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A szolgáltatási segítő szakszervezeti tevékenység 
tapasztalatai és további feladatai

A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Vezetősége jú�
nius 8- án tartott ülésén az írá�
sos előterjesztés és Tanos 
Lászlómé titkár szóbeli kiegé�
szítése alapján megvitatta 
szakszervezetünknek a postai 
munkát segítő tevékenységét 
és a további feladatokat. A vi�
ta során a X. kongresszus hatá�
rozata egyik pontjának végre�
hajtását vizsgálta felül szak-  
szervezetünk vezető testületé; 
jelentőségének megfelelő rész�
letességgel igyekszünk mi is 
közreadni a.tárgyalás anyagát.

Az V. ötéves terv indulása�
kor szakszervezetünk a pos�
tás dolgozókkal, a gazdasági és 
társadalmi vezetőkkel és 
tisztségviselőkkel megvitatta, 
hogy melyek a posta legfonto�
sabb feladatai, céljai ebben a 
tervidőszakban. Mivel a posta 
alaptevékenysége a szolgálta�
tás, a mennyiségi növekedés 
mellett legfontosabb feladat a 
minőség továbbá javítása, a 
munka hatékonyabbá tétele, a 
belső tartalékok feltárása és a 
munkafegyelem következetes 
szilárdítása.

A posta munkáját segítő 
szakszervezeti tevékenységnek 
vannak régóta alkalmazott, jól 
bevált módszerei. De ahogy a 
posta előtt álló feladatok vál�
toznak, amilyen mértékben a 
szolgáltatások technológiája 
fejlődik, ugyanolyan ütem�
ben kell az ezt segítő szak-  
szervezeti munkának is előre 
haladnia.

Részvétel a tervezésben
Ha sorrendet állítunk fel a 

termelést segítő tevékenység 
részfeladatai között, az első, 
amiről beszélnünk kell, a ter�
vezésben való közreműködés. 
Az e munkában való részvé�
tel jogi feltételei megvannak, 
sőt az üzemi demokrácia fej�
lesztésére hozott határozat 
alapján bővültek. Mindemel�
lett szakszervezetünk szüksé�
gesnek is tartja a dolgozóknak 
a tervezésben való közreműkö�
dését, mert a posta előtt álló 
feladatokat csak akkor lehet 
becsülettel végrehajtani, ha 
kijelölésükbe bevonják mind�
azokat, akiktől az eredmények 
függnek.

A posta éves tervjavaslatát 
a központi Vezetőség az elmúlt 
két évben már decemberben 
megvitatta. E vitákat a tárgy�
év elején a postai, majd a te�
rületi tervismertető nagyaktí�
va értekezletek követik, s eze�
ken a gazdasági vezetők és 
társadalmi tisztségviselők 
mellett a legjobb szocialista 
brigádok vezetői is részt vesz�
nek. Elmondhatjuk tehát, 
hogy a posta tervének előké�
szítés^, kialakítása a szakszer�
vezettel, a dolgozókkal együtt 
történik.

Nem lehetünk azonban elé�
gedettek, mivel középszinten 
még nem mindenütt és min�
den esetben vitatják meg 
ilyen formában a terveket Az 
év végéig minden középszerv�
nél kialakul 'az együttes ta�
nácskozások rendszere, s a 
tervek megvitatása az együt�
tes ülés feladata. Ebből követ�
kezik, hogy ezt a tanácskozást 
olyan időpontban kell megtar�
tani, amikor a postaszerv ter�
vét a dolgozók véleménye ós

javaslatai szerint még meg le�
het változtatni, módosítani.

A tervek kialakításakor 
gyakran mérlegelni kell a le�
hetőségeket és a feladatokat, s 
csak ennek alapján lehet
meghatározni ez utóbbiak sor�
rendjét. Előfordul, hogy a leg�
égetőbb tennivalók miatt
egyes szakterületek fejlesztése 
háttérbe szorul. E döntésekről 
azonban minden érintett dol�
gozót kellőképpen tájékoztatni 
kell, s azt is meg kell monda�
ni, hogy mi tette szükségessé 
ezeket az elhatározásokat. A 
csoportérdekek nem lehetnek 
mások, mint a posta érdekei, a 
posta eredményei valamennyi 
postás munkájából tevődnek 
össze, viszont mozgósítani 
csakis pontosan ismert felada�
tokra lehet.

Munkaverseiiy-mozgaloiu
Nagyon szép hagyományai 

vannaK a postán a munka-  
v e rse n ygffiöZgato m n a k. Ezt Ut~
zonyítja a szocialista brigádok 
számának növekedése, az ed�
dig elnyert kitüntetések ala�
kulása és az a tény, hogy a 
postai tervek megvalósítását 
eddig is, és ezután is a dolgo�
zók versenymozgalma, áldozat-  
vállalása segítette, viszi előre.

Egyre inkább azt hangsú�
lyozzuk, hogy a verseny lé�
nyegét az képezi,- hogy a ma�
ga területén minden dolgozó 
munkájának és tudásának 
legjavát adja, s hogy a ver�
seny társadalmi célja egyúttal 
a személyiség és a szocialista 
tudat sokoldalú fejlesztése. Az 
elmondottakból egyértelműen 
következik, hogy olyan kézzel�
fogható versenycélokat kell 
meghatározni, amelyek egy�
séget teremtenek a dolgozók 
vállalásai, a postaszervek és 
az egész posta feladatai > kö�
zött. Hatalmas erő rej Lik a 
munkaverseny- mozgalomban, 
ezt azonban tudatossá kell 
tenni. Itt nyilvánul meg-  a 
szakszervezet mozgósító szere�
pe. Ebből adódik, hogy ne 
csak a szocialista brigádok 
különböző szintű tanácskozá�
sain, ne csak a tervismertető 
nagyaktívákon, ne csak éven�
te egy- két alkalommal szól�
junk a versenymozgalom ren�
deltetéséről, nagyszerűségé�
ről, hanem minden alkalom�
mal, amikor a dolgozókkal 
együtt elhatározunk vagy ér�
tékelünk egy- egy részfelada�
tot. A munkaverseny 'szerve�
zése, a gazdasági feladatok el�
végzésére való mozgósítás, a 
felvilágosító és a nevelő mun�
ka a mindennapi szakszerveze�
ti munkának szerves része kel] 
hogy legyen. S ez vonatkozik 
a különböző szintű testületek�
re, minden tisztségviselőre és 
aktivistára.

Üzem- cs munkaszervezés
A helyes gazdálkodásnak 

minden időben nélkülözhetet�
len feltétele az ésszerű taka�
rékoskodás. Ez magába foglal�
ja a pazarlás száműzését az 
anyagfelhasználásból, az esz�
közök rendeltetésszerű, kimé- , 
letes használatát és a munka�
erővel való takarékoskodást, 
azaz a munka célszerű meg�
szervezését, a munkaidő ha�
tékony kihasználását Mind�

ennek feltételei . a folyamatos 
anyag-  és eszközellátottság, a 
kedvező munkahelyi légkör, jó 
munkákörülmények és a  he�
lyes bérpolitika. A felsorolt té�
nyezők némelyikének alakulá�
sa nem rajtunk múlik. Sok 
minden a velünk szemben tá�
masztott igényektől és a nép�
gazdaság helyzetétől függ.

Az igények meglehetősen 
sok postai munkakörnél meg�
határozzák a szolgálati ren�
det, a több műszakot, az éj�
szakai és • vasárnapi munkát. 
Aki a postai munkát vállalta, 
majd megszerette, az tudomá�
sul vette ezeket a feltételeket 
ís. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
foglalkozzunk a különböző 
szolgáltatások munkarendjé�
nek ésszerűsítésével, más 
szolgáltató vállalatok és a ke�
reskedelem tapasztalatainak 
hasznosításával.

Azt mindenesetre figyelem�
be kell venni, hogy a kedv<-  

■zötlen .szolgálati - xend...mellett, 
minden dolgozó méltán elvárja 
a munka célirányos szervezett�
ségét és a folyamatos anyag-  és 
eszközsilátottságot. Ez egyik 
alapja a munkaidő kellő ki�
használásának, a munkaerő�
vel való takarékos gazdálko�
dásnak. Hogy a dolgozók va�
lóban szervezetten szeretnek 
dolgozni, azt szemléletesen fe�
jezte ki felszólalásában Fude-  
rer Károly központi vezetősé�
gi tag, a Baranya megyei Táv�
közlési Üzem dolgozója. Mint 
mondta, először az év elején 
arra mozgósítunk, hogy a bri�
gádok vállalásokat tegyenek. 
Másodszor a jóváhagyott, ter�
vek alapján — úgy áprilisban 
— pótvállalásokra mozgósí�
tunk, utána a brigádok moz�
gósítanak bennünket a feltéte�
lek megteremtésére, mert aka�
dozik az anyagellátás.

A gyorsuló műszaki haladás, 
nem kevésbé a munkaerőhi�
ány megköveteli, hogy a mun�
kaszervezés is lépést tartson a 
fejlődéssel. Jól és hatékonyan 
dolgozni, a szolgáltatások 
mennyiségét növelni, minősé�
güket javítani csak így le�
het. Egyetlen vállalat sem lé�
tezik, amelynek ne lennének 
belső tartalékai. Ilyen belső 
tartalékokat rejtő lehetőség a 
postán a munka-  és üzem-  
szervezés javítása.

A szakszervezeti szervek�
nek, aktivistáknak is felada�
tuk a munkaszervezésben ta�
pasztalható hibák feltárása, 
azok megszüntetésének és új 
módszerek bevezetésének szor�
galmazása. Ez a termelést se�
gítő tevékenységünknek szer�
ves része, egyúttal alakítója a 
dolgozók jó munkahelyi köz�
érzetének.

Ugyancsak szakszervezeti 
feladat az újítómozgalom szer�
vezése, hangsúlyozva politikai 
jelentőségét, tudatformáló 
szerepét Az újítási javaslat 
alkotó munka eredménye. Az 
alkotó módon dolgozó embert 
becsüljük meg és tiszteljük'. 
Őrködjünk afelett, hogy az 
újítók valóban megkapják az 
őket megillető díjazást. Még a 
sikertelen javaslatot is meg 
kell köszönni, nehogy a ku�
darc az újítót további ötletek 
kidolgozásától, újabb javasla�
tok megtételétől távol-  tart-

Segítenie kell a szakszerve�
zetnek a feladattervek össze�
állításában is. Az egyes fel�
adatok legyenek érthetők, 
kézzelfoghatók, és segítsék a 
posta fejlesztési terveinek 
megvalósítását.

Gondoskodás a dolgozókról
Amikor a szakszervezet ter�

melést segítő tevékenységének 
tapasztalatait és a további fel�
adatokat tárgyaljuk, nem fe�
ledkezhetünk meg arról, hogy 
munkánk középpontjában az 
ember, a postás dolgozó áll. Az 
ő véleményüket és javaslatai�
kat várjuk a tervek kialakítá�
sánál, őket mozgósítjuk több 
és jobb munkára, az ő mun�
kájuk hatékonyságának növe�
lése végett szorgalmazzuk a 
szervezettséget, a technika fej�
lődését.

A több és jobb, a korsze�
rűbb körülmények között vég�
le tt  m unkának  együtt ..beli
járnia a dolgozók életszínvo�
nalának rendszeres emelke�
désével. Az életszínvonal- po�
litika alapvető célja az, hogy 
sokoldalúan érvényesüljön az 
emberről való gondoskodás.

A szakszervezetek ez irányú 
tevékenysége együtt nőtt, for�
málódott és fejlődött a moz�
galommal. E felelősségteljes 
munkához széles körű jogo�
kat és hatásköröket biztosítot�
tak , számukra. Rendkívül fon�
tos szerepet kaptak tehát a 
szakszervezeti testületek e ter�
vek elkészítésében, mert itt 
tudják a leghatározottabban a 
dolgozókról való gondoskodást 
befolyásolni.

A dolgozók megtartásának 
és megbecsülésének ma már 
az egyik legfontosabb eszköze 
a róluk való gondoskodás. Az 
elmúlt két év ez irányú ered�
ményeivel nem lehetünk elé�
gedettek. Sokkal határozot�
tabban és következetesebben 
kell segítenünk az előírt fel�
adatok végrehajtását, az ide�
vonatkozó határozatok érvé�
nyesítését. Sokszor még pénz�
ügyi akadálya sincs az előre�
lépésnek; úgy is fogalmazha�
tunk, hogy nem lehet pénz�
ügyi akadálya. Hogy a postai 
munkahelyek tisztábbak, ba�
rátságosabbak, kulturáltab�
bak legyenek, nem mindig az 
anyagiakon múlik.

Továbbképzés, nevelő munka
A szakszervezetnek a szol�

gáltatást segítő tevékenységi 
körében beszélni lehetne még 
a kollektív szerződés szerepé�
ről, a helyes bér-  és jövedelem-  
politika kialakításának fontos�
ságáról, a munkavédelemről, a 
rétegpolitikai tevékenységről. 
Egy dologról azonban nem 
szabad megfeledkezni, ez pe�
dig a szakszervezeti mozga�
lom nevelő tevékenysége.

A központi vezetőség ta�
valy októberben tárgyalta a 
szakszervezeti nevelőmunka 
helyzetét, és állást foglalt az 
ezzel kapcsolatos időszerű fel�
adatokról. Az állásfoglalás 
hangsúlyozza, hogy a nevelés 
a szakszervezet egyik alapfel�
adata: nem reszortfeladat, ha�
nem munkánk valamennyi 
részterületét átfogó követel�
mény.
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A munkára nevelés, a mun�
kához való szocialista viszony 
fejlesztése kiemelt figyelmet 
érdemel.

Ismeretes előttünk, hogy a 
postás dolgozók szakképzett�
ség szerinti összetétele az utób�
bi években romlott. Ugyanak�
kor a posta munkája sok te�
rületen különleges szakisme�
reteket, legalábbis általános 
műveltséget, kulturált maga�
tartást és fegyelmezett __ mun�
kát igényel. Mivel elsőrendű 
feladatunk a szolgáltatás, és 
mert a közönséggel a közvet�
len kapcsolatunk mindenna- v 
pos, a posta' és-  a postás dol�
gozók munkáját a legszéle�
sebb társadalmi ellenőrzés kí�
séri. Így a postás dolgozók ál�
talános műveltségének és 
szakképzettségének fejlesztése 
szorosan összefügg szolgáltatá�
saink fejlesztésével.

Szakszervezeti munkánk 
szerves részét kell képeznie a 
dolgozók tudatos nevelésének, 
az állásfoglalásokban és a 
közművelődési irányelvekben 
meghatározott feladatok telje�
sítésének. Csak fegyelmezett, 
művelt és sokoldalú postai 
szakemberekkel tudjuk a napi 
munkát egyre magasabb szín�
vonalon ellátni, s a posta előtt 
álló műszaki fejlődés is a pos�
tás dolgozók szakértelmének, 
intelligenciájának és általá�
nos műveltségének állandó 
fejlesztését követeli meg.

A gazdálkodás hatékonysá�
ga és az elosztás lehetősége és 
mértéke között levő összefüg�
gés — akár a postán, akar 
népgazdasági szinten vizs�
gáljuk — pontosan kimutat�
ható, jól nyomon követhető.

A szakszervezeteknek fel-  
világosító, meggyőző munká�
juk során éppen az az egyik 
alapvető feladatúit, hogy eze�
ket az összefüggéseket minél 
jobban megvilágítsák, felis�
merhetővé tegyék, a dolgozók 
körében tudatosítsák.

Munkánkat ‘nehezíti, hogy 
a tisztségviselőknek nem 
mindegyike rendelkezik meg�
alapozott gazdaságpolitikai is�
meretekkel. Ezért nagy gon�
dot kell fordítanunk tovább�
képzésükre.

A postai munkát segítő tevé�
kenységből adódó további fel�
adatok feltételezik, hogy min�
den szinten szorosabbá vál�
nak a kapcsolatok a tisztség-  
viselők és a gazdasági vezetők, 
valamint a tisztségviselők és a 
tagság között. Csakis így vál�
hat hatékonyabbá a gazdaság-  
politikai agitáció és propagan�
da, a posta szakmai mun�
káját segítő szakszervezeti te�
vékenység.

Gondolatok a hozzászólásokból
Kuhn Béla központi veze�

tőségi tag, a pécsi televízióál�
lomás dolgozója helyteleníti a 
bázisszemléletet, amely pusz�
tán a mennyiségi teljes ■’,.mé-  
nyeik növelésére törekszik. A

szolgáltatásoknál legalább 
annyira fontos a minőség ál�
landó javítása. Ez viszont nem 
képzelhető el a képzettség 
rendszeres fejlesztése nélkül 
Ugyanakkor meg kell változ�
tatni azt a szemléletet is, 
amely az eredményekben való 
megnyugvást sugallja. Arra 
van szükség, hogy az elért 
eredmények birtokában, tuda�
tában kialakuljon a feladatok 
ismerete.

Horn Dezső miniszterhelyet�
tes, a posta vezérigazgatója — 
bár magától értetődő szakszer�
vezeti feladatnak tekinti —• 
megköszönte a központi veze�
tőségnek, hogy megkülönböz�
tetett fontosságot tulajdonít a 
szakmai munkát segítő tevé�
kenységnek.

Rámutatott a folytonos, 
több műszakos szolgálati rend 
okozta gondokra is. A szol�
gáltatások iránti igények nö�
vekednek, velük párhuzamo�
san növekednek a szabad idő 
iránti igények is. Ez utóbbiak�
ban a postások is érdekelve 
vannak. A posta vezetői fel�
mérték a nehézségeket, és a 
munkarend megváltoztatásá�
nak lehetőségeit az állam-  
igazgatási és társadé mi szer�
vekkel egyeztetve lépésről lé�
pésre kihasználják. A fejlő�
dés végleges útja az automati�
zálás. Ez sem mentes azonban 
minden ellentmondástól, mert 
bizonyos mértékig megszünteti 
a megszokott kényelmet: meg�
osztja a szolgáltató feladatait 
az igénybevevőkkel.

Összefoglalás
Besenyei Miklós, szakszer�

vezetünk főtitkára a vita lé�
nyegét a kkövetkezőkben fog�
lalta össze:

A postás dolgozóknak meg�
vannak az elképzeléseik a fel�
adatok végrehajtására. Ezt se�
gíti a munkaverseny. A posta 
e téren nincs lemaradva egyet�
len ágazattól sem.

Amennyire fontos feladat�
nak tekintjük a munkára való 
mozgósítást, ugyanúgy nem té�
veszthetjük el szemünk elöl a 
dolgozókról való gondoskodást 
Mindenképpen keresnünk kell 
a kedvező munkarend kiala�
kításának lehetőségeit mert 
nem nyugodhatunk bele, hogy 
egyes dolgozó rétegeknek nem 
tudjuk megnyugtatóan bizto�
sítani a heti pihenőnapot, és 
az évi rendes szabadságot

Arra a kérdésre, hogy a 
szakszervezet fő feladatait 
egyidejűleg teljesíteni tud�
juk- e, egyértelműen igennel 
kell válaszolnunk. A termelést 
segítő szakszervezeti munka 
tárgyi feltételei megvannak, a 
személyi feltételeket önma�
gunkban keLl keresnünk. Fel 
kell tohát készítenünk min�
den tisztségviselőt erre a fel�
adatra. hogy tovább ha!" ’'- ás�
sunk az eddigi, de egyre na�
gyobb követéi "én"eket tá�
masztó, felfelé ívelő úton.
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Nemzetközi kapcsolataink
Nemzetközi tevékenysé�

günk fontos feladatának te�
kintjük a szocialista orszá�
gok postás szakszervezetei�
hez fűződő kapcsolataink 
erősítését, hatékonyabbá té�
telét Rendszeresen tájékoz�
tatjuk egymást a jó és bevált 
munkamódszerekről, az ered�
ményekről de a gondokról is. 
Együttműködésünkben meg�
határozó szerepet kapott a 
szocializmus építésében szer�
zett tapasztalatok kölcsönös 
átadása. Idei tervünk alap�
ján ez ideig a jugoszláv és a 
csehszlovák postás szakszer�
vezettel szerveztünk szemé�
lyes tapasztalatcserét és kon�
zultációt.

— Május 30. és június 3. 
között Tanos Lászlóné kv- tit-  
kár vezetésével 2 fős tanul�
mányi delegáció utazott Ju�
goszláviába. A társszervezet 
vezetőivel folytatott megbe�
széléseken áttekintették a 
legutóbbi, találkozás óta .el-  
telt mintegy 2 eves ' időszak 
fontosabb feladatait és végre�
hajtásuk tapasztalatait. A de�
legáció tanulmányozta a 
munkahelyi demokrácia elvi 
és gyakorlati kérdéseit, vala�
mint a jugoszláv postás dol�
gozók élet-  és munkakörül�
ményeinek alakulását.

★

■— Június 6—10. között fo�
gadtuk a Csehszlovák Postá�
sok Szakszervezetének 2 fős 
konzultatív delegációját. 
Emil Grochol kv- titkár és 
Jozef Tencer kv- tag részvé�
telével. Vendégeink kérték, 
hogy tegyük lehetővé a posta 
szociálpolitikai tervének és a 
szakszervezet ezzel kapcso�
latos tevékenységének .tanul�
mányozását Ismerkedtek a 
bizalmiak és a bizalmitestü�
letek szerepével, az együttes 
ülések rendszerével. Meglá�
togatták a Tudakozó és Név�
sorszerkesztő Hivatalt, a ba�
latonalmádi, balatonboglári, 
és a balatonfenyvesi postás 
üdülőt. Szerzett tapasztala�
taikról kedvezően nyilatkoz�
tak.

★

— Besenyei Miklós főtitkár 
vezetésével 2 fős delegáció 
utazott Norvégiába, s május 
30- tól június 5- ig tartózkö-  
dott vendéglátóinál.: Á dele�
gáció a Norvég Postások Szö�
vetsége meghívásának tett 
eleget. A szövetséget a mint�
egy 10 ezer főt számláló fel�
vételi és adminisztrációs dol�
gozók szakszervezete, vala�
mint a 7800 fős kézbesítő és 
szállítási dolgozók szakszer�
vezete hozta létre. Csatlakoz�
tak a Közalkalmazottak 
Kartelljéhez és a Norvég 
Szakszervezetek Szövetségé�
hez. Fő céljaik közé tartozik 
az életszínvonal szinten tar�
tása és emelése, valamint a 
dolgozók demokratikus jogai�
nak továbbfejlesztése.

A delegáció tanulmányoz�
ta a szövetség és a társszak�
szervezetek tevékenységét, a 
dolgozók képviseletének, ér�
dekeik védelmének és a ve�
zetésbe való bevonásuknak 
módszerét. Megbeszélést 
folytatott a Norvég Szak-  
szervezeti Szövetség (LO) 
székházában.

Találkozott a delegáció a 
postaműszaki dolgozókat tö�
mörítő szakszervezetek veze�

tőivel is. A postaműszaki 
dolgozók szakszervezeti köz�
pontjai jelenleg foglalkoz�
nak egy közös szövetség lét�
rehozásának gondolatával. 
Érdeklődnek szakszerveze�
tünk tevékenysége iránt, 
szándékukban áll a kapcso�
lat felvétele.

