. A 
siófoki járásban 324 új távbe�
szélőállomás várja  a  bekap�
csolást. Huszonkét település 
tartozik hozzájuk, am it aligha 
tudnának ilyen jól ellátni, ha 
nem lennének kitűnő szak�
munkások.

— G yakran kell földm unkát 
végeznünk, de értünk  a  fa�
munkához, a  csőfektetéshez és 
a  cserepezéshez, a  kőműves 
munkához, betonozáshoz is. 
Nem túlzás, ha azt mondom, 
ezerm ester brigád a miénk — 
büszkélkedik a  brigádvezető.

Megérdemlik, hogy név 
szerint megem lítsük m indnyá�
jukat: Bánhidi Gyula, Bene�
dek Lajos, Kelemen Jenő, Ko�
vács Nándor, Korcz Miklós, 
N ém eth Gyula, Sebestyén  
Gyula, Zsirai István, és Bende 
Gábor, a  legifjabb brigádtag, 
s  Éva, az  adm inisztrátoruk.

— Zavaridő bázisunk 137 
volt,, de a tényleges sem volt 
több 147- nél. Jóságfokunk is 
kifogástalan. Legalább négy�
féle rendszerrel kell tisztában 
lennünk ahhoz, hogy a  kelet�
kezett zavar okát gyorsan fel�
fedjük, m ajd  elhárítsuk. Ez is 
okoz néha forró pillanatokat, 
akárcsak a nyári csúcsforgalom 
— állap ítja  meg a  brigádve�
zető.

Végül szeretném ism ét az 
üzemvezetőt idézni: Az a  fel�
fogásunk, hogy a brigádok é r�
tékelésénél nem  szabad a 
term elési eredm ényeket egye�
dül üdvözítőnek tekinteni.' 
Végső soron az még nem  é r�
dem, hogy dolgoznak. A k i�
tüntetéshez valam ivel több 
kell, m ert az előbbiért kapjuk 
a fizetést. A Béke és a  Sió 
brigád a  hárm as jelszónak 
eleget tesz: a jó közösségi 
szellem révén kulturált, szo�
cialista módon élnek, s ez 
mindenki szám ára vonzó pél�
da.

Gyapay Dénes



B ír á i  a  p o s t á s  n é z ő

Most utólag be lehet vallani: Halászi Mária, a  Távíró Hi�
vatal dolgozója, elm ent ugyan a Thália Színházba, de nem h itt 
az egészben. Szereti Bartókot, de éppen ezért félt: tud - e  ez a 
K ristóf Károly és Kazim ir Károly á ltal összeállított, az utóbbi 
által rendezett furcsa m űfajú játék, ez a Bartókiána című do�
kum entum - füzér valam i újat, vagy legalábbis élm ényt nyúj�
tan i? Hiszen színpadon színdarabot szeret nézni az ember, a  
dokum entum ot olvassa. Kolléganőjének, dr. Lengyel Jánosáé�
nak, ak i ugyancsak a  Távíró H ivatal dolgozója, m ár nem  idegen 
a dokum entum játék. L átta  az Auschwitz - per jegyzőkönyveit 
feldolgozó Vizsgálatot (Peter Weiss), az Oppenheim er ügyet 
(Haino Kapphardt), a  M agyar kérdést (Pálfy— Kazim ir), a M e�
rényletet (Sátron), s ezek a dokum entum - játékok azzal a ta �
nulsággal szolgáltak szám ára; ez is színpadra való m űfaj.

Csaknem végig eredeti a szöveg: Bartók - cikkek, levelek, 
feljegyzések, beadványok, naplórészletek. S a többi — a  való�
ságban élt vagy még élő — szereplő szövegei is úgyszólván 
mind megjelentek m ár levélben, feljegyzésben, más rögzített, 
változatban.

— A zért m entem  el a Thália előadására, m ert szeretem 
Bartók m uzsikáját, egyéniségét — m ondja Halászi Mária — 
és rendkívül sikerült korrajz tá ru lt elém. A B artók Bélát meg�
személyesítő Kozák András remekel.

— Ezúttal ta lán  a szokott színvonalánál is m agasabbra 
em elkedett — veszi á t a szót dr. Lengyel Jánosné — minden 
külsőséges jelleg, maszk nélkül: maga volt Bartók. Sugárzott 
belőle a huszadik század nagy m agyar m uzsikusának géniusza, 
anélkül, hogy külsőleg különösebben hasonlított volna a  B ar�
tókról fennm aradt képekre.

Nem m inden tetszett persze egyformán a produkcióban, 
ezt m indkét távirász - hölgy hangsúlyozza. M ásképpen oldották 
volna meg például — nem  ilyen kisszerűén, a táncra kevéssé 
koncentrálóan — a  Csodálatos m andarin  jelenetet. K ivált, ha 
a rra  gondolnak, hogy az Operaház m ilyen jó M andarin - előadá�
sokkal kényeztette el a közönséget. A darab elején levő párizsi 
képpel is elégedetlenek voltak. De ha csak a B artókra gya�
korolt Párizs - hatás ábrázolása volt a cél, akkor ez nem  sike�
rült. Azonfelül, oly gyengécskén ropták  itt a  kánkán t a  tá n �
cosnők, legalább az színvonalasabb le tt volna. Így azonban 
úgy festett a dolog: no, adunk valam it a „karzatnak” is, egy 
kis kánkánt, nehogy túlságosan m egfeküdje a gyom rukat B ar�
tók.

— Pom pásan sikerültek az emigráció jelenetei, az am e�
rikai képek — folytatja Halászi Mária, — m ár a tüllfüggönyös 
megoldás is tetszett, am ellyel mintegy jelezték: kicsit rossz-  
álom - szerű a M ester életének ez aZ utolsó korszaka.

— Ám visszatérhetünk a B artókiána elejére is, a népdal�
kutató jelenetek ízességére, tömörségére, szépségére. Milyen 
pompás volt Horváth Teri — m ondja Lengyelné. S aztán egy�
más szavába vágva dicsérik a  hatalm as színészgárdát meg�
mozgató előadás sok - sok résztvevőjét az igen hiteles, meg�
győző Kodályt megformáló Harsányi Gábort, a  Balázs Béla 
újszerű tehetségét, politikai elkötelezettségét felvillantó Szabó 
Gyulát, a  Reinitz Bélát oly m egindító élethűséggel ábrázoló 
Inke Lászlót, az epizód - felvillanásokban is em lékezetes alakí�
tásokat nyújtó Mécs Károlyt, Peti Sándort, K eleti Lászlót, K o�
vács Károlyt, György Lászlót, Rátonyi Róbertét, a B artók édes�
anyját oly finom an színpadra állító Komlós Jucit, továbbá 
Esztergályos Cecíliát, Nagy A ttilá t, Keres Emilt, K autzky Jó�
zsefet és  m ásokat Barabás Tamás

Ä családosokért!
Hazánkban a szociálpolitika 

súlyponti kérdése a családok 
fokozott támogatása. A  gyer�
m eknevelés költségeinek növe�
kedése az utóbbi években fe �
szültséget terem tett a több -  
gyermekes családok és gyer�
m eküket egyedül nevelők ro�
vására. E nnek enyhítése érde�
kében jelentős intézkedések  
születtek. Január 1- től a há�
rom -  és többgyerm ekes csa�
ládok, i  valam int már egy és 
két gyerm ek esetén az egye�
dülállók is gyerm ekenként ha�
vi 100— 100 forinttal magasabb 
családi pótlékot kapnak. Az 
egy hónapra járó családi pót�
lék összege tehát három gyer�
m ek után 300 forinttal több, 
azaz 810 forin t lett. M inden to �
vábbi gyerm ek után az eddigi 
170 forin t helyett gyerm eken�
ként 270 forin t a növekedés. 
Égyedülálló dolgozóknak egy 
gyerm ek után havi 240, két 
gyerm ek után összesen havi 
540, ennél több gyerm ek után, 
gyerm ekenként ugyancsak 270 
forin t családi pótlék jár.

Eddig azoknak a családok�
nak, ahol az egyik gyerm e�
ke t szakm unkástanuló - otthon�
ban helyezték el vagy har�
madéves szakm unkástanuló  
lett, nem  járt családi pótlék és 
a gyerm ekek számánál sem  
ve tték  figyelem be. Családi 
pótlék nem  jár továbbra sem, 
azonban a gyerm ekek számá�
nak a megállapításánál a k i�
lépő gyerm eket figyelem be  
kell venni. Lehetővé vált, 
hogy a dolgozó háztartásán 
kívü l elhelyezett gyerm ekeket 
— am ennyiben az eltartásuk�
hoz hozzájárul — az összes 
gyerm ekek számának a m egál�
lapításánál figyelem be vegyék. 
A z ú j rendelkezések szerint 
azok a családok, am elyek két 
vagy több gyerm ek után ré�
szesültek családi pótlékban, de 
később a jogosultság szem �
pontjából figyelem be vehető  
gyerm ekeik száma egyre csök�
ken t — ha a jogosultság 1971. 
decemberben vagy azt köve�
tően fennállott — o megmara�
dó gyerm ek után is kapnak 
családi pótlékot. Január 1- től 
a jogosultság feltételeivel ren�
delkező anya jogán m inden  
esetben jár a családi pótlék, 
ha arra az apa nem  jogosult.

(p—gy)

Lányok pórázon
Tizenkét gyönyörű lányt irá �

ny ít M onsieur Evan Evans 
(Louis de Funés) színházi vál�
lalkozó, díszlettervező, zenész, 
koreográfus és rem ek táncos 
a  kirobbanó sikerű  női tánc -  
együttes menedzsere. De k ide�
rül, nem  is olyan egyszerű 
szép lányok gazdájának lenni. 
Ha egyet elhódítanak, m egbé�
nul az együttes. M inden esz-

EURÓPA KÖ NYVKIAD Ó: 
A  M odem  K önyvtár c. soro�
zatban m egjelenő irodalm i 
m űveket igen nagy példány�
számban vásárolják a  m agyar 
olvasók. A kiadó most „alsoro -  
aatot” indíto tt különböző m ű�
fajokban. Az első kötet m ár 
meg is je lent J. M eunier—A .
M. Savarin: Szilbako éneke — 
Vérfürdő Amazonjában c. m ű�
ve arró l szól, hogy 500 éve 
ir tják  az indiánokat, s  10 év 
m úlva ta lán  m ár egy sem lesz. 
K ét tudós három  évet töltött 
a  még élő indiánok között, és 
izgalmas regényriportot írtak  
egy nagy szerelem  történetén 
belül.

