
V I L Á G  P R O L E T Á R J A I  E G Y E S Ü L J E T E K !

A beruházások módosulása 
a postát is közelről érinti. így  
tolódik el a Bp. 70. sz. hiva�
tal bővítése, a Bp. XIII. kerü�
leti kézbesítő hivatal bővíté�
se, a Javító Üzem távfűtésé�
nek bevezetése, a balatonsza -  
badi, mátraházai új postás 
üdülők építése, Azonban a IV. 
ötéves terv első esztendejének  
m érlege mégis kedvező. P é�
csett, Sopronban, Szom bathe�
lyen munkásszálló épült. Ba�
latonkenesén és Sólym oson az 
új hivatalokban néhány üdü�
lő - vendégszoba létesült. A 
Kábelüzem új telephelyén  
épülő konyhaüzem, étterem, 
kultúrterem  és a m iskolci 
munkásszálló, illetve oktatási 
létesítm ény is jelentős v ív �
mány.

Budapesten női és férfi 
munkásszállók épülnek. Bp. 
100- as telephelyen 400 helyett 
600 férőhelyes munkásszállás 
létesül. Balatoníenyvesen a 
megkezdett üdülőépítés nem  
ütközik a korlátozó redelke -  
zésekbe. Viszont a balaton -  
földvári üdülő építésének  
m egkezdése elhúzódik 1975- re.

Budapesten a Zágráb utcá�
ban jövőre 150 fős óvoda ki�
vitelezése kezdődik meg. A 
PÉKÜ m unkásszállóját a  ter�
vek szerint 1974- re adják át. 
A  Római parti üdülőt már 
birtokba vették a dolgozók. 
Siófokon em eletráépítéssel ké�
szül üdülő, étterem , konyha, 
az V. ötéves tervben.

A  szántódi oktatási tábor 
fs bővül egy új ERDÉRT-  
faházzal, és négy Balatonfeny -  
vesről felszabadult kem ping -  
faházzal. Végül is sikerült 
találni kivitelezőt a Járm űte�
lep öltöző, konyha és étter�
mi épülethez. Az elm últ év  
végén átadták a Gorkij fasori 
óvodát.

A  Belvárosi Távbeszélő  
Központ szociális és kultúrlé -  
tesítm ényeinek 1976- ra kell 
elkészülniük. Előreláthatóan  
m ég ez év  júliusában átad�
ják Pécsett az új távbeszélő  
központot és annak korszerű 
szociális és egészségügyi lé te�
sítm ényeit. Üjdiósgyőrben  
nagyszerű postapalota épült, 
Nyíregyháza 1. hivatalban pe�
dig az átalakítási munkákkal 
együtt étterm et és m elegítő -  
konyhát is építenek 1974- re. 
A tervidőszakban K azincbar�
cikán új kom plex posta léte�
sül, am elyben biztosítják a 
szellőzést, a pihenőszobákat, 
mosdókat, zuhanyozókat, m e�
legítőkonyhát, étterem - kul�
túrterm et és egy 30 fős m un�
kásszállást. A Bp, 70. sz. h i�
vatal rekonstrukcióban tető�
térbeépítéssel női és férfi ö l�
töző és zuhanyozó helyiségek  
létesülnek 1974- re.

Űj hivatalok épülnek P est -  
lőrincen, Sashalmon, Tatabá�
nyán, Bicskén, Lőrinciben, Le-  
tenyén, Nagyatádon, Fonyó�
don, Hévízen, Tiszakécskén, 
Székkutason.

A kábelüzem új telephelyén  
még ez évben átadják a jelen�
tős kapacitású konyhaüze�
m et és étterm et, az öltöző - , 
mosdó- , zuhanyozóhelyiségek�
kel együtt. A PÉKÜ telephe�
lye  is ez évben készül el. Bu�
daörsön a III - ik  ütemben  
m unkáslaktanya épül, s ez év

harmadik negyedében M iskol�
con is átadják az új m unkás-  
szállót az oktatási épülettel 
együtt. Még tavaly készült el 
Pécsett az új m unkásszálló, 
ugyanezt m ondhatjuk el Sop�
ronra is.

A  IV. ötéves terv első esz�
tendeje nem volt eredm ényte�
len  és néhány beruházás - el�
maradás ellenére a jövő is 
biztató. M indenesetre a szak -  
szervezeti vezető testületek  
beruházást segítő tevékenysé�
gére nagy szükség van a jö�
vőben is. Nem  lehet ugyanis 
közömbös egyetlen választott 
szakszervezeti tisztségviselő  
számára sem, hogy a dolgozók  
é le t -  és m unkakörülm ényeit 
javító beruházások m ilyen  
ütem ben és minőségben ké�
szülnek el határidőre, vagy 
esetleg határidő előtt. A  K öz�
ponti Vezetőség, az Elnökség 
figyelem m el kíséri és ellenőr�
zi a jövőben is a beruházások  
sorsát, elősegíti azokat fo lya�
matos ellenőrző és helyzet�
elem ző tevékenységével.
Igényli a postai vezetőktől 
és a szakszervezeti vezető  
testületektől a beruházások  
helyes rangsorolását. Támo�
gatja m indenekelőtt a közüle -  
tek és a lakosság igényeinek, 
valam int a postás dolgozók 
é le t -  és m unkakörülm ényei�
nek javulását egyaránt segítő, 
hatékony és a műszaki fejlesz�
tést biztosító színvonalasabb  
beruházások m egvalósítását.

Lényegesnek tartja a posta 
lakásépítési célkitűzéseinek és 
m unkaerőgondjainak figye�
lem bevételével biztosítani, 
hogy a nyereségből képzett 
fejlesztési alapból a  lehetősé�
geken belül m axim ális összeg 
álljon rendelkezésre a postás 
dolgozók lakásépítésének vá l�
la lati támogatására.

A szakszervezeti közép -  és 
alapszervezetek igényeljék a 
postaszervek illetékes veze�
tőitől, hogy a beruházások  
előkészítéséről, indításáról 
időben adjanak tájékoztatást. 
Szorgalm azzák a beruházási 
programok és olyan m unkavé�
delm i intézkedések realitását, 
am elyekben biztosított a pos�
tás dolgozók m unkabizottságá�
nak, szociális é s  üzem egész�
ségügyi ellátásának fejleszté�
se  is. M indent tegyenek meg 
azért, hogy a dolgozók az ed�
digieknél is jobban m egism er�
jék a beruházási célk itűzése�
ket és azok hatását m unká�
jukban. Taggyűléseken, ter�
m elési tanácskozásokon és 
m unkaértekezleteken tegyék  
lehetővé, hogy a dolgozók e l�
mondhassák a fejlesztésekkel, 
a postai szolgáltatások jobb 
ellátásával kapcsolatos javas�
lataikat.

Ezt követően az Elnökség 
m egvitatta a posta 1971. évi 
részesedési alapjának fe l -  
használásáról és az 1972. évi 
felhasználás előirányzatára  
vonatkozó javaslatot tartalm a�
zó beszám olót, majd a postai 
m unkásszállók férőhelyei�
ről és kihasználtságukról 
szóló beszám olót fogadták el. 
(Erről a tém áról lapunkban  
külön írunk.)

Elem ző részletességgel ké�
szült a postás fiatalok hely�
zetének javítására vonatkozó

rendelkezések és határozatok  
végrehajtásának tapasztala�
tairól szóló jelentés is. (Erről 
lapunk más helyén szintén  
részletesebben adunk tájé�
koztatást.)

Tájékoztató jelentésként ke�
rültek a testü let e lé  a  m űvelő�
dési intézm ények társadal�
m i vezetőségének újjává -  
lasztásának tapasztalatai. (E 
témáról korábban már ír�
tunk.) A  szakszervezet elm últ 
évi m unkájának statisztikai 
tájékoztatóját is tudom ásul 
vette az Elnökség.

Bessnyei Miklós főtitkár az 
Elnökség két ülése között 
végzett munkáról szám olt be, 
majd a bejelentések követ�
keztek. A z Elnökség a beter�
jesztett anyagokat, a kiegészí�
tések figyelem bevételével, e l�
fogadta.

(B. Gy.)

K ét kitűnő brigádról szól a 
krónika. Egy budapestiről és  
egy m iskolciról. M indkettő a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
ság jó hírnevét öregbíti, ered�
m ényes m unkáját tükrözi. 
M últ év i k im agasló te ljesít�
m ényükért m indkét k o llek tí�
va  elnyerte „A Posta K iváló  
Brigádja” cím et. Vajon m ivel 
érdem elték ki e  kitüntetést?

Budapest, Horváth M ihály  
téri postapalota. Ott dolgozik  
Lajkó Károlyné KlSZ - brigád -  
ja. Ha néhányan közülük — 
tizenketten vannak — már 
búcsút is  m ondtak a KISZ -  
nek, de m áig is  m indenki így  
em legeti őket. A  brigádvezető  
betegágyából lábadozik. Hu�
szár B éláné és  Som ogy Mária 
vállalkozik  a közösség bem u�
tatására. \

— Tizenkét é v e  alakultunk.
Hárman m aradtunk az alapí�
tók közül: Ravasz Sándorné
és m i ketten. Mi tagadás, az 
elm últ években sokan jöttek -  
m entek nálunk. Azért a m i 
brigádunk a szerencsés k ivé�
telek  közé tartozik.

— S  akik m a alkotják a 
kitüntetett brigádot: a  már 
em lítetteken k ívü l Barna Etel, 
Babicz Edit, Bakura Éva, 
Czakő József né, Gál Judit, 
H oller íjászióné. Laki K ata�
lin, és W eltsch Sándorné. 
Munkakörük: a belföldi kap�
csolások bonyolítása.

— Higgye el, ez t a munkát 
nagyon leh et szeretni. Az 
em ber ül, rajta a  fülhallgató, 
s azon veszi észre magát; 
fontos ügyekben segíthet. Sür�
gető férfihang Szentendréről: 
m entőt kér, m ert a  fe lesége  
szülni készül.

Naponta, m űszakonként 
egy - egy brigádtag 120—130 
kapcsolást intéz. Olykor k e �
vesebbet, gyakran többet. Fá�
rasztó szolgálat!

— Bizony, nem  könnyű!
K éthetenként éjszakázunk, de 
már m egszoktuk. N incs ün�
nep, bár a szilveszterrel sze �
rencsénk vo lt: m ostanában
nem került ránk a sor. Hu�
szonkét brigád között oszlik  
meg a m unka a belföldi osz�
tályon.

SZOCIALISTA EMBERSÉGGEL

A postás szocialista brigádvezetők egyik csoportja

A mintegy 110 ézer szocialista brigád kép�
viseletében 963 brigádvezető foglalta el az 
Építők Rózsa Ferenc Művelődési Háza kong�
resszusi termének padsorait május 26- án és 
27- én a szocialista brigádvezetők IV. országos 
tanácskozásán. Vasasok és postások, szövők és 
bányászok, kereskedelmi dolgozók és földmű�
vesek, egyszóval a szocialista munkaverseny 
élenjárói cseréltek véleményt: mi történt a 
korábbi országos találkozás óta, s mit akar�
nak tenni a jövőben. A tanácskozáson meg�
jelent Kádár János, a Központi Bizottság el�
ső titkára is. Gáspár Sándor, a SZOT főtitká�
ra referátumában azt boncolgatta, hogy mi�
től szocialista egy brigád.

— Attól, hogy azt támogatja, ami a mun�
káshatalmat előreviszi, ami a szocialista 
rendszerünk célja, ami rendszerünk számára 
hasznos, ami elveink szerint igazságos, erköl�
csös. Tehát az a meghatározó, hogy szocia�
lista céllal, szocialista meggyőződéssel tevé�
kenykednek, cselekszenek.

A továbbiakban figyelmeztetett arra, hogy 
az önzetlen áldozatvállalással nem lehet visz-  
szaélni, sőt a szocialista emberség legyen az 
uralkodó bánásmód. Érezzék, tudják a szo�
cialista brigádok, hogy az a munka, amit vé�
geznek, az a vélemény, amit kérnek tőlük, 
szükséges, arra számít a kisebb közösség, de 
a társadalom is. Lényegesnek tartotta minden 
szinten fokozni az erkölcsi megbecsülés vonz�
erejét, nagyságát. El kell érni, hogy az erő�
feszítéseket kövesse a köszönet; hogy tovább 
javuljon, közvetlenebbé váljon a vezetők és 
vezetettek érintkezési formája; a szocialista 
emberség legyen az uralkodó az emberekkel 
való bánásmódban; fejlődjön, formálódjon a 
munkahelyek szocialista szellemű légköre.

A második napon szót kapott Dudás Jó�
zsef né, a sárospataki „Postakürt” szocialista 
brigádjának vezetője is. Mindenekelőtt azt 
hangsúlyozta, hogy milyen nehézségekkel 
küzd a posta, ennek ellenére a szocialista bri�

gádok segítségével igyekszik megfelelni a kö�
vetelményeknek. Szólt arról, hogy mintegy 21 
ezer brigádtagból 9 ezer a nő, s túlnyomó 
többségük váltott szolgálatban dolgozik, sok�
szor nehéz, fárasztó fizikai munkát végezve, 
örömmel jelentette, hogy az utóbbi időben 
jelentősen csökkentették a gyermekes anyák 
éjszakai szolgálatra való beosztását. Ebben a 
brigádok áldozatvállalása játszik elsősorban 
közre. Megemlítette a munkaerőhiányt, s hogy 
kénytelenek éppen ezért az előírtnál alacso�
nyabb műveltségű fiatalokat felvenni. Vége�
zetül hangoztatta: minden feladat és minden 
eredmény mögött mindenhol emberek vannak, 
mert a szocializmust nem önmagáért, hanem 
a dolgozók százezreinek, millióinak jobb éle�
téért építjük.

A szocialista brigádvezetők IV. országos ta�
nácskozása alkalmából a Magyar Népköztár�
saság Elnöki Tanácsa' a szocialista brigádmoz�
galomban kifejtett brigádvezetői tevékenysé�
gük elismeréséül Szabó Józsefnek (Alköz�
ponti Üzem h. vezetőjének) a Munkaérdem�
rend arany fokozata,

Németh Istvánnak (Pécsi Igazgatóság moz�
góposta vezetőjének) a Munkaérdemrend 
ezüst fokozata,

Dudás Józsefnének' (Sátoraljaújhely ph. he�
lyi ellenőrének), valamint özv. Szabó István-  
nénak (Székesfehérvár 2. ph. helyi ellenőré�
nek) a Munkaérdemrend bronz fokozata ki�
tüntetést adományozta.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa Hor�
váth Ferencnek, a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság vezetőjének a Szakszervezeti munká�
ért arany fokozatút Kovács Endrének, a Pé�
csi Területi Szakszervezeti Tanács közgazda-  
sági felelősének, a Szakszervezeti munkáért 
ezüst kitüntetést adományozta,

A KISZ Központi Bizottság dicsérő okleve�
lét Nemes Lidia (Bp. 72. ph.) kapta.

KIVÁLÓ EMBEREK

S  a huszonkettőből őket ta�
lálták  érdem esnek a k itünte�
tésre. M iért?

Tétován indul az  érvelés, 
nehogy szerénytelennek tűn�
jenek. Aztán lassan k ikereke�
dik a kép. Első helyen em lí�
tik — „ez persze nem  érdem, 
term észetesnek tartjuk” —, 
hogy a frissen érkezett kez�
dőkkel sokat és szívesen  fog�
lalkoznak, amíg m eg nem  
szokták a zsibongó .nagyterem  
cseppet sem  idegnyugtató  
hangulatát. Huszonöt év  az 
átlagéletkoruk. M ásodiknak  
sorolják, hogy az  újakat 
nyomban bevonják a társa�
dalmi munkába. Som ogyi M á�
ria, a KISZ - titkár, 52 fiatal 
lelkes, ráterm ett patrónusá, 
Gál Judit KISZ szervezőtit�
kár, de náluk dolgozik a szak -  
szervezeti tanács ifjúsági fe �
le lőse is.

N áluk inkább a m inőségi 
m utatók a fontosak. Büszkék  
rá: em berem lékezet óta nem  
volt panasz ellenük. Huszár 
B éláné nem rég egy előfizető�
től kapott dicséretet.

— N em  állunk hadilábon a 
tanulással sem  — fo ly ta t�
ják. — K etten a m arxista kö�

zépiskolába, hárman a segéd�
tiszti tanfolyam ra járnak. A  
brigád egyik  tagja  egyetem en  
tanul. K ét fő  k ivéte léve l va �
lam ennyien rendelkezünk  
érettségivel, s m indannyian  
részt veszünk a politikai ok�
tatásban.

— Egy idős, nyugdíjas szak -  
társnőt is tám ogatunk — fű�
zik az elm ondottakhoz. — 
Koop Borbála egyedül él, s  a 
nyugdíja sem  sok. Gyakran 
m eglátogatjuk, aztán egy bo�
rítékban diszkréten ottha�
gyunk egy kis pénzt az aszta�
lon . . .

★

Hajdú László, a  m iskolci 
erősítő brigád vezetője — 
egyben csoportvezető — az á l�
lom áson fogad. A  surrogó be�
rendezések, kábelrengetegek  
és titokzatos m űszerek tövé�
ben igyekszik m eggyőzni ar�
ról, hogy m indez m ilyen egy�
szerű — nekik, a HTI B éke�
brigádjának valóban az! Va�
lam ennyien jól képzett m ű�
szerészek. többen közülük  
technikusok. Hatan a 14 tagú  
brigád alapításánál is  aláírták

az 1960. augusztus 15- én k e l�
tezett jegyzőkönyvet: Adorján 
László, Boda János, Jakab Jó -  
zsefné, Petróczki Jánosné, 
SpLsák Im re és Vargha And�
rás, hetedikként pedig a bri�
gádvezető. D eli István, Hor�
váth Gyula, V iski László és 
Zámborszky Lászlóné, va la �
m int a lem nvárosi Bráda La�
jos é s  Danka József, a  leg �
újabban pedig Sárosi Loránd 
később csatlakozott hozzájuk. 
Húsztól 59 évig  minden gene�
rációt m egtalálni a brigádban.

— K itüntetésünkben aligha�
nem  az is  közrejátszott — 
vélekedik  a brigádvezető —, 
hogy tavaly a telexhálózat á t�
állítását teljesen  önerőből 
hajtottuk végre.

Lapozok a pontosan v eze�
tett, d íszes brigádnaplókban, 
s  meggyőződöm : a  m iskolci 
kollektíva sok  tekintetben  
m ég a legjobbaknak is példát 
mutat. M ert ugyan, hány bri�
gád m ondhatja e l magáról: 
önkéntes alapon házi tanfo�
lyam ot tart a szakism eretek  
gyarapítására. Rendszeresen  
összejönnek, am ikor egy - egy  
brigádtag felkészül valam ely  
berendezés részletes ism erte�
téséből, aztán ki- k i hozzáte�
szi, a  m agáét

S o rso k . . .  Csak egy a sok  
közül: Vargha Andrásnéé.
N yolc e lem it végzett, vonat-  
felvigyázó volt. Később porta -  
lan ító az erősítőben, utóbb le �
érettségizett é s  m űszerésznek  
tan u lt Egyik fia  szovjet ösz�
töndíjasként m érnöki diplo�
m át szerzett, a m ásik fiú  
technikus, a  harmadik is ha«-  
sonlö m unkakörben dolgozik, 
egy bányában, kislánya, pedig 
az ózdi technikum ban tanul. 
M indez egy keresetből. S  am i�
kor a  régi, roskadt otthon  
helyén Vargháók új családi 
házat em eltek, nem hiányoz�
tak a m unkából a  brigád tag�
jai s e m . . ,

Csendben dolgoznak, ponto�
san, fegyelm ezetten..

Gyapay Dénes
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A P O S T Á S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  L A P  J~~Ä~

Szakszervezetünk Elnöksége m ájus 25- i ülésén a postás dolgozók széles rétegeit 1
érintő tém ákat tárgyaltak meg és hagytak jóvá. Ilyen például a Vezérigazgatóság be -  <
szám olója a posta IV. ötéves terve beruházási helyzetéről, különös tekintettel a  szó -  1
ciális, kulturális beruházásokra. Ehhez az anyaghoz javaslatként szerepelt a  szak -  ’
szervezeti szervek beruházást segítő tevékenysége. Ez utóbbi törekvés azért is lénye -  1
ges, mert jelentős, a  m unkakörülm ényeket érintő tervek m egvalósulásáról van szó. !
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Tudósítás az elnökség üléséről



Ne szorítsák háttérbe a bizalmiakat!
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Fiataljainkról
Tavaly m integy 17 ezer 30 éven aluli íiatal dolgozott * 

postán. Szakszervezetünk lényegesnek tartja, hogy e nagy szá�
mú ifjúság mielőbb megtalálja helyét és szám ítását a P°s*a 
területén, vagyis élethivatásának tekintse ezt a munkát. El�
nökségünk ezért is foglalkozott a postás fiatalok helyzetene.c 
javítására vonatkozó rendelkezések és határozatok végrehajtá�
sának eddigi tapasztalataival.

Mit mutat a mérleg? Tény, hogy a határozatokat hosszabb 
távon lehet csak aprópénzre váltani, vagyis végrehajtani. De 
az is tény, hogy munkaerőgondunk, az utánpótlás biztosítása 
is attól függ, mennyiben terem tjük meg a feltételeket ahhoz, 
hogy az ifik  megm aradjanak nálunk. S valljuk  be, nem minden  
esetben anyagiakon múlik ez, hanem elsősorban a m unkahe�
lyi légkörön, azon, hogy m ennyire tekintjük egyenrangú m un�
katársainknak a jövő postásait.

Igaz, több intézkedés bizonyult eredményesnek, így az, 
hogy a szakközépiskolákban növelték a postai tagozatú osztá�
lyok számát. Például az 1972/73- as tanévben négy vidéki he�
lyen 6 postaforgalm i osztály indul, 230 tanulóval: Fontos, hogy 
a postához került fiatalokat hogyan fogadjuk, m ennyire szer�
vezzük meg képzésüket. Az első benyomás minden szem pont�
ból nagyon lényeges. E vonatkozásban a szocialista brigádok 
járnak az élen. A Rádió -  és Televízióm űszaki Igazgatóságon el�
érték, hogy a fluktuáció a fiatalok körében a legalacsonyabb. 
A Pécsi Postaigazgatóság területén hasonló a helyzet.

Tavaly a 2299 szocialista cím ért küzdő brigád közül 645 
volt az ifjúsági kollektíva. A K iváló ifjú  munkás, Ifjú szak�
munkás, a Szakma ifjú mestere, technikusa, mérnöke cím  
m egszerzéséért széles körű mozgalom indult 1970- ben. De ta�
valy e mozgalom visszaesett. Növekedett viszont az ifik gazda�
sági munkát segítő törekvése. így a védnökségvállalás. A Ja�
vítóüzem ben és a Távíró Hivatalban a fiatalok közös védnök�
séget vállaltak a budapesti új telex- főközpont szerelése fe�
lett. Debrecenben mikrobuszt újítottak fel, és még sorolhat�
nánk a kezdeményezéseket.

A jelentés kitér az anyagi- erkölcsi megbecsülésre, a v e �
zető munkakörökben való helyzetükre. A  részesedési arány 
minden szem pontból alacsony, tehát arra kell törekedni, hogy 
a mérleg a fiatalok javára billenjen.

