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A szakszervezeti nevelőmunka a gyakorlatban
A SZOT 1977. április 8-i ülé�

se tárgyalta a szakszervezeti 
mozgalomnak a dolgozók szo�
cialista nevelésében kifejtett 
tevékenységét és határozatot 
hozott a nevelő munka fejlesz�
tésének időszerű feladatairól. 
A határozat nyomatékosan rá �
mutatott arra, hogy a szak- 
szervezeteknek a már elért 
eredmények elismerésével és 
megbecsülésével egyidejűleg 
szembe kell nézniük nevelő 
munkájuk gyengeségeivel is. 
Tehát azzal, hogy még mindig 
élnek és hatnak a nevelőhiva�
tás lebecsülésének, meg nem 
értésének és elhanyagolásának 
maradványai.

Most a „félidőben” értékel�
jük munkánkat, de nem arra 
gondolunk, hogy tételesen min�
denen menjünk végig, mert 
akkor a fától megint nem lát�
juk az erdőt. Az értékelésnek 
a fő összefüggéseket kell fel�
tárnia, s ezeken belül a sarka�
latos pontokat kell megragad�
nunk, hogy kijelölhessük azo�
kat a feladatokat, amelyeket 
szakszervezetünk XI. kong�
resszusáig sikerrel teljesíteni 
tudunk.

A szakszervezeti munka 
eredményessége és hatékony�
sága alapvetően a tisztségvise�
lők politikai felkészültségétől 
függ. Attól, hogy mennyire te�
szik magukévá és hogyan kép�
viselik a társadalmi követel�
ményeket, valamint választóik 
kisebb-nagyóbb közösségeinek 
érdekeit. Fontos ez azért is, 
mert az utóbbi időben a szak- 
szervezeti tagság igényesebb 
lett saját vezetőivel szemben. 
Többet vár tőlük, érzi és tudja, 
hogy lényegesen megnőtt a 
szakszervezetek társadalmi 
szerepe. A szakszervezeti tiszt�
ségviselők közül mindenek�
előtt a bizalmiak nevelésének 
van óriási jelentősége, hiszen 
ők vannak legközvetlenebb 
kapcsolatban a postahivatalok, 
üzemek dolgozóival és ez na�
gyobb lehetőséget nyújt a ne�
velő munkához is. A fentieket 
figyelembe véve nagyon hasz�
nosnak tartottuk a bizalmiak 
2 éves alapképző oktatását. 
A jövőben természetesen ezt 
folytatni kell, mert a bizal�
miak körülbelül egyhamadá- 
nál ez még csak a kezdő lépé�
seket jelentette.

Feltétlenül módszertani, 
gyakorlati ismertető tananya�
gokra van szükség, hogy a bi�
zalmiak a napi munkában, az 
élet sűrűjében el tudjanak iga�
zodni. Az alapszervek többi 
tisztségviselőinél — átmeneti 
jelleggel, a nagyon kedvezőt�
len munkaerőhelyzetre való 
tekintettel — jelenleg az 1—2 
hetes bentlakásos és a levelező 
jelleggel s-ervezett oktatáso�
kat tartjuk járható útnak.

Tagságunk bonyolult össze�
tétele miatt rendkívül fontos a 
rétegekhez, sőt az egyénekhez 
szóló munka kialakítása. Er.él- 
kül a világnézeti, életkori, 
szakmai, jövedelembeli kü�
lönbségek nem eléggé hidalha�
tok át, és így sem a tagság 
szemléletének alakítása, sem 
hangulatának feltárása nem 
képzelhető el eredményesen.

Nevelő munkánk fő színte�
rén, a munkahelyeken a szak-  
szervezeti politikai tömegokta�
tás jól szolgálja a párt politi�
kájának népszerűsítését, a po�
litikai, társadalmi kérdések 
iránti érdeklődés felkeltését és 
kielégítését. Szorosan kapcsoló�
dik az országos gazdasági, po�
litikai és ideológiai feladatok�
hoz, ezen belül a Magyar Posta 
és a közvetlen munkahelyek

termelését segíti. Elmondhat�
juk, hogy a tanfolyamok egyre 
jobban a szakszervezeti veze�
tés tájékoztatási csatornáivá, a 
közvélemény fórumaivá vál�
nak.

A dolgozók műveltségének 
növelését a társadalmi fejlődés 
és a műszaki előrehaladás egy�
aránt indokolja. A magasabb 
színvonalú szaktudás elérése 
elképzelhetetlen az általános 
műveltség gyarapítása nélkül. 
A felnőttképzés és továbbkép�
zés korunk szükséglete, ezért 
az önművelés a jövő alapvető 
tanulási formája. A dolgozókat' 
jobban érdekeltté kell tenni 
abban, hogy önmaguktól tanul�
janak, újabb ismereteket sze�
rezzenek. Az alapműveltség 
megszerzését segítő igen jó és 
hasznos „Mindenki iskolája” 
sorozattal nem sikerült minde�
nütt elérni azt az eredményt, 
amit vártunk. Sajnos, a szét�
szórtság és a postaszervek szét�
aprózottsága miatt a konzultá�
ciókon a 8 általános iskolai 
végzettséggel nem rendelke�
zőknek csak kis százaléka vett 
részt. Emellett számtalan olyan 
tényező is van, amely nem 
hogy érdekeltté tenné a műve�
lődésben a dolgozókat, hanem 
még vissza is húzza őket. Pél�
dául előfordul, hogy a segéd�
munkás többet keres, mint a 
szakmunkás.

A munkahelyi művelődés 
fejlesztésére létrehozott műve�
lődési bizottságoknak a jövő 
szempontjából nagy jelentő�
ségük van. Kialakulóban van 
egyfajta munkamegosztás a 
gazdasági és szakszervezeti ve�
zetés között a munkahelyi mű�
velődés tervezésében és szer�
vezésében. Megállapítható, 
hogy a postaszervek foglalkoz�
nak a szakképzetlen dolgozók 
mielőbbi beiskolázásával, to�
vább szélesítik a munkásto�
vábbképzést. Megfelelően
használták ki az ismeretter�
jesztő előadások (munkásaka�
démia, KTE, TIT stb.), kiállí�
tások és múzeumlátogatások 
lehetőségeit. Hazánk tájainak, 
szépségeinek, műemlékeinek 
megismertetésére szaporodott 
a kirándulások, országjárások 
száma és ezzel együtt a részt�
vevőké is. A postaszervek e té�
ren nem várnak felülről jövő 
kezdeményezést, hanem a he�
lyi szakszervezeti bizottsággal 
együttműködve öntevékenyen 
bonyolítják le ezeket a ren�
dezvényeket, amelyek mara�
dandó élményeiről még napo�
kon át beszélnek a dolgozók és 
a szocialista brigádok egymás 
között, úgy is mondhatnánk: 
értékelik ennek művelődési, 
kulturális eredményeit.

Sok múlik a közösségek, kü�
lönösen a szakszervezeti cso�
portok, szocialista brigádok 
közszellemén. Az emberek 
nem egyik napról a másikra 
változnak, ezért a közösségek�
ben óriási erkölcsi nevelő er6 
rejlik. Alakítja az emberek ér �
tékítéletét, szokásait, jellemét, 
magatartását. A szocialista bri�
gádok műveltségének sokol�
dalú fejlesztése végett szeret�
nénk elérni, hogy minél inkább 
az egyéni, sajátos helyzetükre, 
adottságukra épülő vállaláso�
kat tegyenek. Formálisnak 
tartjuk, ha azon mérik le a 
művelődést az értékelés során, 
hogy hányszor voltak színház�
ban és a naplóba hány belépő�
jegyet ragasztottak be. Inkább 
azzal kell törődni, hogy olyan 
előadásokat válasszanak ki, 
amelyek maradandó élményt 
nyújtanak a közösségnek.

A munkahelyeken megin�

dult a művészetek iránti ér�
deklődés. Ennek megfelelően a 
szakszervezeti alapszervezetek 
az utóbbi időben egyre több 
képzőművészeti, népművészeti, 
fotó- és egyéb kiállítást ren�
deztek. Például novemberben 
Pécsett területi népművészeti 
kiállítást terveznek megnyitni 
a legsikerültebb alkotások dí�
jazásával.

A szakszervezeti letéti 
könyvtárak olvasólétszáma és 
kötetforgalma szerény mérték�
ben emelkedett. Kicsi az ön�
álló könyvtárhelyiségek száma, 
túlnyomó részben öltözőkben, 
folyosókon, irodákban elhely- 
zett lezárt szekrényekben tá�
rolják a könyveket. ̂ Nagyobb 
új postai létesítmények terve�
zésénél feltétlenül indokolt

lenne önálló könyvtárszobák 
kialakítása, amelyeket később 
sem használnának üzemi cé�
lokra.

Meggyőződésünk, hogy ne�
velő munkánk fejlesztése elő�
rehaladásunk követelménye, 
közös érdekünk és feladatunk. 
A nevelő munka eredményét 
nehéz mérni, erőfeszítései nem 
kecsegtetnek gyors és látvá�
nyos sikerekkel. Kitartást, tü �
relmet, szocialista meggyőző�
dést kíván, de megéri, mert a 
politikailag tájékozott, szak�
mailag jól képzett és az általá�
nos műveltség magasabb szint�
jén álló dolgozók mindenki 
megelégedésére jó minőségű 
postai szolgáltatások nyújtá�
sára képesek.

Nyaka Lajos

H a t á r o s a t o k  ú t j á n
Egy esztendő telt el azóta, 

hogy a Posta-vezérigazgató és 
a Postások Szakszervezetének 
Elnöksége együttes határozatot 
alkotott az üzemi demokrácia 
továbbfejlesztéséről. Hogyan 
összegezhetnénk ennek az idő�
szaknak az eredményeit? Me�
lyek azok a hibák, amelyeket 
a jövőben el kell kerülnünk?

Az elnökség döntése értel�
mében az üzemi demokrácia 
új fórumrendszerét, a bizalmi�
küldöttek és a szakszervezeti 
tanácsok együttes ülését foko�
zatosan az 1977. és 1978. évben 
kellett, illetve kell bevezetni. 
A gyors, pontos és alapos vég�
rehajtás elősegítésére a Postá�
sok Szakszervezetének Titkár�
sága intézkedési tervet készí�
tett és azt megküldte a végre�
hajtásért felelős szakszervezeti 
szerveknek és tisztségviselők�
nek.

Már több mint tíz posta�
szervnél létrehoztuk az együt�
tes tanácskozó testületeket. 
A tapasztalatok alapján meg�
állapíthatjuk, hogy a szakszer�
vezeti közép-, illetve alapszer�
vek jól és eredményesen tet�
tek eleget a határozat végre�
hajtásának. A központi vezető�
ség tagjai, a szakszervezeti ve�
zetőtestületi tagokkal együtt 
mindenütt segítették, figye�
lemmel kísérték az együttes 
tanácskozások kialakítását.

Mégis, melyek voltak azok a 
kezdeti fogyatékosságok, ame�
lyekre fel kell hívnunk a fi�
gyelmet?

Az együttes tanácskozások 
létszámának felső határát 150 
főben állapította meg a hatá�
rozat. Sajnos, ezzel a lehető�
séggel nem élt minden közép�
szerv, holott a rétegképviselet 
megkívánja, hogy a létszám 
legalábbis megközelítse a 150 
főt. Ezért szükségesnek tart�
juk, hogy minden szakszerve�
zeti középszervnél kiegészít�
sék a testületet.

Tapasztaltuk, hogy nem 
mindig sikerült a testületi ta �
gok részére a tárgyalandó 
anyagokat időben eljuttatni. 
Ezért a bizalmiküldöttek több�
ségének nem volt lehetősége 
arra, hogy választóival véle�
ményt cseréljen, és ennek 
alapján megfelelően képviselje 
csoportja álláspontját. A jövő�
ben a szakszervezeti közép-, 
illetve alapszervezeti vezetősé�
geknek el kell érniük, hogy az 
előterjesztéseket legalább két 
héttel az ülés kezdete előtt a 
küldöttek rendelkezésére bo�
csássák.

A testületi munka eredmé�
nyességét többször akadályoz�
ta az a körülmény — amelyet 
a szakszervezeti tanácsok, il�
letve bizottságok teremtet�
tek —, hogy a küldöttekkel 
nem ismertették sem írásban, 
sem szóbeli kiegészítésként, sa�
ját álláspontjukat.

Bizonyára alaposabbak let�
tek volna az együttes tanács�
kozások döntései, ha az elő�
terjesztések a javaslatoknak 
több változatát tartalmazták 
volna.