A delegáció norvégjai tar�
tózkodása alatt megtekintett 
postai, távközlési és szociá�
lis létesítményeket is Bizal�
miértekezleten tájékoztatást 
adott a magyar postások 
életkörülményeiről és a ha�
zai szakszervezeti munká�
ról.

tV-

— A saját szervezésű kül�
földi csereüdültetések kere�
tében június 18- án 40 fős 
üdülőcsoport utazik Cseh�
szlovákiába. Szaktársaink a 
Magas- Tátrában Stary Smo-  
kovecen, a Budovatel üdü�
lőben töltik szabadságukat.

★
:— Május 22- től 26- ig tar�

tott Stockholmban az 
UNESCO- szeminárium, 

amely a munkásművelődés�
ről, a munka és a kultúra 
kapcsolatáról hat ország 
(Belgium, Franciaország, Ju�
goszlávia, Magyarország, 
Norvégia és Svédország) ta�
pasztalatai alánján összeál-  ► 
Ütött tanulmányt vitatta 
meg. A több mint két éven 
át tartó felmérésben, tapasz�
talatgyűjtésben és vitában 
hazánkat a SZOT megbízá�
sából szakszervezetünk kép�
viselte. A tanulmány része�
ként, a magyarországi hely�
zet illusztrálására a Láng 
gépgyári és több más felmé�
rés mellett megvizsgáltuk a 
Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság Alközponti Üzemé�
ben dolgozó munkások mű�
velődési lehetőségeit, igé�
nyeit és a Postás Művelődési 
Központ munkáját is. A 
részt vevő országok sokban 
eltérő gyakorlatát és a fi�
gyelemre méltó azonosságo�
kat bemutató UNESCO- ki-  
advánv, amely már a készí�
tés- időszakában—is- élénk vi�
tákat váltott ki, az ősszel je�
lenik rpeg angol és francia 
n vei yen. Magyarra fordított 

■változata a szakszervezeti 
tisztségviselők rendelkezésé�
re áll majd.

★

— Május 28. és június 2. 
között tartotta Hollandiában 
a Nemzetközi Postás Sport 
Szövetség XIII. kongresszu�
sát. A tanácskozáson az 
európai országok postás 
sportirányító szervezeteinek 
delegátusai vetlek részt. Ha�
zánkat a Postások Szakszer�
vezete 2 fős küldöttsége 
képviselte,

A tanácskozás a testneve�
lés. és sport hasznosságával, 
az egészségre gyakorolt ked�
vező hatásával foglalkozott. 
Előadások hangzottak el ár�
ról, hogy az egyes országok�
ban milyen módszerekkel 
igyekeznek csökkenteni a 
fokozott idegi megterhelés 
során fellépő káros hatáso�
kat a különböző postai mun�
katerületeken. Rögzítették a 
szövetség sporttalálkozóinak
1979—1980. évi programját, 
valamint a versenyek ' szín�
helyét és időpontját.

B a j t á r s i n k r a  e m l é k e z t e k  

a  p o s t á s  v ö r ö s k a t o n á k
1919. május 22. és 23. ne�

vezetes, egyben számunkra 
szomorú történelmi esemé�
nyére, a Tanácsköztársaság 
fiatal vörös hadseregének 
postás zászlóaljától súlyos 
áldozatot követelő második 
miskolci csatára emlékezve 
az életben maradt vörliska�
tonák, az elesettek özvegyei, a 
hozzátartozók, mint minden 
évben, az idén is felkeresték 
az emlékhelyeket. A helyi 
társadalmi szervekkel egye�
temben — rövid műsor kere�
tében, a miskolci vasutas ze�
nekar gyászindulója hangjai 
mellett — koszorút helyeztek 
el az ongai és felsőzsolcai

emlékművön, a második szá�
zad hős parancsnokáról, Pet-  
rovics Ferencről elnevezett 
utca első házán és a geszte-  
lyi temető tömegsírján.

Kedves hagyomány, hogy 
a felsőzsolcai úttörők, kisdo�
bosok avatását ünnepélyes 
keretek között az emlékmű 
előterében tartják, és nyak�
kendőjüket a postás veterá�
nok kötik fel. Szakszerveze�
tünk segíti a hagyomány ápo�
lását, a veteránok és úttörők 
kapcsolatát, és lehetővé te�
szi, hogy az első munkásha�
talom emléke az utódok ' tu�
datában tovább éljeh.'

K. M.

M é rle g e n  a s z a k s z e rv e z e t i  m unka
Gondolatok a B udapesti P osta ig azg ató ság  S zakszerveze ti Tanácsának beszám olójáról

A bizalmiak, majd az 
alapszervek évi beszámolóját 
követve, a középfokú szer�
vek, a szakszervezeti taná�
csok beszámolói következtek. 
Az ő beszámolójuk azonban 
nem az utolsó esztendő mun�
kájára korlátozódott, hanem 
felölelte a legutóbbi kong�
resszus, azaz a megválasz�
tásuk óta eltelt időszakban 
végzett munkát. A kérdés 
itt már az volt, hogy az 
élet által diktált napi fel�
adatok ellátása mellett mit 
tettek a kongresszus hatá�
rozatainak megvalósításáért.

Hogy a kongresszus helye�
sen mérte fel a soron követ�
kező feladatokat, azt bizo�
nyítja az a körülmény, hogy 
a kormánynak azóta kiadott 
intézkedései, a SZOT- nafc 
ezekkel kapcsolatos állásfog�
lalásai, .mindezek nyomán 
szakszervezetünk vezető tes�
tületéinek határozatai egy 
irányba haladták a kong�
resszus által kitűzött célok�
kal. Tehát a napi feladatok 
ellátása közben — mondhat�
juk — a szákszervezeti ta�
nácsok, bizottságok a kong�
resszusi ‘határozatok megva�
lósításán fáradoznak.

Arra kell tehát választ 
kapni, hogy a  tagság elége�
dett- e azokkal az eredmé�
nyekkel, amelyeket most, a 
beszámolás alkalmával a 
munkájukat kijelölő határo�
zatok végrehajtásából a vá�
lasztott testületek fel tud�
nak mutatni. Erre voltunk 
kíváncsiak, amikor ellátogat�
tunk a Budapesti Postaigaz�
gatóság Szakszervezeti Ta�
nácsának a beszámolót elő�
készítő szb- ülósére, s ter�
mészetesen az iszt- n’ek és a 
bizalmiküldötteknek a be�
számolót megvitató együttes 
tanácskozására.

Az élénk előkészítő bizott�

sági ülés után nehezen in�
dult az együttes tanácskozás. 
A főváros egyes kerületein 
végigsöprő vihar és jégeső 
leállította a forgalmat, de 
kis késéssel mégiscsak hatá�
rozóképesen' megkezdődhe�
tett a beszámoló, s annak 
megvitatása.

Nagy Ferencné iszt- titikár 
szóbeli beszámolójában a 
kongresszusi határozat egyes 
pontjaival állította szembe a 
tanács munkáját A szak�
szervezetnek a gazdasági 
munkát segítő tevékenységé�
vel kapcsolatban elmondta, 
hogy a tanács tagjai, az 
alapszervek és az aktivisták 
már a tervek készítésében 
is közreműködnek, végrehaj�
tásukra pedig rendszeresen 
mozgósítják a dolgozókat. Az
1976. évi jó munka alapján 
az igazgatóság elnyerte a 
Kiváló címet, s nem voltak 
rosszabbak az 1977. évi tel�
jesítmények sem. Hasznos 
segítséget nyújtottak — a 
tervekhez igazodó vállalá�
saik teljesítésével — á  szo�
cialista brigádok.

A szociális körülmények 
javítására — az aktivisták 
hasznos észrevételei alapján 
— az iszt intézkedéseket 
kezdeményez. A kedvezőtlen 
munkakörülmények meg�
szüntetésére a tervezettnél 
többet fordított az igazga�
tóság, mégis sok tennivaló�
ja maradt még ezen a té�
ren. Hasonlóképpen nem ki�
elégítő mindenütt az üzemi 
étkeztetés kulturáltsága. So�
kat várnak a nemrég beve�
zetett munkavédelmi és szo�
ciálpolitikai terv következe�
tes végrehajtásától.

A titkár a továbbiakban 
foglalkozott a kollektív szer�
ződés végrehajtásának ta�
pasztalataival, és megállapí�
totta, hogy rendelkezéseit

betartották, s bétőltötte fel�
adatát az igazgatóság függe�
léke is. Áttérve a szervezeti 
élet kérdéseire, az üzemi 
demokrácia fórumrendszeré�
nek kialakításáról tájékoz�
tatta a tanácsokzás résztve�
vőit. E téren sikerült meg�
felelő együttműködést te�
remteni a gazdasági veze�
tőkkel Ezt a megállapítást 
felszólalásában Dejczö Gá- 
Ibor, az igazgatóság vezetője 
is megerősítette. Ugyancsak 
jó az együttműködés a bi�
zalmiak jog-  és hatásköré�
nek gyakorlásában. A de�
mokratikus jogok érvényesí�
téséhez jelentős segítséget 
nyújt az igazgatóság párt-  
szervezete.

Bár az iszt nagy jelentő�
séget tulajdonít az alapszer-  
veknek, rajtuk keresztül a 
tagsággal való t rendszeres 
kapcsolatnak, a titkár meg�
állapítása szerint nem tud�
ták minden esetben megfe�
lelően segíteni az egyes bi�
zottságok munká ját. Ezért a 
tanács felülvizsgálja munika-  
sítlusát, igyekszik kapcsola�
tait állandósítani, támogatni 
az alapszerveket, kiváltkép�
pen a kedvezőtlenebb körül�
mények között dolgozó kör�
zeti szakszervezet bizottsá�
gokat.

Az üzemi demokrácia új 
fórumainak működéséről ta�
pasztalatokat a beszámoló 
még nem tartalmazhatott, 
hiszen a tanács és a bizal�
mitestület együtt most ta�
nácskozott első alkalommal. 
Meg kell állapítanunk, hogy 
a beszámolót nem valami 
élénk vita követte. Mindösz-  
sze néhány függetlenített 
szb- titkór szólalt fel; rajtuk 
természetesen észre lehetett 
venni a gyakorlatot. Berka 
István. Budapest 72. Posta-  
hivatal szb- titkára helyesen

tapintott rá a munkaerő-  
gazdálkodási nehézségek és 
a mozgalmi élet összefüggé�
séré. Az állandósult mun�
kaerőhiány miatt túlterhel�
tek a postához hű dolgozók. 
Javulás rövid időn belül 
nemigen várható, mert a ré�
gi budapesti postahivatalok�
ban uralkodó munkakörül�
mények elriasztják a fiata�
lokat a postától, amellett, 
hogy a folytonos szolgálat 
sem csábítja őket. A mű�
szakpótlék is kissé elkésett. 
Az erejükön felül dolgozó 
régi postások, brigádok moz�
gósításához nagvobb erköl�
csi és anyagi elismerés kel�
lene.

Gátolja a több műszakos 
munkarend és munkaerő-  
hiány a  szervezeti életet 1*. 
Az üzemi demokrácia kö�
vetelményeinek elsajátításá�
hoz nélkülözhetetlen tanfo�
lyamokra való kikésésnek 
például nagyon nehezen tud�
nak a hivatalok eleget ten�
ni.

Kár. hogy egyetlen bizal-  
mílküldö+t sem tolmácsolta 
esooort iának álláspontját a 
tanácsokzás on. Igaz. hogv 
egv szóbeli beszámolóhoz 
kapcsolódni jóval nehezebb, 
mint egv írásos anyagból 
felkészülni, de azt i°. be leéli 
látni, hogv « beszámoló a 
mindennapi é’et kérdéseivel 
foglalkozott“. Ez pedig nem 
esik távol egyetlen' küldöt�
től sem. s ha nem is gondol 
rá. tisztelnének bétől té*e 
közben a kongresszus hatá�
rozatainak megvalósításán 
fáradozik.

Egyébként ez határozza 
meg a választott testületek 
munkását is. Ezt Vellett fel�
mérniük, erről kellett beszá�
molniuk, s a továbbiakban 
is — a dolgozókkal esvütt 
— ezen az ú*en kell ttated- -  
roiuk. Benda István

Megfelelő módszertani alapokat szereztek
S i k e r e s  t a n f o l y a m o n  v e t t e k  r é s z t  a  k ö z g a z d a s á g i  f e l e l ő s ö k

A Postásak Szakszerveze�
te az alapszervek közgazda- 
sági felelősei részére a köz 
zeimültban egyhetes tanfo-  
lyamot szervezett a Kellner 
Sándor Művelődési Otthon�
ban. A résztvevők szakszer�
vezeti vezetők előadásait 
hallgatták, s többek között 
olyan időszerű kérdésekről 
tájékozódhattak, mint pél�
dául az üzemi demokrácia 
fejlesztésének szakszervezeti 
feladatai, a jelenlegi gazda�
sági szabályozó rendszer, a 
szociális tervezés, a dolgo�
zók jogai és kötelességei a 
Munka Törvénvkönyve és a 
kollektív szerződés alapján, 
a szakszervezetek jogai, az
V. ötéves terv, valamint a 
posta ezzel kapcsolatos fel�
adatai. a szakszervezetek és 
a gazdasági vezetők együtt�
működése, és folytathatnánk 
tovább a sort. Besenyei 
Miklós, a Postások Szak-  
szervezetének főtitkára a 
szakszervezetek iog körérő’,
valamint a posta helyzetéről 
tartott előadást. Az aláb�
biakban' ebből közlünk rész�
leteket.

— A területi szerveknél 
most folynak a beszámolók, 
így feltehetjük a kérdést; 
most hol tartunk? Tisztség-  
viselők előtt nem kell bi�
zonygatni, hogy azok a ha�
tározatok, amelyeket a 
SZOT a szakszervezeti bi�
zalmiak jogkörének bővíté�
séről hozott, jók. Azért jók, 
mert a  dolgozók egyértel�
műen elfogadják. Jelenleg 
tehát az a feladatunk, hogy 
a hatásköröli kiteljesedésén 
fáradozzunk. Nem új hatá�
rozatokra van szükség, ha�
nem a meglevőket kell ér�
vényesíteni. A jogköreinkkel 
jobban kell élnünk. Bizony, 
időre van szükségünk ah�
hoz, hogy választóink elvá�
rásainak mindenben eleget 
tudjunk tenni. E témával 
kapcsolatban meg kétlil em�
lítenem egy helytelen gya�
korlatot, amelyen a jövőben 
változtatnunk kell. Sok he�
lyütt felismerik a ■ hibákat, 
szóvá is teszik, de nem

mondják meg, miképpen’ 
kellene változtatni rajtuk. 
Emiatt túlságosan sok idő 
telik el egy- egy rossz intéz�
kedés miatt keletkezett fe�
szültség és a megoldás kö�
zött. Ezen csak , egy módon 
lehet segíteni: a hiba észle�
lését. majd a bírálatot rög�
tön kövesse egy megvalósít�
ható javaslat.

— A keresetekkel kapcso�
latban' a következőket kell 
elmondani. Ez év január el�
sején a postások havi kere�
sete — ez alatt most a nagy 
átlagot kell érteni — 2970 
forint, jövedelmük pedig 
3200 forint volt. Nyilvánva�
ló, hogy ezek a keresetek 
nem túl nagyok. Ez az ösz-  
szeg az idén 5,8 százalékkal 
emelkedett, de még ezzel 
együtt is azt kell monda�
nunk, hogy a magasabb 
képzettségű dolgozók nincse�
nek túlfizetve. Szükségünk 
lenne egvszer már nekünk 
is égy olyan megkülönböz�
tetett bérfejlesztésre, mint 
amilyet a közelmúltban 
eaves rétegek (pedagógusok, 
egészségiigvi dolgozók) meg�
kaptak. Mindenesetre az el�
osztásnál a tisztségviselőkön 
nagyon sok múlik. A sok 
pénzt is el lehet osztani 
rosszul, a keveset is jól. Va-  
lamennviünknek arra kell 
törekednünk, hogy a iól 
dolgozók semmiképp ne jár�
janak rosszul. Egyszer már 
el kell érnünk, hogy a bé�
reknél. juttatásoknál, a ju-  
* .'.Imazásoknál ne legyen 
egyenlősdi.

A főtitkár tájékoztatást 
adott a műszakpótlékról (e 
kérdéssel következő havi 
számunkban1 foglalkozunk 
— szenk.), a kézbesítés — 
különös tekintettel a vasár�
napi hírlapkézbesítés — ne�
hézségeiről, a létszámgon�
dokról, az egyes munkahe�
lyek kulturáltságának elté�
réseiről majd részletesen 
elemezte az üzemi demok�
rácia megvalósításának kér�
déseit. A következőkben elő�
adásának ez utóbbi részéből 
ragadunk ki néhány gondo�
latot.

— Az üzemi demokrácia 
nemrég kialakult fórum�
rendszere - lehetőséget nyújt 
arra, hogy a dolgozók de�
mokratikus jogaikat mind 
kevésbé áttételesen gyako�
rolják. Egyelőre azt tapasz�
taljuk, hogy olyan kérdése�
ket is áttételesen, közvetett 
úton Igyekeznek megoldani, 
amelyeket közvetlenül is el 
lehetne dönteni. Nem köte�
lezheti el magát a szakszer�
vezeti titkár például az üze�
mi négyszög előtt olyan kér�
désekben, amelyeket az 
együttes tanácskozás hiva�
tott eldönteni Bátran nyil�
vánítsunk tehát véleményt 
minden kérdésben a meg�
felelő fórumon, mert csak 
így születhetnek a közössé�
gek véleményét tartalmazó 
állásfoglalások és döntések.

Az előadás nem kevésbé 
érdekes része az előterjesz�
tésekkel kapcsolat ban hang�
zott el.

— /  vitatémák mindig le�
gyenek egyértelműek és vi�
lágosak, hogy megérthessék 
azok, akik tárgyalják. Az 
embereket elriasztjuk a túl�
ságosan bonyolult előterjesz�
tésekkel. így azután nem 
mernek hozzászólni. úgy 
gondolják, ők ehhez nem ér�
tenek. Pedig csak a leírtak 
vagy az elmondottak voltak 
.körülményesen, bürokrati�
kusán megfogalmazva. Ezen�
kívül a tanácskozásokat a 
dolgozók csak addig fogják 
valamirevalónak tartani, 
amíg véleményüket, ja vasi a-  
taikat figyelembe veszik, és 
ugyanakkor érdemi dönté�
sek is születnek. Hogy ez 
mindenütt így legyen, ahhoz 
’ó tisztségviselők kellenek. 
Nagy fellelősség hárul ezért 
a választókra is. mivel ön�

maguk és társaik érdekében 
kell valóban alkalmas sze�
mélyeket kiemelniük maguk 
közül

A tanfolyam befejezését 
követően felkerestük Somo�
gyi LÁszIónét, a tanfolyam 
szervezőjét és irányítóját, ö  
így érlékelte a hét esemé�
nyeit:

— Sikerült olyan’ előadó�
kat meghívnunk, akik az 
érintett témáknak igen jó 
ismerői és tolmácsolói. Bár 
az értékelés beszélgetésünk 
idejére még nem fejeződött 
be, azért néhány érdekes ta�
pasztalatot már most is el 
tudok mondani A hallga�
tók kérdőíveket töltöttek ki, 
s ezekben leírták benyomá�
saikat. észrevételeiket Dön�
tő többségük elégedetten 
nyilatkozott Egyesek annak 
örültek, hogy átfogó képet 
kaptak a politikai össze�
függésekről vagy éppen az 
egész posta tevékenységéről 
gondjairól és lehetőségeiről 
így a jövőben jobban a  he�
lyükre tudják tenni saját 
gondjaikat, bajaikat vagy 
netán örömüket. Mások azt 
emelték ki, hogy megfelelő 
módszertani alapokat sze�
rettek, a közvetlen hangú 
előadásoknak, konzultációk�
nak köszönhetően. Nagyon 
örülök annak, hogy ilyenfor�
mán általában mindenki 
megtalálta számítását, hi�
szen a tanfolyamnak éppen 
ez a két dolog volt a  fő 
célja. Remélem, hogy az or�
szág valamennyi területét 
képviselő közgazdasági fele�
lősök gyorsan és eredmé�
nyesen hasznosítják a1 gya�
korlatban is azt, amit itt 
megtanultak.

Tóth Pál György

F E L H Í V Á S
PÁGYAZATOT hirdetett a gozására. A pályázati felhí-  

SZOT Kulturális, Agitációs-  és vást és a hozzá kapcsolódó 
Propaganda osztálya a tömeg-  témaajánlást a SZOT Alap�
politikai és tisztségviselői ok-  szervi Tájékoztató idei 5. szá-  
tatás tapasztalatainak feldől-  ma közli.
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A Postaforgalmi Technikum 
első tanulóinak 

érettségi találkozója

N a p ire n d e n  a v á lla la ti reh a b ilitá c ió
A szocialista vállaltainak

20 évvel ezelőtt, 1958 júniu�
sában 38- an lépték át utoljá�
ra a Postaforgalmi Techni�
kum IV/A (leány) osztályá�
nak küszöbét. Tele tervekkel, 
vágyakkal indultak el az élet�
be. És most, amikor azóta 
harmadszorra látták egymást 
— a Royal Szállóban szerve�
zett találkozón — őszinte 
örömmel, néhányan könnyes 
szemmel üdvözölték egykori 
tanáraikat és egj7mást. Vala�
mennyien beszámoltak az el�
telt időszak eseményeiről.

Nem akármilyen iskola 
egyik osztályának találkozójá�
ról volt .szó. Hanem annak, a 
posta életében igen nagy je�
lentőségű iskolának első íz�
ben végzett diákjai találkoz�
tak 20 év után, amely iskola 
jövőre ünnepli fennállásának 
negyedszázados '* évfordulóját, 
s amely azóta folyamatosan a 
posta középfokú szakember�
utánpótlásának alapját bizto�
sítja. Ez az iskola — az egy�
kori Postaforgalmi Techni�
kum — képezi bázisát annak 
a szakközépiskolai hálózat�
nak, amelynek alapján ma

már 12 helyen — ez év őszé�
től 15 helyen — működik 
ilyen jellegű iskola, jelenleg 
94 osztállyal, 3000 tanulóval. 
Végső céljuk e téren a posta 
vezetőinek az, hogy ebből a 
jól bevált iskolatípusból 1980-  
ig minden megye területére 
jusson legalább 1 postafor�
galmi osztály.

A találkozó résztvevői az 
alkalomhoz illő kellemes han�
gulatban vetettek számot az 
elmúlt két évtized munkájá�
ról, ' eredményeiről. Ennek 
kapcsán kiderült, hogy a pos�
ta által előlegezett bizalmat 
kiérdemelték. Becsületesen 
vették, illetőleg veszik ki ré�
szüket a társadalomra, illető�
leg a postára háruló felada�
tokból. A 38 hallgatónak 
60%- a maradt postás.