V iktor A szta fjev:  Nagyanyő 
ünnepe c. könyve lelket fel�
kavaró elbeszéléseket ta rta l�
maz. Többek között megism er�
kedünk a  bibliai népességű 
szibériai család tisztelettel 
övezett nagyanyójával. Geor�
ges Steiner: A tragédia halála 
■— 'kitűnően m egalkotott esszé. 
Az egész problem atika, m ár�
m int a  tragédia m ibenléte 
érthetőbbé válik  az  olvasó 
előtt. P. Santargangeli: A be�
tűk m ágiája c. m űve azt bon�
colgatja, hogy az em beriség 
életében milyen nagy jelentő�
ségű az írás, a  betűvetés. 
Arisztotelész: Nikomakhoszi
ethika c. m űvében a  nagy tu �
dós azt az em beri m agatartást 
vizsgália, am ely a  legfőbb jó, 
á  boldogság élérésére a lkal�
mas.

A Világirodalom Remekei 
sorozat ké t legújabbja: A nto i�
ne de Saint- Exupéry: Éjsza�
kai repülés c. könyve, négy-  
regényt re jt magában. T ulaj�
donképpen mindegyik a repü�
lésről, annak  hőseiről szól.

közzel védekezik a  férfiak  el�
len, a  lányok védelmében. Szi�
gorú d ié tát ta rta t, m aga por -  
ciózza az adagokat, jó l megy 
minden, am ikor jön a  konflik�
tus: egy csecsemő, aztán  még 
egy! De ki a  m am a és ki a  
papa? Fondorlatosán elzavarja 
a  prim adonna udvarló ját és 
így tovább . . .  M indez nevet�
tető, ötletes trükkökkel zajlik 
le  a  filmszínházban. Jó l m u�
lathatunk!

K ertészk ed jü n k
S ehhez h ív juk  segítségül a 

könyvet, am elyet Mohácsy 
Mátyás, a  m agyar kertészet 
egyénisége írt. Ä szerző neve 
m a is fogalom a kertészkedők 
körében, hiszen 1970- ig — h a�
láláig — nem  kevesebb, m int 
33 m űvet írt. „Gyümölcster�
mesztés házi, háztáji kertek�
ben” c. az ötödik kiadás. (M e�
zőgazdasági Kiadó)

Művelődés öt munkahelyen
*»• • • N evelőm unkánkkal a la�

kítsuk és fejlesszük az állan�
dó önképzést. az önművelés 
igényét. . . ” (Szakszervezetünk 
IX. kongresszusának határoza�
tából.)

Az idézet m indössze egy 
mondattöredék, de benne sú �
lyos társadalm i problém ák és 
feladatok sűrűsödnek. Az 
igény nem kisebb, m in t politi�
kai változásainkkal, gazdasá�
gi előrehaladásunkkal azonos 
szintre em elni az öntudatot, a 
közgondolkodást, felkelteni az 
em berekben a  többé nem  csil�
lapítható és ki nem  hunyó é r �
deklődést az új iránt. A tanu �
lási, kulturálódási lehetőségek 
adottak  hazánkban, az állam  
és társadalm i szerveink sokat 
költenek iskolák, művelődési 
intézm ények fenntartására, 
színházak, könyvkiadás stb, 
dotációjára. A  tömeges m űve�
lődés ellenére sóik az ü res hely 
és lemorzsolódás az esti isko�
lákban, vanpak  gyéren láto�
gatott könyvtárak, színházaik, 
TIT - előadások.

Mi is a  helyzet házunk tá �
ján? K özelítünk a  kongresszu�
son kitűzött célhoz, vannak  jó 
és új kezdeményezések. Erről 
beszélgetünk öt m unkahely 
szakszervezeti bizottságának 
ku ltu rá lis felelősével, Gálik 
Pálnéval, a  70- es hivatalból, 
dr. Jenei Lászlóval a  vezér-  
igazgatóságról, Kisvölgyi Edit�
tel Lágymányosról, Oldal Fe�
renccel a  kábelüzem ből és Pi-  
riczki Györgynével a  72- es h i�
vatalból.

Akik tanúinak, s akik nem

Az első tém a: a szervezett
oktatás. Szám okkal bizonyí�
to tták: nagy szám ban vannak 
olyanok, ak ik  önként, vagy a 
helyi gazdasági vezetők, poli�
tikai nevelők inspirálására 
állam i oktatásiban vesznek 
részt. Magas azoknak a  száma 
is, akik  továbbképzésük érde�
kében felsőfokú tanintézetek 
esti vagy levelező hallgatói, 
nem egy közülük a  diplom a 
m ellé ú jabb  képesítést sze�
rez. Még többen já rn ak  közép�
fokú iskolákba, különösen a 
főbbre vágyó fiatal szakmun�
kások, például a  Lágymányos 
Távbeszélő Üzem műszerészei, 
vagy a  72- es h ivatal irányí�
tói közül tízen tanu lnák  a  
postaforgalm i középiskolában. 
A vezérigazgatóságon m inden�
ki rendelkezik a  szükséges ké�
pesítéssel, mégis sokan tanu l�
nak. Legtöbben a  m arx ista— 
leninista egyetemen, m ások a  
felsőfokú postaforgalmi,
üzemszervezési tanfolyamon 
képzik magukat.

Szóba jö tt az az ism ert

helyzet is, hogy még 10 év�
vel ezelőtt több m unkakör 
érettségihez volt kötve, s ma 
ettől a  m unkaerőhiány m iatt 
eltekintenek, de az szb törek�
vése: pótolják a  hiányzó isko�
lákat. Jó  néhány fiatal m ár 
m egtette ezt, de sokakból 
hiányzik az iparkodás. Beszél�
gető partnereim  szavaiból ki�
derült: nem ta rtják  helyesnek 
alkalm azásukat. Egyetértenek 
a lágymányosi módszerrel: 
alacsonyabb m unkakörbe h e�
lyezik azokat, akik  m eghatá�
rozott időn belül nem  pótolják 
elm aradt tanulm ányaikat.

A  m ásik negatívum ot azok 
a segédmunkások szolgáltat�
ják, akiknek még a  8 á lta lá �
nos iskolai végzettségük sincs 
meg, s  nem  tanu lnak  akkor 
sem, ha szállásukon kihelye�
zett iskola alakul. A tapasz�
ta la t: az iskolázatlan, szakm a 
nélküli em ber könnyebben 
„vándorol”.

Kiváló ifjak

Van, ahol m ár egy éve fo�
lyik, van ahol még kezdemé�
nyezés a szakm a ifjú  mestere, 
a kiváló ifjú  szakm unkás és a 
kiváló ifjú  m unkás cím ért fo�
lyó verseny. Mit jelentenek 
ezek a  címek? H ivatali elő�
írásokon túlm enően ism erete�
ket, m a m ár rangot és tekin�
télyt. A Budapesti Postaigaz�
gatóság kezdeményezése ked�
vező visszhangot válto tt k i a 
fiatalokban, és tömegesen é r �
deklődnek irán ta, számosán 
nyerték el a  címeket, és így 
még többen törekednek m eg�
szerzésükre. Tehát m ár van 
rangja, m ert megszerzése ne�
héz. M iért vagyunk szkeptiku�
sak? M ert ez az érdeklődés 
csak akikor m arad  meg, sőt 
gyűrűzik tovább, ha az erköl�
csi rang ján  túlm enően h ivata�
li előlépést, m agasabb beosz�
tás megszerzését jelenti. A 
kultúrfelelősökkel a rra  gon�
doltunk ezzel kapcsolatban: 
a  címeket elérő fiatalokra 
gondoljanak, ha csoportveze�
tőt, művezetőt, más, hozzá�
értésüknek megfelelő funkcio�
náriust keresnek. Ha a  fia ta�
lok az t tapasztalják, hogy 
szorgalmukat, tehetségüket 
nem csak címben és em léklap�

ban ism erik el, komolyabban 
veszik az önképzést.

Szabadegyetem és a könyv

Nem m aradt ki a  beszélge�
tésből az iskolán k ívüli műve�
lődés két, népszerű form ája, a  
TIT - előadássorozat, a  szocia�
lista brigádok szabad akadé�
m iája, am elyeken nem csak a 
brigádok vesznek részt. Külö�
nösen író - olvasó találkozóik 
sikeresek, vendégül lá tták  m ár 
Berkesi Andrást, Fekete G yu�
lát, Jókai Annát, Szilvási La�
jost. A 70- es hivatalban az 
akadém ia előadásait közvéle�
m ény - kutatás alapján állítják  
össze, náluk földrajzi és egész�
ségügyi előadások irá n t nagy 
az érdeklődés.

A könyvtárhelyzet, az olva�
sómozgalom igen váltakozó. 
Az összehasonlításkor kide�
rü lt: hasonló helyzetben levő, 
hasonló létszámú m unkahe�
lyek között nagy a  különbség. 
Nem lehet a  tv  vonzásának 
betudni az olvasás csökkenését, 
m ert hiszen Budapest terü le�
tén azonosak a vételi lehető�
ségek. Elhangzott vélemény 
arról, hogy a  kölcsönzés sike�
ré t befolyásolja a  könyvtár és 
könyvárusítás helye (Kisvöl�
gyi elvtársnő: Mi egy ebéd�
jeggyel m együnk délben é t�
kezni és 2—3 könyvvel térünk 
vissza m unkánkhoz), de a leg�
fontosabbnak a  könyvtáros 
személyét tarto tták . Az alkal�
m as erre, aki nem foglalko�
zásból, hanem  hivatásból vég�
zi. Többen a  vezérigazgatóság 
könyvtárosnőjét em lítették, 
akihez tapasztalatcserére já r�
nak m ás könyvtárosok is. A 
kábel üzemből könyveket kül�
denek a vidéken dolgozó k á�
belépítők után, m ert szám uk�
ra  ez az egyetlen művelődési 
lehetőség, am ikor családjuk�
tól, sokszor a  nagyobb telepü�
lésektől is távol élnek hosszú 
időn keresztül. Oldal elv�
tá rs m ondta el, bizonyságul az 
elején megfogalmazottaknak, 
hogy a  magasabb szakképesí�
tés általános műveltséggel, ne�
mesebb kedvteléssel párosul: 
hogy hatszor annyi szakm un�
kás olvas, m int segédmunkás, 
holott ä  segédmunkások van�
nak nagyobb számban az 
üzemnél. (V. E.)

Ártalmas-e a dohányzás?

Colette: Kóborélet és más k is�
regények c. könyve új váloga�
tás.

