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» A központi vezetőség egy csoportja

Több felelősséget, szenvedélyességet!
TUD Ó SÍTÁS A  KÖ ZPONTI VEZETŐSÉG ÜLÉSÉRŐL

Elnökségünk szeptem ber 1-én hívta össze a  köz �
ponti vezetőséget, amelyen m egjelent dr. B uják Kons�
tantin postavezérigazgató-helyettes. Dr. Zsufja  Szabolcs 
elnöki m egnyitójában m egem lékezett a nemrég elhunyt 
Aranyi Lajosról, a szakszervezet főkönyvelőségének ve �
zetőjéről. A  Központi Vezetőség tagjai 1 perces felállás �
sal tisztelegtek em lékének.

körben a  dolgozók m unkakö�
rülménye, szociális helyzete? 
Idézzük szakszervezetünk t i t�
kárának  m egállapítását:

A bérezésről

A két ülés között végzett 
m unkáról szóló jelentés elfo�
gadása után került napirend�
re  a postaCcft'galmi végrehajtó 
szolgálat dolgozóinak élet -  és 
m unkakörülm ényeinek hely�
zetéről, fokozott figyelemmel 
a folyamatos szolgálatot ellátó

és felvételi m unkakörben fog�
lalkoztatottakra vonatkozó je �
lentés tárgyalására, am elyet a 
központi vezetőség tagjai írás�
ban kaptak  meg. Szóbeli k i�
egészítőt Bíró Bódis József, 
szakszervezetünk titkára  m on�
dott.

Jelen fős dolgozéréfégről 
van  szó

— Az elnökség és a központi 
vezetőség szintjén imm áron 
másodszor foglalkozunk a pos�
taforgalm i végrehajtó szolgá�
latban dolgozóknak — m int az 
összlétszám jelentős részét ki�
tevő fontos szakmai rétegnek
— élet -  és m unkakörülm é�
nyeivel. Tavaly decem berben
— em lékeztetett Biró Bódis 
József — a kézbesítők élet -  és 
m unkakörülm ényeit, és je len�
leg a forgalmi végrehajtó szol�
gálat 12 m unkakörében dol�
gozók helyzetét, problém áit 
tárgyaljuk. — M ajd u ta lt a je �
lentésre, am ely -  m egállapítja: 
a vizsgált m unkakörökben  
több m in t 8000-en dolgoz�
nak, részt vesznek a kü ldem é �
nyek  feldolgozásában, a táv �
író-távbeszélő szolgálat ellátá �
sában, tehát jelentős részük  
közvetlen kapcsolatba kerül a 
lakossággal. Ami még figye�
lem re méltó: a vizsgált m un �
kakörökben dolgozók 85,3 szá �
zaléka nő és 30 éven aluli. 
Éppen ezért számításba kell 
venni m indenütt a gyerm ek- 
gondozási és szülési szabad �
ságon levő nőket is. Felm e�
rü l sokhelyütt a m unkaerő -  
hiány, az utánpótlás problé�
mája. Egyébként az egész pos�

tá ra  jellemző a nagym érvű 
m unkaerő - fluktuáció, s ez n a �
gyobb terheket ró a törzs�
gárdára.

A m unkaidő általában na�
pi 8 óra, kivételt képeznek a 
távbeszélők és távgépírókeze�
lők, akik napi 7 órát dolgoznak, 

szabad szombat, illetve heti 
többletszabadnap e m unkakö�
rökben még nincs. A kishiva -  
taloknál általában 1 m ű�
szakban, 8—16 óráig, megsza�
kítás nélkül folyik a munka, 
ettől csupán a nagyvárosok 
felvevőhivatalaiban van elté�
rés, de m indenütt biztosított 
a megszakítás nélküli szolgá�
lat. Osztott m unkaidő á lta lá �
ban a főpénztári, és a C/2 

szolgálatú hivataloknál létezik, 
a  távbeszélő szolgálat miatt. A 
nagyhivatalokban jellemző a 
C - szolgálat, am elyet a kisgyer�
mekes anyák nem  'szívesen 
vesznek, mivel a délutáni m ű�
szak általában 21—22 órakor 
fejeződik be, viszont a  gyer�
mekintézmények kora délután, 
vagy este nem üzemelnek. Fo�
lyam atos éjszakai m űszak 
vasárnap és ünnepnap a táv �
beszélőkezelők, rovatolók és 
irányítók részéről a jellemző. 
Az anyákat csak kérelm ükre 
osztják be ilyen szolgálatra.

A m ankaidő-tsükkenfés 

— gépesítés
A dolgozók részéről egyre 

inkább felvetődik: állandóan 
csökken a szombat délutáni 
forgalom, ezért javasolják a 
felvevőszolgálat ésszerű, csök �
ken te tt beültetését. A  vidéki 
kishivatalok vasárnapi zárva -  
ta rtásának  bevezetése nagy 
megelégedést váltott ki. Az is 
figyelemre méltó, hogy a ro�
vatolás, irányítás m a még a 
hagyományos módon történik 
és változást csak az új irányí�
tási rendszer bevezetése hoz. 
Ezzel kapcsolatosan Bíró B. 
József ezeket mondotta:

— A felvételi szolgálat évi 
élőm unka - igénye mintegy 8.5 
millió munkaóra, ezért kell 
előtérbe helyezni a gépesítést, 
— autom atizálást még akkor 
is, ha ez nagyobb anyagi áldo�
zatot követel. A gépesítés 
még nem teljes, de a posta el�
m últ évi ezirányú erőfeszítése 
elism erést érdemel. A kezelési 
kisgépek beszerzésére tavaly 
13,4 m illió forintot fordítottak, 
ez több, m int a korábbi évek �
ben összesen. E gépek enyhí �
te tték  a belső munkaerőhiányt, 
könnyítették a m unkát és rö�
v id íte tték a kiszolgálási időt.

A  jelentés szerint például a 
bélyegző gépek használata a 
nagyforgalm ú hivataloknál 
lehetővé tette a küldemények 
könnyebb, term elékenyebb 
és jobb feldolgozását. S ami 
érdekes: a gépek kapacitásá�
nak kihasználása is megfelelő. 
Kilenc darab fém pénz - szám �
láló autom ata m ár üzemel, s 
további 25 ilyen gépet még á t�
adnak. 200 darab gép a pénz -  
befizetések naplózását au �
tom atizálja. A jelenlegi 350 
géppel elértük, hogy a pénzke�
zelési tételeknek mintegy 55 
százalékát géppel naplózzák. 
Ugyanez vonatkozik az u ta l�
ványérvényesítő gépekre, de 
a rra  is. hogy növelték a zsákos 
befizetési rendszerbe bevont 
szervek és a fiókbérlők szá�
mát. A várakozási idők á lta lá �
ban csökkentek. Ugyanez nem 
mondható el a pénzfelvételnél.

A  meglevő gondokon nagy�
m értékben segít a szocialista 
m unkaversenymozgalom, s 
ezen belül a brigádmozgalom. 
500 brigádban m integy 5000 
dolgozó igyekszik nap m int 
nap megbirkózni a nehézsé �
gekkel. A  tavalyi eredmények 
alapján  mintegy 200 brigád

— A  népgazdaság többi ága�
zatához viszonyítva, de a pos�
tán belül is elmaradt a bér �
színvonal-növekedés. A m ikor  
ezt megállapítjuk, hangsúlyoz �
nunk kell a forgalmi végre �

hajtó szolgálatban dolgozóknak 
az átlagtól eltérő m unkakö �
rülm ényeit, a munkavégzés 
feltételeit. A  fővárosban és a 
nagyobb városokban folyam a�
tos a m unka, vagyis a vasár�
napi és ünnepnapi szolgálat 
m ellett a dolgozók jelentős ré�
sze éjszaka is dolgozik, tehá t 
hátrányos a  munkaidő - beosz�
tásuk, a szolgálati időbeosztás 
nem  egyenletes, helyenként a 
szolgálat osztott és sokhélyütt 
még a csúcsforgalmi időszak 
is jelentkezik. E területen 
nagyfokú a fizikai igénybevé�
tel és a megfelelő szociális el�
látottság is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Ezen túlm e�
nően teljes anyagi felelősség 
m ellett nagyösszegű pénzt ke�
zelnek, s m int m ár em lítettük, 
közvetlen kapcsolatban állnak 
a közönséggel, tehá t az állam i 
oktatáson túl, megfelelő szak -  
képzéttségre is szükség van 
— mondotta, m ajd a forgalmi 
állománycsoport havi átlagbé -  

' ré t taglalta (hírlap nélkül): Ta �
valy 1793 forin t volt, am ely  
440 forinttal alacsonyabb a 
népgazdasági átlagnál, de a 
postai átlagbértől is elmarad 
közel 200 forinttal. A z  átlag�
bérben szerepelnek a nem zet�
közi forgalm at lebonyolítók is, 
akiknél a m unkakör betöltésé�
hez egy idegen nyelv ism erete 
szükséges, de általában kettő�
három  nyelven beszélnek.

A rúunkakörülm ényekre k i�
té r  a jelentés is. M egállapítja: 
1966-tól 1971-ig 207 ú j pos�
tahivatal épült, am elyen be�
lül 8 a nagy, 46 a közép és 
153 a kishivatal. A  korszerűsí�
te tt hivatalok száma ez idő �
szakban m integy 400—450. A z  
életveszélyes állagú kis posta �
házakat újjáépítették, de még  
m indig több száz magánbérle- 
m ényű kis postaház üzemel 
mostoha körülm ények között, 
hiszen azokban a legelemibb  
szociális követelm ényeket sem  
lehet kielégíteni. A  forgalom 
évek óta ta rtó  növekedése a  
régi épületekben a kezelési 
helyiségek túlzsúfoltságát 
eredményezte. A nagyobb h i�
vatalok létszám a általában 
3—4- szeresére növekedett, s 
így például az öltözőszekré�
nyek a folyosókra kerültek. 
Bővítésre e régi épületekben 
nincs lehetőség. Szembetűnő 
viszont, hogy számos hivatal�
ban a korszerű gáz-  és o la j�
fűtésre való áttéréssel, ú j bú�
torok, hűtőszekrények nagy�
számú beszerzésével, a helyi�
ségek újrafestésével ku ltu �
ráltabb  m unkakörülm ényeket 
terem tettek. Több helyütt a

nagyforgalm ú távírógépter�
mek és távbeszélő kapcsoló 
helyiségek fala it hangszigetel�
ték, így nagym értékben csök�
kentették  a zajt. Ugyanez nem  
mondható el a Bp. 62. és 72. 
h ivatalok levélfeldolgozó
és levélirányító m unkahelyei�
re. A posta a IV. ötéves te rv �
ben 12 új nagyhivatal építé�
sét, illetve rekonstrukcióját 
végzi el.

Mit állap it meg a jelentés a 
bérezésről, a kereseti, jövedel�
mi arányokról? A zt, hogy a 
vizsgált területeken dolgozók 
kezdőbére alacsony. A z  ú j  
fe lvéte lű  dolgozóknak Í0Ó0— 
1400 forin t között állapítják 
meg a bérét. M ivel e m unka �
körökben sok az ú j dolgozó, 
így az átlag is alacsonyabb. 
Ez is oka annak, hogy ez év �
ben is sok az alsó határ alatti 
havi alapbér. A z átlagkereset�
be számítható pótlékok szá �
ma nem  sok, és összegük is 
alacsony. Túlóra csak m ini�
m álisan jelentkezik. Az alsó 
bérhatárokat a Budapesti 
Postaigazgatóságnál és a Hely�
közi Távbeszélő Igazgatóság�
nál ez év január 1- vel biztosí�
tották. A többi igazgatóság 
területén legkésőbb novem �
ber 1- ével kell biztosítani az 
alsó határok elérését. Diffe�
renciálásra tehát ez évben 
csak m inim ális összeg biztosí�
tott, így például a Soproni 
Postaigazgatóság a forgalmi 
terü leten  nem  is tervez 1972-  
ben bérfejlesztést. Ha az a l�
só bérhatárokat m indenütt 
elérik, ú jra  kell vizsgálni, 
hogy azok a különbségek, 
am elyek az egyes igazgatósá�
gok között, az egyes m unkakö�
röket illetően m egvannak, tu �
datosak - e, vagy sem.

A jelentés m egállapítja: a
posta vezetése sokat te tt a 
m unkakörülm ények jav ításá�
ért, a  kezelésgépesítésért, a  
munkabeosztások és a bérezés 
tekintetében is. M indezek el�
lenére az elmaradottságot még 
nem lehet felszám olni, egyre 
inkább biztosítani kell a kez �
dő alapbérek emelését, am ely 
az utánpótlást is elősegíti, nem  
szólva a m unkaerők stabilizá �
lásáról. A  IX. kongresszus h a �
tározatának megfelelően a jö�
vőben is kiem elten kell kezel�
ni m inden szinten a forgalmi 
szolgálatban dolgozók bérezé�
sét. Az oktatás korszerűsíté�
sével, szakosításával, a  m un�
kahelyi oktatással kell meg�
terem teni a gyorsan e lsa já tít�
ható egyes m unkakörök ellá�
tását. A m unkakörülm ények 
javításával, a m unkaidő - beosz�
tások felülvizsgálatával, a 
szombati, vasárnapi ny itvatar -  
tások újabb m egállapításával 
is elő kell segíteni a létszám 
stabilitását.

szám át növelni, bővíteni kell, 
általában szükséges a berende�
zéseket korszerűsíteni. To�
vábbra is keresni kell a nődol�
gozók és fiatalok m unkafelté�
teleinek könnyítését, javítani 
a  dolgozók m unkahelyi közér�
zetét.

— A forgalmi végrehajtó 
szolgálatban dolgozók jelenle�
gi helyzetének leglényegesebb 
kérdéseit tá rtuk  fel a közpon�
ti vezetőségnek, m egvitatás és 
esetleges kiegészítés után ja �
vasoljuk a központi vezető�
ségnek, hogy a jelentést em el�
je  határozattá — m ondotta Bí�

ró B. József befejezésként. 
Az elnök ezután m egnyitotta 
a vitát.

Kiss Ernő (Miskolc) hang�
súlyozta, hogy a főbb problé�
ma a m unkakörrel kapcsolatos 
gyakorlatlanságból adódik, ép�
pen ezért egyetért a m unka�
helyi szakoktatás korszerűsí�
tésével. Szépe Lőrinc (Pécs) 
a létszámkérdésekről beszélt, 
Pintér M ihályné (Pécs) pedig 
elmondotta, hogy a felvételi 
dolgozók körében általában 
stabil a létszám, de gond: sok 
a gyermekgondozási szabadsá�
gon levő kismama.

Rekonstrukciók halogatása

A nyagi ösztönzés
Mivel az éjszakai szolgálat 

problém ái állandóan foglal�
koztatják a dolgozókat, a 
szakm ai vezetésnek keresni 
kell az olyan megoldási módo�
kat — mert az éjszakai m un �
kára a jövőben is szükség lesz 
—, hogy anyagilag ösztönző le�
gyen az e m unkát végzőknek  
a többitől eltérő szolgálat el�
látása. Javasoljuk az elkövet �
kezendő években m egvizs �
gálni: hogyan lehetne külön

pótlékot rendszeresíteni a va �
sárnap végzett m unkáért.

— A m unkaidő - csökkentés 
további kiterjesztésének fel�
tételeit a korm ányhatározat 
megjelenése után az eddigi 
előkészületeknek megfelelően 
kell m egterem teni és szervez�
zék meg a többletszabadna�
pok kéthetenkénti biztosítá�
sát. A tervekben előirány�
zott szociális és egészségügyi 
célokat szolgáló helyiségek

Kovács József (Budapest) 
szóvá tette, hogy a helyi lehe�
tőségeket nem  m inden esetben 
használják ki. A kilátásba he�
lyezett rekonstrukcióra h iva t�
kozva, nem  gondoskodnak a 
tiszta m unkahelyekről, de az�
zal sem é r t egyet, hogy a je �
lentősebb rekonstrukciók te r�
veinek végrehajtását évről 
évre halogatják. A m unkakö�
rülm ények a kisebb hivatalok�
ban javuló tendenciájúak. 
Szólt arról, hogy a társadalm i 
tulajdon helyzete romlott, egy�
re  több a fegyelmi felelősség-  
revonás. A postások panasz�
kodnak: nehezebb a m unká �
ju k  és sokhelyütt a bánásmód�

dal is baj van. M ivel szó volt 
a létszámnormáról, k ijelentet �
te: az általában jó, csak éppen 
nem  tudják betartani. A  m un�
kahelyi szakképzéssel kapcso�
latosan megjegyezte: ezzel kell 
megelégedni egyelőre, de szó 
sem lehet arról, hogy az ilyen 
képzés egyenértékű a különbö�
ző szaktanfolyamokkal. Java �
solta: vizsgálják felül a buda�
pesti kishivatalok szombati 
nyitva tartásának szükségessé �
gét, m ert vélem énye szerint 
jelenleg 71 hivatalt zárva  
tarthatnának a szombati na �
pokon. Szabó Géza (Sárospa�
tak) örömmel jelentette: a

i m unkaerő - vándorlás szűnőben 
van.

A kongresszus szellem ében
— Szerintem  a központi ve�

zetőség tagjainál levő jelentés 
hűen tükrözi a  valóságot, a 
fejlődést, de a  gondokat is — 
m ondotta Besenyei Miklós fő�
titkárunk  hozzászólásában, 
m ajd így folytatta: Am ikor  
ezekről a kérdésekről vita tko �
zunk, a IX. kongresszusunk 
határozatának szellemében  
cselekszünk, am ely előtérbe 
helyezte a dolgozó rétegek 
problém áival való foglalkozást. 
G ondjaink lényege abban rej �
lik, hogy az egész területen  
alacsonyak az átlagbérek. 
Ugyanez a helyzet a különbö �
ző kategóriáknál is, ha nem  
súlyosabbak.

— A jelentésnek sok a ta �
nulsága. K itűnik — m ondot�
ta  fő titkárunk  —, hogy e te �
rületen dolgozik a  legtöbb nő 
és fiatal, ugyanakkor igen 
alacsonyak a keresetek. Mit 
tudunk  tenni, segíteni? M in�
denekelőtt fel kell tölteni a 
létszámot, m ert ezzel, főleg a 
nagyobb hivatalokban sok 
gondnak elejét vehetjük és 
teherm entesítik  a dolgozókat. 
(Sorban állás, a felekkel való 
személyes kapcsolat stb.)

A továbbiakban beszélt a 
létszám norm áról. ' Amikor a 
jelenlegi létszám norm át meg�
állapították, akkor a posta 
dolgozói jól és közepesen kép�
zett em berekből tevődtek ösz-  
sze. Ma nem ez a helyzet! A 
szakképzettségi színvonal ala �
csony, tehát a létszám norm á �
kat is ehhez kell igazítani. A  
kisgépesítéssel kapcsolatosan 
megjegyezte: ez legalább any -  
ny ira  fontos, m int a nagygé�
pesítés. A kettő együttesen je �
len t könnyítést és korszerűsí�

tést. de azt is tudomásul kell 
venni, hogy nem  old meg min�
dent. Például nem  szünteti 
meg az eltérő m unkaidőt, az 
úgynevezett C- szoIgálatot. 
Többször is hangsúlyoztuk, 
hogy az ünnep és vasárnap 
m unkát végző dolgozók m un �
káját meg kell fizetni. Tehát 
napirenden ta rtju k  a vasár�
napi pótlékok bevezetését, s 
ezzel kapcsolatosan az elnök�
ségnek javaslato t kell tennie a 
posta vezetésén ék.

' — Tőlünk, választott szak- 
szervezeti tisztségviselőktől 
több felelősséget és szenvedé �
lyességet követel a mindennapi 
élet, m ert a dolgozók ezekről 
a gondokról m aguk között és 

m unkahelyeken szenvedélye �
sen tárgyalnak, vita tkoznak  — 
m ondotta befejezésül Bsse-  
nyei Miklós.

Csömör László (Távíró Hi�
vatal) megemlítette, hogy a 
m unkaerő - csábítás még m in�
dig jellemző. Sok energiát 
fordítanak az új dolgozók 
képzésére, s am ikor m ár hoz�
záértően végzik feladatukat, 
kedvezőbb feltételeket Ígérve, 
elcsábítják őket. Sok a pa�
nasz a zajártalom , és az a la�
csony műveltségi színvonal 
miatt. Dr. Buják Konstantin

oostavezérigazgató - helveíte* 
elm ondotta: am it lehet, saját 
erőből igyekszik megoldani a 
posta vezetése, ezt te tte példá�
ul az alsó bérhatárok elérését 
illetően is. Munka Béla (RTV. 
lg.) javasolta az állóeszközle�
kötési járu lék  rendezését, 
mondván, nogy sok állóesz�
közt fel lehetne számolni, s 
íev növekedhetne a fejleszté�
si alap.

80  százalék
Sövegjártó János (Győr-  

Sopron megye) érdekes dol�
gokról beszélt,

— Három megyében tárgyal�
tunk tanácsi szervekkel, társa �
dalmi, politikai szervekkel ar �
ról, hogy a vidéki kis nostahi- 
vatalokat — m ivel azt a la-
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kossáq nem  igényli — szombat 
délután zárva lehetne tartani. 
A kezünkben levő egyetértő 
nyilatkozatok szerint " kishi* 
vatalok 80 százalékát szom �
baton m ir  zárra is tarthat�
nánk.