A találkozó résztvevői a ké�
ső esti órákig együtt marad�
tak szeretett tanáraikkal, és 
egymással. Nagyon jól esett 
emlékezniük a gondtalan, 
boldog diákévekre, a sok- sok 
élményre.
Dr. Juhásznc dr. Selmeczi 

Hédi

egyik alapvető feladata, 
hogy gondoskodjék a dolgo�
zók élet-  és munkakörülmé�
nyeinek, szociális helyzeté�
nek rendszeres javításáról. 
Ennek keretében lényeges 
tevékenység a megváltozott 
munkaképességű dolgozók 
rehabilitációjának elősegíté�
se. A munka jelentősége az 
utóbbi időben nagyban meg�
növekedett, és fokozódott a 
rehabilitációval kapcsolatos 
társadalmi igény. Hazánk�
ban — munkaképességének 
nagyobb fokú csökkenése 
miatt — több mint félmillió 
ember részesül a társada�
lombiztosítás keretein belül 
rokkantsági nyugdíjban1 és 
baleseti járadékban. Erén 
felül kétszázezer főre tehe�
tő azoknak a száma, akik 
dolgoznak ugyan, de egész�
ségi állapot»k miatt rehabiV 
litáció’- a szo- u'.nak. Ezek a 
jelenségek rámutatnak ária, 
hogy a  társadalom egyik 
fontos, és több figyelmet ér�
demlő problémájával állunk 
szemben.

A múlt év végén a Mun�
kaügyi Minisztérium és a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsa útmutatót adott ki 
a vállalati rehabilitációs te�
vékeny* ég h atékon ysá ?á n a k 
fokozására. A posta rehabi�
litációs munkáját a jövő- ben', 
az útmutatóban foglaltaknak 
meg fa! élőén, kors zerűsí te ni 
kívánja. A fő cél az, hogy 
a rehabilitáció a dolgozónak 
ne csupán anyagi biztonsá�
got, hanem teljesebb értékű 
társadalmi beilleszkedést is 
jelentsen. A feladatokban 
összefonódnak az egészség-  
ügyi. a szociális és a mun�
kaerő- gazdálkodási szem�
pontok is.

A postánál jelenleg tíz 
igazgatóságnál, emellett még 
további 12 középfokú posta-  
szervnél működik rehabili�
tációs bizottság, attól füg�
gően1, hogy van- e a posta-  
Ezervr.iál üzemorvos vagy 
nincs, két vagy három tag�
gal. Mint ismeretes, a bi�
zottságoknak az a feladatuk,

hogy a dolgozó, vagy a pos�
taszerv kezdeményezése
alapján javaslatot tegyenek 
a szerv vezetőjének a reha�
bilitációs intézkedések meg�
tételére. Tevékenységük kö�
rébe tartozik még az is, 
hogy a csökkent munkaké�
pességű dolgozok racionális 
foglalkoztatását biztosító 
munkakörökre javaslatot te�
gyenek, illetve az így össze�
állított jegyzéket évenként 
felülvizsgálják. Az már a 
postaszervek kötelessége, 
hogy a felülvizsgált jegyzé�
ket minden évben január
31- ig az ü’etókes tanács 
szakigazgatási szervének 
megküldjék.

A munkaköri jegyzék ösz-  
szeállítása igen fontos tevé�
kenység a rehabilitációs 
munkában1, de ez csak a ki�
indulási pont. Az érdemi 
feladat ott kezdődik, hosv 
a munkaképesség- csökkenést 
m egál l'apí tó orvosszakértői 
bizottság véleménye alapján 
megfelelő munkakört java�
solnak az érdekelt dolgozó 
számára. A munkaköri jegy�
zékeknek általános hibájuk, 
hogy csak kisegítő jellegű 
munkaköröket (pl. liftkeze�
lő, portás, éjjeliőr) tartal�
maznak, de helytelen az a 
felfogás is, hogy csökkent 
munkaképességű dolgozót 
csak a jegyzékben szereplő 
munkakörben lehet alkal�
mazni. Éppen az a cél. hogy 
a munkaerő- gazdálkodási 
szempontokat és a dolgozó 
egészségi állapotát is figye�
lembe véve olyan munka�
kört javasoljanak számára, 
amelyet hiány faiamul el tud 
látni.

Természetesen ennek nin�
csenek meg mindig a felté�
telei, ezért több gondot kell 
fordítani az átképzésre és a 
szakképzésre is, s ehhez 
igénybe kell venni a rende�
letben rögzített pénzügyi 
kedvezményeket. A betaní�
tás és a szakképzés időtar�
tama alatt fokozottabban kell 
élni a keresetkiegészítés lehe�
tőségével. A keresetkiegészí�
tés mértéke a korábbi mun�

kakörökben' elért átlagkere�
set 80’százalékáig terjedhet; 
ezzel a dolgozó áthidalhat�
ja az átmeneti állapotból 
adódó anyagi nehézségeit.

Ahhoz, hogy a foglalkozá�
si rehabilitáció korszerűbbé 
és hatékonyabbá vállhasson, 
több intézkedésre van szük�
ség. így például a nyilván�
tartási rendszer is korsze�
rűsítésre szorul. Ezért fel�
tétlenül bővíteni kell a bel�
ső és a külső információt. 
Nagyobb gondot kell fordí�
tani a munka-  és egészség-  
védelem keretein , belül a

műnk a ké pesság- csökikenést 
okozó tényezők megszünte�
tésére. Az ezzel kapcsolatos 
feladatokat a munkavédelmi 
és szociálpolitikai tervekben1 
kell meghatározni.

A megelőzésre irányuló 
átfogó intézkedések megté-

Kondoros postahivatal dol�
gozói és velük együtt a nagy�
község lakói május elsején 
nemcsak a munkásosztály 
nagy nemzetközi ünnejét kö�
szöntötték. hanem megható 
kis ünnepség keretében emlé�
keztek meg a kondoros! pos�
tahivatal 100 éves fennállásá�
ról.

Az évforduló tiszteletére a 
Szegedi Postaigazgatóság,
Kondoros postahivatal, vala�
mint a kondorosi bélyeggyűj�
tő kör postatörténeti kiállítást 
rendezett az úttörőházzá ala�
kított és felújított öreg posta�
épület falai között.

A kiállítást dr. Hódi István, 
a Szegedi Postaigazgatóság 
igazgatóhelyettese nyitotta 
meg. Idézte a Postai Rende�
letek, Tára 1878. évi 15. szá�
mát, mely a hivatal létesíté�
séről szóló határozatát a kö�
vetkező szöveggel adta k i: 
„Kondoros a postahivatal ne�
ve, Békés megyében fekszik. 
Kondorostól Csorvásra kocsi�
posta közlekedik küldemé�
nyek továbbítása céljából. 
Kondoros postahivatal forga-

telénál, valamint az érdemi 
rehabilitációs munkában el�
engedhetetlen és nélkülöz�
hetetlen1 az üzemorvos ta�
pasztalata, véleménye és ja�
vaslata. Ezért, ahol az üzem�
orvos tevékenykedik, feltét�
lenül igényelni kell a segít�
ségét, és a bizottságban va�
ló cselekvő közreműködését. 
Az üzemorvos javaslatára 
kell támaszkodni abban is, 
hogy a csökkent munkaké�
pességű dolgozó — egészsé�
gén ele további veszélyezte�
tése nélkül — teljes értékű 
munkára alkalmas legyen. A 
szakszervezeti szervek ped'g 
segítsék és ellenőrizzék a 
rehabilitáció folyamatát, és 
biztosítsák a megváltozott 
munkaiképességű dolgozók 
érdekeinek védelmét.

Németh Istvánná

lomköre Kondoros és Gáspír- 
telki falvakra terjed ki.”

A posta 1878. május 1- én 
történő megnyitását az akkor 
felfektetett és eddig érvény�
ben levő első, ez ideig egyet�
len szemlekönyv is igazolja, 
amelynek alapján végigkísér�
hető a postahivatal múltja.

Az ünnepség befejezéseként 
a helyi Zrínyi Ilona úttörő-  
csapat adott műsort, majd a 
résztvevők közösen megtekin�
tették a kiállítást.

Kondoros postahivatal dol�
gozóinak még egy program�
juk volt. Ezen a napon érté�
kekéit az 1977. évi munkaver-  
seny- mozgalomban való rész�
vételüket, melynek alapján a 
hivatal megkapta az igazgató�
ság és az iszt. dicsérő okleve�
lét, valamint a hivatalnál mű�
ködő mindkét szocialista bri�
gád az ezüst fokozatot.

Oláh Péter hivatalvezető 
ígéretet tett arra, hogy a 100 
éves múlt és a mai jelen 
alapján a jövőben is azon 
munkálkodnak, hogy felada�
taikat a lehető legjobban tel�
jesítsék.

Kovács Katalin

Szocialista brigádok figyelmébe!
A szentendrei SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÜZEUM a szo�

cialista brigádoknak figyelmébe ajánlja gyűjteményét, amely�
ben a múzeumlátogató közönség elé tárja a magyar népi épí�
tészet és lakáskultúra hagyományos formáit, a 18—19. századi 9 
falusi és mezővárosi anyagi műveltséget. Hazánk 10 tájegysé�
gének építményeit és berendezéseit épületcsoportonként mu�
tatja be. Az egyes épületcsoportok bemutatásánál figyeleníbe 
veszi a tájak egymástól eltérő településviszonyait, építészeti és 
lakáskultúráját, társadalom-  és gazdaságtörténeti viszonyait.

A múzeum április 1. és október 31. között — hétfő kivéte�
lével — naponta 9- től 17 óráig látogatható. A pénztár belépő�
jegyet 16 óráig ad ki. A belépőjegy ára személyenként 2 forint, 
diákoknak és a Magyar Néphadsereg tagjainak a látogatás 
díjtalan. A berendezett helyiségekbe belépni és ott fényképez�
ni tilos. A múzeum Budapestről a Batthyány tértől Szentend�
réig HÉV- vel, onnan a Volán 10.05. 12.45 és 15.05 órakor induló 
autóbuszaival közelíthető meg. Gyalog az út egy órát vesz 
igénybe. Gépkocsival Budapestről a 11. sz. közúton Szentendré�
ig. majd onnan a Szabadságforrás úton lehet megközelíteni. 
Előre bejelentett csoportoknak a múzeum vezetést szervez.

100 éves Kondoros postahivatal

A budapesti postaszervek gépjármű-ellátottsága, a kocsik kihasználtsága
-  ahogy a Posta Központi Járműtelep látja

A Postás Dolgozó márciusi 
számában feltett kérdésekre 
adott válaszok három posta�
szervnek — illetve hivatalai�
nak, üzemeinek — vélemé�
nyét rögzítik. A véleményeik 
igazgatóságon bélüli külön�
bözősége, eltérő volta is jel�
zi. hogy a Járműtelepnek mi�
lyen sokrétű — a postai fel�
adatok jellegéhez igazodó — 
igényt kell kielégítenie. Eh�
hez rendelkeznie kell. a meg�
felelő gépjárművekkel, iga�
zodnia kell a megszokottól 
elitérő szolgálati rendhez, a 
gépjárművezetőknek pedig 
speciális ismeretekkel és kü�
lönleges engedélyekkel kell 
rendelkezniük.

Nem csekély azonban a kü�
lönböző törvények, szabályok, 
utasítások száma, amelyek a 
gépjármüvet üzemeltetőre, a 
gépkocsivezetőt foglalkozta�
tóra vonatkoznak. Ide tartoz�
nak a pénzügyi és gazdálko�
dási lehetőségek, megkötött�
ségek is. A gépkocsik üzem-  
képessége, az adott szolgálat 
maradéktalan ellátása sok 
mindent feltételez. Szükség 
van például:

— kellő számú, gyakorlat�
tal és postai szakismerettel 
rendelkező gépkocsivezetőre;

— szakképzett javító, kar�
bantartó szakemberekre;

— megbízható alkatrészel�
látásra;1

— megfelelő szintű szerve�
zettségre;

— irányítók és végrehajtók 
egymást segítő jó együttmű�
ködésére.

Ez utóbbi feltételre utalva 
meg szeretném jegyezni, 
hogy nemigen panaszkodha�
tunk. Gondoljunk csak a gép�
kocsivezetők bérezéséhez ka�
pott anyagi támogatásra, új 
gépkocsik beszerzésére, kor�
szerű telephelyek építésére. 
A gondoskodás, egyáltalán a

munkakapcsolatok jó irányú 
változása .természetesen min�
ket is lelkiismeretes muiníkára 
kötelez. Ügy vélem, ezt mun�
katársaim nevében is kije�
lenthetem, hisz a munkánkat 
megítélő nyi la .utoza tokból
úgy érzem, igénybevevőink 
jelenleg kedvezőbben ítélik 
meg szolgáltatásainkat, mint 
néhány évvel ezelőtt.

Ezek után a cikkben fel�
merült, az üzemünk működé�
si körét érintő észrevételek-  B 
re válaszolok és a tett intéz�
kedéseket ismertetem.

Gépjármű- ellátottság,
típusösszetétel

Gépjárműfejlesztési igény 
és tipusösszetétel véna okozá�
sában a postaszarvek elkép�
zelése nem mindig találkozik 
a Magyar Posta lehetőségei�
vel. A gépjárműíejiesztés 
mértekét, ezen belül a típus-  
összetételt, a fejlesztendő 
szolgálatok szamát — a ren�
delkezésre álló beruházási 
keretet, az élőmunikaigényt 
és a feladat fontosságát fi�
gyelembe véve — a Pokave�
zérigazgat óság határozza 
meg. Az üzem ettől eltérő 
fejlesztést létszám és eszköz 
hiányában végrehajtani nem 
tud, és ez nem is lenne cél�
szerű. A beszerzésnél — az 
a'katrószellátási gondok 
csökkentése végett — ügyel�
ni kell arra, nehogy a Posta 
által használt gépjárműtípu�
sok száma emelkedjék, de 
alkalmazkodni kell a beszer�
zési lehetőségekhez is. 
Moszkvics furgon gépkocsi 
helyett azért vásárolt a Pos�
ta IZS- típpsú _ gépkocsikat, 
mert a kereskedelem csak ezt 
tudta biztosítani. A konténer�
szállító járművek számát 
már ez év során is növeljük.

A pos.taszervak gépjármű-  
igénye a tárgyévben belül a 
feladat jellegétől függően a 
nagyságot, raksúlyt, a szállít�
ható személyek számát ille�
tően gyakran változik. Az 
üzem a javítás alatt álló gép�
kocsik számától és típusától 
függően 0—C százalékos tar�
talékállománnyal rendelke�
zik. Ilyen csekély tartalékkal 
a változó igényeket kielégíte�
ni nem lehet, figyelembe vé�
ve azt is, hogy a gépkocsik 
élettartama 8—10 év.

Az igényeik kielégítését, a 
kocsik gazdaságosabb kihasz�
nálását jobb szervezéssel az 
igénybevevők is elősegíthe�
tik. Több postaszerv decent�
ralizálta a gépkocsikkal való 
gazdálkodást, aminek hatásá�
ra egyik osztály, vagy egység 
kocsija áll, a másik egység 
pedig a rendelkezésre álló 
eszközökkel a feladatát nem 
tudja ellátni.

A gépkocsik 
műszaki állapota

A gépkocsik műszaki álla�
potára tett észrevételei- : álta�
lános jellegűek. Egy 6—3
éves gépkocsinál gyakoribb a 
meghibásodás, mint egy új 
néhány éves járműnél. Alig 
van meghibásodás az állandó 
gépjárműveméivel közlekedő 
gépkocsiknál, szemben azok�
kal, amelyeket több személy
— esetenként naponta más
— vezet. Azt azonban nem 
mondhatjuk ki, hogy e gép�
kocsiknak nem megfelelő a 
műszaki állapotuk. Ennek el�
lenére több esetben merült 
fel jogos észrevétel. Ez több 
okra vezethető vissza.

Jelenleg 387 szolgálatot tel�
jesítünk nem hivatásos gép�
kocsivezetővel. Ök elsősorban 
szakmai tevékenységükért

felelősek, ezért kevesebb gon�
dot fordítanak a gépkocsik 
napi karbantartására. Sok�
szor még az észlelt hibák ja�
vítását is csak akkor kérik, 
amikor a jármű üzemképte�
lenné vált.

Egyes esetekben a gépko�
csik javításának színvonala 
sári kielégítő. Az ilyen jelle�
gű észrevételek számának 
csökkentésére tervezzük, 
hogy 1978 második félévétől 
emeljük a megelőző karban�
tartás színvonalát, a javítá�
sok megfelelő minőségét mű�
szeres diagnosztikai rend�
szerrel ellenőrizzük.

A gépkocsik fűtésével kap�
csolatos észrevétel jogos. Ez 
az atkatrésze 1 látási nehézsé�
geinkre vezethető vissza. Le�
hetőségeink halárán belül in�
tézkedéseket teszünk — még 
idejében, az újabb tél beáll�
ta előtt — a gépkocsik fűté�
sének rendbehozására.

Az IZS típusú gépkocsik�
nál a visszapillantó tükrök 
áthelyezése miatt szabadon 
maradt lyukak lezárására in�
tézkedés történt.

A gépkocsik műszaki álla�
potával kapcsolatban felme�
rült a gépkocsik erkölcsi ko�
pása. A Magyar Posta gép�
járművei néhánynak a kivé�
telével a megtett kilométe�
rekkel arányosan amortizá�
lódnak. A nem hivatásos ve�
zetőknél a gépjármű elsősor�
ban munkaeszköz, ezért napi 
kilométerteljesítménye ala�
csony. A napi 30—50 km 
megtétele nem biztosítja a 
160 000—180 000 kilométeres 
futási norma elérését. Ezért 
több esetben kezdeményez�
tük az alacsony kilométer�
teljesítményű szolgálatoknál 
az időarányos amortizációra 
történő áttérést.

A Budapesti Hírlapterjesz�
tő Üzem és a Járműtelep 
kapcsolata az utóbbi időben 
javult. A hírlapszúllítást a 
Járműtelep kiemelt feladat�
ként kezeli, pl. bérintézkedé�
sekkel, még a többi .terület 
rovására is. Ennek eredmé�
nyeként az első negyedév so�
rán a la nem állított kocsik 
száma minimálisra csökkent 
(11 eset). A jó együttműkö�
dést elősegíti a közelmúltban 
magkötött szocialista együtt�
működési szerződésünk.

A hlrlapszállitásért érzett 
felelősség kérdésében a véle�
ményünk nem egyezik meg. 
Ezt bizonyítja a gyorshajtá�
sért megbüntetett gépjármű�
vezetők magas száma. A lap 
késve jelenik meg, a késést 
a gépjárművezetővel kíván�
ják - behozatni. Ennek követ�
kezménye a gyorshaj tás és a 
gépkocsik túlterheltsége. Az 
idős gépkocsi- vezető a bünte�
téstől félve és a gépkocsi 
megóvása végett ezt megta�
gadja, a fiatal, gyakorlatlan 
megteszi. Bekövetkezik az 
ütközés és üzem , közbeni 
meghibásodás. A mi vélemé�
nyünk is az, hogy fontos ja 
hírlap terjesztése, de nem 
ilyen áron.

A gépkocsivezetőink maga�
tartásával, munkafegyelmé�
vel kapcsolatos észrevétele�
ket minden esetben megvizs�
gáljuk és a fokozatosság el�
vét követve, az esetek súlyát 
figyelembe véve, felelősségre 
vonjuk őket. örülnénk, ha a 
postaszervek a mi jelzé�
seink alapján hasonló szigor�
ral járnának el.

Helyénvalónak ítéljük a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóságnak a tájékoztatásra vo�
natkozó észrevételét. Ezért a 
forgalomirányítóknak kötele-

szotgálattal rendelkező po«-  
tasterveket munkakezdéskor 
tájékoztassák. Ennek végre�
hajtását szigorúan ellenőriz�
ni fogjuk. ,

A tett intézkedések ered�
ményeként 1978. I. negyed�
évében a szerződésekben 1118 
alkalomra lekötött gépkocsik�
nak mindössze 0,92 százalé�
kát nem tudtuk kiállítani, a 
bázisidőszak 1,84 • százaléká�
val szemben. Tudjuk azon�
ban, hogy ez az alig 1 száza�
lékos kiesés, vagy az üzem 
közben beálló hiba is nagy 
gondot okoz a posta- szervek�
nél.

Igénybevevőinktől viszont 
azt kérem hogy a rendelke�
zésükre álló gépkocsiparkot 
gazdaságosabban használják 
ki, hogy csökkenjen a reggel 
7 órára kiállított, de 16 óra 
előtt már a telepre visszaér�
kező, hivatásos gépkocsi veze�
tőkkel ellátott kocsik száma. 
A rakodómunkás- hiányt ne 
újabb gépkocsi beállításával 
kíséreljék meg ellensúlyozni. 
Jogosan merül fel az az ész-  
revélcj a jármű- telepi gépko�
csivezetők részéről, hogy 
szükséges- e az olyan szállító-  
eszköz, amellyel napi hétórás 
fuvarfeladatot sem tudnak 
biztosítani.

A Magyar Posta szállítási 
feladatainak ellátása mellett 
minden postaszervnek töre�
kednie kell arra. hogy a je�
lentős értékű gépjárműpar�
kot hatékonyabban használja 
ki.* Ezt a célt szolgálja rész�
ben az 1978. január 1- én 
életbe léptetett felemelt szál�
lítási tarifa is, és a gondolat-  
ébresztőnek szánt és ennek 
irányában ható intézkedést 
szorgalmazó írás szakszerve�
tünk lapjában.

zove tettük, hogy az ügyeleti Hegedűs István
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Postarablás Pallagon
19*8 március 29- én, késő éjszaka rádióértesítést kaptak 

a  Debreceni Rendőrkapitányság URH- s járőrkocsijai: Isme�
retlen tettes betört Debrecen 13. postahivatalba, felfeszítette 
a vaskazettát, majd annak tartalmával elmenekült. A Sza�
badság útján cirkáló XJRH- s kocsi a hír vétele után megfor�
dult, és elindult a pallagi elágazás irányába. A benne ülő 
rendőrök rövid időn belül megpillantottak egy magányos 
alakot az úton. Az is észrevette őket, és futni kezdett az 
erdő felé. Többszöri felszólítás után sem állt meg. Az éj�
szakai hajsza egy riasztólövés eldörrenésével végződött. A 
postarabló a főidre vetette magát, s várta, amíg megbilin�
cselik . . .

A palliagi posfalhivafel 
Hebneeen peremkerületében, 
egy kisebb fajta épület�
tömbben van. Jobb oldali 
szomszédja egy orvosi ren�
delő. a bal oldali ,pedig egy 
fodrászüzilet. A környék 
gyér közvilágítása és elha-  
gyatottsága adta az ötletet 
1—3 terepszemle után Gyü- 
7 yei Zoltán hencidai lakos�
nak, hogy betörjön a posta-  
é- kilétbe.

Ottjártarokor mesterembe�
rek szorgoskodtak az alig 
20—25 inégvzétmétemyi hi�
vatalban. Néhány — a biz�
tonsági előírásokban rögzí�
tett követelményt igyekez�
tek pótolni. Itt már egy 
újabb kísérlet esetén' nehe�
zebb dolga lenne a betörő�
nek. De vajon a többi pe�
remkerületi kisihivatalban is 
hasonló nehézségek riaszta�
nák el a vállalkozó kedvét?

Az egyszemélyes hivatal 
vezetőnőjét, Jakab Lajosvét 
kérdeztem arról, mi is tör�
tént 1978. március 29- én éj�
szaka a hivataliban? Hogyan 
jutott a tettes a helyiségbe, 
és meddig tartózkodott ott?