Dygat: Disneyland c. kisre�
génye a  korábbiakhoz hason�
lóan széllemes, fordulatos és 
mulatságos. Egy fiatal sporto�
lóról szól, ak i keresi helyét az 
életben, végül is igazságérzete 
folytán börtönben köt ki. Bo-  
hum il Hrabal: Táncórák idő�
sebbeknek és haladóknak c. 
könyvének három  elbeszélése 
többek között ©gy dévajkodó 
távirászkisasszanyról, szélhá -  
moskodó ügynökökről szól. A 
„Történetek az  Ezeregyéjsza�
kából” c. könyv felnőtteknek 
szóló mese.

KOSSUTH KÖ N YVKIAD Ó: 
Lenin Összes M űvei 30. kötete 
je len t meg, am ely azokat a  
m unkákat tartalm azza, am e�
lyeket Lenin 1916 júliusa és 
az 1917 februári forradalom  
között írt. Ezt az időszakot az 
im perialista világháború to�
vábbi kiterjedése, elkesere�
dett ütközeték sorozata, a nép�
tömegek életkörülm ényeinek 
rosszabbodása, a  forradalm i 
helyzet kiéleződése jellemezte. 
N apjainkban igen jól tud juk  
hasznosítani Leninnek e cik�
keit.

A nna Seghers: Mexikói tö r�
ténetek c. könyve arró l az  idő�
szakról íródott, am ikor a  szer�
ző a fasizmus m ia tt kénytelen 
volt M exikóban élni em igráns�
ként. Akkori élményei eleve�
nednek fél. Arkaovin Szt.ru-  
gackij— Borisz Sztrugackij:
Nehéz istennek lenni c. fan -

tasztiikús, izgalmas könyvben a  
középkor összeütközik a  jövő 
szupertudományos emberével.

CORVINA KIADÓ: A knai
Tam ás: Rippl- Rónai c. köny�
vében az  európai h írű  m agá�
nyos, de ugyanakkor igen nép�
szerű festőm űvészünkről ír. 
Munkácsyhoz bensőséges b a �
ráti kapcsolat fűzte, ak i annak 
idején befogadta, m unkát, 
küzdelmet adott, segítette m ű�
vészi kibontakozását. Mindez 
nagy hatással volt ábrázolás -  
m ódjára is.

Harm inc esztendővel ezelőtt 
tö rt derékba Vajda Lajos 
nagy tehetségű, új u taka t ke�
reső festőm űvészünk pályája. 
Például ikonjai szinte a  tö rté �
nelmi p illanatokat sugározzák. 
Reprodukcióit most ad ták  ki 
nagyszerű válogatásban.

KÖ ZG AZD ASÁG I K Ö N YV �
KIADÓ: Nagyszerű recepteket, 
főzési m ódokat tanu lhatunk  
meg Túrós Emil— Tréfás Sán�
dor: A m ai nő  szakácskönyve 
című tkönyvből. K iderül: a
csirkét sokféleképpen el lehet 
készíteni. Egyébként több 
m in t 100 receptet tartalm az a 
könyv.

Joseph W. McGuire: A  vál�
lalkozási m agatartás elméletei 
c. m űben a szerző az elsők 
között vállalkozik arra . hogy a 
tém át összefoglalva, áttekintő 
módon rendszerezze, k ritika i�
lag  elemezze. Ilyen tém áiú 
könvv Maevarországon először 
jelenik meg.

„A polgári eljárás” c. köny�
vecske tartalm azza a  polgári

perrendtartást, a  bírósági vég�
rehajtást, a  polgári e ljárásra  
vonatkozó egyéb szabályokat, 
valam int a  Legfelsőbb Bíróság 
Polgári Kollégium ának fonto�
sabb eljárásjogi állásfoglalá�
sait.

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ:
Vészi Endre: A piros oroszlán 
c. könyvében drám ák, hangjá -  
tékok, novellák televízióra ol�
vashatók. Vészi drám ái köz�
ism erten mai tárgyúak, egy�
szerűek és mégis súlyos fe�
szültséggel telítettek, hétköz�
napiak  és m égis különlegesek, 
m erthogy sorsfordulókat jelez�
nek. Kardos G. György: Hová 
tűn tek  a  katonák c. könyv 
szerzőjének korábbi regénye, 
az A vraham  Bogatir hét nap �
ja  is nagy sikert ara to tt. Üj 
regénye ism ét Közel- Keleten, 
az angol uralom  ala tt álló Pa�
lesztinjában játszódik. Hősei 
az úgynevezett A nders - hadse -  
reg egy kis csoportjának tag�
jai.

Kovács Győző: F&bry Zoltán  
c. könyv, tavaly  huny t el cím�
szereplője, a  m agyar an tifa -  
sizmus legjelentősebb képvi�
selője volt. Életm űve össze�
függ történelm ünkkel. Készt 
Imre: Bakacsin és bukfenc c. 
könyvében négy d rám ai m ű 
követi egym ást Például az 
Em berrablás c. hangjátékban 
el nem  követett bűncselekm é�
nyekért vonja felelősségre egy 
bábjáték  bohócfiguráját. Bede 
Anna: Kelj fel és já rj c. könyv  
lírai gyűjtemény. M axim ilian  
Jacta: Híres ném et bűnpereik 
c. könyvében elképesztő gaz�
ságok, a legvadabb fantáziát 
is túlszárnyaló események, el�
vetem ült bűnözők világa ele�
venedik meg. (B. Gy.)

Nincs em ber, aki ne tudná: 
a dohányzás káros! A dohány�
gyárak m égis állandóan növél-  
hetik világszerte a  term elést. 
A cigarettázás egyre inkább 
terjed. Jelenleg a  felnőtt fér�
fiak háromnegyed része, a 
nők egyharm ada dohányzik. 
Gyakori a  cigarettázás a tanu�
lóifjúság soraiban, m ert az a 
felnőtté válás szimbólum át 
jelenti szám ukra.

A  kezdő dohányos szinte 
mindig kisebb fokú nikotin�
mérgezésben szenved, s a  rossz 
érzés legyőzése u tán  válik  va�
lódi dohányossá, teh á t a  do�
hányzásra az em berek erő�
szakkal szoktatják rá  m agu�
kat. A folytatásban m ár a  n i�
kotin kellem es hatásának  is 
szerepe van. A nikotin  m eg�
könnyíti az ébrenlétet, bizo�
nyos fokig nyugtat, közvetve 
segíti a  tanu lást és a m unkát 
is. A dohányzás káros hatásai 
azonban nagyobbak. A nikotin 
és a  dohányfüst alkotóelemei 
az idős korban idült, esetleg 
súlyos szövődményekhez veze�
tő légzőszervi, érrendszeri 
gyom orhurutos és fekélyes, va�
lam int daganatos betegséget 
okoznak.

A dohányzásnak, sajnos, van 
társadalm i veszélyessége is. A 
m ásik em ber dohányfüstjének 
beszívása — a  passzív dohány�
zás — ugyanis minőségileg 
ugyanolyan hatást vált ki, 
m int az ak tív  dohányzás. 
Passzív dohányos mindenki, 
aki dohányfüstös helyen ta r �
tózkodik. A dohányzás elleni 
küzdelemben m ind az állam �
nak, m ind a  társadalom nak 
nagy feladatai vannak. Az á l�
lam  megfelelő szervei részben 
elrendelő, részben tilalm i ren �
delkezéseikkel segíthetik  a 
küzdelm et Az iskolákban, az 
ipari iskolákban is m eg kelle�
ne tiltan i a  dohányzást, rend�
szeresen oktatni a  dohányzás 
egészségkárosító hatását. Fel�
m erül: K ényszeríthetik - e a
nem  dohányzókat például az

értekezleteken arra , hogy szívr 
ják a dohányfüsttől terhes le�
vegőt? A társadalm i szervek 
feladata a  megfelelő közhan�
gulat kialakításának segítése. 
E közhangulat nélkül a  leg�
nemesebb törekvés is zátony�
ra  fut.

A dohányzás íratlan« illem -  
szabályai között első helyre 
kell á llítan i a  következőket: 
Ne legyen illő o tt dohányozni, 
ahol nincs ham utartó. Vállal�
ják  m ind több helyen önként 
a dohányzási tilalm at, az é rte �
kezleteken, ha szükséges, do�
hányzószünetek beiktatásával. 
Ahol tilos a  dohányzás, ott 
legyen m indenki részére tilos.

(p—gy)

A jövő  telefonja

A TO—2 fénytelefon lézer�
sugár segítségével létesít kap�
csolatot. Ügy tűnik, nincs 
messze az az idő, am ikor ezek 
a készülékek olyan megszo�
kottak lesznek szám unkra, 
m int a  m ostaniak. A Szovjet�
unió néhány városában m ár 
jelenleg is m űködnek lézer�
telefonkészülékek. Néhány 
éve lézersugár segítségével 
ta rt kapcsolatot Örm ényor�
szágban Jereván és a Bru -  
jakanszki Obszervatórium.

Az új típusú telefon - össze�
köttetésnek számos előnye 
van. Nem szükséges hozzá 
több száz kilom éter telefonká�
bel lefektetése, a  „fényvonal’* 
egyidőben több ezer telefon -  
beszélgetést és számos televí�
ziós program ot képes átvenni. 
A TO—2 fénytelefonnak egye�
lőre m ég nincs nagy kapaci�
tása. A kvantum generátor 
fénysugara jó  kapcsolatot biz�
tosít ké t állom ás között öt k i�
lométeres távolságon belül. A 
készüléket a  Szovjet Tudomá�
nyos A kadém ia „P. N. Lebe-  
gyev” Fizikai Intézetében ké�
szítették. (APN)

POSTÁS DOLGOZÓ 5



Eredményekben 
gazdag boldog új évet
eg ész  évben
sok munkasikert kíván
a posta valamennyi kedves
munkatársának és  a lap
olvasóinak
a

TÁVKÖZLÉSI KUTATÓ INTÉZET
kollektívája

A

Telefon�
gyár
BUDAPEST XIV., HUNGÁRIA KRT 1 2 6 /1 2 8

VEZETŐSÉGE

ÉS VALAMENNYI DOLGOZÓJA 

AZ 1972. ÉVBEN 

JÓ MUNKÁI; JÓ EGÉSZSÉGEI 

SOK SIKERT KÍVÁN 

A POSTÁS DOLGOZÓKNAK 

ÉS A LAP OLVASÓINAK!

T E R T A

Jó minőség a is 
a BHG telefonközpont

Minden kedves ügyfelünknek 
egész évben
eredményes, jó munkát kívánunk!

Budapest XL, Fehérvári út 70.