'Folytatás a 2. oldalon)
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VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

n y e r t e  e i  a z  a r a n y - ,  e z ü s t - ,  
bronzfokozatú kitüntetéseket, 
és az azzal járó  jutalm akat. 
Milyen a vizsgált 12 m unka -



Többet a közepesnél!
politikái okta�
tás hatására 
változott meg 
a m unkacsa�
patok m aga�
ta rtása  a  Sze�
gedi Posta -  
igazgatóság te �
rü letén? — er�
ről beszélget�
tem  Keresztes 

Mihállyal, a  terü leti szakszer�
vezeti tanács titkárával, Szen �
té Imrével, a  tanács m unka�
társával, Angyal Rezső veze�
tő  propagandistával, Kállai 
Imrével, a  kultúr, agitációs és 
propaganda bizottság m űvé�
szeti felelősével és Stermecz- 
k i Kálmánnal, az Igazgatóság 
letéti könyvtárának vezetőjé�
vel, a  Szabad Akadémiák 
szervezőjével.

— Az eredm ények bizta�
tóak — m ondja Keresztes Mi�
hály —, de te ljes rend még 
nincs! A tanács tagjainak ok�
ta tása 95 százalékos, az alap -  
szervezeti titkárok  közül 
azonban harm inchárom nak, a  
vezetőségi tagok közül száz�
huszonkettőnek, a  bizalm iak 
és bizalmi helyettesek közül 
százötvennek nincs mozgalmi, 
politikai iskolai végzettsége. 
Ez olyan 50—67 százalékos 
arány.

— Gondolkoztunk az okta�
tás jobb módszerén — szól 
közbe Szente Imre. — Száz�
húsz levelezőt és húsz rendes 
nappali tanfolyam ost iskoláz�
tunk  be az idén. Az alapszer�
vezeti titkárok közül négyet 
három hónapos iskolára küld�
tünk.

A töm egoktatás helyzetéről 
Angyal Rezső adott inform á�
ciót: — A m últ évben nyolc�
százharminc an iratkoztak be 
a  „Társadalm unk időszerű 
kérdései”, és m ás politikai 
tanfolyam okra és nyoleszáz-  
nyolcvanan. végeztek, ötve -  
nen  közben kérték  felvételü�
ket. Ebben az évben kilenc-  
százhetvennégy az indulók 
száma.

— Néha nagyfokú tájéko�
zatlanságot áru lnak  el azok a 
bizonyos „bátor” kérdések — 
m ondja Angyal Rezső. — Elő�
fordult, hogy néhányan a leg�
elemibb gazdasági és politi�
kai tényezőkkel sincsenek 
tisztában. Joggal érvelhet bár�
ki: azért járnak  alapfokú pou 
litikai szem inárium ra.

— Iskola és szakképzés?
Némi gondolkodás . után

Szente Imre válaszol: Az
utóbbi években a  posta te rü �
letén is csökkent azoknak a 
száma, akik szükségét érezték, 
hogy felnőtt fejjel üljenek be 
az iskolapadba. /

— Miért?
— Hallottunk, olvastunk ar�

ról a ’ kérdőíves felmérésről, 
am it a Szakszervezetek Elmé�
leti K utató Intézete végzett — 
m ondja Keresztes Mihály. —

Ránk is érvényesek a  kér�
dőívekből k iszűrt m egálla�
pítások. Vagyis: nincs rá
igény, elegendőnek ta rtják  
a dolgozók jelenlegi ism ere�
teiket, nem  akarnak tovább 
lépni a  ranglétrán, m ert nem 
fűződik hozzá anyagi, erköl�
csi előny, vagy nincs tovább�
képzési lehetőség a m unkahe�
lyen . . .  Az utóbbi m ár nem  a 
dolgozók iskolájára vonatko�
zik, hanem  az egyéb szak�
mai képzésire. De ezen a te rü �
leten is akadnak problémák, 
szép száminál.

— Ki kell dolgozni, vagy 
inkább tökéletesíteni kell az 
érdekeltségi rendszert és an �
nak  agitációs -  és propaganda -  
m unkánkban is nagyobb tere t 
kell szentelni. Az első lépés 
m egtörtént: A nyolc általános 
osztályt végzett dolgozók, 
egyéves szakmai tanfolyam  
után  fizetésemelést kapnak.

— Még m ilyen agitációs és 
propaganda lehetőségekkel él�
nek?

— Nagy jelentőséget tu la j�
donítunk az „első kézből v a�
ló” tájékoztatásnak — felleli 
Angyal Rezső. — Vagyis azok 
a  középszintű mozgalmi és 
társadalm i vezetők, akik  v a �
lam ilyen értekezleten, bizott�
sági ülésen, vagy magas szin�
tű  megbeszélésen vesznek 
részt, arró l a  munkahelyi- e 
térve rögtön tájékoztassák be�
osztottjaikat . . .

Keresztes Mihály szól köz�
be: Sajnos, nagy m ég az ér�
dektelenek száma, az olyano�
ké, akiknek egyik fülükön be, 
a m ásikon ki.

— Tehát javítani kell az in �
formációs m unkán?

— Mind lefelé, m ind fel�
felé — m ondja Szente Imre.

— A kulturális munka?

Kállai Im rén  a  sor: Hogy
ez  politizálásnak számít, a 
m últkoriban éreztem. A rú �
zsai termelőszövetkezetet ala�
kulásától kezdve patronálja az 
igazgatóság, évenként több�
ször is m eglátogatjuk őket. 
Augusztus 20- án .sikert a ra t�
tunk m űsorunkkal. A postás 
művelődési házban pedig fel�
m érést készítettünk: mi é r�
dekli a  nagy létszámú törzskö�
zönségünket? Négyszáz kérdő�
ívet osztottunk ki, am i teljes 
szám ban kitöltve visszaérke�
zett. Értékelés során k ia la�
kult: egyre többen szeretné�
l e k  idegen nyelvet tanulni, 
komoly zenét hallgatni, d íj�
nyertes film eket nézni. Nagy 
népszerűségnek örvendenek 
az útibeszámolók, valam int a 
hasznos időtöltést jelentő sza�
bás - varrás és egyéb tanfolya�
mok. Igénylik az öntevékeny 
művészeti csoportunk ú jjá �
szervezését. A fiatalok meg�
nyerésére pinceklubot létesí�
tünk. Egyszóval vannak el�
képzeléseink, terveink.

A szabadakadémiáik szerve�
zésével sem szégyenkezhetünk 
— jegyzi meg Sterm eczki 
Kálmán: — Közlekedéstudo�
mányi Egyesület, a  TIT, va�
lam int a  vezérigazgatóság 
szakembereinek, előadóinak 
közreműködésével évenként 
18 előadást rendezünk.

— A könyvtárak?
— Sok m unkakör kívánja 

meg az önképzést, a  szakmai 
ism eretek gyarapítását. Ennek 
következménye: nő  a  szakmai 
könyvtárat látogatók száma. 
Az igényeknek megfelelően 
feltöltjük, kiegészítjük a 
könyvállományt.

A jelenlegi „közepes” ered�
m ényeken tú l többre is képe�
sek a  szegediek!

Marton István

MRMDMÉNYtSEBBMM
Postai szinten először ez évben augusztus 31- től szeptem�

ber 7- ig rendezték m eg a  KISZ - szervezetek titkárainak  tan �
folyamát, a  Balatonszántódi O ktatási Táborban. Célja: a 
résztvevő m integy 100 K ISZ - titkár, illetve vezetőségi tag ú t�
m u ta tást kapjon a KISZ VIII. kongresszusa határozatainak 
végrehajtására, m egism erje a  posta soronlevö szakm ai és 
politikai feladatait, felkészüljön a KISZ és a posta koordiná�
ciós (feladataira, ism ereteket kapjon a szakszervezet ifjúság 
érdekében végzett tevékenységéről, a KISZ - szervekkel való 
együttm űködésének továbbfejlesztéséről.

Felm erül a  szükségessége: egységesebb szem léletet és 
gyakorlatot kell kialakítani m inden postaszervnél, hogy élőbbé 
váljon a  gazdasági vezetők, a  párt -  és a  szakszervezeti szervek 
m unkakapcsolata a  KISZ - szervezetekkel. Jobban igényeljék a 
KISZ - szervezetek vélem ényét az ifjúságot érintő kérdések 
tárgyalásánál, a  döntéseknél. Igényként jelentkezett: szüksé�
ges lenne bizonyos form ájú és tartalm ú  egyeztetés. Ez első�
sorban a  KISZ - szervezetek term elést segítő tevékenységénél 
jelentene segítséget az alapszervezeteknek, (d—1)

Több felelősséget, 
szenvedélyességet!

(Folytatás az 1. oldalról)

Biró Bódis József titk ár v á �
laszolt a  vitában felm erült 
kérdésekre. H angsúlyozta: a
m unkakörülm ények javítása a 
legfontosabb tennivaló m in �
den területen, s erre adottak  
is a lehetőségek. Egyetértett 
azzal, hogy a létszámot m i �
előbb fel kell tölteni. Beszélt 
arról, hogy ahol tartósan, a 
szükségesnél- kevesebb lé t �
szám m al látják el a feladato �
kat, ott honorálják a plusz �
m unkát. M egemlítette pél �

dául a balatoni kirendelést, 
am ely évek óta gond. Java �
solta: a jövőben az igazgató- 
sági törzsek látszámából küld �
jenek m unkaerőt a Balaton 
m enti hivatalokba, s ez eset�
leg a minőség javulását is je �
lenthetné.

Ezt követően kerü lt sor a 
szakszervezet vezetőszerveinek 
ez év II. félévi m unkatervé�
nek m egvitatására, illetve a  
bejelentésekre.

Az előző központi vezető�
ségi ülésen Bánsági István

(Kaposvár) interpelláciős k é r�
déssel fo rdult a  vezérigazga�
tóhoz a  m otorkerékpárok tu �
lajdonba adása, illetve a ká�
belfektetés gépesítése ügyé-

V á ls t s x
ben. Dr. B uják Konstantin
válaszolt az in terpellációra: 
a  vezérigazgatóság felm érte a 
helyzetet, s kitűnt, hogy va�
lóban gazdaságos, ha a  mo�
torkerékpárokat sa já t tu la j�
donba adják  a dolgozóknak, és 
szerződést kötnek a  motorok 
karban tartására  és átalányt 
fizetnek. A kábelfektetés gé�
pesítésére vonatkozóan k ije �
lentette: a vakondekék alkal�
m azása az igazgatóságok ha�
táskörébe tartozik. Az in ter�
pelláló Bánsági István  e  meg�
állapítással vitába szállt. (A 
közeljövőben Tolna megyé�
ben megvizsgáljuk ezt a kér�
dést és tájékoztatjuk olvasóin�
kat a helyzetről, m ert hiszen 
ie!°ntős önköltségcsökkentés�
ről van tulajdonképpen szó.)

A központi vezetőség a be�
terjesztett jelentéseket a fel�
m erült javaslatokkal kiegészít�
ve elfogadta.

B. Gy.

„Szakszervezeti szemle"
A 3. számú kiadvány első cikkét Gól László írta „Szociál�

politikánk néhány kérdéséről” cím alatt. M egállapítja: a szo�
ciálpolitika szerves része az életszínvonalnak, tehát nem  jóté�
konykodás, hanem  rendszerünk lényegéből fakadó gondosko�
dás. Először az öregekről való gondoskodást, a gyerm ekneve�
lés gondjainak enyhítését taglalja a szerző, majd k itér a szer�
vezett üdültetésre, és az üzemi ju ttatásokra.

„Bér- ' és kereseti arányok” cím alatt Nemeslaki Tivadar 
ír t tanulságos cikket. Elemzi a kereseti arányok fejlesztését, 
főbb irányait és koncepcióját. Nagyon érdekes Grósz Károly 
cikke a két világ — két ideológiájáról. Elemzi az erőviszonyok 
alakulását, és leszögezi • ideológiai síkon nincs békés egymás 
m ellett élés. Leleplezi a burzsoá ideológusok próbálkozásait. 
Érdekes vitára bocsátott cikkre is felhívjuk a figyelmet, amely 
a vállalati gazdasági vezetés és a  szakszervezeti szervek együtt�
működése kérdéseit tárgyalja.

A sz a k m a i v e z e tő k  f e l e l ő s s é g e  
a  m u n k a v é d e le m é r t
Tudósítás az elnökség üléséről

Elnökségünk 31- i ülésén napirendre került a 
Postavezérigazgatóság előterjesztése, am ely a 
munkavédelem mel kapcsolatos tevékenység 
rendelkezéseinek végrehajtását, illetve a ter�
vezett intézkedéseket tartalm azta. A cé l: szak�
mai vonalon megerősíteni a munkavédelem 
szervezetét. A vitában felvetődött: az L. 1. 
szabályzat — am elyet a balesetelhárítási ok�
tatásnál ism ertetnek — elavult. ígéret van a r�
ra, hogy a nyomdai kapacitástól függően ha�
marosan megjelenik az átdolgozott kiadás.

Az elnökségi ülésen hangsúlyozottan jutott 
kifejezésre: m indenekelőtt a  vezetőknek kell 
érezniük a felelősséget a dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek javításáért. Megállapí�
tották; az utasítás - tervezetben foglaltak al�
kalm asak a munkavédelem  jobb szervezeti és 
tartalm i feltételeinek megterem tésére. A szer�
vezeti keretek bővítésére vonatkozóan egyön�
tetű volt a vélem ény: legfontosabb a m unka -  
védelmi megbízottak szakértelmének, „bátor�
ságának” növelése és egyéb irányú feladatok�
tól való teherm entesítése. Az elnökség meg�
bízta a titkárságot, hogy a vezérigazgatósággal 
egyeztetve állapítsák meg — az üzemek sajá�
tossága szerint differenciáltan —*■ a m unkavé�
delmi előadók létszámát.

Ezt követően az elnökség a Debreceni Terü�

leti Szakszervezeti Tanács vezető és irányító 
m unkáját tartalm azó jelentést tárgyalta, Makó 
Albert titkár előadásában. Az elnökség elis�
m erte a TSZT eddig végzett m unkáját, meg�
köszönte a helyzetet reálisan elemző és é r�
tékelő őszinte jelentést. A vita igen tanul�
ságos volt, hiszen három  megye — H ajdú - B i-  
har, Szabolcs- Szatmár, Szolnok — szakszerve�
zeti aktivistáinak hatékonyabb m unkájának 
elősegítéséről volt szó. K itűnt, hogy a hatás�
körök adottak, csupán élni kell azokkal. En�
nek szellemében cselekedett a TSZT, amikor 
pontosabban határozza meg a tisztségviselők 
feladatát és rendszeresen számon kéri a vég�
rehajtást.

A részesedési alapok kulturális célokra elő�
irányzott részének felhasználásáról szóló je �
lentést, m ajd az alapszervezeti tagdíjalap - ré�
szesedés módosítására vonatkozó javaslatot az 
elnökség némi kiegészítésekkel a többi anya�
gokkal együtt elfogadta.

Az elnökség legutóbbi ülése óta végzett 
m unkáról Besenyei M iklós főtitkár adott szá�
mot. Felhívta a figyelmet arra, hogy október 
6 - án összehívják a SZOT plénumát. Elmon�
dotta: a posta eredményei az év első felében 
némi javulást m utatnak. Ezt követően a be�
jelentésekre került sor.

KONGRESSZUSI HATÁROZAT NYOMÁBAN

Fellendülőben az újító mozgalom

Ha akadnak is kirívó pél�
dák (m indenekelőtt az ügyin�
tézés esetenkénti lassúságára 
gondolok), a posta újítóm oz�
galm a fejlődik. A Központi 
Ú jítási Tanács több tag ja  leg�
alábbis e rre  a következtetés�
re  jutott, am ikor a  nem régi�
ben összehívott baráti beszél�
getésen a rra  kerestük a vá�
laszt, hogy — szakszerveze�
tünk  IX. kongresszusa h a tá�
rozatának 1/3. pontja é rte l�
mében — m ennyiben sikerült 
a  szocialista m unkaverseny 
részét képező újítómozgalom 
fellendítése érdekében nö�
velni a  dolgozók alkotóked�
vét.

Az ankét résztvevői (Holló 
László, K ubinyi István, V er �
mes Antal, Galgóczy István, 
Maur Emil) szerin t az ú jítá �
si mozgalom a minőségi vá l�
tozások korát éli. E tényt, a 
posta m últ évi eredm ényein 
túlm enően igazolja: egy elfo�
gadott ú jítás eredményessége
1969—71. években, a korábbi 
1965—67. évi átlaghoz viszo�
nyítva m ajd két és félszeresé�
re  em elkedett, s  az ú jítások�
ból származó m egtakarítás 
tú lhaladta az évi négymillió 
forintot.

A benyújtott újítási javasla�
tok 1968 óta tartó  lassú, foko�
zatos csökkenése is m egállt: 
az 1967. évi 1750 javaslat a 
következő évben 1167- re, m ajd 
1140- re. illetve 1116- ra esett, 
de tavaly már 1198-ra em el�
kedett, s e javulás ez évben  
is tart. A z  elfogadott javasla�
tok görbéje hasonló a benyúj�
to tt javaslatokéhoz. Vagyis 
az 1970. évi 35.7 százalékkal 
közel azonos a m últ évi 35,6 
százalék, örvendetes, hogy a 
hasznosított újítások szám a 
hússzal több. m int az előző 
évben : 370- ről 390- re em elke�
dett. A hasznosított m unkavé�
delmi újítások száma is 1971. 
évben — az előző évihez vi�

szonyítva ”  26 százalékkal
em elkedett.

A z  igazsághoz tartozik : az 
eredm ények ellenére sem 
m inden fenékig tejföl. Gátol�
ja a dolgozók erőteljesebb al�
kotókedvét, a m unkaverseny  
részét képező újítómozgalom  
további fellendülését — egye �
bek között —, a népgazdaság 
vagyonának féltése köntösébe 
bújtatott szűkmarkúság. A z  
elfogadott és bevezetett ú jí�
tások után  járó  kifizetett 
anyagi elism erést szimboli�
záló forin térték  évek óta 
csökkenő tendenciájú, miköz�
ben az újításokból származó 
m egtakarítás — m int m ár 
ejnlí te ttük  — k ét és félsze�
resére nőtt.

Három  éve, 1969- ben még 
1915 forin t volt az egy elfo�
gadott és hasznosított ú jítás�
ra  jutó díj. Tavalyelőtt m ár 
csak 1526, a m últ évben pe�
dig mindössze 1123 forin t ju �
to tt egy- egy szellemi alkotás�
ra. Tehát 1970- ről 1971- re 35 
százalékkal esett az újítók 
„honorárium a”.

A Központi Újítási Tanács 
tagjai m egállapították: az
újítómozgalom nem csak a  
m unkaverseny - m ozgalom nak 
része, hanem  a műszaki fe j�
lesztésnek szerves tartozéka. 
S m iután a m űszaki fejlesztés 
speciálisan a gazdasági veze �
tők dolga, annak vizsgálata is 
hatáskörükbe tartozik, hogy 
m iért csökkent a k ifize tett újí �
tási díj az 1970. évi 608 800 
forintról 1971-ben 478 500 fo �
rintra.

Kifogásolták a KÚT jelen�
levő tag jai: a postai közép�
szerveknél a  benyújtott ú jítá �
sokhoz viszonyítva rendkívül 
alacsony az elfogadott ú jítá�
sok száma. Az összpostai 35,6 
százalékhoz képest mindössze
21.3 százalék. Ha ez így m a�
rad, előbb - utóbb csökken az 
újítómozgalom' tömegessége.

A jelfenségből az ankét 
résztvevői a rra  a  következ�
tetésre ju to ttak ; nem  m inden  
középfokú postaszerv vezetője 
tekin ti az újítómozgalm  it 
hasznosnak, gazdasági ered �
m énynövelésnek, az üzemi de �
mokrácia szélesítése eszközé �
nek. Helyes lenne, ha az érin �
te tt szakmai és társadalmi 
szervek vezetői m ielőbb fe �
lülvizsgálnák a kedvezőtlen  
helyzet okát, hogy annak bir�
tokában intézkedhessenek: '

A Postások Szakszefvfezéte 
IX. kongresszusának az ú jí�
tómozgalom fellendítésére vo�
natkozó határozata tehát vá�
gányra került, a megvalósulás 
ú tján  van. S ha a jelenlegi�
nél is több dolgozó, legjobb 
tudását felhasználva keresi 
azokat az új eljárásokat, mó�
dosítások lehetőségét, célszerű 
megoldásokat. amelyek az 
igénybevétel egyszerűbbé té �
tele m ellett biztosítani képe�
sek a postaszolgálat jobb el�
látását, akkor a szolgáltatá�
saink is javulnak.

Zsidai Pál

BRIÜÁ&ÉIET
A kiadvány 9. számában a 

vezércikk taglalja a brigádok 
szerepét az üzemi demokrácia 
erősítésében, am ellvel a Szo�
cialista Brigádvezetők IV. Or�
szágos Tanácskozása is foglal�
kozott. Arról van szó, hogv 
a brigádoknak — szocialista 
jellegüknél fogva — példát 
kell m utatniok az alkotó k ri�
tikában éppen úgy, m int a fel�
vetett problém ák megoldásá�
ban.

Olvashatunk brigádvezefői 
módszerekről. a  minőségi 
m unkát célzó vállalások telje�
sítéséről. a tanulás hasznossá�
gáról. a kollektív szellem erő�
sítéséről is.
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Egyenesgerincű, tisztafejű, 
kemény em berek a „somogy-  
országiak”. Ezt előttem sok év�
vel, sok nagyobb író em ber is 
pap írra véste, így Móricz Zsig- 
mond is. A falvak utcáit, a 
határjáró  kézbesítők, távírda -  
munkások, a kis -  és nagyhiva�
talok sa lterja i m ögött ülők 
is ilyen emberek. Hogy m eny�
nyire így igaz, azt a találko�
zások nyomán felvillantott 
képek igazolják.