A bizalmiküldöttek a postás 
közösség különböző rétegeit 
képviselik. Tárgyismeretük, 
felkészültségük eltérő, ezért 
nem mindegy, hogy az előter�
jesztések miiven stílusban 
íródnak. Az előterjesztések ál�
talában gazdasági jellegűek. 
A bennük alkalmazott fogal�
mak, kifejezések sok gondot 
okoznak a postai munka más�
más területein dolgozó bizal�
miaknak, tisztségviselőknek. 
A jövőben a szakszervezeti ve�
zetőtestületeknek arra kell tö�
rekedniük, hogy a bizalmikül�
döttek világosan, egyértel�
műen, magyarosan fogalma�
zott tárgyalási anyagot kapja�
nak. Az előterjesztésekben sze�
replő számadatok csak a leg�
fontosabb összefüggéseket tar�
talmazzák! Kerülni kell a fe�
lesleges adatok felsorolását.

Az együttes határozat végre�
hajtásának módjáról és annak 
tapasztalatairól a Debreceni 
Postaigazgatóság Szakszerve�
zeti Tanácsánál tájékozódtunk. 
Felkerestünk több központi 
vezetőségi, valamint tanácsta�
got, alapszervi titkárt, bizal�
mit, hogy közvetlenül tudjuk 
meg, hogyan állnak a határo�
zat végrehajtásával.

Harangozó István, az igazga�
tósági szakszervezeti tanács 
titkára arról tájékoztatott ben�
nünket, hogy a bizalmiküldöt�
teket megválasztották. Tanács�
ülésen úgy határoztak, hogy a 
bizalmiküldöttek választásánál 
messzemenően figyelembe ve�
szik a rétegpolitikai elveket. 
Ezért arányuknak megfelelően 
jelöltek munkásokat, kishiva- 
tali dolgozókat, nőket, fiatalo�
kat.

Természetesen nem kerülte 
el a figyelmünket az sem, hogy 
az együttes ülés létszáma a ha�
tározat szerint legfeljebb 150 
fő lehet. Igaz, a felső határt 
másként értelmezték, és eléggé 
szűkmarkúan 106 fős testületet 
hoztak létre, észrevételünk 
alapján azonban kiegészítik

együttes tanácskozó testületü- 
ket. Ezt a többi tanácsnak is 
figyelmébe ajánljuk.

Az iszt. titkára elmondta, 
hogy az előkészítő munkához 
sok segítséget adtak a köz�
ponti vezetőségnek az igazga�
tóság területén dolgozó tagjai 
és a tanácstagok. Személyesen 
kérte fel őket a határozatnak 
minél szélesebb körben való 
ismertetésére, a küldöttválasz�
tások segítésére. Így minden 
alapszervezetnek, hivatalnak, 
üzemnek volt segítője.

Ügyes szervezési intézkedés�
nek bizonyult, hogy az alap�
szervi beszámoló taggyűlése�
ket használták fel a bizalmi�
küldöttek megválasztására. 
A szakszervezeti tagság ismé�
telten hallott az együttes ta �
nácskozások céljáról, jelentősé�
géről. A taggyűlésen lebonyo�
lított választások lehetőséget 
adtak arra, hogy mindenki 
helyben megismerje a küldöt�
teket. A jövőben ez is segítheti 
a gyors információáramlást és 
a rendszeres tájékoztatást, hi�
szen a már mindenki által is�
mert bizalmiküldöttekhez bát�
rabban fordulhatnak felvilá�
gosításért a dolgozók, ugyan�
akkor nyugodtabban bízhatják 
rájuk álláspontjuk, javaslataik 
képviseletét.

A mátészalkai járási Szak- 
szervezeti Bizottság titkára, 
Fábián Imréné és Ferge József, 
Debrecen 2 postahivatal szak- 
szervezeti bizottságának tit�
kára elmondta, hogy alapszer�
vezeteiknél is olyan küldötte�
ket választottak, akik a tagság 
bizalmát élvezik, felkészültsé�
gükkel, jó beszédkészségükkel 
hangot is tudnak adni az álta�
luk képviseltek érdekeinek.

Dr. Szabó Gyula központi 
vezetőségi tag úgy értékelte, 
hogy a bizalmiküldöttek, főbi�
zalmiak megválasztása nagy 
körültekintést és felelősségér�
zetet kívánt. A bizalmiküldött 
és főbizalmi az együttes ülésen 
fogja képviselni csoportja, 
vagy a hozzá tartozó csoportok 
álláspontját, s itt már nemcsak 
összegzésről van szó, hanem 
különböző érdekeket kell 
egyeztetnie, amikor az igazga�
tóság minden dolgozóját érintő 
kérdésekben döntenek. Ter�
mészetesen megalapozott dön�
tés csak akkor várható, ha az 
együttes tanácskozást megelő�
zően az előterjesztésekben a 
gazdasági vezető tájékoztatója 
és javaslatai mellett a szak�
szervezet állásfoglalása is egy�

idejűleg a résztvevők rendel�
kezésére áll.

Nagy István kv-tag arról 
számolt be, hogy a küldöttvá�
lasztások előtt több alapszer�
vezetet felkeresett. Így közvet�
lenül tudott segíteni az alkal�
mas személyek kiválasztásá�
ban. Az szb-titkárok is gyak�
ran felkeresték, hogy tanácsát 
kérjék a küldöttválasztás meg�
felelő lebonyolításához.

Nyíregyháza 1 szb-titkárától, 
Petrov Józsefnétől és a Hajdú- 
Bihar megyei Távközlési Üzem 
szb-titkárától, Nagy Lajosnétól 
megtudtuk, hogy a határozat 
ismertetése, a bizalmiküldöt�
tek és főbizalmiak felkészítése 
milyen sok munkát igényelt 
Eközben támadt az a gondolat, 
hogy nem elég csak szóbeli tá�
jékoztatást adni, a jogokat, a 
kötelességeket a bizalmikül- 
döttéknek el kell sajátítaniuk, 
hogy mindig és mindenkor 
megfelelően képviselni tudiák 
választóikat. A jó felkészülés�
hez bizalmivetélkedő rendezé�
sével nyújtottak segítséget. 
Az iszt kialakította a kérdés- 
csoportokat és a legjobbak ré�
szére jutalmat ajánlott fel. 
Az alapszervezeti vetélkedő 
után rendezték meg a területi 
döntőt. Ügy értékelték, hogy a 
bizalmiak és főbizalmiak az el�
sajátított anyagot értik, ezt az 
igazgatósági szinten megren�
dezett vetélkedő magas szín�
vonala bizonyította legjobban. 
A verseny a szakszervezeti tag�
ság körében osztatlan elisme�
rést váltott ki.

Báthori Zsigmond, a kábái 
körzetmesterség bizalmija — 
aki egyben a központi vezető�
ségnek is tagja — elmondta, 
hogy a küldöttek felkészítése 
még nem zárult le. Szükséges�
nek tartják a bizalmiak rend�
szeres oktatását és folyamatos 
tájékoztatását.

A választás, a felkészítés, az 
oktatás kezdeti lépései befeje�
ződtek. Az első együttes ta�
nácskozást ez év utolsó ne�
gyedévében rendezik meg. Mit 
vár ezektől az ülésektől Mak-  
sai Józsefné, Nyíregyháza 2 
megválasztott képviselője? Vé�
leménye szerint a bizalmikül�
döttek, akik a dolgozók gond�
jait közvetlenül látják és ér�
zik, a tanácskozásokon azokat 
nagyobb meggyőző erővel, 
közvetlenül tudják tolmá�
csolni Azt várják, hogy a dol�
gozók érdekében teendő intéz�
kedések gyorsabbakká válnak.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szakszervezetünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatai to�
vább erősödtek az elmúlt hónap folyamán- Július 10. és 17. 
között Nyikoláj Petrovics Petrushinnak, a szovjet hírközlési 
dolgozók szakszervezete központi bizottsága első titkárának ve�
zetésével háromtagú küldöttség látogatott hazánkba. Az első 
titkárt elkísérte Ivan Mitrofonovics Goncsarenkó, Belgorod 
város szakszervezeti bizottságának titkára és Nyina Ivanovna. 
Sursina, Litkarino góchivatal vezetőhelyettese, az elnökség 
tagja.

Július 24. és 27. között a Német Szövetségi Köztársaság 
postás szakszervezetének vezetői, jártak Magyarországon. A 
küldöttség vezetője Ernst Breit, a szakszervezet elnöke volt, 
tagjai: Peter Vonten, a Köln megyei és városi tanács elnöke, 
valamint Johannes Wolf elnökségi titkár.

Szovjet vendégeink régóta 
készültek arra, hogy Ma�

gyarországra jöjjenek. Egy�
részt azért, hogy tájékoztatást 
adjanak arról, miképpen telje�
sítik pártjuk 25. és szakszer�
vezetük 16. kongresszusának 
határozatait, másrészt azért, 
hogy képet kapjanak a magyar 
postások életéről, a kongresz- 
szusi határozatok végrehajtá�
sáról, hogyan szervezik ná�
lunk a munkaversenyt, milyen 
a dolgozók szociális ellátott�
sága. A kölcsönös tájékoztatás 
alkalmat nyújt a kedvező ta�
pasztalatok kicserélésére, egy�
más megismerésére, kapcsola�
taink megerősítésére.

Sokat hallottak, olvastak 
már Magyarországról, ez azon�
ban a személyes találkozások, 
a közvetlen benyomások révén 
szerzett tapasztalatokat nem 
helyettesíti. A szemlélődéshez 
az előkészített program bősé�
ges alkalmat nyújtott, s ők él�
tek is a lehetőséggel. Amint a 
lapunk olvasói részére adott

vezetőkkel készítik elő, majd a 
termelési tanácskozásokon vi�
tatják meg. A megbeszélés 
résztvevőinek 50—50 százaléka 
fizikai, illetve értelmiségi dol�
gozó, de a Vezető nem lehet je�
len. A tanácskozás határoza�
tairól tájékoztatják a vezetőt, 
s ő módosító tárgyalásokat 
kezdeményezhet. A termelési 
tanácskozások révén tudják 
elérni, hogy a dolgozók tuda�
tosan vehessék ki részüket a 
tervek megvalósításában. Mi�
vel a tervek teljesítésének fon�
tos eszköze a gépesítés mellett 
a termelékenység növelése, 
külön tervfejezet foglalkozik a 
munkamódszerek átadásával, s 
ennek a szakszervezet is nagy 
jelentőséget tulajdonít.

Kapcsolataink fejlesztésére 
a küldöttség vezetője a két- és 
többoldalú megbeszélések gya�
koribbá tételét, szaklapjaink 
rendszeres cseréjét, a kölcsö�
nös publikáció lehetőségének 
jobb kihasználását javasolta, 
majd ismertette egy nemzet�

nem vállalkoznak szívesen az 
emberek. A munkanélküliség 
másik tényezője — főként az 
iparban — a fejlettebb tech�
nológiák bevezetése. A postá�
tól emiatt senkit sem lehet el�
bocsátani; a felszabaduló mun�
kaerőt szociális terv alapján 
átképezik, és megfelelő más 
munkakörbe helyezik. Ez tör�
tént a távhívás bevezetésekor, 
amikor is 70 ezer munkahelyet 
kellett megszüntetni. Űjabb 
hasonló gondot a mikrofilmek 
alkalmazása okoz.

A két postásszakszervezet 
munkája közötti különbségek 
elsősorban országuk gazdasági

ban sikerült elvileg megálla�
podni.

így például — viszonosság 
alapján — már most kilátásba 
helyezik az 1980-ban esedékes 
kongresszusukra (3 évenként 
tartják) egy 1—2 fős küldött�
ség meghívását. Szocialista or�
szág szakszervezetével ez úttö�
rőnek számító kapcsolat.

Ugyancsak nem fordult elő 
a gyakorlatban, hogy az üzemi 
tanácsoknak az egyetértési és 
beleszólási jogot tárgyaló kon�
ferenciáin külföldi megfigye�
lők vegyenek részt, de a kér�
dés kölcsönös tanulmányozása 
végett ennek sincs akadálya.

E rn st B reit, Jo h a n n es W olf, P e te r  V onten

L M. G oncsarenko , Ny. I. S u rs ina , Ny. P . P e tru sh ln

nyilatkozatában Ny. P .Petru- 
shin elmondta, kedvező benyo�
másokat szereztek a Belváros 
központban. A hazai gyártású 
crossbar központ a fejlesztés 
lehetőségei mellett jó munka�
körülményeket is nyújt. Jár �
tak Székesfehérvár 1 postahi�
vatalban, és megtekintettek 
több új hivatalt a Balaton 
mellett. Természetesen nem 
azonosak a feltételek a régi és 
új épületekben működő posta- 
hivatalokban, de mindenütt 
fel tudták vázolni a várható 
fejlődést. Látogatóink meg 
tudtak győződni arról, Rogy a 
magyar postások tudatosan 
részt vesznek a tervek végre�
hajtásában, a munkaverseny- 
mozgalomban. Az óvodákban 
és üdülőkben szerzett tapasz�
talatok arra engednek követ�
keztetni, hogy jó úton halad a 
postás dolgozókról, családjuk�
ról való gondoskodás. Mindez 
arra utal, hogy a posta és a 
szakszervezet is kellő gondot 
fordít a kongresszusi határoza�
tok végrehajtására.