Az élet-  és munkakörülmények szempontjából csupán 
egyet említünk: az elmúlt két esztendőben kiadott kamatmen�
tes lakásépítési kölcsönök tekintélyes részét a fiatalok kapták.

Az általános m űveltség, szakképzettség, politikai felké�
szültség, a kulturális és sportellátottság tekintetében is sok a 
figyelm et érdem lő tény, így az, hogy az állam i iskolai vég�
zettség nem m egfelelően alakult. A fiatalok jelentős része nem  
éri el az alapfokú m űveltségi szintet sem. A szakszervezet 
kezdem ényezésére a posta a közép -  és felsőfokú állam i okta�
tásban tanulók részére évente 600 000 forint ösztöndíjat biz�
tosít. De a fiatalok jó része ezt nem veszi igénybe, m integy ki�
fejezve, hogy tanulm ányai befejezése után nem akar a postán 
maradni.

A szabad idő hasznos eltöltése érdekében egyre - m ásra ala�
kulnak az ifjúsági klubok, így Budapesten, Debrecenben, a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóságon és Pécsett.

Mit kell tennünk — a közép -  és alapszervezeti szinten — 
a fiatalok érdekében?

Ügy törődjünk velük, m int a saját gyermekeinkkel.

„Eltitkolt hatáskör” cím m el 
—  egy kerekasztal- beszélgetés 
tapasztalatait összegezve — 
áprilisban foglalkoztunk utol�
jára a szakszervezeti csopor�
tok jog -  és hatáskörének érvé�
nyesülésével. N em régiben is�
m ét vélem ényt cseréltünk a  
tém áról a Budapest 62. számú 
hivatal néhány bizalm ijával és 
helyettesével. A  beszélgetés 
első öt percében ism ételten k i�
derült: a jelenlévők túlnyomó  
többsége nem  ism eri az e l�
nökség tém ábavágó határoza�
tát, így nem  annak m egfele�
lően  tevékenykedik. A  kerek -  
asztal- beszélgetésen részt vevő  
tíz  bizalm i és bizalm ihelyettes 
közül m indössze ketten va l�
lották be: az értekezlet előtt 
lapozták át a határozatot, hogy 
körülbelül sejtsék, m iről is  
lesz szó a beszélgetésen.

Emlékeztetőül. A  határozat 
kim ondja: a  szakszervezeti
csoport döntési hatáskörébe 
tartozik többek között annak  
elbírálása, hogy a csoport tag�
jai közül kit javasolnak e lő �
legre, segélyre, szociális jutta�
tásra, kedvezm ényes üdülte�
tésre, szakm ai továbbképzésre, 
a  szocialista m unkaverseny�
ben elért eredményekért, a k i�
váló munkáért anyagi vagy 
erkölcsi elismerésre. A szak -  
szervezeti csoport döntéseit a 
közvetlen felsőbb szakszerve�
zeti szerv, tehát a m űhely�
vagy az osztálybizottság hagy�
ja jóvá, s  erről 8 napon belül 
köteles értesíteni a csoport bi�
zalmiját.

A felsőbb szakszervezeti 
szerv: a m űhely -  vagy az osz�
tálybizottság, illetve az üdü�
lési, segélyezési és az egyéb al�
bizottság a szakszervezeti cso�
port hatáskörébe tartozó kér�
désekben a csooort előzetes á l�
lásfoglalása nélkül nem  intéz�
kedhet. A döntéseket tisztelet�
ben kell tartani, s  ha valam i�
lyen  ok m iatt nem  teljesíthető, 
akkor erről tájékoztatni kell a 
csooort tagjait. ,

Nagy Éva és Ambrus Lász-  
ióné: A fiókbérlő osztály hét�
tagú szakszervezeti csoportját 
irányítjuk, öhállóan  nemigen' 
dolgozunk. Igaz, á csoport tag�
jait minden hónaoban m eg�
próbáljuk összehívni, hogy 
továbbadjuk a bizalm iértekez. 
leteken kaoott feladatokat és 
tájékoztatókat, de az értekez�
leten  nem  m indenki tud részt 
venni. A  szervezeti é let leg �
főbb akadálya: három m ű�
szakban dolgozunk, ráadásul a 
létszám hiány m iatt eléggé /sok 
a munka. Az elm últ évben és 
az idén senki sem  kért üdülő�
beutalót, előleget vagy segélyt, 
csoportunk tagjai jutalm at 
sem  kaotak, s így nem  volt 
miről döntenünk.

Hutflesz Pál é s  Schmitt Já�
nos: A tizenkét főből átló cso�
portunk egyben szocialista bri�
gádot is képez. Ez könnyíti a 
munkát. Brigádunk tavaly e l�
nyerte az arany fokozatot, a 
kitüntetéssel 7000 forint jutal�
m at kaptunk. A  pénzt közös 
m egegyezéssel — vita  után —  
differenciálva osztottuk szét. 
Volt, rk i 7—800 és akadt, aki 
csak 300 forintot kapott a ju �
talom ból. A segély -  és az elő�
legkérelm eket viszont nem  
kollektiven bíráltuk el, m ind�
össze a szakszervezeti bizalmi 
láttam ozta. T avaly kaptunk  
két üdülőbeutalót, de nem  volt 
jelentkező. Csoportértekezletet 
csak akkor tartunk, ha vala�
m ilyen problém át k e ll m egbe�
szélni.

Tóth Imréné és Bezzeg Jó�
zsef né: Az. irányító osztály ti�
zenkét tagú járatelosztó cso�
portjában dolgozunk. A  szer�
vezeti é letet nehezíti, hogy a 
csoport három brigádból tevő�
dik össze, értekezlet m eetar -  
tása ígv lehetetlen. Legjobb a 
kapcsolat a  „keleti” brigáddal, 
ahol m indketten dolgozunk, 
összeírju k  ki, mikor, hol sze�
retne üdülni, illetve javasol�
juk a segélvkérelm eket. Az e l�
m últ m ásfél évben 8 esetben  
kaDtak a csoport tagjai se�
gélyt. A jutalm ak szétosztásá�
ból kirekesztenek bennünket. 
M ájus elsején  például hár�
man kaptak jutalm át a  cso�
portból —  utólag tudtuk meg.

Tamai Mihályné és Nyikos 
Lajosné: a hírlaposztálv nap�
pali szolgálatát ellátó 26 tagú  
csoportjában vagyunk. M ivel 
a  szakm ai vezetés havonta  
rendszeresen m unkaértekezle�
te t tart, külön összejövetelt 
n em  rendezünk. A  bizalmi

részvétele nálunk is azonos a 
többiekével.

Novák Árpádné é s  Provázs-  
nyik Mária: sem mi újat nem  
tudunk mondani. N álunk is  
gond, hogy az irányító osztály  
14 tagú szakszervezeti csoport�
ja három területről tevődik  
össze, ráadásul három m űszak�
ban dolgozunk. M ájus elsején  
a csoport fe le  kapott jutalmat, 
erről utólag értesültünk.

összegezve az elhangzotta�
kat, m egállapítható: a  62. sz. 
hivatalban a szakszervezeti 
osztálybizottságok és  osztály -  
vezetők, a különböző szak -  
szervezeti albizottságok általá�
ban nem  tám aszkodnak a 
szakszervezeti csoportokra, n é�
hány dologban igénylik m ind�
össze a szakszervezeti bizal�
miak közreműködését, de a ju �
talm azások lebonyolításából 
kirekesztik őket. A határozat 
valóra váltását nehezíti: a cso�
portok tagjai zömében egy�
m ástól területileg é s  időbeosz�
tásban is elkülönülve dolgoz�
nak, nincs biztosítva a szerve�
zeti élet m inim ális előfeltétele. 
A m unkaterületek elkülönülé�
séből adódó problémákat te �
tézi, hogy egyik - m ásik  szak -  
szervezeti csoportban a bizal�
mi é s  helyettese lényegében

Elnökségünk határozata sze�
rint — az 1971- es vezetőség�
választó küldöttértekezleten — 
cselekedett a  Soproni Terü�
leti Szakszervezeti Tanács is: 
társadalom biztosítási tanácsot 
választott. E muinka eredm é�
nyeiről és a  gondokról beszél�
gettünk Benkő Tiborral, a  ta�
nács titkárával, Kiss József 
TT - elnökkel és Németh Pállal, 
a nyugdíjelőkészítő albizottság  
vezetőjével.

A z alapszervezetek társada�
lom biztosítási munkájának irá�
nyítása, segítése és ellenőrzé�
se  a szakszervezeti tanács fe l�
adata. A z operatív végrehaj�
tást viszont két fős T T - felelős 
végzi. Kiss József irányításá�
va l — aki a  területi üdülési 
felelős teendőit is végzi. Bor�
gulya Lászlóné a segélyezés, 
Takács Klára a beteglátogatás 
és egészségügy reszort gaz�
dája. M unkaterv alapján dol�
goznak, s évente kétszer - há -

azonos területről származik, 
holott a helyettesek’beállításá�
nak az volt a fő célja, hogy ja�
vuljon az érintkezési lehető�
ség.

—  A bizalm itanfolyam okat 
magam vezetem . Az irányító 
osztályon például 15 bizalmi 
tevékenykedik, három turnus�
ban. Így alkalm azkodunk a 
körülm ényekhez, s minden hó�
napban három csoportban h ív �
juk össze a bizalmiakat. A  
munkabeosztást a többi terü�
leten is figyelem be vesszük — 
válaszol érdeklődésünkre Vi�
rág István, a 62. sz. hivatal 
szakszervezeti tanácsának tit�
kára.

Ezt követően sorra vesszük  
a kerekasztal- beszélgetésen e l�
hangzottakat. A szb - titkár 
m egerősíti: a bizalm iak körül�
belül 60 százaléka tart 2—3 
havonként rendszeres csoport�
értekezletet. A részvétel nem  
teljes. A területileg és időbe-  
osztásilag szétszórtan dolgozó 
szakszervezeti tagok egyidejű  
összehívása szerinte is lehetet�
len. Így alakult ki a gyakorlat; 
az elő leg -  é s  a segélykérelm e, 
két csupán a bizalm i javasol�
ja. A jutalm azásnál korábban, 
m íg a premizálás* meg nem  
szűnt, csoportokra bontották a

munkában
romszor szt - ü lésen is tárgyal�
ják e  munkát.

A legutóbbi két jelentés, 
am ely az 1971. évi üdültetés 
helyzetéről, illetve a segélye�
zés tapasztalatairól ad szá�
mot, tükrözi a TT eredm ényeit 
és hibáit. Kim utatást készí�
tettek a 34 alapszervezet ré�
szére kiadott beutalójegyekről. 
Ezekből sok következtetést le �
het levonni. Például am íg a 
saját kezelésű üdülőkbe az 
igazgatósági törzs és Sopron 1. 
ph. szb. 77 felnőtt é s  46 gyer�
m ekbeutalót kapott, addig
olyan nagy létszámú alapszer�
vek, m int Veszprém, K eszt�
hely, Szom bathely 2. szb. 
egyetlen beutalót sem  hasz�
nált fel. Problém aként em�
lítik, hogy az üdülőjegyek
nem  minden esetben jutnak el 
az üdülési felelősig, azok
m egakadnak az szb - titkárnál, 
átadásra olyan időpontban ke -

rendelkezésre álló összeget, s  a 
pénzt helyileg osztották szét, 
de változott a helyzet: május 
elsején például, a  K iváló dol�
gozó cím ekkel 22 000 forintot 
is adtak. Itt annak elbírálása  
után, hogy ki érdem li meg e 
rangos kitüntetést, nem  kellett 
vitát rendezni, hiszen a juta�
lom  nagyságát a  kollektív  
szerződés szabályozza. Az 
egyes brigádoknak juttatott 
pénzt a  k is kollektívák saját 
belátásuk szerint, d ifferenciál�
va osztják szét a brigádtagok 
között. A tulajdonképpeni ju�
talmazásra 52 250 forintot ka�
pott a hivatal. Ezt az összeget 
osztályokra bontották, az osz�
tályokon pedig az osztályve�
zető, a  párttitkár és  a szak -  
szervezeti titkár —  a csoport-  
vezetők bevonásával — dön�
tötte el, hogy szem ély szerint, 
ki m ennyi jutalm at kap. Az 
elbírálásba a szakszervezeti 
bizalm iakat nem  vonták be, s 
ezt az eljárást — m int Virág 
István is mondja — a szak -  
szervezeti bizalm iak többsége 
rossz néven vette.

— A kialakult gyakorlat te�
hát nem  egyezik az elnökség  
határozatában egyértelm űen  
m egfogalm azott módszerekkel. 
Mi ennek az oka?

— A jelenlegi körülm ények  
között az elnökség határozata 
nem  hajtható végre — vála�
szol Virág István. — A körül�
ményeken kellene változtatni, 
hogy a szakszervezeti csopor�
tok a határozat szerint tevé�
kenykedhessenek.

A végső következtetéssel 
egyetértünk. A „körülm énye�
ken” azonban csakis helyileg, 
a Budapest 62. sz. h ivatal szak -  
szervezeti tanácsának és  szak�
m ai vezetőségének öntevé�
keny elhatározása révén lehet�
séges és szükséges változtatni. 
(m— k)

rül sor, amikor már szerve�
zésre niAcs lehetőség.

A segélyezésről szóló je�
lentésből látszik a sok munka 
eredménye. A  szervezett dol�
gozók azonban szóvá teszik: 
nem  m egfelelő a nyilvánosság, 
hosszú a segélykérelm ek inté�
zési ideje, elutasítás esetén  
nem  eléggé konkrét az indok�
lás. Sajnos, a határozati ja�
vaslat m egelégszik azzal, hogy 
a jelentés anyagát az alap�
szervek tudomására hozzák.

Németh Pál a nyugdíjba vo�
nuló szaktársak ügyével fog�
lalkozik. Külön útm utatást 
szerkesztett a nyugdíj beje�
lentő lap kitöltéséhez. Vigyáz 
arra is, hogy a nyereségrésze�
sedés és a jutalm ak beszám í�
tása pontosan megtörténjék. 
Foglalkozik az új, ösztönző 
nyugdíjpótlék lehetőségeinek  
kihasználásával is.

— Szeretem  ezt a  munkát. 
Sokszor úgy érzem  — mondja 
— több idő kellene. Munka�
ügyi előadó vagyok, s ez a be�
osztás is teljes em bert köve�
tel.

Ennek ellenére a PESH lé t�
szám nyilvántartó osztályán, 
ahová minden postás nyugdíj�
ügye eljut, a legjobbakat 
mondják az általa előkészített 
kérelmekről.

Az elm últ évj>en kétnapos 
tanfolyam on vettek részt az 
alapszervezetek társadalombiz�
tosítási felelősei. A helyes 
nyugdíjelőkészítő munkáról 
Németh Pál tájékoztatta az 
aktivistákat. Ezenkívül sor�
ra vették a segélyezés, üdülés, 
egészségügyi nevelés kérdéseit, 
a társadalom biztosítási jutta�
tások formáit, az igénybevétel 
lehetőségeit.

— Sok m ég a hiányosság
munkánkban — m ondják ön�
kritikusan. — M entségül szol�
gál; a TT - tagok mind fontos 
szakpiai munkát is ellátnak. A 
területi szétszórtság m iatt ke�
vés a lehetőségük az alap�
szervezetek rendszeres láto�
gatására. Ennek ellensúlyo�
zására m egfelelő információs 
hálózat kialakításán fáradoz�
nak. (piriczki)

Munkásszállók
Elnökségünk ülésén — vezér- 

igazgatóság beszámolója alapján — 
az elmúlt öt évben Budapesten, 
Egerben, Szolnokon, Pécsett, Sop�
ronban, Szombathelyen, Veszprém�
ben és Győrött létesült új épít�
ményekkel együtt tizenháromra 
emelkedett a postaszervek által 
üzemeltetett korszerű munkás- 
szállók száma, amelyekben ösz- 
szesen 776 férőhelyen teremtették 
meg a postás dolgozók kényel�
mét. A posta ezen kívül 33 kívül�
ről elavult, de belülről általában 
megfelelően felszerelt, korszerű 
bútorzattal, hűtőszekrényekkel el�
látott szállást is üzemeltet, me�
lyekben 396 a férőhely. Jelenleg 
a fővárosban, Miskolcon és Gyön�
gyösön három új munkásszálló — 
mintegy 450 férőhellyel —, építése 
folyik.

Hogy miért okoz ez gondot? A 
hasznosításnál maradva azért, 
mert a munkásszállók egy részé�
nek kihasználtsága nem megfelelő. 
Egyikben-másikban eléggé sok a 
szabad férőhely, holott a postán 
szépszámmal akadnak olyanok, 
akik keresetükhöz képest gyakran 
500—600 forintos albérletben lak�
nak.

Miért van ez így? Elnökségünk 
szerint az egyes postaszervek ko�
rábban nem foglalkoztak szerve�
zetten a munkásszállók kihaszná�
lásával. Eddig elsősorban az úgy�
nevezett változó munkahelyen 
foglalkoztatott fizikai dolgozók�
nak biztosítottak helyet, és csak 
elvétve fordult elő, hogy az albér�
letben lakó nem fizikai dolgozók 
bejuthattak. Tapasztalatból tud�
juk: emiatt jó néhányan elhagy�
ták a postát, s ott helyezkedtek 
el, ahol a munkásszállási igény- 
bevételével mentesültek a drága 
albérlettől. E kialakult helyzet 
nem tartható tovább. Gondoskod�
ni kell az új munkásszállók sza�
bad férőhelyeinek folyamatos fel-

kihasználtsága
töltéséről. Ez egyébként a postá�
nak és a rászoruló postás dolgo�
zóknak egyaránt érdeke. Ezért — 
az eddigi gyakorlaton változtatva 
— a forgalom és a műszak egyéb 
területein foglalkoztatott és arra 
igényjogosult dolgozók is kapja�
nak helyet a munkásszállókban!

A férőhelyek jobb kihasználása 
indokolttá teszi, hogy felülvizs�
gáljuk a még meglevő elavult mun�
kásszállásokat. Az elmúlt öt év�
ben 30 olyan korszerűtlen munkás- 
szállást szüntettünk meg, amelyek�
nek többsége üzlethelyiségben, 
felvonulási és régi épületekben 
volt kialakítva, zömében emele�
tes ágyakkal, elavult bútorzattal. 
A felmerés szerint jelenleg 16 
olyan korszerűtlennek minősített 
munkásszállás üzemel, amelyekben 
tíznél kevesebb a férőhely. Ezek 
fenntartása nem célszerű, nem 
gazdaságos. Az elnökség, a vezér- 
igazgatósággal egyetértve úgy vé�
li: e szállásokat helyes lenne pi�
henőkké, vagy más szociális lé�
tesítménnyé átalakítani.

Az új munkásszállók általában 
turisztikai szempontból is látoga�
tott városokban létesültek. Ebből 
kínálkozik a lehetőség: a szállók�
ban biztosítani lehetne a hétvégi 
kirándulásokon az egyéni és cso�
portos postás turisták elhelyezé�
sét. Közismert: az érvényben levő 
rendelkezés nem teszi lehetővé, 
hogy a posta a IV. ötéves tervben 
új üdülőket építsen. így elképzel�
hető az is, hogy a munkásszállók 
kihasználatlan férőhelyeit — nem 
csupán a hétvégeken —, üdülésre 
is hasznosítsák.

Elnökségünk javaslatával a ve�
zérigazgatóság egyetért. Fogjunk 
össze, hogy a drága pénzen éoült 
és épülő, korszerű munkásszálló�
kat, valamennyiünk örömére 
minél előbb teljesen hasznosít�
hassuk.

cm—ft)

Bíráltunk — intézkedtek
Áprilisi lapszám unkban „Előtérben az ember, a balaton�

füredi járásban” cím  alatt néhány m egoldásra váró problémát 
is  szóvá tettünk. Szabó László, a  Soproni Postaigazgatóság ve�
zetője vizsgálatot rendelt el, és m egtette az érdem leges intéz�
kedéseket. A  csopaki vasútállom ás hírlapárusa panaszkodott, 
hogy a mozgópostások többször elfelejtik  leadni az oda szóló 
újságküldem ényeket, ezért, no meg a több órás késés miatt 
növekszik a  remittendája. L evél m ent a  Budapesti Postaigaz�
gatósághoz, m ert kiderült, a  panasz a  Bu - Ta 31. mozgóposta 
szem élyzetére vonatkozik. A tihanyi posta belső zsúfoltságának  
enyhítésére is intézkedés történt. A  helyszínen egy szakértő 
bizottság tartott vizsgálatot, s ennek eredm ényeként a hivatal 
berendezését a közeljövőben átalakítják. Azonban a kézbesí�
tők kerékpárjának a munkanormába történő beszám ításánál az 
igazgatóság a m egfelelő utasítások alapján járt el, tehát a fe l�
merülő panaszok indokolatlanok. Balatonkenesén május 28- tól 
a posta udvarán rakják ki a gépkocsiból a zárlatot, tehát nem  
kell a  dolgozóknak az utcáról kézikocsin becipelni a külde�
m ényeket.

Lapunk májusi számában „Az apró hibák is balesetet 
okoznak” cím  alatt a  Bp. 4. sz. hivatal m unkavédelm i prob�

lém áit tettük szóvá, szem élyes tapasztalatok alapján. Dejcző 
Gábor, a Budapesti Postaigazgatóság vezetője közölte, hogy 
m egtette a kellő intézkedéseket, de az is tény — írta levelé�
ben —, hogy a gondnokolást a Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság látja el, m ivel az épületben több postai üzem működik. 
Ettől függetlenül utasította a m otorkerékpár- javító m űhely 
vezetőjét: úgy tárolja a motorokat, hogy azok ne jelentsenek  
balesetveszélyt. Az egyéb hibák m egszüntetésére a hivatalve -  
ető kapott utasítást, mégpedig június 15- i határidőre, (b—gy)

A szakszervezeti munka segítői
A szakszervezeteknek a felszabadulás előtt és napjainkban  

sohasem volt közömbös az ifjúság nevelése, érdekvédelm e, 
term észetesen összhangban a szakszervezeti tagság érdekeivel. 
Ezért mindig szoros kapcsolatban voltak a haladó ifjúsági szer�
vezetekkel. A szervezett dolgozók egyharmada ma 30 éven  
aluli, s ez országosan több mint 1 m illió főt tesz ki, ennek  
kö; e l  egynegyede szakm unkástanuló, ők a munkásosztály rend�
szeres utánpótlását jelentik. Ezek után érthető, hogy m iért is 
fontos a fiatalokkal való törődés, jövőjük kialakítása. Erről 
szól Kovács József: A  szakszervezetek és az ifjúság című 
könyv. A jánljuk a szakszervezeti szerveknek a m ielőbbi elol�
vasást.

Puskás József: A munkaerő hatékony foglalkoztatása c. 
füzet a „Szakszervezeti aktivisták a term elésért” c. sorozatban 
jelent meg. A kérdés napjaink aktualitása, éppen ezért sok öt�
letet, tapasztalatot szerezhetünk a füzetből.