— A rabló elfűrészelte a 
lakatot, és eltávolította a 
keresztvas pántot. Felfeszí-  
tette a külső, majd a belső 
ajtó zárját, íev jutott be a 
felvételi terembe. Innen 
már könnyen haladt tovább. 
Csak a csórn a «felvevő abla�
kot kellett felhúznia, ame�
lyen rossz volt a zár. és 
már bent is volt az iroda-  
helyiségben. Ezután becsuk�
ta az elsötétítő »palettát,

villanyt gyújtott, és kirakta 
a magával hozott szerszá�
mokat. Csavarhúzóval kezd�
te feszegetni a páncélkazet�
tá t . . .  Erre a zajra figyelit 
fel a szomszédba alvó Tóth 
Lászlóné. Óvatosan kijött a 
lakásból. . .  a  posta ablaká�

totta a »palettát, szétnézett, 
majd kilépett a posta épü�
letéből. Talán nehéznek 
érezte a csomagját, vagy a 
postazsák áruló jelzésétől 
félt? Mindenesetre az ajtó�
ból még visszadobta a két 
tele zsákot a felvételi terem 
padlójára. Becsukta a külső 
ajtót, visszarakta a kereszt�
vasat és elindult a 4- es fő�
út felé.

— Mi történt távozása 
után?

— Tótih Lászlóné, miután' 
megfigyelte a rabló külsejét 
és az útvonalat, amelyen el�
indult, átment a közelben 
lakó önkéntes rendőrhöz.

lettek vissza a pos�
tához, s miután 
meggyőződtek a 
rablás tényéről, a 
posta előtti nyil�
vános állomásiról 
felhívták a rend�
őrség központi 
ügyeletét, majd a 
helyszínt bizto�
sították, amíg a 

szemlebizottság 
megérkezett. . .

Tíz perccel ké�
sőbb lövés dör-  
reet az éjszaka 
csendjében, majd 
a 431- es URH- s 
kocsi parancsno�
ka rádión értesí�
tette a központi 
ügyeletét arról, 
hogy a személyle-  
írás alapján me�
nekülés közben 
elfogták a bűn-  

cseieicmennyel erősen gya�
núsított Gyügyei Zoltánt, s 
a nála levő sportszatyorbain 
megtalálták a posta pénzét.

A postrablóknak ma már 
nincs sok esélyük, nem�
igen tudnak az igazságszol�
gáltatás elől elmenekülni. 
Előbb vagy utóbb mindegyi�
kük megkapja méltó bünte�
tését

Farkas János

hoz lopakodott. Erősen fi�
gyelt a bentról kiszűrődő 
za jra . . .

Gyügyei Zolién nagy ügy-  
gyel- bajjal kinyitotta a pán-  
céliádát, kiszedte belőle a 
több mint 13 ezer forintnyi 
papírpénzt és két pénzes�
zsákot. A zsákokban 2 fo�
rintosok voltak. Becsoma�
golt a sporttáskájában, el�
oltotta a villanyt, szétmyi-

A szabályzatoknak megfelelt...
A színhely az egyik vidéki 

postahivatal felvételi ter�
me, úgy déli 12 óra tájban. 
Forgalom jóformán semmi, 
mindössze egy- két ember 
ténfereg a helyiségben.

Idős, inkább a nyolcvan�
hoz, mint. a hetvenhez közel�
álló néni nyomakodik befe�
lé a forgóajtón, nagy igye�
kezetében rá is nyomja az 
ajtó másik szárnyát a vele 
párhuzamosan kifelé tartó 
férfi sarkára. Ráncoktól sű�
rűn barázdált arcán látszik, 
hogy valami nagy öröm fűti. 
Szapora léptekkel tipeg az 
egyik felvevőablaíkhoz, amely 
előtt egyetlen várakozó sincs.

— Aranyoskám,! — szól 
lelkendezve az ablak mögött 
ülő csinos, fiatal szaiktársnő-  
höz. — Aranyoskám! Szeret�
nék egy sürgönyt küldeni a 
lányoméknak. De tudja, 
olyat, amelyiken valami na�
gyon szép virág van. M ert. . .
— hajol közelebb bizalmasan
— tudja kedveském, most 
kaptam a vömtől sürgönyt, 
hogy fiú . . .

— DT 31 jó lesz? — vág 
közbe unott arccal a kis 
szaiktársnő.

— Persze, hogyne! — bólo�
gat buzgón és zavartan a 
nénike, és látszik rajta, fo�
galma sincs, mi az ördög is 
lehet az a „détéharmincegy”. 
De hát nem meri felesleges 
kérdezősködésével zavarni 
ezt a szép kisasszonykát, még 
utóbb meg talál haragud�
n i . . .  Így hát zavarát és „tu�
datlanságát” palástolandó, 
folytatja az imént megkez�
dett információközlést:

— A vöm azt sürgönyözte, 
hogv megszületett az ötödik 
unokám, és fiú lett! — vágja 
ki diadalmasan és várako�
zóan néz a kisasszonyra, va�
jon mit szól a páratlan ese�
ményhez.

— Itt a blanketta — tolja 
eléje ez a táviratlapot, majd 
az időközben a néni mögé lé�
pett következő félhez fordul.

A kis öregasszony arcán 
mélységes csalódottság tük�
röződik: hát létezik az, hogy 
egy ilyen csodálatos eset bár�
kit is — és főként egy ilven 
csinos lányt (vagy talán mát

asszonyka is!) — hidegen 
hagyjon?! Értetlenül, fejét 
csóválva húzódik félre egy 
asztalhoz, hogy megírja a 
szívéből jövő, boldog gratu�
lációt. Igen ám, de nemigen 
boldogul, s ráadásul egyre az 
a fránya „détéharmincegy” 
motoszkál a fejében. Tanács�
talanul forgatja a  kapott .pa�
pírlapot a kezében, a felve�
vőhöz nem mer fordulni, hát�
ha megszégyeníti. Szerencsé�
je van, egy fiatalember meg�
szánja, melléje telepszik és 
rövid, halk pusmogások után 
elkészül a gratuláció. Izga�
tottan tipeg vissza a felvevő�
ablakhoz, amely előtt megint 
nincs várakozó. Benyújtja a 
táviratot, s a kezelő megkez�
di a felülvizsgálást, díjszá�
mítást stb. Ám a nénikében
— úgy látszik — még nem 
csökkent az örömhír okozta 
túlfűtöttség. így hát kényte�
len ismét kinyitni a biztosí�
tószelepet:

— Olyan boldog vagyok. 
Tessék elképzelni, négy lány 
után végre valahára kisfiú, 
már nem is mertük remélni. 
Mondta is a vöm a lányom�
nak, hogy. . .

— Tizenhat forintot fizet
— hangzik hűvösen az ab�
lak mögül, s a túlboldog 
nagymamában végleg meg�
reked az immáron harmad�
szor kezdett közölnivaló.

— Köszönöm szépen — 
motyogja, bár nyilván maga 
sem (és a • szemtanú sem) 
tudja, mit is köszönt meg. 
A „szíves”, az „előzékeny”, 
a „kedves”, a „segítőkész” 
stb. magatartást- e, avagy 
éppenséggel azt, hogy a kö�
vetkező pillanatban (lehet, 
hogy az elmaradt „szívesen” 
válasz helyett?) surrog a be�
húzott tolóablak, esörrennek 
a zöld függöny karikái, s a 
négy kislány után most már 
egy fiúunokával is megaján�
dékozott ötszörös nagymama 
ott áll a becsukott, elfüg-  
gönyzött felvevőablak előtt, 
mit sem értve, jószándéká�
ban megbántva, örömét 
mással is megosztani vágyó 
közeledésében ridegen eluta�
sítva. Lassan megfordul és

tétova léptekkel, szinte szé�
gyenkezve húzódik ki azon 
az ajtón, amelyiken röviddel 
előbb olyan boldog örömmel 
törekedett befelé.

Tévedés ne essék: aki ezt 
a — némelyek előtt talán 
érzelgősnek tűnő, ám ennek 
ellenére is igaz — történet�
ként elmondta, távolról sem 
azon ütközött meg, hogy a 
kezelő nem állt le trafikál-  
ni a nénivel, nem beszélte 
meg vele töviről- hegyire az 
ötödik unoka világrajöttének 
körülményeit és nem volt 
kíváncsi arra sem, hogy mi 
is volt a mindeddig elége�
detlen vő véleménye a foly�
ton csak leányokat ajándé-  
kozgató feleséggel kapcsolat�
ban. Mindössze azt a módot, 
azt a rideg, elutasító „mikö-  
zömhozzá” magatartást fur�
csállotta, amellyel a kezelő 
mereven elhatárolta magát 
attól az embertől (végered�
ményben: ügyféltől), aki ba�
rátságosan, örömteli szívvel 
közeledett hozzá.

— Hiszen — volt az em�
lített szemtanú véleménye 
— nem dőlt volna össze a 
postahivatal, ha a kezelő 
legalább egy udvarias kis 
félmosollyal, egy kedves bó-  
lintással tudomásul vette 
volna a nagymama áradozá-  
sát, egy rövid „Gratulálok”-  
kal kifejezte volna együtt�
érzését azzal a nénivel, hi�
szen az egész idő alatt csu�
pán egyetlen másik felet 
kellet kiszolgálnia!

A felek, a szolgáltatásain�
kat igénybe vevő közönség 
igen hajlamos arra. hogy a 
tapasztalt magatartásformá�
kon keresztül nézze és ítél�
je meg a postát. Aki az ide�
ges, türelmetlen, fölényes 
vagy netán goromba modor 
miatt megbántottan, keserű 
szájízzel távozik a postahi�
vatalból, vagy teszi helyére 
a telefonkagylót, az sértő�
döttségében sokszor magát 
az egyébként talán kielégí�
tő, sőt jó szolgáltatást is 
mélyen aláértékeli.

Mányoki Endre
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Úttöröpostások Fejér megyében
A Postás Dolgozó ez év áp�

rilisi számában már hírt ad�
tunk arról, hogy Székesfe�
hérvár 2- es postahivatalá�
nak Május 1., November 7. 
és Vörösmarty szocialista 
brigádjába tömörült kézbe�
sítői a műit esztendőben 
kommunista szombatokon 
végzett munka ellenértékét a 
Fóti Gyermekváros úttörő�
postásainak ajánlották fel. A 
gyermekvárosiak meghatóan 
szép köszönőlevélben jelez�
ték. hogy az átutalt összegből 
autóbusz- kirándulást ter�
veznek Fejér megyébe, s en�
nek során felkeresik Székes-  
fehérvár 2. postahivatalt is, 
hogy megismerhessék a kis 
úttörőpostás gyerekek azokat 
az embereket, akik önzetlen 
adományukkal igyekeztek 
őket megörvendeztetni.

Ennek a mindkét részről 
várt találkozónak május 
26- a volt az időpontja. Ki�
vételesen szép, derült idő 
várta a reggel 9 órára dr. 
Asztalos Ferencnének, az út�
törő- postahivatal vezetőjének 
a gyerekek Saci nénijének 
felügyeletével autóbuszon ér�
kező gyerekeket.

A hivatal kicsinosított elő�
adótermében a 22 kis úttörő�
postást és kísérőiket, Fodor 
Sándor, Tóth János és Lajkó 
László, a három szocialista 
brigád vezetője, valamint 
Lencsés György, a hivatal 
szb- titkára és a gazdasági 
vezetők fogadták.

Meghatódtunk, amikor a 
postás egyenruhába öltözött 
úttörők elénk álltak és hálás 
szavakkal megköszönték a

szocialista brigádoktól ka�
pott támogatást. Azok a ked�
ves ajándékok, amelyeket ott 
tőlük átvettünk, mindig em�
lékeztetni fognak erre a ta�
lálkozóra.

Az szb vendéglátása köz�
ben rövid ismertetőt hallhat�
tak a gyerekek Alba Regia 
történelmi múltjáról, jelené�
ről és további fejlődéséről. 
Ezután üzemlátogatás követ�
kezett. Bemutattuk a gyere�
keknek postahivatalunkat, 
beszéltünk a munkánkról és 
a jövőről, a majdani automa�
tizálásról. Azután: irány a 
város! Arra sajnos nem volt 
idő,, hogy a városmag törté�
nelmi és műemléki neveze�
tességeit végigjárjuk, így 
közkívánatra a Bory- várat és 
a monumentális millenniu�
mi- emlékművet tekintettük 
meg.

A Bory- vár tornyából a 
gyerekek szeme elé tárult az 
erőteljesen fejlődő nagyvá�
ros, számos ipari létesítmé�
nyével, épület- rengetegével, s 
a távolban kirajzolódtak a 
Bakony, a Vértes és a Ve�
lencei hegység körvonalai.

Az idő sürgetett, így hát 
délidőben indulnunk kellett 
tovább. Irány Dunaújváro�
son keresztül Kulcs. Az 
újabb 50 km- es út is bővel�
kedett látnivalókban, és mi 
igyekeztünk minél többet 
elmondani a gyerekeknek Fe�
jér megyének e területéről is.

Az előzetes megbeszélésnek 
megfelelően, pontosan 14 
órára érkeztünk a kulcsi 
postás üdülő elé. Az üdülő�
ben Káman Gyula, a Buda�

pest vidéki Postaigazgatóság 
gazdasági igazgatóhelyettese 
és Mundruczó Kornél, az 
igazgatóság üzemszervezési 
osztályának vezetője fogadta 
az érkezőket. Egyébként hadd 
említsük meg, hogy az üzem�
szervezési osztályon működő 
szocialista brigád rendszere�
sen patronálja a gyermekvá�
rosi úttörőpostásokat. Ebéd 
után kivételesen nem volt 
csendes pihenő, a gyerekek 
önfeledt hancúrozásba kezd�
tek, egy részük a Duna part�
jára szaladt le, mások az 
üdülő udvarán focicsatát vív�
tak.

Az idő gyorsan telt, s a 
gyerekek nehéz szívvel hagy�
ták abba a játékot, de indul�
nunk kellett visszafelé. A jó 
kedv azért nem hagyta el 
őket, mert vidám nótázással 
telt el az út. A gyerekek 
napját maradéktalanul az 
tette boldoggá, hogy enge�
délyt kaptak egy jó angol 
film megtekintésére a tv- ben. 
Mi azzal búcsúztunk a gye�
rekektől, hogy szíves meg�
hívásuknak mielőbb eleget 
teszünk, ugyanakkor a nyár 
végén ismét örömmel látjuk 
őket nálunk.

A személyes élményen fe�
lül, mi, felnőttek, mindany-  
nyian érezhettük, hogy a tár. 
sadalmi gondoskodás mellett 
micsoda óriási jelentősége 
van az emberközelségnek, s 
annak, hogy gyermekeknek 
örömet szerezni a legnagy�
szerűbb dolog. Ez volt a ml 
gyermeknapi előzetesünk, s 
jó, hogy egy napra magunk 
is gyerekek lehettünk.

Cser János

H Í R E K
h í r l a p t á r o l ó  l á d á �

k a t  kilenc körzetben helyez�
tek ki Kisvárdán a postások 
munkájának megkönnyítésére. 
A ládák „kiszolgálására” egy 
kombi típusú gépkocsit is 
üzembe helyeztek. Májustól 
íev felére csökkent a kézbesí�
tők táskájának súlya. Nyír�
egyháza után Kisvárdán vezet�
ték be másodikként a hírlap�
tároló ládák használatát Sza-  
bolcs- Szatmár megyében.

FORGALMI POSTAHIVA�
TALOK KISZ-ALAP SZERVE�
ZETE néven május közepén 
Budapest 70, Budapest 72 és 
Budapest 78 postahivatal 
KISZ- szervezetéből közös 
alapszerv alakult. Az egysége�
sítés ötlete már 1975- ben szü�
letett. Példa is volt, csak kö�
vetni kellett, ugyanis 1975 ja�
nuárjában a három hivatal 
pártszervezete közös vezetősé�

get választott, és azóta egysé�
ges irányítás alatt tevékeny�
kedik.

Az újonnan alakult KISZ-  
bizottságnak kilenc vezetőségi 
tagja van, mindhárom hiva�
talból három- három tagot vá�
lasztottak. A titkári teendőket 
Apostol János, Budapest 78 
postahivatal dolgozója látja el.

A BELVÁROS távbeszélő-  
központ fennállásának 50. év�
fordulójáról ünnepi brigádér�
tekezleten emlékezett meg a 
Belváros Távbeszélő Üzem 
Betulander aranykoszorús szo�
cialista brigádja. Az ünnepi 
ülésre meghívták a veterán 
belvárosi dolgozókat. A Posta�
vezérigazgatóság részéröl Oro- 
va József szakosztályvezető 
táviratban üdvözölte a jubi�
leumi brigád értekezletet.

Molnár György brigádvezető 
elérzékenyülten méltatta az 
elődök munkáját, akik hosszú 
időn keresztül üzemeltették a 
központ berendezéseit, a há�
ború pusztításai után pedig a

romokból építették újjá. Ez�
után a Betulander brigád tisz�
teletbeli tagjaivá fogadta őszü�
lő kollégáit. Megérdemlik, 
hogy név szerint említsük őket: 
Bánhidi Imre, Polányi Béla, 
Polner László, Solti József, 
Stefanik Pál és Tóth József.

Az összejövetel résztvevői 
megilletődve vettek búcsút a 
bontás alatt álló 7A—1- es köz�
ponttól, amellyel egy korszak 
zárult le a posta történetében.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN 
épült a zirci postásüdülő. Té�
len. öt hónapon át. Kacsala 
Istvánná vezetésével 24 asz-  
szony golyóstollakat szerelt itt 
össze, május közepétől azon�
ban üdülő postásokat fogad. 
Rövidesen felépítik az új fahá�
zakat, s akkor az eddigi har�
minccal szemben már száz 
.személyt tud ellátni. Az új fa�
házakban megoldják a há�
romgyerekes családok üdülte�
tését komfortos körülmények 
között. Bővült az üdülő terü�
lete is, mintegy két hektárral.

Az úrféle azt mondja, hogy 
levelez egymással. A paraszti 
ember azt mondja, hogy le�
velezi egymást. Möglevelezi. 
A tény az, hogy infarte-  
riszt titulál’ gefrájter Valentin 
Borsodi oda alá katonáskodik

B alm i Ida

az Artorácban, mint az illik 
is olyan legényhez, aki, mi�
után a király fegyverét idegen 
népek előtt éveken át viselte, 
majd hazajövetele után a 
tisztes csikósi foglalkozásban 
rendes, egy helyen lakó, adó�

fizető polgárrá akar válni. 
Mert bármit beszéljünk, szol�
gálni kell a királyt, mert ez 
így van a szabályban. A sza�
bály nagy úr.

Ki csinálja a szabályt? Az 
ördög tudja. Van, termett, 
mint a subagallér. De súlyo�
sabb, mint a subagallér. Nincs 
mást mit tenni, mint, hogy 
tűrni kell a szabályt: az em�
ber palástúl ellene veti a tü�
relmet.

Infanteriszt titulár gefrájter 
Valentin Borsodi onnan oda 
alulról levelezni szokta az 
édesapját, bizonyos nevezetű 
idősb Borsodi Bálintot, ki is, 
mint ismeretes, számadó gu�
lyás idekint az alsó- tanyán, 
az átokházi pusztán, a Két 
Rózsák járásban. Így is szok�
ta a Bálint fiú címezni a le�
velet. nem pedig a tanyájuk�
ra. Ennek oka abban keresen�
dő, hogy a számadó felesége 
nem tud írást, ha a levél oda 
menne, nem tudná elolvasni. 
A gulyás pedig ritkán jár ha�
za.

A levél valósággal jön, mert 
egy ideig a postapatrul hozza 
gyalog, amígnem aztán vas�
utat ér. Ekkor már könnyeb�
ben utazik a levél. Előbb a 
bosnyák kisvasút hozza, Bród-  
ban átteszik a nagyyasútra és 
hát mi az egy olyan nagy 
vasútnak, egy ilyen kicsi le�
vél: könnyen hozza. Elhozza 
egészen Szegedig. Itt automo�
bilra ü< a levél, úgy jön be 
az állomásról a főpostára. Itt 
azután megint kocsira ül a 
levél, úgy megy ki az a lsó -  
tanyai postahivatalba. Itt 
azonban már nyeregbe ül, 
mint illik egy olyan levélhez, 
akinek az írója annak idején, 
majd Isten szent segítségével 
csikós akar lenni.

Böngészve, 
gyűjtögetve a pos�
tai témával fog�
lalkozó szépiro�
dalmi műveket, a 
dél- alföldi pusz�
tai élet egyik leg�
kiválóbb ismerő�
jének, Tömörkény 
Istvánnak Levél a 
pusztában című 
elbeszélése került 
a kezembe. A mű 
elolvasása ben�
nem, a postásban 
menten gondola�
tokat ébresztett: 
Hogyan is érkezik 
a levél a pusztá�
ba?

1971 őszétől, 
amióta Kunszent-  
miklós határában 
megindult a le�
vélszekrényes kül�
területi kézbesí�

tés, menetrendszerűen járó gépkocsi szállítja. Sőt, nemcsak a 
levelet, hanem a csomagot, pénzküldeményt és' hírlapot is, s 
helyben felveszi a támpontra vitt küldeményeket. S hogyan 
látta ezt még jó hatvan évvel korábban, 1912- ben Tömörkény? 
Hadd mondja el ő maga a fent említett novellából vett alábbi 
részletben!

R égi tö r tén e tek

Levél a p u sz táb an



Az alkalmi munkától 
a minisztériumig

Élete — történelemkönyv. 
Tükrözi a századelő óta el�
telt viharokat csakúgy, mint 
a békés évtizedek nyugalmas 
fordulatait. A ma 80 eszten�
dős. de szellemi frisseségben, 
aktivitásban a fiatalokkal is 
vetélkedő Skultéti Antal 
megért két világháborút, vi�
lágméretű gazdasági válságot, 
munkanélküliséget, de meg�
élte a felszabadulást, az újjá�
építést is.

190 - ben került a főváros�
ba, a! io.l a mai BHG kapita�
lista ílődjénél tanulta ki a 
hírad istechnikát, s az I. vi-  
lághá x>rú kitöréséig nem 
volt (ilyan munkásmegmoz�
dulás amelyben részt ne vett 
volna Visszatérve az olasz 
fronti ól, a gyár régi alkalma�
zottja cént szerelte 1919- ben 
az István kórház távbeszélő-  
központját. Nem sokáig. 
Műnk ásmozgalmi múltja 
miatt ugyanis a Tanácsköz�
társaság bukása után az eg�
ri vá ’ba internálták, ahon�
nan 1 árom év múltán kisza�
badul /a egyenesen „fekete 
listán ” került. Két év mun-  
kanéUüliség után, részben a 
véletl >nnek, részben a pos�
tán e őzőleg végzett kitűnő 
műnk íjának köszönhetően a 
Teréz központba vették fel 
fávirc amunkásnak, vagyis — 
segédmunkásnak. Azonban 
az ott kapott 72 filléres óra�
bérre: keresett sovány ke�
nyér biztonságának sem 
örülhetett sokáig. 1931- ben 
válási tás elé állították: vagy 
továb) dolgozik 68 fillérért 
és esc pán három napot egy 
héten vagy veheti a kalap�
ját. És az akkor már csalá�
dos ember mit tehetett volna 
egyeb >t, mint megalkudva a 
kénys ’erőséggel, maradt, s 
pótolr i igyekezvén a csepp�
nyi k íresetet, válogatás nél�
kül k íresett külön munkaal�
kalma t: cipelte mások cso�
magja t, hajnali 5 órától húz�
ta a jeget a Rákospatakról.

