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ülésén elsőként a posta kollek �
tív szerződése 1971. évi végre �
hajtásának tapasztalatairól
szóló beszám olót tárgyalták  
meg, am elynek előadója dr. 
Buják Konstantin postavezér �
igazgató helyettes volt. Szak- 
szervezetünk közgazdasági 
osztálya a  beszámolóhoz ki�
egészítő határozati javaslatot 
készített, am elynek előadója  
Bíró Bódis József titkár volt.

Az 1971—75. évekre m egkö �
tött kollektív szerződés óta e l �
te lt rövid idő ellenére m eg �
állapítható: a változtatások
helyesnek bizonyultak. Né�
hány figyelm et érdem lő tényt 
ragadunk csupán ki a  beszá �
molóból. Például a m unkavi�
szony fejezetben m egállapít �
ják: a postaszervek az előírt 
felm ondási és felm entési időt 
minden esetben betartották. 
Jelentős, hogy a mozgópostá �
sok m unkaidejét, illetve távol�
töltött • idejét is meghatároz�
ták: három hónapra, 750 óra. 
Csupán a  Budapesti Posta- 
igazgatóság nem  tudta betar�

tani az előírt munkaidőt — 
létszám hiány miatt. Ez idő �
szakban történt a vidéki kis- 
hivatalok vasárnapi nyitva- 
tartásának m egszüntetése is. 
így  azután a  heti pihenőnap 
1971. augusztus 1-től nagyrészt 
m egoldódott e  területen.

1971. július 1-től érvénybe 
lépett az új bérrendszer, amely  
szerint az alapbértétel alsó  
határát ez év  végéig  va la �
mennyi dolgozó részére bizto �
sítani kell. A z új bérrendszer�
rel kapcsolatosan igen sok  
javaslat, észrevétel m erült fel, 
így a többi között a  törzsgárda- 
fokozati díj biztosítása. A 
szakszervezet javaslatára a 
Postavezérigazgatóság e  prob�
lém át megoldotta. Néhány 
igazgatóság a postavezérigaz �
gatói utasítás ellenére a be �
sorolási jogkört elvonta az 
utasításban meghatározott 
végrehajtó postaszervektől. Az 
éjszakai pótlékot érintő m un �
kaköröket egyes postaszervek  
nem jól sorolták fel. Ez is v i �
tára adott okot.

Lényeges az is, hogy a pos�
tás dolgozók lakáshelyzetének

javítása érdekében, a fejlesz �
tési alapból tavaly 358-an kap �
tak 34 m illió forint kam at�
m entes kölcsönt lakásépítésre. 
Figyelm et érdemlő, hogy az 
igénybe vevők 48 százaléka 30 
éven aluli. A részesedési alap �
ból 83-an kaptak 2 m illió  fo �
rint kölcsönt. Az is m egálla �
pítást nyert, hogy a teljes 
igényt nem  tudják kielégíteni.

A  szakszervezet elnökségé �
nek álláspontja: e kollektív
szerződés m egfelel a követel �
m ényeknek, az előzőnél tar �
talmasabb. A beszám olót az 
elnökség elfogadta. M egállapí�
totta, hogy annak idején a 
kollektív szerződés tervezeté �
nek vitája a korábbinál széle �
sebb körű volt, s a dolgozók 
nagy aktivitása sok-sok javas �
latban nyilvánult meg. Sokan  
a munka jobb m egszervezé �
sére, a hibák kijavítására tet �
tek javaslatot, mások a kü �
lönböző jogok, juttatások, 
kedvezm ények megadására, 
bővítésére, illetve m egváltoz �
tatására tettek észrevételt. Az 
elnökség m egállapította: a kis- 
hivatalok nyitvatartásának va �

sárnapi m egszüntetése széles 
körű elégedettséget váltott ki. 
Kritikusan jegyezte m eg az 
értékelés: a túlm unka díjazása  
nem  egyértelm ű a postán.

Javaslatként szerepel, hogy 
a törzsgárda-f okozati díjhoz 
hasonló, d e a sajátosságoknak  
m egfelelő anyagi m egbecsülést 
biztosítsanak a postai gépjár�
m űvezetőknek is.

A beszám olót, illetve az el�
nökség vélem ényét ezután v i �
tatják m eg a dolgozók, term é�
szetesen a postaszervek függe�
lékeinek értékelésével kiegé �
szítve. E vitáról annak idején  
tájékoztatjuk olvasóinkat.

Ezután az elnökség a közép �
fokú postaszervek 1971. évi 
m unkaverseny eredm ényeinek  
értékelésével kapcsolatos be �
szám olót vitatta meg, m ajd el �
fogadta az 1972. évi szakszer�
vezeti beszám oló értekezletek  
m egtartására vonatkozó irány �
elveket. (Erről a  tém áról la �
punk más helyén tájékozta �
tunk.) V égezetül Besenyei 
Miklós főtitkár, az elnökség  
legutóbbi ülése óta végzett 
m unkáról adott tájékoztatót.

B író  B. J ó z s e f  t i tk á r u n k ,  a  k é t  k i tü n te te t t  a s s z o n y t fo g a d ja .

Asszonyaink, lányaink irán �
ti szeretetünknek is jelképe a 
nem zetközi nőnap. Igen, a 
március 8-ák szimbólummá 
váltak az egész világon. Szim �
bólum ává annak, hogy nem  
csupán ezen a  napon, hanem  
mindenkor tisztelettel és m eg �
becsüléssel ismerjük el: a dol�
gozó nő azon túl, hogy a 
mindennapi munkában helyt �
áll, gondoskodik családjáról, 
neveli gyerm ekeit, építi a jö �
vök

A 62. nemzetközi nőnap a l �
kalm ából asszonyok, lányok  
kaptak kitüntetéseket, jutal�
mat a munkában, mozgalom �
ban való helytállásért. A 
parlam entben családanyák vet �
ték át pirulva, örömteli arc�
cal a kormánykitüntetéseket. 
Varga Gyuláné, a zalaszent- 
gróti járás szakszervezeti bi�
zottságának titkára, amikor 
meghallotta nevét, izgatottan  
lépett Losonczi Pál elé, hogy 
átvegye a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát. Az Elnöki 
Tanács elnöke kedvesen gra�
tulált, erőt, egészséget k íván-

XVII. ÉVF. 3. S IÓ I

va munkájához, boldogságot 
családi életéhez. A SZOT P e �
dagógus Szállóban Gáspár Sán�
dor adott át kitüntetéseket. 
Ott Székely Ferencné, a  Szak- 
szervezeti munkáért ezüst fo �
kozatú kitüntetést vette át.

A két m egilletődött asszony �
nyal váltottunk néhány szót.

— A járásban 25 kishiva tál�
ban 91 postás dolgozó tevé �
kenykedik. Magam 1954 óta 
vagyok szakszervezeti tiszt �
ségviselő. Bizony nagyon m eg �
lepett a váratlan öröm. Hi�
vatalvezetőm  is elkísért — 
mondja Varga Gyuláné, am i�
kor m osolyogva bemutatta  
Varga Gyulát, a férjét. — Az 
első lépéseket a  m ozgalom �
ban, a munkában a Benyó 
házaspártól tanultam. Nekik  
vagyok hálás azért, hogy meg�
ism ertem  azt a nagyszerű ér �
zést, am ely a dolgozók ügyes �
bajos problém ái megoldása 
jelenthet egy szakszervezeti 
tisztségviselőnek. A járásban 
öt bizalm i dolgozik, őket is 
m eghívjuk az szb üléseire. így

azután nincs baj a tájékozta �
tással sem-;

— Nagyon hálás vagyok a 
kitüntetésért, s úgy érzem, 
hogy ez Veszprém m egye pos�
tás szakszervezeti tisztségvise �
lőinek is szól. Amikor átvet �
tem  a m egyei szakszervezeti, 
vezetői tennivalókat, á szer �
vezettség 90 százalékos Volt, 
ma 96,2. A szakszervezetek  
m egyei tanácsa is sokat segít 
abban, hogy például kocsival 
elérhessem  a kis hivatalokat. 
Sikerült m egszerveznünk az 
elhagyatott helyeken működő 
posták dolgozóinak színházba 
járását. Veszprémben vendég �
szobát biztosítunk részükre. 
Pápán kitűnően dolgozó nő �
bizottságunk van. Most szer �
vezzük a véradást. A m inden �
napi életben azonban felm e �
rülnek egyedi esetek is — 
mondotta Székely Ferencné. — 
Tapolcán Nagy János vonal�
felvigyázó 25 évi postai m un �
kaviszony után sem  kapta meg 
a jubileum i jutalmat. Köz�
benjárásomra a területi szak-

szervezeti tanács kielégítően  
elintézte az ügyet.

A két asszonyt elnöksé �
günk nevében Bíró Bódis Jó�
zsef titkár köszöntötte szék �
házunkban a kitüntetés alkal�
mából. De nem csak ők kap �
tak elism erést.

A  Szakszervezeti munkáért 
arany fokozatú kitüntetést 
kapta Lux Márta (K iskunfél�
egyháza) és Farkas Irén (Ká�
belüzem ). Az ezüst fokozatot 
Torkos Ilona (Budapest 70. 
ph.), Némethy Andorné (Deb�
recen), Gyárfás Edit (RTV, 
Budapest) kapták.

Szakszervezeti munkáért ok�
levelet Bárdos Ilona (Pester �
zsébet), Puskás József né (Bu�
dapest 78. ph.), Kalapos Fe�
rencné (HTI), Pengő Sándor-  
né (Szentes 1. ph.), Szlávik 
Edit (Lipót Távbeszélő Üzem), 
Kovács Sándorné (Budapest) 
kapták.

A közlekedés- és postaügyi 
m iniszter a fentieken tú lm e �
nően kiem elkedő munkájukért 
a Posta K iváló Dolgozója ki�
tüntetést adta: Birgán Albert-  
né (Budakeszi), Bognár Pálné 
(HTI), Busák Józsefné (KHI), 
özv. Farkas Lajosné (Távíró 
H ivatal), Fodor Ferencné (Bé�
késcsaba), dr. Füzes Lászlóné 
(Bp, 4. sz ph.), Gergely Erzsé�
bet (Bikái), Geri Erzsébet (Ka�
locsa), Hartyányi Ferencné 
(Szolnok 1. ph.), dr. Kajcsos 
Ferencné (szoc. hiv.), Kékkői 
Lászlóné (Szécsény), Knauz 
Sándorné (Bp. 70. sz. ph.), Ko�
csis Imréné (Cseklesz), dr. 
Kóllarits Ferencné (Vas m e �
gyei Távközl. Üzem), Kuhn 
Istvánné (Szentendre), Molnár 
Dezsőné (Bp. Távb. lg.), Né�
meth Józsefné (Somogy m e �
gyei Távk. Üzem), dr. Ródé 
Lászlóné (Lillafüred), Szolnoki 
Istvánná (Soltvadkert), Ta�
kács Zoltánná (Kerta), Tóth 
Anna (Székesfehérvár 1. ph.), 
Tóth Erzsébet (Debrecen 1. 
ph.), Vajda Valéria (Filatélia) 
és Vasvári Gyuláné (Budapest, 
62. sz. ph.).

M iniszteri dicséretet hu �
szonnégyen, postavezérigazga �
tói dicséretet huszonhatan  
kaptak.

( B - y )

Beszámolunk!
Közel egy esztendő telt el szakszervezetünk IX. 

kongresszusa óta. A viták tüzében formálódott, közösen 
kialakított határozatok a mindennapok feladataivá  
váltak, sok száz szakszervezeti tisztségviselő munkál�
kodik m egvalósításukon. Mozgalmas, gazdag év áll mö�
göttünk. A hétköznapok gondjai, olykor szenvedélyes v i �
tái, csöndes, de értékes sikerei után ism ét kiem elkedő 
politikai feladat vár valam ennyi választott testületre, 
szakszervezeti tisztségviselőre. A SZOT elnökségének  
januári határozata alapján a szakszervezti szerveknek  
minden szinten — a szaktanácstól egészen a műhely�
bizottságokig — még az év első felében számot kell ad�
niuk a tagságnak egy esztendő munkájáról, a kong�
resszusi határozatok végrehajtásának helyzetéről. A be �
szám olási kötelezettséget előíró határozat — amely ezen �
túl minden évben hasonló módon érvényesül —, különö�
sen indokolt és jelentős most, amikor a szakszervezeti 
választásokra csak négyévenként kerül sor.

E szám adás nem új a mozgalomban, hiszen a tes �
tületek eddig is felm érték az egyes munkaterületeken  
elért eredm ényeket, bizonyos idő elteltével m egvizsgál�
ták a határozatok m egvalósításának helyzetét, s a  ta �
pasztalatokról tájékoztatták a tagságot. Az új beszámo�
lási rendszer első é s  legfontosabb célja a szakszervezeti 
demokrácia, a  tagság jogainak erősítése, a legszélesebb  
körű ellenőrzés és aktivitás kibontakoztatása. A kritiku �
san és reálisan elem ző, összefoglaló beszám oló bizonyos 
értelem ben próbája mind a kongresszusi határozatok �
nak, mind a több m int egy éve újjáválasztott testületek  
és tisztségviselők szorgalmának, életképességének. A l�
kalm at ad arra, hogy a követelm ények tükrében fe l �
mérjük eredm ényeinket, elm aradásunkat, és komolyan 
szem be nézzünk lehetőségeinkkel, m elyek több ponton 
szorosan összefüggnek a posta általános helyzetével. A 
valós értékeléshez tehát az is hozzátartozik, hogy a 
szakszervezeti m unkát az adott gazdasági é s  társadalmi 
közegben, azaz a postai sajátosságokhoz viszonyítva  
vizsgáljuk. A  szakszervezet szám adását m indenütt a 
gazdasági vezetők beszám olója előzi meg, m elynek nyi�
tányaként a posta vezérigazgatója a szakszervezet e l �
nöksége előtt értékelte, az öt évre kötött kollektív szer �
ződés végrehajtásának egyéves tapasztalatait.

A  testületek beszám olóinak a m ozgalm i tevékeny �
ség  valam ennyi területét elem ezniük kell, az érdekvé �
delem  széles skálájától a  politikai és kulturális nevelő- 
m unkán át, a  szervezeti kérdésekig. N em  szabad e l �
hallgatnunk azt sem , ha valam elyik  m unkaterület e l �
hanyagolása egyes szem élyeken múlott. A mozgalomban  
az eredmények, s olykor a kudarcok is elválaszthatatla �
nok a tisztségviselők felelősségérzetétől, akaraterejétől. S 
a tagság vissza is h ívhatja azt a tisztségviselőt, aki nem  
teljesítette feladatát.

A  beszám olók legfőbb jellem zője legyen a  nyíltság, 
az őszinte tárgyilagosság! Hiszen c^ak az okos, reális 
felm érés segíthet ahhoz, hogy értékelhessük: m it sike �
rült m egvalósítanunk, m ilyen intézkedések vannak fo �
lyam atban, m ihez kezdtünk hozzá, hol kétséges a m eg �
oldás. M indez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valós 
talajon lépjünk tovább. A  beszám olók a tagságnak ké �
szülnek, tehát nem nélkülözhető a vitára késztető agi- 
tatív erő és a legszélesebb körű nyilvánosság. A  vezető �
ség valam ennyi alapszervezeténél külön e célra szánt 
taggyűlésen terjeszti elő beszám olóját a tagságnak. A  
taggyűlések előkészítésében minden tisztségviselőnek  
részt kell vállalnia, de különösen fontos feladatok vár �
nak az alapszervezetek kulturális, agitációs és propa�
gandafelelőseire és a bizalmiakra. Nem  elég ugyanis a 
lehetőségét m egterem teni, hozzá kell segíteni a résztve �
vőket ahhoz, hogy érdem ben és aktívan értékeljék a 
beszámolót. A tisztségviselők még a taggyűlés előtt ad �
janak hírt a beszám oló főbb gondolatairól, s tegyék le �
hetővé, hogy a tagság felkészülhessen a vitára. A faliúj �
ságok, hangos híradók a közérdeklődés felkeltésével 
mozgósítsák az üzemek, hivatalok dolgozóit.

A  beszám olók nyitánya áprilisban lesz, amikor a 
Központi V ezetőség kibővített ülésen, írásos és szóbeli 
beszámoló alapján méri fel egy esztendő munkáját, a 
IX. kongresszus határozatának időarányos m egvalósítá �
sát. Az ülésről szakszervezetünk lapja, a Postás Dolgozó 
részletes tájékoztatást ad majd olvasóinak. Májusban ke �
rül sor a területi szakszervezeti tanácsok beszámolóira, 
majd ezt követően az alapszervezetek adnak számot 
munkájukról a tagságnak.

Valamennyi választott testületre kötelező a be �
számolás, am ely jól szolgálja a tagság és a  vezető tes �
tületek kapcsolatainak tartalm as erősödését, a szak- 
szervezeti demokrácia fejlődését.

Baranyai Éva
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Közismert, hogy szakszerve �
zetünk elnöksége a  gazdasági 
m echanizm us reform ját köve �
tő új helyzetben a szakm ai ve �
zetéshez igazította a különböző 
szinten tevékenykedő szak- 
szervezeti szervek jog- és ha �
táskörét. így  került sor még  
1970-ben a szakszervezeti cso �
portok és  a  bizalm iak jog- 
é s  hatáskörének rendezésére, 
azért, hogy a szakszervezet a 
kisebb egységekben is  m egfe �
lelően betölthesse szerepét. A 
legutóbbi szakszervezeti vá �
lasztások alkalm ával 1800 bi�
zalm i helyettest is választott a 
tagság.

Hogyan sikerült a  szándék  
valóra váltása, m ilyen  munka- 
m egosztás alakult k i a bizal�
m iak és helyetteseik  között? 
— Erre kerestünk választ 
szakszervezetünk szákházában 
összehívott eszm ecserén, m e �
lyen  a Központi Távíró H iva �
talból Halász Csabáné bizalmi 
és Szalinay Zsuzsa bizalm i�
helyettes, a Bp. 62. sz. posta- 
hivatalból H alm od Gczáné és 
Nagy Beáta, a  Nemzetközi 
Távbeszélő Központból Bihari 
G yuláné és Czeczon Pálné, a 
Posta Csekkleszámoló H ivatal�
ból Fazekas Gézámé és Bara�
nyai Erzsébet, a Krisztina 
Távbeszélő Központból Gulyás 
András és Fekete András, a 
Központi Járm űtelepről S/.u- 
rovcsák M ihály és Hámori Ist �
ván mondott vélem ényt,

A résztvevők legtöbbje úgy 
vélekedett: a  helyettesekkel
nem  csupán a bizalm i eseten �
kénti helyettesítése oldódott 
m eg, hanem a munkam egosz �
tá s  révén eredm ényesebbé vált 
a szakszervezeti csoportok te �
vékenysége. Különösen a vá l �
tott műszakban, például a 
Nemzetközi Távbeszélő Köz�
pontban nőtt az érintkezési

lehetőség a helyettesek közre�
m űködésével. Ezáltal a bizalmi 
jobb kapcsolatot alakíthatott 
ki a csoport tagjaival. Nem  
m ellékes körülm ény — ezt a 
jelenlevők életkora is bizonyí�
totta, —, hogy a bizalm ihelyet �
tesek nagy többsége fiatal, így 
a  gyakorlat m egszerzése után 
a későbbiekben ők képezhetik  
majd a mozgalom aktivistái�
nak utánpótlását.

A munka érdemi elem zése �
kor azonban kitűnt: a  bizal�
m iak és helyetteseik  munka- 
m egosztása — a legjobb szán �
dék és akarat ellenére — még  
m indig a kezdet kezdetén tart. 
Ez elsősorban azzal magyaráz�
ható, hogy a szakszervezeti 
csoportok és a bizalm iak nem  
cinek m egfelelően az elnökség 
által meghatározott jog- és 
hatáskörükkel, m ert erre nem  
mindenhol kapnak lehetőséget.

A  vitából kitűnik, hogy a 
szakszervezeti bizalmiak és 
helyetteseik  tevékenysége a 
legtöbb helyen csaknem telje �
sen kim erül a  bélyegek e l �
adásával, illetve a szocialis �
ta munkaverseny-íelajánláso-k  
ösztönzésével. Ezen k ívül m eg �
látogatják a  betegeket, segélyt, 
előleget szorgalmaznak a rá�
szorulókra, összeírják az üdü �
lésre jelentkezőket, szervezik  
a politikai oktatást, s továbbít�
ják m unkatársaik esetleges 
panaszát, kívánságát, a felsőbb  
vezetéshez.

Arra azonban csak e lvéivé  
hangzott el példa, hogy a 
szakszervezeti m űhely- és osz �
tálybizottságok, a partner m ű �
vezetők és osztályvezetők ko �
molyabb dolgokban is tám asz�
kodnának a szakszervezeti 
csoportok bölcsességére. Az 
elhangzottak szerint rendsze�
res és szervezett kapcsolat a 
jelen levők közül csupán a

Központi Járműtelepen alakult 
ki a szakszervezeti bizalmiak 
— m űhelybizottság és a mű�
vezetők között. Szórvá �
nyos együttműködés csak �
nem mindenhol előfordul,
de — m int elhangzott — 
legtöbbször az üdülési be �
utalókat, a segélyt, az előle �
get a szakszervezeti csoport és 
a bizalmi m egkerülésével oszt�
ják szét, s az esetleges javas �
latokra sem  kapnak választ. A 
bérezési és jutalm azási eljárá �
sokból ugyancsak általában k i �
rekesztik őket.

Pedig elnökségünk határoza�
ta  egyértelm űen kimondja: a 
szakszervezeti csoport döntési 
hatáskörébe tartozik többek 
között annak elbírálása, hogy 
a csoport tagjai közül kit ja �
vasolnak előlegre, segélyre, 
szociális juttatásra, kedvezm é�
nyes üdültetésre, szakm ai to �
vábbképzésre, a szocialista 
munkaversenyben elért ered �
m ényekért, a kiváló munkáért, 
anyagi vagy erkölcsi elism e �
résre. A  csoportnak juttatott 
egyösszegű jutalom keret d iffe �
renciált szétosztásáról, a szak- 
szervezeti bizottság által a cso �
portnak szánt szociális és kul�
turális összegek és lehetőségek  
felhasználásáról való döntés 
ugyancsak a szakszervezeti 
csoport hatáskörébe tartozik.

A szakszervezeti csoport 
döntéseit a közvetlen felsőbb 
szakszervezeti szerv, tehát a 
m űhely- vagy az osztálybi�
zottság hagyja jóvá, s  erről 8 
napon belül köteles értesíteni 
a csoportbizalmit. Az Elnök�
ség álláspontja szerint a fe l �
sőbb szakszervezeti szerv, te �
hát a  m űhely-, vagy az osz �
tálybizottság, illetve az üdülé �
si segélyezési és az egyéb albi�

zottság a szakszervezeti cso �
port hatáskörébe tartozó kér �
désekben, a csoport állásfogla �
lása előtt nem intézkedhet. A
csoport döntését tiszteletben  
kell tartani. Ha az valam ilyen  
ok m iatt nem  teljesíthető, ak �
kor erről kötelesek a szak- 
szervezeti csoport tagjait tájé �
koztatni.

Az eszm ecserén részt vevő  
szakszervezeti bizalm iak és 
helyetteseik szinte kivétel nél �
kül most hallottak először El�
nökcégünk szóban levő rendel�
kezéséről. így  m ivel nem is �
m erték a szakszervezeti cso �
portot m egillető jog- és hatás�
köröket, nem eszerint tevé �
kenykedtek. Még alz olyan he �
lyeken is, ahol a szakszervezeti 
osztálybizottság, vagy a part�
ner gazdasági vezető rendsze �
resen vagy esetenként véle �
m ényt kér a különböző dolgo �
zókról —, a szakszervezeti bi�
zalm iak legtöbbje ott is csu �
pán a saját, legfeljebb a bizal�
m ihelyettes vélem ényét to l �
mácsolja, de a legritkább eset �
ben a szakszervezeti csoport 
tém ába vágó kollektív állás- 
foglalását. Holott a szóban le �
vő jog- és hatáskor a szak- 
szervezeti csoport egészét illeti 
meg.