Lendvai Vera: Hogyan segítsük gyerm ekeinket a  pálya -  
választásban? c. füzet a „Válaszolunk a dolgozók kérdéseire” 
cím ű sorozat legújabbja, s szám ít a postás dolgozók széles 
körű érdeklődésére is. (Táncsics Könyvkiadó. A fenti kiadvá�
nyok megvásárolhatók a Szakszervezeti Könyvesboltban: Bu�
dapest VIII., Rákóczi út 54.)

Érdekvédelem -  társadalmi
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A k ik  h ű s é g e se k  a  p o s tá h o z

E X P E D I T Ő R Ö K
Hangzásra úgy tűnik, m int�

ha valam ilyen elegáns foglal�
kozás lenne. Pedig erről szó 
sincs! Sőt, kétkezi fizikai m un�
ka a javából. Ojságkötegek  
százait, ezreit, tonnáit em el�
ni, kötözni, csom agolni: eiiy -
nyít jelent expeditőrnek len �
ni.

KOCSIS SÁNDOR pontosan  
harminckét éve  dolgozik az 
expedícióban. Akkor, 1940-  
ben, főszerkesztői protekció�
val kapott itt állást (Debre�
cenből jött fel), ma lasszóval 
is nehéz fiatalt keríteni e 
munkakörbe.

— Hogy tartott ki ennyi 
ideig?

— Tudja, a  nyomdaszag, az  
az oka m indennek. Ha az em �
ber egyszer ezt megszokja, 
nem lehet szabadulni tőle. Meg 
aztán szeretem  a szakm át. K ell 
ennél több?

Nem ! Ez a legtöbb, am it 
egy munkás mondhat a szak�
májáról. Harm inckét éve  k i�
zárólag éjjel dolgozik, este  ki�
lenckor kezd, hajnali ötkor 
végez. A délelőttöket átalusz -  
sza, a televízió főm űsarát csak  
szabadnapján tudja végignéz�
ni.

— Nem  kérte még a  nap�
pali műszakot?

— Nem! Már nem tudnék  
nappal dolgozni.

Feltűnik, hogy időnként 
hangosan beszél, már- m ár 
k ia b á l. . .

— N e csodálkozzon, fél é le �
tem et a nyomdában, iszonyú  
zaj közepette töltöttem . Ott a 
gép zaj mindent elnyom.

A felszabadulást a  nyomda 
pincéjében, hetedm agával ér�
te meg. S alighogy bejöttek a  
szovjet katonák, máris m un�
kába állhatták. N yolc hóna�

pig orosz nyelvű lapot expe -  
diáltak.

— Nagyszerű sorunk volt. 
Kaptunk igazolványt, no meg 
annyi ennivalót, hogy nem  
győztük hazavinni. D e am i en �
nél is fontosabb: m egbecsül�
ték a munkánkat.

Aztán a Szabad Népet ex -  
pediálták. Ez volt az a bizo�
nyos hősi korszak. A vonatok  
m ég csak úgy ahogy jártak, de 
a vidéki városokba m inden�
képpen el kellett jutni az ú j�
ságnak.

— Versenyt futottunk az 
idővel és gyakran a vonatok�
kal — em lékezik. — Ha nem  
értük el valam elyiket, akkor 
motorkerékpárra pakoltuk az 
újságkötegeket és ahol utolér�
tük a  szerelvényt, ott dobtuk 
fel.

1951- ben letette  a  vonal�
vizsgát, aztán ugyanazt csi�
nálta, am it már régen: dolgo�
zott nap m int nap. Időközben  
m egnősült, k islánya született. 
M unkahelyétől száz m éterre 
lakik, s hiába kérte a fe lesé�
ge: cseréljék e l a  lakást zöld�
övezetbe, a m unkahelye kö�
zelsége d ön tött. . .

— H ányféle újság fordult 
m eg a keze alatt?

— Biztos több ezer, nem  szá�
moltam. A tonnákat viszont 
nap m int nap érzem  a két ka�
romban.

— Elolvassa a lapokat?
— Csak átfutom , s  k iválasz�

tom, hogy később m it olvas�
sak.

F izetése 2240 forint, ehhez 
jön m ég az éjszakai pótlék, a 
túlóra, a  ,.hárm ast” minden  
hónapban hazaadja. Huszon�
hét év  óta párt-  és szakszer�
vezeti tag, néhány éve kiváló  
dolgozó.

— Fáradt?
— M ég m egy a m eló . 7 7

s í p o s  j ó z s e f n é , a József 
nádor téri Központi Hírlap -  
iroda 2. sz. expedíciójában, a 
raktárban dolgozik. E llentét�
ben kollégájával, csak tíz éve  
állt munkába, pedigLmár hu�
szonegy éves katonana van ,

— A férjem  sokáig ellenez�
te, hogy dolgozni m enjek — 
m eséli. — Én viszont untam  
az otthoni sem m ittevést, s per�
sze kellett a pénz is. Iskolám  
nem  volt, így nem  sokat válo�
gathattam, egyik ismerősöm  
ajánlotta az expedíciót.

N égy forint ötven fillér volt

a kezdő órabére, mikor egy 
hónappal később húsz fillért 
em eltek, majd kibújt örömé�
ben a bőréből. De ez már a 
múlt, most fixfizetést kap: 
2100 forintot. Ö is az újságok

és folyóiratok hajtogatásával, 
burkolásával és cím kézésével 
k ezd te . . .

— Három éve, hogy előbb�
re rukkoltam, önálló m unka�
köröm lett, k ineveztek raktá�
rosnak. Azóta sokkal nagyobb 
a felelősségem , én  veszem  át 
a nyom dától a  szállításokat, s 
minden egyes lapról, k iad�
ványról nyilvántartást készí�
tek. Ezenkívül az én felada�
tom  a kisposta elkészítése, ez 
azt jelenti, hogy a reklam á�
ciók nálam futnak össze.

— Sok a reklam áció?
— Változó. Egy - kétórás ké�

sés már elég ahhoz, hogy „el�
ússzunk”. Néha a nyomda 
„úszik e l”, néha mi nem  győz�
zük a munkát. A pestiek, ha 
nem érkezik meg valam elyik

kedvenc újságjuk, már m ás�
nap em elik  a  telefonkagylót...

M int mondja: ősszel és té�
len  legtöbb a munka, ilyenkor 
szaporodnak az alkalm i kiad�
ványok. A „forgalmi csúcs” 
egyébként a hónap eleje és 
közepe, valam int a  két - három -  
napos ünnepek előtt van az 
expedícióban.

— összeszám olta  már, hogy 
hányféle újság fut be a rak�
tárba?

— Akkor inkább megszá�
m olom a csillagokat az égen —  
nevet nrgyot —, de komolyra 
fordítva a szót, több m int fé l�
ezer.

— M ennyi idő a latt fordul 
meg egy - egy lap az expedíció�
ban?

— N egyvennyolc órán belül, 
tehát egyik nap érkezik, s  
másnap továbbítjuk.

Szórakozásra, kikapcsolódás�
ra nem sok ideje jut, m ivel 
hol délelőttös, hol délutános. 
M unkahelyén a lig  találni fér�
fit, „nőuralom” van.

— M iért nőiesedett el az ex �
pedíció?

— Azt hiszem, az ilyen pre�
cíz, pepecselő munkát a fér�
fiak nem  kedvelik.

— Elégedett a  beosztásával?
— Nagyon! Jó a kollektíva, 

öröm bejönni, dolgozni.
Egyetlen bánata, hogy ha�

marosan költöznek: új szék�
házuk a Dandár utcában 
lesz. N épszínház utcai lakásá�
ból eddig öt perc alatt „repült 
be”. C ivilben édesanya, fe le�
ség, háziasszony. Tagja az 
szb - nek, m ellesleg sportfele�
lős.

Pethes Sándor

A IV. országos brigádvezetői 
tanácskozáson a felszólaló  
küldöttek többen szenteltek  
és figyelm et a Brigádélet c. 
kiadvány tartalmát illetően. 
Szóltak dícsérően és bírálóan  
is. Egy tény: a kiadvány köze�
lebb hozza a brigádokat, s  
szinte beillik  m inden száma 
egy tapasztalatcserének. A 6. 
sz. kiadvány m ég m indig a 
szakm ai tanácskozásokkal fog�
lalkozik, m ás riportok pedig 
azzal, hogy a gazdasági veze�
tés igenis szoros kapcsolatot 
tart a kollektívákkal.

Külön riport szám ol be az 
RVT- ig lakihegyi rádióállo�
másán a polgári fegyveres őr�
ség egyik szocialista brigádjá�
nak életéről. Érdekes a tém a 
azért is, meid az országban 
másutt is van hasonló polgári 
fegyveres őrség, s nem tudták, 
hogyan induljanak el, hogyan 
alakítsanak brigádot és m ilyen  
célokat tűzzenek maguk elé. A 
szóban forgó brigád tanul, 
társadalmi munkát vállal, ku l�
turálódik és igen jó a kollek�
tív szellem  körükben.

A szocialista Magyarországért
A z elm últ négy esztendő társadalm unk és az egyének  

szem pontjából nagyon jelentős volt, hiszen elkezdtük a 
szocialista társadalm at magasabb szinten kialakítani. E 
nagy fordulat időszakában nyilvános vitákon, egyéni b e�
szélgetéseken alakult ki, hogy tulajdonképpen mi is a 
tennivalónk. Kádár János ez. idő alatt elhangzott beszé�
dei, cikkei segítettek bennünket a politikai fe lvilágosí�
tásban, a feladatok m eghatározásában. B eszédeinek, írá�
sainak gyűjtem énye (A szocialista Magyarországért, 
Kossuth Könyvkiadó 1972.), szinte m inden alapvető kér�
dést részletesen és  sokoldalúan tár elénk, érzékenyen  
reagál olyan kérdésekre, gondokra is, am elyek még 
csupán csírájában jelentkeztek. Emlékszünk, 1970 vége 
fe lé  a  párt és Központi Bizottsága harcot indított az 
anyagiasság, az egyéni é s  csoportönzés bizonyos m egerő�
södése ellen, am elynek lényege: munka nélkül szerzett 
javak szerzése. „Nem rokonszenvezhetünk azokkal, akik 
profimódon, de csak tessék- lássék, amatőrmódon tettek 
eleget kötelezettségeiknek.” M indezt m ég 1968- ban mon�
dotta. Ugyanekkor aláhúzza: „Akár milyen is a mecha�
nizmus és akár hogyan reformáljuk is a gazdaság irá�
nyítását: dolgozni kell. Ha viszont dolgozni kell és ren�
desen dolgozunk, akkor meg van rá a kilátásunk, és 
most jobb feltételeink is vannak hozzá, hogy a munka 
valóban termelékenyebb, hatékonyabb legyen, jobb 
eredmények szülessenek, többet és igazságosabban tud�
juk elosztani, mint ahogyan eddig elosztottunk.”

Kádár János népszerű ember, pedig sohasem  hajszol�
ta a népszerűséget, soha nem  udvarolt a  népi közvéle�
m énynek sem ; a n y ílt szókim ondást alapvető fe lté te l�
nek tartja, előfeltételnek  ahhoz, hogy az emberek  
megosszák a felelősséget a párttal é s  az állam m al, az 
ország jelenéért é s  jövőjéért, „E felelősségtudat kiala�
kításához sok minden szükséges — nyilatkozott az Unitá 
tudósítójának — : szükséges az őszinte bizalom éppúgy, 
mint a mélyreható vita az eltérő véleményekről.” De 
ha ezt sikerül m egterem teni, akkor ez „népünk érdekei�
nek sokkal hathatósabb védelm ét jelenti m int bárm i�
lyen' kicsinyes gyám kodás és  adm inisztrálgatás. . .  Ez a 
látszólag hosszabb út voltaképp a rövidebb és célrave�
zetőbb.”

A  nem zetközi politikával kapcsolatban arra biztat, 
hogy álljunk ki, birkózzunk m eg az összekuszált viszo�
nyokkal. Olykor m ég ironizált is  a  sopánkodókkal: 
„Volt olyan világ is, mikor csak egyetlen szocialista or�
szág volt a földkerekségen, most meg van Iá. Még jobb 
volna, ha 28 szocialista ország lenne, akár kétszer any-  
nyi nézeteltéréssel. Inkább kétannyi nézeteltéréssel 
küszködnénk és bajlódnánk azért, hogy tegyük félre a 
nézeteltéréseket és fogjunk össze a közös harcban az 
imperializmus, a népek ellenségeivel szemben.” Abból 
indul ki, hogy figyelm esen hallgassuk m eg egym ást és 
kölcsönösen törekedjünk egym ás helyzetének m inél jobb 
m egértésére.

Mélységes tisztelettel szól a dolgozókhoz, munkatár�
saihoz, vagy a parasztembérekhez, s megköszöni nekik, 
amit a közös ügyért tettek. Azokhoz szól, akik között 
nevelkedett, akik a mozgalomba, a pártba „küldték”. 
Politikusként, vezetőként, államférfiként is megőrizte 
munkásmivoltát, mindig tudja, mi fáj a „gyalogosok�
nak”, ahogy ő mondja, tudni kell, mit hogyan fogadnak 
el, és mit utasítanak el.

A  KELETI VÉGEKEN
zeretek olyan  

postás dolgo�
zókkal ta lá l�
kozni é s  be�
szélgetni, akik  
m essze vidé�
ken, kis köz�
ségekben á ll�
nak helyt a 
lakosság érde�
kében. Ezúttal 

a debreceni járási szakszer�
vezeti bizottsághoz tartozó 
kishivatalokba kopogtattam  
be, Makó Alberttel, a debre�
ceni területi szakszervezeti ta�
nács titkárával.

Létavértesen, Kovács Sán�
dor hivatalvezetővel, egyben 
főpénztárossal, Móka Margit 
hírlapfelelőssel, a jszb ifjúsági 
és nőfelelősével beszélgettem . 
A  harmadosztályú hivatalban  
17- en dolgoznak. Nem régiben  
ugyanis összevontak két k is�
községet, így a postákat is. 
Forgalmuk átlagosan havi 10 
millió. Először a női munka 
felől érdeklődöm.

Feloszlott egy brigád 
— észre sem vették

— Hát ez nehéz ügy! Én 
nem tudok munkám m iatt e l�
jutni a járás többi hivatalába. 
Meg aztán, a szakszervezet e l�
nökségének nőhatározatáról 
annyit: mindenki örömére
szolgált, hogy tavaly óta, szak -  
szervezetünk kezdem ényezé�
sére a kishivatalokat vasárnap  
zárva tarthatjuk. Több a sza�
bad idő. mi asszonyok a csa�
láddal is jobban tudunk fog�
lalkozni. No, meg a fiatalok is 
jobban tudnak tanulni, többet 
szórakozni. Ez utóbbi sem le �
becsülendő. Sajnos, távbeszélő -  
központunkban szolgálatot 
kell tartani, mert az előfize�

tők reklam áltak, mondván; 
szükségük van vasárnap is a 
telefonra. Majd az autom ati-  
záció idővel ezt is  megoldja. 
Még a  segélykérő telefonok  
sem  igen használhatók köz�
pont nélkül. Egy régi LB— 
100- as típusú készülékünk  
van — mondja Móka Margit. 
De halljuk a hivatalvezetőt is.

—  A két hivatal egyesítése  
az elm últ hónapokban nagy 
gondot jelentett. Kézbesítői 
létszám hiányunk is volt. Hogy 
van - e  szocialista brigád? 
Volt.

— Hogyhogy volt?
— Észre sem  vettük, hogy 

az „Irinyi János” okleveles 
kézbesítő szocialista brigád 
feloszlott. Mondom, nagyon el 
voltunk foglalva . . .

Az, persze, fe l sem  merült, 
hogy éppen a nagy gond köze�
pette leüljenek a szocialista  
brigád még m eglévő tagjaival, 
és kérjék segítségüket. Való�
színű, hogy ez volt a döntő 
momentum, am iért a  brigád 
feloszlott. M egjegyzem : a hi�
vatalra ráférne a korszerűsí�
t é s . . .

„Vasárnapra is 
van már programunk..."

M onostorpályiban viszont 
három éve adták át a takaros 
kis hivatalt. Ügy néz ki, m int�
ha tegnap készült volna el az 
épület, vigyáznak rá. Hegyi 
Lajosné hivatalvezetővel, Nagy 
Lajos kézbesítővel, aki 15 éve  
járja a községet, találkoztunk. 
A m ásodosztályú h ivatal két

kézbesítőjének 22 kilom éter 
bel-  és 18 kilom éter külterüle�
tet kell naponta bejárniok. 
Forgalmuk havi átlagban  
több, m int m ásfél m illió fo�
rint.

— Zeller - falu a miénk! A 
tsz - ben és a háztájikban ezt 
term elik általában. Mondják, 
hogy kedvező a talaj és az ég�
hajlat itt a zellerterm esztésre. 
Ilyenkor mindenki kint van a 
földeken, s dologidőben csök�
ken a forgalmunk is — mond�
ja Hegyi Lajosné. — Például 
a hírlapforgalmunk is megérzi 
ezt. Éppen ma kaptam meg a 
m eghívót a jszb - től, a május 
20- i szakszervezeti taggyűlés, 
re. Elmegyek.

— A vasárnapi zárvatartás? 
N em  lehet szavakban k ifejez�
ni a hálát a szakszervezet felé. 
Most már tudunk programot 
csinálni a családban. Voltunk  
Debrecenben, a színházban, az 
állatkertben és Budapesten is. 
Nem, a jszb nem  szervezett 
külön kirándulást, pedig jó 
lenne.

Rosszért — még rosszabbat
Hajdűbagos hivatalvezetője  

Szegény Sándorné, vidám  kis 
asszonyka. M indenki ismeri, ő 
úgyszintén. Ott született. A 
legutóbbi szem le után, csupán 
hármas m inősítést értek el. 
De úgy látszik  nem vette a szí�
vére. D icsekszik két k is gyer�
mekével.

— Szeretnék az idén a csa�
láddal együtt üdülni menni, 
szakszervezeti beutalóval.

Még nem adtam be az igénye�
met, de holnap elküldöm  a  
jszb - nek. Lassan egy éve, 
hogy a  vasárnap a miénk. 
Nem, nem  voltunk még sehol, 
lefoglal a  két gyermek, vi�
szont az ebéd időben elkészül 
—'férjem  örömére. Hogy ki a 
bizalmi? Jaj, nem  is tudom.

—  Én sem  ism erem  — szól 
közbe Csorvási Imréné távbe�
szélőkezelő.

Ezután valóságos Ki m it tud -  
vetélkedő alakul ki, míg vé�
gül is kiderül, hogy Vida Jó-  
zsefné a bizalmi.

— Panaszok? M it mondjak, 
akad. Például beküldtem  az 
igazgatóság gazdasági hivata�
lába egy rossz széket, meg 
m érleget cserére, rosszabbakat 
küldtek vissza. Itt helyben pe�
dig nem  lehet m egcsináltatni, 
nincs hozzá kisiparos.

Túlkapások...

Egy útelágazás csúcsán, csi�
nos rózsakert mögött, egy fe l -  

í tűnőén szép postába ütköztünk  
Sárándon. Torna Lajosné h i�
vatalvezető és helyettese, Ke�
néz Ferencné éppen ügyfelek�
kel foglalkoztak. Megvártuk, 
m íg végeznek. Ez a találkozás 
azért is érdekes, m ert néhány  
nappal ezelőtt a területi szak -  
szervezeti tanács titkára lev e�
let kapott a hivatalvezetőtől, 
am elyben szóvá tette, hogy az 
egyik igazgatósági előadó meg 
akarja vele  fizettetni a pihenő�
szoba időközönkénti igénybe�
vételét. Igazságtalannak tar�

totta ezt, m ivel csak rossz idő�
ben, vagy ha késő estig húzó�
dik el munkája, alszik a szo�
bában Torna Lajosné. Az ügy 
az igazgatóság vezetője elé k e�
rült, végül az előadó túlkapá�
sát helyrehozták. Igen ám, de 
ez az ügy hónapokig húzódott, 
s á  hivatalvezető nőnek jó n é�
hány álm atlan éjszakát oko�
zott. Vajon, ha ilyen állapot�
ban hibát követne el, vagy 
pénztárhiány keletkezne, ki 
lenne a felelős. Nem az előadó, 
az b iz to s. . .  Átlagosan 2 m il�
liós forgalmuk van havonta, s 
am i figyelem re m éltó: a  leg �
utóbbi szem le eredm ényeként, 
a korábbi hárm as helyett n é�
gyes m inősítést kapott a h iva�
tal, s mi több, most m ájus 1. 
előtt, K iváló dolgozó kitünte�
tést is kapott Tománé. Nagyon 
szép a hivatal, pedig azt is n é�
hány éve adták át. A  pihenő�
szoba is csinosan berendezett, 
látszik  rajta az asszonykéz. A 
kitüntetés jó helyre került.

Panaszmentes munka

— Fatom yos falunkról va�
gyunk nevezetesek. Itt, itt tes�
sék kinézni az ablakon — in�
vitál Duboczki József né hiva�
talvezető Miképércsen. Való�
ban a tem plom  román stílusú, 
tornya fazsindelyes. Egyéb�
ként az egész környék a köz�
ségek házai magukon viselik  a 
román stílust. A Román Nép -  
köztársaság határa ugyanis 
néhány kilométer. Női hivatal 
a mikepércsi. ím e a bizonyság:

Deczki Józsefné egyesített fe l�
vevő, Drakanti Sándorné és 
Székely Jánosné kézbesítő. Jól 
is dolgoznak, hiszen 1966 óta 
folyam atosan a négyes m inősí�
tést kapják a szem lék után. 
Évek óta üres a panaszkönyv.

— Na, na, azért el ne kia�
báljuk ezt. Egyébként jól m eg�
vagyunk így együtt, szeretjük  
a munkánkat.

M egkerestük Debrecenben  
Dedinszky Lászlónét, a  jszb  
titkárát, hogy m eghallgassuk  
a vélem ényét.

— K ét évtizede, hogy szak -  
szervezeti munkát végzek, de 
higgye el, egyre nehezebb. 
Hogy m iért? A közelm últban  
nagyon m egnövekedett a járás 
területe és nekem  egyre nehe�
zebb az 54 hivatalban. 330 dol�
gozóval tartani az élő kapcso�
latot. 18 bizalm ink van a já�
rásban, de a lelkesedés bizony 
nem  m indegyiknél tapasztal�
ható. Ennek ellenére a szerve�
zettségünk 90 százalékon fe �
lüli.

Ezeket a tényeket, mármint 
a jszb - titkár helyhez kötöttsé�
gét term észetesen figyelem be  
kell venni, de azt is, hogy a 
szervezett dolgozók a jelen le�
ginél többet várnak a válasz�
tott szakszervezeti tisztségvi�
selőktől. Olyan érzésem  van  
éppen ezért, hogy tulajdon�
képpen nem  a tisztségviselők  
felelősek azért, hogy egy ilyen  
nagy járásban nem foglalko�
zik kellően a szakszervezet az 
emberek gondjaival, problé�
máival. Segíteni kell őket ta�
náccsal, jó szóval. Lelkes é s  
örömet okozó szakszervezeti 
munkásnak lenni, de ehhez 
programot, célt kell kitűzni, s 
ez adott szakszervezetünk IX. 
kongresszusa határozatából.