1931 - ben, a nagy iramban 
fejles: tett postának nagy 
szükségé volt jó szakembe�
rekre, ezért Skultéti Antalt

— aki az 1926- ban elkezdett 
automatizálási munkákban 
már nagy gyakorlatot szer�
zett — műszerész- továbbkép�
ző tanfolyamra küldte. Ezt 
követően, 17 éven keresztül, 
a legnehezebb postai fizikai 
munkától a legigényesebb 
szerelési feladatokig min�
dent csinált: részt vett Új�
pest, Rákospalota, Rákos�
szentmihály, Mátyásföld au�
tomatizálásában; volt kábel- , 
távbeszélő-  és hálózatszerelő, 
kerületi javítóműszerész, 
nagy központok karbantar�
tója, később Zuglóban ellen�
őrző főműszerész. És dolgo�
zott 1948- tól különböző veze�
tő posztokon az anyaghiva�
talban, a KPM- ben, a Posta-  
v ezér i g azgatósá gon.

1961- ben 63 évesen ment
nyugdíjba úgy, hogy szeren�
csétlen véletlenek folytán 
mind a 25, mind a 40 éves 
jubileumi jutalomból kima�
radt . . .  De Tóni bácsinak ez 
sem szegte kedvét: nyugdí�
jasként máig a Posta Köz�
ponti Hírlap Iroda Külföldi 
előfizetési osztályának ön�
álló számlázó ja. Ugyancsak 
16 éve lát el háromféle funk�
ciót is a szakszervezetben: 
vezetőségi tagja a nyugdíj,as-  
bizottságnak, patronálja öt 
fővárosi kerület postás nyug�
díjasait, és részt vesz a segé�
lyezési bizottság teendőiben 
is.

Munkásmozgalmi múltját 
1912- től, párttagságát 1922-  
től igazolták. 1961- ben Szo�
cialista Munkáért, 1967- ben 
Szocialista Hazáért Érdem�
renddel tüntették ki, szak-  
szervezeti munkájáért pedig 
tavaly kapott a SZOT- tól ok�
levelet. A II. kerületi Tanács�
nál összekötőként, továbbá a 
Hazafias Népfrontban tevé�
kenykedik.

— Hát ennyi volt az éle�
tem — fejezi be kis híján hét 
évtized távirati stílusban el�
beszélt történetét, megjegyez�
vén, hogy eddig végzett szak�
szervezeti feladatainak min�
den mozzanatát 16 éve rögzí�
ti rendszeresen naplójában.
— Hogy arányban áll- e az
elismerés a végzett munká�
val? Egy kommunistától 
ilyet sose kérdezzen!... A 
fontos az, hogy amiért hajdan 
küzdöttünk, megvalósulóban 
van. Embert faragtam lá�
nyomból, fiamból is, felesé�
gemmel elégedetten élünk 
budai házacskánkban. Mi 
másít kívánhat egy öregem�
ber az élettől? Csak egészsé�
get. Egészséget hogy min�
den áldott napra újabb fel�
adatot tűzhessen maga elé. 
Mert higgye el, ez tart fiata�
lon. — simon —

E g y  h i v a t a l
™  e g y  b r i g á d

A törtei postahivatal Pető�
fi szocialista brigádja május 
elsején — elmúlt évi jelentős 
munkaeredményóért — el�
nyerte az MSZMP KB jubi�
leumi oklevelét. Ebből az al�
kalomból látogattam meg 
őket. Hogyan is élnek, mi�
ként dolgoznak? Az 1962- ben 
alakult brigádról Tóth Lász�
lóval, az egyik alapító taggal, 
a jelenlegi brigádvezetővel 
beszélgetek.

— Először csak a hivatal 
kézbesítői voltak a brigád 
tagjai, néhány éve azonban a 
hivatal minden dolgozója be�
lépett a brigádba. Hivata�
lunknál jelenleg 6 kézbesítő 
dolgozik, s ezek közül négyen 
az alapító tagok közé tartoz�
nak: Mihály Péter, Pálfistyák 
István és Pálfistyák József 
valamint jómagam. Törtei 
6000 lakost számláló falu, s 
igen nagy a külterülete, sok 
a szétszórt tanya és major.

— Alapvető elvem az, 
hogy — s ezt a brigád tagjai�
nak is állandóan hangozta�
tom — a postát az emberen, 
a dolgozókon keresztül kell 
megszerettetni a közönséggel. 
Ez az alapelv vezérelt már 
1962 óta, amikor egész igaz�
gatóságunk területén még 
mindössze 20 brigád műkö�
dött. Az elmúlt évek során 
sorra teljesítettük vállalá�
sainkat, s végül a Kiváló Bri�
gád címet is elnyertük.

— A csepeliek versenyfel�
hívásához is az elsők között 
csatlakoztunk. A verseny so�
rán a vállalt 40 hírlapelőfi�
zetés helyett 94 új előfizetőt 
szerveztünk a községből. Az 
elmúlt évi hírlapárusítási 
tervünket pedig 5000 forint�
tal túlteljesítettük, összesen 
64 000 forint értékű lapot ad�
tunk el.

— Ügy vettem ki a beszél�
getésből, hogy nemcsak a 
kézbesítők tagjai a brigád�
nak. Hogyan mutatkozik meg 
ez a munkájukban?

— Brigádértekezleteinken 
mindig megtárgyaljuk a hi�
vatal előző havi tevékenysé�
gét. A felmerült gondokat 
rendszerint sikerült tisztáz�
nunk. Egyébként a brigád évi 
vállalását hónapokra bontot�
tuk, s így mindig tudjuk, mi�
kor mi a feladatunk.

— A brigád kézbesítő tag�
jai a reggeli és a délutáni 
órákban — nagyobb forga�
lom idején — rendszeresen 
segítenek a belső dolgozók�
nak a zárlatindításban, az 
anyagrendezésben, a levél-  
gyűjtésben. Sajnos, nálunk is 
e'ég sűrű a zárlatkésés, ami 
főleg a hírlapok miatt okoz 
gondot. Ezt a nehézséget úgy 
kíséreljük meg áthidalni,

De rém mindjárt ül nye�
regbe, nert az nem úgy van 
ám, ké ’em alássan. Az ilyen 
pusztas éli postahivatalok 
csak o yan félforma hivata�
lok. A Tavaié, hogy aki ott 
levelet ír, attól átvegye és az 
útjára küldje. De arra már 
nincsen neki embere, hogy 
ami létéi hozzá érkezik, azt a 
nagv nezőség szétszórt ta�
nyáiba ki is hordja. Némelyik 
tanya élnapi járóföldre van 
a hivataltól. így hát a leve�
lek válnak a jó szerencsére. 
Aki levelet vár elmegv a pos�
tához, s megkérdezi, hogy 
jött- e (evele? Vagy pedig a 
lovasrei időrök vasárnap dél�
előtt elviszik a levelet a ta�
nyai Dormérésekbe. tudván 
úgy körülbelül, hogy melyik 
terület melyik népe melyik 
csárdába jár.

Hát 1 izony, ilyen lassú oda�
kint a levél útja. A Borsodi 
számad inak küldött levélé 
még la ssúbb, mert az ilyen 
gulyásfi le embernek nincsen 
meghat irozott csárdája. Nem 
egyhely ;n van, ha a mező 
füvét föllegelte a jószág, 
odébb megy vele. S habár 
egy- egy gulya nyolcszáz da�
rab szokott lenni, a buckák 
között így el tud velük tűn�
ni, hog; kész mesterség a rá-  
taíálás. Hát ilyen helyre már 
csak akkor jut ki a levél, ha 
valamel y lovasrendőrnek ép�
pen a pusztán keresztül van 
az útja.

Most éppen ez az eset, Ka-  
zi And 'ás öreg pusztázó lo�
vaslegény viszi is a levelet

Ugatr ak a kutyák. Egy em�
ber fc láll. hogy messzibbre 
ellásson. Mondja, hogy lovas-  
rendőrrek látszik, erre tart.

— Melyik?

No nem nagyon lehet me-  
lyikezni, mert nem olyan sok 
van.

— Alighanem az öreg Kazi 
András, mert Tóth Márton- ^ 
nak fekete lova van.

— Ez pedig pej, tehát nyil�
vánvaló, hogy Kazi András ül 
rajta.

— Alighanem levelet írt a 
fiam — gondolja Borsodi, de 
nem mondja, mert hátha, úgy 
lehet, nem is írt levelet a fia:

Kazi leszáll a lóról. Idősb 
Borsodi Bálint csak várja, 
míg majd a cserényig eljön. 
Mán halad arrafelé, a kutyák 
üdvözlő beszéde mellett. Kö�
szön Adjon Isten! Hát adjon 
Isten!

— Hát erre jár kend? — 
kérdezi Borsodi.

— Erre — mondja Kazi —, 
de mondom, ha már erre já�
rok elhozom ezt a levelet is 
kendnek, alighanem a lent-  
való fia levelezi benne ken�
det.

Borsodi nyugodtan nyúl a 
levél után. Csakugyan, ez a fia 
levele.

Mi van a paraszti katona 
levelében? Nem sok. A tábo�
rokban kis levélpapirost áru�
sítanak a kantinosok, a kato�
na betűi meg nagyok. A sza�
vak a levél elején és végén 
jóformán mindig azok. Csak 
a közepe táján van valami új 
mondanivaló. Az eleje: „Kelt 
levelem, ide alá az Artorácba, 
1912. Szeretett szülő anyám 
és tanító apám és kedves test�
véreim.” És kíván minden 
rokonságának jó egészséget. 
A levél vége hasonló, annyi 
különbséggel, hogy hozzáfűzi:

.. ha érkezésük van, küld�
jék ezen levelemnek mását 
Pirosnak és adják tudtul, 
hogy tisztölöm.”

Borsodi lassan olvassa a 
levelet, betűket, szótagolva 
és hangosan, hogy a többiek 
is hallják . . .  (Tömörkény)

hogy egymás között tologat�
juk a lapokat. Ezáltal a re�
mittenda is jelentősen csök�
kent; jelenleg már csak 2—3 
százalék.

— Milyen a  kapcsolat a
lakossággal?

— Az 1974- ben megvalósí�
tott levélszekrényesítési
programot a falu lakossága 
eleinte erőteljesen ellenezte. 
Szinte minden címzettel a 
helyszínen beszélgettünk, 
igyekeztünk meggyőzni őket 
e rendszer szükségességéről 
és előnyeiről. Ma már az 
egész falu látja, hogy ez így 
jobb, nemcsak a postának, 
hanem nekik is.

— A brigádélet azonban 
nemcsak munkából áll, an�
nál több.

— Igaz. Mi is igyekszünk 
szocialista módon tanulni és 
élni. Először is minden újon�
nan belépő dolgozót bevo�
nunk a szakképzésbe. Emel�
lett részt veszünk szabad 
pártnapokon, író- olvasó ta�
lálkozókon, színházba járunk, 
kirándulásokat szervezünk, 
időseket patronálunk, társa�
dalmi munkát végzünk stb. 
Van azután egy négy fős ze�
nekarunk. Sok rendezvényen 
játszunk a  község, a nőta�
nács, vagy más közösség fel�
kérésére, természetesen térí�
tés nélkül.

A törteli postások közé be�
toppanó látogatónak az az ér�
zése, hogy itt minden szép 

' és minden jó.
— Gondjaik egyáltalán 

nincsenek? — kérdezem vé�
gül.

— De igen. Az új hivatal 
építése idestova már 20 éve 
húzódik, pedig igencsak el-  
keLne, hiszen a jelenlegibe 
még a víz sincsen bevezetve. 
Ez az épület még múlt szá�
zadbeli, s a jelenlegi álla�
pota már nem a legjobb.

— Másik gondunk, hogy 
egyenetlen a .színeslapok ér�
kezése; döntő többségüket 
pénteken és szombaton kap�
juk meg, így a hétvégeken 
meglehetősen nagy csomag�
gal indulunk, útnak.

Régi, többször szóvá tett 
gond. Nem is a postán múlik. 
Mit is' mondhatunk rá? A 
törteliek jó szervezéssel — 
amit az egyetlen brigádba 
tömörült hivatal munkaered�
ményei is megmutatnak — 
úrrá tudnak lenni a nehézsé�
geken. De jó néhány olyan 
postahivatal van, amelyiknél 
nem csak a szervezésen mú�
lik az akadályok leküzdése.

M ezőfi László

Kiváló KISZ-szervezet
— A f’osta Oktatási Központ 
Papp József KlSZ- alapszer-  
vezete kapta ezt a kitünte�
tést és az elismerést fémjel�
ző vörös zászlót a KISZ Köz�
ponti Bizottságától. A kerü�
leti KISZ- bizottság képvise�
lői is hangsúlyozták és ez így 
igaz: nem egyedül az alap�
szerv jelenlegi tagjai Kapták
— sértődés ne essék — ezt 
az elismerést, hanem a POK 
Papp József KlSZ- alapszer-  
vezete, az 1973 óta folyama�
tosan jól végzett munkáért.

Azért ragadtam tollat, hogy 
ezúton fejezhessem ki köszö-  
netemet azoknak, akik a 
POK- ot e magas kitüntetés�
hez hozzásegítették.

Köszönöm a Csombok 
László vezette évfolyam (1972 
—74) alapozó és kiemelkedő 
munkáját. Ennek eredménye 
volt az első dicsérő oklevél. 
Ekkor figyeltek fel a POK-  
ra a X. kerületben.

Lehet, hogy tőlük tanul�
tam meg magam is munka�
társaimmal együtt igazán 
lelkesedni ezért a munkáért. 
Mikor a tanévzárójuk volt, 
sokan azt gondolták, hogy 
vége szakad a magas színvo�
nalú munkának. Hittem 
azonban — legalábbis ezt 
mondtam —, hogy fiataljaink 
lelkesedésére támaszkodva, 
őket partnerként' kezelve és 
segítve tovább tudunk halad�
ni a megkezdett úton.

Csombokék távozása után 
következett a Zlidák Sándor 
vezette évfolyam (1973— 
1975). Helyzetük nem volt 
könnyű, hiszen magas szánt�
ról kellett a munkát foly�
tatni, és ez mindig nehe�
zebb. Akik kívülről szemlél�
ték munkájukat, gyengébb�
nek tartották. Pedig hoztak 
ők újat Is: Papp József sír�
jának felkutatása, koszorú�
zása. Télapó- est szervezése, 
Magyarországon tanuló kül�
földi diákokkal kapcsolat-  
felvétel stb. Köszönet illeti 
őket is.

1974. november 25- én vet�
te át a vezetést a Miloolo- 
vits Dezső által irányított
1974—76- os évfolyam. Sok 
újat teremtettek: társadalmi 
munka a mezőgazdaságban, 
iskolarádió megszervezése, 
kiemelkedő-  dekorációs mun�
ka, első álkalofrirhaT nyerték 
meg a KPM tisztképző inté�
zetei közti szellemi vetélke�
dőt és ugyancsak először 
szerveztek ballagást a tan�
folyam befejezésekor. Ök 
kaDták a második dicsérő 
oklevelet. Munkájukat ismé�
telten, ezúton is köszönöm.

1975—77- es évfolyamunk 
KISZ- titkárává Kovácsné

E t ű d ö k  g é p z o n g o r á r a

Ismét egy Csehov-film!
Ez a tény mindennél job�

ban jelzi az író népszerűsé�
gét, azt, hogy világszerte 
egyre inkább nő az érdeklő�
dés alakja, munkássága iránt. 
Nemcsak a színházak tartják 
a Szovjetunióban és világ�
szerte műveit műsoron, ha�
nem a legnagyobb fogyasztó, 
a tévé és a film is sűrűn nyúl 
témáihoz.

A közismert alkotások 
mellett az utóbbi időben fel�
fedezték befejezetlenül ma�
radt fiatalkori szín játékát, a 
Platonovot is. (A moszkvai 
Művész Színház legutóbb ez�
zel vendégszerepeit Magyar-  
országon.) Nyikita Mihalkov, 
a színészből lett rendező, akit 
sokan napjaink legérdeke�
sebb, legegyénibb stílusú, 
felfogású filmalkotójának 
tartanak, szintén fantáziát 
látott a históriába, és Alek- 
szandr Adabasjan társaságá�
ban forgatókönyvet írt be�
lőle. (Pontosabban: Csehov-
motívumok felhasználásával 
újraálmodta az egészet.)

Az Etűdök gépzongorára 
ugyanis nem szokványos át�
ültetés. Nemcsak abban az 
értelemben, hogy a forgató-  
könyv készítői tekintetbe 
vették az új műfaj követel�
ményeit, hanem abban is, 
hogy sajátosan értelmezték 
az író világát, hagyományo�
san ábrázolt miliőjét, han�
gulatát és szereplőit. A befe-  
jezetlenség arra indította 
őket, hogy az érett író későb�
bi gondolatait, helyzeteit, 
konfliktusait is belehelyez�
zék az általuk választott ke�
retbe, s így Platonov történe�
te mintegy Csehov fő művé�
vé nőtt.

Joga volt- e ehhez Nyikita 
Mihalkovnak?

Feltétlenül, hiszen így sza�
kított az illusztratív megol�
dással, s anélkül, hogy erő�
szakkal modernizálta volna 
a témát, maivá, korszerűvé 
tette. Platonovot és társait 
kettős „sugártörésben” mu�
tatta be. Nyikita Mihalkov 
nemcsak Csehov ironikus áb�
rázolásmódját alkalmazta 
mechanikusan, hanem ér�
vényre juttatta a XX. századi 
ember kíméletlenebb szemlé�
letét, amely a század�
vég orosz nemességének cél�
talanságát, elidegenedését, 
reformábrándjait, romanti�
kus pózait már nem drámai 
helyzetként fogja fel, hanem 
annak nevetséges vonásait, 
komikumát hangsúlyozza. 
Látlelet is egyben a történet, 
hiszen az alkotók szándékuk 
szerint ítéletet is mondanak.

Nyikita Mihalkov modern�
sége nemcsak a téma feldol�
gozásában, hanem képi meg�
valósításában is érvényre jut. 
Külön kell szólni a kitűnő 
színészgárda gondos összevá-  
logatásáról, a beszédes figu�
rák kiválasztásáról, a hiteles 
színészvezetésről, Jelena Szo- 
lovej, Pavel Kadocsnyikov, 
Oleg Tabakov alakításáról.

Az Etűdök gépzongorára 
San Sebastianban nagydíjat 
nyert, és Mihail Vasziljevics 
Platonov alakítója, Alek- 
szandr Kaljagin pedig a 
Szovjetszkij Ekran filmheti�
lap szokásos évi közönség-  
szavazása alapján az év szí�
nésze címet kapta. Jelzi ez, 
hogy az új szemlélet fokoza�
tosan teret nyer a megőrző 
ábrázolásmóddal szemben.

Á bel Péter

Szabó Margitot választotta a 
tagság. Csendben, igen szor�
galmasan dolgoztak, ered�
ményeik kiemelkedők vol�
tak. A tisztképző intézetek 
közötti szellemi vetélkedőt 
ók is megnyerték. Sőt — 
amire a PÖK történetében 
nem volt pé- da —, sportban 
is elsöprő sikert arattak. A  
Népligetben végzett társa�
dalmi munkájuk elismerést 
váltott ki a Kertészeti Vál�
lalatnál is.

Sok apró munkájukat az�
zal tetézték, hogy tanulmá�
nyt eredményük Is kiemel�
kedő volt. mindhárom félév�
ben, s ami talán a legjob�
ban megragadott, olyan kö�
zösségi szellemet alakítottak 
ki, amelyre sem azóta sem 
azelőtt nem volt példa; a 
bankett után alig tudtak és 
tudtunk elválni. Méltán kap�
ták meg a KISZ KB harma�
dik dicsérő oklevelét. Ne�
kem ma is hiányoznak — 
igaz, ők gyakran meg is lá�
togatnak.

Kovács Laciik következ�
tek a sorban (1976—1977).
Feladatuk igen nehéz volt 
(na nem azért, mert felesé�
get kellett követni). Ök vol�
tak a kísérleti alanyok a 
tiszti tanfolyam korszerűsí�
tése során, amely időtartam-  
csökkentéssel is együtt járt. 
Kevés volt az idő, nagv a 
követelmény. Szegény KISZ-  
titkárunk kórházba is ke�
rült. De meggyógyult ő is és 
az alapszerv is. Ez utóbbi 
tulajdonképpen nem is volt 
beteg, csak 6 hónap alatt 
nem teljesített annyit, 
amennyit elődei 1 év alatt. 
Mi pedig ugyanazt akartuk 
elérni. Voltak eredményeik, 
sikereik, például: társadalmi 
munkák a kerületben, talál�
kozó a régi KlSZ- vezetők-  
kel, Adv szavalóverseny stb. 
Eredményük: „Kőbánva a
fiatalokért, fiatalok Kőbá�
nyáért” emlékolakett. Kö�
szönöm munkáiukat.

No, és Kovácsékra hárult 
a jelenlegi vezetőség megvá�
lasztásának előkészítése. Ez 
lehetővé tette, hogy a Bor 
Sanyi vezette jelenlegi évfo�
lyamunk 1977 szeptembere 
Óta -  tevékenyen S és (el ne 
bfkzák magukat Ö jól dolgoz�
zék. Nekik a klubszervezés 
az erősségük; de még azt hi�
szem. korai az értékelés.

Hát így jutottunk el a 
„Kiváló” címig. Amikor még 
egyszer megköszönöm ezt 
Csomboknak. Zlidáknak. Mi-  
kolov'tsnak. K nv'^n» Sz°bó 
Margitnak és férjének, va�
lamint a jelenlegi KISZ- ve-  
zetőségnek, akkor a köszönet 
szól az általuk irányított 
vezetőségi tagoknak és az 
ewes évfolyamok összesen 
358 hallgatójának is. Mert 
azt hiszem, mindnyájan tud�
juk, a legjobb hadvezér sem 
nyerhet csatát ewedül, had�
sereg nélkül. Munkánknak 
ezt a részét igen fontosnak 
tartom. Nemcsak azért mert 
elismeréseket kaptunk érte, 
hanem mert ezzel megsze�
rettetjük fiataljainkkal a 
KISZ- szervezetet. a POK- ot. 
egvmíst. Ért sem elsősorban 
a POK érdekében akarjuk 
elérni. Ha a fiatalokban 
ezek az érzések állandósul�
nak, a tanfolyam befejezése 
után is belső igényük lesz a 
munkahelyükhöz való ra�
gaszkodás, jó közösség kiala�
kítása, egymás segítése, a 
pontosság, fegvelem, kultu�
rált, szórakozás magán-  és 
hivatali életükben egyaránt. 
Tovább viszik munkahelyük�
re ezt a lelkesedést és közös�
ségi szellemet, és azt egvre 
szélesebb körben kiterjesztve 
nagymértékben hozzáíárv1-  
hatnak a posta előtt álló fel�
adatok megvalósításához.

Végezetül köszönetem fe�
lezem ki mind a 358 tanfo�
lyamhallgatónak: azért, hogv 
eredményes munkásságuk 
alapján én is elismerésben 
részesülhettem a KISá- bi-  
zottságon. „A Fiatalok Mű�
velődéséért” emlékérem 
nagv megtiszteltetés, nagv 
öröm. de tudom, hogy lelkes 
fiataljaink nélkül, alak a 
művelést befogadták, én sem 
érhettem volna ezt el.