A tém ával nem  először fog �
lalkoztunk lapunkban. A  jelek  
szerint sok még a tennivaló. 
Nem jó dolog, hogy néhol m eg �
rekedtek vagy abbamaradtak 
azok a tanfolyam ok, am elye �
ken a bizalmiakkal és helyet �
teseikkel kellene ismertetni 
a szakszervezeti csoportokat 
m egillető jog- és hatásköröket 
és a helyes munkamódszert. 
Jó lenne feleleveníteni m in �
denhol ezeket az eszm ecseré �
ket: a  jog- és hatáskör most 
már évek óta adott, ideje len �
ne m egfelelően élni vele.

Macsári Károly

Bem utatjuk a Jogügyi Hivatalt
Sok postás dolgozó nem ismeri, 

milyen feladatot lát ed a Posta 
Jogügyi 'Hivatálá. ör.'ZívUf fa Sza�
bolcstól, a Poéta ’jogügyi Hivatal 
vezetőjétől kértünk felvilágosítást.

— Hivatalunk elsősorban a pos�
taszervek jogi képviseletét látja el. 
A régi mechamizimusban, a szer�
ződéskötési kötelezettség, a szer�
ződések meghatározott tartalma, a 
szabott árak, a kifizetések bank el�
lenőrzése, a kötelező igénybejelen�
tés révén automatikusan bonyo�
lódtak a vállalatok kapcsolatai.

— Az új gazdaságirányítási rend�
szer bevezetésével ezt a szerepet 
a vállalatoknak kell átvenni ök. 
Önállóan, jó kell gazdálkodniok, 
ellenkező esetben a vállalatot je�
lentős anyagi hátrány érheti. E 
megváltozott feltételekhez nélkü�
lözhetetlen a jogi tevékenység és 
szemlélet, amelynek a vállalatok 
irányításában ma lényegesen na�
gyobb súlyban kell érvényesülnie, 
mint régebben.

— Csak peres ügyekben képvise�
lik a postaszerveket?

— Az új irányítási rendszerrel 
együttjáró fokozott vállalati önál�
lóság jogi vonatkozásban nem szű�
kül le a peres képviselet kizáróla�
gos ellátására. Mind nagyobb je�
lentőségű a jogi véleményadás, 
amely felhívja a vállalatok fi�
gyelmét az adott esetben az igény�
be vehető megoldási lehetőségek�
re, a követendő helyes eljárásra. 
Ez a szabály érvényes a posta-  
szervekre is.

— A jogtanácsosokról szóló, egy 
éve megjelent kormányrendelet —, 
amely a feladatokon túl meghatá�
rozza a jogi tevékenység megszer�
vezésének formáit, a jogi képvi�
selet ellátását — nemcsak megerő�
síti, de növeli a vállalati jogászok 
munkájának súlyát a gazdasági 
döntések, a szervek jogaira és kö�
telezettségeire vonatkozó megálla�
podások előkészítésében, a jogsza�
bálytervezetek kidolgozásában, a 
társadalmi tulajdon védelméhez 
szükséges jogi feladatok ellátásá�
ban, a szocialista törvényesség 
biztosításában.

— Tudomásunk szerint a posta�
szervek peres és peren kívüli kép�
viseletét jelenleg — öt szerv kivé�
telével — nem az érdekelt posta�
szervek, hanem központilag a Jog�
ügyi Hivatal látja el. Hasznosnak 
bizonyult e rendszer?

K ü l f ö ld i  ü d ü l é s e k
M árcius 8-án Szegedre ér �

kezett a  Jugoszláv Szállítási 
Posta és Távközlési Dolgozók 
Szakszervezetének küldöttsé �
ge az 1972. évi jugoszláviai 
csereüdüitetés szerződésének  
aláírására. A megkötött szer �
ződés szerint 30 magyar pos�
tás dolgozó töltheti szabad �
ságát Petrovácon június 13— 
29-ig. A jugoszlávok Buda�
pesten és Balatonalmádiban  
nyaralhatnak augusztus 2— 
19-ig.

— Megítélésünk szerint a köz�
ponti képv4«eIeWeLlá£ásájmk jel««» 
legT̂ rehfl356?e_ 'r*1fTénlCsák ^azdaSá* 
gos, de vannak olyan előnyei, ame�
lyek az önálló helyi jogi képvise�
let keretein belül nem biztosítha�
tóak. A tapasztalatok igazolják; a 
központi jogi képviselet az egysé�
ges jogi állásfoglalások egyöntetű�
ségét, az egységes postai joggya�
korlat alkalmazását biztosítja. A 
jogtanácsosi tevékenység függet�
lensége nagy mértékben lehetővé 
teszi a postaszervek munkájában 
felmerülő közérdekellenes hibák 
feltárását, és ezzel elősegíti az il�
letékes szervek, s a Vezérigazga-  
gaitóság tevékenységének haté�
konyságát is.

— A Jogügyi Hivatal által Indí�
tott perek a legkülönbözőbb kár�
térítési (kábel- , oszloprongálással, 
balesetekkel, téves kifizetésekkel 
stb.) kapcsolatos igények voltak. 
Ezenkívül beruházásokból, építé�
si és más szerződésekből eredő 
igényekét, számlaköveteléseket ér�
vényesítettünk. A postaszervek el�
len indított perek elsősorban a 
bérleti jogviszonnyal, kisajátítási 
kártalanításokkal, társadalombiz�
tosítási követelésekkel, a posta�
szervek által okozott rongálások�
kal és egyes szolgáltatásokkal vol�
tak kapcsolatban.

— Eljártunk munkaügyi viták�
ban is, főleg az új bérrendszerrel 
kapcsolatos besorolási problémák, 
leltárhiányok, kártérítési határo�
zatok ügyében képviseltük másod�
fokon a postaiszerveket. Az emlí�
tett képviseletek ellátásán kívül a 
különböző postaszervekmek szóban 
és írásban adtunk és adunk jogi 
véleményt.

— A Jogügyi Hivatal munkáját 
a postás dolgozók a szabályzatok�
ból ismerik. Szóljon erről is.

— A kezelés egyöntetűségének 
igénye megköveteli az egységes 
szabályozást. Ezt hivatottak biz�
tosítani a különböző szakágazatok�
ban a szabályzatok és kezelési 
utasítások. E területen a legszéle�
sebb a közönséggel való közvetlen 
kapcsolat, ennek alapján közvetle�
nül értékelni a dolgozók munká�
ját.

— Mit és hogyan szabályoznak?
— A Jogügyi Hivatal szabályzat�

szerkesztő csoportja közérdekű

Márciusban hazánkban tar �
tózkodott a  m ilánói postás 
Dopolavoro, SILP, SILULAP  
és CGIL közös delegációja az
1972. évi olasz csereüdültetés 
szerződésének m egkötése cél �
jából. Ez évben 32 magyar 
postás dolgozó töltheti sza �
badságát Riminiben, illetve  
annak közelében levő üdülő �
helyen. Az üdülőcsoport uta �
zása Olaszországba és vissza  
autóbusszal történik, az autó �
buszt a m ilánóiak biztosítják. 
A m ilánóiak Budapesten és 
Balatonalm ádiban tölthetik  
idejüket. (Kr—k)

munkát végez a Posta- , Távíró- és 
'támh gjfrzélöisaaftályzatok, ■ díiszabár# 
s*51íT f fb ü  RWTBsen •_ k e u t a s í t á �
sok szerkesztésében Á’ sifiabaiyzát-  
szerkesztőknek ezért nagy szakmai 
gyakorlattal, tárgyi ismerettel kell 
rendelkezniök. E csoport szoros 
kapcsolatot tart a Vezérigazgató�
ság szakosztályaival, idejében tá�
jékozódik a tervbe vett intézkedé�
sekről, szükség esetén módosító 
javaslatot tesz, elkészíti a kezelé�
si utasítások tervezetét. Szakvéle�
ményezi a Vezérigazgatósághoz 
felterjesztett kezelést érintő újítási 
javaslatokat.

— Van- e lehetőségük a dolgo�
zóknak beleszólni a szabályzatok 
megalkotásába?

— Az előkészítő munka során az 
egyes szabályzatok tervezetei szé�
les körben ismertetésre, megvita�
tásra kerülnek. Ez történt leg�
utóbb például a TávírókezéLésd és 
Távbeszélő- kezelési Utasítás ter�
vezeteivel is. Az aktivitásra jel�
lemző: a Távírókezelési Utasítással 
260, a Távbeszélő- kezelési Utasí�
tással kapcsolatban pedig több, 
mint ezer javaslat érkezett, ame�
lyek túlnyomó része belekerült a 
szabályzatokba. Több példa van 
arra is, hogy a végrehajtó szolgá�
lat dolgozóinak javaslatai alapján 
módosítunk kezelési utasításokat.

— Panaszkodtak a szabályzatok 
nyelvezetére, közérthetőségére. Ez 
a kérdés a központi vezetőség 
ülésén is szerepelt. E téren van 
változás?

— Szabályzatainkban közérthető�
ségre, egyszerűségre törekszünk. 
A belföldi igényeken túl azonban 
a szabályzatoknak meg kell egyez�
niük a nemzetközi megállapodá�
sokkal is. Megítélésünk szerint a 
szabályalkotás területén az elmúlt 
években nagy a fejlődés. Felesle�
ges vagy túlzott szabályozásról 
nem beszélhetünk A szabályzatok 
szükségességét a mindennapi élet 
tapasztalatai igazolják.

— Milyen új, lényeges szabály�
zatok várhatóak a közeljövőben?

— Előkészítés alatt van a Posta�
díjszabás és a Távbeszélő- díjsza�
bás. Az új Távírókezelési Utasítás 
nyomdai átfutási ideje alatt, a ke�
zelésben olyan mélyreható válto�
zások történtek, amelyeket csak 
pótlólag kiadható utasításokkal le�
het követni. Az új Utasítás — bár 
felöleli a hálózat automatizálásával 
kapcsolatos kezelési változásokat
— nem tartalmazhatja még azokat 
a rendelkezéseket, amelyeket a ve�
vő munkahelyeken eddig alkalma�
zott szalagraíró távgépíró készülé�
keknek lapraíró gépekre történő 
kicserélése miatt, a legrövidebb 
idő alatt ki kell dolgozni. A pos�
tán feladott táviratok kezelésére 
vonatkozó utasítás változásaival 
egyidejűleg készül az előfizetői 
távgépíró (telex) szolgálat jogi és 
kezelési kérdéseinek szabályozása. 
Várható a Távíródíjszabás kiadása, 
amely a díjtételeken kívül — a 
másik két díjszabáshoz hasonlóan
— a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat tartal�
mazza. Végül szólnom kell arról, 
hogy a Távbeszélő- díjszabás bőví�
tett és lábjegyzetekkel ellátott ki�
adása még az idén könyvalakban 
Is megjelenik — fejezte be az in�
terjút dr. Zsuffa Szabolcs.

Dr. Szegő Tamds

A szakszervezeti 
munka segítői

Közel .egykévé, 1^71. május 
4—8.-között Hunom "és fél m il �
lió szervezett dolgozó “ képvi�
seletében tartották m eg XXII. 
kongresszusukat . a  magyar 
szakszervezetek. E kongresz- 
szust m egelőzően szám os, je �
lentős politikai, társadalmi 
esem ény zajlott le. 1970 őszén 
került sor az MSZMP X. kong �
resszusára, am ely a  szocializ �
mus építésének magasabb  
szinten való folytatását jelölte  
meg a következő évek főbb 
tennivalójául. N éhány hónap �
pal később, 1971. április 25-én 
országgyűlési képviselőit és a 
tanácsok tagjait választotta  
meg a  magyar nép. Ez idő �
szakban fejeződött be a III. 
ötéves terv és kezdődött a  IV. 
ötéves terv. Majd a 19 szak- 
szervezet tartotta m eg kong �
resszusát, közöttük a mi szak �
szervezetünk, a  Postások Szak- 
szervezete is. A Magyar Szak- 
szervezetek XXII. Kongresz- 
szusa rövidített jegyzőkönyve 
szép kivitelben jelent meg. 
Hasznos forgatni minden vá �
lasztott tisztségviselőnek!

„A szakszervezetek és a  vá l �
lalati gazdálkodás” c. kiad�
vány, „A szakszervezeti akti�
visták kézikönyve” sorozatban 
jelent meg. M indenekelőtt a 
term elési, közgazdasági m un �
kabizottságok feladatát tisz �
tázza, illetve határozza meg. 
Tény, hogy a szakszervezetek �
nek lényeges a szerepük és 
jelentőségük a szocialista gaz�
daság építésében. Az érdek- 
védelem  szem előtt tartása 
m ellett gondoskodni kell arról, 
hogy a gazdasági vezetés m eg �
terem tse a zavartalan m unka �
végzés feltételeit akár m un �
kaszervezéssel, akár új tech �
nológiák alkalm azásával. A 
kézikönyv részletes alaposság �
gal ad segítséget az érintett 
tisztségviselőknek.

„Általános balesetelhárító és 
egészségvédő óvórendszabály” 
c. zsebkönyv aktuális, annál Is 
inkább, m ivel az ÁBEÓ IV. 
kiadása óta m egváltozott né �
hány m unkavédelm i rendelet, 
szabályzat, s az óvórendszabá�
lyok közül néhány hatályát 
vesztette, néhány módosult.

(B—)

Átlagon felül!
Befejeződött a postás brigádvezetők tanácskozása, és ké �

szülnek a IV. Országos Tanácskozásra. Sok hasznos javaslat, 
okos gondolat hangzott el tanácskozásainkon. Most a szakveze �
tésnek és a szakszervezetnek is nagy gondot kell fordítani ar�
ra, hogy ezeket hasznosítsa.

A területi tanácskozásokon 1500 brigádvezető és 500 szak �
vezető — társadalmi tisztségviselő vett részt. 200 brigádvezető 
és több m int 100 szakvezető, és társadalmi tisztségviselő volt 
az országos tanácskozáson. A hozzáértők e szépszámú rész�
vevői igen sok javaslattal, bírálattal járultak hozzá, hogy a 
posta a mozgalomról helyes értékelést és jó útmutatást kap�
jon a jövőt illetően.

A területi tanácskozások alapvetően és általában úgy ér �
tékelték a mozgalmat a postai munka segítésében, hogy ha 
nem lenne, sokkal több gonddal és nehézséggel kellene m eg �
küzdeni. (Pedig most is akad bőven! A  szerk.) A mozgalom  
alapvető érdeme, hogy ma számos helyen sem a mennyiségi, 
sem a minőségi igények kielégítésében nincs nagyobb problé�
ma. A mozgalomban részt vevők igen nagy erője szíté seket tesz�
nek a munkaerőgondok, a munkajegy elem- lazulás stb. okozta 
nehézségek leküzdésére. Elén járnak a fegyelem ben, a szak �
képzés növelésében, a kulturális igények fokozásában stb. Ez 
jellem ző ma a mozgalomra negatívum ai ellenére is, mert ilye �
nek is vannak és ezekről is szó volt. Mindezek a tartalomban, a 
sablonosságban, az igények, követelmények alacsony színvona�
lában jelentkeznek. Egyértelmű volt a  tanácskozások részve �
vőinek vélem énye: a színvonalat — a követelményeket emelni 
kell. Pluszt kell adni, hogy a szocialista címet odaítélhessék! 
Nem elég egyszerűen a kötelesség teljesítése. E plusz elsősor�
ban a munkában szükséges, de a tanulásban, az életben is ez 
kell, hogy jellemezze továbbra is e versenymozgalmat.

A társadalom számára m indenekelőtt az a hasznos, ami 
gazdasági eredm ényt — nagyobb eredm ényt — hoz. Ez vonat�
kozik a postára is. De em ellett fontos tényező a szolgáltatások  
m inősége — sőt a jó minőség cégére a munkánknak, erősíti a 
bizalmat. Nagyobb forgalom — több haszon elve  bizony nálunk  
is érvényes.

Igazságtalanok lennénk, ha az építésről, karbantartásról, 
berendezések fenntartásáról nem  szólnánk, m ert a  tanácsko �
zásokon erről is bőven esett szó. Nagyobb teljesítm ényre, kifo- 
gásm entesebb munkára leszünk képesek, ha jó minőségben 
épülnek meg a berendezések, ha jó a karbantartás. Ezért is 
fontos a mozgalomban, hogy az e területeken dolgozó kollek�
tívák az eddigieknél többet tegyenek ennek érdekében.

Majd minden szinten szó volt arról, hogy a m unkahelye �
ken — az első  sorokban küzdők — az eddiginél több segítséget 
várnak, igényelnek joggal a  helyi, de a felsőbb szakmai és 
szakszervezeti szervektől, vezetőktől is. Ezt a  vitákban e l �
hangzottak is igazolják. Hogyan szervezik és segítik azok a 
szakvezetők e mozgalmat, akik például a középszintű tanács�
kozáson nem jelentek meg — a meghívás ellenére sem! De nem  
elegendő, ha egy vezető részt vesz egy-egy munkaértekezleten, 
de passzívan, m ert erre is van példa. Kiss Miklós, a szombat-  
helyi brigádvezetö így nyilatkozott: A középvezetőségtől, de 
néha a felsőbb szervektől is várjuk a személyes találkozás, a 
véleménycsere lehetőségét. Ne csak a feladatok végrehajtását 
várják tőlünk, hanem hallgassák meg elképzeléseinket, javas�
latainkat.

Többet várnak a brigádok a vállalásaik teljesítéséhez szük �
séges feltételek  biztosítása területén is. Az eltelt időszak bizo�
nyítja, a brigádok élete ott tartalmasabb, ahol a vezetők rend�
szeresen töröd,$ek ezzel. Sem szakmai., .yip,, sZfdfszprvezeti ve�
zetők, vagy Vezető szei íz részéről neljjf' köte�
lesség e dolgokkal törődni! A felsőbb szerveknek kötelessége  
segíteni, ellenőrizni a mozgalmat, annak tartalmasságát és 
eredm ényességét. Ezt azért hangsúlyozom, mert m int em lí�
tettem, akadnak a mozgalommal szemben közömbös vezetők. 
Viszont, aki részt vett a  mi országos tanácskozásunkon és a 
területi tanácskozásokon, az m eggyőződhetett arról, hogy e 
mozgalomban nagyon nagy a lehetőség és a jövő. A szocialista 
brigádmozgalom tagjai többet tesznek a mindennapi kötelessé�
güknél, egyszóval az átlagnál többet adnak.

A korábbi években viszonylag sok szó esett a mozgalom  
anyagi és erkölcsi megbecsüléséről. E tém a most m int m egol�
dott problém a került szóba. A címek, a kitüntetések új ado�
mányozási rendszere, az anyagi juttatás mértéke kielégítő. A 
mozgalom iránti megbecsülést jelzi az MSZMP Központi Bi�
zottságának azon döntése, amely szerint a brigád, és azon be�
lül egyesek a legmagasabb kollektiv és egyéni kormánykitün�
tetéseket is elnyerhetik. A szakmai vezetőkön és a társadalmi, 
politikai vezetőtestületeken múlik, hogyan élünk e lehetőség �
gel. Ez év  május elsején ism ét újabb brigádok kapják meg a 
Posta, valam int a K özlekedés és Távközlés K iváló Brigádja 
kitüntetéseket. A munkában élenjárók számára ism ét bebizo �
nyosodik ; értékes ténykedésüket megbecsülik.

Még tart a IV. Postás Brigádvezetők Országos Tanácsko�
zása tapasztalatainak összegezése, értékelése, a konzekvenciák 
levonása. Feladatul kaptuk, hogy a tanácskozáson elhangzot�
takra térjünk vissza. Lényeges, hogy az eddigieknél jobban és 
rendszeresebben mutassuk be, hogy a szocialista brigádmozga�
lom m ilyen eredm ényeket ér el, s m int járul hozzá a fejlő �
désünkhöz. M ennyivel leszünk gazdagabbak, nemcsak gazda�
sági értelem ben, hanem kultúrában, emberségben, demokratiz�
musban és egyéb vonatkozásban. A tanácskozások részvevői 
m unkaterületükön tartsanak tartalmas élm énybeszámolókat, 
gazdag tapasztalataikat bocsássák azok rendelkezésére, akik 
nem vehettek szem élyesen részt a területi és az országos ta �
nácskozásokon. Vigyék tovább azok hangulatát, lelkesedését, és 
törekedjenek a tapasztalatok hasznosítására mindennapos 
munkájuk során.

Bíró Bódis József

Olimpia '72 „hanglámpája"
A müncheni olimpia új, nagy stadionjának hangszórós be �

rendezését a Siem ens készíti. A mintegy 80 000 férőhelyes sta �
dion elektroakusztikai megoldása nem is olyan egyszerű fe l �
adat. A megoldás nagyon érdekes: a hang egyetlen hang-„füg- 
gőlám pából” jön, am ely lámpának 80 darab hangszóróját úgy 
képezték ki, hogy a tribün bármely helyén egyform án lehet 
hallani a bemondott eredményeket, a versenyzők neveit stb.

Műszaki szempontból figyelm et érdemlő, hogy a hang- 
függőlámpa alatt ülő nézők nem fentről hallják a hangot, ha �
nem szem ből. A salakpályákon beiktatott alacsony hangszóró- 
sorok a játéktér hangos betöltését szolgálják. A hangfüggőlám �
pa súlya 500 kilogramm. Külön e célra szerkesztették. A be �
rendezés vezérlését egy nagy méretű hangkeverő asztalon old �
ják meg, egy külön teremben. A pályákon több m int 20 csat�
lakozó mikrofont helyeztek el a beszélőkabinokban. Az úgyne�
vezett riporterfülkékben ezenkívül 10 mikrofoncsatlakozó biz- 

I tosítja az újságírók zavartalan munkáját.
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Néhány pillanatkép egy me�
gye postahivatalainak életéből 
nyilván nem tarthat számot a 
teljességre. De bizonyos, hogy 
sok olyan gondot és örömet 
villant fel, amelyek jellemzőek 
másutt is, s együtt, mint a mo�
zaikkép, képpé állnak össze. 
Kovács Endrével, a Pécsi Te�
rületi Szakszervezeti Tanács 
közgazdasági felelősével jár�
tam egy napig Tolna megyét.

Régen kinőtték magukat!
A legnagyobb: a hivatal még 

c  régi kisvárosnak épüli. Egy 
felvevőhelyiség, nyolc ablak�
kal, állandó sorbanállással. A 
három pénzfelvevőhely forgal�
ma — zsákossal együtt — 
időnként meghaladja a mil�
lió forintot. S ha azt is 
számításba vesszük, hogy 
a tervek szerint Szek-  
szárd lélekszáma 1980- ra el�
éri a 46 ezer főt, nyilvánvaló 
e helyzet tarthatatlansága. 
Szerepelt a negyedik ötéves 
tervben az új posta építése, de 
ezt a beruházási korlátozások 
húzták keresztül. Átmeneti 
megoldás, de valamit segít 
majd, hogy az új lakótelepen 
a tanács ad üzlethelyiséget 
a postának. A jövő követeli 
az új nagy postát!

E zsúfoltság családias lég�
kört teremtett a dolgozók kö�
zött. Farsangi bált akartak 
rendezni — de nem kaptak ze�
nészt. Segített a postás lele�
mény, farsang utánra halasz�
tották a bált, amikor a zené�
szek „csúcsforgalma” alábbha�
gyott. Szombattól vasárnap 
hajnali hatig vigadtak a fel-  
vevöhelyiségben. Reggel gyors 
takarítás, s időben kezdődött a 
vasárnapi ügyelet.

Panasz: a felvevők sűrűn 
kerülnek ügyeletre. Az ország�
ban sok szocialista brigád 
ajánlja fel: megtanulnak még 
egy postai munkakört. Ha 
Szekszárdon többen válthat�

nák egymást a vasárnapi ügye�
letén, egyre alig jutna valami.

„Jobban sírunk, 
mint kellene..."

