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Vizsgálva az ötödik ötéves terv eddig elmúlt két eszten�
dejének baleseti statisztikáját, összehasonlítva a negyedik öt�
éves terv adataival, megállapítva azt, hogy mind a balesetek, 
mind a foglalkozási megbetegedések száma általában csökkent, 
felmerüla kérdés: Elégedettek lehetünk- e? Erre a kérdésre 
igyekezett választ adni május 16- i sajtótájékoztatóján a 
SZOT, miután kezdeményezésére a Minisztertanács újabb 
határozatot hozott a munlcavédelmi tevékenység fejlesztéséről.

A válasz az, hogy általában igen. Elégedettek vagyunk 
azzal, hogy a számok javulásról tanúskodnak, nem nyugod�
hatunk azonban bele egyetlen legcsekélyebb balesetbe sem. 
Olyan feladat a munkavédelem, amely soha meg nem szűnik, 
hiszen lényege a megelőzés, a baleseti veszélyek kiküszöbö�
lése, a dolgozók, vezetők, szakszervezeti tisztségviselők ennek 
megfelelő szemléletének kialakítása. A technilca fejlődik, új 
üzemek jönnék létre, újabb és újabb gépek lépnek műkö�
désbe, új eljárásokat kell elsajátítani, új korosztályok fognak 
munkához; karbantartásra, kiegészítésre szorulnak a munka�
védelmi előírások, szabályzatok; az új dolgozóknak meg kell 
ismerltedniük a munkavédelemmel, a régieknek az új beren�
dezések balesetmentes kezelésével, és ismételten fel kell fris�
síteniük a már- már feledésbe menő. elhanyagolt szabályokat.

Talán nem is- vitat ja senki a munkavédelem ébren tartá�
sának szükségességét. Akkor hát mégis miben nyilvánulhat 
meg e tevékenység fejlesztése? Három követelményt nevez�
hetünk meg: a hatékonyabb megelőzést, a fokozott ellenőrzést 
és az erőteljesebb társadalmasítást.

Megelőzést szolgál a már említett oktatás, nevelés is. de 
minden kérdést nem old meg. Legtöbbet a munkaikörülmé�
nyek fejlesztése segít. Sok minden megvalósult a vizsgált 
utoisó hét esztendőben, de még többre lenne szükség. Sok 
még a korszerűtlen, balesetveszélyes munkahely, üzemekben, 
hivatalokban egyaránt. A beruházásoknál a munkavédelemnek 
igazodnia kell a bevezetett technológiához, de nem hagyható 
figyelmen kívül. Nem engedhető meg a „majd megoldjuk” 
szemlélet. Ha a védelmi berendezés nem együtt születik a 
géppel vagy épülettel, utólag már nem válik szerves részévé.

Az előírás annyit ér, amennyit megtartanak belőle. Hiába 
oktatják a szabályzatot, ha nem ellenőrzik végrehajtását. Az 
említett minisztertanácsi határozat minden szintű vezetőnek 
feladatává teszi az ellenőrzést, a művezetőtől a miniszterig. 
S ez a feladat nemcsak rendes munlcaidejükre vonatkozik, 
hanem üzemük valamennyi műszakjára, tehát a délutáni és 
az éjszakai munkára is. Ha ez a szakvezetőkre vonatkozik, 
úgy fokozottan vonatkozik a szakszervezetre is. Meg is je�
gyezte az egyik felszólaló, hogy egy több műszakos üzem 
szakszervezete nem dolgozhat egy műszakban. Ellenőrizni 
való pedig akad mindig, mert nemcsak a munkát, a védőesz�
közök használatát kell figyelemmel kísérni, hanem a dolgo�
zók alkalmasságát, a gépek, berendezések, járművek műszaki 
állapotát is.

Különösen nagy gondot kell fordítani az ellenőrzésre 
azokban az üzemekben, azokon a munkahelyeken, amelyek�
nél a baleseti statisztika romló irányzatot mutat, vagy ame�
lyek baleseti gócot képeznek. Nem hanyagolható el az ellen�
őrzés azokban az üzemekben sem, amelyekben ugyan jó a 
baleseti helyzet, azonban természeténél fogva balesetveszé�
lyes a munka.

Mit jelentsen a társadalmasítás? A feladat részben kap�
csolódik az ellenőrzéshez, csak éppen nem a vezetők és mun�
kavédelmi felügyelők, hanem mindannyiunk tevékenysége�
ként. Munlcánk során nemcsak magunkra, társainkra is ügyel�
nünk kell, és nemcsak úgy, hogy mi vigyázunk, hanem tőlük 
is megkívánjuk, hogy magukra, egymásra, miránk vigyázza�
nak. Fontos szerep hárul ebben a szocialista brigádokra, a 
közösség nevelő hatására. Vállalásaikból nem hiányozhat a 
munkavédelem. Nem olyanformán, hogy balesetmentesen dol�
goznak, hanem úgy, hogy megnevezik azokat az intézkedése�
ket, amelyekkel a sérülést, a szerencsétlenséget kiküszöbölik.

Nem választható el a munkavédelemtől a megtörtént bal�
esetek vizsgálata, körülményeik pontos felderítése, szenvedő�
jük kártalanítása. E tevékenységben a szakszervezetnek végig 
jelen kell lennie. Nem fordulhat elő, hogy baleseteket elfe�
lejtsenek bejelenteni vagy kifejezetten eltitleolják. Az sem 
engedhető meg. hogy a jogszabályok csűrés- csavarásával. a 
balesetek helytelen minősítésével, a felelős személyének erő�
szakolt megállapításával, a kártérítési eljárás bürokratikus 
elhúzásával a baleset áldozatát vagy hozzátartozóit hozzák 
méltánytalanul hátrányos helyzetbe. Ma már minden szerve�
zett postás dolgozónak rendelkezésére áll a jogsegélyszolgálat, 
s nem kell külön felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek�
kel kapcsolatos jogi kérdések jellegzetesen e szolgálat körébe 
tartoznak, nemcsak felkérésre, hanem hivatalból kezdemé�
nyezve is. , . . . , , , ,

Legfontosabb azonban, s ezzel zárjuk is a gondolatsort, 
hogy a bekövetkezett balesetekből — amellett, hogy felelős�
ségre vonjuk a mulasztókat — okuljunk, hogy a felderített 
baleseti forrásokat megszüntessük, hogy a technológiai sza�
bályok szigorú betartásával, helyes magatartással az újabb 
tragédiákat munkahelyünkről száműzzük.
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A postára is vonatkozik 
a műszakpótlék kiterjesztése

A választott szákszervezeti 
testületeknek kötelességük, 
hogy munkájukról meghatáro�
zott idő eltelte után beszámol�
janak választóiknak. Ez a 
számadástétel mindig rangos 
eseménye a  szakszervezeti 
mozgalomnak. Határkő,
amelynek alapján mérjük a 
megtett utat, az elvégzett mun�
kát. Ugyanakkor felmérjük 
további teendőinket, s megha�
tározzuk a feladatok megoldá�
sának módját is.

Az ötéves választási ciklus 
feléhez érkeztünk. Az elnök�
ség határozata airra kötelezett 
minden szakszervezeti bizal�
mát, főbizalmit, osztálybizott�
ságot, alapszervi és középszer�
vi szakszervezeti vezető testü�
letet, hogy beszámoljon éves, 
illetve két és fél éves tevé�
kenységéről.

Mint ahogy már eddig ás ér�
tékeltük, az aiapszervezetek 
beszámolási kötelezettségük�
nek alapvetően — s a tagság 
megelégedésére — jól és ered�
ményesen eleget tettek. Az 
igazgatósági szakszervezeti ta�
nácsok az alapszervezeti be�
számolók tapasztalatait, észre�
vételeit, valamint a  Postásak 
Szakszervezete X. kongresszu�
sé naik határozatait, helyi vég�
rehajtásuk jelenlegi állapotát 
figyelembe véve állították ösz-  
sze saját beszámolójukat.

A gondos szervezés az ala�
pos, körültekintő felkészülés 
általában jó beszámolásokat 
eredményezett. Az együttes ta�
nácskozásokon elhangzottak�
ból kiderült, hogy a szakszerve�
zeti középszerveknek milyen 
keményen kellett dolgozniuk 
ahhoz, hogy eredményeket 
tudjanak felmutatni, eleget té�
ve a tagság, a válaszók jogos 
igényeinek, » elvárásainak. 
Alapvetően jó érzékkel nyúl�
tak egy- egy fontos témához. 
Például kiemelték a gazdasá�
gi munkát segítő szakszerveze�
ti tevékenységet, felmutatva 
az eredményeiket, el nem hall�
gatva a hibákat. Nagy fontos�
ságot tulajdonítottak a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada�
lom GO. évfordulója tisztele�
tére kibontakozott munkaver�
senynek. A sikerek arra ösztö�
nöznek bennünket, hogy az 
idén is megőrizzük a brigád-  
mozgalom gazdasági munkát 
segítő erejét.

Mindegyik együttes tanács�
kozáson szóltak a szociálpoli�
tikai tevékenységről, a jobb, 
emberibb munkakörülmények 
megteremtésére tett erőfeszí�
tésekről. A megépült új posta�
épületek, a munkavédelmi in�
tézkedések, az évről évre bő�
vülő gyermekintézményi tá�
mogatás, a lakásépítési kölcsö�
nök — és sorolhatnánk még 
hosszan — középszerveink 
eredményes munkáját bizo�
nyítják. Tudjuk, hiszen a be�
számolókból és a hozzászólá�
sokból is egyértelműen kiesen�
dő tt, még sok a tennivalónk 
ahhoz, hogy elmondhassuk: 
minden postás dolgozó egész�
séges, szép környezetben, jó 
munkakörülmények között 
dolgozik. E célok elérése, a 
megvalósítás kell, hogy a jelen 
és a jövő feladata legyen.

A beszámolók arról győztek 
meg bennünket, hogy az ér�
dekvédelmi munkánk mellett 
a gazdasági feladatok segítése

nem szorul háttérbe. Közöttük 
egészséges egyensúly alakult 
ki.

Elismeréssel kell szólnunk a 
bizalmi jog-  és hatáskör bőví�
tésével, az üzemi demokrácia 
új fórumainak bevezetésével, 
a határozatok széles körű is�
mertetésével és alkalmazásá�
val kapcsolatos középszervi 
irányító, segítő és ellenőrző 
munkáról. Az üzemi demokrá�
cia új fórumainak, létrehozá�
sával a bizalmiakat, a terme�
lésben, a végreh.aj tószolgálat�
ban dolgozók széles táborát 
akartuk még inkább és . még 
jobban bevonni a  szakszerve�
zeti politikai és a gazdasági 
döntésekbe. A beszámoló 
együttes tanácskozásokon nagy 
számban megjelenő és a viták�
ban részt vevő bizalmiak a 
szakszervezet tömegkapcsola�
tának erősödését bizonyították.

Ugyanakikor felkeli hívnunk 
a figyelmet arra, hogy a de�
mokratizmus egy- egy új forum 
éledre hívásával, jogkörbőví�
téssel még nem valósul meg. 
Oktatással, neveléssel, agitá-  
cióval, ha 'kell bátorítással, 
szükség esetén számonkéréssel 
kell segítenünk a demokratiz�
mus kiteljesedését.

Bár a vezető, irányító mun�
káról az alapszervezetekhez 
fűződő kapcsolatokról is tájé�
koztatást adtak, az nem volt 
mindenhol eléggé 'elemző, kri�
tikus. Bátran állítjuk, az alap�
szervi munka személyes segí�
tése, a dolgozókkal való köz�
vetlen kapcsolat tartása, a vá�
lasztók véleményének gyako�
ribb kikérése még elmarad a 
dolgozók jogos elvárásától.

Arról is keveset hallottunk, 
hogy a munkafegyelem — egy�
ben a szakszervezeti fegyelem 
— terén is vannak hibák, 
hiányosságok, s hogy felszá�
molásukért mit kívánunk ten�
ni.

Az összegzett tapasztalatok 
alapján megállapíthattuk, a 
beszámolókat követő vita ott 
volt magasabb színvonalú, ahol 
a bizalmiküldötteket, a tanács�
tagokat az alapszervezéteknél 
felkészítették. Néhány helyen 
ez elmaradt, s a bizalmikül�
döttek jobbára csak informá�
ciókat gyűjtöttek, a beszá�
molók megvitatásából kevésbé 
vették ki részüket.

Köszönjük minden tisztség�
viselőnek, aktivistának, részt�
vevőnek az eredmények elis�
merését, az alkotó, segítő bírá�
latot. Ügy gondoljuk, a beszá�
molások új fórumai, az együt�
tes tanácskozások alkalmasak�
nak bizonyultak a tagsággal 
való közvetlen kapcsolat erő�
sítésére.

Az együttes tanácskozások 
bizalmlküldöttei és a tanács�
tagok mindenhol elfogadták a 
beszámolókat. Ez biztosíték ar�
ra, hogy a Postásak Szakszer�
vezete X. kongresszusa határo�
zatainak valóra váltásában, a 
dolgozók érdekeinek védelmé�
ben, az üzemi demokrácia 
megvalósításában jó úton ha�
ladunk előre.

Köszönjük minden tisztség-  
viselő eddig végzett munkáját, 
és kérjük a jövő feladatainak 
eredményes megvalósításához 
további hathatós támogatásu�
kat.

K iss Ernő 
titkár

Mennyi érvelés, várakozás és 
türelmetlenség előzte meg. 
Éveken át az üzemi és szak-  
szervezeti demokráciának szin�
te nem volt olyan fóruma, 
amelyen ne szorgalmazták vol�
na, vagy ne tették volna szóvá 
a műszakpótlék szükségessé�
gét.

Szakszervezetünk a dolgozók 
felvetéseit nemcsak képviselte, 
hanem azzal egyet is értett. Bi�
zonyítja ezt, hogy különböző 
testületi üléseken nemegyszer 
állást foglaltunk. A legutóbbi 
kongresszusunk határozatában 
is szerepel, hogy jobban és fo�
kozottabban el kell ismerni 
azok munkáját, akik rendsze�
resen az általánostól eltérő 
munkarendben dolgoznak. 
Nem vitatható, kétségtelen, 
nagy különbség, ha valaki 
rendszeresen egy-  vagy több�
műszakos, úgynevezett váltásos 
munkarendben dolgozik. Még 
inkább érzékelhető ez a kü�
lönbség a folytonos munka�
rendnél, amelyben vasárnap és 
ünnepnap is dolgoznak. Már�
pedig a postán sok ilyan terü�
let van, hiszen ez a hírközlés 
jellegéből és feladataiból kö�
vetkezik.

Mind a műszaki, mind a for�
galmi végrehajtó szolgálatban 
egyaránt elkerülhetetlen a 
többműszakos munkarend, mi�
vel a lakosság igényeinek ki�
elégítése másként nem bizto�
sítható. A posta egyes terüle�
tein tehát nemcsak a két-  vagy 
háromiműszakos munka indo�
kolt, hanem a folytonos szolgá�
lat is. S tegyük hozzá: ez még 
sokáig így lesz. Még akkor is, 
ha az elmúlt időben történtek 
intézkedések, részben a mun�
kaerőhelyzet miatt, részben a 
technika fejlődésének hatásá�
ra. A postán ugyanis munka-  
szervezéssel és egyéb intézke�
désekkel, mint például gépesí�
téssel sem küszöbölhető ki 
vagy szüntethető meg — a nép�
gazdaság egyes ágazataihoz ha�
sonlóan — a váltóműszakos, il�
letőleg a folytonos munkarend.

A korábbi években a több�
műszakos dolgozók anyagi 
megbecsülése a vállalatok 
megítélésétől és anyagi lehető�
ségeitől fügöfct. A posta önerő�
ből, az ismert általános bér-  
problémák miatt — a vállala�
tok többségéhez hasonlóan' —, 
nem tudta megoldani ezeknek 
a dolgozóknak a megfelelő 
anyagi elismerését. Nem bizo�
nyultak elegendőknek — még 
rövid távon sem — azok a tö�
rekvések, hogy a több műszak�
ban dolgozók alap-  vagy kezdő 
bérét magasabban igyekeztek 
megállapítani a postaszervek. 
Egyrészt azért, mert ez forint�
ban kifejezve nem volt szá�
mottevő, másrészt azért sem, 
mivel ezek a különbségek elég 
hamar eltűntek.

Egyedül az éjszakai pótlék 
mértékét és fizetését irta elő 
központi jogszabály. Ennek 
mértékét a posta — szakszer�
vezetünkkel egyetértésben — a 
kollektív szerződésben rögzí�
tette, és időközben a lehetősé�
gekhez mérten emelte is. (Je�
lenleg óránként 4, illetőleg 3 
forint fizethető.)

Fölösleges különösebben in�
dokolni, milyen gondokat és 
nehézségeket okozott, hogy a 
délutáni, vagyis a második mű�
szakban dolgozók elismerésére 
még ilyen lehetőség sem nyílt, 
lényegében jövedelmük nem

különbözött az egym(iszákoso�
ké lől. A hírközlés számos te�
rületén pedig a második és 
harmadik műszakban van több 
munkaerőre szükség. így pél�
dául a felvételi és feldolgozó 
munkahelyeken rendszeresen a 
délutáni műszakban erősebb a 
forgalom, nagyobb a dolgozók 
igénybevétele, illetőleg az in�
tenzitás. A nagy forgalmú pos�
tahivatalok egy részénél jel�
lemző, hogy még az úgyneve�
zett „C” szolgálatot sem lehet 
biztosítani a dolgozóknak, mi�
vel a hét 6 munkanapjából 
négyszer kell délutános, és 
csak kétszer délelőttös műsza�
kot teljesíteni.

Ilyen és hasonló körülmé�
nyek miatt nem lehet csodál�
kozni azon, hogy különösen a 
fiatalok körében egyre keve�
sebben tartják elfogadhatónak 
az ilyen munkabeosztást. Nem 
szívesen dolgoznak váltómű-  
szakban, vasárnap, ünnepnap.1 
Mindezek következtében kü�
lönböző ellentmondások kelet�
keztek, illetőleg azok kiéleződ�
tek. Megnyilvánul ez abban is, 
hogy több területen csökkent a 
többműszakos munkaidő- be�
osztást vállalók aránya, ami 
nem kívánatos jelenség.

A több műszakban, folyama�
tos munkarendben végzett 
munka fokozottabb anyagi el�
ismerését az eddigieken félül a 
munkaerőhelyzet is indokolttá 
tette. A több műszakban dol�
gozó embereit helyzetének 
méltányolása tehát nagyon 
fontos. Ebben a helyzetben az 
erkölcsi megbecsülés már ke�
vésnek bozonyul. A váltómű-  
szakos munkarend hátrányai 
kizárólag a munkafeltételeik 
javításával sem honorálhatók, 
szükséges a megfelelő anyagi 
elismerés is, amelynek legmeg�
felelőbb formája a pótlékolás.

Mindezeknek a körülmé�
nyeknek a mérlegelésével és a 
rendelkezésre álló anyagi erő�
források alapján jelent meg a 
Minisztertanács 15 1977. számú 
rendeleté a műszakpótlék be�
vezetéséről. Az egy évvel ez�
előtti rendelet megjelenése a 
széles körű érdeklődést csak 
fokozta, de ugyanakkor a tü�
relmetlenséget is, mivel a pos�
tára általában nem vonatko�
zott.

A műszakpótlék rendezése 
ugyanis nem volt teljes körű, 
mivel csalc az iparban, az élel�
miszer- kiskereskedelemben és 
a Vendéglátóiparban dolgozó 
fizikai munkásokra, valamint a 
közvetlen termelésirányítókra 
vezették be. A postán ez egy 
szűk réteget érintett, pontosan: 
az ipari tevékenységet folyta�
tó javító és karbantartó üze�
mek és egységek (Járműtelep, 
Javitóüzem, az igazgatóságok 
szállítási üzemei) dolgozóit.

A kimaradt területekre jú�
nius 10- én jelent meg a Mi�
nisztertanács 30/1978. számú 
rendelete a műszakpótlék ki�
terjesztéséről. (Megjelent a 
Magyar Közlöny 1978. évi 36. 
számában.) A műszakDÓUék 
kiterjesztése vonatkozik — 
töobek között — a többműsza�
kos munkaidő- beosztásban, va�
lamint a folytonos munka�
rendben foglalkoztatott fizikai 
foglalkozásúak és a közvetlen 
termelésirányítók, továbbá a 
szállítás és hírközlés forgalmi

(Folytatás a második oldalon)



Afrikai szakszervezetiújságírók 
látogatása

a Postások Szakszervezeténél

Propagandisták

kitüntetése
A Postások Szakszervezetének Elnöksége az 1977—78- as 

oktatási évben a szakszervezeti politikai tömegoktatás terén ki�
fejtett kimagasló munkájukért elismerő oklevélben, jutalomban 
részesítette á következő propagandistákat:

Ács Zoltán, Pápa 1 postahivatal
Angyal Rezső, Szegedi Postaigazgatóság
Bíró Jenöné, Nyíregyháza 1 postahivatal
Dolák Istvánná, Miskolc 10 postahivatal
Éger István, Postai Fenntartási Üzem
Gondos Zoltán, Budapest vidéki Postaigazgatóság
Heinemann Sándorné, Posta Központi Hírlap Iroda
Iványosi Szabó Tibor, Szegedi Postaigazgatóság
Kállay Lajos, Eger 1 postahivatal
Kasztner László, Puszta&zabolcs postahivatal
Kisbán Károly, Posta Központi Járműtelep
Kovács Ernő, Soproni Postaigazgatóság
Lakner Zoltánná, Budapesti Távbeszélő Igazgatóság
Pintér István, Fonyód 1 postahivatal
Seres Imre, Martfű Mikroállomás
Szemes Béla, Budapesti Postaigazgatóság
Takács Ferenc, Zala megyei Távközlési Üzem
Tóth Lajos, Debreceni Postaigazgatóság
Varjú Miklós, Posta Központi Kábelüzem
Vass Erzsébet, Helyközi Távbeszélő Igazgatóság

Az elismerő okleveleket és jutalmakat szakszervezetünk 
székházában ünnepélyes keretek között Kiss Ernő titkár jú�
nius 28- án adta át.

A Postások Szakszervezetének Elnöksége köszönetét fejezi 
ki a szakszervezeti, politikai tömegoktatás minden vezető 
propagandistájának, az aktíváknak az eredményes politikai 
tömegoktatásban való tevékeny részvételükért.

Somogyi Szabolcs

T udósítás  az elnökség  ü lésérő l

Tanfolyamot rendezett a 
■ oSZOT a fejlődő afrikai orszá�

gok szakszervezeti újságírói 
részére. Éltek ezzel a lehe�
tőséggel, mind az angol, 
mind a. francia nyelvterület 
országai, s elküldték újság�
íróikat a hasznosnak ígérke�
ző tanulmányútra.

A gazdag program kereté�
ben a hallgatók ellátogattak 
egy- egv szakmai szakszerve-  

. zetbe, hogy tájékozódjanak 
egyrészt az országunkban 
folyó szakszervezeti élet, 
másrészt a szakszervezeti 

'sajtó  helyzete, szerepe, a 
'la p  készítésének módja fe�

lől.

A Postások - Szakszerveze-  
: tét a volt francia Afrika 
: képviselői tisztelték meg. A 
r. találkozón Kiss Ernő titkár 
. adott tájékoztatót a Postá�

sok Szakszervezetének életé-  
„ ről. feladatairól. Említést 

tett szakszervezetünk
nemzetközi, köztük afrikai 

T kapcsolatairól, azok ápolásá�
ról, a Mali Köztársaság pos-  

. tás szakszervezetének kong�
resszusán. való részvételéről.