K aposvár: Tulák Andrásné, 
a  Pécsi Területi Szakszerveze�
ti Tanács Somogy megyei szer�
vezőjével, Bánsági István, a 
Somogy megyei Távközlési 
Üzem vezetőjével, és Pécsi 
József, a Távközlési Üzem 
szb - titkárával beszéltem :

Akikről elfeledkeztek
— Van 10 körzetm estersé�

günk és 100 dolgozónk — 
m ondja Bánsági István —. 
m indenütt gépkocsival köz�
lekednek és a  helyiségekbe 
pedig olajkályhák kerültek. 
Mégsincs okunk az elégedett" 
ségre. A barcsi körzetm es�
terségben, három szor kétm é�
teres szobácskábán, áldatlanok 
az állapotok. Balatonboglá -  
ron úgyszintén, de ott leg�
alább m ár rem énykedhet�
nek. Épül Fonyódon az ű.j 
postai létesítmény, ahol majd 
helyet kaphatnak. A siófoki 
körzetmesterségről — am ikor 
az új távhívó központot épí�
te tték  — sajnos elfeledkeztek, 
így ott továbbra is rosszak a 
körülmények. *

A nagyatádi, tabi körzetm es�
terségeknél viszont korsze�
rű  m unkakörülm ényeket te �
rem tettünk. A nehéz fizikai 
m unka gépesítése? Nincs mi�
vel dicsekednünk. Van e‘gy 
szegbeverőnk és egy Pionér 
bontónk, no meg egy elavult 
ú tátfúró  m asinának, am elyet a 
körzetm esterségek egymás�
nak kölcsönöznek. A 12 szak -  
szervezeti bizalmi közül m eg�
em lítem  Nagyatádról Páti Já�
nost, Barcsról pedig Rezso-  
nya Gyulát. Jól szervezik a 
szocialista m unkaversenyt és a 
Szakm a Ifjú  M estere mozgal�
mat. Ez utóbbi 6 éves m érle�
ge így fest: 42 arany, 22 ezüst, 
12 bronz jelvénnyel dicseked�
hetnek a fiatalok. Az Idén 30-  
an jelentkeztek a SZIM - moz-  
galomba.

Csak ígérgetnek...
’ . Kaposvár járási Szakszerve�
zeti Bizottság titkára Tulák

O R S Z ÁG J Á R Á S O N

Árnyak és fények somogyor szAgban
Andrásné: Szakmai munkám
m iatt nem tudok rendszeresen 
eljutni a já rás 54 hivatalába, 
am ely közül sok a  korszerűt�
len és egészségre ártalm as. 
Például Büssü hivatala két�
szer is szerepelt a felújítási 
tervben, mégsem le tt belőle 
semmi. V árják, hogy a szak -  
szervezet javaslata nyomán a 
k ishivatalok szombaton dél�
u tán  zárva tartsanak.

Egerszegi László, Kaposvár 
1. sz. hivatal szb - titkára: 250-  
en dolgozunk, s van 10 szo�
cialista brigádunk. Küszkö�
dünk a  m unkaerőhiánnyal. 
K orszerűsítettük a  világítást, 
jégszekrényeket szereltünk 
be. Hogy m iért van felszedve 
a kézbesítőterem néhány he�
lyén a parketta? Felpúposo -  
dott! H át igen, könnyen meg�
botolhat bárki, és ott a  bal�
eset. Tud erről az igazgatóság, 
de csak ígérgetik. Ugyanezt 
teszik évek óta hivatalunk re �
konstrukciójával is.

Pécsre, bizalm itanfolyamra.
Forgalmunk? Á tlagban havi
5—6 millió forint. A legutóbbi 
rovancs eredm ényeként m inő�
sítésünk 3 - ról 4 - re ugrott. 
Hogy m iért nincs az egyik 
nyilvános távbeszélő fülké�
ben készülék? K értünk, nem 
k ap tu n k ...(? )

Mesztegnyő. A salter mögött 
egy idős házaspár, Somogyvá- 
ri Lajos és felesége. (42 éve 
postások és Mesztegnyőn 
1945 óta dolgoznak. A férj két 
évvel ezelőtt kapta meg a Pos�
ta  Kiváló Dolgozója k itün te�
tést. Nagyon csinos, szép tisz�
ta  az öreg hivatal. Látszik az 
asszonykéz m inden sarokban. 
A salterablakon sa já t készíté�
sű függöny): Szeretem a  pos�
tát. Pedig m ár a 60. évet ta�
posom, de nem  akarok még 
nyugdíjba menni. Ügy tudom, 
lehet tovább is dolgozni.

Korszerűsítés -

Bajok Nagybajomban
Nagybajom: Kiss János h i�

vatalvezető, s  egyben szak -  
szervezeti bizalmi: (A kézbe�
sítőszobában egy halvány vil�
lanykörte lóg egy szál dróton 
a mennyezetről.) Mosdó és 
mellékhelyiség? Az bizony 
nincs! Vizünk sincs! Az igaz�
gatóságnak jelentettük, költ�
ségvetést kértek. E lküldtük, a 
helyi ktsz 1:l  000 forin tért be�
vezetné a  vizet, rendbehozná a 
világítást. Augusztusban
egyébként 5 milliós forgal�
m unk volt.

4 2  éve postás —

maradni akar
Böhönye. Somogyvári Jó �

zsef hivatalvezető, 31 éve 
postás és Spacsek Zsuzsa
szakszervezeti bizalmi: Június�
ban volt egy éve, hogy elkezd�
ték a hivatal korszerűsítését, 
s végre befejezték. K aptunk 
új bútorokat, de tessék nézni, 
m áris om ük a vakolat, m ert 
vizes a fal, az építők jóvoltá�
ból. M int bizalmi, készülök

fűtés nélkül
Biz«. Májer Éva. alig egy 

éve fiókposta vezető: Most kez�
dem a  III. gimnáziumot le �
velező tagozaton. Hogy b í�
rom? Voltam kéthetes „gyors�
talpaló” tanfolyamon. A kez�
det nagyon nehéz volt, de so�
kat segített Német Feri bácsi, 
az egyik kézbesítő. H át igen, 
hideg van még itt ebben a 
nem régiben felú jíto tt fiók�
postában. Szóban kértem  ola j�
kályhát Barics Józseftől, az 
igazgatóság megbízó ttjától, aki 
ígérte is. Várom a teljesí�
té s t . . .

Marcali. Pap János hivatal -
vezető, s egyben a jszb. titk á�
ra : 23 kishivatal 136 dolgozó�
jának  bizalm át élvezer% S aj�
nos, a  m unkakörülm ények nem 
valam i rózsásaik. O tt van pél�
dának a kis sávolyi hivatal, 
ahol Varga Irén a vezető és 
dolgozik még egy kézbesítő. 
Télen belül hidegebb, m int 
kint. Még a terü leti szakszer�
vezeti tanács is foglalkozott 
ezzel az üggyel. ígéret? Azt 
m ondják, ez ( évben meglesz 
az új. De ebből semmi sem 
lesz. Varga Irén azt hajtogat�

ja : „Ha még egy telet itt kell 
kihúznom, inkább elmegyek 
máshova dolgozni. . Tap -  
sony hivatalban állandó a 
beázás. N álunk M arcaliban 
egyébként 38- an dolgozunk, 
főleg fiatalok. Forgalmunk? 
Januárban  22 millió, augusz�
tusban 27 millió forint. Jú lius�
ban volt term elési tanácskozás,

A második szombatok

szabadok
Felkai Józsefné 25 évi

szorgalmas m unkája u tán  ott 
kap ta meg az elism erő okleve�
let, de ez az elismerés b írá�
la tra  inspirálta. Szóvá tette: 
hiába van meg a szocialista 
brigádnak az ezüst fokozata, 
am ikor az elavult CB köz�
ponttal nagyon nehéz dolgoz�
ni. (Lakos Istvánná, a brigád 
vezetője ugyanezt mondja, de 
gúnyosan hozzáteszi; az igaz�
gatóságon azt állítják, jó  az a 
berendezés.) A családos anyák 
m inden m ásodik szombaton 
szabadok, jelenleg 8 - an tanu l�
nak  különböző szakm ai tanfo�
lyamon.

Egy viharos nyár
Holtai József, a M arcali 

körzetm ester helyettese:
Am int látja, jól megvagyunk 
itt. Vigyázunk a rendre, tisz�
taságra, van mosdónk, öltöző-  
szekrényünk, olajkályhánk, de 
igénybe vehetjük  a  hivatal 
zuhanyozóját is. Bizony a vi�
haros nyár sok gondot oko�
zott. Volt úgy, hogy egy vo�
nalon 8—10 szakadást javí�
to ttunk meg.

- Kéthely. Kőhalmi Gyula
egy hónapja a  h ivatal vezető�
je: Sok tapasztalatom  még
nincs, de azt m ár látom, hogy 
a hírlapterjesztés itt  nagyon 
nehezen megy. Van egy utasí�
tás, am ely szerin t kötelesek 
vagyunk áruspéldányt tartani. 
Mit tehetünk, _ végrehajtjuk, 
de nő a rem ittenda!

Balaíonszentgyörgy. (A
posta a vasútállomáson. Előbb 
kívülről szem léltük a m unkát.

A targonca 7 kézikocsi cso�
m agrakom ányt vonszolt a 
mozgópostához. Öt perc a latt 
kellett berakodaíok.)

Hajnali roham -  sok 

pihenőidővel

Simon József hivatalvezető: 
így megy ez nap m in t nap. A 
m inősítésünk? Hosszú évek 
óta 5- ösök vagyunk, de tavaly 
m egkaptuk a Kiváló H ivatal 
k itün tetést is. Nem dicsekvés�
kén t mondom ezt, m ert sokat 
kínlódtunk. Hogy m iért? 
Nagyon nehéz a szolgálati be�
osztást elkészíteni. H ajnali 3 
órakor kezdünk, s a roham  7 
óráig tart, s ezután olyan itt 
az élet, m int más kispostán. 
Mivel sok az üresjárat, ezért a 
pihenőidőt és a m unkaidőt 
próbálom egyeztetni. Évek óta 
hajtogatom, hogy a célhivata�
lokban hasznosíthatnák a 
postás dolgozókat, akik szak�
m ailag képzettek. Az ered�
mény bizony nagVon vékony. 
M arcaliban például egy órát 
igényeltek. Délután és este 
aztán jönnek vissza a zárla�
tokkal, am elyeket rövid idő 
a la tt kell feldolgozni. Á t�
szerveztem a m unkát: két b ri�
gádot alakítottunk, s felváltva 
dolgoznak, így több szabadna�
pot tudok biztosítani a  dolgo�
zók részére. De a munkával 
töltö tt idő így is kevés.

Balatonfenyves. Szilák End�
re hivatalvezető: Havi á t�
lagban a tavalyihoz m érten 
egymilliós a  forgalomnöveke-  
kedés. A hírlapterjesztésben 
még szebbek az eredmények. 
A kirendeltek felkészültségé�
ről? Nem sok jó t m ondhatok 
róluk. Sok volt a panasz a  táv �
beszélésre a várakozás miatt. 
Irigyeljük a siófoki új táv �
hívó központot. (Tíz évvel 
ezelőtt épült ez a hivatal, de 
m intha ez évben adták vcflna 
át. Vigyáznak rá.).

Végre!!!
Fonyód. (Évekkel ezelőtt 

egyszer m ár írtam  az ottani

áldatlan állapotokról. Ma is
ugyanez a helyzet. Elavult, 
fészerszerű házban, zsúfol�
tan lá tják  el a postai szolgál�
tatást. A hírlapfelelős másutt 
van egy sufniszerű helyiség�
ben. A telefonközpont is távo�
labb működik.) Biacs János 
hivatalvezető: Most m ár re �
ménykedünk! O tt az út men�
tén látta azt az épülő, modern 
betonkolosszust? H át az lesz 
az új posta. Végre! Remény�
kedhetünk! Igaz, most is ígér�
getnek, de nem a posta, ha�
nem az építőipar. Talán a jövő 
nyáron m ár ott leszünk. Igen, 
ebben a korszerűtlen h ivatal�
ban júliusban és augusztus�
ban több m int 100 milliós for�
galm at bonyolítottunk le. Én 
szinte naponta megyek az 
ép ítk ezésre ... (Együtt m en�
tünk  el megszemlélni az épü�
lő postapalotát, m ert az lesz! 
Láttuk dolgozni az em bere�
ket.)

Csak az alagsorban ?

Balaíonboglár. Kovács La�
jos körzetm ester: 1937 óta 
vagyok távirdam unkás. s eb�
ben a düledező viskóban pe�
dig 1947 óta. (A beállított mo�
dern olajkályha humoros 
kontrasztot m utat a 3- szor 3 
m éteres szobácskábán, ahol 
alig férünk el hárm an, pedig e 
körzetben 8 - an dolgoznak.) 
Az udvaron tárolunk vagy 50 
ezer forint értékű anyagot, 
zárt helyen ugyan, de amint 
látja, nem valami biztonsá�
gosan. Gazda Györgytől, szak-  
szervezeti bizalminktól, — 
aki egyben a brigád vezetője 
is — hallottam : az új fonyódi 
postapalotában kapunk majd 
helyet — az alagsorban. Nem 
tetszik ez nekünk. Ügy vélem 
ju tna  ott jobb hely is a szá�
m unkra . ..

Az őszinte szó tiszteletre 
m éltó és tiszteletet követel! 
Ez csendül ki a sorok közül, a 
szavaikból ' elismerve és bírál�
va a  szakszervezeti szervek, az 
igazgatóság vezetőinek m un�
káját.

Bérces György

Telefonon érdeklődtünk ez 
ügyben Bánsági Istvántól: 
Igen, úgy volt, hogy kedvezőt�
len lesz a fonyódi elhelyezés. 
A helyszínen személyesen tá r �
gyaltuk meg az igazgatóság 
képviselőivel a dolgot — 
eredménnyel!

AKIK HŰSÉGESEK A POSTÁHOZ

Népszerűség Siófokon
Karcsit m indenki ismeri a siófoki fürdősé �

tányon: immáron kilenc éve a partm enti pos�
ta vezetője. Igaz, kevesen tudják, hogy tel �
jes nevén Pálffy Károlynak hívják, ám ő ezt 
egyáltalán nem  veszi zokon, a lényeg, hogy 
ismerik, szeretik. Karcsi szívélyes, segítőkész, 
és „mellesleg’’ kitűnő szakember. Harminc éve, 
amióta a szakmában van, még nem  késett 
munkahelyéről, soha nem  volt hiánya. Pedig 
naponta gyakran öt-hatszázezer forin t megy 
át a kezén.

Csak a nyári hónapokban dolgozik Siófokon, 
a többi hónapban a Budapest 62. sz. hivatal 
főpénztárában. A  Balatonhoz úgy került, hogy 
kilenc évvel ezelőtt szóltak neki: „Karcsi
m enj le Siófokra, segítségre van szükségük." 
M ivel jól beszél ném etül, a fürdőpostára he �
lyezték. A m i a nyári „kirándulást” illeti: nem  
szívesen engedik el, de tudják, szükség van 
ott rá.

Á m  ha valaki azt gondolná, hogy ez Kar �
csinak jó nyári „buli”, téved. Sokkal többet 
dolgozik, m in t otthon. Reggel nyolckor nyit, 
délben kétórás szünet, aztán kettőtől hatig. 
Nyaralásra, fürdésre nincs idő. Vasárnapon �
kén t ugyan m indig elhatározza: úszik egyet, 
de ilyenkor általában elrom lik az idő.

Pontosan harminc esztendeje lett postás, 
azóta egy helyen dolgozik — az ablaknál. 
Apropó ablak! Siófokon nincs ilyen, csak e jy  
nagy pult, teli újságokkal. A  kuncsaftokkal 
így egészen más a kapcsolata. S ez az, amit 
nagyon szeret. A  társalgás sokkal közvetle �
nebb, barátibb. A  m ásik: aki csak belép, vagy 
távozik: köszön. S ez, a mai. meglehetősen 
hideg érintkezési viszonyban, felüdítö.

Magánéletéről nem  szívesen beszél. Vala �
m ikor sportolt, kitűnő kardvívónak indult, de 
a háború közbeszólt. Szórakozás: néhanapján  
mozi, úgyszólván a m unkájának él. Soha nem  
ju to tt eszébe más m unkahely után nézni. Sze �
reti a postát. A z ország egyik legkiválóbb  
pénzszámolója. Egyszer lem érték hány perc 
alatt számolja meg a bankókat. Nem akartak 
hinni a stoppernek, utánaszámoltak, Karcsi�
nak lett igaza. Nem  véletlen, hogy Kiváló Dol�
gozó kitün te tést kapott, de a legnagyobb k i �
tüntetésnek a bizalmat tekinti. Idén nyáron  
önkiszolgáló rendszert — becsületperselyt — 
vezetett be. A z újságokat egy székre rakta, 
mellé a perselyt. Nem  csalódott. . .

Legszebb emléke. K ét évvel ezelőtt egy né �
n iké jött, békekölcsönkötvényeket tartott a 
kezében: „Segítsen már drága fiam , senki nem  
akarja megnézni a kötvényeket." Karcsi se �
gített. Tíz évre visszamenőleg átböngészte a 
nyereménylistát, az egyik kötvény 25 ezer 
forintot ért.

A m ikor találkoztam  vele, költözködött. Be�
csukta a hivatalt, á tm ent a szállodasori postá �
ra. Szeptem ber végéig ottmarad.

Nem  messze a fürdősétánytól, túl a Sió- 
hídon, a Fő utca 128-ban m űködik egy m ásik 
kisposta, vezetője: Tóth Lászlóné, huszonkét 
éve dolgozik Siófokon, előbb a központi nagy �

szerint végezheti m unkáját. Egyetlen keserű �
sége: harmincegy év után kitüntetést még 
nem  kapott. M egérdem elné. . . !

Szemben ül vele Somogyi Nándorné. Rózsi 
néni nyugdíjas, csak kisegítőként dolgozik. A 
többi között arról híres, hogy postásfamíliá �
ból származik. Édesapja postás volt, hat test-

Fotók: Berke László és Kovács Miklós

postán, majd 1960-tól itt. Férje hat kilom éter �
rel távolabb Ságváron vezeti a postát. Évek 
óta, pontban délben telefonálnak egymásnak, 
este értejön a férje, ha kell, segít az elszámo�
lásnál.

A  forgalom változó, nyáron nagyon erős, ké �
sőbb kevesebb. Szezonban viszont olyan sok, 
hogy Tóthné nem  győzi, ilyenkor kisegítőt kap.

M ilyen egy ilyen kishivatal élete? Egyetlen 
szóval: családias. M indenki ismeri a posta �
mesternőt. K i így, ki úgy szólítja. „Matildkám, 
M atyikám ”. Ha lehet postai törzsközönségről 
beszélni, itt igen. M egtalálni valam ennyit: a 
szomszédokat, a környékbeli üzletek vezetőit, 
a visszatérő nyaralókat. Tóthné egyik legked �
vesebb ügyfele Feleki Kamill. Ö akkor is be�
néz hozzá, ha nem  ad fel levelet; „Csak tré- 
esetni jö ttem  M atyikám ” szokta mondani.

Tóthné 31 éve jegyezte el magát e szakm á �
val, leginkább csak vezető volt. Pápasalamo- 
non, szülőfalujában nyitotta a helyi postát. 
A ztán elkerült Aszódra, Felsőgödre, Somló- 
szőlösre. K ifejezetten  kishivatali specialista. 
Szereti, hogy m indenért ő felel, legjobb tudása

vére úgyszintén. Három gyerm eke közül a leg�
idősebb, Anna, Földváron irányítja a postát 
így nem  véletlen, hogy idős kora ellenére m in �
den évben dolgozik. Nem  akart postás lenni. 
Kezdetben gépírónő volt Bajcsy-Zsilinszkynél 
a „Szózat”-nál, de édesapja addig unszolta, 
amíg a Terézvárosi telefonközpontban kezdett, 
aztán a Józsefváros következett, s végül Ka�
posvárra került. Ott m ent férjhez. Háromszo �
ros Kiváló Dolgozó.

Tizenegy éve jö tt Siófokra (lánya itt tanár) 
valóságos nagymamának. Vállalta ezt a hiva �
tást azzal, hogy dolgozhat a postán. Sokáig, 
amíg nem  m ent nyugdíjba, ő volt az interur- 
bános. Ekkor történt vele az em lékezetes ka �
land. Budapesti hívás érkezett: Somogyi Nán- 
dóm ét keresték. Rózsi néni beszólt a te rem �
be: „Nem ism ertek valam ilyen Somogyinéi?'' 
A z egész terem  kacagott. Végre rájött, hogy 6 
nemcsak Rózsi néni, hanem Somogyi né is.

Idén először dolgozik a kispostán. Hogy 
meddig? A m íg erővel bírja! M unka nélkül 
nem  tud m eg lenn i. . .

Pethes Sándor
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M unkaszervezés

TÖBB MUNKA -  AZONOS BÉRÉRT
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— Az üzem -  és m unkaszer�
vezésről kíván írn i?  Először 
az igazgatóságon tájékozódjon, 
mi az onnan kapott u tasítá�
sok szerin t dolgozunk, önálló�
sággal csupán az utasítások 
végrehajtásának, ,,hogyanjá�
nál” rendelkezünk . . .

Miskolci István  a Bu- vig. 
Dél- Pest megyei Távközlési 
Üzemének vezetője reagált 
így a telefonon történt előze-  
'e s  jelentkezésre. „Eligazítást” 
: értem  Neer Józseftől, a Bú�

ig üzemviteli igazgatójától 
es Erdős Róberttól, az igazga�
tóság távközlési osztályának 
vezetőjétől, a. Dél- Pest me�
gyei Hálózatépítő Üzemről.