A szovjet postások szakszer�
vezetéről megtudtuk, hogy 
mozgalmi életük 8000 alap�
szervben folyik. A vidék pos�
tájának szervezetére — akár 
csak nálunk — a szétszórtság 
jellemző, sőt számunkra szo�
katlanul nagy távolságokkal. 
Éppen ezért már 3—4 dolgozó 
részére bizalmicsoportot szer�
veznek. Az alapszervek mun�
kájának közvetlen irányítói a 
megyebizottságok. Ezekből a 
Szovjetunió területén 175 mű�
ködik. A megyebizottságok fö�
lött a felügyeletet az egyes 
szövetségi köztársaságok bi�
zottságai gyakorolják, kivéve 
az Orosz SZSZSZK-t, amely�
nek nincs külön köztársasági 
bizottsága; megyei középszer�
veit — a 14 szövetségi köztár�
saság bizottságával együtt — 
közvetlenül a központi bizott�
ság irányítja. Egyékbént a 
szakszervezet felépítése igazo�
dik a posta szervezetéhez.

A szovjet szakszervezet is 
Igen fontos feladatának tekinti 
a tervek teljesítésének elősegí�
tését. A terveket a gazdasági

közi távírászverseny és talál�
kozó közeli megrendezésének 
tervét. E Moszkváiban tar�
tandó, gazdag kulturális prog�
rammal egybekötött baráti ta �
lálkozóra és szocialista táv- 
írászverseríyre kéttagú magyar 
küldöttséget is vendégül vár�
nak.

XT éressük a közeledés lehe- 
tőségeit, erősítsük kap�

csolatainkat! — ez volt a mot�
tója az NSZK postás szakszer�
vezetének vezető szintű kül�
döttségével folytatott többna�
pos megbeszélésnek. Besenyei 
Miklós főtitkár szakszerveze�
tünk részéről őszinte, nyílt, a 
gondokat sem elkendőző tár�
gyalásról biztosította vendé�
geinket, s ebben a szellemben 
adott tájékoztatást a posta 
munkájáról, a Postások Szak- 
szervezetének időszerű felada�
tairól, mindezt beleillesztve a 
népgazdaság, a szocialista vi�
szonyok között élő társadalom 
adta körülmények közé.

Nem hiányzott a nyíltság a 
viszonttájékoztatásból sem. 
Ernst Breit elnök szerint a 
szakszervezeti munka, a dolgo�
zók érdekeinek védelme min�
den társadalomban nagy kö�
rültekintést igénylő, nehéz fel�
adat. Magyarországon lefektet�
tek egy politikai alapot, náluk 
viszont minden választás új 
helyzet elé állítja a szakszer�
vezeteket. Feladataik változat�
lanok maradnak, de céljaikat 
a kormányok cserélődése sze�
rint más-más úton kell megkö�
zelíteniük. A mai szociálde�
mokrata kormányzatot a szak- 
szervezetek bizonyos kérdé�
sekben nagyabb mértékben 
tudják befolyásolni, mint a 
korábbi kereszténydemokrata 
kabinetet, sőt a jelenlegi kor�
mány felelősségre is vonja a 
szakszervezeteket, ha nem tel�
jesítik feladataikat.

Bonyolítja szakszervezetük 
munkáját a munkanélküliség. 
Ennek nem feltétlenül a mun�
kalehetőségek hiánya az oka. 
hanem bizonyos mértékig a 
vendégmunkások által előidé�
zett elkényeztetettség. Ma már 
főleg a folytonos szolgálatra

A legegyszerűbben megold�
ható kapcsolat a meghatáro�
zott témákat tanulmányozó kis 
létszámú küldöttségek cseréje. 
Meg kell tervezni a vizsgá�
landó témákat, a delegációk 
szintjét és létszámát, a látoga�
tás idejét, már a jövő évre is. 
Hasonló módon meg lehetne 
szervezni tapasztalatcserét is 
folytató üdülőcsoportok köl�
csönös látogatását is.

Helyes, ha a testvérpártok 
mintájára egyes igazgatósági 
területek állandó kapcsolatot 
alakítanak ki. Máris kezdemé�
nyezésnek tekinthető, hogy az 
ősz folyamán a stuttgartiak egy 
csoportja Magyarországra lá�
togat.

Nehezebben megoldható a 
sportolók találkozója, mert az 
NSZK postásainak szakszerve�
zete nem szervez sportcsapato�
kat, ehelyett inkább ifjúsági 
csoportok találkozóját szorgal�
mazzák.

Végül igen hasznos és köny- 
nyen megvalósítható — bár 
nem személyes — kapcsolat a 
különböző sajtótermékek cse�
réje.

H a t á r o z a t o k  ú t j á n
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ügy véli, az előterjesztések, a 
tárgyalási anyagok sok olyan 
információt adnak majd a kül�
dötteknek, amelyekkel jobban 
meg tudják érteni az igazgató�
ság, esetenként az egész posta 
gondjait, feladatait, és ennek 
megfelelően tudnak tájékozta�
tást adni választóiknak.

A határozat lehetőséget ad 
az iszt-knek, hogy együttes ta�
nácskozó testületet alapszer�
veknél is létrehozzanak. 
Az iszt titkára elmondta, hogy 
ezt a kérdést még testületi ülés 
elé nem vitték. Viszont több 
titkár jelezte, hogy többé-ke- 
vésbé már alkalmazza ezt a 
rendszert. Véleményünk sze�
rint, ha az alapvető feltételek 
egy-egy alapszervnél adva 
vannak, akkor élni kell a ha�
tározat adta lehetőséggel.

Nem kétséges, hogy az alap�
szervi együttes tanácskozások 
jó iskolái lennének az üzemi 
demokrácia adta jogok gya�
korlásának. Felmerült azon�
ban a kérdés, hogy a küldöt�
teknek ezen a szinten milyen 
részletességű és tartalmú elő�
terjesztéseket adjanak. Ahogy 
Nyíregyháza 2 postahivatal 
küldötte, Maksai József né és a 
megyei távközlési üzem tit�

kára, Reményi József elmondta, 
szükségük van olyan adatokra, 
amelyek a jobb megértést, a 
tájékoztatást szolgálják. Ezek 
természetesen csak akkor érik 
el céljukat, ha nem hálózzák 
körül őket a kevesek által hoz�
záférhető szaknyelv útvesztői�
vel.

Vizsgálódásunk során bősé�
ges tapasztalatokról szerez�
tünk tudomást. Több hasznos�
ról, mint kedvezőtlenről. A ta�
pasztalatokat ezúttal közread�
tuk, hogy a hasznosakból me�
ríteni lehessen, ugyanakkor a 
kedvezőtleneket el lehessen 
kerülni. Az üzemi demokrácia 
fórumainak szervezése nem 
fejeződik be az együttes ta�
nácskozások résztvevőinek 
megválasztásával és az első 
ülés összehívásával. A szerve�
zőmunka minden alkalommal 
megismétlődik, s közben csi�
szolódik, finomodik. De hogy 
máris jó úton halad, arról 
utunk során meggyőződhet�
tünk, hiszen a tapasztalatokról 
való bieszámolás mellett véle�
ményeket, javaslatokat is hal�
lottunk. Véleménye, javaslata 
pedig csak annak lehet, aki 
komolyan veszi, amit csinál, 
legyen az szakmai feladat 
vagy társadalmi megbízatás.

Szervezési és káderosztály

Új elnöke van
a számvizsgáló bizottságnak

Ülést tartott július 18-án a 
szakszervezet központi szám�
vizsgáló-bizottsága. Üj elnököt 
választottak. Korondy Károly-  
né, aki évekig töltötte be ezt a 
tisztséget, megvált a Postások 
Szakszervezetétől, ugyanis új 
gazdasági beosztásba került a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi�
nisztériumban. Tanos Lászlóné 
titkár köszönetét mondott sok�
éves társadalmi tevékenysé�
géért. A bizottság tagjai sorá�
ból Fekete Ottót választotta 
elnökévé.

★

Fekete Ottó 1975 óta tagja a 
központi számvizsgáló bizott�
ságnak. 1977 januárja óta a 
Posta Elszámoló és Statisztikai 
Hivatal főkönyvelője. Előtte a 
Posta-vezérigazgatóság főrevi�
zora volt.

Nem számon tartott jubi�
leumról van szó, de a beszél�
getés során kiderül, hogy még�
is az, ugyanis 1948 óta tölt be 
különböző szakszervezeti tiszt�
ségeket. Volt bizalmi, vezető�
ségi tag, főbizalmi, osztálybi�
zottsági titkár és körülbelül 
húsz évig a Központi Vezető�
ség agitációs és propaganda 
bizottságának tagja. Ez utóbbi 
munkájáért a művelődésügyi 
miniszter dicsérő oklevelét is 
megkapta. S folytatódott a 
munka a számvizsgáló bizott�
ságban . . .

— Nagy megtiszteltetésnek 
tartom megválasiztásomat, s 
igyekszem ugyanolyan jól dol�
gozni, mint elődöm — mondja.

A bizottság feladata nagyon 
szerteágazó. Előkerül a fiókból 
egy dosszié, abból a munka�
terv. Csak érzékeltetve a fel�
adatokat: a szakszervezet költ�
ségvetésének véleményezése, 
majd a mérlegbeszámoló el�
lenőrzése; az üdülési beutalók 
elosztása, felhasználásuk sza�
bályosságának figyelemmel ki�
sérése; a pénztári bizonylatok,

a segélykeret felhasználásának 
ellenőrzése; a Művelődési Köz�
pont gazdálkodásának, leltáro�
zásának vizsgálata; a szakszer�
vezeti tanácsok számvizsgáló 
bizottságainak segítése. . .

Már szó esett egy harminc�
éves jubileumról, közeledik 
egy másik is.

— Jövőre érem el negyven�
éves szolgálatomat a postánál.

A létrafokokat végigjárta. 
Budapest 72-ben kezdte a fel�
vételnél. Azután sok állomás 

.következett, többek között Ko�
márom, a Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság József, majd 
Teréz központja. . .

— Legjobb iskolám Komá�
rom volt, ahol a felvevőablak�
nál dolgoztam. Azóta is sokat 
tanultam. Legutóbb, eléggé 
későn, 1971-ben szereztem ok�
levelet a hároméves mérlegké�
pes tanfolyamon.

— Hogy szeretem-e a pos�
tát? Arra nemcsak az ad vá�
laszt, hogy életemet itt töltöt�
tem, hanem az is, hogy itt dol�
gozik a feleségem, a lányom, a 
fiam, a vöm, a menyem, tehát 
a családunkban mindenki. 
Édesapám is postás volt. 
Az unokáim majd csak lesz�
nek. Négyen vannak, de még 
kicsik. . .

— Sajnos, nagyon elszaladt 
az idő, öregszik az ember. De 
egyetértek egyik diplomatánk 
mondásával: az öregség nem 
előny, nem hátrány, hanem ál�
lapot. Az a legfontosabb, hogy 
egészség legyen. Nem múlt el 
nyomtalanul a csaknem negy�
ven év. Nehéz volt a háború 
előtt, a háború alatt, azután a 
két gyerek felnevelése, a ház�
építés . . .

A rákosligeti kis családi ház 
kerítésén kívül maradnak a 
gondok. A tiszta levegő, a 
csend óvja az egészséget is. 
Az otthon- és családszeretet 
kitölti életét — a posta mel�
lett.

Bánhidi Éva
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A Munkaügyi Kiskönyvtár 
sorozatban jelent meg a szak- 
szervezeti aktívák munkáját 
segítő három mű:

Dr. Pikó Adrienne: A szak- 
szervezeti jogsegélyszolgálat 
(Ára: 7 Ft)

Dr. Stefán László: A dolgo�
zó jogosultságai üzemi bal�
eset, foglalkozási betegség 
esetén (Ára: 6 Ft)

Dr. Posta Gyula: A munka- 
szerződés módosítása (Ára: 
5 Ft)

A számvizsgáló bizottságok 
tevékenységéhez, ellenőrző 
munkájához ad közvetlen út�
mutatást a Szakszervezetek 
Számvizsgáló Bizottságának

k i a d v á n y a i

szerkesztésében megjelent: A2 
alapszervezeti és intézményi 
számvizsgáló bizottságok fel�
adatai című kézikönyv. (Ára: 
17 Ft.)