Bérces György
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A lakáskölcsön krónikája
Ercsényi Lajossal, a Vezér�

igazgatóság szociális ügyosztá -  t 
lyának vezetőiével beszélget-  í 
tem  a Lakáskölcsön- akcióról.

— Az akció alapjait az a 1 
Pénzügy - , Építés -  és Város-  1 
fejlesztési, valam int Munka-  1 
ügyi M inisztérium által k i-  : 
adott közös rendelkezés rakta j 
le, s am elynek következtében J 
lehetővé vált a fokozottabb 
tám ogatás a posta vállalati 1 
társas-  vagy családiház- építők  
részére. A Vezérigazgatóság és ' 
a postaszervek kaptak a lehe -  ' 
tőségen, hiszen bőven akadt ' 
olyan, akinek nem volt m eg -  1 
felelő  lakása, s akinek éppen
a „huszonnegyedik órában” je -  : 
lent meg a mentő angyal, s ra -  l 
gadta ki az albérleti uzsorások i 
karmai közül. — Az ügyosz -  i 
tályvezető fellapoz egy Pos -  1 
taügyi Értesítőt. — Már 1969-  
ben kidolgoztuk a saját ren -  ■ 
delkezéseinket. A nyereségből 
képzett úgynevezett „F” (fej -  : 
lesztési) alapból és az „R” 
(részesedési) alapból biztosí�
tottunk lakásépítés (- vásárlás) 
tám ogatására évenként jelen�
tős összeget.

— Milyen feltételek mellett?
— A  kedvezm ényes lakás -  

építési kölcsönnel elsősorban 
m unkaerőhelyzetünket k íván�
juk megszilárdítani. Azokat 
juttattuk és juttatjuk lakás�
hoz, akik élethivatásuknak  
választották a postát és törzs�
gárdánk tagjai. M inimálisan 3 
éves postai m unkaviszonyt 
kell igazolni. Szociális szem �
pontból nagy szerepet kap a 
család, vagyis a  gyermekek  
száma. Lényeges, hogy az 
igénylő m ennyi m egtakarított 
pénzzel rendelkezik, m ennyi�
v e l járul hozzá az építés költ�
ségeihez.

— Nincs itt valami ellent�
mondás? Hiszen a nagy lét�
számú családok, vagy éppen 
az albérleti uzsorát nyögök 
tudnak a legkevesebbet félre�
tenni.

— Vizsgáltuk e szem pontból 
is a  helyzetet. A kölcsönre 
leginkább „igényjogosultak” 
nagyobb része előterem tette, 
igaz sok esetben kem ény ál�
dozatvállalással, az „induló” 
pénzösszeget.

— Igen, sokan vallották be, 
hogy még az éjszakai doboz�
ragasztást vagy egyéb plusz 
munkát is vállalták. Mennyi a 
kamatmentes kölcsön?

— Általában 120 ezer forint, 
am it a posta 25 évre ad.,Ehhez 
m ég OTP - kölcsönt is felvesz�
nek. A fennm aradó hányadra 
a lakásár szociálpolitikai ked�
vezm ényekkel csökkentett ősz -  
szegének 15 százaléka szüksé�
ges. A részesedési alapból — a 
gyerm ekek szám ától függően  
— az előtakarékosság megelő - . 
legezésére m axim álisan 15—25 
ezer forintot kannak az igény�
lők  szintén kam atm entesen. 
Ezt általában azok kapják, 
akiknek anyagi é s  szociális 
helyzete m iatt a  belépéshez 
szükséges előtakarékossági ösz -  
szeg hiányzik.

— Folyam atosan növekedett 
a  két kölcsön. 1969- ben az „F” 
összege 20,5, 1970- ben csaknem  
34 és 1971- ben 35 m illió fo�
rint. Az „R” kölcsönöké pedig 
1969- ben valam ivel több mint 
fél. 1970- ben több m int m ás�
fél és 1971- ben elérte a 2 m il�
liót.

— Hány család vehette 
igénybe?

— Az évek sorrendjében az 
„F” kölcsönt 256, 403. 358, az 
„R” kölcsönt pedig 35. 107,; 83 
dolgozó.

— Mi várható ez évben?
— 36—37 m illió áll rendel�

kezésre a lakástej lesztési alap�
ból, m íg 2 m illió  az „R” alap�
ból a lakásépítés tám ogatásá�
ra. Meg kell jegyeznem : ez
összegből kell térítenünk az 
OTP kezelési, a  közm űfejlesz�

t é s i  költséget és a generál�
szervezői díjat Ezen túl fel 
kell szabadítani egy - két postás 
lakását üzemi célra. A csere�
lakásért járó térítést szintén  
a fenti összegből kell kiszakí�
tanunk. M indezen gondokat 
megoldva, még így is több dol�
gozónak tudunk kölcsönt adni, 
m int az előző években.

— Mennyi jut az összegből 
vidékre?

— A szakszervezettel közö�
sen mértük fel az igényeket és 
egyetértésben osztottuk el az 
alapokat. Például a Budapest-  
vidéki Postaigazgatóság terü�
letén 2 m illió. Debrecenben, 
Miskolcon. Pécsett. Szegeden 
és Sopronban 1.9 m illió forint 
áll az igényjogosultak rendel�
kezésére.

— Hol kedvezőbbek az épí�
tés feltételei, Budapesten vagy
vidéken?

— Vidéken! Ott általában  
jobban rendelkezésre áll telek, 
tervező, kivitelező. Sőt a  v i�
dékiek akkor kérik a kölcsönt, 
amikor összegyűlt a 70 ezer 
forint. A fővárosban bátrab�
ban vágnak neki dolgozóink. 
Talán azért, mert szorongatot-  
tabb a helyzetük.

S z á m  s z e r i n t  p e r s z e  a  f ő v á �
r o s b a n  é p ü l  a l e g t ö b b  la k á s ,  
é s  m in t t a p a s z t a l t a m ,  i g e n �
c s a k  „ f l o t t u l ” k e r ü l n e k  t e t ő  
alá .

— Igen — válaszolja Ercsé�
nyi Lajos. — Például a Táro�
gató és Élőpatak úti társas�
házzal szinte sem m i problé�
mánk nem volt. Terv szerint 
készültek el. De ellenpéldát is 
tudok mondani: vannak olya�
nok, akik m ég 1969- ben kér�
ték a kölcsönt és máig sem  
indult meg az építkezés.

— Hányán költöztek köl�
csönnel épített lakásba?

— Az egész ország területén  
m integy 430- ar. társas-  és en�
nél valam ivel többen családi 
házba.

— Hol folyik nagyobb épít�
kezés? Milyen tervek kovácso-  
lódnak?

— Budapesten, a XIV. kerü�
letben 1972—76 között épül fel

a tervek szerint folyamatosan  
egy háromezer lakásos ifjúsági 
lakótelep. A posta 50 lakással 
érdekelt ott. Társadalmi szer�
ződést kötöttünk az építőkkel, 
s így munkagépeket, távbeszé�
lő - vezetékeket bocsátunk ren�
delkezésükre. Ezenkívül az 
UVATERV- vel is van egy kö�
zös elképzelésünk. Egy ezer�
ötszáz lakásos lakótelepen 50 
postai lakást kapnánk. Term é�
szetesen a legrövidebb időn 
belül szeretnénk befejezni az 
elakadt építkezéseket is.

— S az Igények?
— Sajnos azok m eghaladják  

a lehetőségeket. 454 jogos ké�
relem  futott be 45 m illió ösz -  
szegre. Ezzel szemben, mint 
ahogy em lítettem , csak 36 m il�
lió forintunk van. A lapos m ér�
legelésre van szükség! Az 
igazságos döntés m eghozatalá�
nál oroszlánrésze van elsősor�
ban a szakszervezetnek. Ter�
m észetesen minden jogos ké�
rést kielégítünk, csak ném i 
időelcsúszással. Az akció az 
elkövetkezendő években, ha 
lehet, még nagyobb intenzitás�
sal folytatódik — fejezte be a 
beszélgetést Ercsényi Lajos.

S hogy minden olyan postás 
dolgozó, aki igénybe akarja 
venni a kölcsönt, tisztában le �
gyen a feltételekkel, cikkünk  
m ellékleteként adunk tájékoz�
tatást. (marton)

Ki, hogyan fu th at kölcsönhöz?

Az a postás dolgozó, aki az előírt feltételekkel rendelke�
zik, a posta lakásépítési alapjából 100 000—120 000 forint,, a ré�

szesedési alapjából 15 000—25 000 forint kam atm entes kölcsönt 
kérhet. A lakásépítés tám ogatására szolgáló összegből csak új 
lakás építését, vagy vásárlását lehet támogatni. Lakások fe l�
újításához vagy m űszaki megosztáshoz, épületek átalakításá�
hoz: hétvégi házak, nyaralók építéséhez kölcsön nem folyó�
sítható. Cél: a kölcsön igénybevételével új lakás jöjjön létre. 
A kölcsönt 25 év alatt, a részesedési alapból nyújtott kölcsönt 
5 év alatt kell visszafizetni.

Az igénylés módja: a helyi vezetőnek írásban elkészített 
kérelm et kell átadni, m elyben a kérelm ező indokolja a köl�
csön felvételének célját, szükségességét, s m ellékeli azt a  ki�
töltött kérdőívet, am ely a lakásépítési alapból igényelt kölcsön  
elbírálásához szükséges. A kérdőíven szerepel, hogy az építte�
tő hol, m ilyen lakás (társas- , OTP- , családi ház stb.) létesítésé�
hez kéri a postai tám ogatást, am it az OTP- től, a  tanácstól 
kapott értesítéssel, építési engedéllyel kell igazolni! Lakásépí�
tési tám ogatást kap az a dolgozó, aki az előírt feltételek m el�
lett a kölcsönt a tárgyévben felhasználja.

A postaszervek egyébként az összesítőben csak azt az igény�
lőt szerepeltethetik, akinek a kölcsönben való részesítését a 
helyi szakvezető és m ozgalmi szervek (párt, KISZ, szakszerve�
zet) is javasolják.

Minthogy az éves keretösszegek szétosztása az év első ne�
gyedében megtörténik, a közben jelentkező igények kielégíté�
sére csak akkor van lehetőség, ha valam elyik középfokú pos�
taszerv a dolgozók részére biztosított keretet nem tudja fe l�
használni, vagy a különböző tervezett szerződéskötések közül 
valam elyik m eghiúsul.

MILLIÓKAT FIZET 
AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ

H a r m i n t o n  i n n e n

Tanulnak, dolgoznak
...... tovább kell szélesíteni a kollek�
tív verseny alapját képező egyéni 
munkaversenyt...” (A IX. kong�
resszus határozatából.)

Megtörtént a nagy esem ény, a m egtisztel�
tető Kiváló igazgatóság cím  hirdeti, hogy a 
Rádió-  és Televízióm űszaki Igazgatóság dol�
gozói külön - külön és együttesen ugyancsak 
kitettek magukért. Amikor több mint egy 
esztendővel ezelőtt „megcélozták” a magas 
kitüntetést, nem alaptalanul reménykedtek.
A helytállásban ugyancsak kitettek magukért 
a fiatalok. Ez érthető is, hiszen a dolgozóknak 
közel a fe le  a fiatal korosztályba tartozik. 
Szám ítottak rájuk. Nézzük meg, hogy miben.

— Elsősorban abban, hogy pontosan m eg�
fogalmazott célokat tűztünk eléjük — állítja  
Hosszú Lajos, a szakszervezeti tanács tagja. 
— Nálunk gyökere van a szocialista brigád�
mozgalomnak, de úgy gondoltuk, helyes, ha 
az egyéni tehetségek kibontakozását is e lő �
segítjük. Ezért hirdettük meg a K iváló ifjú  
szakmunkás, a Szakma ifjú m estere, valam int 
a K iváló mérnök mozgalmat. Amikor a felh í�
vást az ifjú munkások kézbe kapták, közel 
130- an neveztek be.

Vették az akadályt

A K iváló ifjú  szakmunkás cím et 17 - en sze�
rezték meg. Az oklevél m ellé Sipos István 
Kékes tv, Gejsz József Sopron tv 700 forintot 
kaptak. Lengyel János Balatonszabadi, Hiti 
Miklós Lakihegy, Simándi László és Szabó 
Róbert Pécs tv, Nagy Károly Bp. Mikro, Hor�
váth Imre Győr Mikro, Szabó Dezső Martfű, 
valam ennyien 500 forint jutalomban része�
sültek. Papp László Lakihegy, Várszegi Mik�
lós Cegléd, Mogyoródi András és Csősz Már�
ton, valam int Katagán Ádám Seregélyes, Dal-  
los Lajos BMK, Baráth Gábor és Marday Al�
fonz Bp. zavarvizsgálók szintén 500 forint ju�
talm at tettek zsebre.

A  Szakma ifjú  m estere feltételeit a döntőn 
14- en teljesítették. Kosik János Kékes tv, Fü-  
löp József Szentes tv  és Rábay Péter Szolnok  
az oklevélhez fejenként 700 forintot kaptak. 
Suszter András M iskolc tv, Kiss Lajos Szentes 
tv, Fejes Tibor Bp. Mikro, Horváth Tamás 
Sopron tv dolgozói pedig 600 forint jutalom �
ban részesült. Rockenbauer Gábor Székesfe�
hérvár, Pásztor János Pécs tv, Suhai István 
BMK, Tóth István BMK, Weiszhaupt István 
Cegléd, Szabó Gyula Tokaj tv, Takács János 
Bp. zavarelhárítás, az ok levéllel együtt aSí’öOO 
forintos jutalm at kapták.

A K iváló ifjú mérnök cím  megszerzésére 
11 - en küldték m eg nevezési lapjukat. E ver�
senyformában a feltételek eltértek az előbbi 
két formától. Itt azok számára nyílott bizo�
nyítási lehetőség, akik felsőfokú iskolai vég�
zettséggel rendelkeznek. A nagy számú je�
lentkezés láttán m űszaki napokat rendeztek  
a Technika Házában és ott a pályázatra be�
érkezett m unkákat kiállították. A  szakzsüri 
szigorú feltételeket támasztott. A benevezet�
tek magas fokú, igényes felkészültsége tanú�
sítja, hogy a K iváló ifjú mérnök cím et hár -  , 
man vették át: Dernáth László, Nagy Gábor 
és Parrag György. A K iváló ifjú  szaktechni-

Az Á llam i Biztosító sajtó -  
tájékoztatóján hallottuk: a  la �
kások 58 százalékát biztosítot�
ták, s  kétm illió 800 ezer em �
ber kötött életbiztosítást. A  
legnépszerűbb biztosítási for�
ma a CSÉB (Csoportos Élet.-  
és Balesetbiztosítás), am elyet 
tavaly csaknem 2,5 m illió  dol�
gozó kötött meg. E biztosítás 
alapján 1971- ben 214 m illió  
forintot fizetett ki a  biztosí�
tó. A  CSÉB- csoportok 100 m il�
lió  forintos szociális alap fö�
lött rendelkeznek, am elyből 
házasság, szülés, vagy hosz -  
szan tartó betegség esetén fo�
lyósítanak segélyt a tagoknak, 
de szervezik a  kulturális é s  a 
Sportrendezvényekre a látoga�
tásokat, sót az üdülést is.

A szakszervezeti bizottságok  
védnökséget vállaltak a  CSEB-  
csoportok felett, de több he�
lyen  e  védnökség form álissá  
vált. Többet kell törődni ezek�
kel a csoportokkal!

Tavaly 275 ezer baleset miatt 
194 m illió  forintot fizetett ki 
a biztosítottaknak az Á llam i 
Biztosító. A  legtöbb baleset a 
m unkahelyeken történt, de 
nőtt a  közlekedések áldozatai�
nak szám a is.

Felhívták a figyelm et arra, 
hogy a lakásépítési program  
egyre nagyobb ütemű lépcső�
zetes végrehajtása során nö�
vekszik az új otthonok bizto�
sításának aránya is. Több 
biztosítást összevontak, hogy 
egyszerűbb legyen a lebonyo�
lítás. (B—)

kus oklevelét Lévai László és Világos Gyula 
kapták. Természetes, hogy a pályamunkák  
értékének m egfelelő anyagi elism erés náluk 
sem maradt el. Ezt az igazgatóság vezetői 
megtoldották még azzal, hogy mind a , har�
minchat becsülettel helytálló ifjúmunkás há�
rom nap jutalomszabadságban részesült.

A verseny szerves része

A fiatalok versenye szervesen kapcsolódik 
a szocialista brígádmozgalomhoz, s valam eny -  
nyi tagja a szocialista kollektíváknak. Oly�
annyira, hogy a 80 brigádban a dolgozóknak 
csaknem kétharmada tömörül, s közöttük is 
legalább 50 százalékban érdekeltek a fiata�
lok. A verseny kiírásakor a követelm ényeket 
egybehangolták az élüzem - feltételekkel, s ez 
serkentőleg hatott a munkára. Ennek szol�
gálatába állították az újításokat és ésszerűsí�
téseket is. A végső értékelési sorrendben az 
első helyen a M ikrohullámú Átjátszás Bp. 
dolgozói végeztek és 345 pontot gyűjtöttek. 
Őket követték a ceglédiek a m ásodik helyen, 

örvendetes, hogy az újítók között ugyancsak  
ott találhatók az ifik. Például Cegléden Sza�
bó József kiváló újító a  balesetelhárításra  
dolgozott ki új módszert. A M echanikai 
Üzem ben pedig Hán János, Kovács József, 
András Lajos és Mliner Gábor az antenna pa�
nelkábelek csatlakozása korszerű k ivitele�
zését oldotta meg.

Munkavédelem

A m unkaverseny eredm ényeinek értékét nö�
veli, ha azzal egyidőben fokozottan vigyáz�
nak a dolgozók testi épségére. Noha veszélyes 
m unkahelyről lévén szó, a számok önmagu�
kért beszélnek. Például 1969- ben 12- en sérül�
tek meg és a munkából kiesett napok száma 
173 volt. A következő évben már csak két 
sérülés adódott, s a k iesett munkanapok szá�
ma mindössze 14 volt. Igaz, hogy ekkor sú�
lyosbította a helyzetet egy áramütéses halá�
los végű baleset. Az elm últ évben már négy 
sérülés következm énye 129 k iesett m unka�
nap.

Tanulási láz

Közismert, hogy az igazgatóság dolgozóinak 
többsége középiskolai vagy magasabb végzett�
séggel rendelkezik, ennek ellenére nagy a ta�
nulási vágy. Néhány jellem ző adat: középis�
kolába 35 - en villam osm érnöki karra 11- en, 
M arxista—Leninista Esti Egyetemre : 31- en, 
egyéb szakm ai és politikai iskolákra több 
mint háromszázan járnak. A lig hogy befeje�
ződik az egyik szakmai továbbképző, máris 
követi a másik. Végső soron közel 900 em �
ber tanul valam ilyen formában, s ez bizony 
nem kis szám.

így  válik  tehát valóra a m indennapok gya�
korlatában a IX. kongresszus határozata, 
am elyből mottóként az elején idéztünk. Ezek 
után világosan látható: nem véletlenül kapta 
meg a Rádió -  és Televízióm űszaki Igazgatóság 
a K iváló igazgatóság kitüntetést.

Abrankó Endre

TAPASZTALATCSERE 
-  JÓ  BARÁTOKKAL

Felszabadítás I—V. rész

I
A szovjet film hőskölteménynek illik be, a felszabadí�
tás hőskölleményének. Voltak más hasonló témájú, 
egyéb nemzetiségű filmek, de monumentalitásában ez a 
mű felülmúlja mindegyiket. A főrendező Jurij Ozerov 
és a szereplők kitettek magukért. A nemzetközi kritika 
nagy elismeréssel nyilatkozik a filmről. Az öt rész egy-  
egy nagy periódusa a Nagy Honvédő Háborúnak, amely 
reálisan tárja elénk a fasizmus elleni döntő csapásokat. 
Először a fasiszták sztálingrádi győzelmét, amely rövid 
ideig tartott, mert a nagy csata végülis azzal végződött, 
hogy 1943. február 2- án a bekerített náci hadsereg Sztá�
lingrádnál letette a fegyvert. Aztán jöttek az újabb 
nagy csaták és győzelmek Voronyezsnél, Szmolenszk-  
nél, Dnyepernél. Látjuk a „nagyokat”, Sztálint, Chur-  
chillt, Roosevellet tárgyalni a második frontról. S 1945. 
május 2- án, 15 órakor a berlini fasiszta helyőrséget le�
verték, s 1945. május 8- án 23 óra 1 perckor az európai 
hadszíntéren megszűnt minden ellenségeskedés.

N DK - beli postások 18 tagú 
csoportja érkezett két hétre 
hozzánk, a két ország postás 
üdülő - csereakciója Ígéretében. 
A csoport vezetőjével és he�
lyettesével, Rosa Pobbiggál, az 
NDK Postaügyi M inisztériu�
m ának osztályvezetőjével, 
Henni Hermannal, a Berlini 
Központi Postahivatal osztály -  
vezetőjével, Helmuth Zimm-  
lerrel, az NDK postaügyi m i�
niszterének szem élyi referen�
sével, és Elfriede Schapperrel, 
a berlini Központi Postahiva�
tal szakszervezeti bizottság 
tagjával beszélgettünk — rö�
viden — magyarországi é lm é�
nyeikről és részletesebben a 
ném et postások életéről, és  
szakszervezetük munkájáról.

Ahogy ez már a Magyaror�
szágot, Budapestet é s  a Ba�
latont meglátó külföldieknél 
lenni szokott: m egelégedéssel 
nyilatkoztak.

Az NDK - ban, az FDGB —  a 
mi SZOT- unknak m egfelelő  
központi szervezet — nemcsak  
összefogja, irányítja a szak�
mai szakszervezeteket, de az 
ő kezében vannak közvetlenül 
és központosítva az összes| 
szakszervezeti intézm ények, 
üdülők, m űvelődési házak  
stb. így  például a postások, ha 
üdülni akarnak, vagy vendég�
szobát igényelnek valahol, eb�
ből a központi keretből kap�
hatnak.

A beszélgetésünk nyomán 
általában az a benyomás, hogy 
centralizáltabb, központosítot-  
tabb a  szakszervezeti élet, 
m int nálunk. A z üzemekben  
is úgy fest a kép, hogy a 
szakszervezeti szervek java�
solnak, segítik  a vezetés m un�
káját, általában azokkal a  szo�
ciá lis kérdésekkel foglalkoz�
nak, am ivel a mi szakszerve�
zeteink — tehát a  bérkérdé�
sektől a gyerm ekellátásig m in�
dennel — de nem  közvetlenül 
intézik az ügyeket, hanem  a 
hivatal vezetőinek tesznek ja�
vaslatokat és onnan kérik az 
elintézést.

Érdekes módon ugyanez vo�
natkozik a munkaversenyre, a 
hivatal m unkájának segítésére. 
Ü gy szervezik például a szo�
cialista brigádmozgalmat, hogy 
beszélnek a dolgozókkal, m oz�
gósítják őket a h ivatal fe l�
adatainak végrehajtására. De 
a m unkaversenyt a h ivatalve�
zetők irányítják. Olyan fo�
galmak, m int a szocialista bri�
gádok választott vezetői, ná�
luk ism eretlenek. A jutalm ak  
szétosztása is ebben a rend�
szerben törtéénik. A  rendelke�
zésre álló  pénz m integy nyolc�
van százalékát év  végi juta�
lom  form ájában osztják ki,
húsz százalékával pedig az
év  közi kiugró teljesítm énye�
ket premizálják. Hasonlóan a 
mi rendszerünkhöz, a hivatali 
vezetők, a  szakszervezeti tit�

károkkal és párttitkárokkal 
együtt beszélik meg ezeket 
a dolgokat, de mind a ver�
seny gyakorlati vezetése és 
irányítása, mind az értéke�
lés és a jutalmazás, egyértel— 
műén a hivatal ügye.