— A m unkák egy része kap �
csolódik a postán íkívüli vál�
lalatok, szervek tevékenységé�
hez. Az idén a rákosújszászi 
vasúthálózat villamosításával 
összefüggő teendőket népgaz�
dasági érdekből kiem elten vé�
gezzük. Az itteni m unkák zö�
mét a  kábelüzem  és a háló�
zatépítő üzem végzi, de a k i�
sebb feladatokba „besegít” a 
Dél- Pest megyei Távközlési 
Üzem. November elsején el 
kell kezdeni a  postai légveze�
tékek bontását, ez viszont 
megköveteli, hogy a kábelfek�
tetés addigra m egtörténjék. A 
m unkák m enetében — első�
sorban anyagellátási nehézsé�
gek m iatt — körülbelül k é t�
hetes a csúszás . — válaszolt
Neer József.

— A rákosújszászi vasútvil-  
'.amosítás m unkálataiban részt 
vevő postaszerveket utasítot�
tuk: akár a karban tartás és 
az üzemvitelt szerelés rovásá�
ra  is, ide koncentrálják  az 
em bereket. Az átcsoportosítás 
persze olyan következménnyel 
jár, hogy az eredetileg beter�
vezett m unkák egy része e l�
húzódik. Más választás azon�
ban nincs, az ilyen m unkála�
toknál akkor és olyan m ér�
tékben kell átcsoportosítani, 
am ikor és ahogyan azt a kö�
rülmények megkövetelik —

egészíti ki az előbbieket Er�
dős Róbert.

Miskolczi István  tehát nem 
véletlenül kért arra, hogy a 
dolgok állásáról tájékozódjak 
az igazgatóságon. V ita thatat�
lan : ilyen körülmények kö�
zött meglehetősen nehéz, bi�
zonyos esetekben csaknem le�
hetetlen ésszerűen szervezni a 
munkát. Ám nem kis m egle�
petésünkre Miskolczi István  
egyetlen szóval sem panaszko�
dott, ellenkezően, mindvégig 
arról beszélt, hogy m iként 
próbálnak igazodni a helyzet�
hez.

— A kéthetes csúszás nem  
olyan vészes. Szerintem össze�
fogással pótolható — mondja. 
Majd arról ' tájékoztat, hogy 
Ceglédről és M onorról 12 dol�
gozót a vasút- villamosttásho?. 
irányíto tt át. Igaz, ennek kö�
vetkeztében a folyam atban le�
vő üzeanátvitel- i szerelési m un�
kák eltolódnak, ám  em iatt 
nem  rövidül meg a  lakosság, 
hiszen a ceglédi és a m onori 
telefonközpontok telítettek, 
új vonalak bekapcsolására 
pillanatnyilag nincs lehetőség.’

— Több em berrel nem  tu �
dok felvonulni a  vasút villa�
mosításához. A m ásik kiem elt 
feladatot képező Százhalom�
battáról nem  hozhatok el sen�
kit, a szigetszentmiklósi és a 
dabasi körzetm esterségek lét�
számához pedig azért nem 
nyúlok, m ert az em berek 
szállítása sokba kerü l — foly�
ta tja  Miskolczi István.

fez igazgatóságon szeptem �
ber 4- én értekezletet ta rto t�
tak a m unkálatokban — részt 
vevő postaszervek vezetőinek 
részvételével. Elhangzott: a
hálózatépítő üzem nem ren�
delkezik elegendő kábelszere�
lővel, holott a  kábelfektetések 
m egtörténte nélkü l novem ber 
elsején lehetetlen elkezdeni a 
légvezetékek bontását. Az 
igazgatóság vezetője a rra  k ér�
te a  Dél- Pest megyei Távköz�

lési Üzemet: nézzenek utána, 
hogyan segíthetnének.

— Nemrégiben a  párttitkár 
összehívta az üzem kom m u�
nistáit. I tt szóbakerült: a Táv�
közlési Üzem több olyan ki�
sebb m unkán dolgozik, ahová 
nekik nem  érdem es fel- vonul-  
niok, s ezeket mi elvégezhet�
nénk. Az elvtársak megígér�
ték, ha a szükség úgy kíván�
ja. a hivatalos időnél koráb�
ban kezdik el, későbben feje�
zik be a m unkát — tájékoz�
tat a fejleményekről az üzem�
vezető.

— Ingyen vállalták a több�
letfeladatot?

— Az elvileg kilátásba he�
lyezett pénzt örömmel fogad�
ták az érdekeltek. Annál is 
inkább, m ert eddig ilyesmire 
nem igen akadt példa. A Dél-  
Pest megyei Távbeszélő Üzem�
nél ugyanis — az ugyanazon 
házban székelő és rokonszak�
m áid hálózatépítő üzemmel el�
lentétben — senki sem kap 
több pénzt azért, ha az előírt 
feladatokat kevesebb norm a�
óra - ráfordítással teljesítik.

— Az új bérrendszerre va�
ló átállással megszűnt a ko�
rábbi üzemi jutalom. A dol�
gozók egy része havibéres, 
más része órabéres. Teljesít�
m énybér nincs. Az egyik rész�
legünk például-  augusztusban 
a tervezett 1843 helyett 1586 
norm aóra a la tt végezte el az 
ütem ezett m unkát, de a  n a �
gyobb teljesítm ényért egyet�
len fillérrel sem kaphatott 
többet. N éha - néha kérdezik a 
szaktársak, hogy nálunk
m iért nem  olyan a bérezés
m int a  Hálózatépítő Üzemnél, 
ahol ha a  kiadott m unkát rö -  
videbb idő a la tt csinálják
meg, az ottani bérrendszer�
nek megfelelően többet lehet 
keresni, A hiányzó anyagi é r�
dekeltséget mi öntudattal
igyekszünk pótolni — m ondja 
Miskolczi István.

Maesári Károly

Hogyan jutottak
öny v tárfejlesz -  
tés, nőnapi 
ünnepségek, 
üdülési hozzá�
járulás, segély, 
a sport 'támo�

gatása  —
mindez abból 
a  szociális, k u l�
turális és
sportcélokra

lutó keretből biztosított, am it
a részesedési alapból hasíta�
nak ki — s  amivel a  szak -
szervezet gazdálkodik.

Kasza Jánossal, a Kábel�
üzem szakszervezeti tanácsá�
nak titkárával beszélgettem 
arról, hogyan gazdálkodnak 
■űzzél az összeggel, milyen 
meggondolások ju tnak  érvény�
be az elosztásnál.

M int ismeretes, ezeknek és 
a többi pénzeknek a sorsáról 
a kollektív szerződés függelé - ' 
Imi intézkednek, am elyeket 
üzem enként beszéltek meg, 
fogadtak el a dolgozók. S 
örvendetes változásról szá�
molhat be a  Kábelüzem 
szakszervezeti vezetője: ta�
valy tízezer forin t ju to tt ilyen 
célokra, az idei függelék pe�
dig 31 ezer forintot irányzott 
elő. A pénzt nagy gonddal 
osztották el az év elején. 
Lássuk a lis tát: ku ltu rá lis cé�
lokra 21 ezer forintot szántak. 
Részleteiben, könyvbeszer�
zésre kettő, ism eretterjesztésre 
ezer forint. A nők és anyák 
ünneplésére 2, gyereknapra és 
télapóra 3 ezret. K ulturális 
eszközök beszerzésére négy- , 
k irándulás költségeire három -  
és az üzemi üdültetés tám o�
gatására hatezer forint ju �
tott, Szociális célokra 3 ezret 
szántak, ebből tem etésekre 
ezret, a nyugdíjasok támoga�
tására  pedig .kettőt. Sportcé�
lokra tartalékoltak  három ez�
ret, a KISZ tám ogatására pe�
dig négyet.

Most m ár a fel- használás és 
ellenőrzés m arad hátra.

— Sajátos pénzgazdálkodási 
rendet honosítottunk meg. 
Növeltük az osztálybizottsá -  
gok hatáskörét, gazdasági te �

rületen is. A tanács úgy ha�
tározott, hogy a tagdíjakból a 
szakszervezetnél m aradó
részt az osztálybizottságok 
költhetik el, term észetesen 
szigorú elszámolási kötelezett�
séggel. A szociális keret se�
gélyeit, a  fizetési előlegeket is 
az osztálybizottságok vélem é�
nye alap ján  adjuk ki. A többi 
tételnél, m in t a könyvek be�
szerzése, vagy az ünnepségek 
szervezése, a sport és a  KISZ 
támogatása, értelem szerűén 
központilag intézkedünk. Itt 
— hasonlóan m ás hivatalok�
hoz — a titk ár egyszemélyi 
felelőssége m ellett a gazdasá�
gi felelős intézkedik a  pénzek 
kifizetéséről, s  időszakonként 
beszámol a  szakszervezeti ta �
nácsnak.

A Kábelüzem példája bi�
zonyítja; nem  kell feltétlenül 
megállni a kollektív szerződés 
függelékében biztosított lehe�
tőségeknél. Keresni lehet ön�
tevékenyen az u ta t ahhoz, 
hogy még többet lehessen ju t�
ta tn i a dolgozóknak. Ebben 
valóban szinte egyedülálló az 
a nyaralótelep, am it az üzem 
B alatonudvarin létrehozott.

— Arra gondoltunk — 
m ondja Kasza János —, hogy 
a dolgozók egy része nem  sze�
reti a nagy üdülőket. A fizi�
kai m unkások nehezebben is 
kérnek beutalót ezért. Persze, 
a tömeges üdültetés érdeké�
ben ezekre szükség van, jó 
hogy épülnek, de lehetőséget 
biztosítunk az egyedi családi 
üdültetéshez is. Fölépítettünk 
650 ezer forin t költséggel, te r�
mészetesen központi támoga�
tással, Balatonudvarin öt kis 
családi nyaralóházat. Az idén 
július óta üzemelő telep min�
den igényt kielégít. K ét szoba 
összkomfortosak, terasszal, 
hűtőszekrénnyel, konyhával, 
amelyben a tűzhelytől a főző �
kanálig m inden ott van.

A z  igénylő dolgozó családja 
m egkapja a kulcsot, két hé�
tig  senki nem  zavarja. Ezért 
naponta 6 forintot fizet, fel�
nőtt családtagért tízet, a 
gyerekekért négyet. S hogy a

fizikai dolgozók még , inkább 
igénybe vegyék az üdülést, 
éppen most hozott határoza�
tot a tanács: jövőre a m un �
kásállományú dolgozók díjta �
lanul vehetik igénybe az üdü �
lést.

Megkezdődött há t a nyara�
lás Balatonudvarin, de ez évi 
31 ezer forint üzemeltetési 
költséget is igényel. Fizetni 
kell a gondnokot, aki kéthe�
tenként váltáskor kitakarít, 
ágyat húz, le ltá r szerin t visz-  
szaveszi az ágyat é s 'á ta d ja  az 
újabb váltásnak. Van vízdíj, 
villanyszámla, adó, .községfej�
lesztési alap, sőt, a fejenként 
és naponta fizetendő ké t fo�
rin t üdülőhelyi pó td íjat is 
ebből a  31 ezer forintból fi�
zetik. A pénzt a  Kábelüzem 
tartalékalapjából biztosította 
a gazdasági vezetés. Ez az 
öszeg végül is üdülési hozzá�
járulás, hiszen az üdülőtele�
pet ta rtják  fenn belőle. így 
nyugodt lélekkel szám íthatjuk 
ezt is a szociális, ku ltu rá lis és 
sportalaphoz.

Az idén kétszeresére em el�
kedett szociális keretük. Köz�
ben h íre m ent a telepnek, s 
azt. megnézték a Vezérigazga�
tóság, valam int a  szakszerve�
zet vezetői is. A beruházási 
pénz véges volt, így bútorra 
m ár nem  jutott, az üzem 
m unkásszállásáról vittek
használt heverőket, és egy 
használt hűtőszekrényt szerel�
tek be. E két apróságot kifo�
gásolták az országos vezetők 
és adtak  bizonyos összeget a 
Szociális Ügyosztály kereté�
ből. Lesz minden hálófülké�
ben új heverő, s  ju t mind az 
öt konyhára egy- egy kis hű�
tőszekrény.

Nem bizonyos, hogy a Ká�
belüzem példája másolható. 
Hiszen most nem  kezdhet va�
lamennyi postaszerv szakszer�
vezeti szerve üdülőtelepet épí�
teni. Sem a m ajd három ne�
gyed millió, sem a  telek, sem 
az építő kapacitás nem áll 
rendelkezésre. Az alapelv 
azonban megszívlelendő!

(fal udi)

Felismerték 

a bizalm iak erejé t...
A Soproni Postaigazgatóság Területi Szakszervezeti Ta�

nácsa — a K ultúrbizottság jelentése — m egállapítja: a szóbeli 
agitáció végzéséhez — a  választott tisztségviselő ügyszeretete, 
tapasztalata és tenniakarása biztosítja a személyi felté�
teleket-  Javu lt a tájékoztatás rendszeressége, a gyorsasággal és 
a frisseséggel azonban még problém ák vannak.

A szakszervezeti csoportok ak tiv itását értékelve, olyan kö�
vetkeztetésre jutottak, hogy a bizalmiak jelentős részének te �
vékenysége jóform án a tagdíj beszedésére, a  segélyjavaslatra 
korlátozódik. Ennek legfőbb oka, hogy bár a szakszervezeti 
csoportok és a szakszervezeti bizalm iak jogát és hatáskörét 
rendezte az Elnökség, ám ez a gyakorlatban nem m indig é r�
vényesül. Sok esetben nem csupán a szakm ai vezetők hagyják 
figyelmen kívül a bizalm iak jog -  és hatáskörét, de esetenként 
még a szakszervezeti bizottságok is.

Nem jó dolog, hogy a felülről kapott tájékoztató legtöbb�
ször elakad a szakszervezeti bizottságok szintjén, s azokat r it�
kán adják  tovább a bizalm iaknak, kérve véleményüket, állás -  
foglalásukat.

A szakszervezeti taggyűlések sikeressége nem  kis részben 
a napirend megválasztásától és az összejövetel előkészítésétől 
függ. A kialakult gyakorlat szerint a szakszervezeti bizottságok 
bizalmi értekezleteken szokták a taggyűlést előkészíteni, a té�
m át tudatosítani, m ajd a bizalmiak írásban vagy szóban érte �
sítik  a tagságot. A beszámoló tartalm áró l és a m egvitatandó 
tém áról azonban előzetesen kevés dolgot tud a tagság, s ez 
passzivitást szül. Mindebből következik: a taggyűléseken jó�
részt csak form álisan érvényesül a szakszervezeti demokrácia. 
A kritikai szellem a legtöbb helyen nem  megfelelő. A szak-  
szervezeti bizottság javaslatá t a tagság gyakran észrevétel nél�
kül elfogadja.

A szakszervezeti sajtó  — a tanács értékelése szerint — 
nagy segítség a tisztségviselők és a tagság tájékoztatásához. 
A kiadványok általában népszerűek. Első helyen a Postás Dol�
gozó 2695 példánnyal, ezt követi a Munka, m ajd a Népszava. 
M int elhangzott, leginkább a Népszava terjesztésével vannak 
elmaradva, a  felzárkózáshoz m egtették az intézkedéseket.

A szakszervezeti oktatásban évről évre* mintegy ezren vesz�
nek részt. E foglalkozásokon a kishivatalokban, illetve a vál�
tozó munkahelyen dolgozó szaktársak nem vehetnek részt.

Összegezve a tapasztalatokat: az agitációs tevékenység fej�
lődött, a nagyobb horderejű kérdések m egoldásánál kimondot�
tan  jónak bizonyul. Baj van azonjsan az egyes részterületekkel 
és a  folyamatossággal. A soproni terü leti szakszervezeti ta �
nács éppen ezért elhatározta: a  szakszervezeti csoportok és a 
bizalm iak tevékenységét fejleszti elsősorban, hogy az agitációs 
m unkában is betöltsék szerepüket. Megoldásra vár — a köz�
pont által kidolgozott levelező oktatás m egvalósításával és az 
egyéb feltételek m egterem tésével — a bizalmiképzés, tovább�
képzés. A szakszervezeti bizottságok akkor cselekszenek he�
lyesen, ha a bizalm iakat tájékoztatják, s bevonják a szakszer�
vezeti dem okrácia gyakorlásába.

(m — k.)

A pihenőnapon végzett munka 

ellenértéke

Törvénytelenség
P. I.- né volt postás dől 

gozó szolgálati lakásban la �
kik. Munkaviszonya részé�
ről kezdeményezett szabály-  
szerű felmondás folytán 
szűnt meg. A szolgálati la�
kással rendelkező posta�
szerv felszólította P. I.- nét 
— aki egyedül neveli két 
kiskorú gyermekét —, hogi 
két hónapon belül hagyja el 
a lakást, m ert ellenkező 
esetben a Szegedi Posta-  
igazgatóság kilakoltatja. P. 
I.- né kérdése, hogy jogsze�
rűen já r - e  el az igazgató�
ság, vagy ha nem, úgy ilyen 
esetben mi a törvényes meg�
oldás.

Szolgálati lakás esetében 
a lakásbérleti jogviszony 
megszűnik, ha a bérlőnek 
megszűnik a lakással ren �
delkező szervvel fennálló 
munkaviszonya, illetőleg a 
szolgálati lakásra jogosító 
m unkaköre vagy tevékeny�
sége.

A további kérdés: a la �
kásbérleti jogviszony meg�
szűnése után kinek köteles�
sége — az im m ár jogcím 
nélkül lakó —4 volt bérlő el�
helyezése. E vonatkozásban > 
döntő: A volt bérlő  jóhisze�
m ű vagy rosszhiszemű jog�
cím nélküli lakónak m inő�
sül- e?

Jóhiszemű jogcím nélküli 
lakó az, akinek a lakással 
rendelkező szervvel fennál�
lott munKaviszonya (mun�
kaköre) nem  a jogszabály 
rendelkezéseinek megsér�
tésével, hanem  a jogszabá�
lyok előírásainak megfele�
lően szűnt meg. (Például 
áthelyezés, közös megegye�
zés, felmondás, nyugdíja�
zás.) Jóhiszem ű jogcím nél�
küli lakó, a bérlő halála 
esetén házastársa és közeli 
hozzátartozója is.

A jogcím nélküli rossz�
hiszemű lakó az, akinek a 
szolgálati lakásra létesített 
lakásbérleti jogviszonya 
azért szűnt meg, m ert a 
lakással rendelkező szerv�
vel fennállott munkaviszo�
nya (munkaköre) a  bíróság 
büntető ítélete, vagy fegyel�
mi határozat alapján, ille�
tőleg munkaügyi jogszabá�
lyok megsértésével szűnt 
meg (például kilépett).

A lakásban jogcím nél�
küli lakó jóhiszemű személy 
elhelyezéséről — ha a szol�
gálati lakásra fennállott la �
kásbérleti jogviszony szűnt 
meg — a lakással rendelke�
ző szerv köteles gondoskod�
ni. M egállapodhat azonban 
vele, hogy részére elhelye�
zés biztosítása helyett pénz�
beli térítést fizet.

A lakásban jogcím nélkül 
lakó rosszhiszemű személy 
elhelyezéséről maga köteles 
gondoskodni. Ha mindezt 
nem teljesítette, a rra  köte�
lezhető, hogy költözzék 
vissza korábbi lakásába, il�
letőleg a szám ára biztosí�
to tt szükséglakásba, albér�
leti lakószobába, ágybérlet�
be, vagy m unkásszállásra.

A szükséglakás biztosítá�
sa a  lakással rendelkező 
szerv feladata.

P. I.- né jóhiszemű jog�
cím nélküli lakója a szóban 
forgó szolgálati lakásnak. 
Elhelyezéséről tehát a pos�
taszerv köteles gondoskodni, 
mégpedig a jogszabályban 
m eghatározott megfelelő la �
kás biztosításával.

Amíg a postaszerv másik 
megfelelő lakást nem ajánl 
fel, addig levelezőnk jogo�
san használhatja a lakást.
P. I.- né a lakáshasználat 
ellenértékéként azonban a 
lakbérnek megfelelő össze�
gű használati d íja t köteles 
fizetni. P. I.- né és a posta�
szerv abban is megállapod�
hat, hogy elhelyezés bizto�
sítása helyett P. I.- né pénz�
beli térítést kap.

Törvénysértés ez a javá�
ból?

Dr. Pikó Adrienne

A M unka Törvénykönyve 
szerint a dolgozónak hetenként 
egy pihenőnap jár, am elynek 
álltaiéban vasárnapra kell es�
nie. Ha a m unkakör jellegére 
tek in te tte l a  dolgozó rendsze�
resen végez m unkát vasárnap 
is, akkor is egy pihenőnapot 
kell kiadni. A kollektív  szerző�
dés azonban ettő l eltérhet. A 
vállalat jellegétől függően 
két vagy több pihenőnap is 
összevonható.

A Posta Kollektív Szerződés 
egyes postai feladatok sa já �
tosságaira tekin tettel a hírlap�
szolgálatban. a váltásos szol�
gálatban és a külterületi ke�
zelőknél tesz kivételt. A hír -  
laoszolg- áilatban a kiosztók, ex_ 
peditőrök, hírlap - előszállítók, 
hírlapárusok és hírlapkézbesí�
tők. hírlapmozigóposta utazó 
személyzet, valam int a kü lte�
rületi kezelők heti pihenőnap�
ja  általában hétfő. Ettől a pos-  
taszerv a dolgozó előzetes ér�
tesítése m ellett eltérhet.