ő jelen és jövő hallgatói�
tól pedig azt kérem, hogv 
munkájuk. magatartásuk 
mindenbeh tükrözze azt a 
címet, amelyet a Papp Jó-  
zs°f KlSZ- alapszerv az elő�
dök muf'- öiavpl elnv°rt.

Szomolányi Tibor
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Milyen az üzemi étkeztetés színvonala? 
Mit várhatunk a jövőben?

A szociálpolitikai kérdé�
sek kivétel nélkül, mind-  
mind fontosak, mert na�
gyobb, vagy kisebb rétegek 
számára nyújtanak nélkü�
lözhetetlen szolgáltatásokat. 
Mégis, ha rangsorolni aka�
runk, az üzemi étkeztetés 
van az első helyen'. Egy�
részt azért, mert alapvető 
szükséglet kielégítéséről ven 
szó, a postás dolgozók je�
lentős része Veszi igénybe, 
másrészt' a l- egköltfiégigénye-  
sebb. A posta országos há�

lózatában — természetszerű�
leg — a különböző szervek 
nem rendelkeznek egyfor�
ma feltételekkel. Sok he�
lyütt számtalan nehézséggel 
küszködnek. A kérdés fon�
tosságát az is jelzi, hogy 
szakszervezetünk állandóan 
figyelemmel kíséri az üzemi 
étkeztetés helyzetét. Az idén 
például az elnökség két a l�
kalommal foglalkozott a té�
mával és határozatok is 
születtek a továbbfejlesztés�
re.

H úszezer igénybevevő
Első utunk a Postavezér�

igazgatóság szociálpolitikai 
ügyosztályára vezetett, ahol 
dr. Razgha József segítségé�
vel kialakult a jelenlegi 
helyzetkép.

- — Az üzemi étkeztetésre 
évről évre nagyobb összeget 
fordítunk. Néhány adat: 
1960- ban 11 iáillió forintot, 
66- ban 14,4- et, 74- ben 38,2 
milliót fordítottunk erre a 
célra, idei előirányzatunk 
pedig csaknem 45 millió. Az 
utóbbi összeg a jóléti és kul�
turális. alap 40 százalékát te�
szi ki. A postás dolgozók�
nak 37—38 százaléka él az 
üzemi étkeztetés lehetőségé�
vel, saját konyháinkon, il�
letve más szervek étkezdéit, 
vendéglátóipari vállalatokat 
igénybe véve.

— Mennyi étkezőt tud el�
látni saját üzemeltetésű 
konyha?'

— A 20—21 ezer igénybe�
vevő 42 százaléka Budapes�
ten dolgozik. Ezblt : ellátásá�
ról nagyrészt' á » fo é ti  Szo�
ciális Hivatal gondoskodik, 
19 főzőkonyha és 7 tálaló�
konyha révén. A szegedi 
üzemi konyha üzembe he�
lyezésével elérjük, hogy 
minden vidéki igazgatósági 
székhelyen főzőkonyha le�
gyen. Ezek. többsége saját 
kezelésű, Miskolcon és Sze-  
gedeai üzemelteti vendégLá-  
tóipari vállalat.

1977- ben kiegészítettük, 
bővítettük az V. ötéves terv�
időszakra vonatkozó szociál�
politikai tervet. Ebben meg�
határoztuk az üzemi étkez�
tetéssel kapcsolatos célokat, 
az ezekhez szükséges pénz�
ügyi eszközöket. Alapvető 
feladatként jelöljük meg a 
változó munkahelyen"' dolgo�
zók —r főleg műszakiakról 
van szó — napi egyszeri me�
leg étellel való ellátását, a 
kishivatali dolgozók étkezte�
tése terén történő előrelé�
pést, valamint az étkeztetés 
kulturáltságának javítását. A 
feladatok teljesítése a kony�
hai kapacitások bővítésével, 
speciális gépkocsik, hőtartó 
edények rendszeresítésével, 
valamint egyéb szervek 
(tsz- ek, vendéglátóipart vál�
lalatok stb.) szolgáltatásai�
nak igénybevételével lehet�
séges.

— A szakszervezet közgaz�
dasági osztályúinak nemrég 
született intézkedési terve — 
amely az elnökségi határo�
zatra épül — arról gondos�
kodik, hogy az iszt- k és 
szb- k mérjék fel a jelenlegi 
helyzetet, és tételes javasla�
tokat tegyenek az üzemi ét�
keztetés feltételeinek javítá�
sára. A megvalósítható el�
képzeléseket beépítjük az
1979- es szociálpolitikai terv�
be. Megítélésünk szerint az 
egyes igazgatóságok terüle�
tén az anyagi, tárgyi, sze�
mélyi feltételek meghatáro�

zása az illető postaszerv fel�
adata kell, hogy legyen.

— Milyen fejlődés követ�
kezett be az üzemi étkezte�
tésben?

— Az elmúlt években kor�
szerűsítettük étkezdéinket, 
Budapesten minden kony�
hánkat Önkiszolgáló rendsze�
rűre alakítottuk át. A Ve�
zérigazgatóságon most folyik 
az átépítés — a POKMÜ 
végzi —, szeptemberre, októ�
berre várható az átadása. A 
budapesti üzemi konyhákon 
munkaerőgondok vannak. A 
SZOT- norma szerint 178 
konyhai dolgozóra lenne 
szükségünk, több mint 30 fő 
hiányzik, 80- ig 31- en men�
nek nyugdíjba.

1976- ban Debrecenben és a 
Belváros központban, 77- ban 
a Járműtelepen és a POK�
MÜ munkásszállásán lépett 
üzembe új konyha. A közel�
jövőben megnyílik a szegedi 
új üzemi étterem, amely 
gyakorlatilag valamennyi 
szegedi postás dolgozónak ét�
keztetési lehetőséget teremt. 
Idén februártól a Benczúr 
utcai művelődési központban 
is főzőkonyha működik, ez�
zel megoldódott a Csekkle�
számoló Hivatal Népköztár�
saság úti részlegének ellátá�
sa.

— A konyhák műszaki 
f elszereltságe nagyin értékben 
javult. 1967 és 1976 között 
1043 elektromos, 213 gázüze�
mű konyhai berendezést, 267 
hűtőberendezést szereltek fel, 
8 mosogatógép dolgozik, most 
van folyamatban a kilence�
diknek a beszerzése. A szo�
ciális hivatal kezelésében 10 
egymeinűs, 6 kétmenűs és 2 
hárommenűis konyha van.

— Megfelelő-e az étkezés 
kulturáltsága?

— Örömmel vettük a 
szakszervezet közigadasági 
osztályának intézkedési ter�
vében azt a felhívást, hogy 
a szakszervezeti bizottságok 
munkásellátási albizottságai 
állandóan kísérjék figyelem�
mel az üzemi étkeztetés 
helyzetét, a kiszolgálás szín�
vonalát.

— A dolgozók kifogásol�
ják a műanyag tányérokat 
és alumínium evőeszközöket. 
Kérésüket figyelembe véve 
két helyen — a Lipót köz�
pontban és Budapest 72-  
ben — porcelán tányérokat, 
eloxált tálcákat és rozsda-  
mentes evőeszközöket rend�
szeresítettünk. (1 tányér 24.60, 
1 villa 16,30.) Sajnos, a ko�
rábbi rossz tapasztalatok is�
métlődnek — nem pusztán 
azért, mert a tányérok töré�
kenyek. Ennek elleniére — a 
jó ízlésű és érzésű dolgozók�
ra való tekintettel — foko�
zatosan másutt is kicserél�
jük a készleteket. Reméljük, 
hogy a szakszervezet felhí�
vása és nevelő kazreműkö-
Hpm,p íp tórpin ic isipe'ít- pini főt?

Kicsi a raktárterület
— A büfék is a szociális 

hivatalhoz tartoznak. Milyen 
a helyzetük, ellátásuk?

— A dolgozók igénylik a 
megfelelő áruválasztékkal 
rendelkező büféket. Ahol a 
feltételek megvannak, eleget 
is teszünk a kérésinek. Az 
1968- ban volt 18- cal szem�
ben jelenleg 26 büfé műkö�
dik Budapesten. Elismerés�
re méltóan javult felszerelt�
ségük hűtőpulttal, hűtőszek�
rényekkel, szörpautomaták�
kal, az igényeket belátható 
időn belül azonban így sem 
tudjuk kielégíteni. A régi 
épületekben általában kicsi 
az eladótér, s még szűkö�

sebb a raktárterület. Az új 
épületekben elhelyezési, áru�
szállítási nehézségek' zavar�

já k  működésüket, pedig fő�
ként a r.ődolgozők örülné�
nek, ha büféinket közértsze�
rűvé tehetnénk, hogy. a ház�
tartáshoz is szükséges bevá�
sárlást is helyben megold�
hatnák. Nehezíti a helyze�
tet a Szociális Hivatal köz�
ponti raktárának korszerűt�
lensége, rossz, elhelyezése. 
Javulás a VI. ötéves terv�
ben várható. Reméljük, új 
otthont kap a Szociális Hi�
vatal, s akkor az ellátás fel�
tételei is kedvezőre fordul�
nak. Vidéken mindéh1 p&fcá-

iigaagatóságon van büfé. a 
vendéglátóipart vállalat ke�
zelésében.

A szociálpolitikai ügyosz�
tályon folytatott beszélgetés 
egyértelmű választ ad arra, 
hogy az üzemi konyhák ál�
laga és műszaki felszerelt�
sége az utóbbi években so�
kat fejlődött. A közismert 
munkaerőgondok azonban 
itt hatványozottan megmu�
tatkoznak, éreztetik hatásu�
kat. Éppen ezért felülvizs�
gálják a konyhai dolgozók 
anyagi ösztönzési rendsze�
rét, szakképzési, továbbkép�
zési lehetőségeiket tovább

Palacsinta
Belváros központ. Hatodik 

emelet. Tágas előtár, egyik 
oldalán a büfé, másikon ru�
határ, üvegfal, üvegajtók, 
az étteremben fa falburko�
lat, mégy személyes asztalok, 
piros műanyag székek. Csa�
ló Lászlóné konyhavezető 
büszkén mutatja szép biro�
dalmát: minden csempe,
mindenütt tisztaság, tágas 
raktárak, nyersanyag- elő.;é-  
szítők. A négy nagy gőzüst 
közül csak egy van tele, 
szárazborsóleves készül, orr-  
csiklandozó az illat a ben�
ne fövő füstöltszalonnától. 
A 2 darab «háromajtós gáz�
sütő nagyüzemben van, 
óriási tepsikben illatoznak a 
már kisült, kövérre dagadt 
mákcakalácsok.

— A dagasztógép nehéz fi�
zikai munkától mentesíti dol�
gozóinkat — mutatja Csalá�
né —, tessék elképzelni, mi�
lyen kemény tésztát kell pél�
dául gyúrni a tarhonyához... 
Ez a robotgép nyolcféle mű�
veletet tud . . .  — És sorra já�
rom a további berendezése�
ket, gépeket: burgonya-  és 
zöldséghámozó, Fritou, elekt�
romos hús-  és burgonyasütő 
(már csirkével is kipróbál�
tuk, isteni lett), vízgözmele-  
gítős ételtárolók, mosogató�
gép.

A konyha kapacitása 1000 
adag, (jelenleg mintegy 200 
adagos tartalékuk van, hogy 
szükség esetén más posta�
szerveket ki tudjanak segí�
teni), 11 főnyi személyzete 
van, köztük 3 a szakács. Két 
négyórás dolgozó az étkezés 
ideje alatt az étteremben tart 
rendet.

— A dolgozók, a szaká�
csok egy része a mi nevelé�
sünk — mondja Bojáné —, 
no meg a vezető is.

Csaláné: 16 éve vagyok a 
postánál, konyhalányként 
kezdtem, azután szakácsnő 
lettem, negyedik éve vagyok 
vezető.

Még nincs ebédidő, ezért 
benyitunk néhány szobába, 
hogy érdeklődjünk, a jól fel�
szerelt konyhában milyen 
ételeket főznek.

Kapitány Edit, a Belváros 
központ szb- titkára: Állandó 
a kapcsolatunk a konyhave�
zetővel, rendszeresen el�
mondjuk, ha kifogások, ész�
revételek vannak, s tolmá�
csoljuk a kívánságokat. Ilye�
nek például: legyen változa�
tosabb az étlap, ne mindig 
ugyanazt a két- háromféle le�
vest adják, kelttészta helyett 
süthetnének néha például 
palacsintát, meg az adagok is 
lehetnének nagyobbak.

— Palacsintát 800 ember�
nek? — válaszolja Bojáne.— 
Két ember fél napig csinál�
hatná, s milyen lenne az, '  
amelyik reggel sült ki!

— Hát olyan sütőt kellene 
venni, mint a Halló bárban 
van! Beöntik a tésztát és ki�
jön a kész palacsinta . . .

Megkóstoltam a mákoska�
lácsot. Nagyon finom volt, 
olyan könnyű, hogy majd’ el�
repült.

Később alkalmam volt 
megnézni a heti étlapot. Idé�
zem: — Gulyás leves, túrós�
tészta — karalábé- , vagy 
gyümölcsleves, sertéssült, 
burgonya, savanyúság — 
húsleves, főtt hús, száraz-  
babfőzelék — köménymag�
leves, sertéspörkölt, csőtész�
tával — borsópüréíeves, má�
kos kalács — zöldségleves, 
serpenyős burgonya, virsli.,

— Nagyon vigyázunk arra,

bővítik, az új női munkás-  
szálláson a Szociális Hiva�
talnak is biztosítanak férő�
helyeket. Részletes intézke�
dési terv készül az elnöksé�
gi határozat alapján az ét�
keztetés kiterjesztésére és 
kulturáltságának fokozására, 
s ehhez várják a  postaszer�
vek, szakszervezeti tanácsok, 
bizottságok javaslatait.

Általános helyzetképet kap�
tunk a vezérigazgatóságon. 
Azért, hogy az adatok mel�
lé élet költözzön, kimen�
tünk két helyszínre. Kísé�
rőnk Bója Andrásné, a Szo�
ciális Hivatal étkeztetési 
osztályának vezetője.

kellene!?
hogy egy héten belül ne le�
gyen ismétlődés, sőt arra is, 
hogy ugyanolyan leves, vagy 
főzelék ne legyen — mondja 
a konyhavezető.

Kovács Andrásné, 4- es pos�
tahivatal: Általában ízlete�
sen főznek. Néha a főzelék 
túl leveses. Elégedett va�
gyok az ételekkel, az ember 
természetesen nem várhatja 
ugyanazt, mint saját háztar�
tásától. Arról nem beszélve, 
otthon is előfordul, hogy nem 
sikerül valami. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy 
az üzemi konyhán anyagnor�
ma van, amiből nehéz gaz�
dálkodni.

Távírda, nyilvántartási cso�
port: Nem nyilatkozhatunk a 
vezető engedélye nélkül.(!)

Távirda, fenntartási osz�
tály, Dirner Györgyné (fo�
lyosó- interjú) : Jó a koszt, a 
minőség is, az adag is elég�
séges. Pedig én válogatós va�
gyok!

Ha tovább érdeklődtünk 
volna, valószínűleg ugyanazt 
tapasztaljuk: a vélemények 
nem egyformák. Mindenki�
nek más az egyéni ízlése, de 
hát sajnos, ehhez egy üzemi 
konyha alkalmazkodni nem 
tud. .

A Lipót központban teher-  
lifttel mentünk fel a harma�
dik emeletre, s éppen „össze�
találkoztunk” két ételkanná�
val. Itt 510 adagot főznek, 
ebből három helyre 321 ada�
got szállítanak. Saját dolgo�
zóik közül 180- an étkeznek.

Befejeződött a főzés, Té�
riké néni, a szakácsnő por�
celán tányérokba adagolja az 
ételeket: zöldborsóleves, mel�
lé vagy serpenyősburgonya 
virslivel, fejessalátával, vagy 
két hatalmas túróstáska. Er�
zsiké — aki három éve dol�
gozik itt, vidékről jár be — 
szorgalmasan mossa a folyo�
só kövét. Trunka Pálné kony�
havezető pedig arról beszél, % 
hogy számára ez a munka 
nem szakma, hanem hivatás. 
— A pult innenső oldalán is 
kell, hogy ismerjük, szeres�
sük az embereket. Itt egy 
nagy család étkezik. Ha va�
lami finomat tudunk adni, 
együtt örülünk neki. Tegnap 
fahéjas tekercs volt, olyan 
gyönyörűen megkelt, úgy di�
csérték. Nekünk is jólesik. 
Én azt is észreveszem. ha va�
lakinek rossz a hangulata, s 
megértem, akkor az ételhez 
is másként nyúl. De ha va�
laki úgy kritizál, hogy ez 
nem jó, én kijavítom: nem 
szereti — a kettő ugyanis 
nem ugyanaz.

— Nagyon jó kis kollektí�
va van itt együtt. A Teri né�
ni huszonöt felé tud kon�
centrálni. Ha ő itt van, én 
nyugodt vagyok. Sajnos, már 
csak: egy éve van a nyugdí�
jig. (19 éve dolgozik a pos�
tánál.) Jó a kapcsolatunk a 
vezető szervekkel, a gond�
nokkal, bármi elromlik, 
azonnal intézkedik, jön a 
szerelő. A konyha szerencsés 
fekvésű, nem süti a nap, jól 
szellőzik, s rendet lehet tar�
tani, mindennek megvan a 
helye. (Valóban minden ra�
gyog.)

Néhányan ebéd után van�
nak már, az előtérben do�
hányoznak. Sugár Lajosné 
egyre azt ismételgeti: ez a 
túrós isteni volt! Kapai Fri- 
gyesné, Horváth Dezsöné és 
Herzjeld Jenőné az alköz�
ponti üzemből vannak itt, 
három hónapja.

— A Terézben jobb a

koszt. Talán azért, mert ott 
egyféle menü van. A József�
ben viszont rosszabb. A mai 
levesben a tészta kicsit el�
ázott. Szívesen ennénk gyak�
rabban kompótot.

Morócz Lászlóné: Én már 
sok helyütt ettem, de ná�
lunk a legjobb.

Juhász Józsefné: Ha Téri�
ké néni nincs itt, rögtön ész�
revesszük. Nagyon jól főz.

Bekukkantottam az étte�
rembe. nagyon barátságos, 
otthonos, szép.

— A sok jó mellett meg 
kell említenem valami ne�
gatívumot is — mondja a ve�
zetőnő. — örülünk a porce�
lán edényeknek, annak elle�
nére, hogy a konyhai sze�
mélyzet munkája nehezebb, 
25 dekás súlykülönbség van 
a két tányér között, de nem 
örülünk annak, hogy készle�
tünk egyre fogy. Három hó-

Főzőkonyha minds
Néhány vidéki tapasztala�

tot is összegyűjtöttünk. Min�
den igazgatósági székhelyen 
van főzőkonyha, közülük 
kettőt — Miskolcon és Sze�
geden — vendéglátóipari vál�
lalat üzemeltet. Munkaerő�
gondok miatt fordultak ez 
utóbbi megoldáshoz, de az 
árajánlat is kedvező volt, mi�
vel a vendéglátóipar állami 
ártámogatást kap. A Szociá�
lis Hivatal konyháin 1 adag 
önköltsége az A menünél 13, 
a B menünél 16 forint, 
ugyanakkor Miskolcon 10,40
— és háromféle menüt szol�
gálnak fel. A tapasztalat sze�
rint a két fél közötti szerző�
dést az üzemeltető betartja, 
ha a postának valamilyen 
kérése van, készséggel telje�
síti.

Egy vidéki körúton, a Sze�
gedi Postaigazgatóság terüle�
tén, több helyen beszélget�
tünk az üzemi étkeztetésről.

Csongrád, postahivatal: az 
ÁFÉSZ két éttermében ebé�
del a dolgozóknak mintegy 
20—22 százaléka. Egy ebéd 
ára 15 forint. A kézbesítők 
nemigen veszik igénybe az 
üzemi étkezést.

A szegedi járás kishivata-  
laiban nem nagyon mutat�
kozott igény az üzemi étkez�
tetés iránt, de ahol szükséges 
volt, kapcsolatot teremtettek 
a helyi termelőszövetkezettel, 
ott étkezhetnek a posta dol�
gozói.

Hódmezővásárhely: a dol�
gozók fele él a hozzajárulá-  
sos étkeztetés lehetőségével. 
Tizenegy helyen étkeznek. A 
járás szb- titkárától megtud�
tuk, hogy meglepően sokan
— 30—40 százalék — ebé-

M it mond a 2
A szakszervezeti központ�

ban Simon Attilával, a köz-  
gazdasági osztály munkatár�
sával beszélgettünk. Röviden 
kiegészítette az eddig elmon�
dottakat, továbbá felhívta a 
figyelmet a legfontosabb ten�
nivalókra.

— Nem mehetünk el szó 
nélkül amellett, hogy csök�
ken az étkezők száma. 1976-  
ban 21 278- an, 77- ben 19 ezer 
004- en ebédeltek. Feltétlenül 
keresnünk kell ennek okait. 
Bizonyára az okok között 
van az is. hogy az étkeztetés 
tárgyi feltételeinek javulásá�
val nem tartott mindenütt 
lépést a minőség javulása, az 
étkeztetés kulturáltsága. Ezt 
a hiányt hivatott pótolni a 
nyersanyagnorma 1,50 forin�
tos emelése. Kezdeményezé�
sünkre indult el és folytató�
dik a műanyag tányérok por�
celánra és az alumínium evő�
eszközök rozsdamentesre tör�
ténő kicserélése. Az infor�
mációs jelentésekben is 
gyakran szerepel, hogy dol�
gozóink panaszkodnak az el-  
színeződött, vetemedett, gusz�
tustalan tányérok miatt. A 
közgazdasági osztály intézke�
dési terve is azt a célt szol�
gálja, hogy a területek gaz�
dasági és társadalmi vezetői 
maguk mondják meg, az ét�
keztetés fejlesztéséhez mit 
kell náluk tenni, mit kell eh�
hez biztosítani.

— A Szociális Hivatal 
konyhám levő létszámhiány 
miatt tovább kell folytatni a

nap mérlege: 200 evőeszköz�
ből 95 hiányzik, a tányérok�
ból pedig 100. Két hete volt 
egy szakszervezeti aktívaér�
tekezlet. kértem a segítséget, 
de a helyzet változatlan. A 
közelmúltban kaptam 12 
zárt. műanyag sószórót, úgy 
örültem, hogy nem kell kéz�
zel belemászni a sótartóba. 
Pár nap alatt mind eltűnt. 
Darabja talán 6,20.

Nagyon sokan foglalkoz�
nak a postánál azzal, hogy az 
üzemi étkeztetés állandóan 
kulturáltabb, jobb minőségű 
legyen — sok pénzáldozat 
árán. Ezért különösen rossz 
szájízt okoz az embernek 
egyesek felelőtlensége, nem�
törődömsége. A köztulajdon�
ra való vigyázást komolyab�
ban kellene vennie minden�
kinek. Ügy, mintha a saját 
zsebükről lenne szó.

;n nregyeszékhalysn
delnek vendéglőkben, 11— 
.15,50 forintos áron.

A Csongrád megyei Táv�
közlési Üzemben változó 
munkahelyeken dolgoznak. A 
megyei vendéglátó vállalat 
olyan étkezési kártyákat ad 
ki a posta alkalmazottainak, 
amelyekkel bármelyik üzem�
egységükben étkezhetnek'.