Egyéb kiadványok:
Tolnai Kálmán: Horgászok 

és halkedvelők szakácskönyve 
(Ára: 28 Ft)

Szilágyi Éva: Világhír
világsiker (Korunk híres asz- 
szonyai) (Ára: 28 Ft)

Koltai Gyula: Nem mind
fénylik, ami Amerika (Ára: 
26 Ft)

A felsorolt könyvek a Tán�
csics Könyvkiadónál megren�
delhetők vagy boltjaiban 
megvásárolhatók.
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B A Y E R  Z O L T Á N

1913-1978
Bayer Zoltán 1913-ban Budapes- 

en született. A munkanélküliség  
[ondjaival küzdő, nehéz sorsú mun- 
táscsalád gyerm ekeként nőtt fel. A  
elszabadulás után, 1945-ben tagja 
ett a  Magyar Kom munista Pártnak 
is ezt követően a Postások Szak- 
izervezetének is. Ettől kezdve m eg �
szakítás nélkül a  postás dolgozók 
igyének, a  munkásmozgalomnak 
izentelte életét. A Postások Szak �
szervezetében 1949-től m int politikai 
nunkatárs, osztályvezető, majd mint 
ársadalmi munkás, a  központi ve �

zetőség szám vizsgáló bizottságának  
elnökeként tevékenykedett

Az 1956-os ellenforradalom alatt és azt követően is a kom �
m unista eszm éhez híven állt h e ly t  Ott volt a pártot újjászer �
vező komm unisták között. A munkásmozgalom védelm ére  
szolgálatot válla lt a  munkásőrségben. Ott is teljes szívvel szol�
gálta osztályát. Mint raj- és szakaszparancsnok, végül — am íg  
egészsége engedte —, m int századparancsnok-helyettes teljesí �
tett szolgá latot ,

Munkásságának ntolsó évtizedét a  Postavezérigazgatóságon  
m int munkaügyi ügyosztályvezető töltötte. H ivatali elfoglalt �
ságán felül itt is több irányú közösségi munkát vállalt: a lap �
szervezeti titkár, a Postavezérigazgatóság Pártbizottsága Vég �
rehajtó Bizottságának tagja. Áldozatkész, eredményes tevé �
kenységéért többször részesült magas kormánykitüntetésben. 
Munkásságának elism eréséül a  Munka Érdemrend arany fo �
kozatával tüntették ki.

Amíg é lt és dolgozott, munkájával, magatartásával a  kö �
zösséget szolgálta. Em lékét kegyelettel megőrizzük.

szerkezetének, iparosodottsá- 
gának eltéréseiből és más tár �
sadalmi berendezkedéséből 
adódnak, feladataik azonban 
nagyrészt megegyeznek. A né�
met postások szakszervezeté�
nek ugyanúgy gondja a mun�
kaügyi kérdésekbe való bele�
szólási, illetve az egyetértési 
jog gyakorlása (megtoldva e 
jogok kiharcolásával), az ér�
dekvédelem, emellett azonban 
a dolgozók meggyőzése és ne�
velése is.

Ezenkívül, mint a bevezető�
ben is szó esett már róla, nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a 
nemzetközi kapcsolatoknak. 
Mint Breit elnök megemlítette, 
látogatása — bár személy sze�
rint első alkalommal utazott 
Magyarországra — nem a kez�
dő lépés a két szervezet köze�
ledésében. Tudomása szerint is 
sokan szándékoznak az NSZK- 
ból eljönni, elsősorban a fia�
talok szeretnének ismeretsé�
geket kötni. Sorra véve a kap�
csolatok kiépítésére magyar 
részről elhangzott javaslato�
kat, megvizsgálva a  megoldás 
lehetőségeit, máris több po4j|-

Befejezésként idézzük a Német Postás Szakszervezet 
(Deutsche Postgewerkschaft) életét bemutató színes propagan�
dakiadványnak a nemzetközi kapcsolatokról szóló néhány 
mondatát, azzal, hogy az idézet valamennyi szakszervezet 
munkájára ráillik: „A szakszervezetek már alapításuk és ki�
alakulásuk óta el vannak kötelezve a nemzetközi szolidaritás�
sal és együttműködéssel. Mindig tanulhattak egymástól a szak-  
szervezetek, és a különleges helyzetekben nem nélkülözhették 
a kölcsönös támogatást.

B. L



Egységes munkaruha -ellátás 
—  k e v e s e b b  é s z r e v é t e l

F e i l e s z t e n i  k e l l  a z  e a v é n i  v é d ő e s z k ö z ö k e t  i s

Á SZOT előterjesztésében a 
Minisztertanács a közelmúlt�
ban megtárgyalta az egyéni 
védőfelszerelés, védő- és mun�
karuha-ellátás jelenlegi hely�
zetét, használatuk tapasztala�
tait, meghatározta a soron kö�
vetkező feladatokat. Az előter�
jesztés áttekintette a dolgozók 
ez irányú ellátottságát, jelezve 
a fejlődést, feltárta a hibákat, 
meghatározta a megoldásra 
váró feladatokat. Az előter�
jesztés legfőbb célja az volt, 
hogy határozott intézkedések 
történjenek az egyéni védőfel�
szerelés, védő- és munkaruha�
ellátás továbbfejlesztésére.

A védőeszközök és védőru�
hák. kérdésével később még 
foglalkozunk, most kizárólag a 
munkaruha-ellátás tapasztala�
tait foglaljuk össze.

Az elmúlt időszak nem volt 
gondoktól mentes. A IV. öt�
éves terv folyamán a dolgozók 
munkaruha-ellátásának szabá�
lyait a Magyar Posta Kollektív 
Szerződésének 6. sz. melléklete 
tartalmazta. Ennek alapján az 
igazgatóságok és központi szer�
vek vezetői az illetékes szak- 
szervezeti szervekkel egyetér�
tésben határozták meg az egyes 
munkakörökben biztosítható 
munkaruha-fajtákat, és azok 
kihordási idejét. Az így kiala�
kított munkaköri jegyzék ke�
rült az igazgatóságnak, illetve 
középszervnek a kollektív 
szerződéshez kapcsolt függelé�
kébe.

A munkaruha-juttatás ilyen 
formában történő szabályozása 
nemcsak előnyökkel járt, ha�
nem olyan helyzetet is terem�
tett, hogy az egyes középfokú 
postaszemek ellátása között in�
dokolatlanul nagy eltérések 
keletkeztek. Ezt tapasztaltuk 
az ellátásba bevont munkakö�
röknél, a juttatási időnél, és az 
adható ruhadaraboknál is.

Igen sok jogos panasz érke�
zett a dolgozók részéről, mi�
szerint egyes középfokú posta�
szerveknél magasabb szintű a 
munkaruha-ellátás. A mutat�
kozó eltérések megszüntetése 
végett felmérések készültek. 
Ezeket az igazgatóságok és 
központi szerviek azzal kaptál 
meg, hogy a bennük foglaltak 
figyelembevételével készítsék 
el ksz-függelékük módosítását
— a szakszervezeti szervei 
egyetértésével. Mindezek elle�
nére az egyes függelékek vizs�
gálatánál kitűnt, hogy az ellá�
tás szintje nem egyenlítődött 
ki. A felhívás ellenére további 
arányeltolódás következett be.

A kialakult helyzeten csak 
központi intézkedésekkel lehe�
tett segíteni. Erre irányult az 
1975 végén megtartott minisz�
terhelyettesi értekezlet. Ki�
mondta, hogy a postás dolgo�
zók munkaruha-ellátását köz�
ponti irányítás alatt egysége�
síteni kell. Ki kell dolgozni a 
rendezés egységes elveit, majc 
azt az 1976. évben megkötendő 
kollektív szerződésben rögzí�
teni kell. A munkaruha köz�
ponti szabályozását az is indo�
kolta, hogy a Magyar Posta 
mint vállalat egy egységet ké�
pez, ezért azonos munkakörök�
ben és munkakörülmények 
között dolgozók között ne le�
gyen eltérés ezen a téren sem.

A munkaruha-ellátás köz�
ponti szabályozásának helyes�
ségét a gyakorlat igazolta. 
Az átállás nem volt zökkenő- 
mentes. Egyes postaszerveknél
— a központi rendelkezések és 
irányelvek nem kielégítő is�
merete miatt — az egységesí�
tést követően némi visszalépés 
mutatkozott, a postás dolgozók 
nagyobb rétegét azonban a ki�
alakított új rendszer kedve�
zően érintette.

A ‘kollektív szerződés végre�
hajtásáról szóló beszámoló so�
rán évenként megtörténik a 
munkaruha-ellátás felülvizs�
gálata is. Ekkor nyílik lehető�
ség a módosításra, a kiegészí�
tésre és a juttatások esetleges 
bővítésére. A tapasztalatok azt 

: mutatják, hogy 1977-ben a mó�
dosítási igények és javaslatod 
száma kisebb volt az előző évi�
hez viszonyítva. Érkeztek 

: megalapozatlan javaslatok is, 
amelyekben a nem fizikai 
munkakörök munkaruha-jut�
tatásának bővítését, illetve in�
dokolatlanul a kihordási ide 
csökkentését kérték. A ruha�
juttatásra vonatkozóan érke�
zett olyan javaslat is, amely a 
szervek részére keret megálla�
pítását tartaná helyesnek. 
E javaslatok nem fogadhatók 
el, mert visszatérést jelentené�
nek az 1975. évet megelőző sza�
bályozáshoz, ismételten növel�
nék az egyes postaszervek kö�
zötti különbségeket.

Választási lehetőséget bizto�
sítottunk azonban, hogy a szer�
vek maguk állapítsák meg, 
hogy az érintett munkakörök�
ben milyen öltözetet kívánnak 
juttatni. (Pl. overállt, munka�
öltönyt vagy munkaköpenyt: 
bakancsot vagy cipőt stb.) 
A munka jellegének és a mun�
kavédelmi szempontból legin�
kább megfelelő ruhát kell fi�
gyelembe venni, de a lehetősé�
geken belül a dolgozó maga 
válasszon.

A kollektív szerződés éven�
kénti megvitatása, a javasla�
tok összegezése csak abban az 
esetben történhet demokra�
tikusan, ha ebbe a munkába 
bevonják a dolgozókat, és le�
hetőséget nyújtanak vélemé�
nyük kifejtésére. Sajnos, ta�
lálkoztunk olyan esettel is, 
hogy a kollektív szerződésről

készült beszámoló, a módosí�
tási javaslat nem jutott el a 
végrehajtó szervhez.

A munkaruha-ellátás szín�
vonalát postán kívüli tényezők 
is befolyásolják. Ilyen a be�
szerzési lehetőség, valamint az 
egyes ruhák minősége. A mi�
nőséggel összefüggő jogos ész�
revételeket a kihordási idő 
csökkentésével ellensúlyozzuk.

A gyárak nem érdekeltek az 
egyéni védőeszközök előállítá�
sában. Gyártásra csak akkor 
vállalkoznak, ha szabad kapa�
citásuk van, és a termék szá�
mukra kifizetődő. A vállala- 

: toknál — szinte kizárólag gaz�
dasági meggondolások miatt —

: elmarad az egyéni védőeszkö�
zök korszerűsítésére való tö�
rekvés. A jövedelmező termé�
kek nagyobb része nem felel 
meg a minőségi követelmé- 

i nyéknek. Például az egyes 
munkaruhákhoz felhasznált 
anyagok nem mérettartók, az 
elfogadható 2,5 százalék he�
lyett 10—16 százalékot is zsu�
gorodnak.

A jelenlegi munkaruha-ellá�
tás nehézségeivel felsőbb gaz�
dasági és társadalmi vezetők is 
foglalkoznak. A született ha�
tározatok és rendelkezések 
után ezen a téren is várhatóan 
előbbre lépünk, a dolgozók ál�
tal felvetett jogos panaszokat 
igyekszünk rendezni. A Mi�
nisztertanács 2031/1977. (XI.
12.) sz. határozata felkéri a 
szakszervezeteket a végrehaj- 

• tás segítésére.
Befejezésül szóvá kell ten�

nünk azt a helytelen gyakorla�
tot — amelyet már több éve 
tapasztalunk ,— hogy a mun�
karuha-juttatásra vonatkozó 
kérelmeket, javaslatokat nem 
a kollektív szerződés módosí�
tásakor közük a postaszervek 
és a dolgozók, hanem év köz�
ben. Gyűjtsék a tapasztalato�
kat, vizsgálják meg az észre�
vételeket, hogy amikor esedé�
kessé válik, kellőképpen meg�
alapozott, körültekintően ki�
alakított javaslatokat tudjanak 
előterjeszteni.

Simon Attila

Kitűnt ették Horn Dezső 
miniszterhelyettest, a Posta 

vezérigazgatóját

Az Elnöki Tanács Horn Dezső közlekedés- és postaügyi 
miniszterhelyettesnek, a Posta vezérigazgatójának, eredményes 
munkássága elismeréseként 60. születésnapja alkalmából a 
Szocialista Magyarországért Érdemrendet adományozta. A ki�
tüntetést Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter adta 
át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Kovács Antal, az MSZMP 
Központi Bizottsága ipari, mezőgazdasági és közlekedési osz�
tályának vezetője.

Kitüntetéséhez szakszervezetünk elnöksége a  postás dol�
gozók nevében sok szerencsét kíván.