Beloiannisz Híradástechnikai Gvár



Postás Panni levele

Télidőben gyakran fordulunk orvosunkhoz azzal, hogy 
szervezetünk erősítésére írjon fel vitam inokat. Tudnunk  
kell: a mesterséges vitam inkészítm ények közel sem azo�
nos értékűek a természetesekével. Tehát úgy állítsuk ösz-  
sze a család téli étrendjét, hogy megfelelő mennyiségű  
vitam inhoz jusson, m ert arra m indenkinek egyformán  
szüksége van.

A - v itam in  forrásunk: tej, vaj, tojás, hal, vitaminos 
margarin. Szervezetünk a növényekben, gyümölcsökben  
levő karotint is átalakítja A - vitam initá. Legtöbb karotint 
a sárgarépa, sült tök, spenót, sóska, paradicsom tartal�
mazza.

B - v itam in t nagy m ennyiségben találunk az élesztő�
ben. A d ju n k  belőle naponta egy mogyorónyit a család 
tagjainak. Jelentős E - vitam in a májban, tojásban, hús�
ban, sonkában, lisztben, sárgaborsóban, de szinte vala�
m ennyi élelm iszerünkben kisebb mennyiségben.

C - vitam in szükségleteinket a következő élelmiszerek 
fogyasztásával elégíthetjük ki: citrom, savanyú káposzta, 
alma, körte, narancs, burgonya (héjában főzve!), zöld�
ségfélék, C - vitam innal dúsított öm lesztett sajt, torma, 
Pritamin, vitaminos cukorkák, gyorsfagyasztott Mirelite -  
készítm ények. Legmagasabb C - vitam in tartalma a forrá�
zott csipkeszörpnek van! Télen ajánlatos v íz  helyett is 
csipke szörpteát fogyasztani.

D - vitam in forrás: tojás, gomba, vaj, halak. D - vita -  
m in a szervezetünkben is keletkezhet napfény, vagy a 
kvarc ibolyántúli sugarainak hatására. D - vitam in gyógy�
szerkészítm ényeink is kitűnőek, de kizárólag orvosi uta�
sításra fogyaszthatok.

Postás Panni

M E S  E F A

FEJLŐDIK A HŐI SPORT
A Budapesti Távbeszélő Igazgatóságon értékelték az 1971, 

évi szakszervezeti töm egsport- m unkát. Szarka György, a Szak -  
szervezeti Tanács titkára üdvözölte a m egjelenteket és 1972- re 
is minden szakszervezeti sportaktívának eredményes m unkát 
kívánt. K érte: úgy dolgozzanak, hogy az új esztendőben még 
szebb eredm ények szülessenek az üzemi bajnokságokban.

Széplaki László, a  tanács sportbizottságának elnöke érzé�
keltette, hogy a ha t budapesti szakszervezeti tanács hogyan 
vette ki részét az üzemi sportéletből. K itűnt, hogy a TIG te�
rületén volt a  legélénkebb az üzemi sportélet. Az elm últ év 
folyamán a 3595 dolgozót foglalkoztató igazgatóság 38 csapa�
tot indított az üzemi bajnokságokon. Ezek tíz I., öt II., és négy 
III. helyezést szereztek. A Budapesti Csoport 36 csapatot indí�
tott, s tizenhárom  I—II. helyezést é rt el. A sportolók aránya 
azonban jóval szerényebb, m in t a TIG - nél, hiszen a jónéhány 
postaüzemnél több m int 8600- an dolgoznak. A Bp. Postaigaz�
gatóság is 20 csapatot indított. A többi „eredm ény” azonban 
m ár nem valam i kecsegtető. A HTI 13. az RTV Igazgatóság 8, 
a Bu - vig pedig mindössze négy csapatot indított, utóbbi sze�
replésére jellemző még, hogy egyetlen I—III. helyezést sem 
é rt e l . . .

A hozzászólók részéről sürgetően m erült fel: a postás női 
dolgozók sportéletét kellene javítani. M int kiderült, az Egressy 
úti sporttelepen öltözőprobléma akadályozza a női labdarúgás 
megindítását. Ram m er Dezső, a HÁLEP üzemi szakszervezeti 
tanácsának titkára  szerint egyszerű a megoldás: Építsünk tá r�
sadalm i m unkában a sporttelepen egy újabb  kispályát és ak �
kor Zsíros István, a  PSE elnöke kénytelen lesz öltözőt adni 
hozzá. . .  — javasolta félig tréfásan, de alap jában  komolyan.

A női sportmozgalom kiterjesztésének lelkes sürgetője 
Varga Anikó, a  Tudakozó sportfelelőse. Neki — az érdekelt�
nek — igazán el kellett hinni, hogy a nők mielőbb focizni 
szeretnének.

Bálint János, a  Budapesti Csoport Testnevelési és Tömeg�
sport Bizottságának tagja megnyugtató választ adott a dol�
gozó nők sportja fejlesztésének helyzetéről. Elm ondotta: 1972-  
ben az üzemi bajnokságok során női sakkbajnokságot írnak 
ki.

A tanácskozás végén k iderült: a női foci bevezetését sür�
getők nyitott kapukat döngettek. A részvevők örömmel vették 
tudom ásul: a testnevelési és tömegsport bizottság 1972- re k i�
írja  a női kispályás üzemi bajnokságot. A bajnokságot tava�
szi- őszi fordulókban, körmérkőzéses rendszerben bonyolítják 
le. Egy- egy mérkőzés játékideje 2x15 perc lesz.

Most m ár a társadalm i szerveken a sor. Ügy kell meg�
szervezni és lebonyolítani szakm ánk első női bajnokságát, hogy 
az „zöld úton” tudjon m aradni! (v—j)

KERESZTREJTVENY

Mégpedig a Nagyapóé, aki 
szinte gyümölcsként nyú jtja  át 
nektek a  sok - sok szép, közöt�
tük  jó néhány ism eretlen m e�
sét. A Hüvelyk M atyit ism eri�
tek, de a  Hüvelyk K atit ta lán  
kevésbé. Nos h á t egy ici- pici 
hüvelykujjnyi gyerek után áh í�
tozott egy asszony, ezért egy 
öreg varázsló segítségét kérte. 
Kapott tőle egy árpaszem et, 
»melyet elü lte tett eav cserén�
ben, s  nyom ban egy szép nagy 
virág szökkent szárba. Ami-  
Kor a  virág  kinyílott, benm 
ott volt egy bájos pici leány. 
H üvelykujjnyi volt, s  ezért 
Hüvelyk K ati le tt  a  neve, dió�
héj le tt a bölcsője, tu lipán le�
vél a  csónakja, azzal csónaká�
zott egy tányér vízben. E bol�
dogságot egy csúf béka zavar�
ta  meg, aki elrabolta Hüvelyk 
K atit fiának. De összefogott a 
tó állatnépessége és m egm en�
tette Hüvelyk K atit. Ilyen és 
sok m ás hasonló m esét ta lá l�
hattok a  „Nagyapó M esefája” 
c. mesekönyvben.

Erdős László: Kényszerle�
szállás. c. fantasztikus kaland�
regény ké t fiatal hőse abba a 
korba csöppent, am ikor szü�

leik voltaik fiatalok. M adeleine 
Gvlard: Gálaest a  Mi ni klub�
ban c. kisregény egy új v á �
rosrész fiataljairó l szól, k ik �
nek életé t egy hullgánbanda 
keseríti nap, m in t nap. Végül 
is k lubot szerveznek ellenük. 
Klára Jarunková: A z  egyetlen 
c. regényének 15 esztendős 
hősnője nap jaink  fiatalja , aki 
keres, ku tat, b írál, tépelődik 
de a  leánnyá érés problém ái 
között nehéz szám ára a  tá jé �
kozódás. A könyv nemcsak 
fiataloknak, de a  felnőtteknek, 
apáknak és anyáknak is szól.

Illyés Gyula: Tűz vagyok c. 
könyve hűséges é le tra jz  Pető�
firől. Száva István: A nagysá�
gos fejedelem  c. könyv II. R á�
kóczi Ferenc kalandos életét 
tá r ja  élénk. Erdődy János: 
Sasoknál m agasabban c. könyv 
Hunyadi Mátyásról, az igazsá�
gosról szóL

Máté György: A Párizsi 
K om m ün 72 n ap ja  c. könyv�
ben hiteles dokumentumok, 
visszaemlékezések nyom án 
elevenedik fel Párizs hős la �
kóinak harca, rövid győzelme 
és a  tragikus vég. (Móra 
Könyvkiadó)

Drágult a turistautazás

— maradnak Pesten !
Az elmúlt évben, a MÄV üzlet�

politikája következtében, módosult 
az IBUSZ- kíilönvonatok díjszabá�
sa. Az intézkedés érzékenyen érin�
tette a tömegsportban részt vevő 
turistákat; mintegy 50 százalékkal 
drágította az utazási költségeket. 
Ennek tulajdonítható, hogy az 
1971- re tervezett három postásvo�
natot le kellett mondani. Szom�
bathely, Gyöngyös és Balaton 
hiába várta a postás dolgozókat...

Df. Katona Gyula, a természet-  
járó társadalmi bizottság elnöke 
így vélekedik a nem éppen szív�
derítő helyzetről:

— Nem nyugszunk egykönnyen 
bele. Minden törekvésünk, hogy a 
postás dolgozók természetbarát-  
mozgalma ne essen vissza. A Ja�
vítóüzem VSC lágymányosi cso�
portja például a nehézségek elle�
nére is — öntevékenyen meg�
rendezte a szombathelyi kirándu�
lást. A helyzetet figyelembe véve 
most átcsoportosítunk.

— Mi ennek a lényege?
— Sportszerető szakszervezeti

aktivisták segítségével megkérdez�
zük dolgozóinkat: Ismerik e Bu�
dapestet? Például a Széchenyi-  
kilátót, a budai várbarlangot, a 
Kamaraerdőt, a festői Dunaka�
nyart, a Pilis- hegység vadregényes 
erdőit, a történelmi emlékekben 
gazdag Visegrádot? Ezekre és más 
szép helyekre vezetjük őket. Fö-  
vidébb- hosssabb séták, kirándulá�
sok szervezését tervezzük. Az 
egész napos kirándulások, szalon�
nasütéssel egybekötött túrák, 
ugyancsak vonzóak. A természet�
járó társadalmi bizottság ebben az 
évben rendszeres tájékoztató szol�
gálatot létesít, hogy folyamatosan 
értesíteni tudja a postás dolgo�
zókat a túraprogramról, és kép�
zett túravezetőket is biztosit.