A váltásos szolgálatban (pl. 
12 óra munkaidő. 24 óra sza�
bad idő) foglalkoztatott dolgo�
zók heti pihenőnapja vasár�
nap. ha azonban e napon 
munkáit végeznek, az ezt köve�
tő 24 óra szabad idő a heti pi�
henőnap.

Ha a dolgozótól a heti pi�
henőnapján m unkát kém ek, 
helyette m ásik pihenőnapot 
kell biztosítani. am elyet a 
munkavégzést követő hónap 
végéig kell kiadni. A kishiva -  
tatok vasárnapi zárvafartása 
esetén szolgálatot ellátó dol�
gozókat a ténylegesen szolgá�
latban töltött idővel azonos 
tartam ú összevont szabadna�
pok illetik meg. Minden 
szolgálatban tö ltö tt 8 óra egy 
na- p. m elyeket egv. legfeljebb 
két alkalom m al rendes sza�
badsághoz kell adni. Az össze�
vont heti pihenőnapokra a 
dolgozókat a szabadságon töl�
tö tt napokra járó bér illeti 
meg.

Ha a postaszerv m ásik pi�

henőnapot nem  tud biztosi ta �
ni, illetőleg, azt az előírt 
határidő  elteltéig nem  ad ta 
ki, vagy kiadása elő tt a  dolgo�
zó munkaviszonya megszűnt, 
a heti pihenőnapon végzett 
m unkaidejére járó  m unkabé�
ren felül százszázalékos pót�
lék jár. Ugyanez a helyzet, 
ha a dolgozót időközben sor�
katonai szolgálatra hív ták  be. 
és ezért nem tudták részére a 
heti pihenőnapot kiadni. 
Nem já r  a heti pihenőnapon 
végzett m unkáért ellenérték 
azoknak, akik  erre  túlm unka -  
végzés esetén sem jogosultak. 
A heti pihenőnap ellenértéke�
ként kiadott m ásik pihenő�
napnak  meg k e ll egyeznie a 
heti pihenőnapon végzett 
m unka időtartam ával. Á Heti 
pihenőnapon végzett m unka 
ellenértékeként k iadott sza�
bad idő esetén a dolgozó pót�
lék nélküli m unkabérét a  
munkavégzés, vagv a másik 
pihenőnap kiadásának hónap�
jában kell elszámolni.

Dr. Pikó Adrienne

M elody

A színes, zenés angol film  
gyerekkettőse ismert a Twist 
Olivér-ből. A rendezők és a 
szereplők bizonyítják: a fel �
nőttek okos szeretete, megér�
tése ma is ugyanolyan hiány �
cikk a londoni szegényne �
gyed gyerekeinél, m int Di�
ckens idejében volt. A z elavvit 
angol iskolarendszer, a taná �
rok ostobasága, a szülők m a �
jom szeretettel álcázott önzé �
sé szemléltetően bontakozik ki 
a néző előtt. Rengeteg jó öt�
let, gondosan m egfigyelt moz�
zanat. mulatságosan mozgatott 
statiszta teszi emlékezetessé az 
iskolástörténetet. A gyerekek 
harcot indítanak a felnőttek  
ellen a külvárosban.

4 POSTÁS D O L G O Z Ó



N Ő K FÓRUMA

Ahol nem hátrány anyának látni
gyerm ek - ' 

gondozási sza�
badságot sza�
bályozó 3/1967. 
(II. 26.) MüM. 
szám ú rende�
let 1. paragra�
fus (2) bekez�
dése: „A sza�
badság m eg �
szakítása, illet �

ve lejárta esetén a vállalatnak 
a dolgozó nőt korábbi m unka �
körében, vagy ennek hiányá �
ban hasonló m unkakörben  
. . .  kell foglalkoztatnia”.

Hogyan vélekednek a ren�
delet érvényesítéséiről és á lta �
lában a gyermekgondozási 
szabadság előnyeiről a legin�
kább érdekeltek, a  Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságon?

Szalai Gábomé távbeszélő 
kezelő bőséges tapasztalattal 
rendelkezik, hiszen m ár két 
éve visszatért gyermekgondo�
zása szabadságáról.

— Nagyon jó volt otthon  
lenni, de jó volt visszajönni is, 
m ert szeretem a m unkám at, 
és m ert az 1990 forintos fize�
tés több ipinit három szor any -  
nyi, minit a  600 forintos gyer�
mekgondozási segély. A z  o tt�
hon tö ltö tt három  évet mégis 
m egfizethetetlen előnynek tar �
tom, m ert a gyerek elkerülte a 
betegségeket és kedvem  sze�
r in t foglalkozhattam  vele. 
Egyetlen kis problém a volt, 
hogy a szabadságom június�
ban já rt le, és az óvoda csak 
szeptember elsejére tudta fe l �
venni a kicsit. Ezért köziben 
■kénytelen voltaim fizetés nél�
küli szabadságot kérni. Az 
óvoda egyébként i t t  van az 
épületben.

— En term észetesnek ta r �
tom, hogy a régi m unkaköröm �
ben dolgozhattam tovább, az�
zal a  különbséggel, illetve 
kedvezménnyel, hogy állan �
dóan délelőttös vagyok. Bát�
ran  kijelenthetem , hogy itt az 
igazgatóságon nem  jelent hát�
rányt anyának le ríni. Ezit azért 
hangsúlyozom, m ert sokfelől 
hallani olyasmit, hogy ferde 
szemmel nézik a  kisgyerekes 
dolgozó nőkot. hogy zsörtölőd �
nek ha betegség m iatt kényte �
lenek otthon maradni.

— Képes -Lászl&né esáüc ‘ ‘ tizen�
nyolc hónapot vett igénybe a 
gyermekgondozási szab". ’ rag�
ból: Kénytelen voltam  meg �
szakítani. Elsősorban, m ert 
kevés volt a 600 forint, m á�

sodsorban azért, m ert féltem, 
hogy a három év m últán nem  
tudom óvodában elhelyezni a 
kislányomat. Őszintén szólva, 
olyan szám ítás alapján tettem 
ezt, hogy a  bölcsődé® gyereke�
ket autóm atikusian átveszi az 
óvoda Nem is volit semmi 
fennakadás, előjegyeztek és 
időben helyet biztosítottak a 
kislánynak. ö  is itt van a 
H orváth M ihály téri óvodába: , 
am ellyel meg vagyok eléged�
ve, a  gyerek szívesen jön be, 
csak a zsúfoltság okoz gondot 
bizonyára a vezetőknek.

Képesnének igaza van. Jól�
lehet, a Gorkij fasori új óvo�
da m egnyitásától a zsúfoltság 
lényeges enyhülését várták , a 
Horváth Mihály téri óvoda 
ks.haszináitásáigi foka most is 
140 százalék, ami csak a  ko�
rábbi 180 százalékhoz képest 
jelent ném i javulást. Egyéb�
ként jellemző a  gyerm ekintéz�
mények irán ti igényekre, hogy 
eredetileg úgy gondolták: a
Gorkij fasori óvoda m egnyitá �

sával a korszerűtlen in téz �
m ényeket bezárják. Erre azon�
ban nem  kerülhetett sor az 
em lített igények miatt.

A bevezetőül szolgáló k ér�
désre tehát egyértelm űen po�
zitív  a válasz. A Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságon dol�
gozó anyák a gyermekgon�
dozási szabadságról visszatér�
ve eredeti m unkakörükben 
dolgozhatnak tovább.

’ A gyermekgondozási sza�
badságon levőnek segélyt ad �
nak, a visszatérőket három �
napos tanfolyam ra küldik, 
hogy pótolják az évek során 
kissé elmosódó szakmai tu d �
nivalókat. Az eredeti m unka�
kör m ellett az időközben fo�
ganatosított bérfejlesztésnek 
megfelelő fizetést is biztosít�
ják.
. Nemcsak azért, m ert a m un�

kaerőhiány' még mindig súlyos 
gondja a postának. Hanem 
azért, m ert a rendelet, és az 
emberség ezt diktálja.

Lukács M ária

RÉGI TÖRTÉNETEK

L a t i n u l  t u d ó k
Lam artine, jeles írót, akit 

az 1848- as rövid életű francia 
köztársaság elnökének meg�
választott, a  hatvanas években 
m eglátogatta több magyar 
fiatalem ber. A jeles költő lel�
kesedéssel beszélt M agyaror�
szágról. A látogatók magyar 
öltözéke is  tetszett neki. És 
megkérdezte, hogy a fiatal�
ság tud ja - e  még a  la tin  nyel�
vet úgy, m int az előbbi nem �
zedék?. Amikor az ifjak  kö�
zölték, hogy m ár nem  tu d �
nak úgy latinul, m int apáik, 
sajnálkozását fejezi ki. — Ő, 
m ondta — egész keleti utam on 
sehol sem utaztam  olyan ké�
nyelmesen, m in t M agyaror�
szágon, m ert m inden kis fa�
luban ta láltam  egy em bert, 
leginkább a postam estert, aki 
tudott la tinul és útbaigazított.

Hogy a  postának a  hatva�
nas években is voltak több 
nyelvet beszélő, la tinu l is tu �
dó, m űvelt dolgozói, azt a 
következő korabeli ú jsághír 
is igazolja: 1868- ban m eghalt

Tompa Mihály, a  kitűnő költő. 
A táviratsürgönyre, amely 
Tompa halálá t tudatta  bará�
taival, a  táv ira t kiadó, aki fel�
tehetően irodalm ilag is m ű�
velt és Tompa költészetét is�
merő em ber volt, e sorokat je�
gyezte: „Omnes rftoriamur, séd 
non m oriturus est ille.” (Mind 
meghalunk, de ő halhatatlan.)

Egy szívderítő anekdota

1875- ben a megalakuló M a�
gyar Postam esterek Egyesü�
letének tiszteletbeli elnökévé 
Gáspár András honvéd tábor�
nok bihari postam estert vá�
lasztották meg. G m uta tta  be 
báró Sim ányi m iniszter ú r�
nak az egyesület vezető tag�
jait, ahol Pokom ándy Sándor, 
az egyesület elnöke előadta a 
postam esterek bajait.

A honvéd tábornok e derék 
férfiú, m iu tán , becsülettel e l�
já r t  a  postam esterek ügyében, 
ebédm eghívást kapott régi is�

merőséhez, egy előkelő szép�
asszonyhoz. Az ebéden jól vá�
logatott társaság gyűlt egybe, 
köztük Jókai, a  kedvelt re�
gényíró, aki ez időben állt 
népszerűsége tetőpontján. Az 
előkelő, szép asszony tap in �
tatlanu l kérte  az írót, akinek 
akkor jelent m eg a Szerelem 
bolondjai című könyve, adjon 
elő valami szellemdúsat. Jókai 
úgy tett, m intha nem hallotta 
volna. De az úrnő csak inspi�
rált.

— Kérem, Jókai úr, m ond�
jon valam i szellemdúsat! Hi�
szen ez az ön szakm ája, na�
ponként teszi.

— Szívesen, ha ön így ve�
szi a dolgot, kész is vagyok rá 
azon feltétel alatt, hogy a tá r�
saság m inden tagja valami 
szakm ájába vágóval lép föl.
— O dafordult szomszédjához, 
Gáspár Andráshoz: Kérem,
tábornok úr, kezdje meg a 
tám adást, lövessen, s én kö�
vetem.

Halmi Ida

Ü d ü lő v e n d é g e ín k  B e lo r u s z iá b ó l

Az első alkalom, hogy meg�
valósult a cséréül! ültetés a 
szovjet postás elvtársakkal. 
Az augusztus végét Balatonal�
mádiban töltötték. Gyönyör�
ködtek a Balatonban, elisme�
rően nyilatkoztak a budapes�

ti látogatás során a modern 
100-as postakombinátról, a 
Központi Táviróhivatal kor�
szerű felszereltségéről. A 30 
fős Belorusz üdülőcsoport ré�
szére szakszervezetünk főtit�
kára búcsúfogadást adott,

ahol ismertette a magyar bel�
politikai helyzetet, szakszerve�
zetünk törekvéseit. Haritono- 
vics Borisz, az üdülőcsoport 
vezetője köszönte a vendéglá�
tást, a szívélyességet, mond�
ván: alig várják a viszonzást.

PETŐFI NEVÉHEZ MÉLTÓAN
— Szóval Tóth László pos�

tá s t tetszik keresni? — kérdez 
vissza a  kalauznő Cegléd— 
Törtei között. — Öt m inden�
ki ismeri, nagy a h íre szo�
cialista brigádjának. Szinte az 
egész község apraja - nagyja 
velük együtt örült, am ikor ez 
év tavaszán m egkapták a Pos�
ta  kiváló brigádja kitüntetést, 
a  vele járó 15 ezer forinttal 
együtt. I tt tessék leszálkii, az

a szegényes k is épület a  pos�
tahivatal, de úgy h írlik  m ár 
készül az új terv^. (!)

Vörös Jánosné hírlapkezelő 
az ^ ó rá já ra  tekint, s  tudja, 
hogy néhány perc és Tóth  
László m egérkezik a heiyi 
gyógyszertárba. Pásztor Jó- 
zsefné é rte tt a  félmondatos 
megállapításból és m áris tá r �
csázta a  gyógyszertár telefon�
számát.

Tóth László húsz esztendeje 
akasztotta nyakába a kézbesí�
tőtáskát. Azóta naponta hord�
ja  a  15—20 kilós terhét, hol 
gyalog, hol kerékpáron. Ism e�
r i a  községet, annak m inden 
lakóját. Am ióta szocialista 
brigádban dolgoznak, nem �
csak a  sa já t körzetéért érez 
felelősségét, hanem  a  három  
külterületi körzetért is.

— M ert kérem  — válaszol�
ja  őszinte természetességgel 
— nem  volt könnyű a  h írne�
vet kivívni egy olyan község�
ben, ahol m inden em ber is�
meri egymást. M ár az utcán 
m egism erjük az idegent. Am it 
pedig k ita rtó  m unkával e l�
értünk, a rra  vigyáznunk kell. 
Meg aztán mi szervezett kö�
zösségben dolgozunk, s  a  h i�
vatásunk kultúrm isszió is.

— Igen, kultúrmisszió, 
ezt szó szerin t kell érteni — 
m ondja Vörös Jánosné. — Mi 
Itt a brigádban m egkíséreltük 
kideríteni: mennyi hírlap, n a �
pi vagy hetiújság já rha to tt a  
községbe a  felszabadulás előtt. 
Pontosam nem  sikerü lt m eg�
fejteni a titkot, de tény: egy 
kézen könnyen összeszámol�
ható a korábbi újságelőfize�
tői: száma. A könyv, az újság, 
de főleg a folyóirat nem  ta r �
tozott a lakások m indennapi 
tárgya közé. Főleg a hivatalos 
intézm ények já ra ttak  újságot, 
s m a . . . ?

Pontos kim utatás, évekre 
visszamenőleg statisztika, a 
brigádnapló feljegyzései ke�
rülnek elő. A . tények erejével 
erősítik a brigád m unkájának 
szocialista jellegét. A főbb 
adatok: ez időben pontosan

443- an fizetnek elő központi 
és megyei napilapokra, a  heti 
és havi folyóiratok előfizetői�
nek szám a 1449. Az 5250 la�
kost számláló község m in�
den második felnőtt lakosá�
ra  ju t egy előfizetés. K edve�
zőbb az arány, ha ehhez hoz�
závesszük: havonta mintegy
hétezer újságot és folyóiratot 
adnak  el készpénzért.

Közben a kézbesítőbrigád 
tagjai egym ás után érkeznek 
vissza. Elsőnek M ihály Péter, 
az egyik alapítótag. Nem is 
kéreti m agát, a koridős szen�
vedélyességével villant fel n é�
hány lényeges eseményt.

— M ost vagyok az 52- ik 
évem ben és elm ondhatom : 
1949. óta — ekkor kerültem  
ide kézbesítőnek —■ gyalog és 
kerékpáron annyi kilom étert 
megtettem , hogy hevenyészett 
szám ítás szerint m ár kétszer 
körü ljá rha ttam  volna az 
egyenlítőt. Napi átlagban, a 
belterületen 25—30 kilom étert 
kerekezünk, a külterületen 
ennek a  dupláját. Amikor 
1962- ben brigádba töm örül�
tünk, még nem  lá ttuk  m a�
gunk elő tt: mi its határozza 
meg egy kollektíva szocialista 
jellegét. Azt akartuk  csupán, 
hogy összefogva, egymás 
m unkáját segítve, minden 
családhoz időben eljusson a 
posta, meg a hírlap, az, hogy 
ma m ár nincs egyetlen olyan 
család sem Törteién, ahol ne 
fizetnének elő hírlapra, vagy 
valam ilyen folyóiratra. Ha új 
lakó költözik a faluba mi ha�
m arabb tudom ást szerzünk 
erről, m int a hatóság. A bri�
gád illetékes tagja az új lakót

felkeresi, tapin tatosan m eg�
érdeklődi azt is, hogy milyen 
küldem ényeket vár, esetleg 
van - e  valam ilyen előfizetése. 
Ez a  módszer jól bevált..

— Bizony be — szól közbe 
tréfásan N ém eth Am brus  — 
olyannyira, hogy még a  hiva�
talos szerveket, így a tanácsot 
is mi helyettesítjük. Persze 
ezt nem kell szó szerin t venni! 
Volt m ár a rra  példa szám ta�
lan, hogy az új lakóhoz ven�
dég érkezett és a tanács nem  
tudott útbaigazítást adni, m ert 
késett a bejelentés. Ilyen eset�
ben a postához küldik az ide�
gent —, nem  hiába. Persze az 
is lényeges, hogy ne legyünk 
fecsegők, ne vigyünk, pletyká�
kat egyik utcából a másikba. 
Ezért is tisztelnek bennünket 
ennyire.

— Mitől szocialista ez a  
brigád? — vetettük  közbe.

— Attól, hogy i— jelenti ki 
a brigádvezető — a m unká�
ban nem  ism erünk tréfát, pe�
dig valam ennyien életvidám  
em berek vagyunk. Ez évben 
két tudakozvány érkezett hoz�
zánk. Reklam álták, hogy a 
küldem ény nem  érkezett meg 
rendeltetési helyére. Ezt kö�
rültekintően kivizsgáltuk és 
jóleső érzéssel igazolhattuk: 
nem  történ t m ulasztás, a  tu �
dakozvány félreértésen alap�
szik. Szabadságolás, vagy be�
tegség esetén ki helyettesít�
se a távollevőt. A brigádban 
odafigyelünk egymás m un�
kájára, s  ahol lehet segítünk. 
Megvallom jólesett, hogy am i�
kor a Posta kiváló brigádja 
k itüntetést elnyertük, nem �
csak a felsőbb vezetőink kö�

szöntöttek bennünket, hanem 
a helyi tanács, és a töbhi tö�
megszervezet is.

A brigád tagjai csak a m un�
káról, a  lelkiism eretes helyt�
állásról, kötelezettségükről be�
széltek, m agukról jóform án 
alig. Pedig m iként az érem �
nek, úgy a  valóságnak is két 
oldala van. A brigádbatöm örü -  
lés több m int tíz esztendejé�
nek gyümölcse aligha érett 
volna be .valam ennyiük sze�
m élyes helytállása, példam u�
ta tása nélkül.

Az eltelt tíz esztendő során 
töretlenül m éltónak bizonyul�
tak  a szocialista címre, s a 
fokozatokat egym ás után 
megszerezve kiérdem elték a 
Szocialista Munka Hivatala 
címet. Közben a brigádvezető, 
valam int Paflisták József és 
Péter, a két testvér, a kiváló 
dolgozó kitüntetést is megkap�
ta. Közben nagy tisztesség ér�
te Tóth László brigádvezetőt: 
a M unka Érdem rend bronz 
fokozatát 'tűzték a mellére, a 
szocialista brigádvezetők III. 
országos tanácskozásán.

Nem lenne teljes a kép, ha 
elhallgatnánk Mózes Lívia  hi�
vatalvezető - helyettes szavait: 
Noha segítik egymást, vállal�
ják  a közös gondot, a fele�
lősséget, de nem tűrik  az 
egyenlősdit. A kitüntetéssel 
járó pénzt dem okratikusan, a 
helytállás, és a végzett mun�
ka arányában osztották feL

Törteién, a Petőfi szocialis�
ta  brigád naponta bizonyít.

Ábránké EndreA brigádvezető
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Színházba járás — új módon

IX . kongresszus hatá �
rozatának III/9. pontja: 
„ . . .a z  üzem i közönség- 
szervezői hálózat erősí�
tése ú tján  arra kell tóre�
kedni, hogy a postás dol�
gozók szélesebb rétegei�
n ek  érdeklődési köre a 
haladó m űvészet irá �
nyába fe jlő d jé k . . . ” 

Ismerős szakszervezeti ak ti�
vistákkal beszélgettünk arról, 
hogy megváltozik a  jegyellá�
tás. m egszűnik a  központi 
szakszervezeti jegyiroda, gs a  
színházak közvetlenül ad ják  a 
Jegyet az üzemi szervezőknek. 
Látszólag e változás a  közön�
ségszervezőre tartozik, hiszen 
a dolgozókat nem  az érdekli, 
hogy hogyan ju tn ak  a  jegy�
hez, hanem  az, hogy milyen, 
jegyhez jutnak. M int k iderült: 
nem  így van. A szervezők azt 
várják , hogy ezen a  módon 
jobbá, gördülékenyebbé tud ják  
termi a  jegyellátást. A beszél�
getésen részt vett Haulis Il �
dikó, a Járm űtelep, Szeli Sán- 
dorné, a  PÉK.U közönségszer�
vezője, Nyulasi Valéria a 
Központi Távíróhivatal szak -  
szervezeti kultúrfelelőse, aki 
maga is foglalkozik részm un�
kaként közönségszervezéssel, 
valam int dr. Rausch Béla, az 
KTV dolgozója a  Postás Dol�
gozó Szerkesztőbizottságának 
tagja.