Sok a hasonlóság a külön�
böző teljesítm ények elism eré�
sében. Bár náluk nincs bronz- , 
ezüst - , aranyfokozat, csak egy�
féle szocialista brigádjelvény, 
de ez különböző szintekről 
kapható. Más, ha a h ivatal ad�
ja a brigádjelvényt, más, ha 
az igazgatóság, más, ha az 
országos szervek. A  fokozatos�
ságot, az értéket itt az okleve�
let aláíró, az adományozó „hi�
vatali státusza” jelenti. U gyan�
csak ism eretes náluk a tízéves, 
tizenöt éves stb. jubileum os 
elism erés, ahogy mi mond�
juk, a  törzsgárda - jelvény fo�
galma.

E kölcsönös cseréknek, azon 
túl, hogy jól m egérdem elt 
pihenést és hasznos úti élm é�
nyeket kapnak a tagok, nagy 
eredm énye az ismerkedés, a 
barátkozás, s annak a m egta�
nulása, am it a másik ország�
ban jobban csinálnak. Bizo�
nyos, hogy a most idelátogató  
N D K - beli csoport hazatérve, 
elm ondja, am it itt I jónak, he�
lyesnek talált, s valahányszor 
külföldről visszatér egy - egy  
küldöttség, mi is m indig hal�
lunk valam i újat, érdekeset, 
m egvalósíthatók (faludi)
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A CSALÁDVÉDELEM

Májusban a Központi V eze�
tőség Nőbizottsága és a  terü�
leti szakszervezeti tanácsok  
nőfelelősei m egvitatták az 
anya -  é s  csecsem ővédelem  
h ely zeté i Volt m iről szólni, 
mert előzőleg összegyűjtötték  
a  dolgozók vélem ényét é s  ja�
vaslatait, a  jelenleg érvényben  
lévő  társadalom biztosítási jog�
szabályok esetleges módosítá�
sára vonatkozóan. Á ltalános 
tapasztalat: a dolgozók érzik  
és pozitívan értékelik, hogy 
hazánkban az anya -  és cse�
csem ővédelem  egyre korszerű�
södő formában fejlődik. A tár�
sadalom biztosítás területén  
m esszem enően érvényesül az 
eltérő testi adottság és anyai 
hivatás védelm e. Bizonyítja

ezt például a terhesnő- gondo-  
zás széles körű kiterjesztése, a 
védőnői és gyermekorvosi há�
lózat szervezettsége és a gyer�
mekgondozási segély.

Felvetődött azonban, hogy 
egyes esetekben a dolgozó nő 
csak a sajtó, rádió közbenjárá�
sára tud érvényt szerezni jo�
gainak, pedig a kedvezménye�
ket nem a vállalatok ügyinté�
zői adják, hanem szocialista 
államunk. Azok biztosítása 
nem jóindulat kérdése, ha�
nem kötelesség. Az egészség-  
ügyi felvilágosítás, a családter�
vezés ne legyen, úgynevezett 
,.kényes kéraás”, a sajtó, a rá�
dió és a telefondoktor- szolgá�
lat is segítse e fontos munkát.

Tudjuk, gyakran nem hasz�

náljuk ki lehetőségeinket, pe�
dig akad jó néhány olyan te �
rület, ahol részben központi, 
részben helyi összefogással, v i�
szonylag rövid idő alatt szá�
m ottevő eredm ényeket lehet 
elérni. Ilyen a többi között a 
családtervezés, a  gyerm ekin�
tézm ények bővítése stb.

A  nőbizottság szerint fon�
tos a  családi életre való neve�
lés, az egészségügyi kultúra 
színvonalának em elése. A  je�
len leg rendelkezésre álló esz�
közök felhasználása közül, e l�
sősorban az iskolai nevelésben  
kell elérni eredm ényeket —  
term észetesen a pedagóguso�
kat is fel kell készíteni erre a 
munkára.

A tizenharmadik hónap és a tanulás
Érdekes dolog férfinak v é �

gigülnie egy nőértekezletet. A  
fővárosi nőfelelösök idei m áso�
d ik  találkozóján tehát 19:1 
volt az  arány, a  nők javára. 
A z az egy — a riporter, aki az 
alábbiakban ad szám ot benyo�
másairól.

A z összejövetelen először ar�
ról esett sző, hogy a szakszer�
vezet központi vezetősége 
m árcius végén m egtárgyalta az 
utóbbi m ásfél év  „nőmunká�
ját”, s  az egyenjogúság reali�
zálására gyakorlati célt tűzött 
ki: a tanulást.

— Igen — mondotta Mada�
rász Istvánná dr, a budapesti 
csoport nőbizottságának elnöke 
—, a káder - utánpótlási terv�
ben újabban szerepelnek a nők. 
Aztán, am ikor eljön az ideje, 
„Ez a  nő m ég szülhet!” — fel�
kiáltással az adott helyre 
m égis férfit állítanak. M eg�
győződésem, hogy akkor lesz

egyenjogúság, ha el is merjük  
vállalni a  nagyobb feladato�
kat.

A gondolat hibátlan és ma  
nem csak a h ivatalos szervek  
egyetértésével találkozik. Ám  a 
gyakorlat? A  postánál a  szá�
mok arról árulkodnak, hogy a 
felsőfokú vezetésben csak itt -  
ott akad nő, holott az összes 
postása Ikalmazottak 51,4 szá�
zaléka m a már a „gyengébb 
nem ”- hez tartozik. Vajon va�
lóban „gyengébb nem ” a nők? 
E lvileg már régen nem  azok, 
d e a  gyakorlatban? A  tanulás 
szorosan összefügg az élettel. 
Sárvölgyi Istvánná, a  vezér�
igazgatóságról elm ondja, hogy 
náluk sok adminisztrátor érett�
ségizik, m ajd tiszti vizsgát tesz, 
és marad adminisztrátor. Bo�
rok Sándorné, a  rádiód!j- nyil�
vántartási osztály vezetője 
hozzáteszi: egyáltalán kell - e
az adm inisztrációs munkakör-

POSTAS PANNI

Tanácsok — nyárra
Sokan, a kétheti szabadság alatt akarnak csokoládé-  

barnára lesü ln i, — de ez lehetetlen. A  napozáshoz foko�
zatosan kell a  szervezetet hozzászoktatni, m ert ellen ke�
ző esetben leég a  bőr, fájdalm as égési lob keletkezik. 
A jó napozószer védelm et nyújt ez ellen , fény - e lnyelő  
képessége kiszűri a nap égető sugarait. A jánlok néhány  
jó készítm ényt:

Caola fényvédő nappali félzsíros krém. Fényvédő  
anyagon kívül bőrrokon zsíranyagot is tartalmaz. Á l�
landó nyári bőrápolásra is kiváló, kellem es illatú.

Olcsó és jó az Exotic szeplő ellen i fényvédő krém, 
amely nappali használatra is alkalm as. Bőrrokon zsír�
anyagot fehérítő anyagot tartalmaz, ezért a  szeplős, 
májfoltos bőrre kitűnő.

Nem olcsó, de jó hatású a Dáliái napozótej. Minden 
korszerű anyag m egtalálható benne, am ely az egészsé�
ges napozáshoz szükséges. Bárm ely bőrtípusra alkal�
mas, tartós illatanyagú.

Bevált a Solea Aerosolos napolaj, am ely fényvédő, 
beszívódást elősegítő, bőrrokon zsíranyagot tartalmaz. 
Felkenésnél a bőrfelületet hűsíti.

Gyermekek, vagy érzékeny bőrű felnőttek részére k i�
váló készítm ény Hüfer gyerm ek napozótej. Magas zsír -  
tartalmú, bőrtokom zsíranyagot tartalmaz, valam int szu -  
nyogriasztó anyagot. Pótolja a bőr zsír-  és vízanyagát.

A Creola nap nélkül is barnít. Azoknak ajánljuk, akik 
egészségi okok m iatt nem  napozhatnak.

ben a tisztivizsga? Nem kár - e 
ez a postának? S midőn a fér�
filogika már- már azt monda�
ná, hogy lám  a nők m égiscsak  
nők, akkor kiderül, hogy szó 
sincs sem m iféle „női m isztifi�
kációról”. Az adm inisztrátor -  
sághoz „ragaszkodás” mögött 
nem női, hanem nagyon is lo �
gikus m egfontolás rejlikl

Ennek m egoldása azonban 
már nem  női kérdés. Annál in�
kább az a következő téma, az 
a bizonyos tizenharmadik hó�
nap. A  fogalom  a férfifülnek  
talán ism eretlenül cseng, a  nők  
azonban tudják, miről van szó. 
Arról a gyerekgondozás utáni 
segélyről, am ely egy évben, 
egyszer adható. Van, ahol ad�
ják, van, ahol nem. Ez igen  
furcsán hangzik, de még külö�
nösebb a képlet, ha m eghall�
gatjuk az érdekelteket. Kide�
rül, hogy éppen azoknál az in�
tézm ényeknél nem  jut tizen�
harm adik havi segély, a  gye�
rek után, ahol a  legtöbb a nő. 
A z érvelés, magyarázat logi�
kusnak tűnik. Marton Jánosné, 
a PSZSZI szakszervezeti taná�
csának nőfelelőse: N álunk az 
alkalm azottak hatvan százalé�
ka harminc éven  aluli. A  k is -  
m am ák tizenharm adik hónap�
ja harm inchatezer forintot je�
lent, és a  legutóbbi időszakban  
hatvanan szültek. A  helyi 
szakszervezet ezt nem  b ír ja .. .

Bizony, nem  lehetetlen, hogy 
akik ezt a  rendelkezést k igon�
dolták, jószándékkal, de nem  
m atematikai férfilogikával 
cselekedtek. S ez sok keserűség 
forrása a nők között. Hiszen  
képzeljük el: nem csak az in �
tézm ények között van ilyen fe �
szültség, hanem olykor egy - egy  
épületen belü l is! Talán a h e�
lyi költségvetésnek kellene  
utánanézni, a  segélyalap fel -  
használását Illetően, s ezt a 
feladatot éppen a nőkre k elle�
ne bízni.

Tizenharmadik hónap és ta�
nulás |— látszólag egymástól 
távoleső dolog. Ám  a szakszer�
vezetben értekező nők között 
férfi csak egy volt - r  a  ripor�
ter, megerősödött benne a h i t \  
nincsenek női kérdések, csak 
emberi problémák. S  am ennyi�
ben ezek egy része a nőket 
közvetlenebbül érinti, úgy a 
megoldás ötven százaléka ránk, 
férfiakra hárul.

Csak persze az ilyen ügyek�
ben — lásd a tizenharmadik  
hónapot és a nők tanulását — 
m indenütt és m indig meg kell 
tanulnunk női fejjel (a postán  
dolgozók nagyobb rétege fejé�
vel) gondolkodni.

Firon András

Legalább ilyen fontos a szü�
lők nevelése, hiszen ez az „át�
m eneti kor” társadalm ilag is 
éppen a  m ai középkorosztály�
nál jelentkezik legnyíltabban. 
Javasolták a családtervezéssel 
és születésszabályozással kap�
csolatos propaganda és  fe lv ilá . 
gosítás, a  nővédelm i tanács�
adás továbbfejlesztését.

A gyermekgondozási segély  
igénybevételének feltételeivel 
kapcsolatosan több jó kezde�
m ényezés vetődött fel, így az, 
hogy a gyermekgondozási se�
gélyre való jogosultság felté�
teleit, a társadalombiztosítás 
— a táppénzre jogosultság —  
feltételei határozzák meg a jö�
vőben. A 4 órás részmunka-  
időben foglalkoztatottak csök�
kentett összegű gyermekgon�
dozási segélyt vehessenek 
igénybe — ha rendelkeznek a 
jogosultság feltételeivel.

Elhangzott az is, hogy a 
gyerm ek 1 éves koráig igény�
be vehető táppénzesállom ányt 
terjesszék ki három éves korig, 
és azt az apák is m egkaphas�
sák, olyan esetekben, amikor 
a gyerm ek ellátását az anya  
nem  tudja biztosítani.

A gyermek elsősorban az 
apa jogán veheti igénybe a be�
tegbiztosítás szolgáltatásait. 
Ha azonban az apa nem bizto�
sított, a gyermek az anyja jo�
gán még akkor sem válik biz�
tosítottá, ha az anya saját sze�
mélyében biztosított. A javas�
lat: ilyen esetekben az anya 
jogán biztosítottá válhasson a 
gyermek.

Foglalkoztak az anyatej -  
beszerzés gondjaival. Elm on�
dották a tápszerbeszerzés n e�
hézségeit, hogy vidéken is meg 
kell szervezni a csecsem őtej -  
ellátást, ki kellene szélesíteni 
a bébiételek választékát, árát 
pedig csökkenteni.

Az összegyűjtött tapasztala�
tokat és az elhangzott javasla�
tokat eljuttatták a SZOT nő�
bizottságához.

Papp Erzsébet

Hivatása a kultúrmunka
Ha van, aki ismeri, 

szereti, s hivatali m un�
kája m ellett h ivatásá�
nak érzi a  szakszerve�
zeti kultúrmunkát, ak�
kor az dr. Worschitz 
Oszkárné, a  vezérigaz�
gatóság főelőadója. Kél 
éve kapta meg a szocia�
lista kultúráért kitün�
tetést, az akkor már 2‘ 
éves kulturális munká-  
r ak m éltó elism erése�
ként. Munkája, pálya�
futása ennek a  szép és 
nem es szakszervezet 
munkának, szinte a tör�
ténete.

A  fiatalok a történe�
lem könyvből tanulják  
a középkorúak em lé�
keznek arra, amikor i 
budapesti munkások, tisztviselők vasárnap reggelente 
fellobogózott teherautókra ültek, s elindultak a közsé�
gekbe. A  falujáró kom m unisták javították a kerítéseket, 
utakat ástak, délután műsort adtak, s közben agitáltak, 
magyaráztak, az akkori koalíciós időkben a párt politi�
kája, a demokrácia építése m ellé állították a falu népét. 
Ez volt W orschitzné, s 1918- ban a szavaló, színjátszó, 
az akkori Postás Betegbiztosító Intézet kultúrfelelőse 
lett. 1949- ben került a vezérigazgatóságra, term észetesen  
folytatta' a  munkát, és két évre rá már egyik legnagyobb  
postaszervünk szakszervezeti kultúrosa, m ajd a vezér -  
igazgatóság kultúrbizottságának tagja. Közben m indvégig  
társadalmi aktivistája a  szakszervezet központjának. A 
postásklubban, am i még a régi székházban működött, és 
a mai m űvelődési ház őse volt, szintén részt vállalt a 
munkából. Akkoriban ott műsorokat rendeztek, és klub�
szerű foglalkozásokat tartottak.

A kik még em lékeznek arra az időre, tudják: minden  
vállalatnál, üzemben, a posta intézm ényeinél is m űköd�
tek helyi csoportok. Ezek között neves volt a vezérigaz�
gatóság színjátszó és tánccsoportja, énekkara, zenekara. 
Fesztiválokon vettek részt, díjakat nyertek. W orschitzné 
aktivisták segítségével szervezte a csoportokat, rendezte 
a műsorokat. Közben m ás üzem ek csoportjait patronál�
ta — a szakszervezet megbízásából.

M ondani sem  kell, hogy a Postás M űvelődési Ház tár�
sadalmi vezetőségének tagja a m egalakulás óta, s az első  
irodalmi színpad m egszervezője, instruktora, vezetője, 
rendezője. Ö is, s valam ennyi régebben dolgozó kultúros 
szívesen em lékezik a régi üzemi csoportokra, különösen  
a jókra, ahol a közönségsikert nem csak az biztosította, 
hogy helyiek, kollégák léptek fel, hanem a valóban ní�
vós teljesítm ényekre, s arra a közösségi életre, összetar�
tásra, ami e „legendás” csoportokat jellem ezte.

A nagy gyakorlattal rendelkező szakszervezeti akti�
v ista  is  keresi az új eszközöket a  m ost fontossá vá lt és 
eredm ényesen használható form ák fellendítésére. Az 
üzemekben, hivataloknál három olyan terület is  van, 
ahol lehet tenni. Ezek: az ism eretterjesztés, a  könyv�
tármunka é s  a közönségszervezés. Persze ezek nem  hoz�
nak olyan látványos eredm ényeket, m int a régi nagy 
üzem i rendezvények. Szívós, mindennapi apró munka, 
átgondolt program kell ahhoz, hogy látogatottak legye�
nek az ism eretterjesztő műsorok, hogy em elkedjék a 
könyvtár olvasóinak száma, hogy egyre többen m enje�
nek el nívós- , színházi előadásokra.
-  W orschitzné úgy látja, hogy m ost az üzemekben, az 
szb - k  segítsége, nem  utolsósorban a könyvtárosok, kö�
zönségszervezők aktivitása dönti el: hogyan fejlődik a 
kulturális élet. A  szocialista brigádok kulturális vá lla �
lását feltétlenül tartalmasabbá kell tenni.

Eddig a beszélgetés lényege. A  m últ: szép em lékek, 
sok  m unka s szép eredmények. A jelen: más, de több 
m int a múlt, jelöli a  további feladatokat. A  jövő: a  je�
len leginél erőteljesebb, differenciáltabb kultúrmunka. 
M indig az adott körülm ények között, a legjobb eszkö�
zökkel segíteni a  dolgozók m űveltségi, kulturális szín�
vonalának em elését.

(faludi)
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(Valaki nem is oly régen 
kijelentette: nálunk az em�
berek közömbösek, pasz- 
szívak . . . )

A robogó vonat ablakán át szem�
lélem a tájat. Az üveghez esőcsep�
peket sodor a viharos erejű szél. 
Megérkeztem. Ha nem látnám az 
állomás nevét jelző táblát, akkor 
is tudnám: Várpalotán vagyok. A 
páradús levegőn is áttör a fanyar, 
kénes illat.

Az 1. sz. postahivatalban már 
vár rám a ,.Petőfi Sándor” szo�
cialista brigád két tagja — Ada- 
mek Lászlóné és Péntek Istvánná. 
Ma ők a sorosak két védencük, a 
brigád által patronált nyugdíjasok 
látogatásánál. Együtt indulunk. A 
Felszabadulás út 16. számú ház�
ban már nagyon várják őket. 
Csengetésre törékeny, kicsi asz- 
szony nyit ajtót, arca sugárzik az 
örömtől Bent, a szobában mintha 
egy festmény elevenednék meg 
előttem: öreg, fonott kerti szék,
benne a még Öregebb asszony ül. 
Tiszta, vasalt lila ruhája, hófehér 
a haja, s 99 év súlya nyomja vál�
lait. Erektől árkolt reszketeg ke�
zeit nyújtja felénk, szeme világát 
már elveszítette, a hang is alig ér 
füleihez. Tapintással ismeri fel 
vendégeit. Erzsiké lép hozzá, 
megragadja a jövevény kezét, vé�
gig simítja arcát, karjait.

— Erzsiké vagy úgye lányom — 
mondja boldogan.

— Hát te ki vagy, melyik vagy 
te a sok lányom közül? — Gyön�
gyit simogatja, vizsgálgatja. Magá�
hoz húzza egészen közel. Kicsi ke�
ze az alakját is méregeti.

— Te vagy a nádszál termetű 
Gyöngyi 1 — kiált fel. Mikor én is 
odaérek, szemrehányóan mondja:

— Te miért nem jöttél idáig, té�
ged nem ismerlek.

— Igen. Ö mind a 16 ,,kis ro�
kont” ismeri. A brigád tagjait, 
távirászokat, táviratkézbesítőket, a 
hírlaposztályról és a pénztárból 
jövőket éppen úgy, mint a levél�
kézbesítőket. Sorolja is a neveket, 
bizonyításul, hogy higyjek neki — 
Joli, Ida. Juci, Pista, Laci. . .

Erzsi és Gyöngyi szeneskannák�
kal a kézben indulnak a pincébe. 
Felkészítik az egy hétre való tüze�
lőt.

özv. Törzsváry Gyuláné — a bri�
gád Babi nénije — nyugdíjas, 99 
éves édesanyjával él a szobá�
kon yhás lakásban. A brigádon kí�
vül senkijük sincs. Saját és öz�
vegyi nyugdíja együtt havi 1014 
forint. A vároisi tanácstól kapnak 
esetenként szociális segélyt.

Babi nén< mesél, a múltról, a 
küzdelmes évekről. Édesanyja 12 
éves kora óta — özvegyen —, 
egyedül nevelte őt. A brigádról
kérdeznem sem kell. Mondja:

— Tessék megírni: nélkülük
nem tudnánk létezni. Bevásárol�
nak, takarítanak, haza szállítják a 
téli tüzelőt, és még a pincébe is 
lehordják. Minden pénteken jön�
nek. Nekünk ez a nap igazi ün�
nep. A mamikára is a legszebb 
ruhát adom . . Azt a szép virágot 
is tőlük kaptuk anyák napjára —
mutat az ablak előtti asztalon
pompázó csokorra.

Közben Gyöngyi és Erzsi is el�

végezték a tervezett munkát. Mi�
előtt elköszönnénk, mondják: még 
ma 6 óra körül jönnek a fiúk, a 
bútorboltból száraz léchulladékot 
hoznak gyújtásnak.

Búcsúzunk. Babi néni anyja fü�
lébe mondja. hogy a vendégek 
mennek. A reszkető kéz felemel�
kedik, keresi a másik kezet, amit 
megszoríthat.

— Köszönöm, köszönöm . . .
Visszaérkeztünk a hivatalhoz* s 

most kezdek felocsúdni. A faliúj�
ságon a szakszervezeti bizottság 
értesítése, s egy nagyon szép üd�
vözlőlap. A lapot Özv. Törzsváry 
Gyuláné és édesanyja küldte 
anyák napjára a brigádnak. Né�
zem a brigádnaplót. Minden be�
jegyzés mögött kollektív munka 
van. Színes képeslapok kerülnek 
kezembe. A patronált nyugdíjasok 
küldték — minden brigádtagot üd�
vözölnek névnapjukon. Díszes 
kötésű oklevelet mutat Gyöngyi:

„ . . .  önöket a két éves házi 
szociális gondozási kísérletben va�
ló részvételükért, kimagasló mun�
kájuk elismeréséül dicséretben ré�
szesítem.

Dr. Szabó Zoltán 
egészségügyi miniszter’*

A „Petőfi Sándor” szocialista 
brigádot a Soproni Postaigazgató�
ság — az 1971. évi eredményes 
munkálkodásért ezüstéremmel 
jutalmazta.

A magukra maradt nyugdíjasok 
felkarolásáért, segítéséért, példás 
emberségükért — „gyémánt” fo�
kozatot érdemelnének!