Igazgatósági tapasztalatolt, 
melyekről Keresztes Mihály 
iszt- titkár tájékoztatott: te�
rületükön az étkezők száma 
változatlan. Sikerült elérniük
— a szakszervezetek megyei 
tanácsainak és a megyei ta�
nácsoknak a segítségével —, 
hogy a kishivatalokban dol�
gozó, gyermeküket egyedül 
nevelő anyáknak a termelő-  
szövetkezetek étkezési lehe�
tőséget biztosítsanak. Ez 
azért említésre méltó, mert a 
tsz- ek általában nem fogad�
nak idegen étkezőket.

Szegeden megoldódik — 
júliustól — a postás dolgo�
zók ebédellátása, az új épü�
letben ezeradagos konyha 
létesült. Saját erőből a kony�
hai személyzetet nem tudták 
előteremteni, őzért vendéglá�
tóipari vállalatoktól kértek 
árajánlatot, s mivel a 'leg�
kedvezőbbet Debrecen adta, 
velük kötöttek — egyelőre
— egyéves szerződést. Sze�
ged 1 postahivatalban, a 
Szállítási Üzemben — ez 
most épül — és az oktatási

. alközpontban melegítő kony�
ha lesz, s ezeket a központi 
konyha látja majd el. Ügy 
tervezik, hogy vacsorát is 
elvihetnek a dolgozók.

Az igazgatóság területén 
egységesen 4 forint az ebéd�
hozzájárulás.

szakszervszei?
gépesítést, hogy az ott dol-

■ gőzök terhei csökkenjenek.
— Ismeretes, hogy elnök�

ségi határozat van a válla�
lati hozzájárulás mértékének 
egységesítésére. Elképzelhe�
tőnek tartjuk, hogy kétféle 
hozzájárulás lenne, egyik a 
saját konyhákon, másik pe�
dig az idegen konyhákon ét�
kezők részére. Mindenesetre 
gondolni keil arra is, hogy a 
postaszervek igyekezzenek 
felkutatni olcsóbb étkezési 
lehetőségeket, esetleg bőví�
teni kell a melegétel- szállí-  
tást. Tudunk olyasmiről — 
Miskolcon —, hogy meglehe�
tősen drága étteremben ebé�
delnek a dolgozók. A veze�
tők feladata, hogy vigyázza�
nak a dolgozók pénztárcájá�
ra is. Különösen vonatkozik 
ez a változó munkahelyeken 
dolgozókra. Nem használják 
ki például Budapesten azt a 
lehetőséget, hogy a munka-  
helyhez közel eső postaszerv�
vel vegyék fel a kapcsolatot. 
Most tárgyalunk a Kábel�
üzem vezetőivel arról, ho�
gyan lehetne jobban megol�
dani a mindig más- más te�
rületen dolgozók ebédellátá�
sát.

Befejezésül: az elnökségi
határozatok szellemében 
azon tevékenykedünk, hogy 
az üzemi étkeztetés színvo�
nala állandóan emelkedjék, s 
minél több postás dolgozó 
számára tegyük vonzóvá és 
elérhetővé az étkezést.

Bánhidi Éva

6  P O S T Á S  D O L G O Z Ó

I B I M
B  SéAKSHKVCZHtNEK IAPJA £1 Págüjj |§ iffy
könnyebben . egyszerűbben . hogyan . jobben . értelmesebben hogyen . könnyebbért . egyezerübban

könnyebben , egyszerűbben . hogyen . jobban . értelmesebben . hogyan . könnyebben . egyszerűbbe



Művelődés a központi munkásszállóban
Ilyenkor a déli órákban 

még csendes a Posta Közpon. 
ti Munkásszálló. Lakói dol�
goznak, csupán a Posta Ok�
tatási Központ hallgatói ebé�
delnek. és néhányan, akiknek 
ezt munkabeosztásuk lehető�
vé teszi. Üresen ásítanak a 
szobák, a könyvtár ajtaját is 
csak kedvemért nyitja ki 
Szamosi Ferenc népművelő�
könyvtáros.

— Ez a „vállatószék” — 
mutat helyet a könyvespol�
cok között elhelyezkedő kis 
íróasztallal szemben.

— De most fordul a kocka, 
és valló lesz a vallatóból. Ké�
rem, mondja el a szék törté�
netét.

— Régebben, ha valaki 
„rossz fát tett a tűzre”, ide 
hívtam, abba a székbe ültet�
tem, úgy beszélgettünk. Saj�
nos, az ilyen beszélgetésnek 
gyakran a szállóból való tá�
vozás lett a vége.

— ,A fegyelmet és a nép�
művelést sem lehet elválasz�
tani. Amikor új lakó érke�
zik, a szálló vezetője rövid 
beszélgetésen ismerteti vele a 
házirendet, majd itt, a 
könyvtárban folytatjuk az 
ismerkedést. Érdeklődünk 
családi helyzetéről, szüleivel, 
családjával fenntartott kap�
csolatról, munkájáról, kere�
setéről. Azt is megkérdezem, 
hogyan képzeli el az életét, 
milyen céljai vannak, meny�
nyi a szabad ideje és hogyan 
kívánja eltölteni? A kérdések 
után én is elmondom, mi�
lyen kulturális, sportolási le�
hetőségeket nyújt lakóinak a 
szálló, javasolom, hogy lép�
jen be a könyvtárba vagy a 
filmklubba, látogassa előadá�
saink valamelyikét. Hogy mit 
ajánlok, az attól függ, ki mi�
lyen alappal jön ide.

Évekkel ezelőtt még sokan 
érkeztek általános iskolai 
végzettség nélkül. 1971- től 
évente 20—25 fiatal végezte 
el az általános iskolát. Ma 
már az a gondunk, hogy mi�
nél többen jelentkezzenek 
középfokú képzésre. Eddig 
mintegy huszonötén érettsé�
giztek nálunk, Most kilencen 
járnak gimnáziumba és szak-  
középiskolába, ketten jogot 
tanulnak, egy lakónk pedig a 
műszaki egyetem magasépíté�
si szakát végzi.

— Milyen lehetőségeket 
tudnak adni a tanulóknak?

— Általában a lakószobák�
ban tanulnak, a vizsgaidő-  
szakban tudunk külön tanu-

Kedves, kellemes élmény 
részesei lehettek mindazok, 
akik akár szervezőként, akár 
a bíráló bizottság tagjaként, 
közreműködtek a Szegedi 
Postaigazgatóság Szakszerve�
zeti Tanács által meghirde�
tett gyermekrajzpályyázat 
lebonyolításában, vagy jelen 
voltak az elfogadott „pálya�
művek” kiállításának a gyer�
meknap alkalmával rende�
zett megnyitásán.

Az iszt. munkatársainak, 
Kovács Katalinnak és Ola�
jos Árpádnak ötletére a 
szakszervezeti tanács gyer-  
mekrajzpályázatot hirdetett 
postás dolgozók gyermekei 
részére, három kategóriában 
és 2—2 pályamunkával. Az 
óvodások számára nem je�
löltek ki témát, az általános 
iskola alsó, illetve felső ta�
gozatú tanulóinak egy szaba�
don választott és egy postai 
témájú képet kellett rajzol�
niuk vagy festeniük.

A meghirdetett pályázatra 
67 postás gyermektől 160 
rajz érkezett. Ezekből kellett 
volna a zsűrinek az első há�
rom helyezettet kiválaszta�
nia. A zsűri — Rohács Lösz-  
Ióné rajztanár, Kemenesi 
Piroska rajzszakos tanár,
postás dolgozó, Pappné Áb�
rahám Mária, a Postás Kép�
zőművész Kör vezetője, Vá�
mos László, a Postás Műve�
lődési Ház igazgatója és 
jómagam, igazgatósági kul-  
túrfelelős — a beküldött
anyagot igen sikerültnek
tartotta és a helyezések szá�
mat felemelte.

Mi foglalkoztatja egy óvo�
dás gyerek gondolatait, ha 
ceruzát vagy ecsetet fog a 
kezébe? Erről a beküldött
képek árulkodnak. A kör�
nyezet hatása természetesen 
erősen megmutatkozik. Bár 
„műveik” témáját szabadon

lószabát adni, erre az egyik 
betegszobát alakítjuk át, de 
ha szükséges, más helyisége�
ket is a rendelkezésükre bo�
csátunk. Érettségi előtt kor�
repetálást tartunk.

— A szobákban nyolcán 
laknak, így nehéz lehet ta�
nulni.

— Elismerés jár mindenki�
nek, aki a munkája mellett 
vállalja a tanulás nehézsé�
geit. De az itt tanulóknak ta�
lán még könnyebb, mint a 
családi környezetben élők�
nek. A szobák beosztása 
olyan, hogy a térelválasztók�
kal bárki zavartalanságát 
biztosítani lehet.

— A tanuláson kívül mi�
lyen egyéb művelődési lehe�
tőséget találnak itt a postá�
sok?

— Az igénybevevők 35—40 
százaléka a szálló megnyitá�
sa, 1969 óta lakik itt. Eleinte 
a kulturális élet a Postás 
Művelődési Központ által 
rendezett havi egy ismeret-  
terjesztő előadásból állt, de 
már az első év folyamán át�
tértünk a hetenkénti elő�
adásokra. Később létrehoztuk 
a filmklubot. Az ismeretter�
jesztő kisfilmek már nem 
elégítették ki az igényeket. 
Neves előadókat hívtunk 
meg, majd játékfilmeket is 
kezdtünk vetíteni, rövid be�
vezetővel, a hétfői napokon. 
Minden kedden ismeretter�
jesztő előadást tartunk. Négy 
sorozatot indítottunk: kato�
napolitikai és állambizton�
sági, munkásmozgalmi, had�
történeti és irodalmi soro�
zatot. Ezeket az előadásokat 
mindig filmvetítéssel köt�
jük egybe.

Irodalmi sorozatunkban 
neves írók megfilmesített re�
gényeit mutatjuk be. Ez se�
gíti az olvasás megszerette�
tését. Egy- egy film után 
gyakran kérik az író más re�
gényét is. így volt ez pél�
dául Zolával is. Hosszú volt 
az út, kezdetben nagybetűs 
képes könyveket kölcsönöz�
tünk, aztán az ifjúsági köny�
vek következtek, majd a kri�
mi, Szilvási, Berkesi, aztán 
egy- egy Moldova, ma már 
esetleg komolyabb könyvet 
is kérnek.

Nagy eredmény, hogy a 
„Kell a jó könyv” olvasópá�
lyázat feltételeinek eddig ti�
zennégyen tettek éleget, és 
várhatóan még hatan csat�
lakoznak az olvasómozgalom�
hoz. Mintegy 2 ezer saját és

választhatták, az 5 éves 
Molnár Szilvia Édesapám 
kézbesítés közben, a 6 éves 
Szécsényi Réka Postahivatal, 
az ugyancsak 6 éves Hajnal 
Szabolcs Levél érkezett, va�
lamint az ugyanilyen korú 
Szász Teréz Édesapám viszi a 
levelet című képén minden 
kétséget kizárva megmutat�
kozik a szülők postás foglal�
kozása.

Az iskolások pályázatának 
— mint említettem — felté�
tele volt a postai téma. Az 
értékelésnél tehát inkább 
azt kell kiemelni, hogy né-  
melyik„alkotó” milyen jó 
megfigyelő. Erről tanúskodik 
az alsó tagozatos pályázók 
közül Szalai Sándor Távir-  
damunkás, vagy Békési Ildi�
kó Távbeszélő- központ című 
képe. Ezeken szinte szaksze�
rű elrendezésben szemlélhe-  
tők a munka tárgyát képező 
berendezések és a munkaesz�
közök.

Ugyanezt láthatjuk — csak 
egy fokkal fejlettebben — az 
úttörők kompozícióin is. 
Kenderesi Zsolt Kézbesítés 
tanyán c. munkája teljesen 
a mai állapotokat idézi: nem�
csak a gépkocsin érkező kül�
területi kezelőt mutatja be, 
helyet kaptak a képen a 
csoportos kézbesítő levél-  
szekrények is. Kiss Attila 
pályaművén a korszerű táv�
közlés jelenik meg: postai
témának ő a taljándörögdi 
űrtávközlési földi állomást 
választotta.

A szabadon választott té�
mákban már merészebb gon�
dolatok, nehezebb műfajok 
is megtalálhatók. Hadd emel�
jem ki ezek közül Békési 
Ildikó Önarcképét, valamint 
Soós Ildikó plakátszerűen 
feldolgozott VIT — Havanna 
c. munkáját.

A kiállítás megnyitásának

a, központi könyvtárból köl�
csönzött 3 ezer kötetünk van.

— Kulturális nevélőmun- 
kájukkal díjat nyertek a szál�
lók közötti versenyen .. .

— A Szakszervezetek Bu�
dapesti Tanácsa és a Fővá�
rosi Művelődési Ház a mun�
kásszállók és a szakmai mű�
velődési központok közös te�
vékenységét értékelte; így 
nyertünk 20 ezer forint jutal�
mat a múlt évben.

— Ebben a szép, hatalmas 
épületben valóban minden 
megtalálható, amire szükség 
lehet, de rendezvényekre al�
kalmas termet sehol nem lát�
tam.

— Sajnos, csak az étterem�
ben, vacsora után tarthatunk 
rendezvényeket. Bizony, 
gyakran zavar bennünket a 
konyhából kihallatszó moso�
gatás zaja. Még a televíziót is 
ott nézik, igaz, csak fél kilenc 
után, amikor véget érnek az 
előadások. . .  Szerettünk vol�
na szakköröket szervezni, de 
arra sem volt helyünk.

— Hamarosan elkészül a 
szálló másik része, az új, 6 
emeletes, 400 személyes épü�
let; abban bizonyára tervez�
tek kulturális foglalkozásra 
megfelelő helyiséget is.

— Ez kimaradt az új épü�
let terveiből is. Igaz, két�
százzal több ember tartozik 
majd hozzánk és abban a 
szállóban nők laknak. ügy 
terveztük, hogy majd megbe�
széljük az új lakókkal, mi�
lyen kulturális igényük van, 
és ennek megfelelően, egyez�
tetve az itteniekkel, alakít�
juk ki a következő időszak 
művelődési programját.

A Központti Munkásszálló 
dolgozói mindent megtesznek 
azért, hogy szűkös lehetősé�
gek között is gazdag kulturá�
lis életet alakítsanak ki. 
Eredményeik, a lakók mű�
veltségének fejlődése is azt 
igazolja, hogy az eddiginél 
több segítséget érdemelnének. 
Jó lenne már nemcsak be�
szélni a közművelődésről, ha�
nem a lehetőségeket is meg�
teremteni. És még egy gon�
dolat: azokkal a lehetőségek�
kel, amelyek már megvan�
nak, mint például a Postás 
Művelődési Központ, mégis 
jobban kellene élni, mert az 
a ház elsősorban a postás 
dolgozóké. Használják sza�
bad idejük hasznos eltöltésé�
re, tudásuk, műveltségük 
gyarapítására!

Szirmai Mária

Szegeden
napján izgatott gyerekek töl�
tötték meg az ünneplőbe öl�
tözött Postás Művelődési 
Házat, Volt, aki hajnali 
4 órakor kelt és 5 órakor vo�
natra ült, hogy az ünnepsé�
gen megjelenhessen. A Zrí�
nyi Ilona Általános Iskola 
rajztanára, Rohács Lászlóné 
értékelte a beküldött munká�
kat, és kihirdette az ered�
ményt. A díjakat az iszt. tit�
kára, Keresztes Mihály adta 
át. Ezt követően minden ver�
senyzőnek átadott egy- egy 
rajztömböt és a gyerekek 
mostani kedvencét, a szagos 
radírt Megköszönte az óvó-  
nenik és a szülők segítségét, 
szaamai irányítását, a gyere�
keknek pedig hasznos kedv�
telésükhöz további sikert 
kívánt.

Szerencsekívánataihoz az�
zal szeretnék még hozzájá�
rulni, hogy a fenti értékelés�
ből kimaradt díjnyertesek 
nevét felsoroljam. így az 
óvodások közül meg kell em�
lékeznünk Szabó Csilláról, 
Olajos Péterről és Németh 
Rékáról. Az alsó tagozatosok 
közül nem feledkezhetünk el 
Cs. Tóth Ildikóról, Gergely 
Józsefről, Tóth Bálintról, Pe�
tő Ferencről és Hrabovszki 
Tamásról. A felső tagozato�
sok képeinek értékelésénél 
nem említettem aa első díjat 
nyert Farkas Enikő, to�
vábbá Váradi Katalin, Szalai 
Tünde, Kenderesi Marianna, 
Hollós Csaba és Tóth Erzsé�
bet nevét.

A beküldött anyagot az 
iszt. megőrzi, az érdeklődők 
számára egy későbbi idő�
pontban újból kiállítja, és 
ezúton felajánlja, hogy kí�
vánságra az anyagot meg�
küldi mindazoknak, akiknek 
egy kis házi tárlat rendezé�
sére igényük van.

Joónc dr. Tihanyi Eleonóra

Gyermekrajzpályázat

^Nyáron sincs uborkaszezon
Mozgalmasnak ígérkezik a 

Postás Művelődési Központ 
Képzőművész Stúdiójának 
évadzárása. Június 19- én ér�
keznek hozzájuk lengyel 
vendégeik r a wrociawi pos�
tás amatőr képzőművész kör 
tagjai.

Nem először találkoznék. 
Kapcsolatuk már több mit 
egy évtizedre tekinthet visz-  
sza. Ligeti Miklós, a stúdió 
társadalmi vezetőségének 
tagja volt a kezdeményező, 
és ma is ápolója, segítője a 
barátságnak. Minden máso�
dik évben a magyarok láto�
gatnak Lengyelországba, s a 
vendéglátók szűkebb pátriá�
jában, Alsó- Saiiézda hangu�
latos, szép vidékén vehetnek 
részt az ottani, művésztelep 
munkájában, Az élmények�
ből képek születnek.

Az idén ők várják gazdag 
p rogrammal vendég ei két.
Budapest nevezetességei 
mellett kirándulást szervez�
nek részükre Tatára és Esz�
tergomba. megtekintik a 
Dunakanyar festői vidékét 
és Szentendrét. Hajóval 
mennek Váora, ott a város 
nevezet ességei mellett Nagy 
B. István festőművész mű-  
tém át is megtekintik. A ki�
rándulások, az élményszer�
zés mellett a vendéglátók 
lehetőséget biztosítanak ar�
ra is, hogy a stúdió helyisé�
geiben dolgozhassanak.

Hosszú évek tapasztalata 
bizonyítja, hogy a kapcsolat 
gyümölcsöző. Ezt nemcsak 
a cserekiállítások bizonyít�
ják, amelyeken szép szám�
mal szerepelnek a lengyel 
vagy magyar élményeikből 
született anyagok, hanem az 
a friss, új szemlélet is, amely
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a küllbldl élmények hatásá�
ra a képeken megnyilvánul.

A budapesti postás képző-  
m in»<*szea a lengyel vendé -  
. gek fogadása mellett. még 
egy izgalmas eseménynek 
néznek elébe ebben a hó�
napban. Most nyílik az or�
szágos amatőr képzőművé�
szeti kiállítás Tatán, s ezen 
hat alkotással szerepelnek. 
Ez után sem lankad a mű�
vészi élet. Most folyik az 
anyaggyűjtés a munkás kép�
zőművész körök Ózdon meg�
rendezendő kiállításra. Ezen 
is szeretnének legalább 
olyan síkéinél szerepelni, 
mint az ezt megelőző alka�
lommal.

A nyarat — mint az elő�
ző években is mindig — kü�
lönböző művésztelepeksn 
töltik a képzőművész stúdió 
tagjai. Rendszeres látogatói 
a tokaji, a telkibányai, a 
gyulai, a mártályi és a zebe-  
gényi művésztelepeknek. 
Szükségszérű a sokféleség, 
mert az ország különböző 
tájain és különböző működ�
tetők által szervezett sza-  
badiíkolák mind különböző 
képzőművészeti irányzatok 
műhelymunkáiba avatják be 
a résztvevőt. A foglalkozá�
sokat mindenütt nagyszerű 
mesterek irányítják.

A stúdió munkájára a mű-  
vós- ztelepek mindig frissítőén 
hatnak. Ez a fajta alkotói 
nyitottság eredményezi azt, 
hogy irányzataiban, stílusai�
ban gazdag szakköri tevé�
kenységgel találkozhatunk, a  
stúdió már kétszer nyerte 
el a Népművelési Intézet 
által adományozott Kiváló 
címet.

Sokféle kénzőrnűvészeti 
stílus képviselői dolgoznak

együtt liagy B. István festő�
művész, stúdióvezető irányí�
tása alatt. Eredményes pe�
dagógiai munkájának titka, 
nagy minden alkotóhoz saját 
világa felől közelit, azt se�
gíti kibontakozni.

A stúdióvezető munkáját 
Fark Ilona festőművész segí�
ti, aim nagy nozzáénéssel é*> 
lelkesedéssel foglalkozik a 
rajzkör tagjaival. A rajzkör�
be többségükben gyerekek 
járnak, akik itt sajátítják el 
a rajzolás, a festés alapis�
meretéit. *

A stúdió foglalkozásain ae 
alkotómunkán kívül, gazdag 
képzőművészeti ismeretszer�
zésre is lehetőség nyílik. 
Gyakoriak a művészettörté�
neti előadások, a filmvetíté�
sek, s közösen járnak mú�
zeum-  és tárlat látogatásra is. 
Jó munkájuk eredménye ki�
állítási anyag, amely házi, 
kerületi, országos, sőt nem�
zetközi kiállításon is megte�
kinthető.

De csak ez lenne? Csak a 
kész, falra vagy tablóra 
akasztható kép? Természete�
sen ez is, de nem . egyedül.

A bennünk levő és a ben�
nünket körülvevő világ álta�
lunk kifejezhető, kezünk ál�
tal megformálható. Ez a 
mindennapok gye'- arlatában 
hozzásegít ahhoz, hogy meg�
szokjuk: cselekvő részesei 
vagyunk a világnak; nem�
csak résztvevői, formálói is. 
Tehetségünkhöz mérten gaz�
dagíthatjuk mások és ma�
gunk örömére.

Ebben a munkában nyá�
ron sem lehet szünet. A pos�
tás amatőr képzőművészek�
nek gazdag nyári program�
jukhoz sok- sok sikert kívá�
nunk. Józsa Ágnes

V a r á z s l a t  a  h a n g l e m e z  m e l l e t t

Komolyzenei ismeretter�
jesztés — a lehető legnép�
szerűbb formában. Vázlato�
san így fogalmazható meg a 
Postások Szakszervezetének 
zeneiskoláját 28 esztendeje, 
igazgató zenepedagógus: dr. 
Káldor János „kiskátéja” a 
művelődési központban mű�
ködő Zenebarátok kőre cél�
járól.