H aulis Ildikó: Az új jegyel�
osztási rend előreláthatólag 
nagyobb m unkát je len t a kö�
zönségszervezőknek. Egysze�
rűbb elm enni egy központi 
szakszervezeti jegyirodára, s 
ott átvenni az összes jegyet, 
m int 20—25 színházzal, h ivatá�
sos szervezővel és színházi 
jegyirodával kapcsolatot ta r ta �
ni. jegyet' igényelni, elszámol�
ni stb. Ez a közönségszervezők 
„m agánügye”, bár azt várják, 
hogy a szakszervezeti bizott�
ságok és a hivatalok gazdasági 
vezetői tekintettel lesznek e r�
re  és módot, időt adnak  a meg�
növekedett m unka ellátására. 
Ha ‘jól dolgozik a közönség-  
szervező, a  közvetlen színházi 
kapcsolatok ú tján  jobb, a  je�
gyet igénylő dolgozók kérései�
nek m egfelelőbb jegyeket s z e - .

rezhet. Ha jó a  kapcsolat a 
színházzal, bizonyosan tud  
kapni m ajd  megszabott napra, 
m egszabott előadáshoz, m eg�
szabott m inőségű jegyet.

Szeri Sándorné régi közön�
ségszervező, m ár abban  az idő�
ben is dolgozott, am ikor még 
nem  volt központi szakszerve�
zeti jegyelosztás, és abban a  
rendszerben — közvetlenül a 
színházaktól — kap ták  a  je�
gyet, ahogyan ez most ism ét 
lesz. A kkori tapasztalatai meg�
erősítik Haulis Ildikó optim is�
ta  várakozását: m inden a kö �
zönségszervezők és a színhá �
zak kapcsolatán m úlott.

A  színházak kezdenek a lk a l�
mazkodni az új helyzethez. A 
közönségszervezők m ár levele�
ke t kap tak  a Thália - , Víg- , 
Pesti - , és József A ttila színhá�
zaktól, valam int a  Cirkusz és 
Varieté Vállalattól. K érik őket, 
vegyék fel a  kapcsolatot a  
színházak szervező - irodáival. 
A szervezők egyelőre várj ált a  
további leveleket, csoportosít�
ják  azokat, hogy egyúttal több 
színház szervezőirodáját is 
meg tud ják  látogatni. Köny-  
ny íti ezt, hogy a  Vígnak és a  
Pestinek közös az irodája, s  a 
Nagymező utcában levő jegy�
iroda is több színház ügyeit 
intézi.

Nyulasi Valéria  régebben 
élő színházi kapcsolatról szá�
m olt be. Az eddigi központi 
jegyelosztás m elléit közvetlen 
kapcsolatuk volt a  Bábszínház�
zal.* A nnak szervezője já r t  az 
üzemekben, kéthetenként á tad �
ta  a jegyeket. A m egm aradta -  
kat, és a  pénzt postán kellett a 
színháznak elküldeni. •

Nem indulnak rossz alapról 
a  szervezők az új rendszerben. 
A Járm űtelepen, ahol külön 
gondot okoz, hogy a  gépkocsi-  
vezetők inkább péntektől va�
sárnapig  érnek rá  90—150 jegy 
fogy el havonta. A Távíró Hi�
vatalban, ahol 800- an dolgoz�
nak, m integy 100 bérle te t ad �
nak e l egy évben, figyelemre 
méltó a havi 50—60 darab 
egyenként vásárolt jegy. Sokat 
segített, hogy a  József A ttila 
Színház bevezette a  brigádbér�

leteknél az 50 százalékos ked�
vezményt.

A  legnagyobb fejlődés a 
PÉKÜ - nél tapasztalható. A 
dolgozók nagy része ország�
szerte szétszórtan él, akkor a 
25 bérle t m ellett az évi 3—400 
jegy soknak mondható. S ez az 
idei 25 bérletes — 20 Opera, 4 
színház, 1 Irodalm i Színpad — 
m ajd négyszerese az előző év �
adénak. De a  szervezők soha 
nem  elégedettek.

Rausch Béla: az RTV - nél
állandóan keresik a  figyelem�
felkeltés újabb és újabb módo�
zatait. „Ki m it tu d ?”- szerűen 
versengést rendeznek, am ely�
nek d íja it az szb biztosítja. A 
kérdések között sok az olyan, 
am ely a közönségszervezőnél 
levő jegyekkel, illetőleg az á l�
ta luk  a ján lo tt előadásokkal 
kapcsolatos. Tudják ezt a  ver�
senyzők, s  a  felkészülés érde�
kében megnézik a  darabot, a  
hallgatóság figyelme pedig rá �
terelődik a  produkciókra. Az 
ism eretterjesztő előadások ke�
retében írókat, rendezőket is 
meghívnak, akik  a darab juk�
ról, az á lta luk  rendezett elő�
adásokról is beszélnek.

A Távíró H ivatalban egy 
időben az szb ingyen jutalom -  
jegyeket is adott, bár ez k é t�
é lű  fegyver. Van aki úgy véli: 
szép kis előadás az, am ihez 
ingyen osztogatják a jegyeket. 
De m in t a T hália Színház 
„Tóték” előadásának példája 
bizonyítja, jó darabnál, jó elő�
adásnál beválik e módszer.

Összefoglalva: ha jó less a 
kapcsolat az üzemi közönség-  
szervezők és a  színházi jegy�
irodák között, akkor várható  
a  jegyellátás javulása, a dol�
gozók napra, előadásra szóló 
kéréseinek jobb teljesítése.

Faludi András

' Kertészkedőknek

Egyre inkább terjed  és nép�
szerűbb, falun é s  városon egy�
arán t a kertművelés. De milyen 
nagy a bosszúság, am ikor a so�
ka t gondozott növény nem te r�
mi meg gyümölcsét, m ert a 
károkozók tönkre tették. Ho�
gyan védekezzünk ellenük ? 
Ehhez ad tanácsot Jeszenszky 
Árpád: K ertje ink  védelmében 
c. könyv, am ely ism erteti a 
különböző rovarokat, a bioló�
giai növényvédelem módsze�
reit, a nemesítést. (Mezőgazda- 
sági Könyvkiadó.)

EUROPA KÖNYVKIADÓ. 
M akszim  Gorkij: A z  Artamo-  
novok c. regénye közismert. A 
m ű egész történelm i korsza�
kot m utat be, egyetlen csa�
lád sorsának tükrében.

D ruon: Liliom és oroszlán 
c. legújabb könyve „Az elát�
kozott királyok” VI. kötete. 
A szinte véletlenül uralom ra 
kerülő VI. Fülöp udvarában 
virágzik a lovagi élet. Folyik 
a  harc az ősi birtokokért, mé�
reggel, vízbefolytással, okirat�
ham isításokkal. Angliában is 
hasonló állapotok uralkodnak, 

"s e történettel elindul a száz�
éves háború.

Taxner-Tóth Ernő: Dickens 
világa c. tanulm ány a világ�
h írű  klasszikusnak számító 
író életét és m unkásságát 
boncolgatja, figyelemre mél�
tó stílussal.

N yikolaj Jevdokim ov: Mese 
a városlakó Nyurkáról, A nél�
külözhetetlen em ber c. két 
kitűnő elbeszélés a mai em�
ber életét tá rja  fel.

Gilles Perrault: A z  51- es
dosszié c. könyv a diplom á�
ciai élet színpadának hátte�
réről. rejtelm eiről szól.

A M agyar Helikon a Heli�
kon Klasszikusok sorozatá�
ban négv kötetben jelenteti 
meg Shakespeare összes d rá�
mai műveit. Az első két kö�
te t K irálvdrám ákat és Víg�
játékokat tartalm az.
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Gazdag program a Benczúrban
Elkészült a művelődési köz�

pont 1972—73. évi program ja. 
K ezdjük a  könyvtárral. Igaz, 
letéti könyvtár m űködik jó 
néhány hivatalban, igazgató�
ságon, üzemben, de a  központ�
ban nagyobb a  választék, és 
43 m agyar és m agyar nyelvű 
napilap, folyóirat áll az ol�
vasók rendelkezésére. Ezek 
m ellett a  könyvtár segítséget 
n yú jt az ism eretterjesztő elő�
adások hallgatóinak, valam int 
a  továibbtanuióiknaik a  nehe�
zen megszerezhető könyvek 
kölcs&nzétséveL a  diákok p e�
dig m egtalálják  a  könyvek 
között a  kötelező olvasm á�
nyokat. Segítséget nyújtanak  
azoknak is, akik  ezután 
kávámnak le téti könyvtárat lé �
tesíteni.

B izonyára az  új szezonban 
tovább növekszik a klubok, 
szakkörök tag jainak  -száma, 
m ert azok is sokfajta és re �
m ek időtöltést ígérnek. Néz�
zük először azokat, amelyek 
kortól függetlenül, általános 
érdeklődésre ta rth a tn a k  szá�
mot.

Az angol, ném et és orosz 
nyelvtanfolyam okon kezdők 
ism erkedhetnek a nyelveikkel, 
s a haladók fejleszthetik  to �
vább tudásukat. A 60 órából 
álló kurzus postásoknak -  és 
hozzátartozóiknak mindössze 
140 forintba kerül.

Ugyancsak hétfőn, gyűlnek 
össze a sakk - kör tagjai, akik 
sportszerűen foglalkoznak a 
sakkozással, klubközi verse�
nyeken vesznek részt és e l�
m életi előadásokon növelik 
tudásukat. A szabadiidő eltöl�
tésének, és egyben az ism ere�
tek szerzésének kedvelt for�
m ája  a bélyeggyűjtés. Cserél�
ni, új bélyegekhez lehet ju tn i 
a művelődési központban, 
mégpedig a  bélyeggyűjtőkör 
foglalkozási nap fáin: pénte�
ken.

Sok postásnak, nyugdíjasnak 
van a főváros környékén k e r t�
je és még többen lesznek, akik

az elkövetkező években vál�
nak  „földbirtokossá”. A kert 
akkor hasznos és kellem es idő�
töltés igazán, h a  term ést is 
nyújt. Van aki virágot ültet, 
m ások gyümölcsöt, zöldséget 
term esztenek, még többen 
vágynak sa já t term esztésű 
szőlőre. Ezért a lakult meg a 
kertbará tok  köre, ahol k ivá�
ló szakem berek ta rtan ak  film �
vetítéssel egybekötött előadá�
sokat a  korszerű kertm űve�
lé srő l

Továbbképzést kaphatnak  a 
keskenyfilm - felvevőgéppel ren �
delkező postások, a  nagyobb 
gyakorlattal rendelkező festie-  
getők. A képzőművész kör 
ugyanis Képzőművészeti S tú�
dióvá bővült, ahol a kezdők 
rajzikörben ism erkedhetnek 
az alapvető technikával, a  
képzőművészettel. Az idősebb, 
helyesebben a  régi tagok m ár 
m aguk is alkotnak, neves fes�
tőművészek, m űvészettörténé�
szek előadásait hallgatják, s 
am i nem  k is dolog: a stúdió 
tagjai házikiáiilításokon, fő�
városi és országos am atőr tá r�
latokon vehetnek részt.

A nyugdíjasok klubjában 
nem csak a régi em lékek fel�
elevenítésére jönnek össze, h a�
nem  a  világ dolgairól is tá jé �
kozódnak. Hasznosnak ta r t �
ják  az egészségügyi előadáso�
kat, am elyek a betegségek 
megelőzéséről, az em beri élet 
m eghosszabbításéról szólnak.

Tavasszal szervezték ú jjá  a 
nőklubot, hogy a postásasz-  
szonyok, - lányok, különösen a 
m agányosok szabad idejüket 
kellemesen, 'szórakozva tö lt�
hessék. Közösen alak ítják  ki 
a klub program ját, sor kerül 
irodalmi, m űvészeti előadá�
sokra, műsorokra!, film vetítés�
re, de ahol asszonyok vannak 
onnan nem  hiányozhat a  fő�
zés sem. Kötéshez, horgolás�
hoz, kozmetikához, divathoz 
kapnak tanácsokat. Szabás�
varrás tanfolyam  is indul.

Legtöbb lehetőséget mégis

az ifjúságnak nyújtják . A leg�
fiatalabbak, 5 éves koruktól 
já rha tnak  gyerm ektánctan�
folyamra. A 70 éves Postás 
Zeneiskolában 24 tan ár irá�
nyításával folyik ok ta tás zon�
gora. hegedű, cselló, ének. h a r�
monika, klasszikus -  és jaizz-  
g itár szakon. A zeneiskolának 
táncdalstúdiója is működik, 
ahol a növendékek e lsa já tít�
hatják  a táncdaiénieklést. A 
hangképzésben részesülnek, 
m egism erkednek a  színpadi 
mozgás alapelem eivel, még 
szereplési lehetőséghez is ju t�
nak. A stúdió vezetője: Toldy 
Mária.

Ahol zieme van, o tt táncol�
nak is. Ezt segíti a  m odern 
beat- tánctanfolyam  és a  va�
sárnapi össztánc.

Akik nem . muzikálisak, de 
szeretik a  verset, prózát, fel�
h ívjuk figyelm üket az Irodal�
m i Színpadra.

I t t  m ódjuk nyílik előadó�
készségük fejlesztésére, iro�
dalmi ism ereteik bővítésére 
és term észetesen fellépésre.

De m egtalálhatják  tá rsa ika t 
a  Művelődési H ázban az ifjú  
m atem atikusok, műszaki isme�
re te t szerezni akarók, báb já té�
kosok, pszichológusok, m ű�
vészettörténeti előadások irán t 
érdeklődők, vagy akik a  bát�
rak  sp o rtjá t akarják  űzni és 
ejtőernyősök akarnak  lenni.

Azoknak a fiataloknak pe�
dig, akiknek nincs speciális 
érdeklődésük, illetve m inden 
irán t érdeklődnek, a ján ljuk  az 
Ifjúsági Klubot. H eten te h á �
rom szor találkoznak a  város 
m inden részéből összesereglő 
postás fiatalok, hogy m egis�
m erjék egymást, vitatkozza�
nak, táncoljanak, találkozza�
nak  közéleti személyekkel, ne�
ves művészekkel, sportolók�
kal. E lhangzanak előadások is, 
pld. októberben „Képzelet és 
képzelgés” címmel, de szó lesz 
a szerelem ről párválasztásról, 
életcélról, érvényesülésről, 
boldogságról, stb. CV. E.)

BÍ RÁLÓ O B J E K T Í V

A balalonvilágosi hivatal elavultságában húzódik meg a bokrok között

M AGVETŐ K Ö N Y V K I �
ADÓ. Sinka István: Szigetek 
könyve c. könyv a szerző két 
évtizedes lírai - epikus alkotá�
sa. Felvillantja a nagyoarasz -  
ti közösségből kiszorult kis�
paraszti egzisztenciákat egy-  
egy elhagyatott vidéken élő 
magányos em bercsoport éle�
tét. Károlyi A m y:  - tá lán , - té�
lén c. verseskötete is figye�
lem re méltó, s  m ondandója 
egyszerre gyenge és erős, tö�
rékeny és szívós, alázatos és 
legyőzhetetlen. Békési Gyula: 
Em ber a hídon c. verseskötet 
a léleksorvasztó, világot ron�
csoló háborús gyermekkorról, 
s az azutáni küzdelmes évek�
ről szol.

Szabó András György: A
gyakorlati m aterializm us felé 
c. kötet egyes írásai az önál�
ló m arxista koncepció kidol�
gozásának stációi. Egy sor 
megállapítás v itára vagy el�
fogadásra késztet. M inden�
esetre a tanulm ány előrem u�
tató. Létay Vera: Igent és
nem et mondani c. mű a kri�
tikáról és a kritikus köteles�
ségeiről polemizál. A szerző 
á llítja : a  m agyar drám a

ügyének szeretete íratlan  tör�
vényként követeli a kritikus�
tól, hogy m indenekelőtt az 
erényeket fedezze fel.

CORVINA KIADÓ. Székely  
András: Marc c. könyve a 
Művészet K iskönyvtára so�
rozat legújabb ja  és a ném et 
im presszionizmus kivétele�
sen érdekes és tehetséges 
alakjának kifejező ábrázolá�
sá t boncolja. Karginov, Ger�
m an: Petrov-Vodkin  c. könyv 
az orosz művészet kevésbé 
ism ert alakjával és korszaká�
val, a század első évtizedei�
nek forrongó művészeti életé�
vel foglalkozik. Sik Csaba: 
Brancusi c. könyv a nagy ro�
mán művész monográfiája. 
Pataky Dénes: Pissarro c.
könyv az impresszionizmus 
legidősebbjéről, a kitűnő fes�
tőművész m unkásságának á l�
lít emléket. B. Szűcs Margit: 
Franciaország építészete I. c. 
könyv a klasszikus, ma is élő 
és látható  remek alkotások�
kal ism erteti meg az olvasót.

G ink Károly: Salgótarján c. 
képeskönyv a nagy nógrádi 
ipari központ mai életét tá r�
ja  fel pillanatképekben. Eri

István: A  veszprémi v á r c. 
kötet a legszebb m agyar v á �
ros m űem léknek számító tör�
ténelm i épületét hozza köze�
lebb.

Henri Perruchot: Gauguin
élete c. könyv a nagyszerű 
realista francia festő é le tre �
génye.

KOSSUTH KÖ NYVKIAD Ó.
Luce Boulnois: A  selyem út c. 
műben a szerző nyugat és k e�
le t kapcsolatainak kétezer 
éves fejlődését, politikai tö r�
ténetüket. vallástörténetüket, 
ku ltú r -  és gazdaságtörténetü�
ket vázolja. M egismerjük 
Belső- Ázsia történelm ét, P er�
zsia ku ltú rá ját, am ely még a 
róm ai légiókat is elkápráztat�
ta.

George St. George: Szibéria 
c. riportkönyvet egy olysn 
nyugati szerző írta, aki a  cári 
Oroszországban született és 
gyermekéveiben Szibériában 
élt, nevelkedett. Jó hum orá�
val, anekdotikus stílusával ír  
a Szovjetunió em e hatalm as 
országrészéről.

TÁN CSICS KÖ NYVKIAD Ó. 
Balázs Dénes: Hátizsákkal
Alaszkától a Tűzföldig c.
könyv a szerző világjáró él�
ményeinek második része.
Bem utatja nekünk Venezue�
lát. Kolumbiát, Bolíviát. Chi�
lét, közben megismertet ben�
nünket egy indián ita ' recept�
jével. (b—gy)

\

Időt, munkát 
takarít meg 
a konyha�
kész
baromfival!

Változatos, 
ízletes ételek 
készíthetők 
a konyhakész 
baromfiból!



Postás Panni válaszol:

KEDVES IRÉNKÉM!
Köszönöm bizalmadat és elismerésedet, örömmel vála �

szolok külön is bárkinek, aki hozzám fordul levélben  
problémájával.

Rátérve ügyedre: a lakásod gombásodása kom oly prob�
léma és házilag nem  ajánlom kezelését. Ugyanis sokféle 
gombafajta van, hogy a Nálad levő m ilyen, azt kizáró�
lag szakértő állapíthatja meg. Ez azért is fontos, m ert 
egyrészt tönkre megy a többi bútorod, másrészt van 
olyan gombafajta, am ely az egészségre is káros. Sürgős 
intézkedésre van ebben az ügyben szükség! Ha IKV-la- 
kásban laksz, akkor a házkezelőségen haladéktalanul je �
lentsd be a gombásodást, és kérjél sürgős gombaszak �
értői vizsgálatot. Lehet, hogy k i kell cserélni az egész 
parkettát, ajtókat stb. Ha a lakás saját házad, akkor a 
KÖ JÁL-hoz fordulj, és onnan kérj sürgős szakértői vizs �
gálatot. Ha ők nem  végeznék el, pontos felvilágosítást ad �
nak m i a teendő, hová kell bejelenteni. Nagyon kérlek, 
ne próbálkozz sem m iféle háziszerrel,

A  közös tornára vonatkozóan: tudomásom szerint van 
ilyen közös teremgyakorlatokra lehetőség, erről is tájé �
koztatlak. Szívesen összeállítok otthonra gyakorlatokat 
részedre, nagyon helyes, hogy tornászol, hiszen a moz �
gás — egészség. Éppen ötvenéves korban, örülök, hogy 
ennyire törődsz a sporttal, én is szeretek sportolni, tu �
ristáskodni, úszni, pedig már én sem vagyok fiatal.

Szeretettel Postás Panni

Befőzési tanácsok
Elsőrendű szabály: eltevésre Iri�

s’ irólag hibátlan, jól megmosott 
anyagot használjunk! Az ultrával 
kimosott üvegeket nem kell eltö-  
rölgetni;; helyezzük nyílásával Le�
felé" egy tiszta ruhára, rövid idő 
alatt megszárad.

Töltött paprika: A paradicsomot 
nyersen géppel átpasszírözzuk. fel�
tesszük főzni. Ha forr, kimago-  
fcott, kierezett paprikákat rakunk 
bele és egy kis szalicilt, öt per�
cig forraljuk. (Nem kell puhára 
főzni a paprikát!) Majd óvatosan 
üvegekbe szedjük, lekötjük. Nem 
kell szárazgőzbe tenni. Télen a 
paprikákat megtöltjük és töltelék�
kel együtt puhára főzzük.