Őket is megilleti 
a heti pihenőnap

Nem 'bocsátkozunk túlzások�
ba, ha kijelentjük, hogy a pos�
tás kézbesítők a közvélemény 
által elismert, jó munkát vé�
geznek. Tegyük hozzá, hogy 
nehéz, fizikailag és szellemileg 
egyaránt fárasztó munkát. Ért�
hető, hogy különösen nagy 
szükségük van a dolgos hét�
köznapok után a jól megérde�
melt pihenésre. 1974-től beve�
zették a postán a heti 44 órás, 
csökkentett munkaidőt. Igaz, 
ez nem jelent egyértelműen 
mindenki számára szabad�
szombatot. A népgazdaság ille�
tékes szakembereit már fog�
lalkoztatja az a gondolat, hogy 
kidolgozzák az ötnapos mun�
kahétre való átállást, a mun�
kaalap csökkentése nélkül. 
A tervek szerint néhány éven 
belül megvalósul ez az elkép�
zelés.

ötnapos munkahét! Ennek 
megvalósítása valamennyiün�
ket várakozással tölt el. Ter�
vezni a hétvégi programot, az 
egész család együtt lehet stb.

Nem ilyen egyértelmű ez 
azonban mindenki számára. 
Jelenleg mintegy háromezer 
azoknak a postás dolgozóknak 
a száma, akiknek még a heti 
pihenőnapot sem biztosítják. 
Hétről hétre pihenés nélkül 
végzik fárasztó, felelősségtel�
jes munkájukat. Ezek a dolgo�
zók heti pihenőnapjukat ösz- 
szevontan, évenként egyszer, a 
szabadsághoz csatolva kapják 
meg. Meggyőződésünk, hogy 
mindenki egyetért abban, hogy 
ez az állapot tarthatatlan. 
A kollektív szerződés vitáin 
évek óta — szinte valamennyi 
területen — ez a kérdés foglal�
koztatta a dolgozókat. A dol�
gozók felvetése jogos. Szak- 
szervezetünk teljes mértékben 
azonosul ezzel a jogos igény�
nyel. Ezért keressük a megol�
dást

Az első lépés már megtör�
tént. A kollektív szerződés 
módosításával a kérdést jogi�
lag rendeztük. A módosított 
kollektív szerződés 25. §-a ki�
mondja, hogy azoknak az 
egyesített kézbesítőknek, akik 
vasárnap hírlapot kézbesíte�
nek, a heti pihenőnapot rend�
szeresen biztosítani kell. 
E munkakörben csak rendkí�
vüli esetben lehet a heti pihe�
nőnapot összevontan kiadni.

Napjaink egyik legfontosabb 
feladata ennek, a módosított 
kollektív szerződésben foglalt, 
jogszabályilag rendezett, első�
sorban az embert előtérbe ál�
lító előírásnak a végrehajtása. 
Komoly, körültekintő munkára 
van szükség. A megvalósítás�
hoz szükség van szakvezetők 
megértésére, támogatására is.

Csak közös erővel juthatunk 
előre. Nem engedhető meg, 
hogy egy dolgozó csak akkor 
mehessen szabadságra, ha ke�
res valakit, aki helyettesíteni 
tudja, A helyettesről való 
gondoskodás a szakvezető fel�
adata. Nem azt akarjuk ezzel 
mondani, hogy a dolgozó ja�
vaslatát figyelmen kívül kell 
hagyni. Hiszen az a kézbesítő, 
aki nap mint nap járja a falut, 
szinte családtagnak számít. 
Mindenkit ismer a faluban. 
Tudja, hogy ki vagy kik haj�
landók helyettesítést vállalni. 
Jelentős segítséget adhatnak a 
helyettes megszerzéséhez. Nem 
lehet azonban kizárólag ehhez 
kötni a pihenésük biztosítását. 
Nem kötelezhetők egyedül ők 
a helyettes felkutatására.

A vezérigazgatósággal közö�
sen keresni kell tehát a meg�
oldást, mégpedig a legcélrave�
zetőbbet. Ugyanis a megoldás 
módjáért is felelősek vagyunk. 
Öraelfoglaltság alapján vagy 
átalányban határozzuk-e meg 
a helyettes díjazását. Az eddi�
gi vélemények, javaslatok egy�
öntetűen amellett szólnak, 
hogy központilag megállapított 
tarifa alapján fizetett helyette�
sítési díj a legjobb megoldás. 
Jelenleg a tarifa összege körül 
zajlik a vita. Olyan tarifát kell 
megállapítani, amelyért már 
vállalkoznak helyettesítésre. 
Kérdés, hogy mennyi legyen 
ez az összeg?

Arra, hogy kit vagy kiket le�
het a kézbesítési munkába be�
vonni, szinte helységenként 
más-más lehetőség kínálkozik. 
Megoldás például

— a diákok foglalkoztatása. 
Ez már néhány helyen jelen�
leg is gyakorlat.

— Be lehet vonni nyugdíjas 
dolgozókat,

— esetleg valamelyik csa�
ládtag is hajlandó a vasár�
napi kézbesítésre.

A megoldást tehát a szakve�
zetőnek és szakszervezeti tiszt�
ségviselőknek kell keresniük 
és minél előbb tető alá hoz�
niuk, az anyagi fedezet megte�
remtése mellett.

Elérkezett tehát az az idő�
szak, amikor a vasárnap is hír�
lapot kézbesítő kishivatali dol�
gozóknak ki kell adni a heti 
pihenőnapot. Tovább ez a kér�
dés nem odázható ei. A helyet�
tesek foglalkoztatása az egyet�
len járható út. Tudjuk, hogy 
nem könnyű feladatot kell 
megoldani. Ebben a kérdés�
ben a szakvezetőknek azt kell 
szem előtt tartaniuk, hogy 
munkatársaiknak a pihenéshez 
joguk van. A feladat megoldá�
sával a törvényességnek is ele�
get teszünk.

Fejes Istvánná

Uj postahivatal Haidúszobosiión
Június elején átadták a for�

galomnak Hajdúszoboszló 1 
postahivatal új épületét. 
A végleges átadás szeptember�
ben várható, addig csupán a 
forgalmi és felvételi rész, va�
lamint a kézbesítő- és a hírlap- 
osztály költözött be a tizen�
kétmillió kétszázötvenhétezer 
forint beruházási költséggel 
készült épületbe. A munkála�
tokat a Posta Beruházási Iroda 
bonyolította le, központi alap�
ból. Gulyás István hivatalve�
zető elmondta: az új hivatalra 
már rég szüksége volt a város�
nak, hiszen főleg nyáron ug�
rásszerűen megnövekszik Haj�
dúszoboszló idegenforgalma.

ieimeres aiapjan a neiemegi 
forgalom 15 százalékkal, ezen 
belül a pénzforgalom pedig kb. 
30 százalékkal nagyobb, mint 
a másik épületben volt.

Emeleti részében 6 minden 
igényt kielégítő vendégszo�
ba várja a szakszervezeti 
beutalóval érkező üdülőket. 
Az emeleten található a Color 
klub is, amelyet a postahivatal 
párt-, KISZ- és szakszervezete 
közösen üzemeltet. A klubban 
bárhelyiségen kívül színes te �
levízió és társasjátékok állnak 
a pihenni és kulturálódni vá�
gyó postás dolgozók rendelke�
zésére.

— farkas —

Időszerű közgazdasági 
és szociálpolitikai kérdések

•  A hirla.pkezbesítők bér�
rendszerének változása 1978. 
március 1-től lépett hatályba 
a kollektív szerződés módosí�
tásával. Az eltelt idő óta és 
jelenleg is gyakran hangza�
nak el különböző felvetések, 
megjegyzések elsősorban 
azok részéről, akiknél a bér�
rendszer módosítása kereset- 
csökkenéssel járt. Az egyes 
dolgozóknál jelentkező kere�
setcsökkenés áthidalására, il�
letőleg ellensúlyozására ha�
vonta 50-től 500 forintig ter�
jedő pótlék fizethető, legföl�
jebb 6 hónapon keresztül. 
Miért vált szükségessé a  pót�
lékolás? Azért, mert — bár a 
bérrendszer módosítása több 
mint 7 százalékos bérfejlesz�
tést tartalmaz, tehát a hír�
lapkézbesítők többségének 
előnyös — vannak, akiknél 
(ha átmenetileg is) kereset- 
csökkenés következett be. A 
bérrendszer módosítása és 
korszerűsítése ugyanis min. 
den törekvés ellenére sem 
lehet valamennyi dolgozónak 
egyformán előnyös, vagyis 
nem lehetett az előző bér�
rendszer minden fogyatékos�
ságát megszüntetni. Az eddi�
gi tapasztalatok azt igazol�
ják, hogy elsősorban azoknál 
a  dolgozóknál keletkezett ke�
resetcsökkenés, akik az előző 
bérrendszerben helytelen ka�
tegóriába voltak besorolva. 
A 6 hónapig tartó pótlékolás 
időtartama alatt a hírlapkéz�
besítőnek lehetősége van ar�
ra, hogy az előfizetők számát 
növelje, vagyis új előfizető�
ket gyűjtsön. A gazdasági ve�
zetőknek viszont ez időszak 
alatt kell gondoskodniuk a 
kézbesítőjárások felülvizsgá�
latáról ét rendezésükről.

A másik felvetés: Mi lesz 
a 6 hónap eltelte után, ami�
kor a pótlékolás megszűnik?

— Erre majd akkor tu�
dunk egyértelmű választ ad�
ni, amisor szakszervezetünk 
elnöksége szeptemberben ér �
tékeli és megtárgyalja az új 
hírlapkézbesítői bérrendszer 
tapasztalatait, valamint a to�
vábbi tennivalókat. Egyet 
azonban már most is teljes 
bizonyossággal kijelenthe�
tünk. A jelenlegi pótlékolás�

ra fordított összeget tovább�
ra is a hírlapkézbesítők bé�
rezésére kívánjuk fordítani, 
de előreláthatólag nem pót�
lék formájában. Ez nem je�
lentéktelen összeg, mert 1,8 
százalékos bérfejlesztésnek 
felel meg. Ha ezt hozzászá�
mítjuk ahhoz az összeghez, 
amelyet az új bérrendszer 
módosítása bérfejlesztésként 
tartalmaz, akkor az érdekelt 
dolgozók országosan csak�
nem 10 százalékos bérfej lesz-j 
téstoen részesülnek. Az eddi�
gi tapasztalatokat tehát min�
den szinten nagyon gondosan 
kell elemezniük mind a gaz�
dasági, mind a szakszervezeti 
szerveknek, hogy a további 
tennivalókat és intézkedése�
ket minél igazságosabban 
tudjuk megtenni.

•  Szakszervezetünk el�
nökségének határozata értel�
mében ebben a hónapban 
esedékes, hogy a nagycsalá�
dosok és a gyermeküket 
egyedül nevelők segélyeket 
kapjanak. Az erre vonatkozó 
előírások és feltételek nem 
változtak. A szakszervezeti 
szerveknek figyelmükbe 
ajánljuk, hogy a határesete�
ket körültekintően és gondo�
san, a mindenkori szociális 
helyzet figyelembevételével 
mérlegeljék és bírálják el.

•  Egyre többen érdeklőd�
nek, hogy Budapesten a női 
munkásszálló mikor készül 
el. Tájékoztatásul közölhet�
jük, hogy a női munkásszálló 
építése befejezéséhez közele�
dik. Üzembe helyezése ez év 
végén, de legkésőbb a jövő 
év elején várható. Az érde�
kelt postaszervekkel a Posta- 
vezérigazgatóság — szak- 
szervezetünkkel egyetértés�
ben — rövidesen közli az ez�
zel összefüggő feladatokat.

® A római-parti postás hét�
végi pihenő és vízitelep eb�
ben az évben a tervezettnél 
korábban, vagyis szeptem�
ber 17-ével zárja az idényt. 
Ettől az időponttól a szak- 
szervezeti szervek nem ad�
hatnak ki beutalójegyet, mi�
vel az épületben nagyarányú 
felújítási munkálatok kez�
dődnek.

Közgazdasági Osztály

Ülésezett a Magyar Posta Ifjúsági Bizottsága
Július 20-án a Posta-vezér�

igazgatóság tanácstermében 
ülésezett a Magyar Posta Ifjú�
sági Bizottsága. Az értekezlet 
napirendjén szerepelt a Postás 
Sport Egyesület vezetőségének 
tájékoztatója az Edzett Ifjú�
ságért mozgalom helyzetéről, 
kiszélesítéséről és a PSE-nek 
ebben betöltött szerepéről.

A bizottság megállapította, 
hogy a tájékoztató bemutatja 
a mozgalomban elért eredmé�
nyeket, ezen belül a tömeg�
sport fejlődését. Az előrelépés�
hez azonban meg kell vizs�
gálni a sportlétesítmények fej�
lesztésének további lehetősé�
geit és erősíteni kell a posta�

szervek szervező, mozgósító te�
vékenységét.