Bár vendégeinktől mint 
szakma — tudomásunk sze�
rint — a posta meglehetősen 
távol áll, nagyon is hozzá�
értő kérdéseket tettek fel a 
Magyar Posta kialakulását, 
függetlenné válását. mai 
helyzetét és fejlődését ille�
tően. Hogyan folyik a szak�
képzés? Milyenek a posta 
nemzetközi 'kapcsolatai? Hia 
a posta az országban szét�
szórva, - kis településeken is 
fenntart -  hivatalokat, néme�
lyiknek olyan kicsi lehet a

forgalma, hogy ráfizetésesen 
nrűködik. Bizony, a kérdés 
a gyarmatosítók kizsákmá�
nyoló berendezkedéséhez i 
szokott szemléletet tükröz, 
amely még nem ismerheti 
minden állampolgárnak a 
szolgáltatásokhoz való
egyenlő jogát.

Természetesen nem ma�
radták el a munkásmozga�
lommal kapcsolatos kérdé�
sek sem. Rés- zt vettek- e a 
postások a  munkásmozga�
lomban a felszabadulást 
megelőzően? Aztán a mai 

■ szervezeti élettel összefüggő 
kérdések: Mit jelent a  szak-  
szervezetek függetlensége? 
Voltak- e szakszervezetünk�
nek a SZOT állásfoglalásai�
tól eltérő határozatai? Nem 
voltak esetlegesek a feltett 
kérdések, hiszen amint szó�
szólójuk, a guineai Kamara 
a tájékoztatást megköszönő 
felszólalásában említette, 
- különböző, de hasonló gon�
dokkal küzdő, nemrég fel�
szabadult népek gondjait 
szívükön viselő újságírók�
ként jöttek tanulmányozni 
egy szocialista ország szak-  
szervezeti mozgalmát.

A Postás Dolgozónak szak�
szervezetünk életében betöl�
tött szerepéről, összeállítá�
sáról és terjesztéséről a lan 
felelős szerkesztője, Benda 
István adott ugyancsak 
szakszerű kérdésekkel kísért 
tájékoztatást.

A találkozó meghitt han�
gulatú. baráti beszélgetéssel, 
emléktárgyak kicserélésével 
fejeződött be.

— kisbenedek —

Két kongresszus közötti 
félidő beszámolói folynak, az 
V. ötéves terv időszakának is 
a felénél tartunk, mégis a VI. 
ötéves terv szociális és kul�
turális beruházásaira készí�
tett javaslatot tárgyalta, jú�
niusi ülésének első napirendi 
pontjaként szakszervezetünk 
elnöksége. Hogy miért kell 
ilyen korán e kérdésben ál�
lást foglalni, azt szóbeli ki�
egészítőjében dr. Bakónál 
Antal, a Postavezérigazgató�
ság szakosztályvezetője azzal 
indokolta, hogy a megvalósí�
tás feltételeit meg lehessen 
teremteni. Ezt a gondolatot 
Kovács József, szakszerveze�
tünk közgazdasági osztályá�
nak vezetője azzal toldotta 
meg, hogy a tervidőszak ele�
jén már nem lehet kivitele�
zőt találni. A téma korai tár�
gyalásának célszerűségét a 
vita összefoglalásában Kiss 
Ernő titkár ezenfelül abban 
jelölte meg, hogy az állásfog�
lalás alapján kidolgozandó 
részletes tervéket az üzemi 
demokrácia különböző fóru�
main is meg kell tárgyalni,

egészen a központi vezetősé�
gig-  ‘

Az elnökség ezenkívül 
megvitatta a szóciáilpoliíiikai 
tervek készítéséről, tartalmá�
ról, az alapok képzéséről és 
felhaszhálásáról, továbbá az 
1977/78. évi tisztségviselői, 
valamint a tömegpolitikai 
oktatás tapasztalatairól szóló 
jelentést, az 1978/79. oktatási 
évre kidolgozott irányelveket 
és a vezető testületek máso�
dik félévi munkatervére ké�
szített jiavaslatot.

Élénk vita alakult ki a 
tisztségviselői oktatás 'tapasz�
talatairól szóló jelentés kö�
rül, ugyanis egyrészről a pos�
ta szétszórtsága és a nagy�
arányú létszámhiány miatt 
nehézségekbe ütközik a tiszt�
ségviselők hosszabb időre 
szóló beiskolázása, másrész�
ről viszont igazodni kell a 
SZOT által előírt tanulmányi 
időkhöz és a szakszervezetek 
megyei tanácsai által szerve�
zett tanfolyamokhoz.

Az elnökség a jelentéseket 
és javaslatokat részben mó�
dosításokkal elfogadta.

(Folytatás az első oldalról)

' végrehajtó Szolgálatában dol-  
' gazokra is.

Július 1- től tehát a többmű�
szakos és folytonos munka�
rendben fóglalkóztajtatt fizikád 
dolgozóknak, valamint a mű�
szaki és' forgalmi végrehajtó 

■ szolgálat dolgozóinak és ter-  
melésirányítóinak régi jogos 

1 igénye teljesül. Ezt szakszer�
vezetünk részéről szintén ko�
moly eredménynek tartjuk, 
meggyőződésünk, hogy az ér�
dekeltek körében osztatlan 

" elégedettségei válit ki, Megíté-
-  lésünk szerint ugyanakkor a 

gazdasági vezetők gondjai is
-  enyhülnek a több műszakhoz 

szükséges munkaerő biztosítá-
-  sánál. A műszakpótlék kiter�
jesztése a postán mintegy 17 
.. ezer főt érint.
.... Az Mt. rendeleté felhatal-  
„mazza az ágazati minisztere�
iket, hogy az illetékes szaikszer-  
/  vezet.tel egyetértésben gondos�

kodjanak a végrehajtásról. A 
“ Postavetsérigazgatóság — a 
/‘kollektív szerződés módosítá�

sáig — ideiglenes rendelkezés-  
r  ben szabályozta -  szakszerveze-
-  .tünkkel egyetértésben a mű-  
.-■ szakpótlék bevezetésével kap�

csolatos teendőket.
A dolgozók és a szakszerve�

zeti szervek részéről eddig is 
számos megkeresés érkezett^ 
így indokolt, hogy a leglénye�
gesebb tudnivalókról ezúton is 
tájékoztassuk az térdeklőd őket.

A hírközlés területén mű-
-  - szakpótlékra jogosultak a több�
en űszakos, vagy folytonos mun�
karendben foglalkoztatott fi�
zikai dolgozók és termelésirá�
nyítók, továbbá azok a nem fi�
zikai munkakörbe sorolt dolgo�
zók, akiknek a FEOR' szerinti 
jelzőszáma 201, .203, 204, 2Ó8— 
701, 206—702, ^Öö—703, 206—

A postára is vonatkozik
a

704, 240, 241, 242, 282—4, 283, 
289.

A postánál többműszakos 
munkaidő- beosztású az a mun�
kahely, illetőleg munkakör — s 
itt ezen van a hagnsúly — 
amelynél a szolgálati idő rend�
szeresen eléri vagy meghaladja 
a napi 12 órát, valamint az a 
postahivatal, amelynek heti 
nyitvatartási ideje 44 óránál 
hosszabb.

A  többműszakos munkaren�
det az Mt- rendelet határozza 
meg. Ennek értelmében a pos�
tán délutáni műszakpótlékra 
jogosultak az előbbi feltételek 
ecetén azok a dolgozók, akik 
rendszeresen váltásos munka�
rendben dolgoznak — a délutá�
ni műszak idejére a 14 és 22 
óra között ledolgozott órákra. 
Éjszakai műszakpótlékra a 
többműszakos munkarend ese�
tén a 22 és 6 óra között ledol�
gozott órákra jogosult a  dol�
gozó. Megjegyezzük, hogy a 
többműszakos munkahelyen 
vágy munkakörökben az ál�
landóan második, vagy harma�
dik műszakban foglalkoztatott 
dolgozók is jogosultak műszak�
pótlékra.

A folytonos szolgálat pótlé�
kára azok a dolgozók jogosul�
tak, akik rendszeresen válta�
kozó „túrszolgálatban”-  dol�
goznak, ha a havi mun�
kaidejüknek több mint az 
50%- ót ‘ délutáni és éjszakai 
műszakban teljesítették, vala�
mint szombaton és vasárnap is 
dolgoztak a tárgyhónapban 
legalább egy alkalommal. Itt 
is megjegyezzük, hogy a foly�

tonos üzemű munkahelyeken a 
rendszeresen váltásos munka�
rendben dolgozókat az egyes 
műszakok Idején ledolgozott 
órák alapján illeti meg a dél�
utáni vagy éjszakai pótlék.

Mivel a rendelet lehetőséget 
ad a műszakpótléknak megha�
tározott összegben (Ft/óra) való 
fizetésére, így szakszerveze�
tünk elnökségének egyetérté�
sével — és-  széles körű közvé�
leménykutatás alapján — a 
postás dolgozók, kivéve a sze�
mélygépjármű- vezetőket, őrö�
ket, portásokat a délutáni mű�
szak idején teljesített órák 
után 3 forint, az éjszakai mű�
szakban óránként 6 forint, 
míg folytonos szolgálat eéetén 
a havi törvényes munkaórák 
után 1,50 forint műszakpótlék�
ban részesülnek.

A személygépjármű- vezetők, 
az őrök, a portások műszak�
pótléka a délutáni műszakra 2 
forint, az éjszakai műszakra 4 
forint óránként, míg folytonos 
szolgálat esetén a havi törvé�
nyes munkaórák után 1 .forint.

Nem fizethető műszakpótlék 
az egyműszakos munkarend�
ben dolgozóknak, még akkor 
sem, ha a munkaidejük egy ré�
sze az éjszakai műszak idejére 
esik. Nekik- továbbra is a kol�
lektív szerződésben meghatá�
rozott éjszakai pótlékot kell fi�
zetni. Ugyancsak nem fizethe�
tő műszakpótlék a készenléti 
időre.

A rendelet értelmében a mű�
szakpótlékban részesülőknél 
értelemszerűen megszűnik az 
éjszakai pótlék.

* 2  P O S T Á S  D O L G O Z Ó

A több műszakbari foglal�
koztatott részmunkaidős (pél�
dául nyugdíjas) dolgozókat vi�
szont a műszakpótlék fizeté�
sének szempontjából a teljes 
munkaidősökkel azonos módon 
kell elbírálni.

A második, harmadik mű�
szakra fizetett műszakpótlék, 
valamint a folytonos munka�
rendben dolgozók számára fi�
zetett plusz pótlék jelentős 
bérarányváltozást eredményez 
a több műszakban és az állan�
dóan nappali, egyetlen mű�
szakban dolgozóik között. 
Mindez azt jelenti, hogy a mű- , 
szakpótlék rendezésével érin�
tett dolgozók átlagbére az át�
lagos bérnövekedésnél gyor�
sabb ütemben emelkedik. Az 
intézkedés kedvező hatásának 
„tartósítása” végett a gazdasági 
vezetőknek és a szakszervezeti 
szerveknek arra kell töreked�
niük, hogy a műszakpótlékban 
részesülő dolgozók ne kerülje-  
neK hátrányos helyzetbe, vagy�
is a többműszakos dolgozók 
bérelőnye megmaradjon.

A műszakpótlék kiterjeszté�
sétől azt várjuk, hogy kedvező 
hatást vált ki a többműszakos 
m u r.k a terű 1 etek en és az eddi�
gieknél jobban lehet biztosíta�
ni és megtartani a feladatok 
ellátásához szükséges létszá�
mot.

A gyakorlatban felvetődő 
kérdésekre a Postás Dolgozó�
ban is visszatérünk. Ettől füg�
getlenül kérjük mind a gaz�
dasági, mind a szakszervezeti 
szerveket, hogy az érdekelt 
dolgozókkal az idevonatkozó 
rendelkezéseket részletesen is�
mertessék. Erre — a kérdés je�
lentőségénél fogva — alkal�
masnak találjuk például a 
rendkívüli termelési tanácsko�
zást.

Kovács József

S z a m o s i  F e r e n c
* w m - m i n

Megilletődéssel és tisztelet�
tel búcsúzunk a Posta Köz�
ponti Munkásszálló népmű�
velő- könyvtárosától, Szamo�
si Ferenctől.

1948. óta a posta dolgozója, 
s a szakszervezeti munkába 
is akkor kapcsolódott be. 
Különböző tanfolyamok, is�
kolák elvégzése és a könyv�
tárosi szakképesítés meg�
szerzése után 1969- ig volt a 
Postások Szakszervezete Bu�
dapest vidéki Területi Bi�
zottságának, majd a Buda�
pesti Bizottságnak függetle�
nített, önálló könyvtárosa.
1969- től — a Posta Központi 
Munkásszálló átadását köve�
tően — hirtelen és váratlanul 
bekövetkezett haláláig dolgo�
zott ot.t népművelő- könyvtá�
rosként.

Munkatársai és a szálló 
lakói egyaránt szerették és 
tisztelték őszinte embersé�
géért, önzetlen segíteni aka�
rásáért. A könyvtár ajtaja 
mindig nyitva állt, bárki fel�
kereshette őt gondjával, ba�

jával, még személyes sérel�
mével is.

1972- től tagja volt a Postás 
Művelődési Központ társa�
dalmi vezetőségének és meg�
alakulása óta a Posta Műve�
lődési Bizottságának. Két�
szer részesült a Szocialista 
Kultúráért kitüntetésben.

Váratlanul, életén ék 60. 
évében hunyt el. Emlékét 
megőrizzük.

P o s t á s  K I S Z - v e z e t ő k  

t á b o r o z á s a  S z á n t ó d o n

Az idén a szokottnál ko�
rábban benépesült á szán-  
tódi oktatási tábor: május
végén két hétre budapesti 
postás KISZ- vezetők vették 
birtokukba a korszerű és ké�
nyelmes faházaikat. A postás 
KlSZ- szervezetek történeté�
ben először fordul elő, hogy 
„szakmai szervezésben” több 
postaszerv közösen tartotta 
meg a mozgalmi év felkészí�
tőjét.

A tábor előkészítéséről, 
lebonyolításáról, céljának 
megvalósításáról a kezdemé�
nyező KlSZ- szervezet, a Pos�
ta Központi Járműtelep 
KISZ- bizottságának titkárát, 
Bokori Lászlót kérdeztem 
meg:

— Kezdetben a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóság KISZ-  
szervezetével közösen tervez�
tük a táborozás lebonyolí�
tását úgy, hogy a zuglói kö�
zépfokú postaszervek ifjúsá�
gi vezetőit is meghívtuk. A
VIII. kerületi KISZ- bizottság 
azonban csak akkor járult 
volna hozzá, ha a HTI- n fe�
lül — a szintén VIII. kerüle�
ti — Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság és a Forgalmi 
Postaszervek (Budapest 70, 
72, 78 postahivatal) KISZ-  
vezetői is részt vehetnek a 
felkészítésen. Mivel ilyen 
nagy létszámot egyszerre el�
helyezni nem lehet, döntöt�
tünk: kétszer egy hét alatt 
bonyolítjuk le a táborozást. 
A Járműtelep vezetésével 14 
postaszerv körülbelül 90 fia�
talja május 20—26- ig volt 
Szántódon, az azt követő hé�
ten pedig az említett VIII. ke�
rületi postaszervek KISZ- ve-  
zetői táboroztak.

— Milyen segítséget kap�
tatok a tábor előkészítésé�
hez?

— Először is a Posta Okta�
tási Központ vezetőinek sze�
retném megköszönni, hogy 
korábban megnyitották a tá�
bort, s azt á rendelkezésünk�
re bocsátották. A Posta Szo�
ciális Hivatala vállalta a 
többletmunkát, , így étkezé�
sünket is megoldottuk ^tábo�
ron belül. Végül, de nem az 
utolsó helyen vezetőinket, a 
Posta Központi Járműtelep 
gazdasági és társadalmi ve�
zetőit említem, akik az elő�

l i  í  I I  E  K

GYERMEKEK RÉSZÉRE 
rendezett sportversenyt jú�
liusban a Veszprémi Postás 
Sportcsoport a Nosztori-  
völgyben levő erdei tbrnapá-  
lyán. Különjáratú autóbusz-  
szal vitték a postás szülök 
gyermekeit a festőién szép 
környezetbe, s felügyeletüket 
a sportcsoport tagjai látták 
el.

A játékos ügyességi verse�
nyeken, továbbá futásban és 
labdajátékokban mintegy 100 
gyermek vett részt. Harmo1 
nikamuzsika fokozta még az 
egyébként is jó hangulatot.

készítés első percétől mind�
végig nagyon sok segítséget 
nyújtottak.

— Visszatekintve, „felléle�
gezve”, hogyan értékelitek a 
közösen eltöltött egy hetet, 
az első csoport munkáját?

— A lebonyolítás nem volt 
zökkenőmentes, de úgy érez�
zük, hogy célunk valóra vált: 
fprumot teremtettünk ahhoz, 
hogy a különböző postaszer�
veknél dolgozó fiatalok meg�
ismerjék egymást, a posta�
szervek munkáját, s ami a 
legfontosabb, a posta előtt 
álló feladatokat. A progra�
mok összeállításánál ez volt 
az elsőrendű szempontunk. 
Ezért hangzott el előadás a 
posta V. ötéves tervéröl, s 
annak időarányos teljesítésé�
ről; egy egész délelőtti prog�
ram keretében pedig a 14 
postaszerv egy- egy képvise�
lője „Bemutatom a posta�
szervemet” címmel röviden 
ismertette munkáját, s a 
KISZ- szervezet életét.

— Fórum is volt, amikor a 
postaszervek meghívott gaz�
dasági vezetőivel és párttit�
kárával beszélgethettek a 
fiatalok. Nem hagyhattuk 
figyelmen kívül azonban azt 
sem, hogy a KISZ éves fel�
készítésének is eleget kell 
tennünk, így a mozgami év 
időszerű feladatait is még�
beszéltük.

— A szabad idős progra�
mokkal (sportbajnokságok, 
járőrverseny, klubestek) a 
táborközösség kialakulását 
kívántuk elősegíteni, s ki-  
kapcsolódást nyújtani az 
egész napos „tanulás” után.

Mint résztvevő tanúsítha�
tom, hogy a Posta Központi 
Járműtelep KISZ- bizottsága 
sokat dolgozott, míg megva�
lósult a tábor, de megérte a 
fáradozást. Hasznos lenne, 
hogy amit ők elkezdtek, az a 
továbbiakban is folytatódna. 
Ha nem is egyhetes táborok�
kal, de tapasztalatcserét 
szolgáló rendszeres megbe�
szélésekkel, a részt vevő pos�
taszervek körének bővíté�
vel. Bizonyos, hogy pár óra 
hosszát is hasznosan töltené-  
nek el együtt a postás KISZ-  
vezetők . . .

Kovácsné Szabó Margit

Keller Antal nyugdíjas pos�
tás, a mindig mosolygó ked�
ves Anti bácsi örömmel ját�
szott a gyermekeknek.

KIÁLLÍTÁST rendezett a 
távbeszélő- központ dolgozói�
nak munkáiból a Debreceni 
Postaigazgatóság éttermében 
az Ady brigád. Kalocsai 
hímzések, subák, faliképek 
és egyéb kézimunkák csábí�
tották szavazásra a látogató�
kat. A közönség szavazatai 
alapján a szakszervezet és 
az Ady brigád négy díjat 
osztott ki. A nyertesek a 
helyezések sorrendjében: 
Rác. Károlyné, Gáli István�
ná, Józsa Miklósné és Antal 
Jánosné.
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Szeptembertől automatikus levélfeldolgozás
B e s z é l g e t é s  J u h a r t  t s l r á n n é  v e z é r i g a z g a t ó - h e l y e t t e s s e l

Kezdő postás koromban, 
amikor egy vidéki hálózat-  
építési osztálynál dolgoztam, 
egy idős ismerősöm rám bí�
zott egy utalványt: adjam
£el, nekem könnyű, hisz a 
postán dolgozom. Nem sza�
badkoztam, beálltam a sorba 
és feladtam a pénzt. Most, 
több mint 30 éves postássá-  
gom után sem tennék egyéb�

ként. Hisz a közönség szemé�
ben osztatlan a posta, s az

kell, hogy a postások szemé�
ben is legyen, dolgozzanak 
bár a forgalmi vagy a műsza�
ki szolgálatban. S ha a pos�
tát egy vállalatnak tekintjük, 
nem lehetünk közömbösek az 
egyes szolgáltatási ágak dol�
gai, a fejlesztéssel járó örö�
mei és gondjai, vagy épp az 
elmaradással kapcsolatos ne�
hézségei iránt.

Ezúttal a posta-  
forgalom áll nagj 
előrelépés, a le-  

vélfeldolgozás 
gépesítése előtt 
Felkerestük Juha 
ri Istvánná ve�

zérigazgató- he�
lyettest, hogy vá�
laszai alapján tá�
jékoztassuk olva�
sóinkat az auto-  
matizáció körül�
ményeiről, az ez�
zel kapcsolatos 
tennivalókról, a 
postásokra (nem�

csak a levélíeldolgozókra) há�
ruló feladatokról.

-  ★

lyozzuk, hogy az irányító�
szám- rendszer, beleértve a 
fiókbérleti számokat is, sem�
mit sem változott.

— Az irányítószámok be�
vezetésekor a posta igény�
bevevői magukévá tették a 
fejlesztés szükségességét, 
hamar áttértek a címzés új 
módjára, sőt előnyomott 
borítékokkal jó időre be is 
rendezkedtek. Nem okoz ez 
nehézségeket az áttérés so�
rán?

— Minden kezelési válto�
zás kisebb- nagyobb zökkenők�
kel jár. A posta azonban elé-  
bük ment a nehézségeknek, és 
kieszközölte a vállalatok, in�
tézmények jóindulatú egyet�
értését. Lehetővé ' tesszük, 
hogy a feladók felhasználják 
borítékikészletüket, csak arra 
kell ügyelniük, hogy az irá�
nyítószámot ne a rendeltetési 
hely előtt, hanem a címirat 
alján, önálló sorként tüntes�
sék fel. A levelek tömegét 
írógéppel címező közületek 
rendbe rakva viszik küldemé�
nyeiket postára, így átmene�
tileg nélkülözni tudjuk a le�
vélrendező gépegységet vezér�
lő * három függőleges piros 
csíkot is. Természetesen a 
türelmi idő alatt a felvevők�
nek jobban ügyelniük kell a 
közületektől átvett levelek 
rendezettségére, s átmenetileg 
több küldeményt leszünk 
kénytelenek manuálisan fel�
dolgozni. A közönség viszont 
már most vásárolhat újfajta 
előnyomott borítékot, s a

★  ■

— Az irányítószámokat a 
posta néhány éve azzal a 
szándékltal vezette be, hogy 
megvesse a gépesített le�
vélfeldolgozás alapját. Az 
akkor kialakított címzés�
mintát miért kell az auto�
matizált levélfeldolgozásra 
való áttéréskor megváltoz�
tatni?
— A levélirányítő automata 

kiválasztása előtt a posta 
nemzetközi pályázat útján 
kért ajánlatot. Felhívására 
három, cég, a nyugatnémet 
SEL, a Telefunken és a Tos�
hiba tett ajánlatot. Ez utób�
bi gyár-  kétfélét is. Egyet a 
szakirodalomból már ismert, 
közvetett címolvasással műkö�
dő, egyet pedig egy újszerű, 
Japánban már működő, köz�
vetlen optikai számolvasóval 
ellátott berendezésre. A pos�
ta helyszíni üzemi tanulmá�
nyok útján győződött meg a 
javasolt gép előnyeiről, s 
újabb ajánlati felhívásában 
már feltételként kikötötte az 
optikai olvasót. Ez újabb fel�
hívásra a Toshiba gyár adta 
a legkedvezőbb ajánlatot, 
mind a beszerzést, mind a 
folyamatos üzemeltetést ille�
tően. A posta ennek megfele�
lően — a tárgyalásokba és a 
döntésbe bevonva a külkeres�
kedelmi szerveket és az Or�
szágos Műszaki Fejlesztési Bi�
zottságot — megrendelte a 
szóban forgó berendezést. A 
teljesen új eljárásnak számí�
tó optikai számolvasás tette 
szükségessé a levelek címira�
tának átalakítását. Hangsú-

posta gondoskodott értékbe�
nyomásos borítékokról és le�
velezőlapokról is.