Bonyhád. A 23 fős hivatal 
vezetője, Farkas Ferenc 31 
éve postás, 26. éve Bonyhádon. 
Klári, a kislánya, érettségi 
után, háromnegyed éve dolgo�
zik itt. Ikertestvére gépírónő 
szeretne lenni, iskolába jár, 
négyórás a hivatalban. Miről 
beszél? Ami legközelebbről 
érinti! A harminc év felettiek 
sokáig nem kaptak semmiféle 
anyagi elismerést. Az új ren�
delkezés Farkas Ferencnek is 
2400 forintot jelent. Azt mond�
ja, nem is a pénz miatt, hanem 
az önérzetért. A legnagyobb 
gond: 23 beosztottból 21 nő, 
fiatalok, s tízen a hároméves 
gyermekgondozási szabadságu�
kat töltik. Ennek ellenére a 
hivatalvezető azt mondja: job�
ban sírunk, mint kellene, a 
postán se fizetnek rosszabbul, 
mint a könnyűiparban, mond�
juk, a cipőgyárban, vagy a ru�
házati ktsz- ben Bonyhádon. 
Ott a szalag mellett nyolc órát 
kell állva dolgozni. Igaz, nincs 
szabad szombat a postán, a 
munkakörülményeken is javí�
tani kell. Most azért bútort is 
cseréltek, az ellátottság is 
jobb.

A mindenes 
hivatalvezető

Aparhant. Ezerháromszáz lé�
lekszámú község, Nagyvejke 
külterülettel, ahol 380- an 
laknak. Solti József tíz 
éve vezetője, tisztviselője, 
távbeszélő- kezelője, taka�
rítója, fűtője az egysze�
mélyes postának. Egy külte�
rületi, egy belterületi kézbesí�
tővel dolgozik. Szokásosan 
nyolctól négyig nyitva, há�
romig pénztár. Négykor a „re�
pülőzsinórokkal” kapcsolja 
össze a négy, éjjel- nappal mű�
ködő segélykérő telefont. Aztán 
autóbusszal Bonyhádra, ahol

társasházban van az új lakása. 
Eddig a postaházban lakott fe�
leségével. Aranyszabály — 
mondja —, hogy jó viszonyt 
kell létesíteni az emberekkel. 
Akkor viszontszívességet is 
tesznek. Öreg néni helyett ki 
kell állítani a feladóvevényt, 
de a szomszédok, ha már el�
ment a kézbesítő, elviszik a 
másik levelét, táviratát. Végzi 
munkáját, mint a többiek az 
országban, az egyszemélyes hi�
vatalokban. Takarék 5,6 mil�
lió. Évi 24 ezer lottó. Havi egy�
millió körüli a pénzforgalom. 
Levelek, utalványok, táviratok. 
Százhatvan forint átalányért 
nem kap takarítót, takarít. 
Nincs világraszóló dolog, de 
van mindennapos szorgos, pon�
tos munka.

Két példa — tanulságul
Tolna, Távbeszélő Központ 

Ritt Józsefné szaktársnő ti�
zenöt éve postás. A központ�
ban hat kezelő van, két- három 
éve dolgoznak valamennyien. 
Gondjaik között a legnagyobb 
— ez persze nem vonatkozik a 
huszonnégyórázó telefonosok�
ra — az osztott munkaidő. 
Nyolctól tizenkettőig, kettőtől 
hatig, de ez így van minden 
hasonló hivatalnál. Tavaly volt 
egy „Béke” brigádjuk, aztán 
az is lassan megszűnt. Indok: 
senkinek nincs ideje. Pedig a 
munkát jól végzik, feladatukat 
ellátják. Nem érzik azt a 
pluszt, amit a közös verseny�
mozgalom jelent. A havi egy�
szeri termelési tanácskozásra 
is nehéz összeszedni az embe�
reket. A kollektív szellem, a 
közösségi élet hiánya miatt 
nem jön össze a tanácskozás.

Ezt bizonyítja a faddi példa. 
Az ötezer lakosú község tíz fßs 
hivatalában most alakítottak a 
kézbesítők szocialista címért 
küzdő brigádot. Vállalások: 
havonta egyszer politikai okta�
tás, egy óra társadalmi munka. 
A bázishoz viszonyítva a totó 
2, a lottó 10, a takarék 1 és a 
képeslap forgalmának 2 száza�

lékos emelése, 10 új Népszava-  
előfizető, pontos, reklamáció 
nélküli munka. A kézbesítők 
helyisége otthonos: virágok,
képek, világos falak. A rádiót 
a szakszervezettől kn. ták. Má�
té István, a hivdtalvezetö, fia�
tal ember, négy éve postás. 
Bojtos Gyuri bácsi most vette 
fel a 2100 forintos hűségjutal�
mát, több mint harminc éve 
postás. Jól összeférnek vala�
mennyien. Mint a legfontosab�
bat mondják: „Összetartó kis 
kollektíva ez, s ha mindenki 
úgy jár be, mint második ott�
honába, jó a hangulat is.”

Felülértékelés
Megye, műszak. A Garay-  

brigád talán többet kapott, 
mint várt. Bronz plakettre ter�
jesztették fel őket, de az egész 
éves munka értékelése, a tmk, 
a fenntartás, a társadalmi 
munka, az összeadott pénz, 
amiből tévékészüléket vettek 
egy iskolának, az, hogy nem�
csak saját politikai nevelésü�
ket szervezték meg, de előadót 
biztosítanak az egész üzem ok�
tatásához, kicsit még jobban 
kiemeli őket, ha a négy megye 
többi brigádjával hasonlítják 
össze. A most folyó értékelé�
sek során valószínű, ezüst pla�
kettet kapnak.

S ha tavaly decemberben 
nem történik egy nyolc napon 
túl gyógyuló üzemi baleset, az 
egész gárda másként számol�
hatna, várhatná az élüzem cí�
met. Pedig elég elavult, zsúfolt 
az a berendezés, ami ma Tol�
na megye távbeszélő- hálózatát 
jelenti. Bár csak jönne a táv�
választás és az ezzel járó 
gond? Az új technika, a szak�
emberek átképzése? Csak jöj�
jön! — fogadkoznak. — Meg�
tanuljuk, azzal se lesz nehe�
zebb, mint ezekkel az öreg gé�
pekkel. Sőt! S talán ez a szem�
lélet a siker titka. A ma gond�
jainak vállalása, megoldása és 
a bizakodás a jövőben.

Február közepén új m unkásszállót és oktatási központot 
avattak nálunk. Az impozáns, csupa üveg új létesítm ényt sok  
szálloda is m egirigyelhetné. A z épület, mindhárom szintjén  
mosdók, zuhanyozók, öltözők, ételm elegítők, valam int étkező- 
helyiség áll a dolgozók rendelkezésére. A földszinti társalgóban 
modern a bútorzat, televízió, rádió é s  könyvtár is van. 15 
négy ágyas hálószobát és 4 fős betegszobát alakítottak ki em e �
letenként. A szobákban a bútorzat beépített, szőnyegek, füg �
gönyök, dohányzóasztalok teszik otthonossá a légikört. A napi 
munkából érkező dolgozókat központi fűtés, állandó hideg �
m eleg víz fogadja. A  munkaruhákat külön helyen, öltöző- 
szekrényekbe helyezik el, s egy m ásik helyen pedig a tiszta, 
otthoni öltözetet veszik  magukra a szekrényekből.

L étesült egy oktatási tanm űhely is  a  10 m illiós beruházás 
keretében.

A z első beköltöző Krásecz Zoltán a  Városi Távközlési 
Üzem dolgozója. Röviden m eginterjúvoltam : .A hálóterm ek a 
legszebbek. De jó m egoldás a fekete öltöző, a tusoló és a  fehér 
öltöző. K edves dolognak tartom, hogy m inden lakónak külön- 
külön egy strandpapucs áll rendelkezésére. Nagyon vigyázunk e 
hotelnak is  beillő munkásszállóra. Már m eg is választottuk a 
szállásbizalm iakat.

— Igen, nagyon szép itt! A tanítás Ss könnyebb lesz. A  
korszerűbben felszerelt m űhelyekben biztosítjuk a szakkö �
zépiskolai, távközlés-technikai tanulók gyakorlati képzését is, 
— mondotta Huber Kálmán az Igazgatóság rnűszaki-oktatási 
ügyintézője.

Faludi András dr. Pazar Ferenc

ehát a  dunaúj�
városiak?

— Igen. Ti�
zenkét brigá �
dunk közül 
talán ők a 

legeredm é�
nyesebbek. A  
m unkájuk k i-  

— —  - — em elkedő, 
pontosak, m inőségi panasz 
nincs ellenük és a  közösségi 
szellem  példás. Derzsényi Já �
nos brigádvezetőt éppen most 
helyezték magasabb m unka �
körbe: elsejétől Százhalom bat�
tán körzetmester. Jó szakem �
ber, ízig-vérig postás, még a 
műszerészmunka egyik-m ásik  
teendőjével is  megbirkózik.

Szekeres József, a  Fejér m e �
gyei Távközlési Üzem m űsza �
k i felügyelője és Fehér József 
szb-titkár egybehangzóan a 
dunaújvárosi brigádot ajánlja. 
Tanulságosnak ígérkezik a be�
szélgetés, am it négyesben fo ly �
tatunk a „Szorgalom” brigád 
vezetőjével.

— Sajnálja otthagyni a sza �
kikat?

— Nagyon! — feleli Derzsé �
ny i János. — Tíz éven  át, jó- 
ban-rosszban együtt voltunk, s 
ez örök em lék az ember é le �
tében.

Hatan kezdték, mi tagadás, 
kissé idegenkedve, de az első 
esztendő véget sem  ért, már 
rájöttek: a brigádmozgalom
nagy erő.

— önképzés, tanulás, ez volt

V o h lm a n n  G y ö rg y

D e á k  J ó z s e f

az első  jelszavunk — em lé �
kezik a  brigádvezető. —  Minél 
jobban értünk a munkához, 
annál könnyebben boldogu �
lunk. Eleinte csak vomalfelvi- 
gyázói képesítésünk volt. Hár�
man: Pulai István, * ohlmann  
György, s én  azóta is a  bri�
gádba tartozunk. Tőlünk nem  
vándoroltak m áshová, legfel �
jebb nyugdíjba. És sok fiatal 
került hozzánk: az átlagéletkor  
32 év, pedig m ost kilencen  
vagyunk.

— M iért választották a  
„Szorgalom” nevet?

— M unkásem berek va �
gyunk, úgy éreztük, ez fejezi 
ki a legjobban azt, amire szö �
vetkeztünk.

— Kapnak segítséget a 
szakszervezeti bizottságtól?

A kérdés kissé váratlanul éri 
beszélgetőpartnereim et. Álta �
lánosságban persze Székesfe �
hérvárott — és bizonyára m á �
sutt is — sok szó esik erről, de 
kézzelfogható tényeket sorolni 
körülményesebb. Nem  azért, 
m intha ilyenek nem lennének, 
még kevésbé azért, m intha a 
szakszervezeti tám ogatás csak 
papíron létezne. Fehér József 
és Szekeres József hosszan so �
rolja, m ilyen bérezési kérdé-

Simon László

sekben nyújtanak rendszeres 
segítséget a  brigádoknak, 
mit tesznek a munkakörülmé�
nyek javításáért.

S  elöljáróban m ég annyit: 
nem  könnyű a helyzetük. A 
körzetm esteri brigádok, s  az 
üzem m ás beosztású dolgozói 
gyakran bírálják a jelenlegi 
kettős bérezési rendszer hátrá �
nyait. A juttatásokban gyak �
ran az órabéresek javára bil �
len a mérce, holott az lenne a 
cél, hogy a havidíjas m unka- 
vállalók anyagi m egbecsülésé �
vel erősödjék, szilárduljon, 
m inél inkább terebélyesedjék  
a törzsgárda. A gyakorlat 
m égis azt m utatja, hogy az 
órabéresek tulajdonképpen  
jobban járnak. Ezt sokan igaz �
ságtalannak tartják. (E problé�
ma rendezése néhány évvel 
ezelőtt napirenden volt, az 
érintett dolgozók küldöttei a 
jelen legit helyeselték. A  
szerk.)

Kiderült: a  Fejér m egyei 
Távközlési Üzemben a hat éve  
végrehajtott átszervezés óta 
egyszer sem  vezettek be lét �
számstopot. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy m ég soha 
nem  volt teljes, hiánytalan a 
létszám. Körülbelül 40 száza-

Benke István

lékot tesz ki a  törzsgárda, de a 
m unkaerő-vándorlás sajnála �
tosan nagy. Uj üzem ek — s  
Fejér m egyében az iparosítás 
term észetes velejárója a gyá �
rak, fejlődése, bővülése — 
lám pával keresik a munkást.

— M indebből az következik  
— veszi á t a  szót az szb-tit- 
kár —, hogy nekünk igen sok  
a tenni va lón k : a  törzsgárda 
összefogása, a közösségi szel �
lem  erősítése a szakszervezeti 
mozgalom helyi teendői közül 
a legfontosabbak közé tarto �
zik.

— M ilyen eszközökkel?
A dunaújvárosi brigádveze �

tő válaszol: Például a  brigá �
dok eredm ényeinek népszerű �
sítésével. Azt hiszem, az üzem �
nél m indenki tudja, hogy mi 
ötezer készülék zavartalan  
üzem eléséhez terem tjük m eg a 
feltételeket. Azt is elm ondják  
a  term elési tanácskozásokon, 
am ivel mi ugyan nem dicsek �
szünk: a dunaújvárosi üze �
mektől sűrűn küldenek köszö �
nőlevelet, am elyben elism erés �
sel írnak munkánkról. M inket 
mindenki ismer a  városban. 
Hol kábelt szerelünk, hol a 
legkorszerűbb berendezéseket 
helyezzük üzem be valam ely

T ellcesi L ász ló

vállalatnál. Néha m ég Fehér�
vár is  segítséget kér tőlünk, 
ha éppen szorít a határidő, s 
hiányzik néhány emberük. 
Jólesik hallani a  dicséretet, 
am ivel a  többi brigád e lé  pél�
daként állítanak minket.

Azt sem  szabad elhallgatni a 
„Szorgalom” brigádról, hogy 
— híven a dunaújvárosi ha �
gyományhoz — m ennyit tesz a 
város szépítéséért. Derzsényi 
János, és többen a brigádból 
45—50 óra ingyenes munkát 
végeznek: a parkosításban, a 
dunaújvárosi utcák és terek  
szépítésében segítenek. Büsz �
kén mutatja a brigádvezető a 
„Dunaújvárosért” jelvény  
arany fokozatáról szóló igazol�
ván yá t

— A postásmundér becsüle �
te  hajt m inket — vélekedik  
Derzsényi János. — Előfordult 
már, hogy karácsonykor vala �
hol zavar támadt. Senki sem  
hivatkozott az ünnepre, senki 
nem vonta ki magát a munka 
alól: dolgoztunk, am íg csak a 
hibát el nem hárítottuk.

_•— így  igaz — helyesel Fe �
hér József. — A dunaújváro �
siak erénye ez a kitűnő közös�
ségi szellem , am i őszintén

szólva, nem  m inden brigá �
dunkra jellem ző.

Arról is  nevezetesek, hogy 
szabad idejükben sokat olvas �
nak, s eljárnak a politikai ok�
tatásra, a  szabad pártnapokra. 
Ha pedig úgy hozza a szeren �
cse — igaz, erre ritkán kínál�
kozik alkalom —, együtt men�
nek le  a  Duna-partra: szenve �
délyes horgászok! Olykor még 
a hozzátartozók is  ott vannak. 
Lakoma a parti les vége: hol 
paprikás, hol sü lt kerül a tá �
nyérba, legtöbbször a brigád�
vezető jóvoltából, aki m ég a  
halételek készítésének is ava �
tott m estere.

— írja  meg azt is — fordít�
ja ism ét komolyra a szót —, 
hogy a szakszervezet sokat se �
g ít a  vállalások elkészítésénél, 
m eg abban is tám ogatást ígér �
tek, hogy az illetm ényruhát 
időben megkapjuk. Tudjuk, 
nem rajtuk m úlik, ha késve  
érkezik.

. . . A  dunaújvárosi „Szorga�
lom ” brigád m últ évi kiem el�
kedő m unkájáért az aranyjél- 
vény várományosa. Derzsényi 
János brigádvezető tízévi
m unkájának betetőzése e  k i �
tüntetés. Érthető, hogy a bri�
gádtagok meghatottan vettek  
búcsút tőle. S  azon se  lehet 
csodálkozni, hogy Derzsényi 
János százhalom battai körzet�
mester sokáig visszavágyik  
majd a „fiúk” közé. Nevük �
höz illő  a szorgalmuk . . .

Gyapay D énes
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Derzsényi János



M E S T E R I  M O Z G A L O M
A terem ben feszült csend, a 

golyóstollak szántják a fehér 
papírost, ö t  leány és fiatal- 
asszony feje hajlik  az aszta �
lok fölé. A hatodik ott ül a 
zsűri asztalánál és szabatos 
válaszokat ad a kérdésekre:

— Ellenőrizni kell a  főpénz �
tárt!

— M ilyen időközönként?
— Havonta!
— Mi a kötelessége a hiva �

talvezetőnek az ellenőrzés a l �
kalm ával?

Pillanatnyi szünet, Szalay 
Sándor, a Budapesti Postaigaz �
gatóság helyettes vezetője, aki 
egyben a Szakma Ifjú Mes�
tere vizsga zsűrijének elnöke, 
közbeszól. Lendületet ad a 
vizsgázónak, egy kis segítsé �
get, ami után gördülnek to �
vább a szabatos, kerek vála �
szok.

K övetkezik Deák Cáborné, 
a Budapest 70 felvevő szol�
gálatától.

Elsőként az írásbeli disszer �
tációját védi meg, am it dr. 
Marczinka Imre, a zsűri tag �
ja „jónak” értékel. Majd ismét 
kérdések következnek. Kitű �
nik, hogy Deák Gáborné nem �
csak a tananyagot, de a gya �
korlati munkát is jól ismeri. 
Érvel, vitatkozik a zsűri tag �
jaival . . .

írjuk  le a többiek nevét is: 
Ali Istvánná, Szakó Lászlóné, 
Hajabács Julianna, Képes 
Márta és Ránéz Gézáné ké �
szül fel itt a terem ben a 
„Szakma Ifjú M estere” kitün �
tető cím  elnyerésére. A  kinti�
ekkel, a folyosón drukkotok�
kal együtt összesen kilencen  
vizsgáznak postaforgalmi szol�
gálatból. K ilenc ifjú szakem �
ber bizonyítja, hogy szakmai, 
gyakorlati m unkáját példa �
mutatóan végzi, és am ellett 
magasfokú elm életi ism eretek �
re tett szert.

Nem  akartam jelenlétem m el 
tovább zavarni a vizsga m e �
netét. Kísérőim; Czeizner Má�
ria, a szakszervezeti tanács 
munkatársa tovább kalauzolt. 
Hiszen a mai napon és az e l �
következendőkön nem  ez az 
egyedüli vizsgahely. A  negye �
dik em eleti klubteremben, a 
„Kiváló Ifjú Szakmunkás” 
cím re pályázók adnak számot 
felkészültségükről.

Ülök a hátsó sorban és h all �
gatom a feleleteket. Itt is 
m egy minden, m int a karika- 
csapás. M egtanulom többek 
között, mi fán terem az indí�

tó, átvevő és zárlatközvetítő 
munka. A  huszonegy vizsgázó 
kislányból már csak néhány 
van hátra.

— A neve?
— Juhász Éva, a Budapest 

4-ből.
— Sikerült?
— Közepesen . . .
— Miért?
— N em  jött ki a lépés, 

drukkoltam . . .
— N ehéz a vizsga?
— Az a reszort, amit az 

ember a gyakorlatban csinál, 
könnyűnek tűnik. A saját 
munkakörömből feltett kér�
désekre m egfeleltem . Na, de 
hát az a cél, hogy a többi 
m unkaterülettel is m egism er�
kedjünk.

— Szépen megfogalmazta. 
Én jelest adok a feleletére.

Éva már n ev et: K öszönöm ! 
Bár mindenre így tudnék fe �
lelni.

— M ilyen segítséget kapott 
a felkészüléshez?

— A hivatalvezető és m in �
denki segített.

— Nem áll meg a „Kiváló 
Ifjú Szakmunkás” cím nél?

— Semmi esetre sem! KISZ- 
vezetőképző, m arxista egye �
tem, SZIM -vizsga, tiszti tanfo �
lyam  szerepel terveim  között. 
De meg ne írja, mert ez ta �
lán nagyképűségnek tűnik.

(Kedves Éva! Utólagos e l �
nézését kérem, hogy mégis 
megírtam. G épelés közben 
döbbentem rá, hogy amit mon�
dott: egészséges öntudat, am �
bíció.)

Oláh Marikával, a 66-os h i �
vatalból is szót váltottam .

— Á llandó helyettesítő va �
gyok, s ez nehezíti a felké �
szülést. Előny volt viszont, 
hogy m int helyettesítő, sokféle 
munkahelyi tapasztalatot sze �
reztem. Örülök a vizsgalehe �
tőségnek, szeretek tanulni, de 
így egym ással versenyezve, a 
cím ért harcolva még szórako�
zás is.
; ,,$Qngsz(kaT értem  .vissza.,a... 

'klubteremtie. Ä z “utolsó vér-"' 
senyző: Székely Teréz sport- 
nyelven szólva az „utolsó kö �
röket rótta”. Feladata: ism er �
tetni. a küldem ények felsze �
relését. Rem ekelt! Ez egyben  
azt jelentette: a  többiekkel 
együtt „Kiváló Ifjú Szakmun�
kás” lett.

így  történt, hogy a legfia- 
talabbakat, azaz a „Kiváló If �
jú Munkás” cím ért verseny �
zőket már nem tudtam m eglá �

togatni. De úgy tájékoztattak, 
hogy a hangulat az előzőkre 
hasonlított.

Még nem fejeztem  be! Idéz�
ném azt a beszélgetést, amit 
a vizsgák m egkezdése előtt 
Dejcző Gáborral, a Budapesti 
Postaigazgatóság vezetőjével és 
Kovács Józseffel, a szakszer�
vezeti tanács titkárával fo ly �
tattam.

— M indhárom cím ért fo ly �
tatott versengés szerves része 
a szocialista munka verseny- 
mozgalomnak, s ez már ön �
magában is nagy haszonnal 
jár — mondta Dejcző Gábor. 
— Azon túl, hogy lehetőséget 
ad a szocialista brigádok ifjú  
tagjainak képességük kibonta �
koztatására, segíti a h ivatal�
vezetést, az igazgatóságot. Eb�
ben a nem es versengésben  
nőtte ki magát sok fiatal ve �
zető. Sorolni tudnám a pél�
dákat, hogy az ifjú mesterek, 
a cím  többszörös védői ma 
hol, m ilyen fontos reszortban 
dolgoznak. A versenyek során 
figyeltünk fel rájuk.

— Persze a mozgalom szé �
leskörű kibontakoztatása anya �
gi áldozatokkal is járt — je �
gyezte meg Kovács József. — 
A felkészülés m unkaidőkiesést 
is jelentett, de ez bőven m eg �
térül . . .

— Az esem ények azokat 
igazolták — vette vissza a 
szót az igazgatóság vezetője 
—, akik sem m ilyen m érvű és 
nagyságú áldozattól nem ri�
adtak vissza. Jó magam is 
végigültem  már néhány ver �
senyt zsűritagként, vizsgabiz �
tosként. E verseny szárnyakat 
ad a tanuláshoz. (Érdekes, 
hogy a m eginterjúvolt Oláh 
Marika szavai mennyire m eg �
egyeznek Dejcző Gáboréval!) 
De tanultunk magunk is! A 
vizsgafeltételek kidolgozása 
megm ozgatta az egész igazga �
tóságot, az idős és kevésbé 
idős szakembereket.

— A hivatalvezetők is vé �
gigdrukkolják a versenyt — 

^mosolyog- Kovács • József — 
és egyném elyik a „bajusza 
alatt” elism eri: olyan talpra �
esetten m ég ő sem  tudott vo l �
na válaszolni a kérdésre, mint 
tanítványa. De komolyra for �
dítva a szót: jelenleg a SZIM- 
re való felkészülés, a jelentke �
zők és eredm ényesen vizsgá �
zók száma, hivatali ellenőr �
zéseinknél programpont.