Székely Ferencné
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Bírál a postás-néző

„N em  te tsze tt a  Vészi dráma..."
Nem csak a darabbéli törté�

net — hanem a dráma szüle�
tése is változatos, kalandos. 
Valahol a külső kerületben  
forgatták a Tiltott terület c í�
mű magyar film et, s  az író 
Vészi Endre — a két felvétel 
közti szünetben — talált rá 
egy különös „albérleti te�
nyészetre”, özv. Stáhlné „hosz. 
szú előszobájára”, amelyből 
apró oducskák nyíltak, teli 
vergődő emberekkel. A külö�
nös élm ényből először kisre�
gény született, később dráma, 
am elyet A  hosszú előszoba 
cím m el, nem régiben mutatott 
be a Madách Színház.

Az új színpadi vállalkozás 
érdem eiről és hibáiról így be�
szélt Ritter Péter és felesége  
— mindketten a posta dolgo�
zói — az előadás után.

— A  tém a ismerős. Ha�
sonló nroWérr -̂ ól qyakran o’.- . 
vashatunk az újságokban. S a 
rádióban és a  televízióban is 
sűrűn napirnde.n szerepelnek

az albérleti uzsora tarthatat�
lan, s  már peres ügyekké nö�
vekedő módozatai. Ennek e l�
lenére sem  tetszett különöseb�
ben Vészi Endre drámája. 
Hogy miért nem tetszett?! 
Vészi Endre — e különös kör�
nyezetben — elsősorban az 
emberek leikébe kíván beha�
tolni. Vagy inkább az életről, 
az em berek „belvilágáról”, 
idegrendszeri kom plexusairól 
szeretne szólni, hogy feltárja  
az előzm ényeket, a sorsok for�
dulatait. Ám a szerző ebben a 
kutatómunkában nem  hatol 
elég mélyre, és jobbára csak a 
felszínen tapogatózik. S így 
csupán rögzíti — és nem elem �
zi meggyőzően — az ott élő  
em berek nyomorúságát. S eb�
ből következik, hogy a szituá�
ció többnyire hiteltelen. Leg�
alábbis számomra, hisz én a 
realitások h íve vagyok.

— És a rendezés? Mit tud

elm ondani a rendező m unká�
járól?

— Nehéz feladat. Hisz nem  
olvastam el előre a darabot, s 
így hiányzik a k ialakult véle�
mény, am ihez igazíthatnám  
(vagy mérhetném) Kerényi 
Imre rendező elképzeléseit. Ne 
tartsanak nagyképűnek, de 
rendszerint mindig elolvasom  
a darabot, m ielőtt beülök a 
nézőtérre. így  könnyebb, meg 
érdekesebb is az előadás. Azaz, 
könnyebb az összevetés, ha 
alaposan ismerem az író e l�
képzeléseit is . . . Szerintem  
rosszul sikerült a  rendezés.

— És a színészek?
— Igazi színészi alakításra 

csak Garas Dezsőnek akad le �
hetősége. S a kitűnő m űvész él 
is e  lehetőséggel. Egyszerű, azt 
is mondhatnám, szinte önm a�
gát adja. Vagy inkább jelen lé�
te. otthonléte a színpadon — 
tökéletes. Almási Éva már k e�
vésbé tetszett. Túl harsány, 
illetve a kevés játéklehetősé�
get — rikító színekkel, hang�
erővel pótolja. Á ltalában jó 
színésznőnek tartom Almási 
Évát — de most valahogy nem  
sikerült „elkapnia” a figura 
lényegét. Dómján Edit?! Ö 
m indig „domjános”, de nem  
ro ssz . . .  El tudta hitetni ve�
lem  sajátos, különös helyze�
tét.

— Végül is, jó vagy rossz a 
darab?!

— Én azt mondanám, koc�
kázatos vállalkozás vagy leg�
alábbis nagyon nehéz feladat 
színpadon élettel telíteni ennyi 
vak vágányra futott sorsot, 
ennyi különös helyzetet. A 
vállalkozás részben sikerült és 
részben nem. Van ilyen. M in�
denesetre az igen visszatetsző, 
hogy a legtöbb szereplő, eny�
hén szólva „nem norm ális” fi�
gurát alakít, mintha nem is 
lenne ilyen albérletben épel�
méjű ember. Nem szólva ar�
ról, hogy a szöveg is eléggé 
zavaros. Csalódottan mentünk 
haza a színházból

Gantner Ilona

EURÓPA KÖNYVKIADÓ:
Tinyanov: A követ halála, iz �
galmas, történelm i regény 
m űfajba ágyazza az igazság és 
álnokság párharcát, szem besí�
ti hősét nemcsak ellenfeleivel, 
hanem  tulajdon lelkiism ereté�
vel is. A mű a K ell a  jó könyv  
olvasópályázatban jelent meg.

James Jones: Most és mind�
örökké. A  könyvet a második 
világháborúról szóló legjelen�
tősebb m űvek közé sorolják. 
Nem  egyszerűen háborús re�
gény, hanem  az amerikai had�
seregnek maró szatirikus áb�
rázolása. A szerző könyörtele�
nül bírálja az amerikai hadse�
reg brutalitását, az emberi 
m éltóságot sem m ibevevő
módszereit, fasiszta tenden�
ciáit.

Nathaniel Hawthorne: A
skarlát betű cím ű könyve a 
100 évvel ezelőtti Amerikát 
varázsolja elénk.

Alex La Guma: És a' hár�
mas kötél című könyvében a  
dél- afrikai író egy család é le �
tén keresztül m utatja be azt 
a társadalmat, am elyre a ször�
nyűség, a börtön, a félelem , a 
nyomorúságos élet a jellem �
ző.

Oscar Lewis: Halál a San�
chez családban cím ű könyvé�
nek szereplői egy korábbi mű�
ben már ismertek az olvasók  
előtt.

Elsa Triolet: Hajnalban e l�
hallgat a csalogány című 
könyve a tehetséges írónő 
utolsó lírai műve.

V. Holan: Szavak barlangja 
cím ű versgyűjtem énye a' mai 
cseh költészet legkiem elke�
dőbb , alakjának alkotása, 
am elyben az emberről, az élet�
ről, a szerelem ről vall.

Tadeusz Rozewicz: M egme�
nekült cím ű lírai gyűjtem énye 
a háború utáni lengyel iroda�
lom  feszültségteli jegyeit v i�
seli magán.

A Cartographia Hungarica 
(Helikon) c. nagyszerű és ötle�
tes mű. Tíz régi, magyaror�
szági térképet tartalmaz, olya�
nokat, amelyekről hosszú ideig 
azt hitték: elveszett.

B. Sey Katalin—Gedai 1st-

J z  új barát
Üj fiú érkezett az osztályba, Kertész Pali. A tanító néni Jakab 

Banyi mellé ültette. A gyerekek nem tudtak figyelni az órán, mind�
untalan Palit nézték, ö más volt, mint a többi. Kabátja a hátán 
kidomborodott, púpos volt. ö sem találta helyét, zavartan rágta ce�
ruzája végét.

A gyerekeknek az járt a fejében, hogyan tud ülni Pali? Hiszen 
nem is tud hátradőlni a púpjától. Hol lehet neki ruhát venni? vajon, 
nem fáj a púpja? És miért van Palinak púpja? Itt is, ott is össze�
súgtak. Nem fért a fejükbe, hogy más, mint ők. Tornaóra kö�
vetkezett. A fiúk vidáman készülődtek, tomaruhát öltöttek. Csak Pali 
álldogált tanácstalanul.

— Te nem öltözöl át? — kérdezte a jószívű Kálmán Bandi.
Gombár Marcinak kiszaladt a száján: Nem tornászik, hiszen pú�

pos.
Pali vérvörös lett. . .  A gyerekek, akik hallották, ijedten néztek 

e g y m á sra .
— Sorakozó! — kiáltotta a belépő tornatanár. Majd Pali felé for�

dulva így szólt:
— Te fel vagy mentve kisfiam, ülj le a padra.
Pali leroskadt. Tekintetét a földre szegezte. Érezte, ha felnézne, 

nyomban kipottyannának könnyei. Jaj, csak azt ne! Nehogy meglás�
sák a fiúk: Gondolatai messze jártak. Abban a régi iskolában, ahová 
eddig járt. Ahol a gyerekek megszokták, hogy ő nem olyan, mint a 
többi és ahol már barátja is volt. Ügy fájt a szíve, mintha kegyetlenül 
szorították volna. Tanítás után futott haza, mint akit kergetnek. Hátra 
sem nézett, pedig Kálmán Bandi kiáltott is utána:

— Várj Pali! Várj meg!
Este Bandi sokat forgolódott az ágyban. Szegény Pali, — gon�

dolta —, hogyan lehetne rajta segíteni? Végre egy gondolata támadt, 
amelytől megnyugodott és elaludt. Másnap korábban indult. Szíve 
erősen dobogott, tenyere izzadt, Paliék háza elé ért. Zavartan tipró- 
űott az ajtó előtt, aztán egy nagyot sóhajtott, s megnyomta a csen�
gőt. Az ajtó kinyílt és Pali kedvesarcú édesanyja nézett ki csodál�
kozva.

— Kit keresel kisfiam?
— Paliért jöttem. Szeretnék együtt menni vele az iskolába.
Pali édesanyja egy pillanat alatt mindent értett. . .  Megsimogatta

Bandi arcát és örömmel kiáltott be:
— Palikám! Itt vár egy barátod . . .
A két fiú elindult az iskolába.

Fási Katalin

FOGYASSZON TÖBB 

BABOMFIHÚST!

A baromfihús finom, ízletes, 
tápláló, nem hizlal!

Ebédre, vacsorára 
b a r o m f i h ú s t !

J ó  h i t ,  k ö n y v b a rá
Á prilis óta ism ét kölcsönöz 

szakszervezetünk központi 
könyvtára, a hivatalok és 
igazgatóságok letéti könyvtá�
rai számára. Ez a  hír egyrészt 
azért örvendetes, mert az or�
szág egyik legrégibbi, közpon�
tosított szakszervezeti könyv�
tára 2 évi fennakadás után is�
m ét cseréli a kiolvasott köny�
veket, szinte a m egjelenéssel 
egyidőben beszerzi az újon�
nan m egjelenteket, másrészt 
az olvasó, a fővárosi könyvba�
rát postások sok hónapos pa�
naszát orvosolja.

A központi könyvtárról tud�
ni kell. hogy ma már több, 
m int 60 ezres állom ánnyal 
rendelkezik és a főváros terü�
letén 42 letéti fiókkönyvtár 
működik, köztük olyan, mint 
a 62- es, 72 - es hivataloké és a 
zuglói postaszerveké, ahol 
több ezer könyv, nagyszámú  
folyóirat is van. De akad hi�
vatal, ahol m indössze egy 
szekrényből é s  néhány tucat 
irodalmi alkotásból á ll a 
könyvtár, de kulturális m isz -  
szióját így is ugyanúgy szol�
gálja, m int nagyranőtt testvé�
rei.

Am ióta ism ét folyik  a cse�
re a letétiek  számára, 11 fiók -  
könyvtár frissítette fe l á llo �
mányát. Am ikor a  könyvek  
„főhadiszállásán” a Benczúr 
utcai M űvelődési Házban jár�
tam, éppen a Csekkleszám oló 
H ivatal szakszervezeti bizott�
ságának két aktivistája bön�
gészett ott — 700 kötet volt a 
zsákm ányuk. . .

A  válogatás során sok új�
donság kerül a  könyvtárosok 
kezébe, mert az elm últ két év  
term ése először á ll rendelke�
zésükre, de bővült a könyv -  
állom ány a M űvelődési Ház 
13 ezres gyűjtem ényével is. 
Eddig ugyanis a  M űvelődési 
Ház könyvtára önállóan m ű�
ködött és hasonló intézm ény  
hiányában, a  környék idős és 
ifjú olvasóinak egyedül bizto�
sította a könyvet. Ez a funk�
ciója továbbra is megmarad, 
sőt 350 olvasója a 13 ezer h e�
lyett 60 ezer könyvből bön�
gészget, ugyanakkor gazdagít�
ja a  postások összállom ányát 
is.

Elmondhatjuk, hogy az új 
könyvtáros, Gurai Ferencné

vezetésével m ég inkább m in�
den budapesti postásé lesz a 
könyvtár, m int eddig volt, 
ugyanis a szakszervezet és a 
M űvelődési Ház illetékesei ar�
ra törekszerek, hogy letéti 
fiók nyíljon ott is, ahol eddig 
nem működött könyvtár. Hat�
vanötre akarják a hálózathoz 
tartozó könyvtárak szám át 
növelni, s mi több, Diósd. a 
Szociális H ivatal és a Rádió -  
és Televízióm űszaki Igazgató�
ság már el is  kezdte a köl�
csönzést. De lesz  könyvtár a 
Lipót Távbeszélőüzem  m un�
kásszállásán, az ifjúsági klub�
ban és másutt.

Hozzák a könyveket vissza, 
sürgetik az újakat a régi „ve�
vők” is. akik megtudván, hogy 
újból működik a központ, tü �
relm etlenkednek. Kedves
szaktársak, m ég néhány hétig 
várjanak. A leltározás valóban  
befejeződött, a kölcsönzés 
m egindult, de m ég rengeteg a 
tennivaló az átszervezett, he�
lyiségekkel is bővült új könyv�
tárban. S bár Gurai Ferencné -  
ről mások m ondták el: gyak�
ran van bent 12 óra hosszat, 
többször viszi haza uzsonná�
ját kicsom agolatlanul, m int

ahányszor ideje van azt elfo�
gyasztani, de még így is vá�
rakozni kell — minden érde�
keltnek küldenek értesítést, 
amint sor kerül rájuk.

A központi könyvtár felada�
tához, perspektívájához képest 
kevés a beszerzésekre fordít�
ható összeg, m ert jócskán 
m egem eli a kiadást az a szá�
m os folyóirat, — kezdve a 
N agyvilág irodalmi laptól 
egészen a talán legnépsze�
rűbb Fürge ujjakig — am e�
lyeket a hivatalok könyvtárai 
számára az olvasók kívánsá�
ga szerint, de a központi 
pénzből fizetnek elő. Ezzel 
kapcsolatban egy gondolat, 
nem a könyvtárban sugallták, 
hanem a kívülálló ötlete: va �
jon nem  lenne előnyös a hi�
vataloknak, azon szakszerveze�
ti szerveknek, ahol letéti fiók  
működik, ha csekély összeg�
gel tám ogatnák a központot. 
Így a különböző, várhatóan 65 
helyről beérkező néhányszáz 
forint. összességében több 
ezer könyvvel gazdagítaná a 
közös á llom án yt. . .

Cv. e.)

Jogi tanácsadás
Gyakran felvetődő kérdés: a dolgozó anya a gyermek gondozása, 

ápolása céliából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartamára mi�
lyen mértékben és feltételek mellett, hányszor Jogosult fizetett sza- 
badságra?

A jogszabály kimondja: a 10 éven aluli gyermek gondozása, ápo�
lása, miatt munkában nem töltött időre, legfeljebb azonban 1 évre jár 
a dolgozónak a fizetett szabadság, függetlenül attól, hogy erre az 
időre kap-e, vagy nem táppénzt, illetve gyermekgondozási segélyt.

Hogyan alakul a szabály, ha az anya a szülési szabadság lejárta 
után a gyermek 3 éves koráig vette igénybe a fizetés nélküli sza�
badságot? A fizetett szabadság ilyenkor is jár, de csak a fizetés�
nélküli szabadság egy évére.

Kérdés: Vajon, a gyermek 10 éves koráig összesen egy évre jár-e 
az a fizetett szabadság, vagy többször is van erre lehetőség?

Az egy éves korlátozás csak folyamatosan, egy évet meghaladó 
fizetés nélküli szabadság esetében érvényesül.

Ha a fizetés nélküli szabadság megszakad, a fizetés nélküli szabad�
ság addig eltelt ideje az egy évi időtartam számítása szempontjából 
nem vehető figyelembe és a megszakadást okozó körülmény elmúltá�
val újra kell számítani az egy évet. A fizetés nélküli szabadságot az 
újabb szülés, a rendes szabadság, a táppénzes állomány, a munkába- 
lépés megszakítja. Ilyen szempontból elegendő csak 1 napos rendes 
szabadság, illetve munkavégzés is. Az egy év számításánál tehát csak 
addig kell visszaszámolni, amíg ilyen megszakítás található.

Kérdés: A gyermekek száma befolyással van-e az egy évi idő�
tartam szempontjából? Igen! Például az anya másfél éve gyermek- 
gondozási fizetés nélküli szabadságon van és ekkor megszüli követ�
kező gyermekét. Ebben az esetben újra belép a 20 hetes szülési sza�
badság, amely alatt a gyermekgondozási segély szünetel, és az anya 
terhességi-gyermekágyi segélyt kap. Utána kéri a gyermekgondozási 
segély folyósítását mindkét gyermek után. Ez esetben a második 
gyermek utáni fizetés nélküli szabadság első évére szintén jár az évi 
fizetett szabadság.

D r. P ik ó  A d rie n n e

ván: Éremkincsek (Helikon— 
Corvina). A  szép kivitelű  
könyv a Magyar N em zeti Mú�
zeum érem gyűjtem ényének  
legszebb darabjait m utatja be.

Az este hangjai cím ű könyv  
m odem  olasz kisregényeket 
tartalmaz, így például Buz-  
zatitól, Moraviától, Calvinó-  
tól. M oravia például egy ka�
masz lelk i válságának drá�
mai történetét írja meg.

Saul Bellow: Henderson, az 
esőkirály cím ű könyv szerző�
je afrikai élm ényeit adja át 
az olvasónak, sók - sok le le �
m énnyel, kalanddal é s  humor�
ral. 1

Konecsni György: A m a�
gyar nyelv története cím ű  
szép kivitelű  könyve n yel�
vünk kialakulásának hagyaté�
kát mutatja be, nagy és ism e�
retlen költők alkotásain ke�
resztül.

A  Derkovits Gyula, 1514 cí�
mű, gyönyörű kivitelű  boríték 
a híres Dózsa - sorozat XIV. fa �
m etszetét tartalmazza, am e�
lyeket a m űvész 1928- ban és 
1929- ben készített. E gyűjtés 
aránylag olcsó: 5f forint.

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ:
Szergej Antonov: Szökött ga�
lam b cím ű regényének tém á�
ja örök — az érzelmekben  
gazdag gyerekkor. A történet 
a 20- as években játszódik, s 
azokat a pillanatokat rögzíti, 
am elyekben a gyerm ekek já�
tékvilága kitárul a felnőttek  
társadalmára. Bazsik Renáta: 
Mire az erdők kizöldülnek cí�
mű dokumentumregénye olyan  
fiatalokról szól, akiknek volt 
bátorságuk harcolni a fasiz�
mus ellen.\

Gergely Mihály: Rácsok cí�
mű könyve novellák, riportok, 
karcolatok gyűjtése. Vészi 
Endre: Jövő teleim  em léke cí�
mű lírai gyűjtem ényének je l�
lem zője: a költő a lem ondás 
és szorongás, idegenség és ma-  
gáramaradottság, illúzióvesz�

tés és újrakezdés szükségébe 
vetett h it ellentétes és rokon�
élm ényeinek összefoglalása.

Marosán György: Az úton 
végig kell m enni cím ű köny�
ve a nagy sikerű Tüzes ke�
m ence memoársorozat leg -  
újabbja. A  történelm et h ite�
lesen és nagy igényességgel 
idézi fel, és azokat az esem é�
nyeket, am elyeknek m i is ré�
szesei voltunk a felszabadulás 
után.

A Körkép ’72 cím ű könyv  
az ünnepi könyvhét immáron 
elm aradhatatlan kötete, s 
benne 22 m ai m agyar elbe�
szélés. A szerzők: Goda Gá�
bor, Karinthy Ferenc, Kolozs�
vári Grandpierre Emil, Mándy 
Iván, Palotai Boris, Raffai Sa�
rolta stb.

Szabó Magda: Ókút cím ű  
könyvében vall az életről, az 
élm ényekről, az emberekről. 
Devecseri Gábor: A meztelen  
istennő és a vak jövendőm on�
dó cím ű könyve az Olimpo�
szon lakó istenek szerelm i é le�
téről mond történeteket. 
Kardos Tibor: Élő hum aniz�
m us című könyve a hum anis�
ta gondolat útját kíséri végig  
a világirodalm on és a világ -  
történelm en keresztül.

CORVINA KIADÓ: Masac�
cio az olasz reneszánsz egyik  
legjelentősebb úttörője volt. 
A fiatalon elhunyt firenzei 
festő kevés m űvet alkotott, s 
azok többsége is erősen m eg�
rongálódott már. A  mai néző  
sem  tudja kivonni magát mű�
vei hatása alól. Több mint fél 
évezred távlatából megért�
jük, mi vonzotta az érett re�
neszánsz legnagyobbjait, Leo-  
nardót, Michelangelót, Raf-  
faellót, hogy újra és újra el�
zarándokoljanak fő m űvéhez, 
a firenzei Brancacci- kápolna 
freskóihoz tanulni. Dávid Ka�
talin e  nagy m űvészről írt 
könyvet.

Csáky József: Emlékek a 
modern m űvészet nagy évti�

zedéből (1904—1914). A könyv  
szerzője 1971- ben Párizsban 
m eghalt magyar szobrász em �
lékiratait tartalmazza. Rácz 
Endre: Fertőd cím ű képes�
könyve gyönyörű m űem lékün�
ket ism erteti, ahol valaha  
Haydn is sokat vendégeske�
dett. A  Balaton című könyv  
szintén képekben mutatja be 
a magyar tengert.

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ:
Friedrich Engels: Életrajzi
vázlatok cím ű könyvében a 
klasszikus szerző ham isítatlan  
képet rajzol barátairól, har�
costársairól.

Biszku Béla: A párt és az 
állam  a nép szolgálatában cí�
mű könyve olyan, m a is idő�
szerű cikkeket és előadásokat 
tartalmaz, am elyek nagyon is  
hasznosíthatók a szocializm ust 
építők mindennapi munkál�
kodásaiban. F igyelm et keltő  
az MSZMP X. kongresszusán 
elhangzott felszólalás, am ely�
nek fő mondanivalója: a de�
mokratizmus fejlesztése, a 
szocializm us teljes felép ítésé�
nek nélkülözhetetlen eszköze. 
Aláhúzza azt is, hogy a de�
mokratikus vezetési módsze�
rek bővítése nem  m enlevél a 
felelősség vállalása alól. To�
vábbá kijelenti: a szocialista  
társadalom osztálytartalm á�
nak egyértelm ű m egítélése 
nem elvont elm áletieskedés, 
hanem alapvetően fontos po�
litikai kérdés. Ezért ebben a 
tekintetben is minden félre�
értést és téves nézetet el kell 
oszlatnunk.

Az Újságolvasók képes év �
könyve 1971 cím ű könyv im �
máron hagyományszámba m e�
nően jelenik meg. Az első kö�
tet 1963- ban látott napvilá�
got. Tükrözi a legfontosabb  
kül-  és belpolitikai, gazdasá�
gi és kulturális esem ényeket.

Niederhauser Emil: Forron�
gó félsziget cím ű könyvében  
hat balkáni állam  és sok - sok  
nem zetiség sorsfordulókban  
gazdag m ásfél évszázadát vá�
zolja. Alan Winnington: A 
holtnak hitt ember cím ű regé�
nye egy izgalm as bűnügyi 
nyomozás története.