Talán, végre, megismerkedünk 
szép fővárosunkkal, a főváros ter�
mészeti szépségekben gazdag kör�
nyékével? (vedres)

Sportszerűség!
Az üzemi bajnoksággal együtt

befejeződött a iabdarúgóesapatok 
sportszerűségi versenye. Elöljáró�
ban elmondhatjuk: a mérkőzések 
•kevés kivételtől eltekintve sport�
szerűek voltak minden osztályban. 
Kirívó sportszerűtlenség csak az 
RTV—Erzsébet mérkőzésen tör�
tént : a labdarúgó társadalmi bi�
zottság szigorú ítéletet hozott.

Az I. osztályban a TIG Alköz�
pont 110 pontot szerzett és így 
100 százalékos teljesítményei ke�
rült a sportszerűségi verseny első 
helyére. Azért szoros volt a küz�
delem, hiszen a HÁLEP 109, a 
József 107 ponttal fejezte be a 
bajnoki évet.

A II. osztályban: 1. Táviróhiva-  
tal (105), 2. Alközoont- - Óbuda
(104), 3. Dél- Pest (103). — III. osz�
tály : 1. Alközpont—Tanműhely
(100), 2—3. Kísérleti Intézet és
Alközpont—KISZ (98—98). — IV. 
osztály: 1. Bp. 72- es (85), 2. Ve�
zérigazgatóság (79), 3. Anjiagszer-  
tár (78).

ISKOLARÁDIÓ
A z  1971—72 II. félévében a 

korábbiakhoz hasonló segítsé�
get kapnak az  általános és kö�
zépiskolás tanulóik, m ár akik 
rendszeresen hallgatják  az 
Iskolarádió m űsorait. Egyéb�
kén t m ind a  tanárok, m ind a 
tanulók egyöntetű vélem énye: 
az Iskolarádió hallgatása 
könnyíti a  tanulást, a  tanítást. 
Sok hallgató, szülő és pedagó�
gus keresi fel „m enet közben” 
a  m űsor szerkesztőit, bírálnak, 
dicsérnek, vagy ötleteket, ja�
vaslatokat tesznek.

Nagyon népszerű le tt a  k is�
iskolások „Nyitnikék” m űso�
ra. Az osztályfőnöki órák  ke�
retében feb ruár 23- án, illetve 
kilencedikén, m árcius 8- án, 
illetve 22- én lesz figyelemre 
m éltó program . A történelem  
kategóriában az  általános is�
kolások tá rsasjá ték  form ában 
kapnak segítséget, m árcius 1-  
én, áp rilis 19- én. Történelm i 
arcképcsarnok m űsorban m á�
jus 17, 19, 26 és június 2 - án, a 
többi között Robespierre, M á�
tyás király, Széchenyi István 
kerü l közelebb hozzátok. A 
középiskolások feb ruár 4- én 
(II. oszt.) Rákóczi Ferencről, 
és feb ruár 18- án (III. oszt.) 
nemzeti ku ltú ránk  kialakulásá�
ról, történelm i szerepéről hall�
hatnak. Az irodalom, m atem a�
tika, földrajz, biológia, idegen 
nyelvek m űsora hasonló érde�
kességeket tartalm az.

H allgassátok az Iskolarádió 
m űsorát, program ját!

Hobby
A 7. számú kiadvány a  kü�

lönböző gyűjtőszenvedély -  
űzőket elégíti ki m indenek�
előtt. Például érdekesek az Ex 
Libris kuriózum ok illusztrá�
ciói, de ugyanígy a vasút tö r�
ténetét bem utató bélyegekről 
szóló cikk is. A modellvasúti 
épületek, jelzőberendezések 
barkácsolói praktikus tanácso�
kat kapnak. Ugyanez mondható 
a vasútmodellezőknek írott 
cikkre is. Am ire különösen fel�
hívjuk a figyelmet, az a „Hob�
bym a főzés” című cikk. Fér�
fiaknak adnak tanácsot finom 
falatok elkészítéséhez.

Äranylabda
A Benczúr utcai művelődési 

házban szakszervezetünk buda�
pesti csoportja mellett működő 
testnevelési és tömegsport bizott�
ság, az 1971. évi sporttrmnkát ér�
tékelte, díjkiosztó ünnepség kere�
tében. Aranylabdák, kisebb és na�
gyobb serlegek, érmék borították 
az elnökségi asztalt.

Bálint János, a bizottság részé�
ről számolt be arról, hogy szak�
szervezetünk elnökségének, a tö�
megsportra vonatkozó határozatait 
maradéktalanul teljesítették. A jó 
munka végzését elősegítették az 
igazgatóságok szakszervezeti taná�
csai, a mellettük működő sport-  
bizottságok, amelyek mind na�
gyobb lendülettel szervezik a mun�
kahelyek tömegsportját. Egyes 
szakmai vezetők is messzemenően 
támogatják a tömegsportot, énnek 
érdekében lehetőséget biztosíta�
nak a szolgálati beosztások szük�
ség szerinti módosítására is.

Ismertette sportáganként a tár�
sadalmi bizottságok munkáját. 
Különösen az atlétikai, asztalite�
nisz- , labdarúgó- , röplabda-  és a 
teke-  üzemi bajnokságokat szerve�
ző és lebonyolító bizottságok mun�
káját értékelte igen jónak, de nem 
hallgatta el az ezekben a sport�
ágakban is jelentkező néhány hiá�
nyosságot. Az üzemi sakkbajnok�
ság — az előző évekhez viszonyít�
va — nem tudta azt nyújtani, amit 
vártak (1970- ben 16, l;l71- ben vi�
szont csak 13 csapat fejezte be az 
üzemi bajnokságot).

A beszámoló végül is megköszön�
te a szakszervezet elnökségének a 
messzemenő erkölcsi és anyagi tá�
mogatást, amely lehetővé teszi 
a postás dolgozók sportolási igé�
nyeinek kielégítését. Köszönetét 
mondott a mozgalmi és szakmai 
vezetőknek, a PSE elnökségének 
és a sportmunkát segítő — leg�
többször „névtelen” — társadalmi 
aktíváknak.

A Postás Dolgozók Szakszerve�
zetének elnöksége nevében Bara�
nyai Gézáné, a kulturális, agitá-  
ciós és propagandacsoport veze�
tője, a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa részéről Biró Gyuláné 
üdvözölte a díjkiosztó ünnepség 
résztvevőit. Ezután megkezdődött 
a serlegek és érmék vándorlása a 
különböző sportágakban legjobb 
eredményeket elért üzemi csapa�
tok és versenyzők közt. Külön 
nagy serleggel jutalmazta a bizott�
ság a legjobb sportkört — a 
Krisztinát — és a legjobb sport-  
csoportot — az Alközpontot. — 
Remek kivitelezésű aranylabdát 
kapott a sportmunkát legjobban 
segítő két szakszervezeti tanács, a 
Távbeszélő Igazgatóság és a Buda�
pesti Csoport, (vedres)

Sporthírek
O Ebben az évben ünnepli a 

Szombathelyi Postás SE 25 éves 
fennállásának évfordulóját. A 
szombathelyiek sportúnnepségek 
rendezésével emlékeznek meg a 
jubileumról. Tornabemutatójukra 
az ország minden részéből hívnak 
meg postás csapatokat.

O Egy 70 éves nyugalmazott
spanyol postás totórekordot dön�
tött meg. A derék postás 48 millió 
pezetát — mintegy 24 millió fo�
rintot — nyert variációs tippszel-  
vényével. A szerencsés tippelő, 
aki a spanyol totó történetének 
eddigi legnagyobb összegét nyerte, 
nem volt hajlandó válaszolni az 
újságíróknak — még sohasem lá�
tott futballmeccset. . .

O Nincs gyöngyélete a Baranya
megyei I. osztályú bajnokságból 
kiesett Pécsi Postásnak, a megye 
n. osztályú bajnokságában sem. 
Csoportjában a 6. helyen állva 
várja az együttes a tavaszi folyta�
tást, erósen leszakadva a vezető 
csapatoktól. Talán majd a fiata�
lok? A megyei NB- s ifjúsági cso�
portban ugyanis tisztesen szere�
pelnek.

O Értékes győzelemmel búcsú�
zott 1971- től Pákái András, a sze�
gedi 21 éves versenyzőnk. A 
Csongrád megyei vívó  szakszövet�
ség országos, III. osztályú kard-  
versenyén négy egyesület 23 ver�
senyzőjéből álló mezőnyben, len�
dületes vívással győzött. A ver�
senyen jól szerepeltek a szegedi 
postások, mert a nyolcas döntőbe 
még Biró Endre és Poór Zsolt is 
bejutott.

O Gyulán, az évzáró III. osztá�
lyú női vívóversenyen hármas si�
kert értek el a szegedi postások: 
1. Debreceni Emília, 2. Bérezi 
Györgyi, 3. Dózsa Mária.

O Izgalmas hajrában dőlt el az
I. osztályú üzemi sakkbajnokság 
sorsa. A bajnokság két váromá�
nyosa, a Krisztina és a Bp. 78- as 
találkozójából egy mérkőzés volt 
hátra, amikor a Krisztina egy 
ponttal vezetett. A rangadó utolsó 
mérkőzésén a Krisztina versenyző�
je, dr. Istenes Gusztáv — az egy�
kori neves futó — győzött, így a 
Krisztináé a bajnoki cím.

Korántsem sikerült ilyen jől a
II. osztályú bajnokság, amelyen 
az Alközpont TIG szerezte meg az 
első helyet 14 ponttal.

O A Magyar Üjságírók Országos 
Szövetsége sportújságírói szakosz�
tályának tagjai szavazással döntöt�
tek „Az év legjobb sportolója’ 
cím odaítéléséről. Az összes ma�
gyar sportoló között — Klampár 
Tibor „csak” a harmadik helyet 
kapta, a világbajnok Vasas- birkó�
zó Hegedűs Csaba és az ugyan�
csak világ-  és olimpiai bajnok 
Wichmann Tamás mögött. A Ma�
gyar Távirati Iroda összeállításá�
ban, az asztalitenisz- sportágban, a 
postás- versenyző az első helyet 
vívta ki a szakszövetség javaslata, 
a szakemberek véleménye össze�
gezéseként.