A klubszerű összejövetelek 
évenként átlag 16 előadását 
1967 óta ő tartja a 30—40 
főnyi, különböző korú és fog�
lalkozású hallgatóságnak. 
Mert a széksorokban — so�
kan kezdettől — a postás 
nyugdíjasoktól kezdve, .a vá�
ros másik végéről rendsze�
resen ide járó röntgenasz-  
szisztensig csakúgy ott ül�
nek, mint a tizien- huszon-  
éves diákok, vagy mint a 
középkorú háziasszony, sőt 
néhány „profi” is: például 
egy zenetanárnő, meg a ran�
gos fővárosi énekkar állan�
dó tagja. Pedig a Zenebará�
tok. köre programjait nem a 
vájtfülűeknek állítja össze 
az előadó, nem kíván a szó 
szoros értelmében vett ze�
neértőket nevelni. Csupán 
olyan színvonalon akar ja fel�
készíteni hallgatóságát a 
klasszikus muzsika befoga�
dására, hogy a műveket tu�
datosan is élvezzék.

— Nem lehet valakit csak 
úgy „belakni” egy hangver�
senyterembe, vagy az Ope�
raházba — mondja Káldor 
János —s hiszen gyakran 
még a klasszikus zene iránt 
fogékony, rendszeres opera�
látogató,. - bérlettulajdonos 
sem mindig képes meg�
emészteni az élményt. Nem, 
mert például nem ismeri a. 
szerző életét, a társadalmat 
melyben alkotott, nincs tisz�
tában a mű fogantatásának 
körülményeivel, vagy éppen 
magával a zenei műfajjal, a 
felépítésével. Pedig mindez, 
sok más összetevővel együtt, 
nyújt teljes élményt, érhet 
ei igazi hatást. A Zenebará�
tok . körének kéthetenként 
tartott ismertetőiben ezért 
arra törekszem, hogy a 
hanglemezre vett szerzemé�
nyek lejátszásakor a felso�
roltakat összetettségükben 
élvezzék az érdeklődők, hogy 
mintegy „belehelyezzem” 
őket a zenemű — idén pél�
dául az összes Beethoven-  
szimfónia környezetébe.
- - - - S ami még ide kíván�

kozik: olykor, sajnos, még a 
legkiválóbb operlstáink szö�
vegmondása is hagy maga 
után kívánnivalót. . .  Holott 
a zene szerves tartozéka, a 
libretto megértése nélkül a

művészet enyhén szólva — 
csonka. A művelődési köz�
pont Pódium címmel rend�
szeresen szervezett egyik 
műsorához ezért hívtam meg 
szándékosan olyan fiatal 
művészeket, akik pontos, 
tiszta szövegmondásának is 
nagyban köszönhető, hogy 
Bartók: A kékszakállú her�
ceg vára olyan nem várt 
nagy sikert aratott.

— De mondjon inkább vé�
leményt programjaikról a 
legilletékesebb, az egyik hű�
séges „törassgérdatagunk” . ..

Dr. Sinkovics György né 
négy évvel ezelőtt véletle�
nül értesült a Postás Mű-  
, v.eJő<Jé9i Központnak erről 
a ..szolgáltatásáról”. Azóta 
szinte egyet sem mulasztott | 
el.

— Budáról zarándokolok 
ide minden alkalommal, ha 
esik, ha fúj — mondja a 
zeneigazgató távoztával. — 
És annak ellenére, hogy nem 
vágyóit éppen kezdő zeneél�
vező. .itt minden esetiben rit�
ka élményben van részem. 
Még az olyan művek újra-  
meghallgatásakor is, mint 
mondjuk az unalomig ismert 
Carmen, vagy a már limo�
nádénak 'elkönyvelt Pillan�
gókisasszony. Káldor János 
olyan csodálatos légkört tud 
teremteni, olyan lebilincse-  
lően. „emelj á t’1 hallgatósá�
gát a zenei alkotás legköze-  
pébe, hogy én például egy�

szer sok adma gammai, a már 
ezerszer hallott Bohémélet 
kabátáriáját itt szabályosan 
megkönnyeztem.

— Amikor pedig meghir�
dette a Kékszakállú herceg 
bemutatását, most-  már be�
vallom, még az állandó lá�
togatónak is előre borsódzott 
tőle a háta. Mert ismerjük 
be őszintén: bármilyen zene�
óriás is Bartók Béla, az á t�
lagos zen eked vei ő még min�
dig kevésbé élvezi muzsiká�
ját. De hát eljöttünk, kíván�
csiságból, főképpen pedig az 
előadó iránti tiszteletből És 
ismét varázslat történt. A 
szétbontott opera egy- egy 
részletének, szimbólumának 
kiemelése, újraismétlése zon�
gorán. a felhangzó, szöve�
gükben is nontosan érthető 
áriák, az el őadó »magával ra�
gadó, szuggesztiv ismerteté�
se a szerzőről, ismét olyan 
hatást gyakorolt ránk, hogv 
szinte néma áhítattal ültük 
végig a két órát, s a siker 
kirobbanó volt.

— Egyszer megkérdeztem 
Káldor Jánost: Hogyan csi�
nálja? Rutin — felelte mo�
solyogva. Amit persze senki
nem. hisz el neki, hiszen ta�
pasztalatból is tudjuk, mi a 
különbség a gyakorlat, s a 
hivatássá emelt pedagógia 
között. És ha valaki mégse 
tudná, elég, hogy csak egy�
szer ellátogat közénk.

Simon Zsuzsa

FELHÍVÁS
Még a szeptemberi nyitás 

előtt szeretnénk felújítani 
címanyagunkat. Ezért kérjük, 
hogy akik programjainkról 
értesítést szeretnének kapni, 
az _ alábbi .válaszlevelet borí�
tékban, pontos címünk meg�

jelölésével intézményünkhöz 
eljuttatni szíveskedjenek. 

Várja jelentkezésüket
a PMK vezetősége

Címünk:
Postás Művelődési Központ 

1373 Budapest. Pf. 601.

K é r e m  a H ír a d ó t  
M e g h ív ó t  k é r e k :

-  a P ó d iu m -s o r o z a t  ( k é th e te n te ,  v a s á r �
n a p  d é lu tá n ;  ir o d a lm i,  z e n e i  m ű s o r )

-  Z e n e b a r á to k  K lu b ja  (S c h u b e r t- s o r o z a t)
-  K a m u r n v e r s e n y e k
-  M ú z e u m b a r á to k  K ö re
-  I r o d a lm i  e s t e k
-  K iá ll í tá s o k
-  I s m e r e t t e r j e s z tő  e lő a d á s o k  ( m ű v é s z e t �

tö r té n e t ,  é p í t é s z e t ,  ip a r m ű v é s z e t ,  c s i l �
la g á s z a t,  b io ló g ia i ,  k ü lp o l i t i k a i ,  tö r té �
n e le m )  r e n d e z v é n y e ir e .

( I g é n y lé s é t  a lá h ú z á s s a l  j e le z z e ! )
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Mozaikok apostások kerékpáros- szakosztályának életéből
Ami.kor„még__jíisüM ű„^t 

vatnak számított a kerékpár, 
természetes volt, hogy egy 
a 1 akulá^ i3.artegyesül.et_Js _feN_ 
állította. , a maga kerékpáros 
szakosztályát. Ez az 1899- ben 
létrehozott PSE- elődnél sem 
volt másképpen. így a szak�
osztály egyidős az egyesület�
tel.

Az új - kedvtelés-  iránti—lel�
kesedés nem sokáig tartott. A 
bőrlabda a kerékpározás sok 
hívét elhódította, noha elein�
te több százan hódoltak a ke�
rékpáros kirándulások örö�
meinek: A kezdeti lelkesedés 
elmúltával csak darvadozott, 
k ók adózott u szakosztály, 
mind a húszas évek elejéig. 
Ekkor mint a főnix madár a 
poraiból, szárnyra kapott és 
lelkes vezetőinek segítségével 
az ország legerősebb szakosz�
tályának egyikévé fejlődött. 
Pedig ez nem kis szó, hiszen

ekkor a magyar kerékpáros 
sport ‘ TTo'zélébir vbTr á '  világ 
élvonalához, mint bármikor 
előtte és utána. Elsőnek ren�
deztek Európában amatőrök 
részére több napos körver�
senyt a francia hivatásosok 
részére már hagyományosan 
évről évre lebonyolított Tour 
de France mintájára. Horváth, 
Heme&^Jálics. Peck, Bálint, a 
postások üdvöskéi, vezérsze�
repet játszottak ezeken és az 
egyéb versenyeken. Szekeres 
pedig a pályán jeleskedett 
Ezreket vonzott a Millenáris�
ra. _amikor_az öles plakátok az 
indulását hirdették Hugyecz, 
az eddigi egyetlen közös me�
zőnyű pröfí- ámatőr országúti 
világbajnokságon szerzett 
nyolcadik helyet az amatőrök 
sorrendjében. A postások fe�
hér- zöld mezét gyakran vál�
tották fel versenyzőink a cí�
meres válogatottságot jelentő 
piros- fehér- zöld mezre.

T o r n a

m u n k a

k ö z b e n
GYAKORLATOK

1. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kéz csípőre. 1—3. ütem: 
szökdelés páros lábon három�
szor. 4. ütem: felugrás ..térd 
íélrántásával.

2. Kiindulóhelyzet: terpesz-  
, állás, kéz csípőre. 1—3. ütem: 
} íejfordítás ’ balra, á bal ’ kar

oldalt lendítésével. 4. ütem: 
kiindulóhelyzet. 5—7. ütem: 
ellenkező oldalra. 8. ütem: ki�
indulóhelyzet.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalt. 1—3. 
ütem: karhajlítás mellhez az 
ujjak érintésével háromszor.
4. ütem: kiindulóhelyzet.

4. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karok oldalt, 1—3. 
ütem: torzshajlítás a bal bo�
kához háromszor. 4. ütem: 
törzsfordítás jobbra, karlen�
dítéssel jobbra. 5—8. ütem: 
ellenkező oldalra.

5. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—2. ütem: karlendités

előre és vissza. 3. ütem: kar�
lendítés magastartásba és a 
bal láb , lendítése hátra. 4. 
ütem: kiindulóhelyzet. 5—8_.
ütem: ellenkező lábbal,

6. Kiindulőhelyzet: -  terpesz-  
állás. 1:—3. ütem: kiinduló�
helyzet. 5—8. ütem: ellenkező 
oldalra.

7. Kiindülóhelyzet: terpesz-  
állás, karok magastartásban. 
1—3. ütem: térdrugózással és 
karlendítéssel torzshajlítás 
balra, háromszor. 4. ütem: ki�
indulóhelyzet. 5—8. ütem: el�
lenkező oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: guggo�
lás, kéz a térden. 1—3. ütem: 
térdrugózás háromszor. 4. 
ütem: ugrás terpeszállásba,
karlendítés oldalt.

9. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, torzshajlítás előre. 1—4. 
ütem: torzshajlítás balra. 5—
8. ütem: torzshajlítás jobbra.

10. Kiindulóhelyzet: ter�
peszállás, karok oldalt. 1—4. 
ütem: tölcsérkörzé^ hátra
négyszer. 5—8. ütem. karkör-  
zés hátra négyszer.

11. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, karok magastartásban. 
1—4. ütem: karleengedéssel és 
kilégzéssel ereszkedés guggo�
lásba. 5—8. ütem: karemelés�
sel emelkedés kiindulóhely�
zetbe.

Tamás Csaba

Ennek á ragyogó múltnak 
volt folytatása is, Igaz, a pos�
tai biztos kenyér, is vonzotta 
az egyesületbe a sportban is 
érvényesülni akarókat. Ritz 
István, Gere Gyula ország�
úton, a sokoldalú Nótás Ká�
roly országúton és pályán 
nyújtott kiválót. Pelvássy Fe�
renc, majd Csikós Gyula pá�
lyán teremtett egy- egy idő�
szakra egyeduralkodó helyze�
tet. Jól egészítette ki ezt az 
együttest a maga korában 
Torna József, Szalay Antal és 
a név szerint fel nem sorol�
ható sok- sok sikerkovács.

Még a háború sem tudta 
szétzúzni a hagyományokat. 
Megmaradtak a régiek, és 
jöttek az újak. Tóbiás Zoltán, 
Pataki József, akinek telje�
sítményére a párizsi 1947- es 
világbajnokságon még a profi 
menedzserek is felfigyeltek. 
És jött minden idők egyik 
leggyorsabb lábú tehetsége, a 
híres apa szerepét átvevő ifj- 
Szekeres Béla. Pásztor István 
főiskolai világbajnoki győze�
lemig vitte. A megtorpanás 
az ötvenes évek elején követ�
kezett be. Jöttek az új lehe�
tőségek, ezeket azonban nem 
a Postás SE, hanem a vetély-  
társ egyesületek tudták nyúj�
tani. A posta sem volt már 
annyira vonzó munkahely. 
Mások erősödtek, a postás 
szakosztály már nem tudott 
többletet nyújtani. De nem 
adta fel. Ha az élen haladni 
nem is tudott — lépést azért 
tartott a többiekkel. Végh 
Oszkár, Simó László, Dömö�
tör Sándor volt a régi szép 
hagyományok folytatója. Mel�
lettük Széli, Rózner, Homor 
is fényesítette a homályosodó 
hírnevet.

A sors azonban nem mindig 
könyörületes. Jött egy kellően 
át nem gondolt egyesületi 
összevonás, majd szétválás, és 
mindent lehetett elölről kez�
deni. A szakosztály majd a 
semmiről indult. Csak a pa�
tinás neve volt meg. A jelent�
kezett újoncokban szerencsére 
postás vér csordogált és 
oroszlánszív dobogott. A 
Richter-testvérek és Benkő 
bizonyították, hogy temetni 
még nem szabad. Az elnyűhe-  
tetlen, sokoldalú Benkő Lajos 
már- már Nótás Károly idejé�
nek eredményeit idézte. Pá�
lyafutásának végével úgy lát�
szott, egypár soványabb esz�

tendő következik. Erősítés 
után kellett tehát nézni. A lé�
giósok, B ojtor, Csuha, M a �

gyar, T isza i gyorsan beillesz�
kedtek a családba, és műkö�
désükkel, helytállásukkal, az 
új színekért is derekasan 
küzdve biztosították az átme�
neti időkön való túljutást.

Ezalatt ismét nevelés kez�
dődött Űj idők friss szelekkel 
és friss erővel. Az egyik egy�
kori bajnok versenyző, Dö�
mötör Sándor vette át volt 
mesterétől az edzői stafétabo�
tot.

— Ez volt a múlt, a mai 
napig. És, hogyan tovább? 
Biztató a jövő?

Egyértelmű igennel kell fe�
lelni, Ha jó a vetés és jó a 
gazda, jónak kell lennie a 
termésnek, még akkor is, ha 
a viszontagságos idők hátrál�
tatják az érést. Persze, nehéz�
ségek vannak. Fegyelmezni 
kell, de vannak biztató, ígé�
retes jelenségek. Az új ter�
mésből volt, aki beérett. 
Prommer József személyében 
ismét volt már a PSÉ- nek 
címeres versenyzője. Jelenleg, 
sajnos, az angyalbőr gátolja a 
további előrelépésben. Kajdi 
Jánosra is felfigyeltek már a 
sportág szövetségi szakági ve�
zetői. Herrner Gábor, Tóth 
Károly nemcsak oroszlánkör�
meit mutogatja, hanem egy�
két bajnoki címmel a tarso�
lyában elérte, hogy az ellen�
felek már ismét számolnak a 
fehér- zöld színeket viselő pos�
tásokkal. A legfiatalabbak kö�
zött is van már, aki a tojás�
ból kibújva próbálgatja szár�
nyainak erősségét.

A jövő tehát?
Ha távlatban is, de reményt 

keltő. Anyagiakban nem dús�
kál a szakosztály, de hagyo�
mánytisztelet van, cél is van, 
az akarat sem hiányzik. A 
hegyi bajnokságok, Budapest 
csapatbajnokságok mellé to�
vábbi rangos sikerek elérése 
is a céltáblára került.

A 75 éves jubileumi év�
könyv kerékpáros részének 
kis mottócskája így hangzott:

„Csillognak a kerekek,
Hajrázzatok gyerekek!”

Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy a kerékpár nyergében 
ülő postások jól fognak haj�
rázni.

Borbély Tibor

— Te, Józsi, a szomszéd-  
asszony látott az éjszaka ha�
zajönni, és azt mondja, ölel�
getted a lámpavasat — ezzel 
ébreszti reggel férjét a fele�
ség.

Józsi válasza a vízsz. 4. és 
a függ. 1. alatt található.

VÍZSZINTES:
1. Durva szövésű kelme. 4. 

A válasz első része. 11. Af�
rikai köztársaság. 13. Pest 
megyei község. 14. Kártyajá�
ték, 15. Angyalrang (ford.). 17. 
Öhaj. 18. Átló egyneműi. 19. 
Hozzátartozói. 20. Mássalhang�
zó kiejtve. 21. A francia kár�
tya egyik színe (eredeti írás�
móddal). 23. Helyhatározószó.
34. Szanitóc része! 26. Pénz�
ügyi kötelezettség. 27. A- val 
a végén — gőzfürdő. 29. Téli 
ruhadarab. 30. Végtelen Piai!
31. Szóösszetételek előtagja�
ként életet jelent. 32. Boráról 
híres község. 34. Hangtalan 
lét! 35. A magyar munkás-  
mozgalom jelentős személyisé�
ge volt (Béla). 37. Filmfajta.
39. Ismert táncdalénekes volt 
(Stefi). 41. Ókori földközi- ten�
geri nép. 46. Híres női vívó 
testvérpár. 45. Tisztít. 46. Mu�
zsikál. 48. Három — olaszul. 
49. A propil jele. 50. A posta 
egyik Balaton menti üdülőhe�
lye. 51. Fordított tagadószó.
52. Férfinév. 54. Neves köl�
tőnk. 55. T- vel a végén csúfo�
lódó dalban szereplő község

neve. 56. Kanalaz (ford.). 57. 
Szúrós gyomnövény. 58. Név-  
elős kiejtett mássalhangzó. 
59. Egyik postaszervünk rövi�
dített neve.

FÜGGŐLEGES:
1. A válasz második része. 

2. Irodalmi műfaj. 3. Hivatal 
— németül. 4. 101 a rómaiak�
nál. 5. Valamilyen sportot 
űző. 6. Mennyiség — idegen, 
szóval. 7. Tagadószó. 7. Férfi�
név. 9. Kevert más. 10. Ten�
gődik. 12. Vitát eldöntő sze�
mély. 16. . . .  print, lemezsok-  
szorosítő eljárás. 22. Görög 
bet;'. 25. Kötőszó. 27. Vágány. 
28. Vízi növény. 31. Rossz a  
hangulata. 33. Német névelő.
35. Hím állat. 36. Irónia. 38. 
Női hangnem. 40. Idomítóesz�
köz. 41. Nemzetközi írószövet�
ség. 42. Az embereket egymás�
tól megkülönbözteti. 44. Való�
di. 48. Mutatászó (ford). 47. 
Igekötő. 50. Fuvola. 53. Becé�
zett női név. 54. Betakarít.

— Bánhidi
Beküldési határidő: július

10.
Előző rejtvényünk helyes 

megfejtése: Ne aggódj, mint�
ha nem hallottam volna, amit 
mondtál.

Könyvjutalmat nyertek: 
Koncz Erzsébet (Mezőcsát), 
Márkus Sándorné (Dőr), Már�
kus Sándorné (Budapest), Sár�
közi Marianna (Pápa), Schö- 
ninger Edit (Vértesboglár).

A postások nyerték 
a tisztképző intézetek  versenyét

b é ly e g
s a r o k

Ebben az évben a BKV 
rendezte a KPM- hez .tartozó 
tisztképző intézetek (MÁV, 
Volán, BKV és POK) kultu�
rális és sport seregszemléjét.

A POK csapata, amely a 
tiszti tanfolyamok (nappali_ és 
levelező tagozat) hallgatóinak 
válogatottja, igen eredménye�
sen szerepelt, és összesítve is 
első helyezést ért el.

EREDMÉNYEK:

Céllövészet: nők: csapatban 
4., egyéniben 2. helyezés; fér�
fiak csapatban és egyéniben 
3. helyezés.

Asztalitenisz: női és férfi
csapat 1. helyezés.

Sakk: csapat 2. helyezés.
Kispályás labdarúgás: férfi�

ak 3. helyezés.
Atlétika: nők: 100 méteren

2., 200 méteren 1., 4x100- as 
váltó 1., távolugrásban 1. és
4., magasugrásban 2. és 6., 
súly lökésben 1.. helyezés; fér�
fiak: 100 méteren 1., 400 mé�
teren 1., 4x100 váltó 1., távol�
ugrásban 1. és 5., magasug�
rásban 1. és 2, súlylökésben 
1. és 5. helyezés.

összesítve: 20 versenyszám-  
ból 12 győzelem, ezenkívül 4 
második és 3 harmadik hely.

Sz. T.

A június 2- án megkezdődött 
és még megjelenésünk idő�
pontjában is tartó labdarúgó 
világbajnokságot nyolc 2 fo�
rintos bélyeggel és egy blok�
kal köszöntötte a Magyar 
Posta. A bélyegeken az első 
fordulóban egymás ellen pá�
lyára lépő csapatok egy- egy 
játékosa és zászlója látható. A 
blokk a VB emblémáját, a 
résztvevő országok zászlóját 
és az INTELSAT IV. távköz�
lési műholdat mulatja.

Június végén — első íz�
ben amerikai földrészen, Ku�
bában — rendezik meg a XI. 
Világifjúsági és Diáktalálko�

zót. A találkozót a Magyar 
Posta 2 db 1 Ft- os bélyeggel 
köszönti. A bélyegek több szí�
nű ofszetnyomóéval a Pénz�
jegynyomdában készültek, 
Zsitva Szabolcs grafikusmű�
vész terve alapján. A bélyeg�
ívekben a kétféle bélyegből 
25—25 db van; egymás mellett 
különböző, egymás alatt azo�
nos rajzú bélyegek helyezked�
nek el.

Gyarmati Ilona

Női labdarúgók Miskolcon

N é v  ________________________________________

C ím  ____________ _

1 1' . -j  I, .• < ■

A Miskolci Postaigazgató�
ság Szakszervezeti Tanácsa 
rendezte meg az első országos 
női kispályás labdarúgó- baj�
nokságot, június 10—11- én. ö t 
csapat nevezett a bajnokság�
ra. A versenyt Horváth Kál�
mán iszt- titkár nyitotta meg.

A részvevők körmérkőzéses 
formában döntötték el a he�
lyezéseket. A szombat délelőt�
ti eső sem zavarta a lelkes, 
sportszerű játékot.

A versenyből kiemelkedett 
a TIG, a BPIG és a KPSZ 
csapata, melyek izgalmas mér�
kőzéseken döntötték el »*, el�
ső három hely sorsát.

Eredmények; TIG—Miskolc 
4- 1, KPSZ—HTI 5- 0, TIG— 
BPIG 1- 0 Miskolc—HTI 2- 0, 
BPIG—KPSZ 1- 0, HTI—TIG 
0- 3, KPSZ—Miskolc 5- 1, HTI 
—BPIG 0- 4, TIG—KPSZ 2- 1, 
BPIG—Miskolc 0- 0.

Végeredmény: 1. TIG (3
pont), 2. BPIG (5), 3. KPSZ 
(4), 4. Miskolc (3), 5. HTI (0).

Az első helyezettnek járó 
tiszteletdíjat és az első három�
nak az oklevelet Horváth Kál�
mán adta át.

Úgy értékeljük, hogy a baj�
nokság kiírása, jó kezdemé�
nyezés volt. Célszerű lenne, 
ha a többi iszt. is bekapcso�
lódna a versenybe a jövőben.

—Tolnai—
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