6  P O S T Á S  D O L G O Z Ó



Válasz a „Korszerűbb szakoktat ást“ című cikkre
A Postás Dolgozó f. évi májusi 

száma „Korszerűbb szakoktatást” 
címmel közölt cikket, amely Ma- 
csári Károlynak Szét>e Lőrinc cél, 
au Pécsi Postaigazgatóság területi 
Kzakszervezeti tanácsa mb-titká- 
aával, és Bánsági Istvánnal, a So�
mogy megyei Távközlési Üzem ve�
zetőjével készített riportját tartal�
mazza.

A megkérdezettek helyeslik a 
szakközépiskolai képzést és annak 
vidékre telepítését, azonban a 
tanfolyami oktatásról sok olyan 
elmarasztaló megállapítást tettek, 
amelyek a valóságnak nem felel�
nek meg, szubjektív elemeket tar�
talmaznak, és a cikk szerzője eze�
ket anélkül közölte, hogy helyes�
ségükről meggyőződött volna. A 
szakoktatás bármely ésszerű és 
korszerű javaslatot és megállapí�
tást mindig örömmel elfogad, és 
ilyeneket a jövőben is igényel. A 
cikk némely megállapításához az 
alábbiakat szeretném fűzni:

„A posta hatáskörében folyó al�
so-, közép- és felsőfokú tanfolya�
mok célszerűsége kritikán aluli” 
olvasható a cikkben. A forgalmi 
oktatásban minden szinten az volt 
a cél a korábbiakban, hogy a tan�
folyamba! Igátok széles körű álta�
lános, szakosítás nélküli szakkép�
zettséget nyerjenek, hogy további 
tanfolyamok nélkül több munka�
hely ellátására legyenek alkalma�
sak. A régi tantervek alapján kép�
zett szakemberek helytállása azt 
bizonyítja, hogy ez a célkitűzés 
helyes volt.

Az utóbbi 4—5 évben fokozottabb 
munkaerő-hullámzás és megnöve�
kedett tényleges munkaerőhiány 
szükségessé tette az oktatás kor�
szerűsítését. Elsősorban azért, 
hogy a képzési idők lerövidülje�
nek, és a tantervi követelmények 
ne riasszák el az új dolgozókat a 
szakképzettség megszerzésétől. Ezt 
felismerve az elmúlt év nyarán — 
valamennyi középfokú postaszerv 
oktatási dolgozójának bevonásává! 
és javaslataik figyelembevételével 
— munkabizottság alakította ki az 
alsó- és középfokú postaforgalmi 
oktatás új, a korszerű igényeknek 
megfelelő tanterveit. Az új tanter�
vek a túlterhelés csökkentését és 
a nem kifejezetten szakmai tan�
tárgyak jelentős részének elhagyá�
sát eredményezték.

Ezért nem helytálló a cikk azon 
megállaoítása sem. hogy maximá- 
lizmus tapasztalható és sok az ide�
gen tárgv. Az alsófokú tanfolyami 
kénzésben 43 hét helyett 30 hétre 
csökkent a tanfolyam időtartama.

a tantárgyak száma pedig 6-ról 5- 
re. A tantárgyak: társadalmi isme�
retek, szolgálati ismeretek (mun�
kajog, munkavédelem, tűzrendé�
szet), postai ismeretek, szállítási 
ismeretek, hírlapkezelési ismere�
tek.

A középfokú tanfolyamon az esti 
tagozat időtartama 43 hétről 30 
hétre, a nappali tagozat 25 hétről 
20 hétre csökkent és a tantárgyak 
száma mindkét tagozaton 13-ról 8- 
ra, nem pedig ahogy a cikk állít�
ja, „eggyel-kettővel csökkent”. A 
megmaradt tantárgyak: társadalmi 
ismeretek, igazgatási, jogi és gaz- 
clászati ismeretek, munkavédelem 
-f* * tűzrendészet, szállítószolgálat, 
postakezelés, távközlés, pénzkeze�
lés, hírlapszolgálat. A módosított 
tantervek alapján a képzés 1971. 
szeptemberében indult. A cikk 
harmadik megállapítása, mely sze�
rint sok az idegen tantárgy, szin�
tén nem helytálló. Bár nem tu�
dom, hogy a nyilatkozó elvtársak 
mit értettek „idegen” tárgy alatt, 
véleményem szerint a nem ̂ szigo�
rúan postai szaktantárgyakat ért�
hették csak. Ezek a társadalmi Is�
meretek, igazgatási, jogi ismeret, 
a munkavédelem és tűzrendészet. 
Ügy gondolom, a társadalmi isme�
retek tantárgy fontosságát nem 
kell bizonyítanom, az igazgatási, 
jogi ismeret elősorban a dolgozók 
érdekében szükséges, hiszen ennek 
keretében ismerik meg munka- és 
egyéb j orraik at és kötelességeiket, 
a társadalmi tulajdon véd elmérlek 
fontosságát, illetve ha a társadal�
m i' tulajdont megsértik, milyen 
követelményekkel kell számolniok. 
A munkavéd elem jelentőségét 
szintén nem kell részletezni. Ha 
jogi ismereteket és munkavédel�
met nem tanítanánk, úgy érzem, 
elsősorban a szakszervezetnek len�
ne kötelessége szóvá tenni és nem 
„idegen tantárgyként” kezelni. A 
tűzrendészetet is nagyon fontos�
nak tartom, és annak tanítását 
még külön előírások is kötelezővé 
teszik számunkra. Hogy ne kell�
jen taIá1oratni, helyes lett volna, 
ha a nyilatkozóik mondták meg 
nvfitan. mit tartanak idegen tárgy�
nak. mit és miiven mértékben 
cs 5 kik **r> f on ék a tananya gokat.

A  fe ls ő fo k ú  fo rg a lm i ta n fo ly a m  
ta n te r v é t  1969-ben k o rs z e r ű s í te t tü k ,  
és  e d d ig  k é t  ta n fo ly a m  v iz sg á z o tt 
a z  ú j  ta n te r v i  k ö v e te lm é n y e k  
a la p já n .  A  v iz s g a b iz o tts á g o k  t a �
p a s z ta la ta i  é s  e g y ö n te tű  m e g á l la �
p í tá s a i  s z e r in t  a  k é p z é s  m e g fe le lt 
a  k o r s z e r ű  ig é n y e k n e k .

A cikk azt állítja, hogy „A te�
matika célszerűbbé tételét nehezíti, 
hogy a zömében különböző postai 
beosztásokban levő oktatói gárda 
ezáltal jelentős mellékjövedelem�
től esne el”. Az előzőekben leírt 
tananyag- és tan tárgy csökkenté�
sek (kb. 33 százalékos), amit kizá�
rólag oktatási emberek dolgoztak 
ki, beszédes cáfolata ennek az ál�
lításnak. Az alsó- és középfokú 
oktatást jelentős mértékben az ok�
tatótisztek végzik és ha ez munka�
időben van, óradíjat egyáltalán 
nem kapnak. (Egyébként úgy tu�
dom, hogy az újságírók, akik va�
lamely lapnál főállásban vannak, 
a más lapokban megjelent cikkei�
kért tiszteletdíjat kapnak, miért 
nem illeti meg akkor óradíj azt a 
postai dolgozót, aki külön munká�
val, felkészüléssel vállalja új dol�
gozók oktatását, a szakemberkép�
zést.)

Végül a cikk azon megállapítá�
sával szállnék vitába, hogy „A 
harminc évnél idősebb szakmun�
kások és műszakiak részére to�
vábbképzési lehetőség általában 
nincs”.

Ezt az állítást — amit külön 
furcsának tartok, azért mert egy 
műszaki üzem vezetője mondja — 
a műszaki terület elmúlt évi és 
jelenlegi eredményei cáfolják a 
legjobban. Elképzelhető, hogy az 
úgynevezett régi szakismeret alap�
ján a postai szakemberek meg 
tudták volna honosítani a korsze�
rű hírközlési berendezéseket (tele�
vízió, színes televízió, crossbar 
központok, koaxiális kábelek stb., 
stb.), ha nincs továbbképzés? Állí�
tom, hogy a műszaki képzés és 
továbbképzés megelőzi az új be�
rendezéseket és például a kábelká- 
egyenlítési tanfolyamokat még 
román szakemberek továbbképzé�
sére is igénybe vették.

A tanfolyamok száma és a tan�
folyamon résztvettek is cáfolják a 
fenti állítást. 1971-ben központi, te�
hát a POK-ban tartott műszaki 
jellegű továbbkéoző tanfolyam 28 
volt, amin 481 hallgató vett részt. 
Az igazgatóságok, közén fokú szer�
vek rendezésében mintegy 80 tan�
folyam volt az elmúlt évben, kb. 
1800 hallgatóval.

Reiff Frigyes
Vezérigazgatóság 1. Szakosztály 

vezetője

★

(Erre a vitatott kérdésre még 
visszatérünk. A szerk.)

A V Ö R Ö S  K A L Ó Z M unkahelyi spartakiád

Híres és rettegett vo lt a ten�
gereken, hiszen hajója, legény�
sége bátor és. félelm et nem  is�
merő. A XVIII. században v i�
lágszerte beszéltek róluk, m ert 
hol kegyetlenek, hol m eg lo �
vaglások voltak a  legyőzőitek�
kel szem ben. S amikor a  „Del�
fin ’' árbocára felhúzták a  ha�
lá lfejes fekete lobogót, a  kö�
ze li hajó utasait a félelem  b é �
nította át. A  Vörös Kalóz 
dézsm álja Amerika . partjai 
m entén az angol flottát. Egy 
ilyen  út során akad rá egy  fia�
talemberre, s annak védencei�
re. Később a  jó ügy szolgálói 
kerülnek ki győztesen két ha�
jó rettentő csatája után. Coo�
per: A  Vörös Kalóz cím ű re�
génye vetekszik a szerző in �
diánregényeivel.

Ezúttal furfangosokról lesz  
szó. Nem, nem  valam i vásott 
lurkóról, hanem békákról, 
szöcskékről, halakról, m ada�
rakról szól a  mese, azokról az 
állatkákról, akik fajuk fenn�
maradása érdekében bűvész�
ként, varázslóként ügyesked�
nek. De vajon honnan tudják, 
m ikor kell a  környezettel egy�
színűvé válniuk és m ikor kell 
tő le különbözniük? Mikor kell 
ivadékaikat gondozni, s  m ikor 
k ell őket magukra hagyni?  
Jurij Dmitrijev: Furfangos
láthatatlanok cím ű könyvében  
m egfigyelések és kísérletek  
alapján válaszol a  kérdések�
re. Koroknay István: Az á lla �
tok nagy képeskönyve című  
m ű nagyon hasznos é s  é lv e �
zetes olvasm ány, rengeteg  
képpel illusztrálva.

Révay József: Márvány
m enyasszony cím ű regényé�
nek szereplői a  pannóniai Sa�
váriában éltek. A főszereplő  
egy tehetséges borostyánkő�
faragó, kinek híre bejárta az  
egész római birodalmat. E k is�
lány Aelia Sorana, elveszti vő �
legényét, de az em berek sze�
retik és m egbecsülik. Gazdája 
felszabadítja a rabszolgasor�
ból, majd egy római ezredes 
fe lesége lesz, é s  megform álja  
életének legszebb álm át: a le - ,  
begő Ámort és Psychét.

Kürti András: A m agányos 
v illa  titka cím ű kisregény a 
brazíliai őserdő m élyére viszi 
el az olvasót.

Zoltán Ptéer: A  képzelet v a �
rázslója cím ű könyv Verne 
Gyula életútját m utatja be. 
„A gépek születése” című s z í�
nes illusztrációkkal gazdagí�
tott könyv szem léltetően m u�
tatja be, hogy tulajdonképpen

hol is kezdődött e l az ember, 
a gép, a szerszám  kapcsolata  
és hol tartunk, s  m i a  jövő e 
vonatkozásban. Ungvári Ta�
más: Találkozások a  világhír�
rel cím ű könyv a kortársi 
kultúrtörténet érdekessége. A  
szereplők N óbel- d íjas írók és 
közönséges szélhám osok. „Ta�
vaszi szél vizet áraszt” cím ű  
könyv 20» m agyar népdalt 
rejt magában. (Móra Könyv�
kiadó)

„Hadiposta"
1550 decemberében kezdett 

működni az első egri postaál�
lomás. A delizsánsz Losoncon, 
Nyitrán, Pozsonyon át futott 
és célja mindenekelőtt a „ha�
diposta” feladatainak ellátása. 
E tevékenység nélkülözhetet�
len volt, hiszen a törökök Fel�
vidék felé váló előnyomulásá�
tól, Buda 1541. évi eleste után 
tartani kellett, s a védelem�
mel kapcsolatos jelentéseket a 
végvári Egerből ilyen posta-  
járat vihette a leggyorsabban 
a bécsi főparancsnoksághoz.

Turistatalálkozó

A postás dolgozók érdeklő�
dése, igénye a gazdag munkás-  
mozgalom hagyományokkal
rendelkező term észetjáró
sportágban ezúttal Zala m e�
gyében, a  IX. országos postás 
term észetbarát találkozón bi�
zonyosodott be. A z egervári 
várban tartott m egnyitó ün�
nepségen m integy 250 postás 
dolgozó gyűlt össze az ország�
ból. A program színes és gaz�
dag volt, a rendezők m inden�
kire gondoltak. Az idősebbek�
re, a  „kocogókra” és akik e 
szép sportágat még verseny�
szerűen is tudják űzni, s  a  tá �
jékozódási futókra.

Gyorsan elrepült a m ásfél 
nap. A vadregényes Alsóerdőn 
tartott eredm ényhirdetés után  

így búcsúztak a résztvevők: 

Viszontlátásra jövőre Debre�

cenben, a X. országos term é�

szetbarát találkozón! (v—j)

— Az igazgatóságok szak�
szervezeti tanácsai idei tömeg�
sport középdöntőiket vala�
mennyien júliusban bonyolít�
ják le — közölte Pressmayer 
József, a tömegsport társadal�
mi bizottság vezetője. — A 
középdöntők legjobbjai kép�
viselik az igazgatóságok szí�
neit augusztus első vasárnap�
ján, a Budapesti Postás sport�
napon.

A postás sportnapnak ebben 
az évben külön jelentősége is 
lesz: az itt legjobban szerep�
lő csapatok és egyéni verseny�
zők indulnak október 20—22 
között a Ganz- MÁVAG sport�
telepén a munkahelyi sparta�
kiád budapesti döntőjében.

Ezt a tartalmas, minden év�
ben nagyszámú üzemi sporto�
lót pályára hívó eseményt az 
MTS, a Szakszervezetek Bu�
dapesti Tanácsával, a KISZ 
budapesti bizottságával és az 
OKISZ- szal közösen az alábbi 
sportágakban rendezi meg: 
atlétika, asztalitenisz, kézilab�
da, kispályás labdarúgás, röp�
labda és sakk. Minden sport�
ágban női és férficsapatok, il�
letve egyéni versenyzők in�
dulhatnak. (V—.)

József- győzelem

Nagy érdeklődés közepette 
kezdődött m eg az Egressy 
úton az első  postás női üzemi 
labdarúgó- bajnokság, — k is�
pályán. Az első m érkőzésen a 
József - lányok 3:0- ra győztek  
a Tudakozó ellen, majd a 
PSZS^I 1 :0- ra győzte le  a  Te�
réz csapatát.

A  Bp. 62- es, a Bp. 72 - es e l�
len már az első  fordulóban  
távolmaradt, így a pontokat, 
0:0 gólaránnyal, játék nélkül 
kapták a 72- esek. A  Bp. 100-  
as bejelentette visszalépését, 
helyette a  társadalm i sport -  
bizottság a TIG szakszervezeti 
tanácsának jelentkezését fo �
gadta el.

Hát így indult útjára szak�
mánkban a női f o c i . . .

Soproni gond és bizakodás
Sopronban, főként az NB

Il - e s  női kosárlabdázók és  a 
m egyei bajnokság I. osztályá�
ban szereplő labdarúgók ered . 
m ényeit kísérik figyelem m el. 
A két soproni postáscsapat 
szereplése azonban korántsem  
megnyugtató.

A kosárlabdázókat legutóbb  
Budapesten, a  Spartacus tor�
nacsarnokában láttuk játszani. 
Ami nyomban feltűnt: igen 
sok fiatal szerepel az együt�
tesben. Jó néhány a .t iz en �
éves”, am i azért az NB II - ben  
nem  éppen a legelőnyösebb. A 
soproni lányok jól kezdtek, 
több pontos vezetést is szerez�
tek, de aztán kiütközött a  ru-  
tinhióny, és az is, hogy a fiatal 
lányok legtöbbje a kosárlab�
dázásnál előnyös testm agassá�
got m ég nem  éri el. Csak a  ka�
pitány, az egész mérkőzést 
szinte végigjátszó Horváth Te�
réz lelkes játéka, és a  csapat 
sportszerű magatartása tet�
szett.

Jakatics Magdolna szakosz�
tályvezető, a Soproni Posta -  
igazgatóságon SZTK - ügyinté -  
ző. Nem régen még maga is 
játszott a  csapatban, most 
szakosztályvezetőként segíti a 
sportmunkát. Szavai nyomán 
érdekes és elgondolkoztató kép 
bontakozott ki a kosárlabda�
csapatról. A jelenlegi gárdából 
mindössze Horváth Teréz pos�
tásdolgozó, a csapat zöme ta �
nuló. Viszont több fiatal pos�
tás szülők gyermeke, Kovács 
Mária a postánál ipari tanuló, 
akadnak postaforgalm i techni�
kum ba járók is.

— N éhány hónap múlva  
már több postás játszik a csa�
patban — bizakodik a rokon�
szenves szakosztályvezető. —  
A szakszervezeti bizottságtól 
minden tám ogatást m egka�
punk, sajnos, a sportkör elnök�
ségéről nem mondhatom el 
ugyanezt. Benkö Tibor, a terü�
leti szakszervezeti tanács tit�
kára viszont gyakori látogató�
ja a m érkőzéseinknek.

München előtt

Császár Mónika

A Postás SE két fiatal ver�
senyzője: Császár Mónika és 
Nagy Zsuzsa az olimpiai ke�
rettagok sorába tartozik. Az 
elmúlt hetekben Császár Mó�
nika már ilyen minőségben 
vett részt a magyar női tor�
nászválogatott csapatban, 
amely először a hollandiai 
Winschoienben, majd az olasz�
országi Paviában szerepelt, és 
mindkét országok közötti ta�
lálkozón 10—10 pontos győzel�
met aratott. A két győzelem�
nek részese volt Császár Mó�
nika, aki az egyéni versenyek 
rangsorolásában is jó helye�
zéseket ért el.

Nagyon szép, ámde csak 
látszatra könnyű sportág a 
torna. A  szerek bizony gyak�
ran a világ legjobbjait is meg�
tréfálják, sőt komoly sérülé�
seket is lehet ebberi a sport�
ágban „szerezni”. Különösen a 
gerendagyakorlat közben nyí�
lik lehetőség a gyakorlat el�
rontására, értékes pontok el�
vesztésére. Winschotenben két 
magyar lány is — egyikük 
Császár Mónika volt — leesett 
a gerendáról, a többi szeren 
azonban sokkal több sikerrel 
dolgozott. Pavia tornacsarno�
kában Mónika már tartotta 
magát, s végül több mint 9 
pontot kapott gyakorlatára.

Nagy Zsuzsa a hazai verse�
nyeken igazolta jó formáját. 
Előbb — Császár Mónikával 
együtt — a 14 ország legjobb�
jait felvonultató Matolay Elek-  
emlékversenyen indult. Az 
Olimpiai válogató jellegű ver�
senyen a Postás SE mindkét 
tornásznője eredményesen sze�
repelt.

Nagy Zsuzsa remekül helyt�
állt, 75,05 pontos teljesítmény�
nyel aratott biztos győzelmet 
az 1972. évi országos egyéni 
felnőtt bajnokságban. Mögötte 
Bundzsák, a Vasas versenyző�
je 73,70 ponttal jutott az ezüst�
éremhez. Az egyes szereken 
— gerendán, korláton, talajon 
és ugrásban — egyaránt Zsu�
zsa került az első helyre.

Mónika egyébként május 
végén ismét biztos pontja volt 
a Románia ellen Budapesten 
szerepelt magyar női tornász�
válogatottnak. Ezúttal is a leg�
jobbak között végzett, így bi�
zakodva várja az olimpiai vá�
logatást.

Hét magyar tornászná uta�
zik Münchenbe, a XX. nyári 
olimpiai játékokra. Az utolsó 
szót júniusban a mesterfokú 
tornászbajnokságon látottak 
alapján mondják ki a váloga�
tó szakemberek. Reméljük, a 
mesterfokú válogatóversenyen

Nagy Zsuzsa

is  folytatják jó szereplésüket 
a Postás SE olimpiai kerettag�
jai. Vedres József

Weisz Ferenc edző, a m érsé�
kelten sikerült tavaszi idény  
ellenére is bizakodó. Az őszi 
idény kezdetére a csapat leg�
eredm ényesebb pontszerzője, 
a tavasszal súlyosan sérült 
Szerelem  Elvira is rendelke�
zésre áll és egy m ásik jó két 
pességű — sokáig sérült — já�
tékos, Krasznai Andrea csa�
tasorba állásától is az eredm é�
nyesség javulását és a kiesés 
elkerüléséhez szükséges pon�
tok m egszerzését nem csak re�
m éli, de ígéri is az edző.

A labdarúgók ugyancsak a  
bentm aradásért harcolnak. A 
Jánossomorja elleni győzelem  
után felcsillant a remény, de 
egy furcsa fegyelmi döntés is�
mét felborzolta a kedélyeket. 
A bajnoki táblázat élén álló
S. Textiles elleni mérkőzés 
kezdési időpontját — tévedés�
ből — nem közölték a játék�
vezetőt kérő levélben. A lab�
darúgás soproni bürokratái 
anélkül, hogy a Postás vezetőit 
megkérdezték volna, délután 
4 órára küldtek játékvezetőket 
a délelőtt fél 11- re tervezett 
mérkőzésre. A találkozó így 
elmaradt és a megyei labda�
rúgó szövetség fegyelmi bi�
zottsága egyedül az S. Postás 
hibáját állapította meg, 3:0- ás 
gólaránnyal, játék nélkül ítél�
te meg a fontos bajnoki ponto�
kat a textilesek javára . . .

A bürokratikus eljárás nem �
csak a megyében, de Buda�
pesten is feltűnést keltett. A  
Népsport is — egyebek között 
— glosszában helytelenítette a 
bajnoki cím  és a kiesés szem �
pontjából egyaránt fontos 
mérkőzés ilyen „befejezését”. 
A soproni postások term észe�
tesen m egfellebbezték az íté �
letet és azóta a m egyei elnök�
ség talán már újabb határoza�
tot is  hozott. R em élhetőleg és 
várhatólag a sportszerűség és  
nem  a bürokrácia szellem é�
ben! (Vedres)

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. A  szak -  
szervezet K V - ülésén ez is té�
ma volt. 10. Számnév. 11. Om -  
ladékos. 12. . .  .oltó. 14. Rak.
15. Rag. 16. Leánynév. 18. 
„V égtelenül” ezzel. 19. Cipész�
szerszám. 20 Nem a kicsi. 22. 
Argon. 23. Altató. 25. K eleti 
rang. 27. Állatlakás. 29. A - val 
a végén, göngyöleg. 30. Ilyen  
szó is van. 31. O. T. Ö. 32. 
Ukrán város. 33. É szak - A f�
rikai kikötő. 34. Becézett 
leány. 36. Nosza. 38. író volt 
(Gyula). 40. Rokonbetűk. 41. 
Olajféle. 43. Ósdi. 45. Arc�
rész. 46. B ecézett leány.