— Bár ez a válasz is utalt 
az előkészületekre, gondo�
lom, ez mégsem ennyiből 
áll.

— Nem csekély feladat a 
közönség megnyerése, s az 
előbbiekben még nem is 
mondtunk el mindent az 
igénybevevők tájékoztatásáról. 
A még hátralevő központi in�
tézkedéseken — például, az 
iskolások tájékoztatásán — 
felül komoly feladat vár e té�
ren minden postásra is. Per�
sze, hogy ennek eleget tud�
janak tenni, maguknak is 
megfelelő tájékozottsággal kell 
rendelkezniük. Erről tanfo�
lyamok útján gondoskodunk, 
s ha jól értettem, ez a be�
szélgetés is ezt a célt szol�
gálja.

Mindeddig csak tájékozta�
tásról beszéltünk. Meg kell te�
hát említenünk, hogy a beren�
dezés elhelyezésére Budapest 
72 postahivatalban szintmeg�
osztással helyiséget kellett ki�
alakítanunk. Természetesen ki 
kellett munkálni a feldolgo�
zás technológiáját és az ennek 
megfelelő kisegítő eszközöket, 
mint például a géppel feldol�
gozható szabványos levelek 
méretének megfelelő egységlá�
dákat, valamint az anyagmoz�
gató berendezéseket. Ezenkí�
vül meg kellett tervezni az 
újszerű feldolgozás létszám-  
szükségletét. Budapest 62 és 
72 postahivatal jelenlegi le�
vélfeldolgozóiból körülbelül 
100 főnyi tényleges létszám-  
megtakarítás érhető el.

A felsorolt és nem említett 
el őkésziiletekkel megteremtett 
feltételek birtokában szep�
tember 11- ét jelöltük meg a 
gép üzemszerű működésének 
kezdési időpontjául.

— A postásokat leginkább 
az érdekli, hogy a gép 
üzembe helyezése mennyi�
ben változtatja, segíti a 
munkájukat. Erről kaphat�
nánk- e vázlatos tájélcoz-  
latást?
— Mint említettem, szep�

tember 11- én már nem kísér�
letként, hanem üzemszerűen 
indítjuk az automatát, de 
működésében lesz bizonyos 
átmeneti jelleg. Ez pedig ab�
ból adódik, hogy a közületek 
nagy tömegű címanyagának 
(adrémalemezek. számítógépi 
címadatok) átdolgozása és a 
régi borítékkészletek felhasz�
nálása időt vesz igénybe. Ad�
dig a berendezés kódolóegy�
ségei a rendes üzemre terve�
zettnél nagyobb mértékben 
meg lesznek terhelve, viszont

kevésbé lesz kihasználva az 
optikai olvasó.

Ami a dolgozókat közvetle�
nül érinti: induláskor a  gép 
az 1- es és a 2- es gócterüiet 
anyagát fogja feldolgozni: 
mind az e területen felveit, 
mind az ide irányuló levele�
ket és levelezőlapokat. Ennek 
megfelelően a budapesti pos�
tahivataloknak csak aszerint 
kell a felvett küldeményeket 
csoportosítaniuk, hogy azok 
gépi feldolgozásra alkalma�
sak- e vagy nem.

A 2- es gócterület hivatalai�
nak háromfelé: az 1- es, a
2- es és a 3—9- es gócterületre 
kell a felvett küldeményeket 
.kidolgozniuk.

A 3—9- es gócterület hivata�
lainak nem kell ezentúl az 1-  
es és a 2- es gócterületre szó�
ló, automatikusan feldolgoz�
ható küldeményeket részlete�
sen feldolgozniuk.

A szállítás és a mozgópos�
tái kezelés annyiban változik, 
hogy az automata által fel�
dolgozandó (1- es és 2- es góc�
területre szóló) szabvány mé�
retű leveleket egységládákba 
rakják.

— A két hónapon belül 
üzembe lépő gép két góc�
terület felvett, illetve kéz�
besítendő leveleit dolgozza 
fel. Mi várható a további hét 
gócnál?

— A gócterületék a hozzá�
juk alkalmazkodó szállítási 
renddel kialakultak. Most a 
góchivatalok megteremtése fo�
lyik. Egyikük- másikuk már 
megépült, van, amelyiknek az 
építése elkezdődött, s lesz, 
amelyikhez csak ezután fo�
gunk hozzá. Természetesen 
mindegyik gépesítve lesz, de 
hogy milyen berendezést kap�
nak. azt majd annak idején 
döntjük el.

★
Megköszönve Juhari István�

ná vezérigazgató- helyettes szí�
ves tájékoztatását, emlékeztet�
ni szeretném olvasóinkat nyi�
latkozatának árrá a gondola�
tára, hogy milyen fontosak 
az automatikus feldolgozással 
kapcsolatos ismeretek. Egy�
részt azért, hogy a közönsé�
get kellőképpen tájékoztatni, 
másrészt azért, hogy az új 
feldolgozási rendszert megfe�
lelően működtetni tudják. Ezt 
nemcsak a szolgáltatás javí�
tására irányuló kötelezettsé�
günk diktálja, hanem saját 
érdekünk is megkívánja, hiszen 
amint az irányítási feladatok 
változásából is látható, a gé�
pesítés jelentős mértékben 
könnyíti a postás dolgozók 
munkáját.

Benda István

K ü l ö n ö s  s t a t i s z t i k a
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— A tokaji tv- adó 44 főnyi 

létszámából az idősebb kor�
osztály (1922—1935- ig született) 
tagjai közül 11- en nem rendel�
keztek 8 általános iskolai vég�
zettséggel. A 11 éppen az ösz-  
szes létszám 25 százalékát tet�
te ki. Fokozta a nehézséget, 
hogy 3 főnek csak négy osz�
tálya volt meg. A 8 általános�
sal nem rendelkezők közül 2 
takarítónő, 6 műszaki segéderő 
és 3 polgári fegyveres őr volt.

— Űjabb nehézség jelent�
kezett: a bejáró dolgozók lak�
hely szerinti iskolái nem min�
den esetben indítottak esti ta�
gozatokat. Meglehetősen sok 
utánajárással ezekre a nehéz�
ségekre is sikerült megoldást 
találni.

— A szakmai és mozgalmi 
vezetőik az érdekeltekkel tör�
tént személyes elbeszélgetéssel 
párhuzamosan felkérték a 
érintett szocialista brigádok 
vezetőit ig, hogy e célokat 
eredményesen segítsék elő. 
Hosszan tartó munka eredmé�
nyeként 1968- tól 1977- ig elju�
tottunk oda, hogy állomásun�
kon, életkorra való tekintet 
nélkül, mindenki rendelkezik 
a 8 általános iskolai végzett�
séggel.

— Fő célunk — a 8 általá�
nos megszerzése — mellett az 
állomás dolgozói közül

4 üzemmérnöki képesítést 
szerzett,

12 vtllamosmű- kezelői vizs�
gát,

1 technikusminősítő vizsgát 
tett,

6- an az olaj-  és széntüzelésű 
kazánok fűtői tanfolyamát vé�
gezték el,

2 hegesztő szakmunkás- bizo�
nyítványt,

1 betanított hegesztői képe�
sítést,

1 villanyszerelői szakmun�
kás- bizonyítványt szerzett,

1 MLE szakosító tagozatot,
2 MLE 3 éves általános ta�

gozatot végzett, 2 fő pedig most 
végzi,

10 ML középiskolát végzett.
Hogyan érték el e szép ered�

ményeket? Erről beszélgettem 
R cgéczkei Dénes állomásveze�
tővel és Posta József szb- tit-  
kárral.

— A tanulás ideje alatt 
igénybe vehető kedvezmények 
ismertetése mellett az emberi 
hiúságra is hatni kellett — 
mondja Regéczkei Dénes. — 
Fel kellett éleszteni az önbi�
zalmat, hogy képesek a tanu�
lásra, bízzanak önmagukban, 
és hogy mennyivel többet érő 
ember válik belőlük, ha elvég�
zik a hiányzó osztályokat.

Posta József veszi át a szót: 
a tanulmányi szabadság mel�
lett a munkaidő- kedvezmény 
kiadásakor, ha szolgálatban 
voltak, szükség szerint külön 
gépkocsijárattal levittüli az ér�

dekelteket a hegyről. A cso�
port többi tagja vállalta a 
többletmunkát.

— Az elején ment a legne�
hezebben — veszi vissza a szót 
az állomás -  vezetője. — Amíg 
nem volt jó példa, addig min�
den egyes esetben „közelhar�
cot” kellett vívni. Egy esetben 
már úgy éreztem minden 
rendben van, sikerült ered�
ményt elérnem, amikor né�
hány nap múlva a kolléga diaT 
dalittassan, egy papírlapot lo�
bogtatva közeledett felém. Fő�
nök, nem kell tanulnom, be�
teg vagyok, mondja, és nyújtja 
felém a cédulát. Gondterhel�
ten, homlokomat ráncolva ol�
vasni kezdtem, hát egy í'ecept 
volt — szemüvegre.

Az szb- titkár folytatja: Ér�
veltünk mi azzal is, hogy több 
bért tudunk majd adni a ma�
gasabb iskolai végzettséghez, 
de a legjobb agitáció a jó pél�
da volt. Megindult a virtusko-  
dás. Az egyik takarítónő, aki�
nek 4 osztálya volt, azt mond�
ta: ha a többiek el tudják vé�
gezni, akkor én is — és neki�
fogott. Két dolgozó aztán még 
túlteljesítette az előirányzatot 
is. annyira belejöttek a tanu�
lásba, hogy a 8 általános meg�
szerzése után ML középiskolát 
is végeztek. A 11- ük közül 10-  
en ma is aktív dolgozók. 1 kol�
léga már nyugdíjban van.

Űjabb kérdést teszek fel.

Milyen módon mutatkozik 
meg a mindennapi életben, 
ahogy mondani szokták a hét�
köznapokban, az eredményes 
tanulás?

— Felfogásuk, látásmódjuk, 
szemléletük tágabb lett — fe�
leli az állomás vezetője. — 
Műveltségük emelkedése mel�
lett munkakapcsolatuk javult. 
Közelebb kerültek egymáshoz. 
Jobban értik a politikai, gaz�
dasági eseményeket és azok 
magyarázatát is.

A beszélgetés során még azt 
is megtudtuk, hogy hosszú 
éveli óta 4 szocialista brigád 
működik. 1972- től, az új rend�
szerű kitüntetések bevezetése 
óta 16 alkalommal Szocialista 
brigád címet érdemeltek ki, 1 
alkalommal bronz, 2 alkalom�
mal ezüst, 2 esetben arany fo�
kozatú kitüntetést kaptak és 2 
alkalommal a Posta Kiváló 
Brigádja címet adományozták 
nekik. Az elismeréseknek ez a 
sorozata bizonyítja, hogy az 
állomáson a szocialista módon 
dolgozni, tanulni és élni jelszó 
nem csupán formaság.

M. B.

(Itt közölt cikkünket — ki�
vonatosan — a Posta Rádió-  és 
Televízióműszaki Igazgatóság 
Modulátor című üzemi lapjá�
nak idei első számából vettük 
át. Szerk.)

Miért foglalkozunk már most

a VI. ötéves terv szociális

és kulturális beruházásaival?
A beruházások előkészítése 

és lebonyolítása hoszabb időt 
igénylő folyamat. A beruhá�
zási téma megszületése és 
gyakorlatban való kivitelezé�
se között gyakran hosszú évek 
is eltelnek.

A szakszervezeti mozgalom�
nak nem közömbös, hogy a 
postai beruházások a kitűzött 
tervidőszakban megvalósul�
janak. Különösen vonatkozik 
ez a dolgozók élet-  és mun�
kakörülményeit javító szociá�
lis és kulturális célú beruhá�
zásokra. Az ilyen célú berú-  
házások megvalósítását leg�
alább olyan fontosnak tartjuk, 
mint az üzemi célú fejleszté�
seket. A jelenleg folyó közép�
távú terv szociális, kulturá�
lis célú beruházásainak meg�
valósítása — az erőfeszítések 
ellenére — nem halad kellő 
ütemben. Már most nyilván�
valóvá válik, hogy egyes té�
mák ebben a tervidőszakban 
nem valósulnak meg. Így pél�
dául a kivitelezői kapacitás 
hiánya miatt a Budán létesü�
lő gyermekintézmény építése 
áthúzódik a VI. ötéves terv 
időszakára. Sok gondot, fej�
törést okoz ez a posta veze�
tőinek és szakszervezetünknek 
is.

Miért foglalkozunk már 
most a VI. ötéves terv szociá�
lis és kulturális beruházásai�
nak témáival?

Elsősorban azért, hogy — 
a beruházások kellő időben 
történő indítása végett — az 
előkészítő munkálatokat (te�
rületbiztosítás, tervező és ki�
vitelező lekötése, engedélye�
zési eljárások stb.) mielőbb 
megkezdhessék. Különösen 
vonatkozik ez a tervidőszak 
első két évében kezdődő új 
beruházásokra.

Az előkészületi munka első 
lépésében, 1976 végén, a „kö�
zépfokú postaszervek a Posta�
vezérigazgatóság rendelkezésé�
re felmérték a szociális kul�
turális állóeszközök fejleszté�
sére vonatkozó igényeket. Kü�
lön felhívták a figyelmet 
azokra a témákra, amelyen-  
nél ingatlant is kell szerezni. 
A felmérés kiterjedt az olyan 
állóeszköz- fejlesztésekre is, 
amelyek beszerzésjeliegűek, 
és nem járnak ingatlanfel�
használással.

A középfokú postaszervek 
az igényeket a területileg il�
letékes szakszervezeti szerv�
vel közösen mérték fel, de 
erre elég rövid idő állt ren�
delkezésükre. A beküldött 
igényeli és a tapasztalatok 
is azt igazolják, hogy az el�
következendő tervidőszak el�
képzeléseit a megalapozottság, 
a dolgozók jogos és indokolt 
igényének ismerete nélkül 
nem lehet felvázolni. Min�
denképpen erre kell támasz�
kodni ahhoz, hogy az elvá�
rások az anyagi lehetőségeink�
kel összhangba kerüljenek, és 
ehhez — minden hasonló nagy 
jelentőségű felmérésnél — a 
jövőben több időt kell biztosí�
tani.

Rendkívül fontos, hogy a 
központilag kezelt nagyobb 
beruházások témái meg legye�
nek határozva, de ehhez is�
merni kell a postaszerveit 
elképzeléseit is. A kellő kö�
rültekintéssel összeállított fel�
adatok meghatározására szük�
ség van azért is. hogy a VI. 
ötéves tervben rendelkezésre 
álló 890 milljó forintot cél�
szerűen lehessen felhasználni. 
Ez az összeg a jelenlegi közép�
távú tervben jóváhagyott ösz-  
saegnek a kétszerese, a célok 
meghatározása tehát igen nagy 
felelősséggel jár.

Csak egy- két olyan kiraga�
dott példát említünk meg a 
középfokú szervek igényeiből,

amelyeknél mellőzték a kö�
rültekintést és a megalapo�
zottságot. Így például egy- két 
postaszerv igényként a jelen�
legi ötéves tervben biztosított 
összegnek csak töredékét je�
lentette be. Más postaszerv 
azért nem foglalkozott a fel�
méréssel, mert a felépülő pos-  
takombinátban a szükséges 
létesítmények úgyis rendelke�
zésre állnak (a postakombi�
nát felépülése a VI. ötéves 
tervben bizonyára nem fog 
megvalósulni). Volt azonban 
olyan postaszerv is, amelyik�
től 100 millió forint nagyság�
rendet meghaladó igény érke�
zett. Természetesen ezek szél�
sőséges példák, a postaszer�
vek egy része véleményünk 
szerint is valóságos, kellő 
megalapozottsággal mérte fel 
és közölte az igényeket. A 
nagy szóródás a postaszervek 
közötti ellátási színvonal kü�
lönbségeit is tükrözi, ezért az 
igényeket rangsorolni kell.

A központi elképzelések 
megvalósítására a Postavezér�
igazgatóság illetékes szakosz�
tályai és a Postások Szakszer�
vezetének Közgazdasági osztá�
lya közös témajavaslatot ké�
szített a VI. ötéves terv szo�
ciális, kulturális beruházásai�
ra. A javaslat elkészítésénél 
elsőrendű szempont az volt, 
hogy a tervezett létesítmények 
megvalósítása a postás dolgo�
zók élet-  és munkakörülmé�
nyeinek javítását szolgálja, és 
ellensúlyozza a hírközlési fel�
adatok sajátosságából adódó 
nehézségeket. Ennek szellemé�
ben az elkövetkező tervidő�
szakban — többek között — 
egyik fő feladat a gyermekin�
tézményi férőhelyek számának 
bővítésé, egyrészt saját gyer�
mekintézmények létesítésével, 
másrészt tanácsi óvodai férő�
helyek vásárlásával. Hasonló�
képpen fontos feladat a csa�
ládos üdültetés kiterjesztése új 
üdülők építésével. Különösen 
jelentős ezek közül a Balaton-  
lellén, a SZOT- tal együttmű�
ködve létesülő, valamint a Ve�
lencei- tó partján, Gárdonyban 
tervezett családos üdülő.

Fokozódnak a művelődési, a 
szórakozási és sportolási lehe�
tőségek is.

Szakszervezetünk elnöksége 
testületi ülésen foglalkozott a
VI. ötéves terv szociális, kul�
turális beruházásainak téma-  
javaslatával. Az elnökség ál�
lásfoglalása szerint elsősorban 
az áthúzódó beruházások be�
fejezésére kell összpontosítani, 
de elő kell segíteni — már 
most — különösen a tervidő�
szak első évében indítandó 
fejlesztéseknek pontos és kellő 
előkészítését is. A postaszer�
vek ez irányú munkáját hat�
hatósan támogatjuk és segít�
jük.

A középfokú postaszervek 
részére biztosított beruházási 
keretösszegek még nincsenek 
felosztva. Erre később kerül 
sor. Éopen ezért az elkövetke�
ző időszak egyik fő feladata, 
hogy a VI. ötéves tervre vo�
natkozóan a dolgozók véle�
ményét és igényét megismer�
jük. Ebben a szakszervezeti 
szervek legyenek kezdeménye�
zők. és szorosan működjenek 
együtt a gazdasági szervekkel 
Élve az üzemi demokrácia le�
hetőségeivel, a szakszervezeti 
tagok, a bizalmiak és a tiszt�
ségviselők a különböző fóru�
mokon bátran nyilvánítsanak 
véleményt, adjanak hangot a 
jogos igényeknek. Ezeknek, 
valamint az anyagi és egyéb 
lehetőségeknek az összehan�
golásával szeretnénk elérni, 
hogy a VI. ötéves tervben a 
postás dolgozók élet-  és mun�
kakörülményei alapvetően 
megjavuljanak.

N ém eth Istvánná

H Á Z I  J O C T A A Á C S A H Ó
Az utóbbi hónapokban a következő füzetek jelentek meg: 
Február (különkiadás): A lakásszövetkezetek működésé�

nek jogi szabályozása.

Április: A vásárlók jogai

Május: A belkereskedelmi törvény

Június: A lakásigénylés, a lakások elosztása
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A nagykanizsai 1- es posta-  
hivatal emeletéről, ahol a 
távbeszélő- kezelők Tyeres-  
kova brigádja dolgozik, 
messzire hallatszik a hang. 
Olyan messzire, hogy még 
a KISZ KB is felfigyelt rá�
juk, és nemrég dicsérő ok�
levéllel jutalmazták munká�
jukat, egyúttal a Posta Ki�
váló Brigádja címet is el�
nyerték. Az érdem Pálfi Jó�
zsefeié, Vastagh Károlyné, 
Bállá Zsuzsa, Móricz Margit, 
Szalai Magdolna, Vajda Má�
ria, Fekete Lászióné, Lisz-  
kai Margit brigádtagoké. 
Természetesen a magas elis�
merést nemcsak a hangjuk�
kal, sokkal inkább minden�
napi munkájukkal szolgálták 
meg.

S írva  távozo tt

— Nem tréfálok, itt a 
hangerő ugyancsak sokat 
nyom a latban — fogad 
Polay József, a távbeszélő-  
osztály vezetője. — Tavaly 
az egyik kolleginának orvo�
si javaslatra kellett megvál�
nia a központtól, mert hang�
szálai nem bírták a megter�
helést. Sírva távozott. Ép�
pen a szüntelen beszélgetés, 
időnként erőteljes hallózás 
miatt csak 42 órás a távbe�
szélő- kezelők munkahete.

— És ezt az erőteljes han�
got hogyan értékeli a csa�
lád és a munkahelyi vezető?

— Itt a munkahelyen a 
tanácskozáson, brigádgyűlé�
seken mindenesetre nem a 
hangerőn, hanem a monda�
nivalón van a hangsúly. A 
család véleményéről pedig 
kérdezze meg őket — dobja 
vissza a labdát Polay Jó�
zsef.

A telefonközpontban hosz-  
szú asztal mellett ülnek a 
távbeszélő- kezelők. Kezük 
szüntelenül a kulcsokon, 
gombokon, tárcsákon, fejü�
kön a hallgató és kifogyha�
tatlanul kérnek, köszönnek, 
hallóznak. Előttük egy moz�
gó jeg.yszalag adja ki a be�
jelentőben felvett, lebonyo�
lításra váró előjegyzéseket. 
Külön kezelő foglalkozik a 
budapesti, a zalaegerszegi 
hívásokkal, de a többieknek 
is jut munka bőven. Bár 
minden perc számít, rövid 
időre a szomszédnak kell 
átvennie Pálfi Józsefné bri�
gádvezető munkáját is. hogy 
néhány szót válthassunk.

— Szóval a hangerő? Bi�
zony, néha otthon a család 
figyelmeztet, mert az itt el�
töltött 25 év után óhatatla�
nul hangosabb az ember.

— És mi van a díszes ok�
levél mögött?

— Sok. nagyon sok mun�
ka. Tavaly például az egyik

legfontosabb mutatónk, a
vonalkihasználás, országo�
san is kiemelkedő volt.

— Ez mit jelent?
— Egy órából 40 percig élt 

a vonal, amit a kapcsolások 
gyorsításával lehet elérni. 
Mi, akik hosszú évek ta�
pasztalataival rendelkezünk, 
40—50 összeköttetést létesí�
tünk az elfogadhatónak szá�
mító 25—26 kapcsolással 
szemben.