Régen ért el magyar asztaliteni-  
szező nemzetközi szinten olyan el�
ismerést, mint amilyent Klampár 
az Európai Asztalitenisz Unió 1971. 
évi rangsorolásában: a svéd
Bengtsson mögött — a második 
helyen szerepel. *

VÍZSZINTES: 1. K. V. leg�
utóbbi ülésén ez is  szerepelt, 
10. Dühös (zsargon), 11. Tele�
fonszó, 12. Főzelékféle (néve�
lő). 14. . . .v a d k e r t .  15. Egy betű 
híján, papagájnév. 16. M érta�
ni fogalom, 18. Híres filmszí�
nész személyneve (Ferrer), 19. 
Sajátkezűiig , 20. Thomas 
M ann híres figurája, 22. M. É.’
23. KirepíU, 25. Bejegyez, 27. 
Alap, 29. Létezett, 30. Keleti 
rang, 32. Bolgár cigaretta, 33. 
Fordítva: Vigyázó, 34. Szem�
beszáll, 36. Helyhatározó rag,
37. Tüzesítő, 39. Az éra, 41. 
Egzotikus növény, 43. Taszita,
44. Fafajta. 45. Helyhatározó 
szó, 46. B. A. E.

FÜGGŐLEGES: 1. 1972- ben
m inden postás dolgozónak el 
kell érnie, 2. Kiskabátok, 3. 
Figyelmes, 4. H ibátlanul, 5. 
Rossz emlékű két betű, 6. Fel�
kiáltás, 7. M éhlakás, 8. Állati 
fekhely, 9. Modor, 13. Az évek 
szerinti magasabb bér, 16. 
Azonos a függőleges 7- tel, 17. 
Becézett leány (—’), 20. Béke 
— oroszul, 21. Romániai fo�
lyó, 23. Kérdőnévm ás — tárgy�
raggal, 24. Taszít, 26. Ilyen 
szó is van, 28. Évek száma, 
30. . . .  Francé. 31. Végtelenül 
.halad”, 34. A reggel jelzője 

is lehet. 35. Visszahall!, 37. 
Piszok, 38. Karikaláb. 40. Be�
tegség, 42. Hatvan perc.

Beküldendő: vízszintes 1„
függőleges 1., 13.

Az előző szám unkban kö�
zölt keresztrejtvény helyes 
m egfejtése: vízszintes 1.: Aki�
nek nincs szíve, az csak, füg�
gőleges 1.: a  fülére hallgat, 
vízszintes 26.: Pascal.

K önyvjutalm at nyertek: 
Bajkó Bálintné (Kazincbar�
cika), Bujdosó Im re (Békés�
csaba), Juhász Sándorné (Ma�
kó), M ravik Károly né (Buda�
pest) és Savanya Andrásné 
(Szeged).

A januári rejtvény beküldési 
határideje 1972. február 5.

p o s t á s  d o l g o z O

a Postásod Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: 
BERCES GYÖRGY 

Szerkesztőség: Budapest,
XIV., Cházár András utca 13.

Telefon: 428—777 
Kiadja, a Népszava Lapkiadó 

Vállalat, Budapest 
Felelős kiadó:
GABOR MARTON 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
igazgatója 
Terjeszti

a Postások Szakszervezete 
Szikra Lapnyomda, Budapest

December 29- én éjszaka a vonalfelügyelet riasztotta Csete 
Károlyt az igazgatóság hálózatfenntartási csoportvezetőjét és 
Búzás Istvánt, a Pécs városi Távközlési Üzem vezetőjét: H ar -  
kányfürdő térségében m egbénultak a  vonalak! A kép megdöb�
bentő volt. Pécs és Siklós között vagy 25 kilom éter hosszú�
ságban 4—5 centim éter vastag jeges zúzm ara boríto tta a 
légvezetékeket, s azok nagy súlyától 31 oszlop kidőlt, 60 pedig 
erősen megdőlt. Ham arosan a helyszínre érkezett a  városi, il�
letve a megyei távközlési üzem 45 dolgozója, s hozzáfogtak a 
helyreállításhoz. Schülteisz A ntal brigádvezető, Harmath Is t�
ván  körzetmester, M esztegnyei József távirdam unkás és a töb�
biek jóvoltából este 6 órára  a felügyelet je lentette: a vonalak 
működnek!

Dr. Pazar Ferenc

F e l e lö s s é g b i z i o s í f á s i  d í j
A z  Állam i Biztosító felh ív ja  a magán m otorkerékpár és 

autótulajdonosok figyelm ét: az 1972. évi felelősségbiztosítási díj 
befizetésére ez évben is névre szólóan postautalványt küldenek. 
Ennek postai bélyegzővel ellátott feladóvevénye szolgál a jö�
vőben is a díj befizetésének igazolására. A z  utalványok küldése 
folyam atban van. A zok a budapesti magán gépjárm űtulajdono�
sok, akik január 15- ig nem  kapták meg az értesítést és posta -  
utalványt, az AB  lakhely szerint illetékes kerületi igazgatósá�
ságánál vehetik át. A  további hibák elkerülése érdekében azon�
ban helyes, ha a Budapest XIV., Erzsébet királyné ú t 58. szá�
m ú kirendeltségéhez fordulnak (telefon: 833—330), írásban vagy 
személyesen, ahol a budapesti felelősségbiztosításokat nyilván�
tartják.

A  postautalvánnyal együtt a gépjármütulajdonos űrlapot 
is kap, amelyen az esetleges változást (gépjárm űvét nem üze�
m elteti, eladta stb.) közölheti. A  változások időben való köz�
lése m inden gépjárműtulajdonosnak érdekel
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íl. Kati, Zugló 
központos osz�
tály  KISZ - tit -  
k ára  o tt v o lta  
a  fiatalok 
kongresszusán, 
a  XIV. kerüle�
tiek képvisele�
tében. Ö volt 
az egyedüli bu �
dapesti postás 
KISZ- es. Any-  

nyi bizonyos, hogy e  kongresz -  
szus nagy élm ény szám ára, de 
postásfejjel az ragadta meg 
legjobban, hogy sokan szóvá 
te tték : becsüljék jobban a  fia�
talokat, a  nőket, n e  hagyják 
az asszonyokat éjszakázni, a 
fiatalok szólhassanak bele a 
lényeges kérdésekbe, s  ne gá�
tolják őket a  tanulásban.

K atival való beszélgetésem�
kor találkoztam  Takács Jó�
zseffel, az szb - titkárral, aki 
szintén ifiszám ba menő, hiszen 
alig  m últ harm inc esztendős. 
A kérdések, válaszok pontos 
képet adnak a  zuglói helyzet�
ről.

— Milyen i t t  a  nők és a 
fiatalok átlagfizetése a  férfia�
kéhoz, a  felnőttekéhez ké�
pest?

— Ezt nem  könnyű kiszám í�

tani. Figyelembe kell ven�
nünk — m ondja K ati —, hogy 
a  nők általában fiatalabbak. 
A huszonhat- huszonhét éves 
férfiak m ár a  központ indulá�
sa óta i t t  vannak, tehá t hat 
éve, m i csak két - három  éve. 
Az induláskor nem  volt m ű -  
szerésznő. A férfiak tehát ta �
pasztaltabbak. Egyszóval a 
gépterm i műszerészeknél a 
helyzet: január elseje ó ta  mi, 
nők az 1900 közelébe ju ta t�
tunk. A férfiak 2400 körül ta r �
tanak.

— A továbbtanulással hogy 
állnak?

— Megesett, hogy próbálták 
akadályozni a  fiatalok tan u lá �
sát. Volt, akinek a  beiratkozá�
sát úgy kellett kiverekednünk. 
Azt ta rtjuk , hogy az ilyes�
m it nagyobb távlatból, széle�
sebb összefüggésben, országos 
szempontból kell nézni.

— Ne feledd — szól közbe 
az szb - titkár —, hogy i t t  há�
rom  m űszak van, leállás nincs, 
s aki tanul, az az  éjszakázás�
ból kiesik. Nem könnyű ez. 
Persze, aki akar, az tud.

— Van - e a  nők és a  fiatalok 
részére megoldás?

— A mai létszám  m ellett 
nincs — így Kati. — K etten 
vagyunk nők, áram körösként,

egyikünknek sincs gyereke. 
M indketten tudtuk, ha itt 
akarunk  m aradni, éjszakáz�
nunk kell. Vállaltuk! De Ko-  
rom painé gyermeke m iatt pél�
dául á tkérte  m agát a  gépte�
rem ből a  hibaosztályra, hogy 
m indig délelőttös lehessen. 
Persze, a  szakszervezet tám o�
gatta  ebben.

— Mi a  helyzet a  vezető be�
osztásokban a fiatalokkal?

— N álunk ilyen beosztásban
egy fiatal sincs, a z a z . . .  — 
m ondja a  K ISZ - titkár, s aztán 
kiderül, hogy am in t az szb-  
titk ár is, jószerével az egész 
üzem ifjú. Takács József, az 
szb - titkár m egjegyzi: az új
káderfejlesztési tervben m ár 
igyekeztek gondoskodni a  fia�
talok kiemeléséről. Hogy mi 
lesz belőle, az persze a jövő 
zenéje. Van egy másik, nem 
könnyű kérdés. Az, am ely szó�
ba kerü lt azo,n a  vacsorán is, 
am elyet a  m iniszter ado tt a 
kongresszuson résztvevő szak�
m abeli fiataloknak: vannak
nagyon tehetséges, m űvelt fia�
tal lányok, akik  nekifutnak az 
életnek, az tán  férjhez mennek, 
s a  családi életben kifu llad  a 
lendületük. Ez női dolog, h i�
szen a  férfiak  ezzel m ásképp 
vannak. Ugyanígy a  KISZ-

Ifik -  vezetőposzfokon
zakszerveze-  
tünk kongresz-  
szusa sokré�
tűen foglalko�
zott a  postás 
fiatalok helyze�
tével. A h a tá�
rozat hangsú�
lyozza : a jö �
vőben még in �
kább tám asz�
kodni kell a 
fiatalok önte�
vékenységére, 
természetes al�

kotóvágyára, segíteni kell bol�
dogulásuk útját, hogy tudá�
sukat és igyekezetüket kama�
toztatva m inél számosabban 
tagjai legyenek a postások 
nagy családjának.

Hogyan érvényesül e h a tá�
rozatban is megfogalmazott 
követelm ény? E rre kerestem  
a választ a  József Távbeszélő 
Üzemben. Pintér György 
üzemvezető, Szabó Gyula szb-

titkár, K uhm ann A ttila  KISZ -  
titkár, M üller Károly karban�
ta rtó  műszerész, Csányi Béla 
csoportvezető, Szabó János 
műszaki előadó és Magyar 
Lászióné hálózatos indító vá�
laszoltak.