A tények is  ezt bizonyítják.
Marton István

A Cházár András utcában, a 
két budapesti postás középis�
kolás közös kollégiumában ta�
lálkoztam a Művelődési Köz�
pont egyik kihelyezett szak�
körének tagjaival.

Az köztudott, hogy előadáso_ 
kát nemcsak a Benczúr utcá�
ban tartanak, hanem éppen a 
résztvevők kényelmére, a hely�
színre, a munkahelyekre, a 
klubokba is elmennek a köz�
ponti előadók. Különösen sok 
segítséget kapnak a diákok: a 
Postaforgalmi Szakközépisko�
lában márciusban négy elő�
adást tartottak részükre, hal�
lottak az időjárás szerepéről, a 
civilizált ember betegségeiről, 
az idegrendszerről és a káros 
szenvedélyekről. A távközlési 
technikumban — talán mert 
ott a fiúk vannak többségben 
— főleg külpolitikai témájú 
előadások hangzottak el.

Ismeretterjesztés 
külpolitikától a zenéig

De megjelennek az előadók 
a kollégiumban is. Bikkes Ág�
nes nevelő tanár: Vidéki kol�
légistáink jó része kisebb is�
meretanyaggal érkezik a fővá�
rosba, mint amennyivel a bu�
dapesti hasonló korúak ren�
delkeznek. S hogy az érettségi�
re mégis elérik idevalósi tár�
saikat, abban segítséget adnak 
azok az előadások, amelyeket 
a Művelődési Központ biztosít 
számukra.

Megtudtuk, hogy az elsősök

vasárnap délelőttönként hang�
lemezzel illusztrált zenetörté�
neti előadásokat hallgatnak, a 
másodikosok történelemmel 
foglalkoznak, a harmadikosok 
képzőművészettel, míg a ma�
túra előtt állóknak szóló min�
den előadás más tudomány-  és 
művészeti ágba ad betekintést. 
Sőt a posta jövendő forgalmis�
tái, technikusai, mérnökei 
meghívást kapnak a Művelő�
dési Központ egyéb rendezvé�
nyeire is, különösen az opera�
ismertetőket szeretik, ame�
lyeknek keretében zenekar és 
énekesek segítik az előadót, 
hogy a diákok megszeressék a 
zenét.

Matematika szakkör

A matematika a két közép�
iskola diákjainak „mindennapi 
kenyere”. A technikum növen�
dékeinél ez érthető, hiszen 
számos tárgy, például az elekt�
rotechnika, az elektroátvitel a 
matematikára épül. Azt már 
sokan vitatják, hogy a forgal�
mista lányoknak miért kell e 
tudományból ilyen „nagy ka�
nállal” enni, de hiába a ber�
zenkedés, ha a tanrendben sze�
repel — meg kell tanulniok.

A múlt tanévben még csak 
a felsőfokú technikum néhány 
hallgatója, társadalmi munká�
ban, segítette a kisebb társa�
kat, de ősztől megindul a ma�
tematikai szakkör. Ez a jól 
hangzó elnevezés korrevetálást 
takar. A Művelődési Központ

saját költségvetéséből szer�
ződtetett két mérnököt, hogy a 
jövő postásait segítse iskolai 
tanulmányaiban.

A dejtári Major Anna, a S o �

moskőújfalui Baló Judit, a la-  
josmizsei Bujdosó Mária, a 
záhonyi Sasvári László és a 
Gyuláról jött Debreceni Mi�
hály ült le velünk beszélgetni 
a korrepetálásról. Mindenek�
előtt kijelentették: a korrepe�
tálás nemcsak a gyengék se�
gítését jelenti, hanem a köze�
pesek megerősítését, a jók, a 
matematika iránt érdeklődők 
továbbképzését.

Elmondták, hogy a hetente 
háromszor összeülő szakkörön 
a háromszáz ittlakóból, fel�
váltva ugyan, de legalább 50— 
60- an részt vesznek. A diákok 
„kezdik a feleltetést”, vagyis 
kérdéseket tesznek fel az elő�
adóknak, részben a meg nem 
értett anyagból, részben őket 
érdeklő, de a tankönyvben 
nem is szereplő témákból. 
Aztán, ha már mindegyikük 
érti az iskolai feladatot, kö�
vetkezik a gyakorlás. A szak�
körök tagjai nemcsak a segít�
séget köszönik, hanem dicsérik 
azt a jó szellemet, ami az elő�
adók és közöttük van. De jó�
nak találják azt is, hogy az itt 
elhangzó magyarázat sokszor 
nem azonos az iskolaival, így 
tehát kétfajta megoldással is�
merkednek. Debreceni Mihály 
azzal büszkélkedett: a szakkör 
hatására a múlt év végi mate�
matikai jegye félévben eggyel 
javult. . .

(V.E.)
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A cím ezúttal csak annyi�
ban egyezik, hogy főleg har�
mincon, sőt méginkább hú�
szon aluliakról volt szó azon 
a beszélgetésen, amelyet a 
riporter a belföldi és a kül�
földi inter- központ vezetőivel 
és néhány beosztottjával foly�
tatott. E sorok írója az utóbbi 
hetekben — a nyilvánosság 
előtt — kétszer is „összeakasz�
totta bajszát” az inter- kezelők�
kel. Úgy érezte, hogy néhá-  
nyuknál a modor és a szolgá�
latkészség terén nincs minden 
rendben. A „hallgattassék meg 
a másik fél is” elve alapján a 
szó tehát az intereseké. A 
Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság szakszervezeti szobájá�
ban vagyunk, házigazdánk 
Egyed Ernő, a szakszerveze�
ti tanács titkára.

Dr. Káplán Istvánná, a 
belföldi központ vezetője: 
Szomorúság fogott el, amikor 
az újságban rólunk olvastam. 
Reflektorfényben vagyunk. De 
az az igazság, hogy a beszél�
getésekre ezrelékben érkez�
nek csupán panaszok. Én 
negyvenben kerültem ide, ke�
zelőként. Meg kell monda�
nom, akkor minőségileg jobb 
körülmények között dolgoz�
tunk. Kisebb forgalommal, ke�
vesebb előfizetővel, jobb ál�
lapotú berendezéssel. Ma, na�
pi húsz- huszonkétezres a for�
galmunk, s ennek a java lö�
késszerűen, a délelőtti órák�
ban jelentkezik. Hatvannyolc 
óta pedig nagy a vándorlás. 
Tavaly százötven lány és asz-  
szony ment el, százhetven jött, 
s az összlétszám négyszázhu�
szonöt. Hol van már az az 
idő, amikor csak érettségivel

vettünk fel! Ez pedig befolyás�
sal van a nívóra. A fizeté�
sek? Nyolc általánossal 1450 
forint, érettségivel 1500 a kez�
dőfizetés. A maximum, amit 
kolléganőim elérhetnek: 2300 
forint. S nézzük csak az úja�
kat. Őket be kell tanítani. 
Szerintem másfél éves gyakor�
lat kellene, mielőtt egyáltalán 
odaülhetnének a géphez. Va�
laha így is volt, aztán lemen�
tünk a tíz- , majd a hathó�
napos képzésre. 1967- ben is 
még három hónapig tanultak 
a kezdők. Ma? Nyolc hét után 
odaülnek. . .

Grulla Klára, a nemzetközi 
központ vezetője: Nálunk is 
hasonló a helyzet, de mi meg�
maradtunk az érettségizettek 
mellett. Ez természetes, hiszen 
egy nyelvtudás nem is elég. 
A fizetés? A jeles és jó érett�
ségizetteket 1550- nel vesszük 
fel, mindent egybevetve, 
nyelvvizsgákkal az elérhető 
maximum háromezer.

Szilágyi Sándorné: Én a két 
kritikát erősnek tartottam. 
Esetleg éppen ez piszkálja fel 
a szimpla előfizetőket. Jobb 
lett volna magunk között meg�
beszélni . . .

Ezen lehet vitatkozni. A 
tény azonban tény marad, ak�
kor is, ha lenyűgöző az inte�
res lányok munkája: udvariat�
lannak, modortalannak, de 
még türelmetlennek sem sza�
bad lenniök. Aki idejön, ide�
ül, annak ezt vállalnia kell. De 
vajon tud- e róla? Vállalja- e?

Etyekfalvi Ferencné, a for�
galmi osztály előadója: Ha el�
tűnődöm, ez valóban emberi 
követelmény. Erre törekszünk,

de csak szívós, neveléssel jut�
hatunk előre.

Kovács Erzsébet, belföldi ke�
zelő: A nyolc hét tanulás ke�
vés a kezeléshez. Talán a bri�
gádok segíthetnének. A bel�
földnél így van. Ha valame�
lyik lányt megsértik, megbánt�
ják, mindjárt beszélünk vele,  
megmagyarázzuk, hogy a sér�
tés nem neki, hanem a pos�
tának(!) szólt. . .

Egyed Ernő: Különben ami�
óta a nemzetközi központ a 
szép, kényelmes, kellemes, új 
terembe költözött, nincs már 
fluktuáció. Ami a lányokat, 
asszonyokat, s az ö megbe�
csülésüket illeti, nem győzöm 
eleget hangsúlyozni, hogy ez 
a két központ az ország, ha 
úgy világosabb: Magyarország 
központja. E lányok Magyar-  
országot reprezentálják. S ez 
feltétlenül meg kell különböz�
tesse őket valamennyi más te�
lefonközponttól. Csak legalább 
az a női munkásszállásunk 
már megvolna!. ..

A beszélgetés végén szerét 
ejtjük, hogy megnézzük a 
kezdők oktatási tematikáját. 
Tizenkét napi előadássorozat�
ban és a vizsgára összeállí�
tott húsz kérdésben van min�
den a posta általános felada�
tától a törlések bejelentéséig, 
Csupa nélkülözhetetlen, alap�
fokú tudnivaló. De külön a 
modorról, az udvariasságról 
sehol egy szó sem. Mint mond�
ják, ezt minden témába kü-  
lön- külön, újra és újra bele�
viszik. Ez helyes, vajon ele�
gendő- e? Aligha.

Udvariasság nélkül a Ma�
gyar Posta nem létezhet!

Firon András

Ma már a dolgozók nagy ré �
sze felism erte azt az alapvető  
igazságot, hogy igazán becsü �
lettel jobbára csak az képes 
helytállni a  munkában, aki ta �
nul. Ezt tapasztaltuk a  Posta- 
forgalmi Technikumi é s  Szak- 
középiskolában, ahol a  nappali 
zaj még el sem  csitul, de máris 
m egteltek a padsorok az esti 
tagozatosokkal, vagy aho �
gyan köznapi nyelven  mond �
juk, a felnőtt diákokkal. 
Dr. Szőcs Imre szb-titkár, az 
esti tagozat vezetője, tanárai 
segítségével történelm i á tte �
k intést ad az iskola m űködé�
séről.

Beszédes számok

— Éppen azért, m ert egyre 
nagyobb feladatok hárulnak a 
postás dolgozókra — válaszol�
ja Szőcs Imre m agától érte �
tődően —, örvendetes, hogy 
egyre több fiatal és régi 
törzsgárdatag érzi szükségét a 
tanulásnak. A m ióta esti és le �
velező fokon m egindult ná �
lunk a  felnőttek képzése, kö �
zel kétezren érettségiztek, ez �
ren az estin, hétszázan pedig  
a levelező tagozaton. A  ná �
lunk végzett hallgatók kellő  
körültekintéssel, udvariasság �
gal és szaktudással végzik  
munkájukat.

A segítség

A késő estébe nyúló be �
szélgetés során kitűnt: ahol a 
m unkahelyi vezetők kellő  f i �
gyelm et fordítanak a tovább �
tanulókra, segítik egyengetni 
a tanulás göröngyös útját, ott 
az eredmény is jó. Ilyen m un �
kahely a Budapest 62-es, 70-es, 
72-es hivatalok. Vidékről — 
Debrecenből, Salgótarjánból 
és Nyíregyházáról — is sokan 
járnak ide tanulni.

Egy intézm ény tevékenysé �
géről akkor rajzolódik ki a 
valós kép. ha meghallgatjuk  
a jelenlegi tanulókat. Miarecz-  
ka Ferencné, a Posta D íjelszá �
moló Hivatalban dolgozik.

— Húsz éves törzsgárda- 
tagnak szám ítom magam, és 
m ost a III. b osztályba járok. 
Hogy miért, m ost szántam  rá 
magam? Kérdezték már so �
kan. Szerintem  tanulni soha �
sem késő.

Jakob■ Andrásáé (Csekkle-' 
szám oló Hivatal) ugyancsak a 
III. b osztály hallgatója. Nem  
egyedül jár a gim náziumba, és 
ezért is ügyel arra, hogy a ta �
nulm ányi eredm ényeivel ne 
legyen baj. Eddig m ég nem  is 
fenyegette veszély: 4,2 átlag- 
eredm énye becsületére válik.

Kedvezmények

Miareczky Ferencné és Ja�
kob Andrásné szem élyében  
nem csak szorgalmas „diáko�
kat” ism ertünk meg, hanem  
olyan em bereket, akik a  m un �
kahelyükön hivatásszerűen is 
foglalkoznak a munka után 
tanulni vágyókkal. A segítés 
m egm utatkozik abban, hogy 
évről évre szép szám m al je �
lentkeznek újabbak tanulni. 
Term észetesen kedvezm ényt 
is  biztosítanak. Ilyen segítsé �
get jelent vizsgák idején a 1-5 
napos tanulm ányi szabadság, 
de kedvezm ényben részesül�
nek a továbbtanulók akkor is, 
amikor az előadásokra m en �
nek. Ha a m unkaidejük to-

A távközléstechnikai mű�
szerész, valamint a hálózatsze�
relő szakmunkástanulók ez évi 
területi döntőjén részt vevő 
mintegy 900 versenyzőből 39 
ifjú jutott el az országos dön�
tőig, ahol is a szakma kiváló 
tanulója címért „mérkőztek".

A műszerész (kapcsolástech�
nikai) szakmában 22- en, a há�
lózatszerelő szakmában 17- en 
indultak. A műszerész' szak�
mában 2- en kitűnő, 6- an jeles 
és 12- en jó eredménnyel vizs�
gáztak. A helyezések: 1. Bos-  
nyák Mihály (BHG), II. Berkes 
Sándor (Soproni Postaigazga�
tóság), III. Sipos László (Bu-  
vig.).

A távközléstechnikai háló�
zatszerelő szakmában 17 ifi 
közül 3- an kitűnő, 2- en jeles 
és 10- en jó eredménnyel vizs�
gáztak. A helyezések: I. Varga 
Zoltán (Miskolci Postaigazga�
tóság), II. Magyar József (Bp. 
Távi. lg.), 111. Szollár Tibor 
(Pécsi Postaigazgatóság).

vább-'tártán», m in t áz isköláh 
előadás kezdése, akkor előbb 
engedik e l őket.

Az elismerés hangján
Szőcs Imre, a  tanári karral 

egyetértésben, m egerősíti: a
legtöbb m unkahely komolyan 
segíti, tám ogatja a  továbbta �
nulókat. Ez pedig a jó tanul�
mányi előm enetelben is m eg �
mutatkozik. így többek között 
egy fiatal esti tagozatos hall �
gatójuk, Kovács Róza éri el a  
nappali tagozatosok színvona �
lát. K itűnő tanuló. Ezért bát�
ran javasolják felsőbb oktatá �
si formára. N éhány negatív  
jelenségről is beszéltek, am e �
lyeket csakis a  m unkahelyen  
lehet megoldani. Ezért kérik  
a szakm ai vezetőket: minden  
esetben tegyék lehetővé, hogy 
az előadások kezdetén ponto�
san ott legyenek a tanulók. Az 
előadások hallgatása, azok 
jegyzetelése nagyban m eg �
könnyíti a  tanulást.

Ábránké Endre

E döntőn részt vevő postás�
tanulóknak a vezérigazgatóság 
összesen 25 000 forint jutal�
mat adott, amely szerint az I. 
helyezett 1200, a II. 1000 és a 
III. helyezett 800 forintot ka�
pott. E helyezett tanulók szak�
oktatóit, szaktanárait is pénz�
jutalomban részesítették. To�
vábbá a szakmunkástanuló or�
szágos verseny eredményhir�
dető ünnepségén a munkaügyi 
miniszter az 1. helyezettnek a 
Szakmunkástanuló aranyjel�
vény, díszoklevelet és 1500 fo�
rint jutalmat, a II. helyezett�
nek a Szakmunkástanuló 
ezüstjelvényt, díszoklevelet és 
1000 forint pénzjutalmat, a 
III. helyezettnek pedig a Szak�
munkástanuló bronz jelvényt,
díszoklevelet és 800 forint 
pénzjutalmat adott. Hasonló 
jutalomban részesültek a he�
lyezett tanulók szakoktatói, 
szaktanárai is. (sz- gy)

A legjobb szakmunkástanulók
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Nincs benne sem mi rendkí�
vüli, első pillanatban mégis 
meglepő: a  posta oktatási
központ statisztikája szerint a 
tanulók 80 százaléka nő. Ez 
nem is olyan rendkívüli, h i �
szen a postai alkalmazottak  
többsége szintén nő.

M eglepő mégis, különösen a 
nők vállán nyugvó terhek is �
meretében. Hogyan állnak 
helyt a  nők a tanulásban — 
erről beszélgettünk Szomolá-  
nyi Tiborral, a  Posta Oktatási 
Központ vezetőjével.

— Elöljáróban egy kis sta �
tisztikáit: az 1968—70. év i le �
velező tiszti tanfolyamra ösz- 
sízesen 93-an jártaik, közülük 
63-an nők. A 63 nőből 56 fér �
jezett, 21-nek egy, 8-nak kettő, 
egynek három és egynek négy 
gyermeke van. A helytállásra  
választ ad a  következő két 
számadat: a  tanfolyam  átlaga  
4 volt, a  nőké 4.2.

— A következő, az 1969—71. 
évi tanfolyam  107 létszámú 
volt, 71 nő, közülük 56 fér �
jezett. Egygyermekes 33, k ét �
gyerm ekes 8, háromgyermekes 
2. Itt az átlag m ásképpen ala �
kult: a  tanfolyam é 4.06, a nő �
ké 4,01 volt. Az 1970— 72. évi 
107 főnyi létszám ból 82 a nő, 
60-an férjezettek. 32 egygyer �
mekes, 15 kétgyerm ekes és egy 
háromgyermekes van közöttük. 
A  4.3-es tanfolyam átlag m el�
lett a  nők 0.1-del maradtak le.

A statisztika — mint általá�
ban — sok mindent mutat, sok 
mindent el is takar. Érdekes 
lenne közelebbről megismer�

kedni néhány asszony körül�
ményeivel, tanulási eredmé�
nyeivel.

—A jó példák után nem so �
kat kell kutatnunk — vála �
szol az igazgató. — Itt van  
Forró Istvánná, a Távbeszélő 
Igazgatóság Krisztina üzem é�
nek üzleti előadója. Tudjuk, 
m unkahelyén is  elégedettek  
vele. A  tanfolyam on 4.1-es át �
lagot ért el, em ellett tanfo �
lyam bizalm i, m unkahelyén  
szintén szakszervezeti tisztsé �
get visel. A  felsorolt tények  
jelentőségét aláhúzza. hogy 
Forróné családanya is, tehát 
elég sok kötelezettséggel kell 
megbirkóznia, de úgy látszik, 
sikerül neki.

— Vagy itt van  Szűcs Ta-  
másné, kazincbarcikai hírlap- 
csoportvezető, egygyerm ekes 
családanya. Tanulmányi ered �
m énye végig jeles, pedig nem  
is  egészen egészséges.

— És m ég egy példa, a  két �
gyermekes hódri Jánosáé, 
aki a  Szegedi Postaigazgató �
ság szám viteli igazgatóságán 
pén’Ztárszárrradás-felül vizsgáló. 
A m ásodik félévet szintén je �
lesen végezte. A konferenciá �
kon rendszeresen részt vesz.

Milyen elfoglaltságot jelent 
a levelező tanfolyamon való 
részvétel?

— A konferenciák havi egy  
aflikalömmal három napot vesz �
nék igénvbe. M egítélésem  sze �
rint a  lelkiism eretes felkészü �
lé s heti 8—10 órai munkát kö�
vetel. Tanulmányi szabadságot 
nem  vehetnek igénybe, m un �

kaidőkedvezm ény nem  jár „el�
távozásuk” csak a konferen �
ciára van.

— A levelező tanfolyam  
1971 óta szakosított, hét kon �
ferenciacsoportból háromnak a 
tantervében kevesebb forgal�
mi képzés szerepel, ezen a 
központi hivatalok dolgozói 
vesznek részt.

Milyen személyes benyomá�
sai vannak az igazgatónak a 
tanfolyamon résztvevő nők 
szorgalmáról, helytállásáról?

— Magam is tanítok, term é�
szetesen nőket is, és általáno �
sítható tapasztalatom, hogy jó �
val szorgalmasabbak, kitartób �
bak, m int a férfiak.

— Hogy ez m inek tulajdo �
nítható, ezt gyakran kérdezik. 
Talán annak, hogy azonos e l �
ismerésért a  nőknek a fér �
fiaknál sokkal többet kell pro- 
dukálniok. Nem árulok el tit �
kot, amikor arról beszélek, 
hogy a téves nézetek, az elő �
ítéletek még m indig léteznek, 
hatnak. Nem csak a férfiak, ha �
nem, sajnos, a  nők körében is, 
különösen a vezető beosztá �
súak tekintetében. Egy női ve �
zető sokkal inkább reflektor- 
fényben végzi m unkáiét, m int 
egy férfi, és sok akadályt kell 
sikerrel vennie ahhoz, hogy 
elfogadtassa magát. Gondolom, 
ennek is tulajdonítható — ha 
nem is  tudatos ez —, a pél �
dás helytállás, a szorgalom  — 
hamisul vn^tu befejezésül Szo- 
molányi Tibor.

Lukács Mária

Miért kevés a javaslat?
A legutóbbi egy-két hónap alatt sok hivatalban, üzemben 

teremtődött alkalom  munkaértekezletre, tanácskozásra. Mi is 
'a helyzet például a munkára, annak minőségi javítására vo �
natkozó észrevételekkel, javaslatokkal, bírálatokkal?

Általános tapasztalat, hogy igen, m eghallgatják. Viszont 
nagyon kevés a munkára, a postai szolgáltatások m inőségének  
javítására, a munka jobb m egszervezésére irányuló észrevétel, 
és e kevés javaslat is többnyire süket fülekre talál. Vajon 
miért? Ha a vezetők őszintén ism ertetnék a m eglevő gondokat, 
nehézségeket, azokat m egosztanák a dolgozókkal, akkor nem  
maradnának magukra. A vezetők, beosztottak szorosabb kap�
csolatiról spk.^aó e s e t t »  Postás Szocialista Brigád vezetők Or�
szágos Tanácskozásán is, mert az tény: a brigádokban levő 
energia közel sincsen hasznosítva. A  m unkahelyi demokrácia 
is csak úgy érvényesülhet, ha az értelm es javaslatokat m eg �
szívlelik, m egvalósítják, a bírált körülm ényeket lehetőség sze �
rint megváltoztatják. Nincs lehangolóbb annál, ha a dolgozó 
egy-egy jó ötlete bekerül az észrevételek, javaslatok naplójába, 
elism erik azok jogosságát — csak éppen nem történik semmi.

Hatvan pályaudvari hivatal dolgozói például évek óta ész- 
revételezik: áldatlan az az állapot, ahogy a  420-as jegyzékelő  
m enet Hatvan és Kál között közlekedik. Sok az anyag (40—50 
csomag és ugyanennyi zsák), hely viszont nincs. Legtöbbször a 
m ellékhelyiségbe is csomagot raknak. A vonathoz állítólag  
poggyászkocsit nem lehet kapcsolni! Ilyen körülm ények között 
nem tudják szabályosan kezelni a küldem ényeket, sok a törés 
stb. Megoldódna a probléma, ha a m enetet közútra terelnék. 
A legutóbbi m űszaki-forgalm i konferencián Dobai Lukács, a 
M iskolc 1. hivatal vezetője elm ondta: Encs és Kazincbarcika 
irányába nem m egfelelőek a távbeszélő összeköttetések. Ja �
vasolta: kapcsolják át a góchelyeket, s akkor nagymértékben  
lehet javítani a két helység távbeszélőszolgálatát. Várjuk a 
Miskolci Postaigazgatóság intézkedését!