M it e sz ik  a  b á ln a ?

— Miközben kifelé nyu�
godtan, udvariasan beszé�
lünk az előfizetőkkel, a ke�
zünk már hívja a követke�
zőt. És bármit mondanak — 
mert bizony előfordul a 
„közvetlen” stílus, — nekünk 
nem szabad rá reagálnunk. 
Pedig néha mi minden elő�
fordul itt!

És jönnek a példák, egy�
mást biztatják. A legjobban 
a ranglkórság tetszett. Mert 
a „kedves ügyfeleknek” nem 
mindegy, hogy ki jelentke�
zik először: a hívott vezér-  
igazgató Pesten, vagy a hí�
vó igazgató Kanizsán. A tit�
kárnőik hajbakapnak, s köz�
ben az idő megy — a többi 
várakozó rovására.

— Múltkor a tudakozón a 
bálna eledele után érdek�
lődtek — szól egy törékeny 
asszonyka. — Még jó, ha 
némelyik kezdő férj csak 
egyszerűbb ételrecept után 
tudakozódik, mert ennyi fe�
hérnép közül valaki mindig 
tudja.

M indenki é r t m in d en h e z

— Mivel itt nők dolgoz�
nak, s zömében fiatalok, 
gyakori a szülési szabadság. 
Hogy a kiesőket pótolni tud�
juk, — tavaly a 20 fős kollek�
tívából hat vette ki a gyest 
— mindnyájan megtanultuk 
a 12 munkahely kezelését. 
Ha kell, telexezünk, ha kell, 
táviratot másolunk, és így 
tovább — sóhajt egyet Pál-  
finé. — Tavaly ezer dísz�
távirat másolását vállaltuk, 
mert a Fáklya kollektívája 
alig győzte a munkát. Mű�
szak után feljártunk hozzá�
juk, és csináltuk. Végül 
1981- re jött ki, amit lemá�
soltunk.

— Ez sok?
— Égy dolgozó nyolcórás 

műszak alatt 150—180 dísz�
táviratra képes, ki lehet szá�
mítani. Különben tavaly 
több mint 28 ezer érkezett 
a kanizsaiaknak. Névnapo�
kon, / ünnepeken naponta 
3000—3500 sima és dísztáv�
iratot veszünk az ország 
minden pontjáról.

— A távbeszélgetések szá�
mát is tudja?

— Kanizsáról 274 ezer be�
szélgetés indult, 239 ezer ér�
kezett és 92 ezer volt az át�
menő — mondja fejből az 
osztályvezető.

— Az egyéb munkákkal 
sem keli szégyenkeznünk — 
veszi át a szót Liszkai Mar�
git, aki egyúttal a KISZ-  
szervezet titkára is. A csó�
nakázótónál 115 órát dolgoz�
tunk. A nehezét, vagyis az 
összsegyűjtött rőzsekötegek 
cipelését hagytuk a férjek�
nek, udvarlóknak, mert bi�
zony, beszerveztük őket, 
ráadásként — mosolyog 
Margit.

F ö ld ra jz la n á ro k

— Rendszeres és nagyon 
meghitt a kapcsolatunk a 
csapi cigánykollégium lakói�
val. Anyagilag támogatjuk 
őket, s az ünnepségekről 
sem hiányzunk. Közben az 
alközpontok kezelőivel is 
sikerült kapcsolatot terem�
tenünk. Kölcsönösen tájéko�
zódunk egymás gondjairól, 
s amiben tudunk, főleg a 
munka során, abban segí�
tünk. A fiatalok képzése, be�
tanítása ugyancsak feladata 
a brigádnak. Mivel alig egy 
éve vagyok köztük, s bár 
más munkakörben vagyok, 
szorgalmasan tömik a fe�
jembe a 79 irány községeit, 
városait. Akik már tudják, 
kész földrajztanárok.

— És mindezt bírják a 
gyenge lányok, asszonyok?

.— Aki bekerül a központ�
ba, előbb- utóbb megedződik. 
Kénytelen, mert a munka 
folyamatossága nem enged 
lazítást. De különös módon 
mindenki szereti, mert érde�
kes, változatos, és ha jól 
csináljuk, a sikerélmény sem 
hiányzik. Persze, nem kö�
zömbös az ösiszekovácsoló-  
dott jó kollektíva sem.

Egy é v  u t á n  ú j r a  ü n n e p e l t e k

Egy év eltelte után. amikor 
a Szocialista Munka Hivatala 
kitüntetést vehették át Szom�
bathely 1 megyei postahiva�
tal dolgozói, ismét ünnepség�
re gyülekeztek április végén. 
Ez alkalommal Kirkovics 
István, a Soproni Postaigaz�
gatóság vezetője a Kiváló Hi�
vatal oklevelet nyújtotta át 
Péntek Kálmán hivatalveze�
tőnek. A hivatal dolgozói 
1977- ben is azon fáradoztak, 
hogy a postai szolgáltatáso�
kat igénybe vevő felek ne 
vegyék észre gondjaikat. Ez 
példás összefogással, egymás 
segítésével sikerült . Ezenkí�
vül május 1- től szeptember 
.'SO- ig 23 szakképzett dolgozót 
biztosítottak a balatoni csúcs-  
forgalom zökkenőmentes le�
bonyolításához.

Kirkovics István ünnepi 
beszédében is ezt hangsú�
lyozta többek között, amikor 
rámutatott arra, hogy Szom�
bathely 1 dolgozói — nehéz�
ségeik mellett —, milyen 
nagy mértékben segítették az 
igazgatóság terveinek telje�
sítését, és részt vállaltak a 
Magyar Posta országos gond�
jainak megoldásában.

Dr. Ágoston Ottó, az 
MSZMP Vas megyei Bizott�

sága Gazdaságpolitikai osztá�
lyának vezetője azt hangsú�
lyozta, hogy Szombathely vá�
ros dolgozói büszkék lehet�
nek a postásokra, hiszen az 
igazgatóság területén kitün�
tetett 8 hivatal közül 2 szom�
bathelyi: Szombathely 1 és 
Szombathely 2. Igaz, munká�
jukat nemcsak szívvel- ilélek-  
kel végzik, hanem szaktudás�
sal is.

A hivatal szocialista bri�
gádjai közül a Szabadság és 
a Radnóti arany, a Savaria 
és a Dózsa ezüst, a Barátság 
pedig bronzjelvényes kitün�
tetést vehetett át. 18 dolgozó 
kapta meg a  Kiváló Dolgozó 
kitüntetést és 72- en kaptak 
ezenkívül pénzjutalmat.

Szombathely 1 postahivatal 
dolgozóival együtt ünnepel�
tek azoknak a szombathelyi 
és községi kishivataloknak a 
dolgozói is, akik 1977- ben 
eredményes munkájuk révén 
ezt kiérdemelték. Salköves-  
kút postahivatal a Kiváló 
Kishivatal kitüntetésben ré�
szesült. A korábban kiérde�
melt Szakma Ifjú Mestere 
kitüntetést is most vehette át 
Dallos Anna és Komlós Zsu�
zsanna.

Kiss Antal

Nyugdíjasok kirándulása Pécsre
A Helyközi Távbeszélő 

Igazgatóság Szakszervezeti 
Tanácsa nyugdíjas- kirándu�
lást szervezett május 27- én 
több mint 130 résztvevővel. 
Ragyogó reggel 3 panorámás 
busszal indultunk. Lelkes 
örömmel üdvözölték egymást 
a régen látott kollégák.

Megérkezésünk után a 
szakszervezeti tanács ebéd�
del látta vendégül a kirán�
dulókat, majd a Misina- tetőn 
levő tv- toronyhoz látogat�
tunk, s a táj szépségében 
gyönyörködtünk. Útközben 
megálltunk az igazgatóság 
Pécs- Mecseken levő pihenő�
jénél. A meghitt környezet 
valamennyiünknek nagyon 
tetszett. Visszatérve a- város�

ba megtekintettük a székes-  
egyházat, majd a még ren�
delkezésre álló rövid idő 
alatt meglátogattuk! a Szé�
chenyi téren levő dzsámit.

Az idős emberek, akiknek 
a kirándulást szerveztük, 
tegnap még munkatársaink 
voltak. Sokuknak már az is 
megrázkódtatást okozott, 
hogy otthon töltik napjaikat. 
Éreztetni igyekeztünk ily 
módon is velük, hogy közénk 
tartoznak, nem szakadtak el, 
törődünk gondjaikkal, ha 
kell segítjük őket, számí�
tunk élettapasztalatukra, 
egyszóval közösségünk szá�
mára mindig fontosak ma-  
radank.

Arany-Tólh Zoltánnc

T iszti ta n fo ly a m o k  

ta n évzá ró  ü n n ep é lye

Július 5- én szakszerveze�
tünk székhazának színház-  
termében összevontan tar�
totta a Posta Oktatási Köz�
pont a tiszti tanfolyamok 
tanévzáró ünnepélyét.

A postaforgalmi tiszti tan�
folyamot 320 fő fejezte be 
sikeresen. Közülük 111- en a 
vidéki igazgatóságokhoz ki�
helyezett tagozatokon, 150-  
en pedig a POK- ban levele�
ző formában tanultak. Ve�
lük egy időben végzett a 
nappali tagozaton 59 postás 
dolgozó. A post a műszaki 
tiszti tanfolyam négy szakán 
91- en végeztek.

A posta nevében Juhari 
Istvánná vezérigazgató- he�
lyettes köszöntötte .a végzett 
hallgatókat. Méltatta ered�
ményeiket és köszönetét 
mondott az oktatóknak lel�
kiismeretes munkájukért. 
Ismertette a hallgatókkal a 
posta műszaki és forgalmi 
területén megoldásra váró 
feladatokat, amelyekben a 
tiszti tanfolyamot végzettek�
nek részt kell vállalniuk.

Szakszervezetünk elnöksé�
ge nevében Tanos Lászlóné 
titkár köszöntötte a hallga�
tókat és kifejezte elismeré�
sét, köszönetét mondott

szorgalmukért, áldozatválla�
lásukért.

Ezután a tanulmányaik�
ban és a társadalmi mun�
kában kitűnt hallgatók ju�
talomban részesültek. Juha�
ri Istvánné vezérigazgató�
helyettes pénz-  és könyvju�
talmakat adott át, Tanos 
Lászlóné titkár a  szakszer�
vezet elnöksége nevében 
kül-  és belföldi üdüléssel és 
ugyancsak könyvvel jutal�
mazott meg több végzett 
hallgatót.

A hallgatók nevében Gál 
Gyula, a Budapest 10 pos�
tahivatal leendő dolgozója 
mondott köszönetét a Posta 
Oktatási Központnál«: és az 
oktatóknak fáradságos mun�
kájukért. 411 postás dolgozó 
szerzett tehát tiszti okleve�
let. Oktatásuk azonban csak 
akkor mondható majd ered�
ményesnek. ha a tanfolya�
mon tanultakat mindenna�
pi munkájuk során haszno�
sítják. Amit a zárszóban is 
elmondtam, itt is megismét�
lem: Bízom a fiatalokban, 
bízom abban, hogy ez a 411 
jól képzett szakember vala�
mi újat kezd, és egy jó irá�
nyú folyamatot indít a tan�
folyamon szerzett ismeretek 
felhasználásával.

Szomolányi Tibor

T a n o s  L ász ló n é  t i tk á r  p iros oklevelet és .jutalom üdülésre szóló b e �
u ta ló t aü á t M észáros O düunek (B udapesti Távbeszélő Igazgatóság)

2 5  év egy hivatalnál
Hogy milyen hamar válik 

az élet történelemmé, ez az 
igazság akkor bizonyosodik 
meg bennünk, ha ünnepeljük 
a múló élet jubileumait.

1953 előtt hivatalunk, a 
Budapesti 4- es, amelynek lét�
számába e sorok írója is tar�
tozik, a Városház utcai épü�
lettömbben elhelyezett egyéb 
postaszervekkel együtt Fő�
posta Felügyelőhivatal néven 
működött. 1953- ban. a Buda�
pesti Postaigazgatóság mai 
formájában valló megszerve�
zésével alakult ki ma is ér�
vényes feladatköre. E műkö�
désének huszonöt éves jubi�
leumát ünnepeltük, és ebből 
az alkalomból a posta kitün�
tetésekkel jutalmazta élen�
járó dolgozóit. Ünnepségün�

ket megtisztelte jelenlétével 
a Budapesti Postaigazgatóság 
vezetőhelyettese, Szalai Sán�
dor.

Klesits Istvánné hivatalve�
zető- helyettes ünnepi beszá�
molója után a dolgozók mint�
egy húsz százaléka kapott 
ajándékoit. Két munkatár�
sunkat Kiváló Dolgozó jel�
vénnyel tüntették ki. Az 
egyik Márkus Sándorné, 
Margitka, az utalványosztá�
lyon leszámoló; már 1941-  
ben, egész fiatalon, a nyom�
dászok szakszervezetének 
tagja volt. (Közismert tény, 
hogy a felszabadulás előtt a 
postánál tilos volt a szak-  
szervezetbe való tömörülés.) 
Márkus Sándorné a felszaba�
dulás után postás lett. Tizen�
öt évig szakszervezeti bizal�
mi és már évek óta hivata�
lunk szakszervezeti főbi�
zalmija — közmegelégedésre. 
A másik Kiváló Dolgozó ki�
tüntető jelvényt a gyors és 
pontos munkájáról ismert 
Hadlik József vezető- főke-  
zelő kapta, aki a kézbesítő�
osztályon dolgozik.

Ketten részesültek igazga�
tói elismerésiben:' Eszes Ist�
ván főellenőr, szakszervezeti 
titkár, a lottócsoport veze�
tője és Polgár József agitá-  
ciós és propágaindafelelős, a 
kézbesítőosztály dolgozója.'

1953- ban Budapest 4 posta-

hivatal vezetőie Székelyhídi 
Lajos vezető- főfelügyelő volt. 
1961- ben megvált hivatalunk�
tól és jelenleg Budapest 72 
vezetőie. Most, az ünnepségek 
alkalmával a Közlekedés Ki�
váló Dolgozója kitüntetést 
kapta.

Székelyhídi Lajos után Ko�
vács János lett a hivatalve�
zető. Megbízatása után be�
tegsége, sok- sok távolléte 
alatt a hivatalt helyettese, az 
akkor még nagyon fiatal 
Lantos Dezsőné vezette.

1973- ban, Kovács János 
nyugdíjba menetele után az 
igazgatóság Lantos Dezsőnét 
bízta meg a hivatal vezetésé�
vel, akinek tehetségét, ráter�
mettségét, páratlan munka�
bírását addigra már kor�
mánykitüntetéssel elismer�
ték. És most, a huszonöt éves 
jubileum alkalmából minisz�
teri dicséretben részesült.

Ünnepségünk után a szak-  
szervezeti bizottság a hivatal 
vezetőségével együtt baráti 
beszélgetésre hívta mindazo�
kat, akik ez alatt a huszonöt 
év alatt megszakítás nélkül a 
4- es postán dolgoztak.

Átmentünk a meghitt han�
gulatú szakszervezeti szobá�
ba, ahol már terített asztalok 
vártak bennünket minden�
féle finomságokkal. Átjöttek 
velünk beszélgetni a hivatal 
gazdasági, párt-  és társadal�
mi szervezeteinek vezetői és 
természetesen vendégünk, 
Szalai Sándor igazgatóhe�
lyettes is.

Letagadhatatlan, hogy fá�
tyolos szemmel ültünk le az 
asztalokhoz. Lantos Dezsőné 
hivatalvezető észrevette, és 
mert az elérzékenyüiés ellen 
legjobb fegyver a nevetés, a 
baráti beszélgetés elé tréfál�
kozást iktatott be.

Mindenre emlékeztünk, hi�
szen formálói, alkotói vol�
tunk az elmúlt huszonöt év�
nek, amely elég hosszú ah�
hoz, hogy visszapillantva 
meglegyen a történelmi táv�
latunk.

És koccintottunk az elmúlt 
huszonöt évre, amelybe any-  
nyi minden belefért: hitünk, 
lendületünk, ' botladozásunk, 
előrelépésünk, tervek teljesí�
tése és még valami nagyon 
fontos: a fiatalságunk.

Sírtunk, nevettünk és bi�
zonygattuk: így van ez rend�
jén. És reméljük, hogy ez�
után is lesznek még negyed�
százados évfordulók, amelye�
ken a mai fiatalok fognak 
a hosszú, együtt végzett mun�
kára és talán a mieinkwél is 
szebb sikerekre, jobb ered�
ményekre visszaemlékezni.

Halmi Ida

És a k k o r  m i v a n ?
Jó néhányszor foglalkoz�

tam már — ha nem is a Pos�
tás Dolgozóban — a posta 
közönségszolgálatával, meg�
kíséreltem egy- egy kis törté�
net tükrében bemutatni, mi�
lyennek is nem szabadna 
lennie — főként a magatartás-  
formák tekintetében. Ezeket 
a rövid kis történeteket ré�
szint személyes tapasztala�
taim alapján, valamint több 
mint negyvenéves szolgálati 
időm alatt gyűjtöttem össze, 
részint pedig barátaim, isme�
rőseim, munkatársaim (akik 
szintén szem-  vagy fültanúi, 
vagy éppen szenvedő alanyai 
voltaik egyik- másik ügynek) 
mesélték el nekem, hol de�
rülve, hol dühöngve.

Megítélésem szerint nem 
lehet eléggé sokszor és elég 
nyomatékkai emlegetni, hang�
súlyozni, milyen komoly, a 
posta jó hírnevét mennyire 
veszélyeztető hatása van 
egyes, a felekkel érintkező 
postás dolgozók helytelen vi�
selkedésének, modortalan, 
hányaveti, szinte már a sér�
tés határát súrolóan közöm�
bös magatartásának. Most is 
egy ilyen esetet ismertetek, 
abban a reményben, hogy el�
olvasása után egyeseket ta�
lán majd elgondolkozásra 
késztet. Mielőtt azonban hoz�
zákezdenék, nézzük meg, mit 
is kell közönségszolgálat 
alatt értenünk.

A Magyar Értelmező Kézi�
szótár szerint: felvilágosítás, 
tanácsadás intézményes 
nyújtása a közönség számá�
ra. Véleményem szerint a 
posta közönségszolgálata en�

nél jóval több, s többet is 
várnak el tőlünk igénybeve�
vőink. A felvilágosításán fe�
lül a különféle postai szol�
gáltatások teljesítését, s nem 
is akárhogyan, hanem a 
gyors és hibamentes továb�
bítást, Illetőleg kézbesítést, a 
rövid várakozási időket, a 
berendezésék zavarainak 
gyors elhárítását (sőt ezek 
keletkezésének megelőzését), 
a postahivatalok és az utcai 
telefonfülkék tisztaságát, s az 
ilyen rövid cikk keretében 
fel sem sorolható egyéb kö�
vetelményeket. Mindez azon�
ban nem elegendő, ha nem 
párosul hozzá a jó modor, a 
mindenki által megkívánt 
udvariasság. Persze, azt sem 
akarom állítani, hogy csupán 
jó modorral, üres udvarias-  
kodással ellensúlyozni lehet�
ne pl. az össze- vissza irányí�
tás folytán megromlott tar�
talmú csomag okozta bosszú�
ságot vagy kárt. És hiába ta�
núsít pl. a tudakozó kezelője 
kifogástalan, előzékeny ma�
gatartást az érdekelt féllel 
szemben, ha az adott infor�
máció helytelen; a szolgálta�
tás éppen úgy rossznak mi�
nősül, mintha pontos felvilá�
gosítást nyújtott volna, csak 
éppen sértő hangnemben.

Tapasztalatból tudjuk, 
hogy a posta elleni kifogások 
eléggé aránypsan megoszla�
nak a szolgáltatás és a maga�
tartás hibái között. A szol�
gáltatási hibák szervezési in�
tézkedésekkel, szakképzéssel, 
fokozott ellenőrzéssel szün�
tethetők meg, a helytelen 
magatartás ellen viszont ál-
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N é g y  é v t i z e d  a  p o s t a  

é s  a  p o s t á s o k  s z o l g á l a t á b a n

. Pesterzsébet fejlődő város�
rész. Kertes házak és új la�
kótelepek váltják itt egy�
mást. Tóth Áron egyesített 
kézbesítőnek mindkettőből 
jutott. Pontosan tíz kilomé�
ter és 300 méter a kézbesítő-

járása. Családtagnak tekintik 
a 21- es kézbesítőkörzetben, 
ahol huszonnyolc éve hordja 
a leveleket, pénzküldemé�
nyeket, újságokat. Hatalmas 
táskájával és kismotorjával 
indul útjára Pesterzsébet 1 
postahivatalból.

— Ügy becsülnek, ahogyan 
kiszolgálom a feleket. Én pe�
dig a küldeményeiket szemé�
lyesen adom át, nem dobom 
be a postaládába. Igaz, ez 
többletmunkát jelent nekem, 
de szívesen csinálom — 
mondja Tóth Áron.

— Mióta postás?
— 1940. óta dolgozom a 

postánál. A Verseny utcai 
741- es postahivatalban kezd�
tem, mint kézbesítő. Másfél 
év múlva 40 évi szolgálat 
után nyugdíjba megyék.

— Érdemes volt hűséges�
nek lenni?

— Igen. Megbecsültek a 
postánál. Kézbesítői munka�
körben nagyobb rang nincs, 
mint az enyém. Vezető- főke-  
zelő vagyok. Kétszer kaptam 
Kiváló Dolgozó kitüntetést. 
Korábban megkaptam a 
Szakszervezeti munkáért 
ezüst, most pedig május 1. 
ünnepe alkalmából az airany 
fokozatot. Kiváló Társadalmi 
Munkáért kitüntetést a Bu�
dapesti Postaigazgatóság 
Szakszervezeti Tanácsától 
kaptam. Mint az Egyetértés 
szocialista brigád alapitó tag�
ja sok elismerésben volt bri�
gádommal együtt részem. De 
fizetésem is kifejezi megbe�
csülésemet.

— Régi közösségi ember. 
Mit tett az eltelt évtizedek 
alatt?

landó nevelőmunkával kell 
küzdenünk.

Nos, a szandéfetalanul kissé 
hosszabbra sikerült beveze�
tés után „lássuk végre a 
medvét” !

A színhely az egyik dunán�
túli városunk környékén 
levő postahivatal felvételi 
helyisége, úgy 15 óra körül. 
Kint ronda, nyúlós, őszi idő 
van, a csöndes, sűrű eső haj�
nal óta veri az ablakokat. 
Bent az időnek megfelelő ál-  
mosító homály, csend és una�
lom uralkodik. Az untató 
nyugalmat csupán egy kö�
zépkorú, testes férfi zavarja 
meg néha; szuszogva, idege�
sen járkál föl s alá a helyi�
ségben, s időnként megáll az 
egyik ablak előtt. Ujjai ilyen�
kor türelmetlen indulókat 
dobolnak az üvegen, ame�
lyen át a kilátás éppen egy 
ázott, sovány macskára nyí�
lik. A cirmos óvatosan kerül�
geti a pocsolyákat, befelé 
igyekezve, hogy minél előbb 
fedél alá jusson. Szándéka 
szöges ellentétben áll a férfi 
szándékával, minthogy ez 
utóbbinak éppen az az egyet�
len vágya, hogy a legrövi�
debb időn belül kikerülhes�
sen ugyanezen fedél alól. Ügy

— Szakszervezeti bizalmi�
nak 1947- ben választottak. 
Sok éven át vezetőségi tag, 
bér-  és termelésfelelős vol�
tam. Tizenhét éve vagyok 
szakszervezeti titkár, ez a 
pártm unkám.