Az év negyedik negyedévében 
az üzemi demokrácia ifjúsági 
fórumát, az ifjúsági parlamen�
teket rendezik meg. A jó fel�
készülés és szervezés végett a 
bizottság értékelte a középfokú 
postaszervek 1977. évi ifjúsági 
ntézkedési terveinek végre- 
íajtását, illetve az 1978. évre 
izóló intézkedési terveket. 
\  vita során megállapította a 
aizottság, hogy az intézkedési 
;ervek tartalmasabbakká, igé- 
íyesebbekké váltak, egyre 
óbban betöltik szerepüket és 
kézzelfogható tervei a közép- 
izervi ifjúságpolitikai munka�
iak. Ugyanakkor úgy érté-

Keue, iiugy a paironaio moz�
galom további szélesítésével 
kedvezőbbé kell tenni a pálya�
kezdők fogadtatását, jobban 

elő kell segíteni beilleszkedé�
süket. Erősíteni kell az ifjú�
sági munkaverseny-mozgal- 
mat, az „Alkotó Ifjúság” pá�
lyázati rendszert.

A bizottsági ülés harmadik 
napirendi pontját az ifjúsági 
parlamentek szervezésével 
foglalkozó vezérigazgatósági 
utasítás tervezetének megvita�
tása képezte. Az állami szabá�
lyozást követően ugyanis a 
postán is új formában rende�
zik meg a munkahelyi parla�
menteket, mivel e fórumok 
jog- és hatáskör? jelentős mér�
tékben bővült A bizottság a

tervezetet — amely a közeljö�
vőben a Postaügyi Értesítő�
ben vezérigazgatói utasítás�
ként jelenik meg — élénk vita 
után elfogadta. A középfokú 
postaszervek ifjúsági felelősei 
részére a Posta-vezérigazgató�
ság az egységes felkészüléshez 
tájékoztatást tart.

Befejezésül Povorai György 
vezérigazgató-helyettes, aki 
egyben a bizottság vezetője is, 
tájékoztatta a résztvevőket a 
KPM Ifjúsági Bizottságának a 
Dunakeszi Járműjavító Üzem�
ben tartott kihelyezett ülésé�
ről, amelyen az üzem fiataljai�
nak helyzetét elemző anyagot 
vitatták meg.

Dr. Juhász Pálné
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K i n t  j á r t u n k  K u b á b a n  

— r é s z t  v e t t ü n k  a  V I T - e n

ö t  kon,;nens fiatalsága 
adott egymásnak randevút a 
•hagyományosan krokodilfor�
májúnak nevezett szigeten, 
Kubában. Ezúttal különös je�
lentősége van a dátumnak is: 
július 26-án ugyanis 25 éve 
volt annak, hogy az akkor 
25 éves Fidel Castro vezeté�
sével a kubai forradalmárok 
megtámadták a  Moncada 
laktanyát. Ez a nap a mai 
Kubában nemzeti ünnep. A 
támadás akkor ugyan meg�
hiúsult, de 1959-ben végre 
győzött a forradalom és Ku�
bát, az akkori elmaradott, 
kizsákmányolt és kiszolgál�
tatott országot ma már így 
nevezik: a forradalom és az 
ifjúság szigete.

Fidel Castrónak, a forrada�
lom vezérének, a Kubai 
Kommunista Párt főtitkárá�
nak szuggesztív hatása, szó�
noki, politikai képessége és 
közvetlensége szinte egyedül�
álló. A kubai ifjúság legna�
gyobb példaképei között sze�
repel.

Kuba ma a latin-amerikai 
forradalmi mozgalom vezető 
ereje. Forradalmával példát 
mutatott és új lendületet 
adott Latin-Amerika mozgal�
mainak és most is nagy se�
gítséget nyújt a függetlensé�
gükért küzdő népeknek.

A világ minden tájáról 
ezer és ezer fiatal indult el 
hazája ifjúságának képvise�
letében a XI. világifjúsági és 
diáktalálkozóra, amelynek az 
idén nem lehetett volna mél�
tóbb gazdája, mint Kuba.

A magyar fiatalok képvi�
seletében 450 fős delegáció 
felelősségteljes feladatnak 
tett eleget. Baráti találkozó�
kon, művészeti rendezvénye�
ken adtak számot hazánk 
társadalmi, gazdasági, kultu�
rális fejlődéséről és hazánk 
ifjúságának a nemzetközi 
életben és politikában betöl�
tött szerepéről.

A hivatalos delegáció mel�
lett az Express Utazási Iroda 
360 fős delegáció kiutazását 
szervezte meg a fesztiválra. 
A résztvevők összetétele: ak �
tivisták, társadalmi munká�
sok és politikai apparátus�
ban dolgozók. Az a megtisz�
teltetés ért, hogy a postás 
fiatalok képviselőiében Nagy 
Gézánéval, a Debreceni Iszt. 
Ifjúsági Bizottságának veze�
tőjével együtt részt vehet�
tünk a XI. Világifjúsági Ta�
lálkozón.

A házigazdák sokféle for�
mában próbálták megismer�
tetni velünk országukat. Jú �
lius 17-én érkeztünk meg 14 
órás repülőút után Havanná�
ba. A Jósé Marti repülőtér�
ről a tengerparti szálláshe�
lyünkre Guanabóba men�
tünk. Megérkezésünk napján 
délután már a fővárossal, 
Havannával ismerkedtünk. 
Havannát a tenger felől egy 
széles sugárút, a Maleconon 
határolja. Este, a fényárban 
csodálatos látvány és szépség

tárult elénk, ahogy végighaj�
tottunk rajta.

Több napon keresztül le�
hetőség nyílt a történelmi 
nevezetességek, múzeumok, 
színházak és a színpompás 
mulatók megtekintésére. Ta�
lálkoztunk kubai munkások�
kal, munkabrigádokkal.
Meglátogattunk egy gyer�
mekkórházat és egy nagy la�
kótelepi építkezést. Az eltelt 
néhány nap alatt meggyő�
ződtünk arról, hogy milyen 
nagy erőfeszítéssel, céltudato�
san dolgoznak a kubaiak or�
száguk építésén, terveik 
megvalósításán.

Ezt követően az országban 
körutazást tettünk. Meg�
tekintettünk történelmi vá�
rosokat, üdülőközpontokat. 
Jártunk Guama indián 
faluban, Cienfuegosban, Va- 
raderóban, Sorodban. A lég�
kondicionált panorámás bu�
szokban és a kellemes 
kubai koktélok segítségével 
könnyen elviseltük a nagy 
hőséget és páratartalmat.

A tájak, a városok minden 
utazót ámulatba ejtettek. A 
zöld sohasem tűnik el, a vi�
rágok állandóan nyílnak. A 
kubai emberek igen kedve�
sek és közvetlenek. Szeret�
nek szórakozni, táncolni., A 
kubai zenének megvan a sa�
játos ritmusa, temperamen�
tuma. Rövid idő után mi is a 
házigazdákkal együtt táncol�
tunk, ismerkedtünk, szóra�
koztunk.

Kubában ezekben a na�
pokban minden a világ ifjú �
ságának küldötteire várt. 
Fellobogózva a városok, fel�
töltve a VIT-bazárok, együtt 
az ajándék, amelyekkel a 
szigetország fiataljai kedves�
kednek külföldi barátaiknak. 
Persze, az öt világrészből 
érkező fiatalokat várta az is, 
amit nem kellett feldíszíteni, 
kicsinosítani a fesztiválra, 
Kuba sok-sok természeti 
szépsége.

Július 28-án elérkezett a 
várva várt nagy nap. Dél�
után ünnepélyesen megnyi�
tották a XI. világifjúsági és 
diáktalálkozót. A részt vevő 
országok küldöttei látványos 
felvonulással vonultak be a 
20 ezer főt befogadó stadion�
ba. Ezt követően ötórás szí�
nes műsorral köszöntötték a 
kubaiak a fesztivált. A sta�
dion egyik oldalán 2000 fiatal 
élőképekkel tette még látvá�
nyosabbá az amúgy is szín�
pompás megnyitó ünnepsé�
get. A csodálatos megnyitót 
követő napon elkezdődtek a 
rendezvények. Az utcákon 
éjjel-nappal forgatagosan 
zajlott az élet. A fesztivál 
résztvevői és Havanna lakói 
ismerkedtek, táncoltak, éne�
keltek. Lelkesedésben nem 
volt hiány. A műsorok, vita�
fórumok a kubai ritmusnak, 
temperamentumnak megfele�
lően forró légkörben zajlot�
tak.

A VIT kötött programjain

Az ENSZ szakosított szer�
vezete, az Egészségügyi Világ- 
szervezet 1978-at a hipertónia 
elleni küzdelem évének nyil�
vánította. A világév alkalmá�
ból augusztus 21-én bélyeget 
bocsát ki a posta, amely több�
színű oiszetnyomással a Pénz�
jegynyomdában készült, Wi�
derkomm Ervin, grafikusmű�
vész terve alapján. A bélye�
gen stilizált emberi test lát�
ható, középen a világév emb�
lémájával, egy nyíllal átlőtt 
szívvel.

A Béke és szocializmus a 
kommunista és munkáspártok 
elméleti és tájékoztató folyó�
irata szeptember 1-én ünnepli

megalakulásának 20. évfor�
dulóját. Az évforduló alkalmá�
ból 1 Ft-os bélyeget ad ki a 
posta, amely Kass János gra�
fikusművész terve alapján 
készült

Szeptember 11-én kezdi 
meg üzemszerű működését a 
Toshiba cégtől vásárolt auto�
matikus levélfeldolgozó gép. 
Erről az eseményről 1 Ft-os 
szelvényes bélyeg emlékezik 
meg.

Gyarm ati Ilona

kívül lehetőségünk volt arra, 
hogy megismerkedjünk szov�
jet, lengyel, csehszlovák és 
olasz fiatalokkal. Megismer�
tük egymás országának éle�
tét, munkáját és népi hagyo�
mányait.

A 17 nap hamar elszaladt, 
hogy betekintést nyerjünk 
Kuba életébe, megismerjük 
az ott élő embereket. Megha- 
tódottan vettünk búcsút ettől 
az igen kedves és vendégsze�
rető országtól. Augusztus 
2-án hazaérkeztünk. A fesz�
tivál további programjait 
már csak a tévé adásain ke�
resztül tudtuk követni. Kicsit 
fájó szívvel gondoltunk arra, 
hogy néhány napja még mi 
is Havanna utcai életének 
forgatagában voltunk, gyö�
nyörködtünk szépségében és 
együtt éltünk a VIT prog�
ramjaival.

Kovács Zoltánné

E lism erés a z  e r e d m é n y e k é r t
Nagykanizsa a városok közti 

rangsorban — negyvenötezres 
lélekszámúval, valamint fej�
lődő iparának köszönhetően — 
megyeszékhelyeket előz meg. 
Itt működik a Pécsi Postaigaz�
gatóság egyik többszörösen ki�
tüntetett, kiváló hivatala: 
Nagykanizsa 1. A hivatal ve�
zetőjével, a Munka Érdemrend 
arany fokozatával kitüntetett 
Bedö Istvánnéval, az eddig 
megtett útról beszélgetünk.

— Engedje meg, hogy elő�
ször is gratuláljak az érdem�
rendhez.

— Köszönöm. Csodálatos ér�
zés volt — meséli —, amikor 
megtudtam, hogy Budapestre 
kell utaznom a kitüntetés át �
vételére. Miután a nevem meg�
jelent a lapokban, ismerőseim 
személyesen, telefonon vagy 
táviratilag gratuláltak. És hogy 
ezt az érdemrendet mi, postá�
sok mennyire magunkénak 
érezzük, ezt bizonyítóan az is�
meretlen, más országrészek�
ben élő szaktársaimtól kapott 
jókívánságok támasztják alá.

— Ezek szerint ön  elvileg 
megosztja az érdemrendet?

Az ősi forgalmazási hagyo�
mányok szerint nyáron, ami�
kor a  hőség mozi helyett in�
kább strandra csalogatja az 
embereket, nem mutatnak be 
magyar filmeket. A már kész 
produkciók a, bádogdobozok�
ban pihennek, és arra várnak, 
hogy beköszöntsön az ősz, 
esősre forduljon az idő. Bár 
az idén csapadékban nem volt 
hiány, mégis az első hazai pre�
mierre augusztus elsejéig vár�
ni kellett. A hiápyt pótolandó 
viszont a műsorrend úgy ala�
kult, hogy ezt az elsőként je�
lentkező produkciót harminc 
nap leforgása alatt még kettő 
követte.

Elsőként Gazdag Gyula ren�
dező A kétfenekű dob című 
színes, szatirikus vígjátéka ke�
rült a nézők elé, A Sípoló 
macskakő alkotójának új 
munkája a  kisszerű vidékies�
séget, az idegenforgalmi szem�
léletet, a dilettantizmust veszi 
célba. A történet egy falusi 
Petőfi-emlékházban (és annak 
környékén) játszódik, ahol a 
televízió egyik forgatócsoport�
ja vígoperát óhajt forgatni.