Aszód postahivatalnál a távbeszélőkezelők kifogásolták: 
sok a felesleges statisztika. Az érkezett és átm enő beszélgeté �
seket például negyedévenként rendszeresen mérniök és szá- 
molniok kell. Zádor László hivatalvezető 1971 szeptemberében  
továbbította újítási javaslatát, m elynek lényege: elegendő, ha 
évente csak kétszer, februárban és augusztusban készítenek  
adatgyűjtést. A mai napig nem kapott választ!

Több term elési tanácskozáson elhangzik: növekszik a kéz �
besítők helyettesítésének gondja, nincs m egfelelő tartaléklét �
szám. Betegség, szabadság esetén a járatok összevonása terhes, 
a pluszmunka díjazása nincs rendezve. A gyakorlat igazgató �
ságonként eltérő, van, ahol helyettesítési díjat, van, ahol tú l�
órát, s előfordul az is — ha a hivatalvezető nem járja a bü �
rokrácia útvesztőit —, hogy sem m it nem  fizetnek. A követ �
kezmény szolgálatszünetelés, és a jogos panaszok tömkelegé. 
Pedig van jó módszer is. Például a Budapesti Postaigazgató �
ságé, ahol 60,— Ft-ban állapították meg, összevonás esetén, 
egy kézbesítőkörzet helyettesítési átalányát. Ideje volna egy �
ségesen szabályozni e problémát. Nem  állítjuk, hogy ezzel a 
helyettesítés minden gondja megoldódik, de bizonyára javíta �
na a  helyzeten. Annál is inkább szükséges volna a mielőbbi 
rendezés, m ivel szakszervezetünk központi vezetősége 1971. de �
cember 14-i ülésén határozatot hozott: járásösszevonások ese �
tén a külön díjazást a budapesti rendszer alapján, országosan 
is ki kell terjeszteni!

A dolgozók tudják legjobban, hol lehetne egy felesleges 
mozdulatot elhagyni, hol vannak használaton kívüli eszközök, 
áramkörök, a gépkocsival hogyan lehet egy felesleges fuvart 
megtakarítani; hol van szükség erősítésre, s hol lazák a köve �
telmények. Sátoraljaújhely postahivatalban például nem vár �
ják meg a soron következő term elési tanácskozást. A felm e �
rült nehézségeket a hivatalvezető m enet közben beszéli meg 'a 
dolgozókkal. Legutóbb a távbeszélőkezelők észrevétele alapján 
a munkaidőbeosztást a forgalom alakulásához igazították.

Az MSZMP Központi Bizottsága az elm últ év  december 
1-i határozata alapján a munka- és üzem szervezést a szocia �
lista munkaverseny-m ozgalom  szerves részeként, töm egmére�
tűvé kell kibontakoztatni. Jól szervezett munka nélkül nem  
képzelhető el eredményes munkaverseny. S végtére, mit bírál�
nak, javasolnak, igényelnek a postás dolgozók? Azt, ami meg�
nehezíti, akadályozza a folyamatos, pontos, rendes, fegyelm e �
zett munkát.

Barta Miklós

Szakszervezetünk IX. kong �
resszusának határozata ki�
mondja: a posta és a szakszer �
vezet együttes feladata, hogy 
az eddigieknél is fokozottab �
ban gondoskodjanak a gyer �
m ekeiket egyedül nevelő szü �
lőkről és a  nagycsaládosokról, 
segítsék gondjaik m egoldását.

Azt, hogy az életben m ennyi 
a törődés, hogyan igyekeznek  
könnyíteni a nagycsaládosokon  
és a gyerm ekeiket egyedül ne �
velőkön, a  Budapesti Távbe �
szélő  igazgatóság Szakszer �
vezeti Tanácsánál igyekez �
tünk megtudni.

Az átgondolt, m ódszeres 
munka alapja a jó felm érés. A 
Szakszervezeti Tanács közvet �
lenül kell hogy törődjék a 
Távbeszélő Igazgatóság dolgo �
zóival. Harmincegy nagycsalá�
dos és harminchat egyedülálló 
szülőt tartanak nyilván. Azt is 
pontosan tudják, hogy a nagy-  
családosok közül egynek- egy-  
nek 7, illetve 5 gyereke van, öt 
családban van 4 gyerek, három 
pedig 24 családban. Az egye�
dülállóak közül egy gyereke 
van 24- nek és nyolc olyan dol�
gozójuk van, aki egyedül nevel 
két gyereket. A felsoroltakkal 
való törődés gondját tetézi, 
hogy ez a Szakszervezeti Ta �
nács felel a lakásépítési köl�
csönök. segélyek  elosztásáért, s 
m int látni fogjuk, ebben is 
term észetesen tekintettel van �
nak az igénylők szociális hely �
zetére.

Először az osztatlan örömet 
és nagy m egelégedést kiváltó, 
idén kezdett akcióról kell be�
szám olni. M int ism eretes, a  
postánál sízeptemberben első  
ízben a nagycsaládosok vala �
m ennyien segítséget kaptak 
gyerm ekeik iskolaévének m eg �
kezdéséhez. A Távbeszélő Igaz�
gatóságon 57 600 forintot osz�
tottak ki, amelyet fele- fele 
arányban központi alapból, il�
letve saját erőből biztosítottak. 
Azok a családok, ahol a fejen �
kénti havi jövedelem  ezer fo �
rint alatt van, gyerm ekenként 
400 forint nagycsaládos, illető �
leg egyedülálló-segélyt kaptak.

A gyerm ekek iskolai beira- 
tása előtt a felszerelés, a tan �
könyvvásárlás, a  ruhatár pót�
lása augusztusban terheli a 
családok költségvetését. Szep�
temberben az addig „megkop�
lalt” beruházásokat pótolja a 
segély. Azt szeretnék a szülök 
— s ez nyilván figyelembe ve�
hető, teljesíthető óhaj —, hogy 
jövőre augusztusban fizessék 
ki ezt a pénzt.

Magától értetődik, hogy a 
törődés nem merül ki az egy �
szeri segélyben.

Mindennapos szükséglet az agitáció
A témát lassacskán már 

folytatásonként közöljük. De 
az élet veti fel egyre sokol�
dalúbban, a vele dolgozók 
már az árnyalatait is kutat�
ják. Jó értelemben vett szak�
mává válik az agitáció és pro�
paganda. Legutóbb Pécsett, a 
területi bizottság mb.- titkárá-  
val, Szépe Lőrinccel beszél�
gettem e témáról. Mindenek�
előtt a taggyűlések hangula�
táról, a bátor szókimondásról 
tájékoztatott, majd hozzátette: 
Természetesen mindehhez hoz�
zájárult a tagság körében 
folytatott egyéni agitáció . . .

— Kik agitáltak és milyen 
céllal?

— Többek között én is! — 
felelte. — A területi bizott�
ság tagjai, a szakszervezeti tit�
károk. S a cél az emberek vé�
leményének kiderítése, őszinte 
kapcsolatteremtés, a mozgalmi 
problémák elvtársias megbe�
szélése.■K

— Mindez kissé elvontan 
hangzik. . .

— Akkor megmagyarázom! 
— dörzsölte meg a homlo�
kát Szépe Lőrinc. — Abból 
indultunk ki, amit a SZOT el�
nökségének határozata, az agi-  
tációs és propagandamunka 
továbbfejlesztéséről mond ki, 
nevezetesen: a gazdaságirányí�
tási rendszer magyarázata, va�
lamint a IV. ötéves terv in�
dítása, a kongresszusunk ha�
tározatának ismertetése, a 
szakszervezetünk növekvő sze�
repe jó talajt és lehetőséget 
adott az agitátoroknak, propa�
gandistáknak. Keressük a le�
hetőségét annak, hogy a kez�

deti lendület ne lanyhuljon, 
így jutottunk el az állandó 
és rendszeres egyéni propa�
gandához, az egyes emberhez, 
a szakszervezet tagjához.

— Ahogy én ismerem a le�
hetőségeket, ez nem is a leg�
könnyebb.

— Nem bizony. De le kell 
tenni a tollat az íróasztalra 
és el kell menni vidékre, a fel�
vevőhelyekre, kézbesítőkhöz, 
távirdásokhoz, gépkocsiveze�
tőkhöz. Vitatkozni, információ�
kat szerezni és adni, méghozzá 
őszintéket és „nyerseket” . . .  
így fogalmaztam ezt meg ma�
gamnak — mondja Szépe Lő�
rinc. — Nyers, kozmetikázat-  
lan információhoz jutni és 
közvetlen hangulati hatásokat 
mérni! Ez változtatja meg az 
agitáció feltételeit, ez teszi 
még élőbbé a mozgalmat.

— Ezek a tartalmi keretek. 
De mi a területi tanács sajá�
tos módszere?

— Jobban szeretném, ha er�
ről nemcsak én, de a terület 
szakmai ismerője és „reszorto-  
sa”, a kulturális, agitációs és 
propaganda bizottság vezetője, 
Máramarosi Miklósné is be�
szélne.

így történt. A fiatalasszony 
nemcsak fordulatot, de len�
dületet is adott közös témánk�
nak: Szerintem — mondta — 
a legteljesebb mértékben helyt�
álló a SZOT- elnökség határo�
zatának az a megállapítása, 
hogy megteremtődtek a moz�
galomban az agitáció tartalmi 
keretei és gyarapodott az esz�
közök száma. Terveinket a 
719 választott tisztségviselőre

Segítjük a nagycsaládosokat
Bár az Igazgatóság nem  dús- 

lakodik óvodai férőhelyekben, 
az em lített kategóriákban  
nincs m egoldatlan kérdés. A 
saját épületben levő óvoda 
m ellett sokat segített, hogy 
már a  Gorkij fasorban levő  
központi óvodába is be tudnak  
utalni kicsinyeket.

Á ltalában is van olyan tö �
rekvés, hogy a régi, m egbízhat 
tó postások gyermekei folytas�
sák édesapjuk, édesanyjuk hi�
vatását s jöjjenek a postához 
dolgozni. Az egyedülálló és a 
nagycsaládosok gyermekeit kü�
lön is hívják, iskoláik befejez�
te után biztosítják nekik a 
munkaalkalmat. Szép példája 
ennek a törődésnek, hogy — 
bár nem  nagycsaládról volt 
szó — segítették és segítik  
egyik volt régi dolgozójuk ár�
váját. A m ikor a postás törzs�
gárdához tartozó édesanya  
meghalt, azonnal kétezer fo �
rint rendkívüli segélyt utaltak  
ki gim nazista kislányának, il �
letőleg az özvegy édesapának. 
M egígérték, a jövőben is f i �
gyelik, segítik  a kislány tanu �
lását, ha érettségizett, biztosí�
tott a  helye a postán.

A segélyek  szétosztásánál á l �
talában is tekintettel vannak a  
nagycsaládosokra és a gyer �
m ekeiket egyedül nevelőkre, a 
szociális keretből egyéni elb í�
rálás alapján nekik juttatnak  
először. Van olyan család, 
am elyik egy évben kétszer is 
kapott ilyen külön támogatást.

Segít a családok problém áin  
az a lakáskölcsön, am it — 
minit köztudott — 120 ezer fo �
rintig vehetnek igénybe a dol�

gozók. Igen ám, de éppen a 
nagycsaládosoknak és a gyer �
m eküket egyedül nevelőknek, 
tehát a  legrosszabb szociális 
helyzetben levőknek, sokszor 
az a 20—30 ezer forint se  áll 
rendelkezésre, am ivel egyálta �
lán el lehet indulni.

A legjobban példákkal, szá �
mokkal, intézkedésekkel lehet. 
. jellem ezni valam ilyen  helyze �
tet. Érthető/' hogy a  /gondos �
kodás” szót is  le  kellett fordí�
tani a  segélyösszegek szám ada �
tainak, az óvodai férőhelyek �
nek vagy a lakáskölcsönöknek  
a nyelvére. Az, hogy m ind �
ezek vannak, egy m ég fonto �
sabb dologról tanúskodik: ar�
ról a  közszellem ről, am i áthat�
ja a Szakszervezeti Tanács 
munkáját. Arról, hogy az em �
lítettekben, s ezen túl az élet 
m indennapi gyakorlatában va �
lóságos ez a gondoskodás. 
Hogy nem csak papíron tartják  
nyilván, kinek van nagy csa �
ládja, hányán küszködnek  
egyedül a gyerm eknevelés, .a 
családban sem  egyszerű peda�
gógiai és anyagi gondjaival. A 
nyilvántartáson túl, m inden �
napos az „odafigyelés”, a  törő�
dés.

S ennek két nagy eredm énye 
van. Érzik a nagycsaládosok, 
az egyedülállók, hogy könnyí�
teni akarnak rajtuk és ez  n e �
kik nagyon jó. Ugyanakkor ra �
gaszkodnak a postához, ahhoz  
a szervhez, am elyik részt vá l �
lal gondjaikban, a  leghűsége �
sebb dolgozókká, a  törzsgárda 
tagjaivá válnak. így  az egyéni 
gondokkal való törődés a köz�
érdek szolgálata is.

(Faludi)

Nyugalomba vonulók ünneplése
Február 14-én a Postavezér �

igazgatóságon hagyományos 
bensőséges ünnepség kereté �
ben búcsúztatták a nyugalom �
ba vonuló, több évtizedes be �
csületes postai munkát végző 
dolgozóinkat. A z ünnepségen  
m egjelent Besenyei Miklós, 
szakszervezetünk főtitkára is. 
Horn Dezső közlekedés- és 
postaügyi m iniszterhelyettes, a 
posta vezérigazgatója m egha- 
tódottan mondott üdvözlő sza �
vai után kitüntetéseket adott 
át a dolgozóknak.

A Munka Érdemrend arany 
fokozatát kapta Várkonyi Já�
nos, a Központi Kábelüzem  
dolgozója.

A Munka Érdemrend ezüst 
fokozata kitüntetést kapták: 
dr. Benkö József (Vig.), Endrő-

dy Sándor (Bu-vig.), Török 
József (Szegedi Postaigazgató �
ság).

A Munka Érdemrend bronz 
fokozatát kapták: Bánhegyi
József (Kábelüzem), Csőregi 
Ilona (Víg.), Dudás Béla (Bp. 
Távb. lg. mikroállomás), Hé-  
zinger Ferenc (Zalaapáti), 
Hídvégi Vilmos (Debreceni 
Postaigazgatóság), Hollósi 
Gyula (Bp. Távb. lg.), Király 
Gyula (Vig)., Lakos János (Bé�
késcsaba Távközl. Üzem).

Ezenkívül 25 nyugalomba 
vonuló kapott Posta Kiváló  
Dolgozója kitüntetést, m inisz �
teri, illetve vezérigazgatói di�
cséretet, elismerést.

Az ünnepség baráti beszél�
getéssel ért véget.

és a múlt választások alkal�
mával megszilárdult bizalmi�
hálózatra építjük. Lényeges a 
szerepe a bizalmi tanfolya�
moknak, ahol az agitációs és 
propagandamunka munícióját 
adjuk át azoknak, akik a leg�
többet tehetnek, akiknek sze�
mélye egyben a siker bizto�
sítéka.

— Az 1971—72. évi oktatási 
tervbe beépítettük e tanfolya�
mokat — veszi vissza a szót 
Szépe Lőrinc. — Pécsett pél�
dául havonként több mint het�
ven bizalmi, 2 órás foglalko�
záson vesz részt.

— S vidéken?
— Ugyanígy megtartják ha�

vonként. Természetesen keve�
sebb résztvevővel.

— Mi a napirend?
— Szakszervezeti bizottsági 

titkárok, valamint vezető gaz�
dasági szakemberek tartják a 
vitaindítókat a legaktuálisabb 
témákról. Egyre élénkebb a 
bizalmiak megnyilvánulása, 
aktívabban végzik munkáju�
kat.

— De meg kell említeni az 
előforduló hibákat is! — szól 
közbe Máramarosi Miklósné. 
— A tanfolyam még nem 
minden! Amellett szükséges, 
hogy a szakszervezeti bizott�
ságok folyamatosan lássák el 
feladatokkal a bizalmiakat. Ez 
még döcög egy- két helyen. 
Előfordul, hogy a bizalmiak 
egy teljes hónapon át mun�
ka nélkül maradnak.

— Szó esett a jobb tárgyi 
feltételekről. . .

— Igen! A legfontosabb a
SZOT- elnökségi határozat is�
merete. Egy bizottsági ülésen 
elemeztük a határozatot, s 
megállapodtunk: kidolgozzuk
annak végrehajtási tervét, fi�
gyelembe véve a területi tanács 
adottságait, lehetőségeit. E 
tervet területi tanácsülés elé 
visszük májusban, vagy jú�
niusban. A területi tanács 39 
tagja patronál egy- egy alap�
szervezetet. A tanácsok láto�
gatják a tanfolyamokat, figye�
lemmel kísérik az oktatási 
terv végrehajtását.

— A patronálómunka nagy 
lehetőséget nyújt a személyes 
agitációra is. — jegyezte meg 
Szépe Lőrinc. — Ezentúl épí�
teni akarunk a szocialista bri�
gádok erejére. Keressük azt 
a formát, amelyben a szocia�
lista brigádvezetőket is első�
kézből tájékoztatjuk, Nagyon 
jó és megszívlelendő példákat 
tudok már most mondani. A 
Pécs 1 postahivatalban mű�
ködő „Martos Flóra” brigád�
ban — ahol kizárólag nők te�
vékenykednek — a jobb tá�
jékoztatás, tájékozódás érdeké�
ben naponta sajtófélórát tarta�
nak. Megbíznak egy- egy ta�
got a pirosbetűs ünnepek tör�
ténelmi hátterének a feldol�
gozásával. Valóságos tanulmá�
nyokat készítenek április 4- ről, 
vagy november 7- ről. Komlón 
a „Május 1.” kézbesítő brigád�
nál szintén magasfokú az in-  
formálódás. Szeretnénk ezen 
brigádok tapasztalatait, mód�
szereit összegyűjteni és to�
vábbadni.

Máramarosiné folytatja a fel�
sorolást: Tervbe vettük, hogy 
a jövőben a postásokat job�
ban bevonjuk a községek tár�
sadalmi életébe. Ha vidéken 
járunk, .beszélünk az emberek�
kel, sőt felkeressük a taná�
csok és pártszervezetek veze�
tőit is. Jobban kihasználandó 
tárgyi feltételek között tartjuk 
számon a sajtót. Elsősorban a 
negyedévenként megjelenő 
Igazgatósági Híradóra gondo�
lunk. Ebben nagyobb teret 
szentelünk a mozgalmi tájé�
koztatásnak. Van ahol kitűnő�
en szerkesztik a faliújságot. A 
szerkesztők tapasztalatcseréjét 
is el tudnám képzelni. . .

— Egy szó, mint száz — 
fejezte be a beszélgetést Szépe 
Lőrinc — van mit tennünk az 
agitáció és propaganda terén, 
Munkánkat megkönnyíti a 
tény, hogy a közfigyelem mind 
nagyobb mértékben fordul e 
terület felé és, hogy mindez 
egyre inkább létszükségletté 
válik.

M, I,
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K alózkodás — kisasszonnyal
A Vidám Színpad egyetlen  

politikai kabarénk, éppen ezért 
volt feltűnő, hogy Kolozsvári 
Grandpierre Emil m űve nyo �
m án három felvonásost tű �
zött műsorára a színház tisz �
telt vezetősége. Ceglédi Anná�
val és Plank Máriával a Buda�
pesti Postaigazgatóság dolgo �
zóival néztük meg a K alózkis �
asszonyt. A  „finálé” után nagy 
töm eg a ruhatárban. Félre vo �
nultunk vélem énycserére.

— Voltak már itt?
— Nem, soha!
— Olvastak már Kolozsvári 

Grandpierre Emiltől valam it?
— Hogyne — mondja Plank 

Mária. — Legutóbb például a 
Nők apróban c. könyvet. Ez a 
m űve nem a legszínvonalasab �
bak közé tartozik. S a színda�
rab valahogy olyan vásári, tú l �
zásokkal teli. No mondhatná 
bárki, hogy a karikatúra, is tú l�
zás, de nem erre gondolok.

— Hanem mire?
— Arra, hogy egy fiatal lány 

ilyen módon, ilyen  körülm é�
nyek között csak az élettől e l �
szakadva alakíthat ki helyze �
tet. A  szereplők is túloznak.

— Tehát nem  úgy nézték a 
színdarabot, m int egy bohóza�
tot?

— Lehet, hogy az írónak bo�
hózat volt az eredeti célja, de 
lehet, hogy az író, lehet, hogy 
a rendező magyarán elpuskáz �
ta. Csala Zsuzsa szobalányán  
például nevettem , de csak az 
elején. Később, már túlzásba 
vitte az álmatagságot.

M ielőtt kivennék kabátjukat, 
m ég egy kérdést: Olvastak a 
lapokban a darabbal kapcsola �
tos kritikát?

— Nem, nem olvastunk! 
Vannak véletlenek, amikor a 

nézők és a kritikusok vélem é �
nye egybe v á g . . .

R. K.-né

SZADIZMUS!
A szadista naturalizmusnak 

vannak támogató körei ha�
zánkban és külföldön egyaránt. 
De a nagy tömeg, s az átlag 
mozinéző nem szimpatizál az 
ilyen „művészi” csudaságokkal. 
Pedig hát akár tetszik, akár 
nem, vari egy Jancsó Mikló�
sunk, akinek még pénzt is ad�
nak szadista hajlamainak ki�
fejtésére. Az Égi bárány című 
film vetítése során bizony so�
kan émelygő gyomorral hagy�
ták ott a mozit, főleg, amikor 
Jancsó levetkőztet anyaszült 
meztelenre egy kislányt, s kö�
zépkori kínzásoknak „vetette 
alá”. Most újabb művel ruk�
kolt elő: Még kér a nép című 
filmmel. A hivatásos kritiku�
sok véleménye persze megosz�
lik, de a legtöbb írástudó 
„megmagyarázza” a mozinéző�
nek, hogy a szadizmus nem is 
szadizmus, a pornográfia nem 
is pornográfia, egyszóval más 
szemüveget kell felvenni, ha 
egy Jancsó filmet nézünk. De 
hol kapható az ilyen szem�
üveg? Meg aztán kinek kell az 
ilyen szemüveg? S egyáltalán 
a szocialista kultúrpolitikának 
szüksége, van az ilyen filmek�
re? Talán nem is Jancsó a lu�
das, hanem azok, akik az ilyen 
filmnek nevezett borzalmak�
nak lehetőséget és pénzt bizto�
sítanak, a mi pénzünket! (By)

Műszaki és'ei&kesséaek
Ember legyein a  talpán, aki 

ki akarja ism erni m agát a  
forgalomban levő  tranzisztor- 
dzsungel ben, pedig hát a  mű�
szaki területen tisztában kell 
lenn i a  különböző típusúak tu �
lajdonságaival. Magyar Béla: 
Tranzisztor-atlasz című köny �
vév e l segít az eligazodásban, 
hiszen a m ű tartalmazza vala �
m ennyi szám ottevő európai 
gyár, a Szovjetunióban gyár- 
íjött, továbbá ' az am erikai é s  
japán gyártm ányú tranzisztor- 
típusok főbb ad&íait. Ezen túl 
a  nálunk is gyártott, vagy  
gyártásra kerülő típusokat is 
m egism erhetjük.

A z áramkörök tervezése kö �
zelről érinti a  posta m űszaki 
területét. B izony nem  egy  
esetben a tervezőnek kell a 
legm egfelelőbb megoldást k i �
választania. Ezért az áramkör- 
tervezést a  komprom isszum �
kötés jellem zi. J. D. Long: 
Korszerű elektronikus áram �

körök tervezése c. könyv e l �
sősorban a kezdő áramkörter- 
vezőknék íródott, de szól a 
gyakorlott m érnököknek is.