— Tizedik éve, hogy felesé�
gemmel együtt itt dolgozom, 
így mi, legalábbis az áram kö�
rös m unkaterületen, az öre�
gebbek, tapasztaltabbak közé 
tartozunk — részletez a 28 éves 
M üller Károly, aki gimnáziumi 
érettségivel és szakm unkás - bi�
zonyítvánnyal 1961- ben első�
sorban azért választotta m un�
kahelyéül a  postát, m ert az 
édesapja is itt  dolgozott. — 
Nem m indig volt ilyen jó, de 
k ivártuk míg történik  valami. 
A nnak idején, bizony elég ke�
vés volt a  fizetés. Az elm últ 
évben nejem  300, én 230 fo�
r in t em elést kaptam . M indket�
ten  „kiváló dolgozók” vagyunk.

M indem ellett a légkör is jő, 
nézeteltérés, persze, esetenként 
előfordul, de a fúrás, faragás 
kim ent a divatból.

A 29 éves Csányi Béla 1963-  
ban m int karbantartó  lakatos 
kezdte, s közben megszerezte a 
technikusi oklevelet, s 1968 óta 
az épületkarbantartó  csoport 
vezetője: Jó l érzem magam. 17 
szaktárs m unkáját irányítom  
és segítem. M indem ellett a gé�
pészeti üzem vezetőjét helyet�
tesítem.

A 22 éves Szabó János 1970. 
november óta műszaki előadó: 
1966- ban műszerészként kezd�
tem. A Puskás T ivadar Táv�
közlési Technikum utolsó évét 
járom , K uhm ann A ttilával 
együtt — vázolja eddigi életú t�
ját. — Hogy m inek köszönhe�
tem  kiemelésemet? Észrevet�
ték, hogy am it rám  bíztak, 
igyekeztem minél jobban meg�
oldani. Elégedett vagyok. Jó

A nyugdíjpótlékról
A SZOT elnökségének ja �

vaslatára 1969. január 1 - től a 
nyugdíjasok a  korábbi 500 fo�
r in t havi kereset helyett éven�
te  6000 forin t összeghatárig 
vállalhattak  m unkát. Az intéz�
kedés m ind a  nyugdíjasoknak, 
m ind az őket alkalm azó vál�
lalatoknak egyaránt előnyös 
volt. Alig te lt e l p á r  év, m áris 
ú j jogszabályok létrehozása 
vált esedékessé. Hosszú vita 
eredm ényeként született meg 
az új rendelkezés, am elynek 
fő célja: a  nyugdíjjogosultsá�
got szerzett dolgozót anyagi�
lag érdekeltté tegye a  továb�
bi m unkában m aradásra, e l�
sősorban a  m unkaerőhiányban 
szenvedő m unkakörökben. En�
nek  érdekében továbbdolgo -  
zásra ösztönző nyugdíjpótlékot 
biztosítanak, am ely azt a  dol�
gozót illeti meg, aki a  nyugdíj-  
jogosultság megszerzése után 
teljes m unkaidőben legalább 
m ég egy évet m unkában tölt.

Figyelm en kívül m arad a 
m unkaviszonynak az a ta r ta �
ma, am ely a la tt a  dolgozó 
m unkaképtelen, beteg, fizetés 
nélküli szabadságon 'vo lt stb. 
vagy am ikor nem  dolgozott, 
nem  kapo tt m unkabért. A 
nyugdíjpótlék az 1972. január 
1. u tán  m unkában tö ltö tt m in�
den te ljes év u tán  az öreg�
ségi nyugdíj 7, illetve 3 szá�
zaléka. 7 százalék já r  a  te r�
melésben és a  forgalomban, 
valam int a  lakosság ellátásá�
val kapcsolatban álló fizikai 
m unkakörökben. Ilyen főbb 
munkakörök, am elyek a  postá�

sokra vonatkoznak: gépjárm ű -  
és motorszerelő, telefon -  és 
távírószerelő, kábelszerelő, au �
tóvillamossági szerelő, akku�
m ulátorszerelő, asztalos, gé�
pész, gépkezelő, kazánfűtő, 
kőműves, ács, épület-  és szo�
bafestő, villanyszerelő, felszol�
gáló, járm űvek vezetői, ta r �
goncavezető, segédmunkás, ra �
kodó-  és szállítómunkások, ta �
karítók, fűtők, rak tá ri m un�
kások.

Szerepel a  korm ányrendelet 
1. sz. m ellékletében m in t 7 
százalékos ösztönző nyugdíj -  
pótlékra jogosító m unkakör: a 
„postás, kézbesítő". Ehhez a 
foglalkozási csoporthoz a  kö�
vetkező m unkakörök tartoz�
nak: mozgópostás, autómozgó -  
postás, csomag feldolgozó, já �
ratos, érmegyűjtő, talált tár�
gyak kezelője, térti küldem é�
nyek kezelője, valam int a kü �
lönböző postai küldem ények  
kézbesítői és a kézbesítő - ellen�
őrök. A  többi m unkakörben  
általában a 3 százalékos ösz�
tönző pótlék jár.

A z  ösztönző nyugdíjpótlék — 
csökkentett m értékben — az 
1972. évet megelőzően m unká�
ban tö ltö tt időre is megilleti 
a  dolgozót, ha a  nyugdíj m eg�
állap ítására 1971. decem ber 
31- ét követő időponttól kerül 
sor. Ez időre a  nyugdíjpótlék 
m értéke fizikai m unkakörök�
ben évenként 3, egyéb m unka�
körökben 1 százalék. A nyug�
díj m egállapításában egyéb�
ként sem m iféle változás nincs, 
tehát az em lített százalékokon 
kívül m inden m unkaviszony�

ban tö ltö tt év után já r  a 
törzsnyugdíj 1 százaléka. A k i�
szám ított nyugdíjnak az  ösz�
tönző nyugdíjpótlékkal növelt 
összege a  nyugdíj a lap já t ké�
pező m unkabérátlag  90 szá�
zalékát nem  haladhatja  meg. 
Am ennyiben az öregségi nyug�
díjas teljes m unkaidőben 1972. 
jan u ár 1. u tán  m unkát vállal, 
s ennek ta rtam ára  nyugdíját 
szünetelteti, erre az időre 
megilleti az ösztönző nyugdíj -  
pótlék. Ezekre az évekre azon�
ban nem  já r  az évenkénti 2 
százalékos emelés.

Az új rendelkezés a  m unká�
ban m aradásra ösztönöz, de 
meg kellett hagyni a  nyugdí�
jasok részm unkaidőben való 
foglalkoztatásának lehetőségét 
is. Az öregségi és rokkantsá�
gi nyugdíjas m unkaviszonya 
során az eddigi évi 6000 forin�
tos összeghatár helyett á lta lá�
ban évi 840 órát dolgozhat — 
m unkabére nagyságától füg�
getlenül — nyugdíjának kor�
látozása nélkül. E keret a 
népgazdaság m inden területén 
évi 1260 óra a  fűtői m unka�
körökben foglalkoztatott nyug�
díjasok részére, az idénysze�
rűen működő üdülőkben a 
gondnokok és a  fizikai m un�
kások számára. Azok az öreg�
ségi és rokkantsági nyugdíja�
sok, akiknek nyugdíja 1972-  
ben a 700 forintot, az ezt kö�
vető években pedig ennek 
évenként 2—2 százalékkal nö�
velt összegét nem éri el a 
jövőben, korlátozás nélkül 
dolgozhatnak.

(piriczky)

8 POSTÁS DOLGOZÓ

ben a  lányok, asszonyok, m in t ' 
vezetők, huszonöt- huszonhat 
éves korukban kiesnek. Mit le�
hetne tenni? Ezt Zuglóban 
aligha oldhatják meg.

— BeLeszólhatnaik- e a  fia�
talok a  vezetésbe?

— A felső k o rha tá rt eltöröl�
ték  a  kongresszuson, elvileg 
tehá t m indenki fiatal — n e�
vet Kati. — De ez nálunk va�
lóban nem gond. Jó  itt  a  lég�
kör, nincs külön „fiatalok 
helyzete”. A csoportvezetők 
harm incnégy - harm incöt éve�
sek. Természetes, hogy együtt 
beszéljük meg a  dolgokat.

— És a  KISZ - élet?
— A fiatalok közül csaknem

m inden m ásodik KISZ- ta.g. 
Nagy gond azonban a  szét�
szórtság, a  három  műszak. 
Nehéz az időt egyeztetnünk. 
Aztán Ilyen kis létszám nál ön�
álló politikai képzésről szó 
sem lehet. Együtt csináljuk a 
szakszervezettel. Felm erült a 
gondolat: ifjúsági brigádot
kellene alakítanunk. Nem
rossz, csakhogy itt kitűnő, 
aranykoszorús szocialista b ri�
gádok vannak. K ár lenne eze�
ke t megbontani. Viszont, ifi -  
alapon sokszor vagyunk
együtt. M ikuláskor, a  postás 
sportnapon. A KISZ - nek meg�
van még a  kom m unista vasár�
napról az ezerkétszáz forintja, 
egy éve tartogatjuk. Együtt 
elmegyünk valahová, ha le�
het kedvezményesein. . .

A zuglóiaknál tehát nincs 
nem zedéki problém a. Egy em �
berként, ugyanaz a  korosztály, 
egyazon célért dolgozik. S 
ennek van is eredménye.

F. A.

dolog, hogy nálunk törődnek a 
fiatalokkal. Nem csupán m un�
kaalkalm at adnak, hanem  le�
hetőséget is a bizonyításra, és 
pénzt is hozzá.

Magyar Lászlóné mindössze 
1970 óta dolgozik az üzemben. 
Kezdetben a hálózatos osztá�
lyon a szerelési lapokat kezel�
te:

— Pintér György üzemveze�
tő megkérdezte, m erem - e vál�
lalni a  hálózatos indító m un�
kabeosztást. M ondtam, meg�
próbálom. November és de�
cem ber lényegében próbaidő�
ként te lt el. Jan u ár elsejével 
azután m egkaptam  m egbízatá�
somat. Őszintén mondva, meg�
lepődtem, hiszen mindössze 20 
éves vagyok, de az előlegezett 
bizalm at jó m unkával hálálom 
meg.

— A fiatalok legtöbbje nagy 
lelkesedéssel és ambícióval 
dolgozik. Szinte kivétel nélkül 
m unkájukkal, helytállásukkal 
bizonyítanak: m egérdem lik az 
üzemvezető bizalm át, amely 
nem  csupán abban nyilvánul 
meg, hogy felelősségteljes be�
osztásokat, m unkaköröket bíz 
rájuk, hanem  anyagiakkal is 
honorálják az igyekezetét — 
összegezi a közhangulatot 
K uhm ann A ttila  K ISZ - titkár, 
aki egyébként társaihoz h a�
sonló karrie rt fu to tt be: 1963-  
ban m int hálózatszerelő kezd�
te, jelenleg műszaki előadó.