— Mit jelent Önnek a 
szakszervezeti munka?

— Jó szívvel végzett szol�
gálatot dolgozó társaimért. 
Boldog vagyok, hogy a kö�
zösségért dolgozhatok. Szere�
tem, és úgy érzem, becsület�
tel látom el ezt a tisztséget.

— Segítik a munkáját?
— Igen sók segítséget ka�

punk az igazgatóság szak-  
szervezeti tanácsától sőt 
szakszervezetünk központjá�
tól is. Jogos kéréseinkhez 
mindig támogatást nyújta�
nak. De itt a vezetőségben is 
igen jó az együttműködés. 
Szakszervezeti bizottságunk 
kilenc tagú. Vezetőbizalmiink 
Dévai Sándor, akinek irányí�
tásával hét bizalmi látja el 
nagy lelkiismeretességgel 
feladatát. A jó kollektív 
munkának köszönhetjük, 
hogy közös erővel sikeresen 
megoldjuk a szakszervezeti 
munkát. A hivatal pártszer�
vezetével és gazdasági veze�
tésével gyümölcsöző az 
együttműködés. Büszke va�
gyok arra, hogy a hivatal�
ban százszázalékos a szerve�
zettség. Hét brigádunk kö�
zül öt szocialista. ! Mióta itt 
dolgozom, négyszer tüntették 
ki a hivatalt Kiváló címmel. 
Büszke vagyok fiataljainkra, 
akik becsülettel dolgoznak 
és emellett sportolnak, szép 
eredményeket érnek el.

— Hogyan fogadta kitün�
tetését ?

— Nagy meglepetést, örö�
met okozott. Nem számítot�
tam arra, hogy ilyen nagy 
megbecsülésben lesz részem. 
Igen jól esett, hogy munka�
társaim velem együtt örül�
tek, nem győztem fogiadni a 
gratulációkat.

Képzelheti, otthon, a csalá-  
ládomnak is milyen boldog�
ságot jelentett ez a kitünte�
tés.

Feleségem is postás, hír�
lapkézbesítő itt Pesterzsébe�
ten, egy hivatalhoz tarto�
zunk. Két gyermeket nevel�
tünk fel. Imre fiam öt szak�
mát tanult, azt hittük vasas 
lesz, de ő á gépkocsivezetést 
választotta. A Lottó Áruház 
dolgozója. Lányom, Erzsiké 
most végzi a Ruhaipari Szak-  
középiskola harmadik osztá�
lyát. Örömünk van a gyer�
mekeinkben, rendes emberek

látszik azonban, hogy szán�
déka végrehajtásának „ob�
jektív laikadálya” van. Amint 
ugyanis később kiderült, már 
jó két órája bejelentett egy 
távolsági beszélgetésit a mint�
egy 20—25 km- re fekvő 
helységbe, és még sehol sem�
mi. Pedig a malacokat is meg 
kellene lassan etetni otthon, 
és az erélyes feleség is bizo�
nyára azt gondolja, hogy drá-  
galátos férjura a postahiva�
tal helyett a kocsmahivatal�
ban múlatja a drága időt. 
Lehet, hogy éppen ez utóbbi 
feltevés lehetőségének hatá�
sára hagyja ott a férfi az ab�
lakot, és lép (láthatóan ide�
ges hangulatban) a nyilvános 
állomás kezelőjének munka�
helyéhez:

— Hát kedves kisasszony! 
\ru lja már el, meddig kell 
még lopnom itt a napot? 
Ennyi idő alatt gyalog is oda�
érhettem volna, ha egy kicsit 
igyekszem.. .

Az ablak mögött békésen 
üldögélő, ábrándozásaiban 
ilyeni váratlanul megzavart 
ifjú szaktársnő végtelen fö�
lénnyel méri végig a köpcös 
ügyfelet, majd a szemle 
eredményeként (arcán egy 
gúnyos fintorral) megkérdi:

lettek. Fiam már nős, jól vá�
lasztott, derék feleséget; sőt 
már kis unokánk is van. Itt 
élünk Pesterzsébeten, saját 
családi házunkban.

— Elégedett ember?
— Szeretem a munkámat 

és a hivatali közösséget. Ke�
resetemből mindig gondos�
kodni tudtam családomról. 
Boldog, kiegyensúlyozott az 
életem.

— Szeretek kertészkedni. 
Sok _ szép virágom és gyü�
mölcsfám van. Ezeket ápol-  
gatom. Minden szabad idő�
met a kertben töltöm. Fiam, 
amíg .legény volt, minden ke�
resetét haza adta. Ezt félre�
tettük és vettünk egy Zsigu�
li személygépkocsit, ezzel já�
runk a családdal kirándulná, 
országjárásra. Külföldön ko�
csival még nem voltunk, de 
én egyénileg kétszer voltam 
szakszervezeti csereüdülteté�
sen Olaszországban. Postás 
delegációval Jugoszláviában 
is jártam. Idén nagy ese�
mény az életünkben, hogy a 
feleségemmel első alkalom�
mal együtt üdülünk Hévizén, 
augusztusban, az új Postás 
üdülőben. Tudja, reumás be�
teg vagyok, ez foglalkozási 
ártalom, jót fog tenni majd 
a gyógyvíz.

Beszélgetésünkhöz csatla�
kozott Lőrincz Lászlóné, a 
pártszervezet titkára és Imre 
Gábor hivatalvezető:

— Húsz éve dolgozom 
együtt Tóth Áronnal, akkor 
a szakszervezeti vezetőség�
ben kezdtük közösségi mun�
kánkat. A barátság sokait se�
gít a mindennapi gondok 
megoldásában. Még ha sza�
badságon van, akkor is mind-  
annyiunknak nagyon hiány�
zik. Nehezen tudjuk elkép�
zelni, hogy jövőre nyugdíjba 
megy, és nem képviseli to�
vább a tagságot a szakszer�
vezeti munkában. Becsüljük, 
szeretjük őt az itt eltöltött 
több évtizedes becsületes 
munkájáért, emberségéért — 
mondta Lőrincz Lászlóné.

— Megérdemelten kapott 
kitüntetést Tóth Áron'kézbe-  
sítő, szakszervezetünk titká�
ra — veszi át a szót Imre Gá�
bor hivatalvezető. — Vala�
mennyien úgy örültünk mun�
kája elismerésének, mintha 
mi kaptuk volna. Mindig a 
hivatal, az összes dolgozó ér�
dekeit tartja szem előtt, ha 
dönteni 'kell. Fáradhatatlan, 
mind a közösségi, mind a 
szakmai munkájában.

Bokros Erzsébet

— Tényleg? Ezzel a pocak�
kal? — majd amikor látja, 
hogy a férfi feje lila színben 
kezd pompázni, hozzáteszi: 
— Miit van úgy oda? Jelen�
tette volna be előbb! Azt hi�
szi, csalt magára várunk?

A hányaveti kioktatás hal�
latán az amúgy is dühös em�
ber még jobban „begurul”, s 
szinte fuldoklik a méregtől:

— Kikérem magamnak! .. .  
Mégis csak hallatlan, hogy a 
postán így beszélnek az em�
berrel! Vegye tudomásul, 
hogy panaszt fogok tenni
<3 . . .

Mire a kezelő — meg sem 
várva, hogy kinél szándéko�
zik a felháborodott „kedves 
ügyfél” panaszkodni —, az�
zal a felsőbbrendűségi érzet�
tel, amit egyes, a pulton be�
lül álló dolgozók tulajdoníta�
nak maguknak a pulton kí�
vül rekedtekkel szemben:
,— Ne tessék mondani! És 
akkor mivan ? . . .

Csakugyan — ötlik fel ön�
kéntelenül is az emberben, 
amikor úgy látja, hogy a ha�
sonló magatartásformák va�
lahogy nem akaródznak 
csökkenni —, csakugyan: „És 
akkor mi van?” Egyébként 
megmondom: Az ilyen jel�
legű panaszok száma a posta�
szervek és a közönséggel köz�
vetlenül kapcsolatban álló 
postás dolgozók számához vi�
szonyítva nem megdöbben�
tően nagy. Sajnos, a sértett 
ügyfelek és a környezetük�
ben élők hajlamosak arra. 
hogy ennek alapján ítéljék 
meg azokat a postásokat is, 
akiknek helyes magatartását 
természetesnek tekintik. És 
ezt a szemléletet csak mi vál�
toztathatjuk meg — szívás 
nevelőmunkával.

Mányoki Endre

A  V ö r ö s k e r e s z t  s e g í t s é g é v e l

E l s ő s e g é l y n y ú j t á s t  t a n u l n a k

” . . .  Gyakran előfordul, 
hogy tétlen tanúi vagyunk a 
bekövetkezett baleseteknek. 
Nem tudunk segíteni, holott 
az esetleges gyors és szak�
szerű beavatkozás életet 
menthet. Ezért brigádunk 
elhatározta, hogy a gyors 
segítségnyújtás elsajátítása 
végett a Vöröskereszt segít�
ségével elsősegélynyújtó tan�
folyamon vesz részt.’’

A  passzust a Számítás�
technikai és Szervezési In�
tézet gépes előkészítő osz�
tályán dolgozó Egyetértés 
szocialista kollektíva felhí�
vásából idéztük. A Posta Ki�
váló Szocialista Brigádja 
címmel kitüntetett, 1966- ban 
alakult közösségben tizenegy 
asszony és lány tevékenyke�
dik, többségük 8—10 eszten�
deje már.

★
A hatalmas, de barátságos 

teremben dolgozó nők tüne�
ményes gyorsasággal ütik be 
a nemrég kapott modern gé�
pek billentyűin az utalvá�
nyok, táviratok, hazai és 
nemzetközi telexek, telefon�
számlák s a még sok egyéb 
postai dokumentumok ada�
tait.

— Mi - nem lazsálhatunk, 
teljesítményben dolgozunk 
— világosítanak fel később 
az éppen üres osztályvezetői 
szobában kérésemre össze�
gyűlt Egyetértés „képvise�
lők” : Csapó Márta brigád�
vezető, Barna Ferencné, Zsi�
ga Józsefné, Széli Lászlóné, 
Dömötör Zsuzsanna. Kőfal�
vi Edit, Burján Ferencné, 
ákik Gyetván Árnádné, Ka-  
rádi Sándorné, Zuckermann 
Ernőné és Barna Lajosné 
helyett is „nyilatkoznak”. El�
mondják, hogy az évi gaz�
dasági felajánlásaikat a 
minden szempontból korsze�
rűbb. új, de a réginél jóval 
körülményesebb mágneses 
kazettás adatrögzftő gépek 
kezelésének minél előbbi el�
sajátítására alapozták. Erre 
azért is nagy szükség volt, 
mivel az intézet tavaly ősz�
szel meglehetősen lemaradt 
az MNB- uta^ványok feldol�
gozásában. Hogy behozzák, 
az Egyetértés brigád például 
egymillió tételt vállalt
pluszként. ami bizony,
egv darabig a napi munka�
idő megtoldá'át kívánta.

★
A kollektíva — amelyről 

Csapó Márta nevetve meg-

M ú s o k n a k  is  a j á n l j á k

jegyzi, hogy máskor bezzeg 
nem ilyen elfogódotl — ez�
után vezetőjének adja át a 
szót:
• — Mi nem csupán a  ne�
vünkbe foglalt egyetértésre, 
de a segítségnyújtásra is tö�
rekszünk, és nem csak a 
szűkebb közösségben. Ezért 
vállaljuk évről évre, hogy a 
kerületben magányosan élő 
időseket meglátogatjuk, be�
vásárolunk nekik, elvégez�
zük az apróbb háztartási 
munkákat. Noha elsősorban 
nem is munkát — néhány jó 
szót, törődést igényelnek. A 
vöröskeresztes tanfolyam 
elvégzésének ötlete egy biz�
tonságtechnikai értekezleten 
vetődött fel. De, hogy mind�
egyikünk — sőt, példánk 
nyomán más brigád is — 
csatlakozott hozzá, a segíte-  
niákarásból adódott. Egyéb�
ként az évente kétszer szer�
vezett véradónapra is rend�
szeresen jelentkezik egyi-  
künk- másikunk.

★
A 11 tag közül 7 kiváló 

dolgozó. S, hogy másokon 
kívül magukon is „segíte�

nek”, bizonyítja: ez évben
ketten fejezték be a posta-  
forgalmi szakközépiskolát,
egy végezte el a segédtiszti 
tanfolyamot, és szintén egy 
áz általános iskola VII—
VIII. osztályát. Kül-  és bel�
politikai tájékozódásukat
ezenkívül egy másik brigád�
ból meghívott KISZ- propa�
gandista frissíti fel az idő�
ről időre tartott „fejtágító�
kon”.

★
Jóllehet ápolt, fiatalos 

megjelenésük rácáfol koruk�
ra, a tagoknak több mint a 
fele 30 éven felüli, s nyol�
cán közülük családosok. Lel�
kesedésüket, tenniakarásu-

kat azonban sem az éve1 
múlása, sem az otthoni kö�
telességek nem koptatják: 
nem titkolt céljuk, hogy 
még ebben a tervidőszakban 
a Közlekedés, Posta és Táv�
közlés Kiváló Brigádja cí�
met szeretnék megpályázni. 
Ennek feltételeiről a beszél�
getésen szintén részt vevő 
Harasztovics Lászlóné mún-  
kaverseny- előadó tájékoztat, 
megjegyezvén, hogy köny-  
nyűnek aztán nőm könnyűek 
a feltételek.

★
A kérdésre: hogyan futja 

e nagy figyelmet, pontossá�
got, gyorsaságot követelő, 
teljesítményre alapozott 
munka mellett a sok egyéb 
más kötelezettség ellátására 
is. azt felelik: azt is szere�
tik, amit muszáj és azt is, 
amit nem muszáj. S nevetve 
mesélik: Zsigáné például
annyira ragaszkodik munká�
jához, az összeszokott tár�
sasághoz, hogy első terhes�
ségét végigdolgozta.

De, mert az idő nagyon 
szalad, a munka pedig ma

is sok, lassacskán elbúcsú�
zunk.

•k
Mire néhány perc múlva 

kilépek a szobából, már va�
lamennyien „zongoráznak” 
a nagyteremben. Elbámész�
kodva egy darabig a kívül�
állónak bűvészmutatvány�
nak is beillő sebességen, az 
jut eszembe, amit a brigád�
munka’ értelméről feltett 
kérdésre válaszoltak:

„Egy szervezett közösség�
ben senki sem engedheti 
meg magának a lazítást, 
mert ezzel mindenki telje�
sítményét rontja. És ez kö�
telez.”

— simon —

A  j ó n e v ű  s e n k i
A „néger” szónak az irodal�

mi tolvajnyelvben átvitt értel�
me van. Nem a fekete • bőrű 
embert nevezik így hanem azt, 
aki ilyen vagy olyan okból il�
legális, azaz „fekete” munkára 
kényszerül. Titokban írhat, 
nem használhatja valódi ne�
vét. Dumas, a Monte Cristo re�
gényiparos szerzője, azért al�
kalmazóét bedolgozó „négere�
ket” — akik számára idejében 
szállították az esedékes re�
gényfolytatásokat — mert nép�
szerűsége révén annyi volt a 
megrendelése, hogy nem győz�
te volna szusszal.

Századunkban a „néger” 
korintézménnyé vált. Magyar-  
országon a fasizmus idején 
1938. és 1945. között rendeleti 
úton tiltottak ki származási 
kategória alapján tehetségese�
ket a filmművészetből, az iro�
dalomból, s arra kényszerítet�
ték, hogy megélhetési okokból 
más neve alatt publikáljanak. 
Az ötvenes éveikben az Egye�
sült Államokban a „néger” 
azért vált „négerré”, mert a 
maccartyzmus boszorkányül�
dözése feketelistára tette azo�
kat az alkotókat, akik embe�
rek maradtak az embertelen�
ségben, s nem hunyászkodtak 
meg megtagadva múltjukat, 
kiszolgáltatva hajdani elvtár-  
saikat, bajtársaikat a tömeg-  
hisztéria idején.

Martin Ritt 1976- ban forga�
tott amerikai filmje. A jónevű 
senki ezeket az időket idézi. 
Központi figurája egy ilyen 
„négereket” vállaló ügyeskedő 
„tündöklésének” és emberi 
felemelkedését jelző „bukásá�
nak” tragikomikus története. 
Az esetlen antihős: Howard
Prince egyetlen képessége, 
hogy a neve „feddhetetlen”.

Személye ellen semmiféle po�
litikai kifogás nem merülhet 
fel, hiszen nem vett részt bal�
oldali mozgalmakban, nem 
nyilvánította gyűléseken vagy 
írásban a véleményét.

Howard Prince, az ünnepelt 
író „karrierje” mélyen számí�
tó korrajz is egyben. Bár első�
sorban a művészvilág a szín�
helye, ez a társadalmi metszet 
mégis, mint csepp a tengerben, 
az amerikai helyzet tükre. Fel�
vonulnak előttünk a jellegze�
tes típusok, és érezhetővé vá�
lik annak a tömeghisztériának 
a messze gyűrűző hatása, ame�
lyet a hírhedt Amerika Elle�
nes Tevékenységet Vizsgáló 
Bizottság munkálkodása elő�
idézett. Mindenki gyanús, s 
mindenki, aki jó hazafinak 
akar látszani, köteles rálicitál�
ni a gyanúsakra elhangzó vá�
dakra!

Martin Rítt filmje vádirat, s 
egyszersmind szókimondó ki�
állás a szellem szabadsága, a 
tehetség igaza mellett. Walter 
Bernstein forgatókönyve ügye�
sen érzékelteti, hogy a látottak 
hatására miként változik 
Howard Prince jelleme is —, 
aki amikor mindent félretéve 
vállal, már nem a pénzt, ha�
nem a barátságot, a szolidari�
tást, a szerelmet tartja érték�
nek.

A jónevű senki sikerének 
részese Woody Allen (Howard 
Prince) és Zero Mostet (Heeky 
Brown) érzékletes, találó játé�
ka. Olyan szórakozás ez a 
film, amely hű képét adja egy 
kevésbé ismert korszaknak, s 
otthon, hazájában segített az 
illúziók eloszlatásában.

Ábel Péter

Kiváló Kishivatal 
Pitvaroson

A szocialista münkaver-  
seny- mozgalomnak hagyo�
mányai vannak hivatalunk�
nál. 5 éve vettem át az ak�
kori hétszeres Kiváló Kishi�
vatal címmel kitüntetett Pit�
varos postahivatal vezetését. 
A hivatal valamennyi tag�
ját magába tömörítő Petőfi 
Sándor szocialista brigád 
1969- ben alakult.

A szocialista munkaver�
seny három formájában, a 
Kiváló Kishivatal, a Szocia�
lista Brigád, címért és az 
egyéni ifjúsági versenyben 
vettünk részt. Megható naD 
volt, amikor május 5- én ti�
zenegyedik alkalommal ren�
deztük meg Kiváló Kishiva�
tal ünnepségünket. Megje�
lentek az igazgatóság a 
szakszervezeti tanács és a 
jszb., valamint a községi ta�
nács és pártbizottság képvi�
selői is.

Az eredményekről elhang-  
, zott tájékoztatóból most csak 
pár számadatot ragadok ki: 
a hivatal bevételét 105,7 
százalékra teljesítettük. Az 
értékesített hírlap- darab-  

^szám 5,8 százalékkal emel�
kedett. Napilapeladásunk 
18 173- ról 23 304- re (128.2%) 
emelkedett, az eladott képes�
lapok értéke pedig 10 340 fo�
rintról 12 455 forintra 
(120.4%) nőtt. Kiadatlan sza�
badság és szolgálatszünetél-  
tetés nem volt. a minőségi 
előírásokat betartottuk.

Örömünket tetézte, hogy a 
Kiváló Kishivatal cím mel�
lett brigádunk ismét az 
Ezüstkoszorús Erigádérem 
tulajdonosa lett

Tóth László
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H o l  t a r t ,  h o g y a n  f e j l ő d i k  a  p o s t a i

s z a k o k t a t á s ?

Az ipar egyik legdinamiku�
sabban fejlődő ágazata a hír�
közlés. A Magyar Postával 
szemben is egyre inkább nő�
nek a követelmények. Ugyan�
akkor hazánkban a hírközlési 
szolgáltatás fejlődése elma�
radt az igényektől. A népgaz�
daság fejlesztésének korábbi 
szakaszában fontosabb terüle�
tekre kellett koncentrálni az 
anyagi erőket. Most már azon�
ban egyre sürgetőbben jelent�
kezik az igény a korszerű pos�
tai szolgáltatásokra.

A nagyobb ütemű fejlesztés 
a IV. ötéves tervben kezdődött-  
s folytatódik az V. ötéves 
tervidőszakban. A jelentősebb 
beruházási keretet célirányo�
san kellett felhasználni, azo�
kon a területeken kellett be�
fektetni, melyeken a legsürge�
tőbb volt az előbbrehaiadás. 
Ezek voltak a televízió, rádió 
és távírószolgálat. Most van 
napirenden a távbeszélő- szol�
gálat és a postaforgalom tech�
nikai fejlesztése, korszerűsíté�
se. Ezeken a területeken — ez 
főleg a telefonhelyzetre vonat�
kozik — néhány év alatt meg�
oldani a problémákat nem le�
het, ehhez hosszabb időszak 
kell.

A fejlődés azonban nemcsak 
technika kérdése. Ahogyan ré�
gen mondták: a technikát meg 
kell lovagolni. Ehhez pedig 
szakemberek kellenek, akik 
„életre keltik'* a gépeket. Mi�
lyen a szakemberállomány, ho�
gyan gondoskodnak képzésük�
ről, továbbképzésükről? — er�
ről beszélgettünk Juhart Ist�
vánnal, a Postavezérigazgató-  
*ág Oktatási ügyosztályának 
vezetőjével. A témát az is idő�
szerűvé teszi, hogy szakszerve�
zetünk elnöksége a közelmúlt�
ban foglalkozott a szakoktatás 
helyzetével, időszerű kérdései�
vel.

— Korszerűsödnie kell a 
posta minden ágának, olyan 
szintre kell eljutnunk, amit a 
népgazdaság elvár tőlünk. Ez 
részben már megtörtént, rész�
ben folyamatban van. Párhu�
zamosan a fejlődéssel — és ez 
a további előrehaladás feltéte�
le is — megváltozik létszá�
munk összetétele. Mert például 
a Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóságon a korszerűsítés 
után csökkent a szakember�
szükséglet, viszont nőtt az 
igény a kvalifikáltabb szakem�
berek iránt. Ezen a területen 
gondjaink nincsenek. A táv�
beszélő- szolgálatnál nagy elő�
relépést jelent a crossbar köz�
pontok felszerelése, ami ugyan�
csak korszerűsíti szolgáltatá�
sainkat. Ez is igényesebb szak�
tudást követel. Jelentős gond�
jaink vannak — a legjelentő�
sebbek — a kábelhálózattal, 
nehéz a kábelbeszerzés is, de 
még nehezebb a munkások biz�
tosítása. Nehéz munka, nem 
jönnek ide.