FÜGGŐLEGES: 1. . .  .küz�
delem  (a K V - ülés tém ája). 2. 
Traktor. 3. Hivatkozik. 4. Űt-  
mutatás. 5. B. S. 6. Azonos 
betűk. 7. Piros — ném etül. 8. 
Nem  az. 9. Rajta. 13. Fontos 
szakszervezeti m u n k a . . .  (a 
K V - ülés témája). 16. Osztrák 
folyó. 17. Keleti rang. 20.
. .  .France. 21. Y. T. A. 23. 

Csillapító. 24. N agyon - régi. 26. 
Utasszállító. 28. Időhatározó 
szó. 34. Zamat. 35. Anna „fe�
le ”. 37. Romániai folyó. 38.

Rengeteg. 39. A  harag isten�
nője (lat.) 40. „ . . .  madár" 
m agyar film . 42 Paripa. 44. 
Lapféle.

Beküldési határidő: június 
18.

Az előző számunkban közölt 
keresztrejtvény helyes m eg�
fejtése: vízszintes 1.: Az élet 
nem sokkal, függőleges 25,: 
öregebb a, 17.: halálnál, 9^ 
Valery.

K önyvjutalm at nyertek De -  
binszky Lászlóné (Debrecen), 
dr. Iván Béláné (Érd), Szabó 
Magdolna (Debrecen), Veres 
János (Aldebrő).

PO S T A S  DOLGOZO
a  P o s tá so k  S z a k sz e rv e z e té n e k  

la p ja
S z e rk e s it !  i  s z e rk e s z tő  b izo ttság . 

F e le lé s  s z e rk e s z tő . B érce s  G y ö rg y  
S z e rk e sz tő s é é  • B u d ap es t,

XTV- C h áz á r  A n d rá s  u tc a  13. 
T e le fo n : 428—m  

L e v é lc ím : B p  TO. P f. 32. 
F e le lő s  k ia d ó :  Gábor M árto n ,

•  N ép szav a  L a p k ia d ó  V álla la t 
Ig az g a tó ja .

Terjeszti a  Postások S z a k sz e rv e ze t«  
S z ik ra  L a p n y o m d a . B u d a p e s t

P O S T Á S  D O L G O Z Ó  7



BELVÁROSI ÉLCJZEM Ú J L É T E SÍT M É N Y

A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság új, május 8-án átadott ön' 
kiszolgáló éttermében 1500 főre tudnak ebédet főzni

(F o tó k : B e rk e  L ászló )

H  i  R E

lüzem  cím et és 
dicsérő okle�
velet nyert 
Budapest bel�

városának  
egyik legna�
gyobb hivata�
la az 5 - ös pos�
ta. Á llvány�
erdő, m alte, 
rosládák, ce�

mentzsákok, villanydrót- huza -  
lok között jutok Matula Jó-  
zsefné hivatalvezetőhöz.

—  Igen! A kitüntetéssel 
együtt megszépülünk. De nem �
csak külsőben, legbelül is — 
m ondja mosolyogva. — N eon�
reklám ban és a  boltíveket 
m egvilágító villanykörtékben  
sem  lesz hiány. M éltóképpen 
akarjuk képviselni a „postás 
színeket” a nagy forgalmú 
B ajcsy - Zsilinszky úton.

—  S ami a „legbelült” illeti?
—• A munka tartalmára gon .

ftoltam! Hűek maradunk a ki�
tüntetéshez, és az 5 - ös m inősí�
téshez.

— Hogyan?íEz itt a kérdés?
—  Ahogy a múltban: terv�

szerűen és lelkesedéssel — fe�
le li Matula Józsefné és rög�
tön részletesebben elm agya�
rázza: Nálunk a szocialista
m unkaversenyben való rész�
vétel a brigádok lendítő erejé�
nek felhasználása hagyomány! 
1965- re nyúlik vissza a m oz�
galom. Jelenleg 61 dolgozónk 
van, s  ebből 5 brigádban 40 a 
tag. Azért hangsúlyozom a 
„jelenleg” szót, mert éppen a  
napokban vált ki Farkas Kál�
mán, az ezüstjelvényes „hiva�
tali kézbesítő és rovatoló”

brigádból, s m egalakította az 
egyelőre még csak szocialista 
cím ért küzdő ifi m unkabri�
gádot. Ez nagy lendületet ad 
az egyik legfontosabb terüle�
ten. De rajtuk kívül három  
jelvényes brigádunk van: a 
„Pénzfelvevő”, az „Egyesített 
és csom agfeldolgozó”, vala�
m int az „Irányító” brigád.

— A brigádmozgalom tehát 
hozzájárult az eredmények�
hez?

— Olyannyira, hogy vállalá�
saik szorosan kapcsolódtak a 
„Szocialista m unka hivatala” 
és az „Élüzem” cím  elnyerésé�
nek feltételeihez. M indenek�
előtt a  gazdasági eredm ények  
javítása a cél, de feladatunk a 
szakképzettség fokozása, ille t�
ve  a szakképzettség megszer�
zéséhez szükséges feltételek  
biztosítása. íg y  többen járhat�
nak a különböző szakm ai tan�
folyamokra, valam int a Posta -  
forgalmi Szakközépiskolába.

— Milyen az iskolázottság, 
szakképzettség ?

— Sajnos, 50 százalékos. Ezt 
a statisztikai adatot akarjuk a 
szakképzettség javára „eltol�
n i”.

— A munkakörülmények ja�
vítása szintén vállalás. A m un�
kahely rendben tartására, tisz�
taságára, csinosítására eddig is 
törekedtünk, és arra is, hogy 
jó munkamorál alakuljon ki.

— Üj feltételeket biztosít az 
igazgatóság?

— A vállalások nem  vezet�
tek volna m egfelelő ered�
ményre, ha teljesítésükhöz a 
feltételek hiányoznak. Bár e 
téren van egy - két problémánk. 
Általában az igazgatóság m eg�
hallgatja kéréseinket és segít. 
Persze, mi is: hivatalvezetés, 
párt-  és szakszervezet, figye�
lem m el kísérjük az eredm é�
nyek alakulását. Ennek érde�
kében havonta egy alkalom �
mal m unkaértekezletet tar�
tunk. A szükséges intézkedése�
ket a magunk erejéből igyek�
szünk megtenni.

— Mi okozza jelenleg a ne�
hézségeket?

— A  renoválásról nem  be�
szélek, mert az term észetes fo�
lyam at és  meghozza gyüm öl�
cseit . De, ami továbbra is 
probléma: a létszám hiány.
Annak ellenére, hogy a fluk�
tuáció csökkent é s  a m últ év �
ben csak egy dolgozónk búcsú�
zott el tőlünk. Egész évben 5 
fő hiánnyal oldottuk meg fe l�
adatainkat. Továbbra is gond 
a nehéz fizikai munka. 61 dol�
gozónk túlnyom ó többsége nő, 
s  bizony igencsak em elgetik  
nap, m int nap a 20 kilós lev é l�
zsákokat. Várjuk a konténeres 
szállítás bevezetését. Kará�
csonyra ígérik. De m ás vonat�
kozásban is könnyítésekre van 
szükség.

— Éspedig?

— B első anyagm ozgató ko�
csi, a  zsákem elés m egkönnyí�
tését szolgáló csigák kellené�
nek, és ezt a bontóasztalok fö�
lé  kellene felszerelni.

Az elhangzottak után a hi�
vatalvezető javasolta, hogy te �
gyünk egy sétát a  helyszínen. 
Az átm eneti állapot ellenére 
m egállapítottam : a tágas ö l�
tözőhelyiségekben adott a  h i�
deg - m eleg víz.

A beszélgetésbe bekapcsoló�
dott Török Istvánná, az szb  
titkára: Az elért szép eredm é�
nyekhez nagyban hozzájárult 
a dolgozók m unkalendülete, 
am it időszakonként, túlzás 
nélkül, em berfelettinek is le �
het jellem ezni.

A  beszélgetést hallják az 
ideiglenes felvevőtérben össze�
zsúfolt dolgozók közül többen  
is. M osolyogva helyeselnek. 
F eltétlenül idekívánkozik még 
Tölgyessi Istvánná főellenőr  
neve, aki vezérigazgatói, Ke�
lemen Ferencné és Sugár Ist�
vánná, akik igazgatói dicsére�
tet, Székely Györgyné é s  Bo-  
hák Mihályné, akik K iváló  
dolgozó kitüntetést kaptak.

A bazilika sarkáról még 
visszatekintek az állványer�
dőkre. Helyükön nemsokára 
neonfény és k ivilágított bolt�
ívek reprezentálják a Belváros 
egyik élüzem ét: az 5 - ös pos�
tát.

Q  A szegedi körzet tanyavi�
lágában bővítik a lovaspotás-  
rendszert a  kézbesítők m unká�
jának megkönnyítésére.

Bf Május 19- én a Dunántú�
lon és a fővárosi budai részen 
komoly károkat okozott a jég�
esős vihar a távbeszélő - háló�
zatban is. A  helyreállítás v i�
szonylag gyorsan megtörtént.

BH M gjus 17 - én távközlési 
világnapot rendezett a  B e�
loiannisz Híradástechnikai 
Gépgyár.

Q  Ű j posták: Nagyatádon
Somogy m egye legkorszerűbb  
hivatalát adták á t korszerű 
szociális létesítm ényekkel. P i-  
lisborosjenőn m ég az idén e l�
készül az új posta. Nagy a 
zsúfoltság a monori postán, 
folynak a tervezések az új 
hivatal létesítésére.

■  Bekapcsolódtunk az űr�
távközlő rendszerbe. A  Posta -  
kísérleti Intézetben m érőbe�
rendezést készítettek, am ellyel 
m egkezdik a  vevőállom ások  
telepítését.

■  A  Szolnok m egyei Táv�
közlési Üzem „Április 4.” m ű�
szerészbrigádja elnyerte a 
„kiváló brigád” címet. A  kol�
lektíva 25 éve dolgozik együtt.

Q  A „Tisztelt cím” cím ű fil�
met, am ely postásokról szól, 
nagy sikerrel m utatják be a 
mozikban.

■  Egy éve működik a B en�
czúr utcában a Postás Újítók 
Klubja. Több előadást, anké -  
tot szerveztek már.

■  Trojkó István kábelsze�
relőt (Kábelüzem) Nagybá-  
tony határában m ájus 22- én 
villám csapás érte, és meghalt.

B Egyre nagyobb a létjogo; 
sultsága a postai automaták�
nak hazánkban.

B  Hathónapi börtönre ítélte
a Szekszárdi Járásbíróság Csi-  
csó Jenőnét, m ert postai kül�
dem ényeket sikkasztott el.

B  A Bu - vig területi szak -  
szervezeti tanácsa ülésén — 
am elyen r é sz t . vett Besenyei 
M iklós, szakszervezetünk fő�
titkára is — tárgyalta a dolgo�
zók é let -  és munkakörülm é�
nyeinek javítását segítő fe l�
adatokat. Ugyanerről tárgyalt 
a Pécsi Területi Szakszervezeti 
Tanács is.

B Sándor Balázs 44 éve pos�
tás Duhakészín, s  81 éves ko�
ra ellenére kitűnően ellátja  
feladatát.

M arton István

MUNKAVÉDELMI ORJARAT

M iért sok a baleset 
a Verseny utcában

T avaly a Budapesti Posta�
igazgatóság összes balesetei�
nek 40 százaléka a Verseny 
utcában, a  70 - 78 - as hivatalok�
ban történt. Elgondolkoztató 
az ilyen  m egállapítás, ezért 
jártunk a helyszínen. A né�
pes őrjárat tagjai: Kiss Lász�
ló szakszervezetünk budapesti 
csoportjának m unkavédelm i 
felügyelője, Lanczkor Jenő, a
70.. sz. hivatal szb - elnöke, 
Szabó Jenő, a  78. sz. h ivatal 
szb - titkára, m ajd a két szb 
m unkavédelm i felelőse, Sutok 
József, Németh Ferenc, továb�
bá Varjasi Sándor, a  k ét hiva�
ta l biztonsági megbízottja.

Először is megnéztük: mit
állapítottak m eg a legutóbbi 
m unkavédelm i szem le során. 
A  linóleum  padlózat és a  föld�
szinti kezelőhelyiségek ajta�
jainak vaslem ez borítása fe l�
szakadozott, a  nagy csom agte�
rem ben nem m egoldott a  por�
elszívás, töröttek az ablakok, 
sötét a vágányok közötti rész, 
rosszak a csatornák, a  tetőzet 
esős időben beázík, a barakk -  
épü let területén működő em e�
lő  szerkezetet balesetveszélye�
sen  kezelik, é s  így tovább, és 
íg y  tovább. Tulajdonképpen 
már ennyi is  elég  arra, hogy 
m egállapítsuk: m iért olyan
sok itt a  baleset. Ezek a hibák  
ugyanis hónapok, sőt évek  óta 
szerepelnek a m unkavédelm i 
jegyzőkönyvekben, de intézke�
dés lényegében nem  történik. 
Voltunk a 70- es földszinti cso�
m agkézbesítő term ében. Bor�
zalm as látványnak voltunk  
tanúi: a szennyvíz a term en  
keresztűl- kasul patakként 
csörgedezett. M egint csak a 
fe le lős iránt érdeklődtünk. 
Zsuppán Antal, a  k ét hivatal 
közös gondnoka, hamarosan 
m eg is je1 ént.

— N em  tudtam erről. Miért 
nem  szóltak időben? . . .  — 
m entegetődzik.

— Tegnap is szóltunk, m eg  
korábban is, nem  jött ide — 
súg az egyik kézbesítő.

— Ki a felelős ezért é s  a 
többi dolgokért9

— Hát én nem  az biztos! Én 
lefedeztem  magam, az észre�
vételeket továbbítottam  az 
igazgatóságnak. Tudok én lab�
dázni. . .

— Én a maga helyében ez�
ze l nem dicsekednék. . .

— N ekem  nincs lehetőségem  
fe hibák megszűntetésére.

— No, de a betört ablakokat 
lehetne pótolni.

— Hogyne! Persze hogy le �
het! Csináljuk is, ha vanüveg.

— No, é s  az em eleten kiürí�
tett több m int 10 szoba,és am it 
nem  ürítettek k i..  . .?

— Hát azok beáztak! A 
PÉKÜ a felelős, ők bontották 
fe l a tetőt. Le k ellett volna a 
födém et ponyvával vagy 
nylonnal takarni.

N o lám, javaslat és m agya�
rázat is van, csak éppen a pro�
dukció hiányzik. Kiderült: 
amikor betörik egy ablak, na�
pokig azt keresik, k i törte be. 
Bizony télidőben jó lenne, ha 
előbb az üveget pótolnák. 
Évek óta hiányzik az egyik  
ajtó előtt két szem  parketta. 
Ha valaki belebotlik, elesik, 
beveri a  fejét az íróasztal sar�
kába, és kész a tragédia. A  
kijavításhoz talán m ég az 
igazgatóság segítsége sem  kel�
lene.

Láttuk a jegyzőkönyvben is 
szóvá tett csapóajtók felszaka�
dozott lem ezeit. Borotvaélesein 
tátonganak, m integy kínálva  
a baleseti lehetőséget. Volt is  
nem  egy ebből . . .

Szóba került az is, hogy 
hosszú évek  óta hallják: m eg�
lesz az új K eleti - postakom bi-  
nát. A legújabb határidő: az 
ötödik ötéves tervben lesz  
meg. Közben rom lik minden, 
s ez  objektíve a m unkakörül�
m ények rosszabbodásához v e �
zet. Láttunk olyan öltözőt, 
ahol vakolatbeom lás fenyeget, 
m elegítettek ételt, enyhén  
szólva piszkos, málladozó fal 
m ellett. M egbotlottunk a pa�
dozatot borító vaslem ezek�
ben. Recsegő m ozgólépcső�
fakorlát is veszélyesnek szá�
mít. A  barakkok udvarán öt�
letes hidraulikus em előberen�
dezést láttunk — szabálytala�
nul kezelve. A  gépkezelő nem  
is  tudott arról, hogy van gép�
kezelői utasítás. Maga a szer�
kezet is balesetveszélyes, hi�
szen a fel - , ille tve  lecsapódó 
lem ezek sarkai nincsenek le �
göm bölyítve. Csupán egy rossz 
mozdulat, é s  az éles lem ezsa�
rok felsértheti a  gépen álló  
embert.

Nagyon, d e nagyon sok hi�
bát sorolhatnék m ég, d e eny -  
nyi is  elég  ahhoz, hogy v á �
laszt kapjunk a kérdésre: m i�
ért sok a baleset a  Verseny 
utcában?

Felvetődik, persze, a  hivata�
lok  vezetőinek, szakszervezeti 
bizottságainak felelőssége  
m ellett a Budapesti Posta�
igazgatóság illetékes osztályá�

nak felelőssége is Hiszen évek  
óta sok - sok bírálatot kaptak 
a  Verseny utcai tűrhetetlen  
állapotokért. Akárhogy is néz�
zük, rosszul kezelik a labdát, 
m ert az igaz, hogy a felelősség  
továbbpasszolása már nagy�
szerűen megy, de gólok he�

lyett a  balesetek nőnek — de 
igen nagy iramban!

Határozott intézkedést vá�
runk a Budapesti Postaigaz�
gatóság vezetőitől a  Verseny 
utcái dolgozók biztonságos 
munkaliörii Lményeinek m eg�
terem tése ügyében. Bérces
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Nagyon nevezetes postatör�
ténelmi esemény színhelye 
volt 1875- ben a fővárosi 
Arany sas- szálló: a földszinti
nagyteremben alakult meg a 
Magyar Postamesterek Orszá�
gos Egyesülete. Nyolc posta�
igazgatósági kerületből mint�
egy harminc kiváló, művelt és 
lelkes postamester, az ország�
ban szétszórtan élő postames�
terségeket egy szoros egyesü�
letbe tömörítette. Az alkot�
mányos kereteken belül bátor, 
harcos szellemet honosított 
meg a postás társadalomban.

A múlt század- beli postá�
soknak ez az egyetlen érdek-  
védelmi szerve állami támo�
gatás híjával, tagjainak kraj�
cárjaiból rakta össze egy ké�
sőbb komoly vagyonná felnö�
vő postamesteri nyugdíj és 
segély alaptőkéjét. És ez a 
körülbelül négymillió korona 
vagyon semmisült meg az el�
ső világháború alatt — hadi-  
kölcsönben. Ezt követően a 
postamesterek egyesületére a 
rászakadt pénztelenség, és a 
Horthy- rendszer tömegszer�
vezkedést elnyomó politikája, 
valamint a fellépő egyéni ér�
dekek és az önzés, teljesen 
legyengítette, és harcképtelen�
né tette az egyesületet.

Az alkalmazottakat tartó 
postamesterek a hivatalbeli 
alantasaikkal tetszésük szerint 
manipuláltak. Egyéni hasznuk, 
érdekeik szerint jártak el. Fe�
lelőssé ezért őket senki nem 
tehette. A hivatali kisegítő, ki�
adójelölt vagy kiadó a posta�
mester magánalkalmazottja 
volt. Szervezetlenségénél fog�
va teljesen kiszolgáltatva ke�
nyéradó gazdájának.

A proletárdiktatúra bukása 
után a kormányba jutó szo�

ciáldemokrata párt jobboldali 
Peyere, némi kedvezménye�
kért hajlandó volt Bethlennel 
egyezséget kötni. Idézet a 
Bethlen- Peyer paktumból:

„... A feloszlatott, vagy fel�
függesztett szakszervezetek 
közül a közalkalmazottak, va�
sutasok, postások szakszerve�
zete vissza nem állítható . . .” 
E határozattal megfosztották 
a postásokat is az önvédelem 
lehetőségétől. Hová fordulha�
tott volna a fillérekért, napi 
10—15, nem ritkán 18 órát ro�
botoló sok száz éhbérért gör�
nyedő pária?

1928- ban a postánál „őrség�
váltás” történt. Demény Ká�
roly államtitkári címmel fel-

•  A jugoszláv Szállítási és 
Távközlési dolgozók Szakszer�
vezetének m eghívására B ese�
nyei Miklós főtitkár vezetésé�
vel 3 tagú delegáció utazott 
május 21- én Belgrádba. A  de�
legáció folytatta a m últ évben  
Budapesten m egkezdett tár�
gyalásokat a két szakszerveze�
tet kölcsönösen érintő kérdé�
seiről.

•  Elnökségünk meghívására  
június 10—17 között hazánk�
ban tartózkodik az angol Pos�
tás Dolgozók Szakszervezeté�
nek 4 fős delegációja, m elyet 
Tom Jackson főtitkár vezet. 
Budapesti és vidéki tartózko�
dásuk során szakszervezeti és 
szakmai kérdésekről tárgyal�
nak.

ruházott vezérigazgató nyuga�
lomba vonult. Utódja, dr. báró 
Szalay Gábor székfoglaló be�
szédéből idézek, amelyet a 
posta személyzetéhez intézett:

.. Bánjunk egymással test�
vérként, ápoljuk, fejlesszük 
továbbra is az egyetértést és 
összhangot egymás munkáját 
kölcsönösen megbecsülve...  ’’ 

Szépen hangzó üres szóla�
mokban nem volt hiány, csak 
éppen a helyzet nem lett jobb.

Gyökeres változást csak a 
felszabadulás hozhatott a pos�
tamesterségek államosításával 
és a postások érdekeit védő 
szakszervezettel.

Halm i Ida

•  Több éves kapcsolatkerc -
sés után m egvalósíthatóvá vá�
lik  a magyar—szovjet postás 
dolgozók kölcsönös üdüdlteté -  

se. A Belorusz Köztársaság 
postás dolgozóinak szakszerve�
zete levélben értesítést kül�
dött: ez  év  júliusában fogadni 
tudják 30 fős csoportunkat. Az 
üdülők M inszket és annak kör�
nyékét is m egism erhetik.

•  35 fős csehszlovák postás 
üdülőcsoport érkezik június
7 - én. Három napot Budapes�
ten, 10 napot Balatonalm ádi�
ban tartózkodnak.

/
•  15 napos jugoszláv ten�

gerparti üdülésre indul 30 
fős m agyar postás üdülőcso�
port június 13- án. 15 napot
Petrovácon és 1 napot N ovisa -  
don töltenek. (K—j)

A strandra, tengerpartra, Ba�
latonra való kis forró-nadrág 
legpraktikusabb anyaga a  
frottír. Nagyon szép, élénk és 
mintás, csíkos színekben le�
het kapni, nagyon ölesén. Ez a 
kis együttes mellénykéből és 

nadrágból áll
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