Gyurkovics—Nozdroviczky: 
Tv-zsebkönyv cím ű érdekes 
könyvhöz m ellékelték  külön  
tasakban a  legújabb tv-készü- 
lékak műszaki rajzait is. A  
szerzők célja: gyakorlati szak �
em bereknek é s  amatőröknek  
egy olyan adattárat állítsanak  
össze," am ely segít a  különböző 
prob lém ák !megoldásáéi. Célju �
kat elérték .,-- t . ,

Iglaz, lassan vége a  fűtési 
szezonnak, de á  tém a nagyon 
is aktuális, így például az 
olajjal való fűtés. Pribék Pál: 
Olajtüzelés tervezése, k iv ite �
lezése, karbantartása c. könyv  
kisebb és nagyobb m egoldá �
sokhoz ad tanácsot.
(A Műszaki Könyvkiadó által 
gondozott művek kaphatók: 
Bp. VII., Lenin körút 7. Mű�
szaki Könyvesboltban. B.—)

FOGYASSZON

TÖBB
BAROMFIHÚST!

E havi ajánlatunk: aprólék!
Peile Józsefné receptje: Töltött libanyak

Hozzávalók: a libaaprólékből a nyak bőre, a zúza, a szív 
és tüdő, 20 dkg gomba, 20 dkg burgonya, 2 db tojás, 1 cso�
mag zöld petrezselyem, késhegynyi törött bors, csipetnyi ma�

joránna, 2 evőkanál zsír, só.
A libanyakról óvatosan, vigyázva lehúzzuk a bőrt, és a kes- 
kenyebbik végét bekötjük. A zúzát, szívet és a tüdőt húsdará�
lón kétszer megdaráljuk. Kiadósabbá tehetjük, ha veszünk 
egy csomag csirkeaprólékot és abból a húsos részeket hoz�
závesszük (a többit belefőzzük a levesbe). A gombát meg�
tisztítjuk, megmossuk, vékony szeletekre vágjuk és 1 kanál 
zsírban az apróra vágott vöröshagymával, zöld petrezselyem�
mel együtt megpároljuk. A párolt gombát hozzákeverjük a 
dadát húsvagdalékhoz, hozzákeverünk 20 dkg héjában főtt, 
megtisztított és áttört burgonyát, 2 egész tojást, ízesítjük 
sóval, törött borssal, csipetnyi majoránnával, jól összekever�
jük. A felső nyíláson át a nyakbőrt megtöltjük, és ezt a végét 
is bekötjük. Lábosba, vagy tepsibe tesszük és -  mint a hur�
kát — egy kanál zsíron és kevés vizet aláöntve pároljuk, majd 
pirosra lesütjük. Mikor megsült, 10-15 percnyi pihentetés 
utón szeleteljük, kissé ferde, vékony szeletekre. Vöröskáposz�
tát, pirított burgonyát adjunk mellé.
Az aprólék többi részéből levest készítsünk.
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A 3. számú kiadvány 10. 
oldalán, „A tervekre épüljenek  
a vállalások a szolgáltatásban 
is” cím alatt riport jelent meg 
a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság szocialista brigádveze �
tőinek tanácskozásáról, illetve  
az ott felm erült problémákról, 
eredm ényekről és gondokról. 
Tény, hogy az igazgatóság ve �
zetői a szocialista brigádokkal 
való kapcsolatot rendszeressé 
tették, s  együttműködve a 
szakszervezeti tanáccsal segí�
tik a brigádok munkáját, az 
akadályok elhárítását, vagy 
éppen a naplók pontos, szak �
szerű vezetését. A Krisztina 
Távbeszélő Üzem brigádjai is 
a feladatokhoz igazítják vá l �
lalásukat. A kulturális jellegű, 
a szocialista életform a kiala �
kítására irányuló elgondolá �
sok viszont nem m indig kéz�
zelfoghatóak.

Ezenkívül m ég sok érdekes 
cikket tartalmaz a szocialista  
brigádok újságja. A vezércikk  
arra hívja fel a figyelm et, 
hogy a szocialista brigádmoz�
galom nak a  jövőben magasabb 
fokon kell a  feladatokat e lvé �
gezniük. Külön cikk em líti 
meg, egy tartalmas napló 
m ondanivalóját. Egy riport�
ban az újságíró választ ad 
arra, hogy egy szocialista bri�
gádban mi is jelenti az össze �
tartó köteléket, a jó kollektív  
szellem et.

K eszthely postahivatal szak �
szervezeti tagjainak a  létszá �
ma 129 fő. Barasits Dezső 
szb-taggal és Békési Oszkár 
hivatalvezetővel beszélgettünk  
az egészségügyi munkáról. El�
mondották: a tagság igénye 
alapján 1970-ben, a  területi 
szakszervezeti tanács segítsé �
gével dr. Sebők Ferdinánd 
körzeti orvos vállalta a vá �
rosban dolgozó postások és a 
nyugdíjasok részére az üzemi 
orvosi rendelést. A  hivatal 
egyik helyiségében hetenként 
két alkalom m al szükség sze �
rint gyógyszert é s  m egfelelő  
útbaigazítást;—orvos*-. -kartácsot 
kaphatnak a  jelentkezők.

A  nők helyzetének könnyíté �
sére a távbeszélő-kezelők  
szobájában jégszekrényt he �
ly ezte t el. M esszemenően fi �
gyelem be veszik a  gyengébb  
fizikumú, kevésbé munkabíró, 
de a postához hű, hosszú szol�
gálati idővel rendelkező, eset �
leg nyugdíj előtt á lló  dolgozók 
m egfelelő munkakörbe helye �
zését. A  kézbesítő-körzetekbe 
történő beosztásnál is  ezt te �
szik.

A legutolsó term elési ta �
nácskozáson szó volt az idő �
járásnak m egfelelő öltözködés�
ről, é s  a  m értéktelen italozás

Köztudott, a javítóüzem dol�
gozóinak feladata biztosítani, 
hogy az ország információs gé �
pezete, a „rendelkezésre álló 
adathordozók” zavartalanul 
működjenek. S ennek a fe l �
adatuknak nagy közm egelége �
désre tesznek eleget. A kér�
dés: vajon a szívükön viselik-e  
a belső tájékoztatást is?

Az első benyomás kedvező: 
az irodaépület előtt ott áll a 
hatalmas munkaeredm ényeket 
értékelő tábla. Rajta az üze�
mekre, majd brigádokra bon�
tott értékelés, az egyéni te l �
jesítm ények m egjelölésével. A 
szem lélő — még akkor is, ha 
idegen — hamar eligazodhat 
a számsorokon.

Az üzemrészekben szem be- 
ötlik: m indenhol ott a „házi 
használatú” versenytábla, a 
crossbarosok, a szállodai köz�
pontszerelők, az alkatrészmű�
hely dolgozóinak m unkaver- 
seny-értékel ésével. Mindenki, 
szinte napról napra tájékozód �
hat.

Találtam  „Űjítási híradót” is. 
Ebből megtudtam, hogy 1971. 
évben az újítások nyomán 
több m int 4 ezer munkaórát 
takarítottak meg. Az egyik szo �
cialista brigádvezető egy év 
alatt öt jelentős újítást nyúj�
tott be és mind az ötöt elfo �
gadták.

Tehát, ha a látogató a kül�
sőségekből ítél, m egállapíthat�
ja: a javítóüzem nek jó a 
munkaverseny-nyilvúnossága,

káros következm ényeiről. Fel�
h ívták a figyelm et a járm űve �
zetők szolgálat előtti és alatti 

1 alkoholfogy s ztásának tilalm á- 
: ra. Rendszeresen foglalkoznak  

a  betegek látogatásával is. 
Minden bdzalmicsopoirtban van  
beteglátogatást szervező fele �
lős. Szép példája a családok 
segítésének, ahogyan egy alko �
holista kézbesítőn segítettek. 
Amikor az ötgyerm ekes apa  
nevelése teljesen rem énytelen �
nek látszott, olyan munkakört 
szereztek számára, am elyben  
keresete is  növekedett, és  
ugyanakkor új foglalkozása  
m iatt-kényszerítve volt az a l �
kohol m ellőzésére. A z apa és  
a család hálás a  segítségért.

A z erem ónyek ellenére  
akadnak m egoldatlan kérdések  
is. Az udvar kövezete egyenet �
len, esős időben nagy tavak �
ban á ll a  víz, em iatt m ég a 
kazánház sincs biztonságban. 
A hivatalban 19 vidéken lakó 
dolgozik. A z osztott szolgálat 
m iatt éjszaka jó lenne szá �
mukra m egfelelő szállást b iz �
tosítani. A  naponkénti haza �
utazás m iatt, a  két szolgálat 
között keveset pihenhetnek. 
Szerintük az oktatótiszti szo- 

i bát ilyen célra felhasználhat-

a dolgozók első kézből, azon�
nal értesülnek az őket legin �
kább érintő kérdésekről. 
Vagyis: anélkül, hogy kérdez�
nének, m egfelelő tájékoztatást 
kapnak a term elés helyzeté �
ről, a munkaversenyről, a fon �
tos közérdekű eseményekről.

Nem elégedtem  meg ennyi�
vel. A szakszervezeti irodán 
találkoztam három szocialista 
brigád vezetőjével: Safranovits 
Gézával, a „Mező Imre”, Kopp 
Miklóssal, a „Gábor Áron” és 
Pék Andrással, a „Crossbar” 
brigád vezetőjével, illetve  
Varga Endre brigádtaggal, a 
„Crossbar” technikusával.

— Nemcsak a látszat m u �
tatja, hogy nálunk e téren 
rendben m ennek a dolgok. — 
jegyezte m eg Kopp Miklós.
— A sokrétű kérdésekre, kí�
vánságokra is választ kapunk 
a szakszervezettől, a gazda�
sági vezetőktől. A brigádok 
tagjai — ha erre szükség van
— a brigádvezetőnél, szakszer�
vezeti bizalm inál „apellálnak” 
bérjellegű vagy m unkavi�
szonyt, munkakörülményt 
érintő témában. Ha tudnak, 
azonnal válaszolnak, vagy in �
tézkednek. Ha nem, akkor to �
vábbítják a panaszokat a ve �
zetőknek, a szakszervezeti b i �
zottságnak, s a választ vagy 
az intézkedést, a problém afel�
vető tudomására hozzák.

— Volt már rá példa — 
szólt közbe Nagy István — 
hogy az illetékesek intézkedé-

nák — ha az igazgatóság en �
gedélyezné.

Bár a  hivatalnál nem  tud �
nak az igazgatóság egészség- 
ügyi nevelési tervéről, ösztö �
nösen végzik az ezzel kapcso �
latos feliadatokat. Gondoskod�
nak a dolgozók egészségvédel�
méről, az egészségügyi neve �
lésről, a  betegek segítéséről, 
egym ás támogatásáról. A  hi�
vatalvezetés és a  szb. össz �
hangban tevékenykedik. P él �
dáinkat a  közelm últ gyakorla �
tából vettük, és korántsem  te �
k inthető teljesnek. Tovább  
em elné ennek a  munkának a 
színvonalát a  tudatos terv- 
szerűség, amelyben tám asz �
kodnának a  külső szervek köz �
reműködésére is. Á llandó  
kapcsolatot létesítenének a 
KÖJÁL-lal, a  Vöröskereszttel 
és az egészségügyi szolgálat 
helyi szerveivel a  m egfelelő  
egészségügyi propaganda szé �
lesítése céljából. A  m egbetege �
dések okait célszerű közelebb �
ről is megvizsgálná.

Bár az orvos rendelési ide �
je nagyon kevés, mégis ese �
tenként vélem ényt kellene  
kérni tőle a  hivatal vagy a 
dolgozók egészségügyi helyze �
tét érintő kérdésekben, pl. 
egészségügyi ankét szervezésé �
ben, szűrővizsgálatok szüksé �
gességében, m unkahelyi körül�
m ények kialakításában.

(piriczky)

sével nem elégedtek meg a 
brigádtagok, s így az szb elé 
került a dolog, s ott született 
meg a döntés.

— M ilyen természetű kérdé�
sek vetődnek fel?

Némi gondolkodás után Saf�
ranovits Géza válaszolt: —
Minél régebbi egy brigád, an �
nál inkább lényeges kérdések 
felé irányul az érdeklődése. A 
mozgalom kezdetétől működő 
brigádokat és azok tagjait, az 
egyéni problémák m ellett a 
fejlesztés, a rekonstrukció is 
érdekli. Nemcsak kérdeznek, 
de javasolnak. Ilyenkor is a 
brigád vezető továbbítja az öt�
leteket, javaslatokat. Érdemes 
belelapozni a brigádok napló �
jába, számtalan példa bizo�
nyítja ezt.

— A vezetőségnek köszön �
hetjük a  crossbar üzemrész 
rekonstrukcióját — mondja 
Varga Endre. — Ez javítani 
fogja a munkakörülményeket.

— Tehát m egfelelően mű�
ködik az információs csatorna 
a brigádok és a vezetőség, va �
lam int a mozgalmi szervek kö �
zött?

— Igen! — feleli Kopp 
Miklós. — S a munkahelyi 
légkör hasznára válik, hogy 
mindenről, a nehézségekről is 
őszinte, nyílt szavú a tájé �
koztatás. Nem állhatom meg, 
hogy el ne mondjam e jé 
viszonynak az eredőjét. A 
vezetőség és mozgalmi szervek  
tisztségviselői majd mindany- 
nyian itt nevelkedtek, nőtték 
ki magukat. Innen ered ez a 
szinte már „családiasnak” jel �
lem ezhető, jó kapcsolat,

— Egymás életéről is tájé �
kozódunk — jegyzi meg Saf�
ranovits Géza. — Anélkül, 
hogy illetéktelenül belevájkál- 
nánk a m ásik magánügyeibe. 
Elvtársias alapion tesszük. Be�
teg brigádtársukat látogatták 
meg egy alkalommal. Tapasz�
talták, hogy lehetetlen lakás- 
viszonyok között él. Informál�
ták a szakszervezetet, a gazda�
sági vezetőket. A két szerv e l �
járt a kerületi tanácsnál, s az 
eredmény: a brigádtag a m i�
nap új lakásba költözött.

Még annyit: a  javítóüzem �
ben az alkalm i tájékoztatáson 
és tájékozódáson kívül fóru �
mai is vannak az ilyen ter �
mészetű tevékenységnek. Ilyen 
a m inden''hónapban 'megtar�
tott üzemrészünkét, valam int 
az évente két ízben összehívott 
szocialista brigádvezetők érte �
kezlete, a term elési tanácsko �
zások. M indkettő a kapcsolat 
szélesítését, az információk ki�
cserélését van hivatva szolgál�
ni a brigádok, a vezetők, a  po�
litikai és a mozgalmi szervek  
között. A  politikai oktatást is 
felhasználják a tájékoztatásra. 
Ha valam ilyen kérdés alapo �
sabb megvitatásra, magyará�
zásra szorul, akkor a Postás 
M űvelődési Központ igénybe �
vételével ism eretterjesztő elő �
adást szerveznek.

(marton)

Európa Könyvkiadó: John
Steinbeck: Érik a  gyüm ölcs c. 
világhírű regénye széles kör�
ben ismert a magyar olvasók 
előtt. Az újabb kiadás a je �
lentkező igényeket e légíti ki. 
E könyvet 1939-ben Pulitzer- 
díjjal tüntették ki. A téma: 
földjeiről elűzött kisfarmer 
család viszontagságos életútja, 
a gazdasági válság sújtotta 
Amerikában.

George Cälinescu: N ászna �
pok c. regény kitűnő prózai 
életm ű, s tegyük hozzá: jelen �
kori társadalmunk egyik érté �
kes dokumentuma.

Kajetan Kovic: Sem  isten, 
sem  állat c. regény a férfi-nő 
intim  kapcsolatát ábrázolja 
reálisan, de ezen túl a  fősze �
replő a mai gondolkodó, töp �
rengő modern értelm iségi tí �
pust alakítja a maga ellent �
mondásaival együtt. A lényeg: 
az író a közöny ellen  lázad.

Remarque: Nyugaton a hely �
zet változatlan c. könyv főhőse 
a lövészárkok életét éli, m i�
közben kirajzolódik a háborús 
front iszonyata, amelyben csak 
egyetlen tiszta marad: a baj- 
társiasság.

Aldous Huxley: A vak Sám�
son c. mű a kitűnő angol író 
legszebb alkotása, akár kor�
rajznak is megfelel.

Federico Garda Lorca: Vér�
nász cím ű háromfelvonásos 
tragédiája a Csillag sorozatban 
jelent meg Illyés Gyula fordí�
tásában. A  magyar opera re �

pertoárjában Is tekintélyes he �
lyet foglal el, e  dráma.

Mitford: A szerelm es V ol�
taire c. történelm i regény egy 
intim  kapcsolaton keresztül 
m utatja be a rokokó Francia �
országának sok mulatságos 
intrikáját.

„A Laima és a  két anya” c. 
könyv lett népm eséket tartal�
maz. Egy új stílussal, érdekes 
megoldásokkal ismerkedünk 
meg.

„M egbékélés” c. könyv a 
szlovák irodalom utóbbi két 
évtizedben m egjelent legszebb  
novelláinak gyűjtése. Kilenc 
író, kilenc elbeszélés kereszt- 
m etszete a szlovák lírai prózá�
nak.

M agvető Könyvkiadó: Sarlós 
Béla: Igazságkereső c. könyv 
főszereplője Vukovics Sebő az 
1848/49-es forradalom Szeme- 
re-kormányának radikális 
gondolkodású igazságügyi m i�
nisztere. Ez ideig keveset tu �
dunk róla, pedig bátor maga �
tartása példát adó. Tulajdon �
képpen arról van szó, hogy a 
hatalomra jutó forradalmi 
kormány meg tudja e  tartani 
hatalmát, vagy sem. Jogi 
szempontból is felm erül e  kér�
dés.

Csorba Győző: Időjáték e.

lírai gyűjtés a költő kilencedik  
kötete. A zt vallja: a vers le �
gyen használati tárgy, kény �
szerítse magát az emberekre 
és ne lehessen tőle szabadulni. 
Ténagy Sándor: Sóhajom, vé �
rem c. verses összeállításban  
a szerző vállalja az életben  
m egtörténtek hatását hordozó 
vallomásokat. Általában id illi �
kus hanghordozásúak a ver �
sek. Bálint Bea: Boldogságom  
erdeje c. könyv szerzője alig  
volt nyolcéves, amikor már 
első verseit írta. Jellem zője: 
néhány sorban is ki tudja fe �
jezni az adott érzelem  és érte �
lem teljességét. Oravecz Imre: 
Héj c. versválogatásában az 
időről beszél, s arról, hogy az 
élő  mindig megkísérli a lehe �
tetlent: behatolni a jelenbe.

Dmitri} Medvegyev: Fő a
hidegvér c. könyv egy külön �
leges feladatokkal megbízott 
háborús felderítőegység veze �
tőjének dokum entális h iteles �
ségű beszám olója: történelem, 
valóságban létező, saját ne �
vekkel szereplő hősök.

Kossuth Könyvkiadó: Kurt 
Vonnegut JR: Utópia 14 című 
fantasztikus regény elvezet 
bennünket a jövőbe, ahol a 
term elést és az oktatást auto �
matizálták, gépek végzik a

szem élyzeti munkát, s  tartják 
számon az igazi, vagy a poten�
ciális bűnüzőket. B. Traven: 
Aranyásók c. kisregény fősze�
replői három elszánt, üres zse- 
bű fickó. Nekivágnak a Sierra 
Madre rengetegének — ara�
nyat keresni, — sikerült! De 
vajon eljut az arany a bizton �
ságot jelentő városba? Az 
utakon rablógyilkosok, rend �
őrök, katonák és szerencseva �
dászok. Vadász Ferenc: Ma
mások halnak meg c. könyv 
két poklot megjárt asszony ta �
lálkozását, és régm últ em lé �
keket idéz fel.

„Pártépítés” c. könyv a párt- 
és töm egszervezeti munka kér �
déseit tárgyalja igen részlete �
sen. Nagyon lényeges helyet 
kap a könyvben például a 
szakszervezet és a párt kap�
csolata és az ilyen irányú ten �
nivalók.

Közgazdasági Könyvkiadó:
Frank Tibor: Konferenciák és 
más rendezvények szervezése 
c. könyv napjaink általános 
jelenségével foglalkozik, még�
pedig abból a szempontból, 
hogy m ennyire lehet az ilyen  
rendezvényeket hatékonyabbá, 
hasznosabbá tenni.

Dr. Korán Imre: Jövőkuta �
tás és gazdasági előrejelzés c. 
mű három fő részre tagolódik, 
am elynek legizgalm asabbja a 
hazai jövőkutatás előterében  
álló témák prognózisainak pél*
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SPORTHÍREK
Postás Panni levele:

Vidámak, szorgalmasak, s m int kiderült, a  szívük  
is a helyén. A  Hírlapiroda Zója brigádja vállalta, hogy 
a Himfy utcai C secsem ő o tth o n  2—3 éves, állam i gon �
dozásban levő em berpalántáit hetenként egyszer m eglá �
togatják — és a legértékesebbet viszik: a szeretetet! A 
kicsinyek csodás gyerm eki ösztönükkel érzik az órát, 
mikor jönnek a látogatók. Izgatottan várják a percet, 
lesik az órát. A  legtöbbjükből kibuggyan a vágyakozás, 
ösztönös,gyermeki szó: Mama.

Tíz kicsi várja szerdánként a lányokat. Igen, de a 
brigádban csak heten vannak. A  brigádvezető szíve dik �
tálja: más brigádból kell kérni három lányt, hogy
jöjjenek, egy gyerek se  várjon hiába. S a három lány 
szívesen megy, apró ajándékokkal.

Csak az elválás nehéz. Ilyenkor nemcsak a kicsik 
sírnak, hanem a „nagyok” szem e is könnyes. Még egy 
simogatás, m ég egy vigasztaló „pótmamái” szó: „Ne 
sírj kicsim , jövő héten újra jövünk!”

A Zója brigád „kism am ái” : Kardos G abriella bri�
gádvezető, tagok: Baranyai Valéria, Bottka Jutka, Deré- 
ki Jolán, Kukorda Klári, Lajkó Éva, Suki Mária, s akik  
velük tartanak a  látogatásban: Leszkay Julianna, S zi �
lárd Ágnes, Szilágyi Magdolna.

A nemes tett önmagáért beszél. Példát, utat mutat 
más szocialista brigádoknak. Vannak elhagyatott öre�
gek is. Sok a te n n iv a ló ...

Postás Panni

„Ezek a pesti gyerekek"
Sokat mondogatják ezt á l �

talában vidéken, de különös�
képpen az alábbiak, hol elké- 
pedten, hol elismerő fejcsóvá- 
lás közepette. Hát igen, ezek  
a pesti gyerekek! A főszerep �
lők Klinkó Gabi, a nagy sev- 
esik, Duci és a többiek. Hars 
László korábbi könyveiből már 
ismertek. A könyv története 
25 évvel ezélőtti.

Zsu gyenge, de törhetetlen. 
Életét a barátság köteléke, az 
első szerelem  fé n y e . és a sza �
badságvágy olthatatlansága  
szövi át és ez határozza meg 
sorsát. Nem  hős ő, sokkal 
több annál: tisztességes em �
ber! Közelebbről megismerjük  
Bogdánfi Sándor: Óriások c. 
regényéből. ___ . ... ’ . ,  _ t J ;

indiánokra?>-ÍCtss -Dénes.;. írta-ja 
regényt é s  m ost újra találkoz �
hatunk a főszereplőkkel. A  
középpontban áll a nyomozás, 
á titkos írás m egfejtése, de 
m indenek felett az az életpe �
riódus, amikor az ifjak, a  re �
gény hősei a  felnőtté válás 
küszöbére érkeznek.

Hogyan kerül egy kerék az 
iskola kém ényére és egyálta �

lán m inek oda az. Egy hol�
land halászfaluban a gyerekek  
gólyákat szeretnének, de azok 
bizony nem akarnak letele �
pedni. így  került a kerék a 
tetőre é s  így raktak fészket a 
gólyák. De amíg ez megtör �
tént, sok izgalmas, veszedel�
mes kalandnak leszünk része �
sei.