— A postaforgalom gépesí�
tése is halad. Megvettük a ja�
pán Toshiba cég levélkülde�
ményeket irányító és feldolgo�
zó gépsorát, egyre szaporodnak 
a kisgépek, melyek segítik, 
gyorsítják a posta forgalom 
munkáját. A gépek „betörése” 
erre a területre azt a feladatot 
adja, hogy segítsük itt is a mű�
szaki szemlélet kialakulását, a 
dolgozókat ilyen irányba ké�
pezzük.

— Az oktatás azért van, 
hogy a káderutánpótlást, a 
munkaerő- biztosítást segítse. 
Az oktatási ügyosztálytól azt 
várják, hogy ismerjük a fej�
lesztés irányát, és ehhez kap�
csoljuk az oktatási igényeket. 
A Toshiba gépsor beállításával 
nagyon korszerű levélfeldol�
gozási rendszerünk lesz. De 
csak megfelelően felkészített 
személyzettel. Erről nekünk 
kell gondoskodnunk. Nyolc év�
vel ezelőtt egy KNEB- vizsgá-  
lat megállapította, hogy a pos�
taforgalom . gépesítettsége 
mindössze 2 százalék. Azóta 
sokat léptünk előre, de még 
mindig csak az alapokat rak�
juk le.

Mi a legfontosabb szempont 
az oktatásban?

— Az, hogy az alapképzés�
nél a hangsúly az iskolai kép�
zésen van. A műszak területén 
ez nagyjából eddig is így volt, 
a postaforgalomban azonban a 
tanfolyami rendszer volt elő�

térben. Az iskolahálózatban 
nagy a fejlődés. A posta szá�
mára rendkívül jelentős, hogy 
megindult a felsőfokú képzés a 
győri főiskolán, vezetékes, ve�
zeték nélküli és postaüzemi 
szakon. Legtöbb hallgatója 
(nappalin 122, levelezőn 168) a 
postaüzemi szaknak van, 
ugyanis a forgalom területén a 
legnagyobb a felsőfokú vég�
zettségű szakemberek hiánya. 
A sikeres felvételi vizsgát há�
romhónapos intenzív tanfo�
lyammal segítjük, melyen 
évente 60- an vesznek részt. Az 
első végzősök két évvel ezelőtt 
kerültek ki a főiskoláról. Saj�
nos, nem mindenütt probléma-  
mentes . a fogadtatásuk. Szak�
mai féltékenységből, a vezetői 
beosztás 'féltéséből ered, hogy 
olyan munkakörbe helyezik az 
üzemmérnököket, melyekhez 
nem szükséges a felsőfokú vég�
zettség, ezért nem is tudják 
hasznosítani tudásukat.

— A vezetékes távközlés�
technikai szakon összesen 
196- an, a vezeték nélküli sza�
kon pedig 147- en tanulnak. Az 
igényeknek megfelelően a kö�
vetkező tanévben 40- ről 20- ra 
csökkentik a beiskolázási lét�
számot a vezeték nélküli sza�
kon, a vezetékesen pedig el�
lenkezőleg, 40- re emelik.

Hogyan alakult a felsőfokú
végzettségűek aránya?

— 1972- ben volt a posta a
mélyponton, 100 dolgozóból 2,1 
volt a felsőfokú végzettségű. 
Az 1968- ban kialakult szemlé�
let következménye volt ez: a 
termelésre összpontosítani, s 
háttérbe szorult az elméleti 
képzés. Pár évvel ezelőtt 8—10 
egyetemi végzettségű jött a 
postához. 1978- ban 130—140-
nel számolunk! Természetesen 
így most már a felsőfokú vég�
zettségűek aránya is változott, 
számuk csaknem megduplázó�
dott. Jogos az az igény, hogy 
akik különböző egyetemekről 
(jogi, közgazdasági) jönnek és 
végzettségüknek megfelelő be�
osztásban dolgoznak, ne kell�
jen elvégezniük a tiszti tanfo�
lyamot.

Jelentős fejlődés következett 
be a középfokú képzésben.

— A középfokú szakkáderek 
utánpótlási bázisai a postafor�
galmi és a távközlési szakkö�
zépiskolák. Műszaki szak-  
középiskola tíz évvel ez�
előtt csak a Puskás Tivadar 
volt, ma 7 van, postaforgalmi 
pedig egyről 15- re emelkedett.

Juhari elvtárs szobájának 
falán térkép van, kis lámpák 
jelölik a különböző oktatási in�
tézményeket. Legtöbb a szak-  
középiskola, pedig a legújabb 
háromnak még nincs is lám�
pája. 1

— 23 ezer középiskolai vég�
zettségű dolgozónk van. Per�
sze, megoszlásuk nem egyen�
letes. A műszak koncentrál�
tabb, könnyebb^az utánpótlás 
biztosítása. A postaforgalom 
behálózza az országot, nagyon 
szétszórt. Ma még az utcáról 
kell felvennünk az utánpótlás 
kétharmadát. Célunk az, hogy 
megfordítsuk az arányt, s a 
középkáderek kétharmada a 
szakközépiskolákból kerüljön 
ki. Az iskolák számát növelni 
már nem akarjuk, hanem több 
osztályt indítunk — a szükség�
nek megfelelően — és feltétle�
nül növelni akarjuk a levelező 
hallgatók számát. A középká�
derek alkotják a postaforgalom 
gerincét, tehát nagyon fontos, 
hogy a szakképzettek arányát 
javítsuk. A postaforgalmi 
szakközépiskoláknak idén 94 
osztályuk volt (nappali, levele�
ző, esti tagozaton), 3000 hall�
gatóval. Ebben még nem szere�
pel az ősszel induló fonyódi, 
baja: és dombóvári iskola. A 
múlt évben 560 tanuló végzett. 
Ebből 100- an levelező, illetve 
esti tagozaton szereztek érett�
ségit, középfokú postai szak-  
képzettséget. A posta igénye az 
utánpótlás biztosítására évi 
1700—1800 fő lenne. 1983- 84-  
ben — amikor mindegyik vidé�
ki szakközépiskolában lesz 
végzős osztály — tudjuk elérni 
azt a célt, hogy az iskolák biz�
tosítsák a középfokú szakem�
berek utánpótlásának kéthar�
madát.

— Üj tantervtervezetek ké�
szültek szakközépiskoláink ré�

szére, ezeket a műszaki isko�
lákban 1978- ban, a postafor�
galmi iskolákban 1979- től ve�
zetjük be. Húsz év tapasztala�
tait használtuk fel. A szakok�
tatás hatékonyságának növelé�
sére a bázisüzemek az iskolák�
kal együttműködési szerződést 
kötnek, erre vezérigazgatói 
utasítás is van. A bázisüzemek 
az iskolákat segítik, a tanulók�
kal tanulmányi szerződést köt�
nek, társadalmi ösztöndíjakat 
fizetnek.

— Rendelet intézkedik arról, 
hogy a távközlési szakközépis�
kolákban olyan szakoktatást 
kell biztosítani, hogy a meg�
felelő szintű iskolai képzettség 
mellé szakmunkás- képesítést 
nyújtson, továbbá előkészítse a 
tanulót a felsőfokú tanulásra. 
1978 szeptemberében kell meg�
kezdeni az ilyen irányú kép�
zést a nappali tagozaton a ve�
zetékes távközléstechnikai mű�
szerész és vezeték nélküli táv�
közléstechnikai műszerész 
szakmákban.

— A továbbtanulásra, ösztö�
nöz az évente megrendezett 
szakmai tanulmányi verseny. 
Lehetőség nyílik így a kiemel�
kedő tehetségű tanulók felku�
tatására, továbbtanulásuk se�
gítésére. Az első öt helyezett 
felvételi vizsga nélkül kerülhet 
be a győri főiskolára. Távköz�
léstechnikai szakon is tervez�
zük e versenyt.

— A posta a szakközépisko�
lai hálózat bővítése mellett be�
kapcsolódik a gimnáziumi fa�
kultációs oktatásba is. 1976-  
ban vezették be a telex kezelői 
fakultációt, 16 gimnáziumban 
több mint 300- an tanulják. Te�
lexkezelői bizonyítványt s egy�
ben postai szakképzettséget is 
szereznek. Az Oktatási Minisz�
térium elfogadta fakultáció�
ként a postaforgalmi kezelést, 
mely postaforgalmi segédtiszti 
szakképzettséget is nyújt. Ter�
vezzük az interurbán- kezelői 
fakultáció bevezetését is. A fa�
kultáció előnye az, hogy az ál�
lami iskolai képzésre épül, a 
képzési idő rövidebb, és ha 
nincs rá igény, meg is szüntet�
hető.

— A középfokú képzéshez 
tartozik a technikusminősítés. 
A posta területén vezetékes 
távközlési és vezeték nélküli 
távközlési szakon szerezhető 
meg. Az előbbin tavaly és az 
idén 149- en, az utóbbin pedig 
86- an szereztek technikusi ok�
levelet.

Hogyan törődnek a tartósan 
távol levő dolgozókkal?

— Az oktatási ügyosztály 
úgy kezeli a tartósan távol le�
vő dolgozókat, mint az aktív 
dolgozókat. Sőt, á gyermekgon�
dozási segélyen levőket külö�
nösen segítjük, hogy otthonlé�
tük idejét tanulásra is fordít�
hassák. Jelenleg négyezren 
vannak gyesen. A szakszerve�
zet kezdeményezése volt, hogy 
vonjuk be őket a szakképzés�
be, megvallom őszintén, elein�
te berzenkedtem, nemigen hit�
tem a sikerben, de most már 
látom, milyen, igazuk volt, és 
mennyire hasznos a három év 
alatt nyújtott tanulási lehető�
ség a postának is, az egyén�
nek is. Sokan élnek a lehető�
séggel. A sorkatonák között is 
vannak olyanok, akik katona�
idejük alatt tudnak tanulni. A 
tanulás egyben kapocs is az 
egyén és a posta között, a meg�
szerzett szaktudás pedig bizto�
síték arra, hogy távol levő dol�
gozónk visszajön hozzánk dol�
gozni.

— Jól beváltak a szakközép-  
iskolák nagyhivatalokhoz ki�
helyezett tagozatai, a dolgozók 
szívesen veszik, hogy az isko�
lakezdés alkalmazkodik mun�
kaidejükhöz és helyben tanul�
hatnak. Igény lenne a rendszer 
bővítésére, ennek azonban ha�
tárt szab egyrészt az, hogy az 
iskolák tantestületének válla�
lási lehetősége véges, másrészt 
pedig az, hogy csak nagyhiva�
talok tudják a szükséges lét�
számot biztosítani. Minden�
esetre a meglevő és jól műkö�
dő kihelyezett iskolák is jelen�
tős hasznot nyújtanak a postá�
nak, dolgozóinknak.

A felső- és középkáderek is �
kolai képzése m ellett még min �
dig nem elhanyagolható az 
alapszint. Hogyan alakult a

nyolc általános iskolát be nem  
fejezettek száma?

— Hat évvel ezelőtt mintegy 
12 ezren voltak ilyenek. A 
szakszervezettel együtt végzett 
sok munka, erőfeszítés van ab�
ban, hogy ez a szám ma már 
6500. Évente 300—400- an feje�
zik be az általános iskolát, a 
fiatalabb korosztályokból is. 
A statisztikát az is javítja, 
hogy sok olyan dolgozónk éri 
el a nyugdíjkorhatárt, akik hat 
elemit végeztek. Főleg azért 
ösztönözzük fiataljainkat a 
hiányzó osztályok elvégzésére, 
hogy utána megnyíljon az út 
számukra a szakmaszerzésre.

A szakm unkásképzés m egfe �
lelő utánpótlást biztosít-e?

— A postának jelenleg 633 
szakmunkástanulója van. Eb�
ből a két fő profilban, a háló�
zatszerelőknél vannak 260- an, 
a távközléstechnikai műsze-  
részképző iskolákban pedig 
175- en. Legnagyobb gondot a 
hálózatszerelők beiskolázása 
jelent. Tavaly a műszerészta�
nulók száma is csökkent. A ve�
zetés minden lehetőt megtesz 
annak érdekében, hogy a fia�
talok között, az iskolákban mi�
nél több fiatalt megnyerjünk a 
postai szakmának.

Szó van néhány munkakör 
szakmásításáról. Jelentős réte �
get érintene.

— MüM rendelet ad lehető�
séget arra, hogy ágazaton be�
lül egyes munkaköröket szak�
másítsunk. A postánál azoknak 
a munkaköröknek a szakmásí-  
tása célszerű, melyeket bonyo�
lult betanított munkának, illet�
ve egyszerű szakmunkának mi�
nősít a kollektív szerződés. A 
KPM irányelvei alapján három 
műszaki (kábelépítés, kábelsze�
relés, föld feletti hálózatépítés 
és szerelés) és egy forgalmi 
(kézbesítés) munkakör, illetve 
munkakörcsoport szakmásítá-  
sát javasoltuk a KPM- nek, ki�
dolgoztuk a szakmai szinteket; 
miniszteri jóváhagyásra vár�
nak.

Ehhez a témához kapcsoló �
dik a szakszervezet javaslata  
egyes postai munkakörök elne �
vezésének felülvizsgálatára, 
esetleges változtatásra vagy 
megszüntetésre.

— A postánál a munkakörök 
elnevezése nagyon régi, való�
ban lépest kell tartani a fejlő�
déssel, alkalmazkodni kell a 
jelen követelményeihez. Ha�
marosan megindítjuk a felül�
vizsgálatot, de nem lesz köny-  
nyű a helyzet, ugyanis nem le�
het sablonosán lemásolni az 
ipari munkaköri elnevezéseket, 
főleg a szolgáltató jelleg miatt. 
A kézbesítési osztályvezető pél�
dául akkor lehet majd műve�
zető, ha a kézbesítőt — postán 
belül — szakmunkásnak isme�
rik el. Nyilvánvaló, hogy az 
egyes elnevezéseket nem lehet 
elszigetelten kezelni, azok kap�
csolódnak egymáshoz, s hat�
nak is egymásra.

Annak ellenére, hogy a szak �
ember-utánpótlásban egyre in �
kább az iskolai oktatásnak van 
tő szerepe, még mindig fontos 
a tanfolyam i oktatás. Milyen 
területeken szükséges az ilyen  
irányú szervezés?

— Miután a szakember�
utánpótlási igény magasabb, 
mint amit a szakiskolák bizto�
sítani tudnak, bár csökkenő 
mértékben, de szükséges a tan�
folyami oktatás.

— A postai és távközlési for�
galmi szolgálat munkaköreire 
évtizedeken keresztül a felső�
fokú tanfolyamok biztosították 
az utánpótlást. Célunk az, hogy 
a Győrben végzettek számának 
növekedésével egyre inkább 
üzemmérnökökkel töltsük be a 
vezetői beosztásokat. Ezzel pár�
huzamosan csökkentjük a tiszti 
tanfolyamok létszámát, illetve 
a tanfolyamokon nagyobb súlyt 
helyezünk a gyakorlati képzés�
re. ugyanis a végrehajtó szol�
gálatban ez nagyon fontos. A 
módosított tantervű tagozat fe�
lülvizsgálatát 1979- ben tervez�
zük. Jelenleg a nappali tagoza�
ton 60- an, levelezőén 300- an ta�
nulnak.

— Mivel a postaforgalom�
ban zömmel nők dolgoznak, a 
szakszervezet támogatásával 
tavaly vidéki igazgatóságain�

kon kihelyezett tanfolyamokat 
indítottunk. A tanfolyamok 
időtartama kétszer nyolc hó�
nap, havonta háromnapos 
igénybevétellel. Az igazgatósá�
gi székhelyekről a hallgatók 
esetenként hazamehetnek, te�
hát az asszonyok nincsenek el�
szakítva családjuktól. Nagy 
örömmel fogadták a kihelye�
zett tanfolyamokat, a nők ará�
nya megduplázódott.

— Felülvizsgáltuk a posta�
műszaki tiszti tanfolyamot is, 
mivel változtak az igények. Az 
eddigi hat szakból hármat (rá�
dió, televízió és építési szakot) 
megszüntettünk, a jövőben 
kapcsolástechnikai, átvitel-  és 
távírótechnikai, valamint háló�
zattechnikai szak indul. Folya�
matban van a tantervek kor�
szerűsítése is.

— Tanfolyami képzés folyik 
még az 'egyetemet, főiskolát 
végzetteknek a munkakörük�
höz szükséges szakismeretek 
megismertetésére; művezetők�
nek a magas szintű szaktudás 
és a vezetői ismeretek elsajátí�
tására (a harmadik és negye�
dik negyedévben kezdődik); 
segédtisztek részére (évente 
1100—1200- an vesznek ezen 
részt), melynek célja a tisztvi�
selői munkakörökbe az után�
pótlás biztosítása (ezt is kor�
szerűsítjük 1979- ben); a keze�
lői képzésben évente 950—1000 
fő vesz részt, sajnos, nagy, 30— 
40 százalékos a lemorzsolódás. 
E képzéssel igyekszünk bizto�
sítani elsősorban a kézbesítői, 
járatosi munkaterületre az 
utánpótlást.

— A segédtiszti és kezelői 
munkakörökben sok a szak�
képzetlen dolgozó, mintegy 
8500—9000. Különösen a fővá�
rosban nehéz az utánpótlásról 
való gondoskodás. Gyökeres 
változást az állami, iskolai 
szakoktatásban résztvevők szá�
mának növelése és az ágazati 
szakmásítás jelenthet-  majd.

Az oktatási ügyosztály fontos 
feladata a szakmai továbbkép �
zés. Ennek hogyan tudnak ele �
get tenni?

— A gyors technikai, tech�
nológiai előrehaladás nemcsak 
olyan követelményt támaszt, 
hogy biztosítani kell a szak�
mailag jól felkészült utánpót�
lást, gondoskodnunk Ítéli arról 
is. hogy a dolgozók lépést tart�
sanak a fejlődéssel.

— A felsőfokú végzettsé�
gűek továbbképzését a Műsza�
ki Egyetem Továbbképző Inté�
zete látja el, az ezen való rész�
vételt a szakvezetés javasolja. 
Évente kétszer ad ki az intézet 
tájékoztatót részletes temati�
kával, ehhez a posta is ad 
évenként programot, mely tar�
talmazza, milyen területeken 
Szükséges a továbbképzés. A 
KPM- mel együttműködve je�
lenleg keressük annak módját, 
hogyan lehetne megoldani az 
üzemmérnököknek a győri fő�
iskolára építhető rendszeres 
továbbképzését.

— Rendeletek írják elő, hogy 
5—8 évenként a középfokú 
végzettségűek és fizikai állo�
mányban dolgozók munkakö�
rüknek megfelelő továbbkép�
zéséről gondoskodni kell. En�
nek megfelelően a segédmun�
kásokat 8, a betanítottakat 7, 
a szakmunkásokat 6, a közép�
fokú végzettségűeket pedig 5 
évenként képezzük tovább. A 
postaműszak területén zök�
kenőmentes ez a munka, 17 
tanterv alapján. A forgalom 
területén is folyik a képzés, 
körük folyamatosan bővül. 
1976- ban 1608, 77- ben 1603 kö�
zépfokú végzettségű szakem�
ber továbbképzéséről gondos�
kodtunk.

— Egyéb tanfolyami képzé�
sek is vannak, egyes különle�
ges munkakörök betöltéséhez 
szükséges felkészültség meg�
szerzésére. 1973—79- ben pél�
dául a szociálpolitikai terüle�
ten dolgozókat oktatjuk. Rend�
szeresen szervezünk idegen 
nyelvű tanfolyamokat. Az el�
múlt oktatási évben 26 hivatali 
nyelvtanfolyamon 250 dolgo�
zónk tanult. Jelenleg 366- an 
rendelkeznek 527 állami nyelv�
vizsgával. További erőfeszíté�
seket kell tennünk az idegen 
nyelveket beszélő dolgozóink 
körének bővítésére.

— A vezetők kötelező komp�
lex továbbképzése három szin�

ten folyik. E tanfolyamok tan�
tervei politikai, ideológiai, ve�
zetési és szakmai irányítási is�
mereteket tartalmaznak, a ve�
zetési szintektől függő arány�
ban. A postai vezetőképzés és 
továbbképzés nem egészen egy 
évtizedes múltra tekint vissza, 
fokozatos fejlődés eredménye�
ként jutottunk el a mai sokré�
tű, differenciált, magas szín�
vonalú képzési rendszerhez.
1977- ben 1 komplex felső szin�
tű, 4 középszintű funkcionális 
és 14 munkahelyi szintű tan�
folyamon 587 vezető tovább�
képzéséről gondoskodtunk.

M egfelclők-e az oktatás sze �
mélyi és tárgyi feltételei?

— A személyi feltételek 
megfelelők, vannak függetle�
nített tanáraink és több száz 
postai szakember segíti haté�
konyan az utánpótlás nevelé�
sét, a továbbképzést. Szüksé�
ges az oktatási apparátus lét�
számának felülvizsgálata, mert 
a követelmények, feladatok 
nőnek, de a létszám változat�
lan. Vidéki szakközépiskoláink 
között vannak olyanok, ame�
lyeknél csak érettségivel ren�
delkező szaktanárok vannak, 
ezért az iskolavezetésben a 
posta nincs képviselve. Ter�
vünk, hogy a győri főiskoláról 
kikerültekkel erősítjük a szak�
tanári gárdát Egy példa: a kis-  
várdai szakközépiskolában 300 
tanuló van postai szakon, de 
szaktanárunk nincs a vezetés�
ben. Ezen a helyzeten azért is 
fontos és sürgős változtatni, 
hogy az iskolán végzettekből 
minél több fiatalt megnyerjünk 
a postának.

— Az oktatás tárgyi feltéte�
lei a vidéki igazgatóságok ok�
tatási központjában megfele�
lők, egyes helyeken esetleg bő�
vítésük szükséges. A főváros�
ban sajnos, mostoha körülmé�
nyek között dolgozunk. Ége�
tően szükség van egy munkás-  
továbbképző központra. A kor�
mányrendelet alapján évente 
ezreket kell bevonni a képzés�
be. A volt Kábelüzem öreg 
épületében rendeztünk be tan�
műhelyeket a Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság részére, itt 
folyik a szakmunkásképző is�
kolák hallgatóinak gyakorlati 
oktatása is. Továbbképzésre is 
igénybe vesszük, de nem elég�
séges. Kénytelenek vagyunk 
az elméleti képzést előtérbe 
helyezni (amihez csak tábla és 
kréta kell), holott ezen a szin�
ten a gyakorlati képzés lenne 
fontosabb. A munkástovább�
képző központ építése már sze�
repelt a posta IV. ötéves ter�
vében, majd az V.- ben, de nem 
jutott rá pénz, most azt Ígérik, 
hogy majd a VI. ötéves terv�
időszakban felépül. Minden�
esetre tudni kell, hogy az igé�
nyek, a követelmények növe�
kedésével feltétlenül javítani 
kell a szakoktatás tárgyi felté�
teleit.

A szakszervezet központi ve�
zetőségének három bizottsága 
is megtárgyalta a Postavezér�
igazgatóság Személyzeti és ok�
tatási szakosztályának előter�
jesztését a szakoktatás helyze�
téről és időszerű kérdéseiről. 
Megállapították, hogy a szak-  
szervezet erkölcsi kötelességé�
nek tartja a helyzet ismeretét 
és a szakoktatás folyamatos 
segítését. Ettől ugyanis elvá�
laszthatatlan a szakszervezeti 
nevelő munka.