A forgatókönyv ide is, oda is 
csipked. Nem kíméli a hely�
belieket, de a televíziósokat 
sem. Nevetségessé teszi a fon�
toskodást, a mindenáron való 
szerepelni vágyást, a hiúságot, 
a kicsinyes vetélkedést, s rá �
világít arra, hogy az ügy, 
amelyet a helybeli falusi ve�
zetők szolgálni akarnak, eltű�
nik az önös érdekek mögött.

A részletmegoldások sike�
rültek. Sok a jó ötlet, de az 
egész alatta marad a lehetősé�
geknek. Annál jobbak viszont 
a szereplők: a kaposvári szín�
ház tagjai és a Petőfi-ház igaz�
gatója: a csehszlovák Rudolf 
Hrusinsky (magyar hangja: 
Vajda László), Csákányi Esz�
ter és Koltai Róbert, valamint 
Horváth Jenő.

A hónap közepén: Bán Ró�
bert rendező filmjét, a Dóra 
jelenti- t láthatják a moziláto�
gatók. Zimre Péter és Kertész 
Ákos forgatókönyve Radó Sán�
dor professzor nagysikerű azo�
nos című regényét dolgozza 
fel, illetve annak azt az ese�
ménysorozatát, amely 1942-ben 
játszódott.

A történet hőse: a ma is 
köztünk élő világhírű földrajz�
tudós, aki úgy szolgálta a má�
sodik világháború idején a ha�
ladás ügyét, hogy a semleges 
Svájcban hírszerző tevékeny�
séget folytatott a Szovjetunió 
számára. A Geopress térképé�
szeti iroda — ez volt a fedő�
szerve Radó professzor cso�
portjának — a hitlerista ter�
vekről, hadmozdulatokról, el�
képzelésekről gyűjtött infor�
mációkat, amelyeket utóbb rá�
dió segítségével továbbított

A Dóra jelenti kémfilm, de 
Bán Róbert, a rendező, Radó 
professzor intencióinak meg�
felelően, nem a felszínes iz�
galmakra, akciókra fordította 
a fő figyelmet, hanem a lég�
körre, a helyzetre és azoknak

az embereknek a sokoldalú be�
mutatására, akik meggyőző�
désből, antifasiszta hevületből 
vállalták ezt a veszélyes fel�
adatot

A professzort Bodrogi Gyu�
la, feleségét Ronyecz Mária 
elevenítette meg. Fontos sze�
rep jutott még Bánfalvi Ag-  
nesnak, Dunai Tamásnak és 
Váradi Hédinek.

Augusztus harmadik premi�
erje Bácskai Lauró István ren�
dezőnek a televízióban már 
sugárzott többrészes Kemény�
kalap és krumpliorr című if�
júsági filmje. Csukás István 
felnőttek számára is mulatsá�
gos történetének, egy elátko�
zott fagylaltosnak és egy el�
tűnt állatkerti majomnak meg 
a Vadliba őrs Hörömpő-cirku- 
szának esetét ezúttal szabály- 
szerű játékfilmmé vágták ösz- 
sze az alkotók. Különösen a 
gyermekes szülőknek ajánlhat�
juk, hogy nézzék meg cseme�
téikkel a kis Kovács Krisztián. 
Berkes Gabi, no és Alfonzó 
(Bagaméri), valamint Hau-  
mann Péter, Tímár Béla, Rajz 
János mulatságos kalandjait.

Á bel Péter

--  igeru. rv luvairaiuuauai a*
szocialista brigád működik. 
Köztük van olyan kiváló is, 
mint a Tyereskova távbeszélő- 
kezelő szocialista brigád, 
amely ebben az évben a KISZ 
KB jubileumi oklevelét érde�
melte ki. Bármilyen is legyen 
egy hivatalvezető, a demokra�
tikus vezetési stílusok nélkül 
nem létezhet. Ehhez pedig fel�
tétlenül szükséges a közösség 
mozgató és formáló ereje. Lét�
számunk csaknem 160 fő. Szük�
séges egy olyan oda-vissza 
áramló információcsere, amely 
a brigádoktól jövő kezdemé�
nyezéseket eljuttatja hozzánk, 
a feladatokat, a posta terveit 
pedig a dolgozókhoz közvetíti. 
Ezt a szerepet nagyszerűen be�
tölti a bizalmihálózat.

— Milyen érzés egy nagyhi�
vatal vezetőjének lenni?

— 1965 óta vagyok Nagyka�
nizsa 1 postahivatal vezetője. 
Előtte is itt dolgoztam. Még 
mindig az, de régen még ne�
hezebb volt egy nőnek helyt�
állnia. Sokkal hosszabb távon 
vesz egy női vezetőt a bizal�
matlanság körül, amíg a mun�
káját elismerik, mint azonos 
beosztású férfi kollégákat. Egy 
vezető beosztású nő nem lehet 
érzelgős, nem lágyulhat el. 
Holott, mint tudjuk, a nemem�
nek egyik fegyvere éppen ez.

— Ügy tudom, hogy ö n  
munkásőr is volt?

— Igen, de ennek vannak 
előzményei. Férjem, aki 1945 
előtt is tagja vol* a pártnak, 
munkásmozgalmi élete elle�
nére engem soha nem agitált. 
Egy feleségnek nyitott könyv 
a férj élete. Nem dicsérem, 
mert ezeket a sorokat ő is ol�
vasni fogja, de meg kell mon�
danom: még ma is felnézek rá. 
Sokat köszönhetek neki, hogy 
az egyszerű, hajdani nádszál- 
vékony falusi kislányból érett 
kommunista lett.

— Már a második éve dol�
goztam Nagykanizsán távbe�
szélő-kezelőként, amikor 1953- 
ban azzal leptem meg a férje-

Balatoni képeslapok
— Fél kettő van — mond�

ta a siófoki Kék Balaton 
kemping bejárata előtt a gyü�
mölcsárus lány. Csodálkozva 
néztem rá. Meglepettségem 
láttán, rögtön magyárázkod- 
ni kezdett: — Most jött a 
kempingposta, ez mindig 
pontosan érkezik . . .

A Barkas típusú kocsi egy 
tiszteletkört írt le a tábor te�
rületén, majd beállt a meg�
szokott helyére. Mire a ke�
zelő kirakodott, már minden 
irányból érkeztek a kempin�
gezők, ki levéllel, ki pénztár�
cával a kezében. Mi is beáll�
tunk a várakozók közé, ké�
peslapot válogattunk és az 
újságok közt böngésztünk, 
amíg a kezelő kiszolgálta az

ügyfeleket, s válaszolhatott 
kérdéseimre.

— Minden évben július 
1-től üzemelünk, két hónapon 
át. Naponta hetven kilo�
métert teszünk meg. Végig�
járjuk a Balaton déli partjá �
nak nagyobb kempingjeit: a 
balatonlellei Aranyhidat, a 
balatonszemesi Vadvirágot és 
a Hullámot. A szántódi Rév 
kempinget, a zamárdi autós 
kempinget, majd a siófok— 
sóstói gyermeküdülőt, az If�
júsági és a Kék Balaton kem�
pinget, s úgy térünk vissza 
Siófok 1 hivatalba. Minden- 

'hol meghatározott ideig tar�
tózkodunk. A kempingek 
vendégei megszokták, hogy 
naponta a helyükbe jövünk, 
s számítanak is ránk. . .

Hogy mennyire számítanak 
erre a „mozgó postahivatal�
ra” az ügyfelek, azt bizonyít�
ják a számadatok is. Tavaly 
postai értékcikkből 15 560 fo�
rintot, képeslapból 36 400 fo�
rintot, hírlapból pedig 59 800 
forintot forgalmazott a kem�
pingposta.

★

„Az ügyfelek érdeké�
ben. . . ” — hallhatjuk a jel�
mondatot, ha valami új és 
hasznos kezdeményezés ke�
rül szóba. Így történt tavaly 
is, amikor üzembe állítottak 
Siófokon néhány távolsági 
beszélgetésre alkalmas tele�
fonkészüléket. Erre az évre 
azonban eltűnt valamennyi.

— Vajon mi lett a sorsuk? 
Nem váltak be? — kérdez�
tem Siófok 1 postahivatal ve�
zetőjét, Arany Józsefet.

A segítőkész válaszból 
megtudhattam: a próbaüzem 
sikerült, de a készülékek 
meghibásodtak őszre. Szep�
temberben leszerelték, majd 
elvitték javítani mindet.

4  P O S T Á S  D O L G O Z Ó

Víagyar filmek m inden mennyiségben

met, hogy én is párttag va�
gyok.

— Én azóta hiszem és tu �
dom a mi igazságunkat. Ezelőtt 
huszonkét évvel, az akkori ok�
tóber nagy megpróbáltatás volt 
számomra. A 63 fős akkori 
pártszervezetünkből mindösz- 
sze heten maradtunk. Még az 
év novemberében a városi 
pártbizottságon újjáalakul�
tunk, és a posta alapszerveze�
tében engem választottak meg 
titkárnak. 1965-ig, hivatalveze�
tővé történő kinevezésemig 
betöltöttem ezt a tisztet. És egy 
életet, sőt életeket tettem fel a 
népi demokráciára, hisz az 
egész családom ezért küzdött, 
lányaim mindig kommunista 
szellemben nevelkedtek.

— Harminckét évesen, 1957- 
ben, a munkásőrség megalaku�
lásakor vettem magamra elő�
ször az acélszürke egyenruhát, 
ökölbe szorított kézzel én is 
ott álltam az első munkásőrök 
között, és letettem az esküt. 
Aztán 1961-ben kértem az ob- 
si tómat. De ha kellene — 
mondja szikrázó szemmel —, 
ismét felvenném a mundért és 
még vénasszonyként is ott len�
nék.

— Mit tart alapvető követel�
ménynek egy vezetőnél?

— A hármas követelmény 
vitán felül áll. Azonban ki�
emelném a következőket: pél�
damutatóan dolgozni és élni, a 
munkát jól megszervezni, lel�
kesedni és lelkesíteni.

— Hogyan fogadja beosztot�
tainak ellenvéleményét?

— Szerencsés helyzetben va�
gyok, munkánkat a szabályza�
tok megmásíthatatlanul előír�
ják. Hadd jegyezzem meg, hogy 
hivatalunk minősítése mái 
évek óta jeles. Egyébként a jo�
gos ellenvetést elfogadom, sőt 
igénylem is.

Beszélgetésünk közben cseng 
a telefon. Fonyód 1 postahiva�
tal vezetője keresi a nagykani�
zsai főnökasszonyt. Bedőné je�
gyez, és mielőtt elköszönne Fo�
nyódtól, így fejezi be a beszél�
getést:

— Rendben van, holnaptól 
küldök hozzád a még hátra�
levő nyári időre egy embert.

— A turistaidény indulásá�
val — mondja beszélgetésünk 
végén Bedőné — a Balatonon 
és egyéb üdülőhelyeken is, 
évenként vizsgázunk a postai 
szolgáltatásokból. Mi Fonyód 1 
postahivatallal dolgozunk 
együtt.

Közösek a gondjaink, égj 
nyelven beszélünk dolgos hét�
köznapjainkon, s az eredmé�
nyek feletti öröm is egyfor�
mán tesz • bennünket, postáso�
kat boldoggá.

Pusztai Mihály



A  k a p c s o l a t t e r e m t ő  
b rig á d

Lent! Budapesttől is több 
mint 200 km-re van, hát még 
a Szovjetuniótól. A távolság 
azonban nem akádályozta 
meg az ottani postásokat a 
kapcsolatteremtésben.

Az elmúlt év vége felé 
Ouszjatyinból levél érkezett 
szakszervezetünkhöz Szigeti 
Janos lakatostól, aki tájékoz�
tatta főtitkárunkat a lenti

postásokkal való kapcsolatuk�
ról, rendszeres levelezésükről. 
Levele végén írja Szigeti Já �
nos: „Gratulálok önnek, hogy 
ilyen nagyszerű brigádok áll�
nak a posta rendelkezésére!”

Milyen is egy ilyen brigád 
— erre voltunk kíváncsiak.

— Hogyan k e z d ő d ö tt  az  
egész?

— Három évvel ezelőtt cikk 
jelent meg az Ország Világban 
az Orenburgban dolgozó ma�
gyar munkásokról. A cikkben 
az egyik kint dolgozó mun�
kás, Szigeti János, a hazai saj�
tótermékeket hiányolta. Erre 
figyelt fel brigádunk. Felvet�
tük a kapcsolatot az építkezé�
sen dolgozókkal, s azóta (3 
éve!) minden héten 12—13 féle 
színeslapot küldünk nekik. A 
lapokat természetesen a bri�
gádpénzből, illetve saját pén�
zünkből vásároljuk az isme�
retlen ismerősök részére.