M ihály, az „éneklő kutya” 
töm éntelen kalandon, m eg �
próbáltatáson vergődik keresz �
tül. Közelebbit Jack London: 
Az ének lő  kutya c. világhírű  
regényéből. Kárász József: Ár�
va madár c. regényének főhő �
se egy kisfiú, aki véletlenül 
tudja meg, hogy az az asz- 
szony, aki neveli, nem  az 
édesanyja, pedig, am íg ezt meg 

/nem  íntttil, .édesanyjaként sze-
Eetfe< -  Jferfeó igyekszik  r a -.zűr�
zavarban eligazodni, d e  nem  
könnyű a dolog.

Dékány András: Az elveszett 
sziget- c. regény egy XVIII. 
századbeli fregatt mai kaland �

jairól szol. Danilo bácsi kom �

pániája régi kedves ismerő �
sök. Ezúttal a C sendes-óceá �
non indulnak új kalandokra.

Várkonyi László

A hír m indenkit, aki 
ismerte, megdöbbentett! 
Március 2-án tragikus 
hirtelenséggel elhunyt 
Várkonyi László, a pos�
tás dolgozók sportéleté �
nek egyik „nagy öreg�
je”.

Ú gyszólván m egszakí�
tás nélkül négy évtize �
det töltött a Postás SE- 
ben, m int labdarúgó és 
asztaliteniszező. Az asz �
talitenisz sportág törté �
netkönyvébe aranybe�
tűkkel írta be nevét. 
Nem csupán azért, mert 
1947 és 1950 között több 
ízben volt tagja a m a �
gyar válogatottnak, de 
nevelőm unkája is párat�
lanul értékes volt. A 
népszerű sportág tehet �
séges fiataljainak tu �
catjai kerültek ki keze 
alól, így a világ jelenleg  
legjobbjainak sorába 
tartozó Klampár Tibor 
is.

Szerette a sportot, 
m egbecsülte egyesüle �
tét. Még jóval a 40. 
életévén túl is harcos, 
jószellem ű, eredményes 
tagja volt a Postás NB 
I-es csapatnak.

Várkonyi Lászlót a 
Budapesti Postás SE sa �
ját halottjának tekin �
tette, így kísérték hoz�
zátartozói, sporttársai, 
tanítványai, tisztelői 
utolsó útjára a Farkas�
réti tem etőben. A 63 
évet élt kitűnő sportem �
ber em lékét a magyar 
sporttársadalom, a pos�
tás sportolók nagy csa �
ládja őrzi kegyelettel.

□ A feljebb jutás reményével ké�
szült fed a Pécsi Postás női és fér�
fi kosárlabda csapata az NB III. 
1972. évi küzdelmeire. A „főpróba” 
jól sikerült, a Baranya Kupa tor�
nán a női csapat a magasabb osz�
tályban szereplő PVSK mögött — 
azonos pontszámmal — a második 
helyet szerezte meg. a férfi 
együttes pedig ezüstérmes lett. Az 
NB m. mérkőzéseinek sorozata 
március második vasárnapján kez�
dődött, ekkor a P. Postás női és 
férfi csapata a Siófok együtteseit 
látta vendégül.

□ Borsod megyéből a Miskolci 
Postás fiatal úszói a közelmúltban 
Ózdoon álltak raitkőre a serdülők 
úszó versenyén. A miskolci „kis-  
postások” közül különösen a sok�
oldalú Riba tűnt ki, s a 200 m- s 
mellúszásban győzött, ICO méter 
gyorson és a 800 méter gyorson 
második helyezést ért el. a 100 
méteres piliangóúszásbain és a 100 
méter háton pedig a harmadik he�
lyen végzett a vele azonos korú 
lányok versenyében. Gratulálunk 
a tehetséges kislánynak és edzői�
nek!

□ Kecskemét üzemi sakik csa�
patbajnokságán a Kecskeméti Pos�
tás csapata rendszeresen jól sze�
repei. Az idén 12 csapattal kell 
megmérkőzsniök.

Üzemi bajnokság

A z 1972. év i postás üzemi 
bajnokságokban a  tekézők vo l �
tak a lefrissebbek, március kö �
zepéig m ár három fordulót 
bonyolítottak le az I. osztály �
ban. A  fordulóik alapján m ind �
két osztályban biztosan vezet �
nek az alközponti csapatok. 
Az I. osztályú Alközpont 
együttese egyaránt 4 :l-re  győ �
zött Újpest, a Bp. 78-as é s  Fe �
renc ellen. Ebben az osztály �
ban Inványi István (Alköz�
pont) volt egyénileg a leg �
eredményesebb, 437 fával.

A II. osztálynak k ét for �
dulót játszottak le. A  nagyesé �
lyes A lközpont B m ind az A l�
központ—Óbuda, m ind a Pos �
tavezér B ellen aratott 5:0-ás 
győzelm ével m egszerezte a  
vezetést, d e a HÉLÉP-Lipót B, 
a Hírlap és a  HETI szorosan 
a  nyom ában van.

(V -S )

Verseny a  légben
■ - r--’f SA jTJT**r-v re

Ä2 ■'MHSZ Postás Repülő-  és Ej�
tőernyős Klub tavaly is jó évet 
zárt. Papp György klubtitkár nyi�
latkozott erről:

— Hosszú évek óta vagyunk az 
első, a legeredményesebb mun�
kát végző öt klub között. Nehéz 
volna az ennél is pontosabb meg�
határozás.

Valahogy így lehet valóban, ezt 
bizonyította az 1971. évet ér�
tékelő az 1972- t előkészítő ünnep�
ségük is, amelyet a Benczúr utcai 
Postás Művelődési Központban

4'tü-Uu'U !

ÉLETTELI SZEMINÁRIUM
A szakszervezeti világmozgalom, 

a Szakszervezeti Világszövetség 
problémakörét jöttek össze megbe�
szélni a vezérigazgatóság egyik 
Időszerű nemzetközi kérdések sze�
mináriumának résztvevői.

Száva István, a vezérigazgatóság 
főelőadója jó húsz esztendeje fogr 
lalkozik oktatói munkával külön�
féle fokon. Ä szeminárium előtti 
beszélgetésben elmondotta: nagy
változást tapasztal az oktatás 
rendszerében. Valamennyien em�
lékezünk azokra az időkre, ami�
kor szinte kényszer alatt szervez�
ték az oktatást, a részvétel és 
bármilyen hozzászólás jópontnak 
számított Nem' is egyszer a hivalati 
jutalmazás, előmenetel látta kárát 
a szemináriumi passzivitásnak. 
Most viszont teljesen önkéntes a 
jelentkezés, az vesz részt, az szól 
hozzá, aki akar. Fokozott felelős�
ség ez az előadónak, hiszen az ő 
„színességén” múlik, mennyire si�
kerül bevonni a hallgatókat a té�
mák megbeszélésébe. És persze a 
témáktól is. A szakszervezeti vi�
lágmozgalom — mint ez a későb�
biekben a gyakorlatban derült ki 
— bár érdekli az embereket, nem 
áll olyan közel hozzájuk, mint pél�
dául egy régebbi foglalkozás, 
amelynek a témája a nők egyen�
jogúsítása volt. E szemináriumnak 
a zöme ugyanis lány, asszony.

A szakszervezet vezetői is érzik, 
hogy majd minden a témákon és 
az előadókon múlik. Száva Ist�
ván szerint a Benczúr utcában 
most tartott előadói előkészítők 
színvonalban is, tartalomban is 
lényegesen jobbak, mint a régeb�
biek. Nagyban hozzájárulnak alt�
hoz, hogy a megbeszélések veze�
tői kellő felkészültséggel állhassa�
nak a hallgatók elé, gyakran 
olyan információkkal, amelyeket 
se a sajtóból, se a rádióból nem 
lehet megszerezni, amit ők az elő�
adók értekezletein kapnak és 
amelyekkel nagyon jól fel lehet 
kelteni, és fenn lehet tartani az 
érdeklődést.

A szakszervezeti világmozgalom 
témáját megbeszélő foglalkozásra 
a 15 fős elméleti létszámból 11 
hallgató jött el. Közöttük 9 admi�
nisztratív beosztású, 2 előadó. Ez 
fc 9:2 arány a nemek megoszlá�

sában is pontosan azonos, elsöprő 
többségben a nők.

Mint a foglalkozásokat minde�
nütt, itt is az előadó rövid beve�
zetője nyitja meg.

A szakszervezeti világmozgalom 
történeti ismertetésével kezdte a 
témát. Ez sokak előtt nagyon is 
új anyag volt. A világméretű ösz-  
szefogás létrejöttének okai. Vélet�
len- e, hogy éppen a második vi�
lágháború után alakult ki a világ�
méretű konzultáció a szakszerve�
zetek között, s jött létre a politi�
kailag heterogén, de mégis egysé�
ges szakszervezeti világmozgalom? 
Hogyan bomlott két szárnyra a 
mozgalom? Mi jellemzi a nyugati 
„sárga” szakszervezeteket, s mi a 
harcos Szakszervezeti Világszövet�
séget? Szó esik arról, hogy bár a 
Szakszervezeti Világszövetséghez 
kevesebb ország tartozik, ez tömö�
ríti a szakszervezeti dolgozóik 
többségét. Külön — nagy érdeklő�
désre számot tartó téma — a fej�
lődő országok, a Dél- Amerikában 
működő szakszervezetek helyzete. 
Az előadó hangsúlyozta: ne gon�
doljanak a mienkhez hasonló or�
ganizációra, sajátos, a politikai 
pártok és a tömegmozgalmak sze-  
reoét is betöltő alakulatokról van 
szó.

Az élet ismét azokat igazolja, 
akik állandóan hangsúlyozzák: a
szakszervezeti oktatás akkor élő, 
ha kapcsolódik a helyi problé�
mákhoz, a résztvevők gondjaihoz. 
S ha az világméretekben azzal a 
szóval kezdődik, hogy „szakszer�
vezet”, előre kiszámítható, hogy a 
hallgatók visszakanyarodnak sa�
ját szakszervezetükhöz, a postá�
hoz, saját munkahelyük olyan 
gondjaihoz, amelyekről úgy vé�
lik, hogy a szakszervezet hatáskö�
rébe tartoznak.

Az első hozzászólás még a Szak-  
szervezeti Világszövetség történeti 
kialakulásának adatait egészíti ki, 
a második a fejlődő országok 
szakszervezeti sajátosságaival fog�
lalkozik. Üjra — nyilván önkénte�
lenül, nem tudatosan — felmerül 
annak .a lehetősége, hogy betölt-  
heti- e égy forradalmi szakszerve�
zet a párt szerepét? Az előadó itt 
azonnal igazít: magyarázza, hogy 
a szakszervezeti mozgalom törté�

nete során többször is felmerült 
e gondolat, de az élet igazolta: 
előbb vagy utóbb létre kell jön�
nie a szervezett élcsapatnak, a 
marxista pártnak.

S a beszélgetés máris a saját 
szakszervezeti problémák felé for�
dul. Persze, hogy átlátható, hogy 
a világ különböző részein külön�
böző harci feladatai vannak a 
Szakszervezeteknek. Az is, hogy a 
világméretű problémák központi 
megbeszélésében hatalmas szerepe 
van a világszövetségnek. De mi 
van nálunk? Magyarországon, a 
postánál, és éppen a vezérigazga�
tóságon? Nem rossz, hogy ilyen 
témákkal is foglalkozik a meg�
beszélés, ha kellő súlyt kapott a 
politikai nevelést, a látókör szé�
lesítését szolgáló központi téma.

Említik a vezérigazgat óság szo�
ciális létesítményeinek problémá�
ját, az óvodakérdést, és az étkez�
dét. Zsúfolt az épületben levő óvo�
da, kaptak helyeket a Gorkij fa�
sori új óvodában. Igen, de az 
autóbusz úgy hordja a gyerekeket, 
hogy bár fél 9- kor kezdődik a 
munkaidő, a mamáknak 3/48- ra be 
kell jönni a buszhoz, s bár S- ig 
kellene, hogy dolgozzanak, fél 5 
előtt abba kell hagyni, mert jön a 
gyerek. A 400 személyre mérete�
zett étteremben közel 1200- an esz�
nek. Persze, hogy nem lehet ak�
kora a választék, mint szeretnék, 
s van merevség is. A két menü 
köretét például nem hajlandók 
cserélni a konyhán. Apró bosszú�
ság, de 1200 adagnál elfogadhatnák 
az ilyen igényeket.

Mi lehet az előadó válasza? A 
buszjárat a többi postai munka�
helyekhez is alkalmazkodik, így 
jön ki a lépés, s tulajdonképpen 
már az is jó, hogy a kényszer 
miatt előbb elengedik az édes�
anyákat. Amit reggel veszítenek, 
délután behozzák. Étteremügyben 
a zsúfoltság nehezen csökkenthető. 
Igaz, esznek a postán „idegen” 
vállalatok dolgozói is. Be kell 
őket fogadni, kölcsönösségi ala�
pon. Hiszen a csekkleszámoló 
dolgozói a közelükben levő Ma�
gyar Nemzeti Bank konyháján 
esznek.

Nagyjából ennyi történt.
(faludi)

tártották. Itt jelentették be: Vigh 
Árpád, a repülaklub 22 éves ejtő�
ernyős sportolója országos bajnok�
ságot szerzett stílus-  és célugrás�
ban. A vitorlázók közül Bolia Má�
ria a szocialista országok nem�
zetiközi versenyén negyedik lett, az 
alföldi vitorlázóversenyt Simó 
Willy, a dunántúlit Exner Zoltán 
nyerte.

Hazánkban, az öttusa sport is 
igen népszerű, de olimpiákon, vi�
lágbajnokságokon a legeredmé�
nyesebb sportágnak számít. A ne�
héz, összetett öttusához hasonló az 
ejtőernyősök négytusa viadala, 
amit bizonyít, hogy minden sport�
ág között a repülésben a legma�
gasabb: a 25 év az ifjúsági korha�
tár. Ejtőernyős négytusázókn.a.k 
ugrásban, futásban, céllövésben és 
úszásban kell kiválót nyújtaniok. 
A postások Homoki László, Vigh 
Árpád, Vörös Ervin, Kaposvári 
László összetételű csapata tavaly 
ezüstérmet szerzett. Az idén ezüs�
töt aranyra szeretnék „becserél�
ni”. A vitorlázók is kettőzött igye�
kezettel készülnek a rövidesen 
megkezdődő repülőidényre, mi�
után 1972- ben ismét országos baj�
nokságért küzdenek, a tavalyi táj�
versenyek helyett mindkét kate�
góriában.

Nemcsak versenyzési, de egyéb 
fontos feladatok is várnak ez év�
ben a postás repülőklubra. Láttuk 
a levelet, amelyet az MHSZ VI. 
kerületi vezetősége küldött a Ben�
czúr utcába és amelyben kérik, 
hogy mintegy 300 sorköteles fiatal 
honvédelmi előzetes kiképzését vé�
gezze el a repülőklub. Ilyen fel�
adatokat minden évben végeznek, 
az így kiképzett fiatalok kerülnek 
később néphadseregünk repülő 
alakulataihoz. Többen közülük — 
leszerelésük után — visszatérnek 
a klubhoz.

Gazdag program várja idén is a 
postás repülőket, ejtőernyősöket. 
Háziversennyel egybekötött vitor�
lázó táborozást rendeznek a Duna�
keszi repülőtéren, ugyanitt nyá�
ron kiképző táborok is lesznek 
kezdők, középiskolások gyakorló 
sportrepülők számára. Az országos 
bajnoki és egyéb versenyek mel�
lett idén is több nemzetközi ver�
senyen indulnak. A katoviezei 
nemzetközire a meghívók már 
megérkeztek.

Szép, hasznos, honvédelmi cé�
lokat is segítő technikai sport a 
repülés, fenntartása azonban nem 
olcso dolog Ennek ellenére nin�
csenek anyagi gondjaik. Okosan 
gazdálkodnak azzal a támogatás�
sal, amelyet a szakszervezettől 
kapnak, míg a Magyar Honvédel�
mi Szövetség nagyértékű techni�
kai félreértésekkel biztosítja mű�
ködésüket. Szakszervezeti rendkí�
vüli támogatásból vásárolták meg 
legutóbb a Fóka—5 típusú ver�
seny- vitorlázógépet is.

E napokban a húsvéti iskolai 
szünetben ismertetik meg a kezdő 
középiskolásokkal a sportág szép�
ségeit a jelentkezők nagy örömé�
re.

(vedres)

„Gyalog járj, tovább élsz!”
Egy francia orvostól származik a mondás, amellyel a világ min�

den rendű és rangú orvosa egyetért: „A mozgás bármilyen orv'osságot 
helyettesíthet, de a vüág összes orvossága sem helyettesítheti a moz�
gás hatását!”. A francia orvos mintegy két évszázaddal ezelőtt bátor�
kodott az akkor merésznek tűnő orvosi hitvallását megtenni és az 
azóta eltelt idő messzemenően igazolta. A mozgásnak ma már igen 
komoly szerepe van mindennapi életünkben, egészségünk védelmé�
ben, betegségek leküzdésében, még a munkahelyi közérzet alakulásá�
ban is.

Szerafini szovjet orvos századunk második felében hozta nyilvá�
nosságra nagy feltűnést keltő gyógymódját, amelyet így fogalmazott: 
„Gyalog járt, tovább élsz!”. Tanításának lényege: az emoeri szervezet 
biológiai ritmusának szabályozásában a mozgó? nagy szerepet játsz�
hat. A kevés mozgás — igaz, a túlságosan sok is — veszélyezteti a 
belső szervek működését és súlyos következményekkel járhat az 
egészségre.

Kocogj, sétálj, fuss az egészségedért, az ilyen tartalmú címszavak 
zászlói alatt a világ minden részében — különösen elöregedő konti�
nensünkön — valóságos mozgalmak bontakoztak ki. A Szovjetunió�
ban „A futás szerelmeseinek klubja” éppen úgy „csak” az egészség 
karbantartására alakult, mint ahogy Amerikában dr, Kenneth Cooper 
sem világrekordokat akar futásban elérni az egészségi gondozására 
bízott asztronautákkal, hanem a jó erőállapotot igyekezik biztosítani 
náluk. Skandináviában is rendkívül népszerűek a kiránduló, sétáló, 
futó mozgalmak. Prága és Pobjedbrady között nemrég 50 kilométe�
res gyaloglóversenyt rendeztek, kizárólag a tömegsport jegyében. A 
maratoninál is hosszabb távgyaloglás nem győztese, de igazi hőse egy 
92 éves férfi, aki bár három nap alatt, de mégis célba ért. Egész 
családok indultak ezen a „szuper- amatőr” gyaloglóversenyen: anyák, 
apák, gyermekeik. Így van ez Svédországban vagy a Szovjetunióban, 
Finnországban, az NDK- ban is. És senki sem „szégyelli”. hogy gya�
logol az egészségéért.

Ezek a gondolatok merültek fel bennünk, lapozgatva a szakszer�
vezetünk budapesti csoportja mellett működő testnevelési és tömeg�
sport bizottság sporthíradójának legutóbbi számát. A postás szakmá�
ban klasszikus, erős hagyományai vannak a gyaloglásnak a verseny�
sport- mozgalomban, de az utóbbi években a tömegsportban is. A 
Postás Természetjárók Találkozójára 1971- ben nyolcadizben került 
sor, ezúttal is nagy sikerrel.

Lapunkban korábban hírt adtunk arról, hogy az ismert okok 
miatt megszüntetett postás- vonatkirándulások helyett a budai-  és a 
pilisi- hegyek természeti szépségeinek felkeresését, egységes gyalogtú�
rák rendezését tűzte ki célul és határozta meg programként a termé�
szetjárók társadalmi bizottsága. Ezek a hangulatos, szép élményeket 
nyújtó kirándulások, „kocogások*’ február közepén — élve az enyhe 
tél nyújtotta lehetőségekkel — megkezdődtek és folytatódnak, úgy�
szólván minden vasár-  és ünnepnap. A Normafa, Zugliget, Harang-  
völgy térségében például szaüoninasütéssel kötötték össze a 6 km- es 
kirándulást.

Áprilisban további két ilyen esemény vár a postásdal gozókra ée 
hozzátartozóikra, akik szeretik a természetet és — egészségüket. 
Április 16- án kerül sor a hagyományos Felszabadulási Emléitotúrára a 
pilisi Vöröskő sziklához. A mintegy 8 km- es útra április 16- án, reggel 
8.45 órakor a Császárfürdő előtt, a HÉV- pénztámál találkoznak azok* 
akik részt akarnak venni a túrán, kifejezve hálájukat, tiszteletüket a 
felszabadító szovjet hadsereg iránt.

És egy héttel később, április 23- án ismét a budai hegyekbe vezet 
egy könnyű séta, amelyre reggel 9 óraikor a Moszkva téren, az 56- os 
villamos végállomásánál gyülekeznek a postás- turisták. Hűvösvölgy— 
Hársaikalj a—Mátyás király e m lé k m ű —Esőház—Oroszlánszikla—Femyő-  
gyöngye útvonalat bejárva a 65- ös autóbusz végállomásáig tant * 
mintegy 6 km- es sétaút. Könnyen, megerőltetés nélküL (v—j)

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Hasznos
zsebkönyv. 10. Letapos. 11. K e �
leti állam. 12. Tisztítószer. 14. 
Testrész. 15. . .  .francé. 16.
Munkát végez. 18. Kál betűi, 
keverve. 19. Magyar Tamás. 20. 
Orvos teszi. 22. Pusztít, 23. Ki�
tisztogat. 25. A z első bárkás. 
27. Leánynév. 28. Másolá. 30. 
Eveinek száma. 31. Nem es fém. 
32. Török fiú. 34. V. C. 36. 
Francia film csillag. 38. Hor�
váth Károly. 39. Égtáj. 41.
. .  .jelenti, c. könyv. 43. Két 
kötőszó. 45. B ecézett Agnes.

FÜGGŐLEGES: 1. Sétány, 
2. Reparál. 3. Duplán: ír. 4. 
Idegen férfinév. 5. Talmi. 6. 
Indíték. 7. Cigaretta. 8. Jutok. 
9. Vízitündér. 13. A  viasz. 1. 
szerzője. 15. Ez a kiadvány üj 
köntösben jelent meg. 16. Szór�
ja. 17. Becézett leány. 20. Kér�
dőnévmás. 21. Tüzel. 23. Óhaj�
tott. 24. Olasz pénz. 26. Azonos 
betűk. 29. Helyhatározó rag. 
32. Lak betűi, keverve. 33. 
Kortyold! 35. A  labdarúgásban 
fontos. 36. Egy m egyéből való. 
37. K eleti torna. 38. N yitva a 
füle. 40. Szovjet gépkocsitípus.

42. . . .  van  W inkle. 44. Másod. 
46. Zeusz egyik kedvese.

Beküldendő: vízszintes 1.,
függőleges 13., 15.

Beküldési határidő: 1972.
március 28.

Az előző számban közölt ke �
resztrejtvény helyes m egfej�
tése: vízszintes 1.: Az új nyug�
díjrendelet, függőleges 13.: 
K ézbesítő, függőleges 38.: Csa�
ládi pótlék.

Könyvjutalm at nyertek: Ba- 
ráth M ihályné (Szeged), Ge�
rencsér Istvánná (Narda), N é �
meth Edit (Nagykanizsa), Pak�
si Éva (Szentes) és Székely  
Istvánná (Szil).

POSTAS DOLGOZÓ
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lapja
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Akik hűségesek a postához

Osztrogonácz József

’ „Megpróbálom lent kezde�
ni.” Tizenöt éve már, hogy ez 
a mondat megfogalmazódott 
Tóth László fejében. Hogy a 
csalódás vagy az elkeseredés 
szülte a gondolatot, azt nem 
sikerült megtudnom. „Abban 
az időben minket, agronómu-  
sokat tettek felelőssé sokan a 
tsz- kudarcokért”, jegyzi meg 
kurtán- furcsán az egykori me�
zőgazdász, s hiába kérem, me�
séljen erről többet, udvaria�
san visszautasít. . .