A felmérés, az ennek alap�
ján kialakult összkép kedvező, 
megállapítható, hogy a szak�
oktatás igazodik a posta előtt 
álló feladatokhoz, a fejlődés�
hez, helyesek a tervek, azokat 
következetesen kell megvaló�
sítani. Ehhez szükséges az 
egyes szakosztályokon a jó irá�
nyítás, ellenőrzés — továbbá a 
szakszervezet elnökségének és 
a különböző szakszervezeti 
szerveknek támogató tevé�
kenysége. A további előrelé-  
lépéshez megvannak a feltéte�
lek. ahol gátak mutatkoznak, 
azokat meg kell szüntetni 
a szükséges intézkedésekkel. 
Csak jó szakoktatómunkával 
érhető el, hogy a postánál a 
munkaerő- szerkezet a szüksé�
ges irányban változzék és hogy 
szolgáltatási kötelezettségeink�
nek egyre magasabb színvona�
lon tehessünk eleget

Bánhidi Éva
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Esténként újból hangos a 
Benczűr- kert. Nem előadások 
zajlanak, csupán próbák. A 
lomboktól övezett szép teret 
most színjátszók birtokolják!

A csoport tulajdonképpen 
februárban alakúit. Nem mint�
ha a Postás Művelődési Köz�
pontnak eddig nem lett volna 
ilyen csoportja, nem, hisz a 
ház megalakulása óta beszél�
hetünk színjátszó munkáról 
(még akikor is, ha ezt időnként 
irodalmi színpadi tevékeny�
ségnek hívták).

Bármi is volt a neve, ugyan�
az volt, ami megvalósult: kö�
zös játék, mely versek, műsor�
összeállítások színdarabok 
előadásában valósult meg. 
Örömteli játék, az élettelen 
szavak élővé varázslásának 
csodájával. Az irodalom gaz�
dag kincsesházának folyama�
tos birtokbavétele, a világ, s 
benne az önmagunk megisme�
résének lehetőségével. Akár 
csak egy rövid versről, vagy 
kis jelenetről van szó, a mű�
vekben benne sűrűsödik a tel�
jes élet egy darabja, s ez az 
életdarabka nem csupán az 
előadóé, a tolmácsolóé, hanem 
mindenkié,-  aki hallgatja: a 
közönségé. Aki szól, mozdul, a 
tér egyik oldalán, s a többség, 
aki hallgat és figyel, a túlsó ol�
dalon, eggyé válik: ez a SZÍN�
HÁZ.

Mindenki volt már közön�
ség, s majdnem mindenki sze�
replő is. S aki csak egyszer is 
próbálkozott versek előadásá�
val élete során, az tudja, hogy 
,éz mesterség, amit tanulni 
kell. Nemcsak megérteni, ha�
nem meg is kell tudni értetni 
a szavakban egyszer már kife-  
jezetettet. A mesterség csín-  
ját- bínját csak szakavatott 
mestertől lehet megtanulni. Az 
’irányító személyisége ennél a 
munkánál nagyon jelentős, 
hisz ő határozza meg, hogy a 
tág műíjéhatárokon belül a 
csoport milyen lehetőségeket 
választj a játék, a mozgás és a 
gondolat egységét sűrítő szín�
játékot, avagy a közlendő gon�
dolati súlyára alapozott, ke�
vésbé látványos, úgynevezett 
irodalmi színpadi megvalósí�
tást. Mindkét fonnának meg�
van iaz előnye és a hátránya is. 
Áz irodalmi színpadi forma 
tág ab b lehetőséget ad az el�
mélyülésre, az irodalmi alko�
tásokon keresztül a világ meg�
ismerésére, i a  tolmácsolásra 
vállalkozók számára is: A
színjáték másféle követelmé�
nyeket is támaszt: nemcsak a

gondolatokat • kell avatottan 
tolmácsolni, hanem a teret is 
méltó módon birtokba kell 
venni. A mozgásnak párosul�
nia kell a gondolattal. Ez na�
gyon magas követelmény, hi�
szen nem hivatásos színészek�
ről van szó, hanem olyan fia�
talokról, akik szeretik az iro�
dalmat és szeretik ezt a játé�
kot, a közös munkát, amit ez a 
tevékenység nyújt.

Való igaz, hogy egy amatőr 
színjátszó csoport nem lehet 
meg produkció nélkül, nem 
lehet anélkül, hogy a közös 
munkája nyomán létrejött al�
kotást a közönségnek be ne 
mutassa. De tevékenységük 
eredménye mégsem csupán ez, 
hanem az is, amivé ők maguk 
e közös játék által válnak.

Esténként — nem törődve a 
szúnyogok rajával — tizenöt 
fiatal veszi birtokba a Benczúr 
kertjét. Komoly munka folyik, 
hisz színjáték készül. Az irá�
nyító- hangadó Zsigovits Gá�
bor rendező.

— A Posta Oktatási Köz�
pont szántód! táborába hívtak 
bennünket. Három alkalom�
mal fogunk fellépni. Két da�
rabbal készülünk. Slavomir 
Mr özek: Nyílt tengeren c. egy-

felvonásosa már elkészült. A 
kövér hajótörött Szabó Ervin, 
a középső hajótörött Büki Zol�
tán, a kicsi hajótörött häm�
mert Péter, s a postás Szakáig 
Dani lesz. A másik darab, 
amelynek próbái jelenleg is 
folynak, ismeretlen szerzőé, $ 
a Komédia a kereszthez csalt 
három széptevöröl címet viser 
li. A művet Illyés Gyula for�
dította. Szereplők: Márton — 
Kiss Balázs, Voltér — Juhász 
Béla, Vilmos — Szakáig Dani, 
az Asszony — Bíró Mari.

A  szövegpróbát mozgástech�
nika váltja fel. Mindenki kör-  
beáll. Középen Rajnai László 
paintomimművész. Már máso�
dik alkalommal hívták meg őt 
próbájukra, hogy a nehéz moz�
gásgyakorlatot betanítsa. Hogy 
a játék igazán hiteles legyen, 
minden izomnak engedelmes�
kednie kell. Szól a zene, len�
dülnek a kezeik, lábak. A köny-  
nyebb feladatok után nehezek 
következnek. Meg kell tanul�
ni földre esni, s lehétőleg fáj�
dalommentesen. Akármekkora 
a huppanás, az arcokon nem 
látszik a kín. Jókedvűek és vi�
dámak.

— A nyári előadások mel�
lett már a további feladatokra 
is gondolunk — mondja a ren�

dező. Októberben lesz a mun�
kásszínjátszó fesztivál Tatabá�
nyán. Bertold Brecht prózai és 
lírai müveiből készítettem egy 
összeállítást. A* versekét Hädas 
Miklós zenésítette meg. A szö�
vegelemzésnél tartunk. Min�
denki részt vesz ebben a mun�
kában. Szeretnénk magunkat 
megmutatni, minél többször és 
minél több helyen.

A csoport bemutatkozása 
már megtörtént. A PMK ifjú�
sági k'lbujában Hadas Miklós: 
Gondolatok M- ről, avagy kivo�
nat egy vasárnap délután tör�
ténetéből c. művét adták elő. 
Izgalmas volt ez a vállalkozás. 
Ez volt a kezdet, a gazdag le�
hetőségeket sejtető. Most Szán�
tód következik. Annyi hittel 
és annyi lelkesedéssel készül�
nek, hogy előlegeznünk kell: 
nem maradhat el a siker.

Kiss Balázs kézbesítő a  112-  
es hivatalban, hammert Péter 
mozgópostás. Munka után 
munka ez is. Fárasztó dolog 
után fáradalom, ami mégis 
erőt ad, lelkesít. Elszakít a 
hétköznapoktól, hogy gazda�
gabban visszavezessen hozzá�
juk. Felelősséggel járó, örömöt 
adó munka, játék: színjáték.

Józsa Ágnes
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Gazdag program a Nyíregyházi Postás Művelődési Otthonban

A Nyíregyházi Postás Műve�
lődési Otthon jelenlegi társa�
dalmi vezetőségét 1976 végén 
választották. Ez az esemény 
azért is jelentős, mert hosszú 
idő után ekkor sikerült olyan 
vezetőséget választani, amely�
nek összetétele az intézmény 
előtt álló feladatokhoz alkal�
mazkodik. A választott testü�
let él a javaslattevő, egyetér�
tési-  ellenőrzési és döntési jo�
gával. Mindez társadalmasí�
tást jelent a vezetésben és a 
feladatok végrehajtásában 
egyaránt.

A vezetőség — éves munka�
terv alapján — a közművelő�
dési törvénynek, a SZOT 
XXIII. és a Postások Szak-  
szervezete X. kongresszusa 
határozatának szellemében 
végzi munkáját. Célja a pos�
tás dolgozók és a lakosság 
gondolkodásának, magatartá�
sának és életmódjának for�
málása. A program összeállí-

V a n ,  a k i  f o l y t a t j a

Tizenegyen végezték el a nyolc általánost 

a posta 2-es munkásszállóján

A statisztikai zsebkönyv ez 
évi adatai szerint 56 ezren 
tanultak az általános iskolák 
esti tagozatain, azonban csak 
21 ezren vizsgáztak a 8. év�
folyamon. Érthetetlen, hogy 
miért nem élnek a felkínált 
lehetőséggel, miért nem tö�
rekszik mindenki legalább az 
alapműveltség megszerzésére, 
mikor a körülöttünk zajló 
élet egyre , több, újabb isme�
retet követel és alkotmányunk 
nemcsak jogot ad, hanem kö�
telez is a tanulásra.

Az átlagosnál jobb ered�
ményt értek el a posta 2- es 
munkásszállóján, ahol a Pos�
tás Művelődési Központ által 
szervezett konzultációs köz�
pont segítette a felnőttek ta�
nulását. Június 7- én a szálló 
könyvtárszobájában tizen�
egyen tettek sikeres vizsgát 
az általános iskola tananyagá�
ból. Két éven keresztül szor�
galmasan tanultak munkájuk 
becsületes elvégzése mellett, 
amíg pótolták a hiányzó osz�
tályokat, és 4 év anyagából 
vizsgáztak.

A nagy izgalmak után jú�
nius 19- ón megkönnyebbülve, 
boldogan vették át az általá�
nos műveltség megszerzését 
igazoló bizonyítványt.

Közben sok nehézséggel 
küzdöttek meg. Két éve tizen�
nyolcán kezdtek a tanuláshoz, 
egyik társuk hamarosan más�
hol folytatta, másik társuk 
kimaradt. A következő évek�
ben tovább morzsolódott az 
osztály. Az egyik fiatalasz-  
szonynak gyermeke született, 
más családi okokra hivatkoz�
va maradt ki, volt, aki saját

hanyagsága miatt nem kap�
hatott bizonyítványt.

Akik kitartottak, akiknek 
akaratuk és önbecsülésük több 
volt annál, hogy meghátrálja�
nak olyan próbatételtől, ame�
lyet már 14 éves gyermekek�
nek is viselniük kell, elérték 
céljukat. Tizenegyük közül 
Osváth Jánost, a Fővárosi 
Mélyépítő Vállalat dolgozóját 
súlyos üzemi baleset érte, 
mégsem mondott le a tanulás�
ról. Betegágyán is szorgalma�
san forgatta a tankönyveket. 
Kérésére a vizsgabizottság 
ecsegi lakására utazott, ő ott 
vizsgázott le sikerrel, hihetet�
len akarattal, kitartással és 
jó eredménnyel.

Az évzárón, amelyen a bi�
zonyítványt kezükbe vették a 
meghatott felnőttek, megje�
lentek a postaszervek képvi�
selői is. A TIG Hálózatépítő 
Üzeméből öten fejezték be az 
általános iskolát, a Posta Be�
ruházási Iroda oktatási fele�
lőse hatalmas virágcsokorral 
köszöntötte munkahelye két 
dolgozóját. A POKMÜ- től és 
a Posta Szociális Hivataltól 
egv- egy dolgozónak gratulál�
hattak sikeres vizsgájához. 
Minden postaszerv dolgozója 
külön jutalmat kapott munka�
helyén.

A bensőséges évzáróünnep�
séget üdítő ital, apró süte�
mény, sok virág, jókedvű, kö�
tetlen beszélgetés tette emlé�
kezetessé. Hogy a hivatalos 
évzáró után miként ünnepel�
tek. arról nem szól a fáma. 
Utólag csak annyit tudtunk 
meg, hogy többen tervezget�
ték a továbbtanulást is.

Szirmai Mária

tásánál igazodnak az igények�
hez és az elvárásokhoz,

Társadalmunk szocialista 
fejlődésének egyik jelentős 
eredménye a munkaidő álta�
lános csökkentése. A szabad 
idő hasznos eltöltése végett 
a művelődési otthon lehetősé�
gein belül 1976- tól eredmé�
nyesen dolgozó klubok, szak�
körök alakultak. Jelenleg if�
júsági klub, nyugdíjasok klub�
ja, munkásfilmklub, barkács-  
és fotószakkör működik. Az 
év elején alakult az ifjúsági 
klubon belül a versbarátok 
köre, valamint egy irodalmi 
kör, a Krúdy- kör. A klubodon 
és szakkörökön keresztül 's i�
került a művelődési otthon�
nak állandó közönséget ’biz�
tosítania. A sokirányú prog�
ram egyre több ember érdek�
lődési körével találkozik.

Nyíregyházán jelentős a szo�
cialista brigádokban tevé�
kenykedők száma. A körükben 
folytatott kulturális nevelés�
hez, a brigádvállalásokhoz 
nagy segítséget nyújt az ott�
hon.

A közelmúltban természet-  
tudományi, társadalomtudo�
mányi és irodalmi előadások 
hangzottak el, általában TIT-  
előadók részéről, de eseten�
ként üzemorvostól hallhattak 
tájékoztatót az érdeklődők. 
Az irodalmi előadásokat dr. 
Katona Béla főiskolai docens 
tartja; ő egyben a Krúdy-  
körnek is vezetője.

A művészetek iránti érdek�
lődés felkeltésére több alka�
lommal kiállítással egybekö�
tött közönség- művész talál�
kozót rendeztek. Ezek közül a 
legjelentősebbek Berecz Ist�
ván festőművész tavalyi ki�
állítása és a köréje csoporto�
suló festőkkel való találko�
zás. E rendezvényt az érdek�
lődők kívánságára megismé�
telték. Idén Huszár István 
festőművésszel találkozott kö�
zönsége. Ezúttal a művész a 
Krúdy- centenárium alkalmá�
ból készített 16 kénből álló 
sorozatát a művelődési Ott�
honnak adományozta.

A folyó évben író- olvasó ta�
lálkozások is gazdagították a 
műsort, Szállási László és 
Szilvást Lajos írókkal.

A számos rendezvény közül 
kiemelkedő volt a Magyaror�
szág című hetilap szerkesztő�
ségével rendezett fórum. Ezen 
részt vett Gárdos főszerkesz�
tő- helyettes és Alexa tördelő�
szerkesztő. A fórumot vezetők 
így összegezték a szerzett ta�
pasztalatokat: „örülünk an�
nak, hogy a postás dolgozók 
ilyen jól tájékozottak a poli�
tikai kérdésekben. Mi is ta�
nultunk a feltett kérdésekből, 
mert számunkra megmutat�
ták, hogy milyen kérdések 
foglalkoztatják az embere�
ket.”

A postás dolgozók gyerme�
keinek szórakozásáról is gon�
doskodik az otthon vezetősé�
ge. Gyermeknapon, fenyőün�

nepen és egyéb alkalmakkor 
bábszínházi előadásokat tar�
tottak a nyíregyházi városi 
és a debreceni postás Vojtina 
bábegyüttes közreműködésé�
vel.

A klubok közül a legered�
ményesebb az ifjúsági klub. 
Vezetője, Paizs Lajosné lel�
kes és kitartó munkájának 
köszönhető, hogy a postás if�
júság lassan a művelődési 
otthonba szokott. Ez biztosí�
ték arra, hogy különböző ren�
dezvények látogatottsága a 
jövőben az eddiginél még jobb 
lesz. A fiatalok valóban úgy 
fogják érezni, hogy az otthon 
az övék, a rendezvények ne�
kik és értük szólnak.

Végezetül, de nem utolsó�
sorban szólnunk kell a műve�
lődési " otthon igazgatójáról, 
Horvát Ferencről, aki társa�
dalmi munkában látja el e 
komoly és nem könnyű fel�
adatot.

— Az élvárásoknak, az igé�
nyeknek eleget tenni mindig 
nehéz, még akkor is, ha a 
SZOT, szakszervezetünk köz�
pontja és az iszt jelentős 
anyagi támogatást nyújt — 
mondja. — Ez a munka csak 
úgy lehet eredményes, ha a 
vezetőség minden egyes tagja 
részt vállal a közös feladatok�
ból. Az eddigi sikereink kö�
zös munka, közös erőfeszíté�
sek eredményei. Tervezzük a 
jövőben a szocialista brigá�
dok klubjának’ létrehozását, 
az eddigi klubok és szakkö�
rök még eredményesebb mű�
ködtetését.

A lelkes vezetőség és a fo�
gékony közönség kölcsönhatá�
sa minden bizonnyal meghoz�
za a várt eredményt: a nyír�
egyházi postásoknak és a vá�
ros lakóinak még jobb kultu�
rális ellátottságát, élénkülő 
szellemi életét.

Harangozó István

v é g r e h a j t á s a
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tai közművelődési terv. Ennek 
megfelelően a munkára az út�
keresés, a megfelelő munka�
módszerek kialakítása volt jel�
lemző. Eredményként köny�
velhető el, hogy fokozódott a 
vezetők felelősségérzete a rá�
juk bízott dolgozók művelő�
désének fejlesztéséért. Tuda�
tossá vált a munkahelyi veze�
tők széles körében is, hogy az 
általános műveltség növelése 
képezi a szakműveltség fej�
lesztésének alapját, emellett 
felkészíti a dolgozókat, arra, 
hogy égy re inkább éljenek az 
üzemi demokrácia lehetőségei�
vel.

A posta teljesítette az 1977. 
évi közművelődési tervet. Az 
év kiemelt feladata a nyolc ál�
talános iskolai végzettség meg�
szerzésének elősegítése volt. 
330 postás dolgozó tanult 1977-  
ben általános iskolában, közü�
lük 163 fejezte be a nyolcadik 
osztályt. Szeptemberben 360-  
an kezdték meg tanulmányai�
kat. Az a 6700 dolgozó, aki je�
lenleg nem rendelkezik az 
alapműveltséggel, főleg az idő�
sebbekből, részben a hírlap-  
kézbesítők és árusok, részben 
a hálózatépítők csoportjából 
adódik, akik nehezen szervez�
hetők oktatásra. Mivel a tár�
sadalomban még nem állt meg 
a nyolc általánossal nem ren�
delkező réteg újratermelődése, 
a szervező munka várhatóan 
még hosszabb ideig feladat 
lesz.

A közművelődési munka ré�
sze a dolgozók politikai és 
szakismereteinek gyarapítása, 
az iskolai végzettség növelése.

A postás dolgozók politikai 
és világnézeti nevelését alap�
vetően a párt- , KISZ-  és szak-  
szervezeti oktatási rendszer 
biztosítja, de a szakoktatás ke�
retében is hangsúlyt kap a po�
litikai nevelés, például a mar, 
xista középiskola anyagát el�
sajátította a postatisztá tanfo�
lyamon végzett 475 dolgozó.

Az 1977. évi szakoktatási terv 
előírásai teljesültek, a külön�
böző típusú szaktanfolyamo�
kon általában a tervezettnél 
többen szereztek képesítést.

A szabad idő hasznos eltöl�
tésének elősegítésére emelke�
dett a rendezvények száma: 
1977- ben összesen 1625 volt. 
Műsoros esteken, filmelőadá�
sokon, múzeumlátogatásokon, 
szellemi vetélkedőkön, más, 
kifejezetten ismeretterjesztő 
rendezvényeken növekedett a 
résztvevők száma. Éz azért is 
figyelemre méltó, mert 310 pos�
tás szakszervezeti alapszerv 
közül mindössze 41 rendelke�
zik kulturális lehetőséget nyúj�
tó helyiséggel, és csupán 36 
helyen található klubszoba.

A múlt évben 116 (1 közpon�
ti, 8 önálló, 107 letéti) könyv�
tár működött, 6 új letéti 
könyvtár alakult. Valamennyi 
könyvtár nagy segítséget nyúj�
tott a különböző vetélkedőkön, 
például az MSZBT- vetélkedőn 
részt vevő dolgozók szakiroda-  
lommal való ellátásában.

A postás ifjúsági klubok te�
vékenysége tudatosabb, gazda�
gabb lett a látogatottság fel�
lendülésével. A 24 klub életé�
nek jelentős állomása, egyben 
erőfelmérés volt a postás ifjú�
sági klubok első országos ve�
télkedője. A ’klubok tárgyi fel�
tételei körülbelül azonosak,

technikai felszereltségük jó. 
Gondot okoz, hogy kevés a 
képzett klubvezető. Képzésük�
ről a ’jövőben a Postás Műve�
lődési Központ gondoskodik. '

A tömegsport népszerűsíté�
sére erőteljes agitáció folyt 
219 üzemben és hivatalban 
340 tömegsportcsoport műkö�
dött. Az üzemi bajnokságokon 
és házi versenyeken több mint 
9 ezer, az alkalomszerű ren�
dezvényekkel együtt 12 ezer 
postás dolgozó vett részt, ezer�
rel több, mint 1976- ban.

A természetjárás kezd sport-  
mozgalommá fejlődni. Mint�
egy 10 ezer postás dolgozó és 
családtag vett részt a mozga�
lomban. Üjszerűek voltak a 
vízitúrák és igen népszerűek a 
postás vonatok. Az országos 
postás természetbarát találko�
zón Budapesten 600- an vettek 
részt.

A szocialista brigádok mű�
velődésének elősegítésére több 
postaszervnél megküldték a 
brigádoknak az éves közműve�
lődési tervet. A brigádok az 
általuk elérhető célokat válla�
lásaikba beépítették. Fejlődtek 
az egyéni vállalások, ezekhez 
több postaszervnél készítettek 
ajánlásokat.. A fejlődés ellené�
re a brigádok művelődésében 
egyelőre több a lehetőség, mint 
az eredmény. Az _ értékelésnél 
még mindig a szakmai vállalá�
sok teljesítése a fontosabb, a 
kulturális vállalások gyakran 
formálisak.

Sikeres volt a Postás Műve�
lődési Központ, népszerű ren�
dezvénye, a szocialista brigá-  

•dok klubja. A foglalkozásokon 
a házigazda mindig más posta�
szerv volt.

A rétegpolitikai határozatok 
szellemében az egyes dolgozó 
rétegek művelődésére megkü�
lönböztetett figyelmet kell for�
dítani. A nődolgozók művelő�
dési lehetőségeinek. bővítésére 
megszűntek a kornatárok a 
szaktanfolyami beiskolázás�
ban. Keresték a gyermekgon�
dozási segélyen levők bevoná�
sának lehetőségét az oktatás�
ba. Bővült a nők érdeklődésé�
nek megfelelő közhasznú kö�
rök száma.

A fiatalok nagy érdeklődés�
sel vettek részt a Szakma Ki�
váló Tanulója és más, a „Ki�
váló” cím elnyeréséért folyó 
versenyeken. A ,Ki minek 
mestere” • szakmai vetélkedőn 
több mint 400 fiatal verseny�
zett.