— Elégedettek vagyunk a
fiatalok m unkájával. Ha vala�
ki tisztességes úton akar bol�
dogulni, tőlünk telhetőén se�
gítjük. Az üzemből 18- an já r �
nak technikum ba — kapcso�
lódik az előbbiekhez Szabó 
Gyula szb - titkár. — K orábban 
nem bíztunk eléggé a fiatalok�
ban, ezért jó  részük á tjáró �
háznak tek in te tte  az üzemet. 
Példának okáért: még 1970-
ben is a létszám  csaknem két�
harm ad része cserélődött ki 
Ma alig van mozgás.

P in tér György üzemvezető 
szerényen h árítja  el az elisme�
r é s t  A fiatalok fokozotabb 
megbecsülését, előmenetelének 
gyorsulását elsősorban a kény�
szerítő objektív körülm ények�
kel hozza összefüggésbe.

— Az elm últ öt évben 95-  
en m entek nyugdíjba tőlünk. 
Jelenleg 19 olyan szaktársat 
ta rtunk  nyilván, aki jogosult a 
nyugdíjra. Az idősebb szaktár�
sak kiválása 25 százalékkal 
csökkentette a létszámot. Az 
őrségváltás tehát töm egm ére�
tű. A nyugalomba vonulók he�
lyét a felelősségteljes poszto�
kon is az egészen fiatalok tö l�
tik  be. Ö röm ünkre szolgál, 
hogy nagy igyekezettel és egy�
re nagyobb hozzáértéssel.

Értékeléséhez csupán any -  
nyit: az objektív körülm ények 
v ita thatatlanul szerepet já t�
szottak a korábbiaknál jóval 
bátrabb káderpolitikához, de 
az ifik a  „kényszerítő” indíté�
kok mögött csalhatatlanul é r�
zik vezetőik jó szándékát, az 
őszinte segíteni akarást.

M acsári Károly

Tarifaemelés?!
— Már a szomszéd házba 

cím zett levél is a duplájába, 
ké t forintba kerül?! — Több 
ismerősöm méltatlanlM dott így 
a be sem je len tett tarifaem e�
lés miatt.

K iderült, hogy a Gondolat 
K önyvkiadó gondozásában 
m egjelent — 1,60- as áránál 
fogva igen kelendő  — zseb�
naptár „Postai díjszabás” ro�
vatából értesültek: a szab�
ványm éretű belföldi levélre 2 
forintos bélyeg kell — s ennek 
m egfelelően „drágult m eg” a 
Csehszlovákiával és más szo�
cialista országokkal folytatott 
levelezés i s . . .

Pedig csak az történt, hogy 
a Gondolatnál gondatlanul 
szerkesztették a zsebnaptárt.

(g. szabó)

9  Enyhül a telefonérme-
hiány! A TIG félm illió dara�
bot rendelt az Állami Pénz�
verdétől.

9  Debrecenben, a  Postás 
Művelődési Házban 9 gyermek 
névadóünnepségét tarto tták  
meg. A szakszervezet ajándé�
kokkal kedveskedett az ünne�
peiteknek.

6  Hortobágy 13 nagyobb
településén levélszekrénytöm�
böket szereltek fel. Terepjáró 
autón viszik ezután a  postát.

•  Debrecenben három  m e�
gye nyugdíjba vonuló postá�
sainak rendeztek ünnepséget

•  Figyelem! Akik 1942. 
m árciusában m int postanöven�
dékek kezdték postai szolgála�
tukat, és a  30 éves találkozón 
részt kívánnak venni, vegyék 
fel a  kapcsolatot Szabó Jenő 
szaktárssal a  Mozgópostafő�
nökség Budapest 78. postahi�
vatalinál a 425—146 telefonon.

•  Karácsonyi csúcs: 26 m il�
lió 919 ezer levélkülde�
mény érkezett, a  továbbított 
levelek szám a 48 342 000. 
333 579 csomag érkezett és kö�
zel 1 millió csomagot továb�
bíto ttak  budapesti viszonylat�
ban.

9  Debrecenben vasutas és 
postás horgász egyesületi 
közgyűlés volt.

•  K aposvárott a  hírlapki�
állításnak 4000 látogatója volt.

9  „Tél- tábornok” tám ad : 
Zalában m egszakadt a  távbe�
szélő összeköttetés egy v iha�
ros éjszaka. A hibaelhárító 
postások a  kapcsolatot gyor�
san helyreállították.

9  Nagy ütem ben épül a 
diósgyőri új postaház.

9  K aposvárral, Miskolccal 
és m ás vidéki városokkal, a 
korszerű távválasztás eredm é�
nyeként közvetlen telefonkap�
csolat létesült.

9  Decemberben nagysikerű 
hangversenyt adott Zalaeger�
szegen, a  Postás Szimfonikus 
Zenekar.

Elöregedés???
Nagykőrös nagypostáján, 

nagy a létszám: 86 fő. A  leg�
fontosabb posztról, a külterü�
letről azonban 5 kézbesítő hi�
ányzik. M indenesetre fe lké�
szültek a tél fogadására. A  hi�
vatalvezető szobájában fe ltűn t 
a szekrény tetején  sorakozó 
serlegtömeg. Nánási Sándor 
hivatalvezető ugyanis nemcsak 
sportrajongó, de lelkes szerve�
ző is. Sok csatát v ív tak  ping�
pongban, sakkban a megyében  
és az országban. De m i van  
ma?

— Sajnos az elöregedés!
K. Kiss Klára szb - tagtól v i�

szont megtudom, a legutóbbi 
szb - ülésen kiderült: a 12 fős 
KISZ - szervezetre jobban is 
építhetnének, hiszen csaknem  
m indannyian szakképzettek, s 
m i több, elérték, hogy legalább 
három m unkakört ism erjenek. 
Tehát mégsincs ok a pesszi�
m izm usra!

(B - )

81 Az ázsiai postás dolgozók 
szakszervezeti jogairól tá r �
gyaltak szeptem berben az 
IPTT Bandungban m egrende�
zett V. konferenciáján, ahol is 
a  küldöttek egyes országok 
korm ányait e líté lték  a  jogok 
m egnyirbálása m iatt. Tárgyal�
tak  az automatizációról, a 
nyugdíj jogosul tsáigról, a  köl�
csönös segítés formáiról. Elis�
merően fogadták az ÓIT Pa�
ritásos Bizottságának a  szak -  
szervezeti jogokkal kapcsolat�
ban kifejezett m unkáját.

B  A belgiumi postások bér�
harca sikerre l zárult.

B  N yugat- A frika francia 
nyelvű országainak postás 
szakszervezeti aktivistái sze�
m inárium ot szerveztek Felső-  
Voltában. A fő tém a a szak -  
szervezeti tagok konstruktív  
m agatartásának szükségessé�
ge.

B  A z  am erikai és a  japán
korm ány közötti szerződés 
O kinaw át ú jra  Japán  közigaz�
gatás alá helyezte. Az ottani 
postás szakszervezet feloszlat�
ta  önm agát és csatlakozott a 
Japán  Postás Szakszervezet�
hez (ZENTEI).

B  Zam biában az IPTT a 
postás szakszervezet szekció�
felelősei szám ára továbbképző 
tanfolyam okat tart, am elyeken 
80 tisztségviselő vesz részt. 
N yugat- A frikában és Észák -  
N igéria állam aiban gyűléseket 
és szem inárium okat ta rto ttak  
a  korm ány és a  szakszervezet 
közti konfliktusok m iatt.

B  Az angol postássztrájk 
hatására  a  Cable and W ire�
less Társaság szakszervezeté�
nek meghosszabbított sz trá jk �
ja  a rra  kényszerítette a tőké�
seket, hogy az ügyet döntő -  
bizottság elé vigyék. A fő kö�
vetelés: egyenlítsék ki a  társa�
ság alkalm azottainak és a kor�
m ány alkalm azottainak fize�
tése közötti különbséget. A 
szakszervezet elérte célját, s  
m i több, a jelenlegi m unkafel�
tételeket kollektív szerződés�
ben rögzítették.

M ondhatta volna szebben is ...
Előrebocsátom, nem  ta rto �

zom azok közé, ak ik  m inden 
apróságtól a  plafonig ugranak. 
Em berek vagyunk, sokféle 
gonddal, feszültséggel. Mégis, 
úgy érzem, a három  legutóbbi 
telefonélm ényem et le kell ír�
nom, m ert nem  magánügy.

Külföldön já rtam  a  minap, 
újságíróként, távoli országok�
ban, ahonnan naponta kellett 
telefonon tudósítást adnom.

1. Telefonáltam . Rossz volt 
a vonal. A nnyira visszhang�
zott, zengett, hogy nem  lehe�
tett érteni. M egkértem a szer�
kesztőség gépírónőjét: szóljon 
a m ásik telefonon a  pesti köz�
pontba, csináljanak valam it a 
vonallal. Az itthoni beszélge�
tés végét, a pesti központos 
hölgy szavait m ár „egyenes�
ben” hallottam : — Nem tehe�
tünk semmit. Ma nincs benn a 
műszak. — De kérem, képte�
lenség érteni a  diktálást, a 
szöveget — szóltam közbe. 
— Ha így nem jó, beszéljen 
velük holnap — hangzott ,a 
sommás válasz.

2. Késő este, a szállodai

szobámban cseng a  telefon. 
Budapest keres. Hamarosan 
megszólal m agyarul egy női 
hang: — Hol já r t m aga egész 
nap? Egész délután hajkurász -  
tam!

3. Alighogy hazaérkeztem, 
m ásnap reggel inter - csöngetés 
a  lakásomon. — H árom hat-  
vanhat- három hetvenöt? — 
Igen. Nyíregyháza van itt. Va�
lam i F iront keresnek . . .

A meghökkenéstől nyelni is 
alig tudtam . Nem em lékeztem 
rá, hogy v a lah a  is tárggyá vál�
toztam  volna, m ég kevésbé, 
hogy a központos kisasszony�
nyal valaha ilyen bizalmas vi�
szonyba kerültem  volna.

Epilógus: Mindez egy hét 
leforgása alatt. Igen, em berek 
vagyunk, sokféle feszültséggel, 
gonddal, éppen ezért, jól jön 
napközben az a kis mosoly, 
udvariasság. Tisztelettel meg�
kockáztatnám  a  cyranói szálló�
igét: M ondhatta volna szeb�
ben i s . . .

Firon András