— Mi értelme lenne? Bol�
dog, elégedett ember vagyok. 
A posta befogadott, lehetősé�
get adott munkára, tanulásra. 
És én ki is használtam minden 
napot, minden percet.

Tizenöt év alatt meghárom�
szorozódott a fizetése, most 
3770,— Ft. A kábelüzem elis�
mert, megbecsült szakembere, 
„papíron”: normása. Ezenkí�
vül azonban van még jó né�
hány szakmáról képesítése.

Akkori terve, hogy lent 
kezdje, a szó legszorosabb ér�
telmében valósult meg. 1957. 
február 25- én reggel a Sorok�
sári úton lement az árokba. 
Egy 28 408- as kábelt húzott be 
tizedmagával a hálózatba, a 
360 kilogrammos betontöm�
bökbe. Az első nap után azt 
hitte, leszakad a dereka. Egy 
hét múlva olyan otthonosan 
mozgott a kábelesek között, 
mintha egész életében azt csi �
nálta volna.

— Szerencsés voltam, mert 
nagyszerű kollégák közé ke�
rültem — mondja.

Az árokból a kábelraktárba 
tezetett az útja. Ö adta ki a

különböző munkákhoz szüksé�
ges anyagokat. Alig egy év 
telt el, s már betéve ismerte 
az összes kábelfajtákat: mint�
egy hatvan oldalas könyvre 
való anyagot. Közben tanult, 
esténként a műszaki segéd�
tiszti tanfolyamra járt. 1960-  
ban munkavezetőnek nevezték 
ki Bánrévre, a kábelfektetési 
munkálatokhoz. Negyven em�
bert irányított, közöttük olya�
nokat, akikkel három évvel 
ezelőtt még együtt segédmun-  
káskodott.

— Hogy mennyit utaztam 
azokban az években — tűnő�
dik el — reggel 6.30- kor ül�
tem vonatra, s szombat estig 
nem láttam a családomat. Va�
sárnap éjszaka aztán ismét 
vonatra kellett ülnöm.

Egy évvel később megint 
Budapestre helyezték, a Fe�
renc központ építésével kap�
csolatos munkát vette át. Utá�
na megint iskolába küldték: a 
tízhetes normaügyi tanfolya�
mot végezte el. Aztán újból 
vidék: Isaszeg — távkábelépí�
tés. Egy fájó emlék. Ebédszü�
netben felmászott egy meggy�
fára és leesett róla. Gerinctö�
rés. ö t hónapig derékig gipsz�
ben. Gyógyulása Zitán normás 
lett az üzemben. A tanulást 
folytatta: beiratkozott a Hid �
es Vizműépttö Technikumba.

Feleségének ugyan nem 
nagyon tetszett ez a tanulási 
vágy, ám a terebélyesedni kez�
dő fizetés hamarosan „meg�
győzte”. Tóth Lászlónak még 
ez sem volt elég: röviddel a 
négyéves technikum elvégzése 
után beiratkozott a Posta Fel�
sőfokú Műszakitiszti tanfo�
lyamra. Üjabb két év tanulás.

— Mikor pihent, szórako�
zott? — kérdezem.

— Nekem a tanulás egyben 
pihenés és szórakozás. Mond�
juk azt, ez a hobbym. Szín�
házba, móriba ritkán jártunk, 
egyébként is minden pénzünk 
a házépítésre ment el.

— Egy normásnak kell eny-  
nyi mindent tudnia?

— Igen. Nemcsak az író�
asztal mellett végzem munká 
mat, sokat utazom, tárgyalok 
a kábelépitő munkásokkal. 
Ahhoz, hogy egy- egy vitás 
kérdést tisztázni tudjunk, tö�
kéletesen ismernem kell a 
szakterületet.

S hogy Tóth László meny�
nyire ismeri, azt újításai bi�
zonyítják talán leginkább. 
Kollégájával, Mészáros József 
főépítésvezetővel együtt több 
tízezer forintot „keresett” már 
különböző újításokkal.

★
Azon a vidéken, ahol Oszt-  

rogonácz József született, jól 
fizetett a szőlő. Az Osztrogo-  
nácz családban azonban sen�
kinek nem volt szőlője Bács�
almáson. Dolgozniok kellett 
látástól vakulásig. A tízéves 
Józsinak még arra sem ma�
radt ideje, hogy befejezze a 
négy elemit. Húszéves volt, 
amikor megelégelte az ura�
dalmi cselédséget, felszökött a 
fővárosba és beállt a távírdá�
ba. S a felszabadulás után 
vissza sem ment. Itt maradt 
kábelmunkásnak. Járta az or�
szágot, egyik nap itt, másik 
nap ott. Ásta az árkokat, fek�
tette a kábeleket, esténként 
pedig fáradtan bezuhant az 
ágyba. Lakása a munkásszál�
lás volt. Ö is többre akarta 
vinni. Előbb befejezte a 
nyolc általánost, aztán tanfo�
lyamra iratkozott.

— A feleségem akaratereje 
nélkül aligha lett volna erőm 
tanulni — meséli —, ő bátorí�
tott, lelkesített. Nem véletle�
nül, hiszen ő is postás volt, a 
távírdán dolgozott s dolgozik 
még ma is.

1952- ben nevezték ki mun�
kavezetőnek. S 13 évig egyhu�
zamban vidéken, különböző 
városokban dolgozott. A fize�
tését, úgy, ahogy volt, hazaad�
ta. Ö a tizenkilenc forintos na�
pidíjból élt. Az asszony pedig 
rakta félre a forintokat. La-

A Központi Járműtelepen  
tavaly összesen 75 baleset tör �
tént, vagyis ezer főre 45,3 bal�
eset jutott. Tekintélyes és egy �
ben kritikát érdem lő ez a 
szám. Különösen sok a járm ű�
telepen belüli sérülés: 35, a 
forgalom nál 38. Novemberben  
hét balesetből hat, decem ber�
ben nyolcból nyolc, januárban 
egy és februárban nyolcból hét 
baleset az üzemen belül tör�
tént. A  közelm últban Major 
Károly ipari tanuló egy csap- 
szegkiütés következtében szen �
vedett súlyos szem sérülést. A  
baleset előtt félórával volt ép �
pen egy rövid előadás éppen a 
szem sérülések megelőzéséről. 
K érdezhetné va lak i: Szabad
egy ipari tanulót magára hagy �
ni a  munkában?

A statisztika ismeretében fe l �
merülő sok kérdésre a hely �
színen kerestünk választ Kiss 
Lászlóval, szakszervezetünk  
m unkavédelm i felügyelőjével. 
Lőrincz Miklós, az szb m un �
kavédelm i felelőse, és Juhász 
László, a járm űtelep munka- 
védelm i előadója m indenek �
előtt a  januári m unkavédelm i 
szem le jegyzőkönyvét bocsá �
totta rendelkezésünkre.

A jegyzőkönyv kurta-furcsa �

sága tűnik fel mindenekelőtt, 
pedig hát azt várná az em �
ber, hogy a növekvő balese �
tek nyomán a szem lék széle �
sebb látókörűek. M egállapítják  
például, hogy a gépm űhely  
padozata alatt elhelyezett 
elektromos kábelek több he �
lyen kilátszanak, m egsérülhet�
nek, s ez súlyos, esetleg halá �
los áram ütéses balesetet okoz�
hat. A jegyzőkönyv aláírói a 
szabadon levő elektrom os v e �
zetékek azonnali lebetonozását 
írták elő. Majd egy m ásik fur �
csaság: az üzem  területén e l �
helyezett KRESZ-táblák nem  
az előírásnak m egfelelően van �
nak elhelyezve.

— Szerintem  az a legna �
gyobb baj, hogy a gazdasági és 
műszaki vezetőknek nincs ide �
jük a m unkavédelem m el fog �
lalkozni. De maga a szakszer �
vezeti bizottság sem  lép fel 
m egfelelő eréllyel — jegyzi 
m eg határozottan Lőrincz 
Miklós. Tőle tudtuk meg, hogy 
ha egy m unkavédelm i tém ájú  
jelentést akarnak eljuttatni az 
igazgatóhoz vagy a főm érnök �
höz, a jelentésnek 6 kézen is 
keresztül kell mennie.

A baleseti, illetve balesetel �
hárítási ügyeknek zöld utat 
kell biztosítani a  járm űtelepi 
vezetők felé! N em  vitatjuk a 
nagy elfoglaltságot, de ha ez 
így van, akkor adjanak na �
gyobb jog- é s  hatáskört a 
m unkavédelm i előadónak.

M unkavédelm i őrjáratunk 
során bekukkantottunk néhány 
üzemrészbe, így a 103-as m ű �
helybe. Az első, ami feltűnt: 
a félhom ály. A csarnok m eny- 
nyezetének közepén elhelye �
zett lámpák éppen csak hogv 
„pislákolnak”. (így már ért �
hetőbb az ipari tanuló balese �
te is.)

— Pedig ez már a „korsze-

Mi a helyzet a hírlapkézbesítéssel?
Ezt kérdeztük a vezérigazgatóság illetékeseitől. A válasz:
— A posta az elmúlt esztendőben 1 milliárd 85 millió lapot vett 

át kézbesítésre, 33 millió példánnyal (3,4 százalékkal) többet, mint 
az előző évben. Ezenkívül az előfizetőknek kézbesített lapok pél�
dányszáma 23 millióval (3,6 százalékkal) emelkedett. A postai hír�
lapszolgálat forgalma 1971- ben megközelítette a másfél milliárd fo�
rintot, s az felőző évnél 4,1 százalékkal volt nagyobb.

Á tevékenység értékét növeli, hogy a nagyobb forgalmat a ko�
rábbinál kisebb létszámmal bonyolítottuk le. Erre azért volt lehe�
tőség, mert az elmúlt esztendőben figyelemreméltóan javult a hírlap-  
szolgálat dolgozóinak munkakörülménye, a különböző intézkedések 
révén csökkent fizikai megterhelése.

A kézbesitőmunka jobbá és kényelmesebbé tétele érdekében a 
már ismert kerékpáron túlmenően az elmúlt évben új típusú kerék�
párokat szereztek be, ezekből 400- at már átadtak a kézbesítőknek. 
A további igényeket folyamatosan elégítik ki.

A telepített hirlap- kiosztóhelyek száma tizeneggyel szaporodott. 
További 39 postahivatalnál megoldották a hírlapok elő- szállítását, ami 
437 kézbesítő és 39 árus napi munkáját tette könnyebbé. Budapesten 
13 taxi naponta 48 kézbesítőt szállít ki körzetébe a hírlapokkal együtt.

Az elmúlt évben felszerelt 64 360 új levélszekrény körülbelül 20— 
23 százalékos munka-  és időmegtakarítást jelent az érdekelt kézbesí�
tőknek. Napjainkig Budapesten 281 600. vidéken pedig 164 500, összesen 
446 100 csoportosan elhelyezett levélszekrény került felállításra.

Vidéken a csaknem egymillió főt kitevő külterületi lakosság Jobb 
ellátása érdekében új, korszerű kézbesítési rendszert alakítottak 1U. 
Ibinek lényege: a gépkocsival közlekedő kézbesítők a kijelölt útvo�
nalak mentén elhelyezett levélszekrények felhasználásával juttatják 
el a lapokat az előfizetőkhöz. , , .

A hírlapszállitás jobbátételét szolgálta a 359 darab új gépkocsi-  
vásárlás is.

Az ügyvitel gépesítése érdekében elkészült az átfogó terv, amely 
a hirlapkezelés és adatfeldolgozás jelentős részét kedvezően érinti. 
Az ööépcsős gépesítési terv első fázisa a szegedi és a soproni posta-  
igazgatóság területén már bevezetésre került, előreláthatólag a har�
madik negyedév végére az egész országra kiterjedő rendszerré vá�
lik.

Az elmúlt évbfen tehát számos területen sikerült előbbre jut�
nunk, illetőleg a kezdő lépéseket megtenni. A hirlapkézbesítésnek te�
hermentesítésére 1971- ben csaknem 2,3 millió forintot költöttünk, s ez 
az összeg jóval meghaladja a korábbi évek hasonló ráfordításait.

« P O S T Á S  D O L G O Z Ó

Tóth László

k a s r a  g y ű j t ö t t e k ,  u g y a n i s  c s a k  
a l b é r l e t ü k  v o l t .

— Tizenöt évig hevert a 
lakáskérvényem a tanácsnál. 
Kértem, könyörögtem, de a 
fülük botját sem mozgatták. 
Végre 1965- ben kiutaltak egy 
szövetkezeti lakást. Arra va�
gyok a legbüszkébb, hogy nem 
kellett kölcsönkérni senkitől, a 
feleségem spórolása folytán 
mindenre telt.

Ekkor kérte a vezetőségtől, 
hogy helyezzék Budapestre. 
Nagy meglepetésére a kábel�
üzem tanműhelyébe irányítot�
ták, mégpedig tanárnak! Az 
első évfolyamot a mechanikai 
munkára, a másodikat pedig a 
különböző készülékek ismere�
tére tanítják itt, őrá a mély�
építés oktatása hárult.

— Nem hiányzik a vidék?
— Dehogynem. Csak a vo�

natozást nem bírom már. 
Megmaradtam kábelesnek. Jó 
érzés olvasni az újságokban, 
hallani a rádióban, hogy eny-  
nyi és ennyi új vonal épül az 
országban. Szinte mindegyik�
nél ott voltam, s egy kicsit 
úgy érzem, nekem is részem 
van ebben.

— Ha újrakezdené?
— Űjra elmennék kábeles�

nek, bejárnám az egész orszá�
got.

Erre azonban már nem ke�
rülhet sor, no nem a negy�
vennyolc életkora miatt, ha�
nem, mert időközben kinevez�
ték a tanműhely vezetőhelyet�
tesének. S az új kábelesek már 
az ö keze alól kerülnek ki.

Pethcs Sándor

rflsített” világítás — jegyzi 
meg az egyik gépkocsiszerelő 
gúnyos hangon. — Egy év �
vel ezelőtt készült el. Bizo �
nyára sokba került. No, de 
nézzék meg, m ilyen a WC.

Megnéztük. Az em eletről le �
húzódó szennyvízcsatorna lyu �
kas, s  ha valaki akitor tar �
tózkodik benn, am ikor fent 
„meghúzzák” a vizet, bokáig 
járhat a szennyben.

— 10 év  óta kérjük e  helyi �
ség rendbehozását. Nem régi�
ben csem péztek, de a bűz és 
a lényeges hiba maradt. A v i �
lágítás? Az szb kardoskodott 
annak idején, hogy külön v i �
lágítótesteket szereljenek fel 
a satupadok fölé. Hosszú hó �
napok után elértük a célun �
kat — mondja Lőrincz Miklós 
m unkavédelm i felelős. A fé l �
homályos csarnokban bizony 
balesetveszélyes m ég a járás �
kelés is.

Gyerünk föl az em eleti rész �
be, ahol a Barkas gépkocsikat 
javítják. Csetlünk-botlunk, 
mert a padozat egyenetlen. A 
kipufogó gáz megreked a sze �
relőcsarnokban, csoda, hogy 
még eddig nem  történt m ér �
gezés. Igaz, ha már nagyon 
sok a füstös gáz, kinyitják az 
ablakot. Ez a m űvelet nyáron 
nem  okoz különösebb problé �
mát, de télen igen, annál in �
kább, m ert a hideg a fűtet- 
len  csarnokban nehezíti a 
szerelők m unkáját

Azt hittük, valaki tréfálko �
zik velünk, amikor nyakunk 
közé csurgott jócskán a víz. 
Nem, nem  tréfa volt, a m eny- 
nyezet ázott be. Ez is évek  
óta probléma.

— Egy-két órai itt-tartózko- 
dás nem  elegendő ahhoz, hogy 
m egism erjék a növekvő bal�
esetek indítékait. Maradjanak 
itt egy hónapig — invitál ben �
nünket Lőrincz Miklós. Ügy 
véljük, hogy a tények ism e �
retében éppen eleget láttunk  
ahhoz, hogy az egyre növekvő 
balesetek okainak lényegére 
tapintsunk. Az intézkedés pe �
dig a gazdasági és műszaki 
vezetés kötelessége!

Bérces György
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•  Nagy a sikere a telefon �
doktornak: „Rendelése” kezde �
te óta, vagyis négy hónap alatt 
250 000 hívást kapott. Tervbe 
vették, hogy a módszert v idé �
ken is alkalmazzák.

•  Kiváló hírlapícrjesziöket 
jutalm aztak Budapesten és a 
vidéki igazgatóságokon.

•  A győri Kisalföld című 
újság egy sor olyan kézbesítési 
problémát vetett fel, am e �
lyekért nem elsősorban a pos�
ta a felelős.

•  Nagyatádon befejeződött 
az uj postaház építése, folynak 
a technikai szerelések. Az első 
félévben m egnyitják.

•  Törökbálint lakosai kö �
zül többen írtak alá egy szer �
kesztőségünknek küldött leve �
let: Nagy M ihály kézbesítő
lelkiism eretes, előzékeny, fi �
gyelm es m unkáját dicsérik. 
Megtörtént, hogy a körzet 
egyik lakója kórházba került 
és a kézbesítő este m egláto �
gatta.

•  A Budapesti Távbeszélő  
Igazgatóság nőbizottsága által 
rendezett névadóünnepségen  
— a Benczúr utcai m űvelődési 
központban — 10 újszülöttnek  
adtak nevet. Az igazgatóság 
vezetője, Horváth Ferenc 500 
forint értékű takarékbetét�
könyvet, M ilosevics Lászlónc. 
a nőbizottság elnöke pedig 
ajándékcsomagot adott át.

•  A Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóság március 22—23-án 
a Közlekedéstudom ányi Egye�
sü let postai és távközlési tago �
zatának rendezésében műszaki 
napokat tart a Technika Házá�
ban. A m egnyitót Horn Dezső, 
a közlekedés- és postaügyi 
m iniszter helyettese, a posta 
vezérigazgatója tartja. Szóba 
kerül a forgalm i-m űszaki fej �
lődéssel kapcsolatos feladat, a 
fejlesztési munka, a távválasz �
tó és manuális rendszerek m i�
nőségi színvonala stb.

•  A  Tatai Vá'rosi Tanáéi 
vb napirendjén szerepelt a he�
lyi posta munkája. A tanács 
is segít a levélszekrények fe l �
szerelésében. Szóba került a 
postás dolgozók m unkakörül�
m ényeinek javítása, munkájuk  
elism erő megbecsülése.

•  Jugoszlávia—Magyaror�
szág között a távközlési for �
galm at 1945 után légvezetékes 
hálózaton keresztül bonyolí�
tották le. A két ország posta �
igazgatása 1967-ben állapo �
dott meg a korszerű hírközlési 
rendszer kiépítésében. Ennek 
alapján adták át rendeltetésé �
nek a Szeged—Szabadka közti 
új koaxiális kábelvonalat. A 
két ország így jobban bekap�
csolódhat a nemzetközi hír �
közlő hálózatba.

•  Naponta 3000 telefonéb �
resztés történik Budapesten.

(b — gy)

A lakbérhozzájárulásról
Az utóbbi időben többen fordultak szerkesztőségünkhöz, 

s érdeklődtek a lakbérhozzájárulással kapcsolatban. A levél �
írók egy része az  iránt érdeklődik, hogy

néhány postaszervnél ez év elején adott bérem elés 
alapján már most csökkentik-e a lakbérhozzájárulást?
A lakbérhozzájárulás csökkentéséhez most első ízben, az 

1971. második félévi keresetet hasonlították össze az első fél �
évivel, de a jövőben az éves keresetek kerülnek összehasonlí�
tásra. Tehát 1973 januárjában összehasonlítják az 1972. évi ke �
resetet az előző évivel. Így a most, év  eleji bérem elés majd  
csak 1973. január 1. után lesz kihatással a lakbérhozzájáru�
lásra.

A levélírók másik csoportja sérelm ezi:

korábban prémiumot, célprém ium ot kapott, de nem  
biztos, hogy ezeket idén is megkapja. Mégis a lakbér�
hozzájárulást csökkentették, illetve néhány esetben  

m egszüntették a keresetnövekedésre tekintettek

Ebben az esetben törvényes az eljárás, m ert a rendelkezé �
sek szerint a  prémiumot és a célprém ium ot figyelem be kell 
venni a  lakbérhozzájárulás csökkentésénél. Még akkor is, ha 
esetleg  ez  évben nem  kap a dolgozó prémiumot, célprémiumot. 
A jutalm at azonban nem  lehet figyelem be venni. A rendelke�
zés kim ondja: az egyszeri jutalm at nem  lehet beszám ítani, 
még akkor sem , ha egy évben többször kap ilyet a  dolgozó. 

Mások panaszolják:

helyettesítették a magasabb beosztású munkatársat, 
ezért átm enetileg löbb bért kaptak, de a  helyettesítés 

már megszűnt, m égis csökkent a lakbérhozzájárulás.

A helyettesítési bér is a bérköltség terhére kerül k ifize �
tésre, így a helyettesítésből eredő keresetnövekedést figyelem �
be kell venni. Abban az esetben is, ha a helyettesítés már meg�
szűnt akkorra, amikor a csökkentést m egállapították.

Végül a  következő csoport sérelm ezi:

a m últ év végén sokat túlóráztak, ezért növekedett a 
keresetük, de év elején nincs túlóra, nem is biztos, 
hogy később lesz, m égis csökkentették a lakbérhozzá �

járulást.

Ez az eljárás törvénysértő, mert a rendelet kim ondja, hogy 
a túlóradíjazást és a túlórapótlékot figyelm en kívül keli hagy �
ni a  lakbérhozzájárulás csökkentésének m egállapításánál. A b �
ban az esetben tehát, ha a keresetnövekedés a túlmunkából 
adódott, é s  csökkentették a lakbérhozzájárulást, panasszal kell 
fordulni a munkaügyi döntőbizottsághoz. 
______________________________________________  (dr. Sz. T.)

Nyugdíjba menők szabadsága
Nyugdíjazás előtt á lló  dol�

gozók számára problém át je �
lenthet szabadságuk igénybe �
vétele. Két előnyös lehetőség  
is kínálkozik.

A jogszabály szerint, ha a 
dolgozó a  m unkaviszonya 
m egszűnéséig annál több sza- 
baságot vett igénybe, m int ami 
az évben, a vállalatnál e ltö l �
tött időre járna, a  különbözet�
ne járó átlagkeresetet a  m un �
kabérből nem  szabad levonni, 
ha a  dolgozó m unkaviszonya  
nyugdíjazásra tekintettel szűnt 
meg. Ugyancsak a jogszabály  
írja elő: ha a dolgozó m unka- 
viszonya év  közben szűnik  
meg, és az évben a vállalat �
nál eltöltött idővel arányos 
szabadságot nem  kapta meg, 
azt pénzben kell m egváltani.

Ha a nyugdíjba m enő dol�
gozó a term észetben igénybe 
vehető szabadságot véli e lő �
nyösebbnek, úgy éljen a fenti 
lehetőséggel, és m ég a fel �
mondás közlése előtt vegye ki 
szabadságát teljes egészében,

hiszen különben csak az év �
ben, m unkaviszonyban töltött 
idővel arányos szabadságra 
szerez igényt. Ha tehát méig a 
felm ondás közlése előtt kiveszi 
teljes szabadságát, a  többletet 
nem  lehet levonni.

Ha viszont a nyugdíjba 
m enő dolgozó, a  részére járó 
szabadságot egészben vagy  
részben a munkaviszony m eg �
szűnéséig nem  veszi igénybe, 
akkor az utóbbi jogszabály  
lép  előtérbe. Ilyenkor a sza �
badságot a munkáltató pénz �
ben köteles m egváltani. Ez a 
dolgozó számára előnyös, h i �
szen a m unkaviszony m egszű �
nése napjától jogosult nyug �
ellátásra, s  ugyanakkor továb �
bi pénzösszeghez is jut.

A term észetbeni szabadság 
elm aradása ilyen esetben a  
nyugdíjba m enő dolgozó ré �
szére különös hátrányt nem  
jelent, hiszen a nyugdíjazás 
időpontjától korlátlanul ren �
delkezésre áll számára a pihe �
nés lehetősége.

Dr. Pikó Adrienne