Az MSZBT- vetélikédő négy�
ezer postás dolozót mozgósí�
tott, főként fiatalokat. A pos�
taszintű döntőben 13 csapat 
vett részt. A szántód) ifjúsági 
tábor 1600 fiatal számára biz�
tosította a táborozást és a 
részvételt a turizmusban. Film�
vetítések, a PMK színjátszói�
nak műsorai és viták gazdagí�
tották a tábor programját. A 
100- nál több lakót befogadó 
munkásszállókon-  a kulturális 
munka irányítása megfelelő. A 
II. számú munkásszállón ki�
alakították a munkás pince�
klub helyiségét.

A postai közművelődési 
munka összehangolásái- a meg�
alakult a Posta Művelődési Bi�
zottsága, Az év folyamán két 
ülést tartott, megtárgyalta a 
középtávú és éves közművelő�
dési tervet. Segítséget nyújtóit 
a közművelődési munka elvei�
nek tisztázásához, a fő felada�
tok kijelöléséhez, és megfelelő 
keretet biztosított a szakma és 

■a szakszervezet ez irányú 
együttműködéséhez.

Művelődési bizottságot 19 
középfokú postaszervnél szer�
veztek. A bizottságok vezetői 
részére közművelődési kerek-  
asztal- konferenciát. rendezett a 
Közlekedéstudományi Egye�
sület.

A bizottságok munkája kü�
lönböző irányokban fejlődött. 
Az irányelveket nem egysége�
sen értelmezték, a bizottság 
szerepét sem azonosan fogták 
fel. Egyes helyeken a bizott�
sággal állíttatták össze és érté�
keltették a postaszerv közmű�
velődési tervét. Máshol a bi�
zottsági tagok körét albizottsá�
gokkal túlságosán kibővítet�
ték. Az útkeresés nehézségei�
nek ellenére a bizottságok te�
vékenyen közreműködtek a 
közművelődési feladatok je�
lentőségének : tudatosításában 
és a postás dolgozók műveltsé�
gének gazdagításában.

Bikkes Ágnes

P r á g á t ó l  H a v a n n á i g

A Világifjúsági Találkozó 
tiszteletére a postások szak-  
szervezete és a megyei köz-  
művelődési bizottság me�
gyei ■ szintű műveltségi ve�
télkedőt rendezett Veszprém�
ben, az szmt- székházban.

A vetélkedőn részt vevő 16 
csapat tagja színes program 
keretében bizonyíthatta jár�
tasságát a VIT- ek történeté�
ben — Prágától Havannáig.

Versekben rejtőző földrajzi 
megnevezések felismerésével, 
zászlójátékikal, továbbá kol�
lektív kártya- partival nyílt le�
letőség pontok szerzésére. Elis�
merésre méltó tájékozottság�
ról adtak számot a Kubához 
kapcsolódó viljámkérdésekre 
közölt válaszokkal.

A verseny utolsó fordulóját, 
irodalmi, és zenei közreműkö�
dés tette hangulatossá. Termé�
szetesen az elhangzott versek, 
dalok, zenei részletek mind�
egyike a vetélkedő témájához 
kapcsolódott, s a művek címe, 
szerzője megfejtésre várt.

Azonos pontszámmal két 
győztes csapatot köszöntöttek: 
a Sümeg Járási Szakszervezeti 
Bizottságét és a Veszprém me�
gyei Távközlési Üzem. Zrínyi 
Ilona brigádjáét.

Az első három helyezett 
pénzjutalomban s valamennyi 
résztvevő tárgyjutalomban 
részesült. A jutalmakat s zsű�
ri elnöke, Kirkovits István, a 
Soproni Postaigazgatóság ve�
zetője adta át.

sz. b. i.
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Természetbarátok találkozója Sopronban
„Üdvözöljük az OF'TTT 

résztvevőit” transzparens hir�
dette három napon át Sopron�
ban, az erdei camping bejára�
tánál, hogy postás turistáik a 
lakói az árnyas lombok alatt 
megbúvó faházaknak. Hatszáz 
postás természetjáró gyűlt ösz-  
sze, hogy részese lehessen a 
már hagyományosnak számító 
találkozónáit, hogy újra üdvö�
zölhessék egymást a régen nem 
látott sporttársak, hogy vissza�
idézzék az elmúlt találkozók 
emlékeit, és rövid időre kikap�
csolódjanak a fárasztó mun�
kából. Június 2. és 4. között 
Sopron adott otthont az igaz�
gatóság szaíkszervezeti taná�
csának rendezésében a XVI. 
Országos Postás Természetjá�
ró Találkozónak és Túraver�
senynek.

A vártnál nagyobb érdeklődés
A találkozó szervezési és 

előkészítői munkái már a té�
len kezdődtek — mondják a 
találkozó soproni postás ren�
dezői. — Ekkor különféle 
programokra és túrákra tet�
tünk ajánlatot. Kíváncsian 
vártuk, hogy milyen lesz az 
érdeklődés rendezvényeink 
iránt. Akkor lepődtünk meg, 
és egy kicsit meg is ijedtünk, 
amikor összeszámoltuk a je�
lentkezéseket. Azt gondoltuk, 
hogy a camping 500 férőhelye 
bőven ki fogja tudni elégíteni 
az igényeket. Miután ez kevés�
nek bizonyult, újább szállás�
helyek után kellett néznünk. 
Sikerült még. száz szálláshelyet 
szerezni, de ezzel a lehetősé�
geink ki is merültek. Őszintén 
sajnáljuk — mondták a sop�
roni házigazdák —, hogy a 
késve érkezett valamennyi je�
lentkezést már nem tudtuk el�
fogadni.

A találkozó első napja a 
vendégek fogadásával, a szál�
láshelyek elfoglalásával telt el, 
de már városnéző sétát is kí�

nált a program a Sopronnal is�
merkedni óhiajtó turistáknak. 
B ssötétedett már, amikor a 
catnpingben a találkozó hiva�
talos megnyitója elkezdődött. 
A megnyáitón részt vebt Kiss 
Ernő, a Postások Szakszerve�
zetének titkára, Baranyai Gé-  
záné, a Kulturális, Agitációs és 
Propaganda Osztály vezetője, 
továbbá a Soproni Postaigaz�
gatóság párt, KISZ-  és gazda�
sági vezetősége. A találkozót 
Megyeri László iszt- titkár nyi�
totta meg.

— Nem titkolt szándékunk 
— mondotta —, hogy ne csak 
kikapcsolódásban, sportolási 
lehetőségben részesüljenek, 
hanem megismerkedjenek a 
város és a környék gazdag tör�
ténelmi emlékeivel. A szelle�
mi és a testi kultúra így válik 
eggyé és szolgálja valamennyi 
résztvevő érdekét. Szeretnénk, 
ha minden sporttársunk úgy 
menne el innen, hogy visz va�
lami szépet, olyan élményt, 
amelyet egész életében nem 
felejt el.

Üdvözölte a találkozó részt�
vevőit Kiss Ernő kv- titkár is. 
Hangsúlyozta a találkozó je�
lentőségét, a tömegsport fon�
tosságát és fejlesztésének szük�
ségességét. Köszönetét mon�
dott a soproni postásoknak a 
gondos rendezésért.

Alig hangzottak el az utolsó 
szavak, máris felcsendült a ze�
ne. A lampionokkal megvilágí�
tott egyik tánchelyeh hangu�
latos zenekar húzta a talpalá-  
valót, a másik helyen diszkó 
szolgáltatta az ütemes zenét. 
Fogyott a soproni sör és a kék�
frankos is, persze csak módjá�
val, mert másnap korán kez�
dődtek az egész napos elfog�
laltságot ígérő programok.

Érdekes programok

A rendezvények jelentős ré�
sze a második napra esett.

Ezért már korán reggel ébredt 
a camping, laikói indultak a vi�
déki autóbuszitúrára, városné�
ző és erdei sétáikra, de rajtol�
tak a túraversenyre beneve�
zett csapatök is.

A legnépesebb az autóbusz�
túra volt. Ezen 459- en vettek 
részt; 17 autóbusz szállította a 
kirándulókat Nagycenkre, Fer�
tődre, Fertőrákosra és a kör�
nyék más érdekes történelmi 
emlékhelyeire. Idegenvezetők 
ismertették Széchenyi István 
kegyelettel őrzött emlékeit, a 
fertődi kastély szépségeit és 
beszélitek a különleges lát�
ványt nyújtó fertőrálkosi kő�
fejtőről.

A városnéző sétákon a mű�
emlékeit híven őrző város tör�
ténelmi hangulatot árasztó 
belvárosával, az erdei sétákon 
a soproni fenyvesek és lomb�
erdők szépségeivel ismerked�
tek a résztvevők.

A túraversenyen 32 csapat 
vetít részt. A versenyzőknek 
212 perces pályát kellett meg�
tenniük, amellett térképészeti, 
ügyességi és elméleti feladato�
kat is meg kellett oldaniuk. A 
verseny győztese, kiváló telje�
sítménnyel, a Budapesti Mik�
rohullámú Szervizállomás csa�
pata volt. A második helyen, 
csekély pontkülönbséggel, a

Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság sportkörének csapata 
végzett. Az első hat helyezett 
teljesítményét értékes díjak�
kal jutalmazták. A túraver�
seny vándorserlegét az összesí�
tett eredmények alapján a 
Budapesti Távbeszélő Igazga�
tóság sportköre nyerte el.

Késő délután volt, mire a 
versenyen, sétáikon, kirándulá�
sokon elfáradt természetbará�
tok letettek a hátizsákot vagy 
a kirándulótáskát, levetették a 
túracipőt vagy a tréningruhát.

A találkozó harmadik nap�
jára — bár különböző progra�
mok között lehetett még válo�
gatni — mégis a hazautazás 
előkészülete és a búcsúzkodás 
nyomta rá bélyegét. Sokakra 
hosszú utazás várt még. Dél�
után már csend költözött be a 
kis faházakba, lakóit pedig 
várta az otthon és másnap 
már a munkahelyük.

Ügy láttuk — és ezt a sop�
roni vendéglátók remélik is 
—, hogy a találkozó jól szol�
gálta az együttlét és szórako�
zás örömeit, hogy őszinte és 
közvetlen légkörben, szép és 
egészséges környezetben adott 
lehetőséget a postásoknak egy 
kis sportra, kikapcsolódásra és 
ismerkedésre.

Tarcsay László

Budapesti v itor'ázórepülő bajnokság
Házigazda, a Postás Repülő és Ejtőernyős Klub

Torna,
munka közben

GYAKORLATOK
1. Kiindulóhelyzet; zárt ál�

lás. 1—2. ütem; szökdelés bal 
lábon kétszer, a jobb láb ol�
dalt lendítésével. 3—4. ütem; 
ellenkező lábon.

U. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, kéz csípőre. 1—2. ütem; 
nyakhajlítás előre kétszer. 3—
4. ütem: nyakhajlítás hátra 
kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz-  
állás, kar oldalt. 1—4. ütem: 
tölcsérkörzés előre négyszer. 
5—8. ütem: hátra négyszer.

4. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás. 1—3. ütem: karlendítés
magastartásba, bal támadóál�
lás és törzshajlítás hátra há�
romszor. 4. ütem: kiinduló�
helyzet. 5—8. ütem: ellenkező 
lábba).

5. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, magastartás. 1. ütem: kar-  
lendítés előre, lefelé, mélytar�
tásig és a bal térd emelése. 2.

ütem: kiindulóhelyzet. 3—4.
ütem: ellenkező lábbal.

6. Kiindulóhelyzet: terpesz-
állás. 1—3. ütem: tapssal a fej 
fölött törzshajlítás balra há�
romszor. 4. ütem: kiinduló�
helyzet. 5—8. ütem: ellenkező 
oldalra.

7. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1. ütem: vízszintes ka�
szálás balra. 2. ütem: jobbra.

8. Kiindulóhelyzet: guggolás, 
kéz a térden. 1—2. ütem: bal 
oldalsó támadóállás, karlendí�
tés oldalt. 3—4. ütem: kiin�
dulóhelyzet. 5—8. ütem: ellen�
kező oldalra.

9. Laza helybenfutás, izom�
lazítással.

10. Kiindulóhelyzet: terpesz-  
állás, kar oldalt. 1. ütem: 
törzsfordítás balra. 2. ütem: 
törzsdöntés előre. 3. ütem: az 
1. ütem helyzete. 4. ütem: ki�
indulóhelyzet. 5—8 ütem: el�
lenkező oldalra.

11. Kiindulóhelyzet: zárt ál�
lás, rézsútos magastartás. 1—
4. ütem: karleengedéssel törzs-  
hajlítás előre, kilégzés. 5—8. 
ütem: karemeléssel kiinduló�
helyzetbe, belégzés.

Tamás Csaba

A nyaranta már hagyomá�
nyos Budapesti Vitorlázóre�
pülő Bajnokságnak ez évben 
a Postás Repülő és Ejtőernyős 
Klub volt a gazdája. A du�
nakeszi repülőtéren rendezett 
rangos területi versenyen — 
melyre a klub hét tagja ne�
vezett idén — elsősorban az 
MHSZ budapesti repülőklub�
jainak sportolói mérték össze 
tudásukat, hogy utána a leg�
jobb helyezést elérők az Or�
szágos válogató versenyen, il�
letve a nemzeti bajnokságban 
küzdjenek tovább a legjobba�
kat megillető díjakért.

A június 25- én, vasárnap 
tartott ünnepélyes megnyitón

először a postás klub titkára: 
Kovács Gyula, majd Dómján 
Kálmán, a klub elnöke és a 
verseny védnöke méltatta a 
bajnokság jelentőségét, üdvö�
zölte a vendégeket, akik kö�
zött á Magyar Honvdelmi 
Szövetségnek, a dunakeszi 
pártbizottságnak, a MALÉV-  
nek, valamint a MÉM Repü�
lőgépes Szolgálatának képvi�
selőin kívül csehszlovák 
sportrepülők is megjelentek.

Az első versenynap prog�
ramját motoros műrepülő- be-  
mutató, helikopterrepülés, pá�
ros vontatás és ejtőernyős ug�
rás tette emlékezetessé.

s. zs.

PatíZ Verlaine „Holdfény” 
című verséből idézünk, melyet 
Szabó Lőrinc fordított: „Külö�
nös táj a lelked: nagy csapat 
/ álarcos vendég jár táncolva 
benne...” — folytatás a vízsz.
1., a függ. 27. és a vízsz. 18. 
alatt.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 12. 

Németh László regénye (a ke�
resztnév kezdőbetűje). 13. 
Francia férfinév. 14. Barát vi�
déken. 15. Bibliai hajós. 17. 
Niagyképú, barátságtalan. 18. 
Az idézet harmadik része. 21. 
Kettősséget jelent (görög, ford.). 
22. A- val a végén repüléstan.
23.. Dátumrag. 24. Görög betű 
(ford.). 26. Idegen művészet. 
28. Háziállat népiesen. 30. Rög 
részlet! 31. . . .  és napam. 33. 
Egyik megyénk nevének fele. 
35. Dal. 36. Fiatal szarvasmar�
ha (ford.). 37. Nem dobog a 
szíve (ford.). 38. Szükséges 
(ford.). 39. Ahova kötődik az 
ember. 40. Termőföld a siva�
tagban ( ék.). 45. Figyelmez�
tet az idő múlására. 46. Görög 
- tálán, - télén. 47. Lenin csa�
ládneve. 49. 1050 a rómaiaknál.
50. Sajnálta, búsult érte (régies 
alak). 58. Vadászemlék. 54. Nép 
a Szovjetunióban (ford.). 55. 
Szóösszetételeikben újat jelöl 
(gör.). 57. Üzletek berendezési 
tárgya. 58. Összetett mással�
hangzó (ford.).

FÜGGŐLEGES
1. A KMP alapító tagja volt,

újságíró. 2. Színművésznőnk 
(névelővel). 3. Veme- hős. 4. 
Helyhatározószó (ford). 5. Egy�
más melletti magánhangzóik az 
ABC- ben. 6. Csinálni. 7t Keserű, 
piszkálódó (tárgyraggal). 8. Ke�
sereg, sír (nép). 9. Részes sze�
mélyesnévmás. 10. M- mel az 
elején, hajlíthataitlan, kemény. 
11. Szlovák nyak. 16. Hely ha�
tározó. 19. Őriz. 20. Az étiélek�
hez kapcsolódó fogalom (ford.). 
23. Cipészszerszám. 25. Görög 
filozófus. 26. Vizes területek 
útja (névelővel). 27. Az idézet 
második része. 29. Égési ter�
mék (ford.). 30. Tengerparti 
képződmény. 32. Kémiai elem. 
34. Patak. 40. Folyó Romániá�
ban. 41. Javasol. 42. Fordított 
névelő. 43. . . .  ál — hangszert 
megszólaltat. 44. Az írott szö�
veg része. 47. Kevert ugar. 48. 
Tósztamárka (E=A). 51. Ér�
zékszervünk (ford.). 53. A szél 
igéje (irod.). 56. Azonos ma�
gánhangzók.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: augusz�
tus 10.

Előző rejtvényünk helye* 
megfejtése: Csak nem vagy 
féltékeny még az utcai lámpá�
ra is? '

Könyvutalványt nyertek: 
Borbély Erzsébet (Nagykőrös), 
Drotár Lajos (Budapest), Ma�
gyarosi Lászlóné (Budapest), 
Reményi Mihályné (Debrecen), 
Tóth Béláné (Környe).

T e r ü l e t i  p o s t á s  s p o r t n a p o k

T i s z a k é c s k é n
Június 18- án Tiszakécskén 

csodálatos környezetben zaj�
lott le a Szegedi Postaigazga�
tóság Szakszervezeti Tanácsá�
nak területi sportrendezvénye.

A szakszervezeti alapszer�
vek által benevezett mintegy 
200 versenyző mérte össze tu�
dását, illetve erejét a követke�
ző versenyágaikban: sakk, asz�
talitenisz, teke, atlétika, kis�
pályás labdarúgás és családi 
vetélkedő.

31 alapszervezet közül 16 
küldte el versenyzőit. Ezek kö�
zül is ki kell emelni Szentes 
postahivatal szakszervezeti bi�
zottságát, amely 35 versenyzőt 
nevezett be, és 158 ponttal 
megnyerte a pontozásos ver�
senyt, valamint a legtöbb pon�
tot elérő szb- nek járó iszt- ku-  
pát. A Szállítási Üzem ver�
senyzői közül öten első, kilen-  

, cen második és négyen harma�
dik helyezést értek el. A pon�
tozásos versenyben 144 ponttal 
másodikok lettek. Harmadik a

postaigazgatóság 114 ponttal. 
Versenyzői közül nyolcán első, 
ketten második és négyen har�
madik helyezést értek el. A 
labdarúgócsapatok közül a 
postaigazgatóság csapata bizo�
nyult a legjobbnak.

Külön kell említeni a csalá�
di vetélkedőt, amely kedves 
színfoltja volt a versenysoro�
zatnak. Nagy igyekezettel küz�
döttek a helyezésért szülőit és 
gyerekek egyaránt. Az első he�
lyezést a Csongrád megyei 
Távközlési Üzem szb által ne�
vezett Korom család, a máso�
dikat a Szállítási Üzem Tatár 
családja, a harmadikat pedig a 
szentesi Reichardt család érte 
el.

A területi versenyen legjobb 
eredményt elért, versenyzők 
jogot nyerteit az Országos Pos�
tás Kulturális és Sportnapo�
kon való részvételre.

Sajnálattal állapítottuk meg, 
hogy a területi versenyen több 
nagyobb postaszerv nem vett 
részt. Kovács Katalin

A balatoni ladikverseny 
óriási küzdelmet hozott. A há�
rom fős vegyes csapatoknak 
egy kijelölt bóját kellett — 
időre — megkerülniük. A la�
dikba való beszállást sokan 
fürdéssel kezdték, vagy hajó�
jukat az ellenkező irányba 
vitték, ki hogyan tudott bánni 
az evezőkkel.

Nagy sikere volt a 9 kilo�

méteres járőrversenynek Is. 
26 három fős csapat 3 percen�
ként indult. A csapatok tagjai 
az útvonalon megismerkedhet�
tek a Kőröshegy műemlékei�
vel, a Látóhegy gyönyörű 
fenyveseivel, a földvári neve�
zetességekkel. A nagy sikerű 
versenyben az igazgatósági 
törzs nyerte el az első helye�
zést. Szarka György

P é c s e t t

B a la to n fö ld v á r o n
Az országos sportnapok je�

gyében rendezte meg május 
26—28- án a Budapesti ■ Távbe�
szélő Igazgatóság Szakszerve�
zeti Tanácsa Balatonföldváron 
háromnapos sportvetélkedőjét. 
A selejtezők Budapesten foly�
tak, a balatoni táborba a leg�
jobbak jutottak el, szám sze�
rint 230- an.

A balatoni tábor első nap�
ján. illetve estéjén a TIG üdü�
lőjében az üzemek csapatai 
szellemi vetélkedőt vívtak. A 
csapatok ének-  és szavalóver�
senyt is rendeztek, s maguk 
látták el a zsűri feladatát - is. 
A jó hangulatú vetélkedőt 
holtversenyben az Erzsébet és

a József Távbeszélő Üzem 
csapata nyerte.

A második napon egymást 
követték á  különböző sportve�
télkedők. A labdarúgópályán 
hat női és hat férfi csapat küz�
dött az első helyezésért. A nők 
versenyének győztese a Belvá�
ros, a férfiakénak a Hálép 
együttese lett.

A TIG üdülőjében zajlottak 
az asztalitenisz egyéni döntői. 
A nőknél Bocskáné (Lágymá�
nyos), a férfiaknál Danó (Fe�
renc) vívta ki az első helye�
zést. A táborban a sakkozók is 
nagy csatát vívtak. A győzte�
sek Ratalics (Alküz) és Lading 
(Ferenc).

Az iszt sportbizottsága Pé�
csett, a Pécsi Postás Sport�
egyesület kitűnően előkészített 
sporttelepén rendezte meg 
1978. június 25- én Baranya, 
Somogy, Tolna és Zala megye 
legjobb postás sportolóinak 
részvételével a területi tömeg-  
spoirtnapot.

Atlétikában 85- en indultak. 
Több régi ismerős postás dol�
gozó mellett az újak is meg�
mutatták, hogy Budapesten, az 
országos versenyen lehet rájuk 
számítani. Főleg a férfiaknál 
voltak egészen jó eredmények. 
Külön ki kell emelni Lusztig 
József, Szalui József, Dombi 
József, ill. Négyes Jánosné és 
Horváth Éva teljesítményét. 
Morvay Vidor, az atléták nagy 
tapasztalatú, lelkiismeretes 
mestere azonban augusztusig 
jelentős formajavulást vár a 
kiszemelt versenyzőktől.

Sajnos, a családok közötti 
vetélkedőn kevesen vetlek 
részt. Annál nagyobb volt a 
jelentkezők száma tekében. 
Bartes József, az iszt sportbi�
zottságának vezetője és dr. Pa�
zar Ferenc, a sportegyesedet 
elnöke 33 tekéző dobásait fi�
gyelte és vezette a hosszú ki�
mutatásokat. Itt a kaposvári 
férfiak és a pécsi nők vitték eí 
a pálmát.

A sakkozóknál csak férfiak 
vívták a partikat Matt János 
pontos irányításával, s a ver�
seny az esélyesek győzelmével 
végződött.

Az asztalitenisz versenyek a 
szomszédos PVSK- sportcsar-  
nokban folytak. A nőknél 
szekszárdi, a férfiaknál zala�
egerszegi győzelem született

Nagy közönségsikert arattak 
a női focisták. A győzelmet a 
kaposvári lányok szerezték 
meg. Nyaka Lajos
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