Ételízesítő: Piros, húsos papri�
kákat a magoktól megtisztítva — 
a paprika súlyához viszonyítva 
negyedrész paradicsomba — fel�
tesszük főzni. Dobunk bele egy- két 
szál zellerlevelet, 1 csomag petre�
ls ;slyemzöldjét, kilónként számít�
va 1 evőkanál sót, kevés szalicilt. 
Ha puhára főtt, szitán áttörjük, 
kis üvegekbe tesszük és lekötjük. 
Télen ételek ízesítésére, vajaske-  
bytérxe, felvágott mellé vagy me-

bele érős paprikát is.
őszibarackbefőtt: A barackot

megmossuk, meghámozzuk, mag�
ját kivesszük. A gyümölcsöt egy 
órára citromos vízbe tesszük. Ez�
után vízben feltesszük főzni, egy

liter vízbe fél kiló cukrot és egy 
mokka kanál szalicilt teszünk, öt 
percig forraljuk, s a, gyümölcsöt 
sziruppal együtt üvegekbe rakjuk, 
tetejére öntünk egy kávéskanál 
rumot, lekötjük.

Finom csaiamádé: 1 kg gyalult 
káposztát besózunk, állni hagy�
juk. Egy kiló apró zöldparadicso�
mot, fél kiló kisdinnyét, fél kiló 
zöldpaprikát, 1 kg uborkát kari�
kára vágunk (tehetünk bele né�
hány kis uborkát egészben is), és 
a kinyomkodott káposztával ösz-  
szekeverjük. ízlés szerint tehetünk 
bele egy karikára vágott hagy�
mát. A savanyúságnak valót ösz-  
szevegyítjük, üvegekbe rakjuk. 
Az üvegek oldalát tormaszeletek�
kel és karikára vágott, virágfor�
mában bevagdosott sárgarépával 
díszítjük, majd leöntjük ecettel, 
amelyet á következőképpen ké�
szítünk el: Egy liter ecethez — 
ízlés szerint — kb. 3 liter vizet 
öntünk, két evőkanál sót, 4 evő�
kanál cukrot, dobunk bele 15—20 
szem egész borst, 5 babérlevelet 
és 1 csomag kaprot. Felforraljuk 
és forrón a csalamádéra öntjük, 
a kaprot kido.bjitk az ecetből, 
mert zavarossá teszi. Amikor a 
forró ecetet az üvegekbe öntjük, 
tegyünk az üvegek alá egy vas�
lapot, nehogy elpattanjanak. Az 
üvegeket tiszta rühával letakar�
juk, 8 napig állni hagyjuk, ha le�
apad, töltsük-  utána. 8 nap Után 
celofánnal lekötjük, (v — jné)

Skatulyácska
Hol volt, hol nem volt, volt egy�

szer egy felfordított ' papírkosár. 
Annak tetejében egy préseltpapír 
vár. Négy kapuja nyílott négy 
égtáj felé, csuda erős kapuk vol�
tak. A várban lakott Doboz ki�
rály, feleségestül, háznépestül, ku�
tyák, macskák seregével. Zacskó-  
niának hívták a királynét, aki 
állandóan szomorú volt, mert 
már 11 fiút szült meg, és a ki�
rály pedig azt szerette volna, ha 
a 12 - dik királykisasszonylta len�
ne, s emiatt sok- sok bajt, aka�
dályt kellett leküzdenie. Aztán 
meglett a királykisasszony, aki�
nek igen érdekes kalandja akadt 
a boszorkány szolgájával. E mesét 
Tordon Ákos írta: Skatulyácska 
címen.

Pityóka, Csiribiri, a Balaton 
mellett nyaraltak nagypapájuknál, 
s egyszer eltévedtek a padlásra, 
ahol találtak egy ládát. Dávid Te�
réz: A feneketlen láda kincsei c. 
fantasztikus mesekönyv arról

szól, hogy mi minden van egy 
ilyen ládában és mi történik, 
amikor a babák, játék- űrhajók, 
vitézek és tündérek életre kelnek.

A hajdani lovagvilág romanti�
kája ma is izgalmakkal teli téma. 
Jósika Miklós: A csehek Magyar-  
országon c. regénye a Mátyás ko�
rabeli világot tárja fel előttünk. 
Balázs György: A győzhetetlen 
Caesar c. regény egy nagy csá�
szár életéről szól. Ez az életút 
húsz évszázad óta lebilincseli 
mindazokat, akik megismerked�
nek vele.

„Képesföldrajz” c. sorozat leg-  
újabbja: Dél- Amerika c. kötet. 
Olyan világrész történelmével és 
jelenével ismertet meg, amely fe�
lettébb izgalmas élményt nyújt 
számotokra.

Arkagyij Gajdar: A négyes szá�
mú fedezék c. könyv izgalmas el�
beszélések gyűjtése. (Móra Könyv�
kiadó)

ÚJ LÉTESÍTMÉNYEINK

Balatonkenesén a közelmúltban adták át a fenti szép hivatalt, 
amelynek első emeletén üdülőszobák vannak

A nagyfiú
A M olnár utcában lakott, 

és bár minden gyerek ism er�
te, mégis csak úgy szólítot�
ták; a nagyfiú. Az utcában la �
kó gyerekek feje felett elné�
zett. csak hozzá hasonló nagy�
fiúkkal barátkozott.

Az utca elején lakott Ba-  
bi, s  bár hatéves volt, alig 
látszott ki a kerítés mögül, 
ahonnan sokszor megcsodál�
ta  a nagyfiút, akinek csak�
úgy dagadtak az izmai. Egy 
kicsit félt is tőle. Hát hogy�
ne, alig ért a térdéig.

Elérkezett a szeptember, 
Babinak iskolatáska került a 
hátára, és elindultak  édes�
anyjával az iskolába. Nem 
volt messze, egy hét m úlva 
m ár egyedül já r t az iskolá�
ba. Egyik nap, am ikor haza�
felé igyekezett, valaki meg�
szólalt a háta mögött: — Mi 
van kisegérporonty? Hová 
visz a nagy táskád?

Babi tüstén t sarkon for�
dult, és m ár haragosan k é�
szítette a nyelvét, hogy ala�
posan visszafelesel e rre  a 
szemtelenségre. De elakadt a 
szava. A nagyfiú volt. Ügy el�
képedt. m intha az égből poty -  
tyant volna le hirtelen. Igaz 
lehet? A nagyfiú hozzá szól?

— Mindig ennyi cuccot kell 
cipelned, vakarcs? — kér�
dezte nevetve a  fiú. — Na, 
gyere. Segítek. így köny-  
nyebb lesz. Hát nem  vagy 
valam i bőbeszédű leányzó, 
hallod - e? Meg sem m uk�
kansz. Vagy félsz, hogy pa�
razsat tesznek a nyelvedre, 
ha sokat jártatod  a szád?

Nyomban m egeredt Babi 
nyelve: — Nem is akkor tesz�
nek valakinek parazsat a 
nyelvére, ha sokat já rta tja  a 
száját, hanem  akkor, ha ha�
zudós! Te ezt sem tudod?

Aztán szála elé kapta a  ke�
zét. Ja j! H átha m egharagu�
dott a nagyfiú. De jó, hogy 
éppen hazaért. — Itt lakom! 
— m ondta gyorsan és ágas�
kodott, hogy becsöngessen a 
kerítéskapun.

A nagyfiú felkapta, levegő�
be em elte és óvatosan á tte tte  
az alacsony kerítésen a föld�
re. — Úgy. Megérkeztünk. 
Szia, te  kis iskolás — neve�
te tt vidáman.

Babi fu tott befelé, de bol�
dogan kiálto tt vissza: — Szia! 
És kösz a repülést.
■ A rra ‘gondolt, milyen jó, 
hogy nem kell többet félni a 
nagyfiútól.

Villányi Jánosné

Köszönjük,
égen volt, úgy 
tűnik, nagyon 
régen. Tokió�
ban, a japán

fővárosban, 
1964- ben á llt 
u toljára olim�
piai dobogóra 
magyar ver�
senyző a  női 
tornászok m e�

zőnyében. Makray Katalin, a 
Postás SE rem ek tom ásznője 
vette át az ezüstérm et. Csapat-  
versenyben pedig még mesz-  
szebbre, egészen 1956- ig, a 
m elbourne - i olimpiáig kell 
visszaemlékezni, hogy ebben a 
nagyon szép, de nagyon nehéz 
sportágban M agyarország csa-  
pia tát a dobogón lássuk.

Gazdag programmal rendezte 
meg idén is a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa és a Budapes�
ti Természetbarát Szövetség ha�
gyományos találkozóját, ezúttal az 
agárdi „Nemes Kócsag” camping-  
ben. Nem hiányzott e hagyomá�
nyos munkástalálkozóról idén 
sem a postás természetbarátok 
képviselete: 106 turista vett részt 
a táborozáson. Különösen a Lágy�
mányosi Postaszervek, a Budapest 
72. sz. hivatal, a KHI, a Krisztina 
Körúti Postaszervek, a Javítóüzem 
dolgozói közül jelentek meg szép 
számmal. Ez annál inkább figye�
lemre méltó, mert a természetba�
rát találkozó idén egybeesett a 
postás sportnappal.

Dr. Katona Gyula, a postás tö�
megsport- bizottság természetjáró 
vezetője elmondotta; a postás 
dolgozók első képviselői a 72- es 
hivatal lelkes fiataljai voltak, az�
tán sorra jöttek a többiek. Az ün�
nepélyes megnyitón Budapest üze�
meinek dolgozói közül rengetegen 
jelentek meg és üdvözölték a 
vendéglátó székesfehérváriakat 
városuk alapításának 1000 éves 
fennállása alkalmából. Baráti ün�
nepség keretében adták át egy�
másnak szép ajándékaikat. Min�
den szakma , gyönyörű kiállítású 
emléklapot kapott.

— A találkozón megrendezett 
sportversenyeken — közölte dr. 
Katona Gyula — két, egyenként 
négytagú csapatot indítottunk az 
elméleti vetélkedőben, míg a lab�
darúgótornán a Budapest 72. hi�
vatal kispályásai képviselték szí�
neinket. A labdárúgók éjszakai 
szolgálat fáradságával léptek pá�
lyára, s bár lelkesen küzdöttek, 
sportszerű játékukat a közönség 
megtapsolta, nem tudtak helye�
zést elérni. Annál jobban szere�
peltek az elméleti vetélkedőben.

A sportágat érintő kérdések 
mellett ,a millenniumát ünneplő 
Székesfehérvár történelmi, föld�
rajzi, irodalmi és művészeti vo-

Hírül adtuk, hogy az au�
gusztus első vasárnapján, a 
postás sportnapon legjobban 
szerepelt munkássportólók 
részt vesznek október 21—22-  
én, a Ganz- MÁVAG sportte�
lepén megrendezésre kerülő 
m unkahelyi spartakiád buda�
pesti döntőjén. A kézilabdá�
zás kivételével minden szá�
mában ott lesznek. A tömeg�
sport bizottság eldöntötte: ki�
ket nevez az egyes verseny�
ágakban, ennek megfelelően 
készülnek a budapesti döntő�
re:

Atlétika: Sági Istvánná, Mo- 
ravecz Márta, László Ágnes, 
Czagány Mária, Túra Erzsé�
bet, Pál Mária és Veres Lász �
ló (TIG); Zsiga Erzsébet, Ko- 
zemper Zsuzsa, Schell Antal- 
né, N ints Margit (Budapesti 
Csoport); Szántó Mária. 
Farkas Györgyi, Benkő Kata �
lin, Kada Zsuzsa, Kanyicska  
Ágnes és K ökény Magdolna 
(HTI); Papp Irma (RTV); 
Frank György, Borlai Gábor, 
Iglói Ferenc, Madarassy G yu �
la, Éder Ferenc, Andrásfa y 
Endre, Dinesz Béla, Mucsi Jó �
zsef, Falus Ferenc (TIG);

V igh Ferenc, Nagy László, 
Pásztor Károly, Bréda Gá�
bor (Budapesti Csoport); Csizi 
István (RTV); Kelemen  
György (Budapesti Igazgató �
ság); Fodor Ferenc (Bu-vig); 
Süveges András, Árvái Pál, 
Kalló László, Ladányi Csaba 
(HTI).

Asztalitenisz: Hindi Sándor- 
né, Kolos Ferencné, Nagy Fe�
renc, Hajdú Károly (TIG); 
Petneházi Gyuláné, Béres Ist �
vánná, Kalamaznik Károly 
(HTI); Csintalan László (Bu �
dapesti Igazgatóság).

Labdarúgás: m ind a nőknél, 
m ind a férfiaknál a TIG csa�
patai játszanak.

Röplabda női: Budapesti
Csoport.

A szeptem ber elején bein�
dult üzemi bajnokság őszi 
idényének versenyei jó lehe�
tőséget biztosítanak a m unka�
helyi spartakiad  hudapesti 
döntőjén pályára lépő üzemi 
sportolók felkészüléséhez. Az 
őszi ra j t  csupán egy gondot 
hozott felszínre: kevésnek bi�
zonyultak a Lum um ba utcai 
sporttelepeken az öltözők. De 
ez m ár — töm egsportról lévén 
szó — kellem es gond. (v—j)

ISKOLARÁDIÓ
Az 1972—73. I. félévének program�

ja igen gazdag, s mindenekelőtt 
sok segítséget ad a tanuláshoz. 
A kisiskolások műsorában a Kos�
suth rádióban IQ.0'5—10.40 órakor 
„Nyitnikék” adásban a beszédről, 
írásról, biológiáról, , versekről 
hallhattok. Ugyan ebben az idő�
szakban lesz az Osztályfőnöki óra, 
ahol a többi között a családi élet�
ről, az árulkodásról, vagy cinkos�
ságról sugároznak műsort. Van 
egy olyan műsor is, amelynek a 
címe: Tiétek a szó. Várják j.e-  
lentkezésteketl

A középiskolásoknak szeptem�
ber 22- én, november 17- én, októ�
ber .6-  és 13- án, december 8- án 
stb. Osztályfőnöki órát tartanak 
az erkölcs és társadalom kérdé�
seiről is. Kollégiumi órák műsor�
ban ' (Kossuth 15.10—15.50) a törté�
nelemről, algebráról, fizikáról 
hallhattok szeptember 11., 25., ok�
tóber 23.. november 6., 20.. decem�
ber 4., és 18- án. Történelmi tár�
sasjáték is hozzásegít az ismere�
tek bővítéséhez. Külön műsor 
foglalkozik a matematikával és az 
orosz nyelvtanulással.

M ónika
Talán éppen e hosszas „böjt” 

volt az oka annak, hogy a te�
levízió előtt ülő, a  rádiót, hall�
gató, az újságot olvasó hazai 
közvélemény a napokban véget 
ért. XX. Nyári Olimpiai Já té �
kok nagyszerű magyar ered�
ményei között m agasra érté�
kelte a magyar női tornászcsa�
pat bronzérm ét is. Olyan o r�
szágokat előzött meg női csa�
patunk, m int a nagy tornász�
kultúrával rendelkező Cseh�
szlovákiát és az Egyesült Á lla�
mokat. Szűkítve a  kört, a m a�
gyar postás dolgozók körében 
fokozta az örömet, hogy a 
hattagú magyar csapatban a 
Budapesti Postás SE két fiatal 
versenyzője, Császár Mónika

natkozású ismereteiből kellett 
„vizsgázniuk”. A három éve fenn�
álló postás hegemóniát továbbra 
is sikerült megőrizni. Ebben a 
széles körű ismereteket igénylő 
vetélkedőben a Krisztina körúti 
Postaszervek csapata — dr. Deák 
László vezetésével — megszerezte, 
az elérhető maximális 40 pont-  
számmal, az első helyezést. A 
második helyen a Ferencvárosi 
Természetbarátok SK négyes csa�
pata végzett, de róluk is nyu�
godtan elmondható: postás- csapat. 
A négy közül dr. Katona Gyula 
volt a vezető és további két pos�
tás dolgozó a tagja. Jellemző az 
első két helyezett vetélkedőjének 
szoros kimenetelére, hogy a 
Krisztina körútiak 40, a ferencvá�
rosiak 39 pontot gyűjtöttek.

A fiatalabb korosztály örvende�
tesen szép számmal vett részt az 
agárdi találkozón. A természetba�
rát tömegsport- bizottság vezetője 
meleg szavakkal mondott köszö�
netét a postás dolgozók nevében 
a Szakszervezetek Budapesti Ta�
nácsának és a Budapesti Termé�
szetbarát Szövetségnek az anya�
giakban és felszerelésben nyúj�
tott támogatásért, mely lehetővé 
tette a találkozón való részvéte�
lünket. (—dres)

és Nagy Zsuzsa is részese volt 
a sikernek. Császár Mónika 
pedig az egyéni összetett ver�
senybe is beju to tt és a 14. he�
lyen végzett a világ 36 leg�
jobbja között.

Mónika a magyar csapat m á�
sodik legjobbja volt ponterős�
ségben. de Nagy Zsuzsa is ak �
kor szerezte a legértékesebb 
pontokat, am ikor Csehszlová�
kiával szemben a harmadik 
helyért folyó harc k ritik i -  
időszakához ju to tt a csapa

A legkeményebb erőpróbái 
ta lán  a szerenként! küzdelem 
jelenti, hiszen egy- egy sze�
ren csak ha t - h a t tornász — aa 
adott szeren a világ hat leg- , 
jobbja — kezdheti a gyakor�
latot. A m agyar női verseny, 
zők közül is csak kettőnek) 
Császár M ónikának (geren�
dán) és a Bp. Spartacus k itű �
nőségének, Békési Ilonának 
(felemás korláton) sikerült e 
bravúr. És m indketten ragyo�
góan helytálltak! Békési az 
ötödik lett, Mónika, a postás 
tornászok magyar színeket 
képviselő üdvöskéje pedig a 
negyedik helyen végzett.

A technika csodálatos fejlő�
dése révén szinte mindenki 
„ott lehete tt” Münchenben, a 
Sporthalléban, es bíztathatta 
Császár M ónikáékat. örülhetett 
tornásznőink remek, a  v á ra �
kozáson jóval felüli szereplé�
sének. Egy kicsit — egészen 
picit — szomorkodtunk is. hi�
szen a tornasport legingata�
gabb, legbizonytalanabb, leg�
nehezebb női szerén — geren�
dán — M ónika mindössze öt 
századponttal m arad t el a h a r�
madik helyezéstől.

A sportszerető magyar pos�
tások forró szeretettel köszön�
tik a nagyszerű eredményeket 
elért Császár M ónikát és Nagy 
Zsuzsát is.

Vedres József

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. A szak -
szervezeti m unka segítője, 
könyv szerzője. 9. D uplán: Ha�
mis. 10. Igeféle. 11. Becézett 
leányok. 12. Leng. 13. Részben 
m arna! 15. A finom étel. 17. 
Az állóvíz. 18. Idegen három.
20. Középen halad! 21. Y. I. 
22. Német birtokosnévmás. 24.
L. N. 25. Ilyen anyag is van.
26. Róna azonos hangzói. 28. 
Kecskehang. 29. Omladék. 30. 
Helyhatározó szó. 32. A lbán 
pénz. 33. UUUUUU. 34. K érdő�
szó. 36. R. G. 37. Őrlemény. 39. 
Fogyasztaná 41. Folyó. 42. A 
tag jelzője lehet. 44. Figyel. 45. 
Terület. 46. Kicsinyítőképző.

FÜGGŐLEGES: 1. K. Á. 2.
Fiatalok használják e szót. 3. 
Rávéső. 4 Műszó. 5. Szemé�
lyesnévmás. 6. Becézett név. 7. 
A barát. 8. Nem megy. 13. A 
szakképzésről írt. 14. Megje�
lent naptár. 16. A vállalati 
gazdálkodásról ír t: a szerzője. 
18. K özterület (—’). 19. Minek 
a közepe?!. 22. Tovább. 23. 
Nem azt. 27 Fordított üveg. 28. 
Bátorkodnék. 30. Azonos be�
tűk. 31. Mássalhangzó. 34. E 
napon. 35. Személyesnévmás. 
38. Társaság. 40. Névtelen. 42.

H elyhatározó nag. 43. Ének�
hang.

Beküldendő: vízszintes: 1.,
függőleges: 13., 14., 16.

Beküldési határidő: 1972.
szeptember 30.

Az előző szám unkban közölt 
keresztrejtvény helyes meg�
fejtése: vízszintes 1: Most és 
m indörökké 46: Antonov, füg�
gőleges 13: Devecseri, 27: Rá�
csok, 31: Körkép.

K önyvjutalm at nyertek: 
Banesi Tiborné (Miskolc). Hor�
tobágyi Gyuláné (Dunakeszi), 
Ihász Gyula (Budapest), Nagy 
Éva (Budapest) és Pánczél Jó- 
zsefné (Bonyhád).
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MUNKAVÉDELMI ŐRJÁRAT

„N em  éri b írá la t a  p a lo ta  e le jé t !”
az em eleten, gyönyörű ebéd�
lőnk és tálalónk, de a  főzést 
még nem  tud tuk  megszervez�
ni az  itt  dolgozó 154 em ber 
részére. Ősszel m ár m ás lesz 
a helyzet.

A hideg koszt ellenére elé�
gedetten mosolyogtak a  lányok. 
Egy karlendítéssel toldották  
haeg szavaikat: — Nézzen
k ö rü l! H atalm as ablakok, 
gyönyörű virágok, ak á r egy 
pálm aház, elegáns világosra 
pácolt faburkolat, tisztaság, 
rend m indenütt. Ehhez még 
hozzászám ítjuk a kényelm es 
öltözőket, a fürdőt, tovább 
nem  is keli bizonyítani, hogy 
tökéletesen m eg vagyunk elé�
g e d v e .. .  Tudja a régi épü let�
ben hol ö ltöz tünk?. . .  Az 
egyetlen W C.- ben! Fürdési 
lehetőségünk pedig nem  volt. 
Ha m ost panaszkodnánk, h á �
lá tlanok  lennénk azok iránt, 
akik  a jó m unkafeltételeket 
m egterem tették.

Szabó Im rénét a kézbesítő�
terem ben szólítottam  meg.

— M unkakörülm ények? — 
tá r ta  szét a k a rjá t mosolyog�
va. — össze sem lehet h a �
sonlítani a régivel.

— Ez a  vélem énye a kéz�
besítőknek is?

— M indannyiunknak! H al�
laná csak a beszélgetésünket 
szortírozáskor, még egymás�
nak  is dicsekednek e postá�
val.

Rohály Lajos, a  kézbesí�
tőosztály vezetője m egerősí�
ti Szabó Imréné véleményét.

Imre Lajosné, a  h ivatal 
gazdásza elsődlegesen h iva�
to tt arra , hogy nyilatkozzék; 
— Egy - két apróságtól, m in ia�
tű r  bosszúságtól eltekintve, 
sem m iféle b írá la t nem  érheti 
a  palota elejét. Tágas, kényel�
m es épület, a z  összes igényt 
és követelm ényt kielégíti. Az 
apróbb bosszúságok pedig: 
itt - o t t hu llik  a csempe, m eg�
görbül az  ajtó, elrom lik a 
zár. De k ijav ítják!

K özben felértünk az em e�
letre. L áttam  a mosdókat, öl�
tözőket, a ku ltú rterm et, kony�
hát. Ez utóbbiban tovább

— Végérvényesen a m últé 
fiz az idő, am ikor ernyőket 
ta rto ttu n k  az íróasztal és a 
fejünk  fölé, s  a  kézbesítők 
bádoglavórban m osták a k e�
züket, sorban  álltunk  az 
egyetlen W. C. a jta ja  előtt. Az 
ú j épület, az abszolút kénye�
lem  teljesen elfe led tette  ve�
lünk a m últat — m ondja Ve-  
reczkey Rudolfné, a Miskolc 
10. posta vezetője.

— A m unkakörülm ényekkel 
elégedettek vagyunk — told�
ja  m eg a szakszervezeti t i t �
k á r , Szonda Sándor. — Csak 
körü l kell nézni, meg kell 
hallgatn i az em berek vélem é�
nyét . . .

— Elöljáróban el kell m on�
danom, hogy a Miskolc 10. 
posta épületét ez év m ájus 
elsején ad ták  á t  a  forgalom �
nak . Ügy szólván m indegyik 
m agyar újságban lá tható  volt 
a  m odern  épület képe. Egyön�
te tű  vélem ényt alak íto ttak  ki 
a  szemrevé telezők: „beton -
üveg - költem ény”. Valóban az! 
Nem lehet úgy elm enni m el�
lette, hogy az  em ber, ak á r 
egy percre is, de meg n e  á ll�

jon gyönyörködni. H át még 
a kényelm es és gyors „kiszol�
gálás”, m in t ahogy Püspöki 
János bácsi, egy közelben la �
kó nyugdíjas szerszám gép -  
lakatos megjegyezte, am ikor 
a posta felől érdeklődtem .

Vajon elégedettek a  dolgo�
zók is?

— A kényelm es főnöki iro �
dából nyílik  egy kis tárgyaló�
terem . —-  I tt  ta rtju k  az  osz�
tályvezetői m egbeszéléseket, a  
párt - , szakszervezeti, és 
KISZ - bizottsági értekezlete�
k e t — m ondja a hivatalveze�
tő - helyettes, m ajd  hozzáfűzi: 
— Ne mosolyogjon, de úgy 
vettem  észre, hogy azóta ta r �
ta lm asabbak le ttek  e m egbe�
szélések. Hiába, a m unkakö�
rülm ények szorosan össze�
függnek a teljesítm énnyel!

Az irodákon á t a felvevő�
helyiségbe m entünk, ahol 
szép íróasztalok előtt, kényel�
m es székeken csinos lányok 
ültek  és papírzacskóból ebé�
del tek(!).

— M indent egyszerre nem  
lehet! — jegyezte meg az 
szb - titkár. — Konyhánk van

időztünk, m ert a  felszerelést 
is m egm utatták. Százötven�
négy vagy ak á r több dolgozó 
szám ára elegendő tárolási, fő�
zési, m elegítési lehetőség. Ké�
nyelm es helyek az  asztalok 
m ellett. Csak a főzőkanál 
hiányzik! A csom agraktár, a 
rakodótér is tökéletes. A ta r �
goncák biztonságosan közle�
kedhetnek. Az i t t  dolgozók�
nak  vélem énye: Jóval köny -  
nyebbé vált a  m unka!

A  szem le végén Szonda  
Sándor szb - titkár megjegyez�
te : Május, azaz a  beköltözés 
óta, az  igazgatóság a  legap�
róbb kéréseinket is teljesíti. 
Például színes m űanyag r á �
csot kap tunk  a m osdóba és 
még a  nagy m eleg beállta 
előtt m egérkezett a  hű tőszek�
rény. A kultúrterem be, am it 
a dolgozóink „olvasónak” 
hívnak, nem sokára m egkap�
juk  a  televíziót.

— Néha m ár - m ár az az é r �
zésem, hogy tú lzás a  nagy 
gondoskodás — m ondja Ve-  
reczkey Rudolfné — azt h i�
szem, elkényeztetnek m in�
ket . . .  De ha a régi körülm é�
nyekre gondolok, jogosnak é r �
zem m indezt.

— Ügy értesültem , hogy a 
dolgozók a m últ évben k é r�
ték. hogy a postaigazgatóság 
és a szakszervezet még az á t �
adás elő tt ellenőrizzék m un�
kavédelm i szem pontból az 
épületet.

— Igen! Ezt a kérésüket a 
keserűség d iktálta. Az író �
asztalok fölött feszített e r �
nyők, a bádoglavór, a vizes -  
falú, dohosszagú, régi h iva ta�
li helyiségek. Ez az ellenőr�
zés tudtom m al nem  tö rtén t 
meg. Az igazgatóság illetéke�
sei valószínűleg m ár m enet�
közben látták , hogy . nem 
lesz semmi problém a, talán  
e z é r t. . .  (?) M indenesetre utó�
lagos reklam ációra m unka -  
körülm ények ügyében, a dol�
gozók részéről nem  kerü lt sor 
— m ondta végezetül Szonda 
Sándor.

Valóban igaz! E rről a  lá �
to ttak  meggyőztek.

(marton)

Összkomfort a Lövéreken
A soproni K ároly Kilátó ma 

m ár a tu risták  kedvelt találko�
zóhelye, nem régiben azonban 
még a  Rádió -  és Televízió�
műszaki Igazgatóság tv - adó -  
áilloanása m űködött benne. 
Tegyük hozzá, gyorsan, —, m int 
errő l m ár szám talanszor ír�
tunk  — nagyon nehéz körük 
m ények k özö tt. . .

— 1959. decem berében kezd�
tü k  el a  kilátó néhány szobájá�
ban  összezsúfolódva a munkát, 
s körülbelül tíz éven á t  üze�
m eltünk ott. Az induláskor a 
három szintes épületben tüskés 
d ró tta l helyettesítettük a biz�
tonsági korlátot. A zsúfoltság 
ellen  rendkívül szigorú bizton�
sági előírásokkal próbáltunk 
védekezni, sikerrel, am it bizo�
nyít, hogy 10 év a la tt súlyo�
sabb baleset nem  történt. A

Somoskői Gábor, a SZOT 
fiatalon elhunyt titkára  a  szak -  
szervezeti mozgalomban nagy 
népszerűségnek örvendett. A l�
kotó m unkásságának állít em�
léket „A szakszervezeti demok�
ráciáért c. könyv, am ely beszé�
deit és írásait foglalja össze, 
am elyek nemcsak elvi, eszmei 
tisztaságot, nemcsak a mozgal�
mi m unka alkotó segítését hor�
dozzák m agukban. M indegyik�
ben benne rejlik  a  szerző sze�
rénysége, a  forradalom ért é r�
zett felelőssége és tisztelete a 
szocializmus ügye, a szocializ�
m ust megvalósító munkások, 
dolgozók iránt. A könyv hasz�
nos ú tm utatást ad a  mozgalmi 
m unkában tevékenykedő szak -  
szervezeti tisztségviselőknek.

Kárpáti Tamás: A szakszer�
vezeti információ jelentősége 
és gyakorlata c. füzet egy igen 
fontos kérdéssel foglalkozik: 
sokan ugyanis nem  egyszer

körülm ények m ás szempontból 
is kezdetlegesek voltak. Gép�
kocsink nem  volt, így télen -  
nyáron gyalog já rtu n k  a k ilá�
tó  és a város között. Ivó -  és, 
mosdóvizet ugyancsak a  város�
ból kellett felszállítani, kezdet�
ben meleg é te lt sem  tud tunk  
biztosítani a  24 órás szolgála�
to t teljesítő  dolgozóknak — 
idézi fel a  m últat Vlasits Já �
nos, a  tv - adóállom ás vezetője.

A „jelenről” nem  faggatjuk 
különösebben, hiszen a  lá to t�
tak  m inden szónál ékesebben 
beszélnek. Időközben ugyan�
is — a  K ároly K ilátótól alig 
néhány percnyi távolságra — 
elkészült a  m inden igényt k i�
elégítő, korszerű új tv - adóállo -  
más.

— H arm adik éve üzeme�
lünk itt, b ár a  létesítm ény

szóvá teszik az inform áció h iá�
nyát, ugyanakkor a  rendelke�
zésre álló hírforrásokat, k iad�
ványokat sem tanulm ányozzák 
alkotóan. Az alapszervezeti 
m unka hatékonysága pedig 
együtt já r  a  jól inform áltság�
gal. A jánljuk minden válasz�
to tt tisztségviselőnek a füzet 
tanulm ányozását.

Az üzemi demokrácia, mely 
a dolgozók m unkahelyén meg�
valósuló dem okratizm us egyik 
legátfogóbb, legnagyobb ré te�
gekre ható form ája, része az 
országban érvényesülő szocia�
lista dem okráciának. Vele köl�
csönhatásban van! Ha a de�
mokrácia szintje általában ala�
csony, akkor az üzemi demok�
rácia szintje sem lehet magas, 
vagy fordítva. Vas János, a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsának osztálvvezetője: Az 
üzemi dem okrácia és a szak -  
szervezeti jogok érvényesítése

még nincs teljesen készen. Né�
hány „apróbb” m unkát az ép í�
tő iparnak  még ezután kell 
megcsinálnia. Mindez azonban 
csak bosszúságot okoz, de 
alap jában  véve nem  zavarja 
tevékenységünket, s nézzenek 
körül, a  dolgozók ellátása is 
kifogástalan — m ondja Vla- 
sits János.

Fekete Sándor szb - titkár tár�
saságában rövid „szemlét” ta r �
tu n k  az  adóállomáson. Feltű�
nik, hogy a különböző beren�
dezések szinte elvesznek a 
nagyra m éretezett m unkater�
mekben. M egtudjuk, ez nem 
véletlenül van  így, a Rádió -  és 
Televízióműszaki Igazgatóság a  
tervezésnél és a  kivitelezésnél 
nem  csupán a  jelenlegi igénye�
ke t vette  figyelembe, de szá-

c. füzet mindenki szám ára 
hasznos olvasmány lehet.

Köztudott, hogy a gazdasági 
vezetők, m unkájának vélem é�
nyezése a szakszervezeti jogok 
egyik form ája. E vonatkozás�
ban nemegyszer problém ák 
m erülnek fel a m indennapi 
élet során. Dr. Kőhalmi Sebes �
tyén  erről a tém áról ír t „Az 
alapszervezeti vezetés kis�
könyvtára” c. sorozatban.

„Válaszolunk a dolgozók 
kérdéseire” c. füzetsorozat 4. 
szám ának címé: Mit értünk  a 
szakszervezetek érdekvédel�
m én? A szerző Vas János. Az
5. sz. füzet címe Milyen anya�
gi és erkölcsi elismerés adható 
az élenjáró dolgozóknak? A cí�
mek m agukért szólnak (Tán �
csics Könyvkiadó. A könyvek  
kaphatók: Budapest VII., R á�
kóczi út 54., Szakszervezeti 
Könyvesbolt.)

m olt a jövő várható fejlődésé�
vel is.

A szociális helyiségek á lla �
pota és felszereltsége irigylés�
re  méltó. A nagy m éretű hűtő -  
szekrényei felszerelt étkező�
fü lkét fallal választották el a 
melegítőtől, tálalótól. A pihe�
nőszobából ajtó  vezet a  fürdő�
szobába, s mivel a  24 órás 
szolgálat a la tt m indenkinek 
biztosítják a  4 órás kikapcsoló�
dás lehetőségét, a  tisztálkodás 
u tán  jó t szundikálhatnak az 
em berek a szállodai szobának 
is beillő virággal, szőnyeggel 
díszített patika tisztaságú he�
lyiségben.

— Panaszok?
— N éhányan zsörtölődnek, 

hogy a pihenőszobába áthallat -  
szik a  m unkaterem  zaja. Ez 
valóban így van, a zaj erőssé�
ge azonban a m érések szerint 
elviselhető, jóval kisebb annál, 
m int am ennyit a  városi közle�
kedés akár Sopronban is okoz, 
nem  beszélve a  fővárosról — 
m ondja búcsúzóul Fekete Sán�
dor szb - titkár. M ajd hozzáfűzi: 
— korábban a  soproni adó�
állomás a legelavultabb volt az 
országban, most viszont a  leg�
korszerűbbek közé . tartozik.

(m—rí)

A szakszervezeti munka segítői

■  Az elavult budaörsi h i�
vatal korszerűsítésére a helyi 
tanács m ár m egtette az első lé�
pést. A m ásodik a Bu - vigra 
v á r . . .

■  A vízművek m unkálatai
közben a  szerelő munkások 
véletlenül átvágták  az egyik 
telefon - törzskábelt, s  ezért 
csaknem 1400 telefonkészülék 
m arad t ném a a  déli vasútnál. 
Nem az első eset.

B  Görcsönyben csinos kis 
postaházat ad tak  át, Mezőkö�
vesden úgyszintén. Krasznok -  
vajdán a IV. ötéves te rv  végén, 
Dunaszekcsőn is ez idő tá j�
ban építenek új h ivatalt.

■  Szeptember 18- tól borí�
tékban és gyorsabban érkez�
nek a  táv iratok a  cím zettek�
hez. Szeptem ber 1- től levél-  
szekrényekbe is kézbesítünk 
aján lo tt küldem ényeket.

•  A Közalkalmazottak és 
Rokonszakmabeli Dolgozók, 
Szakszervezeteinek Nemzet�
közi Szövetsége szeptember
4—9 között ta rto tta  V. kong�
resszusát .‘Moszkvában. Szak -  
szervezetünket a  kongresszu�
son Besenyei Miklós főtitkár 
képviselte.

•  A külföldi csereüdülte�
tés keretében 30 m agyar pos�
tás tartózkodott szeptember 
1—12- ig a  Szovjetunióban. 35 
fős csoport utazik Csehszlová�
kiába október 1—14- ig.

•  Elnökségünk m eghívá�
sára szeptember 20—26. között
hazánkban tartózkodik a belga 
Postás Szakszervezet 2 fős ve�
zetőszintű delegációja.

•  Biró Bódis József titkár 
vezetésével 4 fős delegáció 
utazik október 2 - án az NDK- ba, 
a  Szállítási és Hírközlési Ipari 
Dolgozók Szakszervezete meg�
hívására.

B  Salgótarjánban nagy se�
gítség a segédtiszti tanfolya�
mot nem régen végzettek mun�
kája.

B  Cegléden új telefonköz�
pont szereléséhez kezdtek.

B  Az NSZK - telefonelőfize.
tők közvetlen, tárcsázással hív�
hatják  m ár a m agyarországia�
kat.

B  A keszthelyi Rendőrfőka�
pitányság S. Vendelné alsó -  
páhoki kézbesítő ellen sikkasz�
tás m iatt e ljárást in d íto tt

B  Hamarosan bíróság elé 
kerül a nagykovácsi h ivatal 
vezetője. A vád: 100 ezer fo�
rin to t sikkasztott el a község 
takarékbetét - tu laj donosaitól.

B  Nagy sikere volt az olim�
piai • „telefonhírm ondó” szol�
gálatnak.

•  A Svéd Fostaigazgaiosag
Stockholm, Göteborg és Malmö 
városokban nyilvános képtele�
fonokat szerel fel — kísérlet�
képpen.

•  Hazánk is részt vesz a 
műholdas távközlésben. A
m űhold egyszerre 6 ezer tele�
fonbeszélgetést tud közvetíteni, 
továbbá 12 színes, illetve fe�
kete - fehér tv - adást továbbíta�
ni. A telexszolgálatban is a l�
kalmazható.

•  „Végtelenül sajnáljuk, de 
Ön túlságosan intelligens eh�
hez a munkához. Ilyen tékoz�
lást nem engedhetünk meg 
magunknak.” — szólott s  vég�
zés Dennis K night 25 éves 
angol iskolai tanítónak, aki je �
lentkezett a posta levélkihor-  
dói állás pályázatára, (k—j)

VALLOMÁSOK

Kora reggel m ég sokan al�
szanak, am ikor a levelesládák 
m ár m egtelnek napilapokkal. 
A  postás korán kelő. Ha taxi �
val járna, m ég fe l sem  gyor�
sulna a kocsi, máris m eg ke l �
lene állni. Körzetében jófor �
m án m inden házhoz visz ú j �
ságot, levelet, vagy pénzesutal�
ványt. Reggel m ég „alig’’ 15 
kiló a táska, de estére, m ire 
megürül, m ár húsznak érzi. 
Ism erek postást, akinek  más 
szakmából van bizonyítvány a 
zsebében, s bármikor 4—500 
forinttal magasabb fizetésű  
helyre m ehetne. Marad, m ert 
szereti, hivatásának érzi. A  
m inap három kecskem éti le �
vélhordót kérdeztem  meg: m i�
lyen a postás élete?

Kőszeghy Károly nyolcszo �
ros ezüstplakettes szocialista 
brigádvezető:

— Tizenhat évvet ezelőtt 
Szabolcsban kezdtem  napi 150 
—200 küldem énnyel, ma 4—500 
levél, utalvány, címszalagos 
újság a táskám  tartalma. T i �
zenkét kilom éter a napi nor �
mám. A  10-es körzetet 1966 óta 
járom. A zóta sokat cserélődtek 
a lakók. Legtöbben szinte csa�
ládtagnak tekintenek. Ha 
öröm hírt viszünk, jól esik a 
cím zettnek, ha szomorút, m eg �
köszönik együttérzésünket. 
Leginkább az idősekkel talál�
kozunk, m ert a fiatalabb ge�
neráció napközben az o tthon �
tól távol dolgozik. M egkönnyí�
ti a  m unkát, ha jó a kapcso �
lat a lakosság és a postás kö �
zött. K ifize tik  a számlát a 
szomszéd helyett is.

— M enyi idő ju t a postásból 
a családnak?

— Hááát? N em  sok! Tízéves 
kislányom  van, s szinte vele 
járom  az iskolát. Ha segítek 
neki, újra elolvasom a tanül- 
nivalót, persze nekem  sem árt.

Dugár Dénes Kiváló Dolgo�
zó, hatszoros szocialista brigád 
vezetője.

— 1958-ban, m in t távirat�
kézbesítő kezdtem . Megismer�
tem  az egész várost, m ert 
enyém  volt az egész körzet. 
Volt időszak, am ikor a tanya �
világot jártam, s egy-egy ú j �
sággal, vagy levéllel több k i �
lom étert kerékpároztam  fö l �
des úton, havas időben pedig 
gyalog. A  m i dolgunk a hír �
lapszervezés is, ehhez türelem , 
meggyőző szó kell. Néha bi�
zony elfáradok. N em  panasz�
ként, de egyre szaporodik a 
m unkánk. Körzetem ben pél �
dául 1963-ban 70 tu-etőfizeíp  
volt, m ost 411. Rengeteg időbe 
kerül a díjbeszedés. Napköz �
ben nincsenek otthon. Valami 
más m ódszert kellene kitalál�
n i . . .  Feleségem gyakran kér, 
m enjek  a családdal sétálni, bi�
zony nehezem re esik. Egyszer 
nyakam on maradt egy lottó. 
Gondoltam, m ár nem  viszem  
vissza, m egvettem . A  tárgysor�
soláson nyertem  vele egy kubai 
utazást. Családom nélkül nem  
akartam  menni, eladtam 13 
ezerért.

Sim on István, szocialista bri�
gádvezető, a Szakm a I f jú M es�
tere:

— Én is táviratkézbesítőként 
kezdtem , m ajd katonáskodtam  
és újra a postára kerültem . 
Ezután egy nehéz területet. Tö �
rökfá it kaptam. Tizenhárom  
kilométer, télen egy városszéli 
házban hagytam a kerékpárt, 
s onnan sokszor térdig érő 
hóban gyalogoltam. 1964 óta a  
Rákóczi és a Nagykőrösi utcát 
járom. Igaz, itt nincs sár, de 
annál több az emelet.

Négyen ü lünk az asztalnál. 
A  ké t postás mosolyog a har�
madikra, ők is azt érzik, am it 
a kolléga mond. Nehéz a tás�
ka, sok a kilométer.

— Nem m indenki állja meg  
itt a helyét, postásszív kell 
ehhez!

Szabó Ferenc
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