— Az ismeretlenség nem so�
káig tart azonban, mivel Szi�
geti János — aki egyébként 
Orenburgban dolgozó magya�
rok pártszervezetének agitá- 
ciós és propaganda titkára — 
ez év szeptemberében hazajön, 
s akkor személyesen is meg�
látogat bennünket. Kapcsola�
tunk jelenleg nemcsak az új�

ságok küldésére korlátozódik, 
hiszen rendszeresen útnak in�
dulnak a levelek is, amelyek�
ben kölcsönösen beszámolunk 
munkánkról, gondjainkról, 
családunkról.

Mester Józsefné főpénztáros, 
a 7 tagú Hámán Kató négy�
szeres szocialista brigád veze�
tője, legalább 30 levelet mu�
tat:

— Ezeket mind a Szovjet�
unióban dolgozó magyaroktól 
kapta brigádunk.

— Milyen a kapcsolatuk a 
helyi szervekkel?

— E kapcsolatunkon kívül 
természetesen a hivatal és a 
városiasodó nagyközség gond�
jaiból is kivesszük részünket. 
A hivatalban például minden 
tavasszal és ősszel takarítást 
rendezünk, s a felvételi termet 
és a szobákat virágokkal lát�
juk el. Nagyon szeretjük a vi�
rágokat- Nem messze tőlünk 
fürdőt épít a tanács. Az elsők 
között jelentkeztünk munkára. 
Személyenként 2 napot vállal�
tunk az építésnél.

— Főpénztárosi munkáján 
és két leánygyermekének ne�
velésén kívül hogy jut mind�
erre ideje?

— Kell, hogy jusson. Be 
kell osztani, előre meg kell 
tervezni. Nem mondom, hogy 
túl sok a szabad időm, de az 
eredmény megéri a sok fára�
dozást. Ha egy kicsit is bol�
dogabbá tudjuk tenni egy�
mást, vagy szebbé környeze�
tünket, akkor már nem dolgo�
zunk hiába. S mások boldog�
sága belőlünk is örömöt vált 
ki.

Mezőfi László

-rvz, melt ——
gondoltam. Fogytak a kilomé�
terek Szomor és Bajraa között. 
Figyeltem az oszlopok suhaná- 
sát, kerestem a vezetéket ja�
vító munkásokat. Minden 
csendes volt ezen a fénylő 
nyári napon, de mire Bajnára 
értem, esett az eső. Nem talál�
tam meg, akit kerestem, a Ko�
márom megyei Távközlési 
Üzem esztergomi kirendeltsé�
gének Vak Bottyán brigádját. 
A bajnai postahivatal dolgo�
zóihoz fordultam segítségért: 
Gyors telefon Esztergomba, és 
jött a válasz:

— Igen, a brigád Szomor és 
Baj na között dolgozik- Gallyaz�
nak . . .

Első pillanatban nem értet�
tem, távközlési üzem és 
gally. . .  Eszembe sem jutott, 
hogy a hálózat karbantartói�
nak ilyen jelentéktelennek 
tűnő dolgokra is figyelniük 
kell. A vezetékhez érő ágak 
könnyen okoznak zárlatot, sőt 
a szélben el is szakíthatják 
azokat.

Ezután már a levágott ágak 
jelzik az utat. A gyermelyi el�
ágazásnál zöld Barkas áll. 
A brigád tagjai az eső elől hú�
zódtak be a kocsiba, és vidá�
man ebédeltek. Kálváriám hal�
latán szívből nevetnek. Meg is 
kérdezem:

— Mindig ilyen vidámak?
— Kivéve, ha dolgozni kell 

— kapom a választ. Csupa fia�
talember ül körülöttem, Bódi 
Zsolt, Tóth József, Kurinyecz 
Attila, Pusztai Sándor, Farkas 
László 17—25 év körüliek. 
Mattyasovszki László, a brigád 
vezetője is alig 40 éves. A szi�
porkázó szóváltásban csak Po- 
peílár Sándor bólogat csende�
sen.

— Jó a fiatalokkal dolgozni, 
bár néha jobb lenne, ha velem 
egy korban levővel beszélget�
hetnék, 56 éves vagyok.

Kis Trabant áll meg mellet�
tünk. Nagy Lajos, a „terület 
gazdája” érkezett.

— Mekkora terület gaz�
dája?

— Elég nagy, Lábatlan, 
Süttő, Nagysáp, Baj na, Epöl, 
Szomor, Gyermely, van úgy 
120 kilométer, átnyúlik Pest 
megyébe is. Minden órában 
bejelentkezem Esztergomba, a 
vonalfelügyelethez, az mondja 
meg, hol van hiba.

— A Trabant? Az a sajá�
tom, mi oldalkocsis motorral 
járunk. Ha olyan a munka, 
megyünk többen is. A zavarel�
hárítóknak külön is van egy 
ötszemélyes Barkasuk. Gyors�
nak kell itt lenni. A zavaridő 
nálunk a fő irányoknál 140 
perc, soha nem lépjük túl a 
megengedett időt.

— Azóta többször !s ér�
deklődtem a készülékek sor�
sáról, de hiába, senki sem 
tudott mondani róluk semmi 
biztatót...

★
Forgalmas útkereszteződés, 

lámpa irányítja a forgalmat. 
Délután fél hat van, a csúcs- 
forgalom tetőzött. Kocsik tu �
catja áll szabad jelzésre vár�
va. Közttük játszi ügyesség�
gel fiatal, 18 év körüli csinos 
lány futkároz.

— Esti Hírlapot tessék! — 
kiáltja, s a nyomaték ked�
véért magasba emelve meg�
lengeti az újságot.

A kocsik ablakából kezek 
nyúlnak ki, s a lapok egyre 
fogynak, a pénz pedig sza�
porodik a farmernadrág zse�
bében.

— Mennyit sikerült elad�
nod? — kérdezem, amíg a 
kocsik a szabad jelzésen el�
haladnak mellettünk.

— Nem sokat, de volt már

olyan napunk is, amikor a 
barátnőmmel ketten 300 da�
rabot adtunk el óránként 
Könnyű munka, mert a bor�
ravalóval együtt laponként 
átlag 40 fillér a mienk ebből 
az összegből.

— Ide való vagy?
— Nem, csak itt nyaralunk, 

de jól jön ez a kis zsebpénz. 
Amit egy nap alatt elköltünk, 
azt itt másfél-két óra alatt 
megkeressük.

Ismét megállnak a kocsik. 
Beszélgető partnerem is el�
indul az autók tömegében. 
Ügyesen helyezkedik. Néhol 
megcsikordul egy fék, s a 
hang irányából következte�
tek arra, hol lehet.

— Könnyű munka! — 
cseng a fülembe az előbbi ki�
jelentése, s közben arra gon�
dolok, valóban könnyű, de 
ugyanakkor életveszélyes, hi�
szen egy rossz lépés, és a 
könnyű pénzszerzés végzetes 
is lehet. . .

★
Turnusváltáskor érkeztünk 

a szántód—köröshegyi Posta 
Oktatási Táborba.

— Ezen a héten 140 lány 
és 17 fiú fogja birtokolni eze�
ket a modern faházakat — 
mondta Matics Emil tábor�
vezető. Az ország különböző 
Postaforgalmi Szakközépis�
koláiból jönnek a fiatalok. 
12 héten át, átlag 160 fő pi�
hen nálunk. . .

Elsőnek a kisvárdaiak ér �
keztek meg. Matics Emil tá�
jékoztatja őket a tábor szo�
kásairól. Naponta ketten a 
konyhán fognak segíteni, ket�
ten négy órás váltásokban a 
kapuügyeletet látják el. Mi a 
két kapuügyeletessel, Szabó

Terézzel és Oláh Ilonával be�
szélgettünk.

— A feladatunk az, hogy 
idegeneket ne engedjünk be 
a táborba. Napközben mi ad�
juk ki és szedjük el távozás�
kor a tábor lakóitól a fa- 
házak kulcsait.

— Mennyit fizettek egy be�
utalóért?

— Kétszáztíz forintot, de 
volt olyan is, aki semmit. 
Jutalomként kapta. . .

Másnap este, az ismerke�
dési est után indulunk el. Mi 
tagadás, nagyon jó lett volna 
még maradni, de várt a mun�
ka, s mennünk kellett.

— Képzeljétek el, nekünk 
milyen rossz lesz majd a bú�
csú, egy hét után — mondta 
Murai Éva. a kultúrfelelős.

Igazat adok neki, s azt 
hiszem, nemcsak én, hanem 
a tábor minden vendége.

Farkas János

— Hallottam, sok helyen út 
sincs a légvezeték mellett.

— Gerecsén, az üdülőkhöz 
vezető vonalak ilyenek. 
A múltkor az erdőgazdaság 
vágott el egy légvezetéket. 
Süttőtől 9 kilométerre, közben 
4 kilométeren nincs út. Ott ja �
vítottunk Pusztai Sándorral, 
éppen/készen lettünk, amikor 
a pusztamaród KISZ-táborban 
baleset történt. Ha nem sie�
tünk, a mentőket sem értesít�
hették volna. Ezekre a helyek�
re csak terepjáróval lehetne 
felmenni. Persze, elmegyünk 
mi motorral is, csak ne essen, 
mert akkor „Gyalog Jenő” 
megy fel. Nehéz az, ha még a 
szerszámokat is vinni kell. 
A legtöbb kárt a vadak okoz�
zák. Az oszlopokhoz dörzsö- 
lődnek. A kullancsok ellen vé�
dekeznek így.

— Mi meg a gumicsizmával 
védekezünk . . .  Csizmát és ba�
kancsot kapunk, de valami 
jobb ruha is kellene. Ami van, 
az hamar szétmegy. Ha kábelt 
fektetünk, még jó ez az öltö�
zet, de a szerelési munkáknál 
nem. Tudja, hogy néznek ránk, 
amikor a parkettás, lakkozott 
szobákba bemegyünk szöges 
bakancsban oszlopállítás után?

Hirtelen végignézek a fiúk 
öltözékén. Egyedül Popellár 
Sándor viseli a postás ruhát, a 
többiek csak a nadrágot hasz�
nálják.

— Munka után bemegyünk 
Esztergomba, megfürdünk, át �
öltözünk. Egy éve kaptunk zu�
hanyozót, szekrényt. Az rend�
ben is van, de szeretnénk 
munka közben is kinézni vala�
hogy.

— És jó lenne egy gázfőző 
is, amit magunkkal hozhat�
nánk. Főznénk télen egy teát, 
ha már a hozzávalót megkap�
juk; vagy megmelegítenénk az 
ebédünket.

— Mindig hideget esznek?
— Hozunk otthonról főtt

ételt
— És hidegen eszik meg?
— Nem hűl ki ebben a me�

leg kocsiban.
— Na, azért ne panaszkod�

jatok. Tudjátok, mit fejlődött 
a posta? A hatvanas években 
még vonattal jártunk, sokszor 
kidobtuk a szerszámot útköz�
ben, hogy kevesebbet kelljen 
cipelni. Boldogok voltunk az 
első kerékpártól. Az oldalko�
csis motor már sokat könnyí�
tett, de lassan a Barkast is ki�
nőjük, már nyolcszemélyes 
kellene.

A Vak Bottyán brigád múlt 
évi munkájával másodszor érte 
el a Posta Kiváló Brigádja cí�
met. A Nagy Októberi Szocia�
lista Forradalom évfordulója 
tiszteletére indított munkaver�
senyben a megyei pártbizott�
ság jubileumi oklevelét is 
megkapta.

— Hogyan értek el ilyen 
szép eredményt?

— Könnyebb azt megcsinál�
ni, mint elmondani. Eszter�
gomnak 200 óra társadalmi 
munka, parkosítás, városszépí�
tés. Patronáljuk a híradástech�
nikai szakközépiskolát. Szem�
léltető eszközöket vittünk ne�
kik, selejtezett műszereket. 
Most építünk a gyerekeknek 
mintatermet, amely a távbe�
szélő-hálózat felépítését mu�
tatja be- A Kilián általános is�
kolával is szocialista szerző�
dést kötöttünk. Mintegy 200 
órában a tornapálya építésé�
nek földmunkáit végeztük el. 
A lábatlani tanácstól írásos el�
ismerést kaptunk, amiért a ta�
nács új épületének átadása 
előtt áthelyeztük az állomásai�
kat. Több ilyen köszönőlevelet 
is kaptunk, például az eszter�
gomi tanácstól.

— Egymásnak Is segítünk, 
ha valaki építkezik. Holnap 
hozzánk megyünk egy kis be�
tonozásra — szakítja meg a 
felsorolást Bódi Zsolt. Mind�
nyájan eljönnek, főzök nekik 
gulyást is.

— A tanulásban is segítünk 
egymásnak. Eleinte csak ma�
gunk között, aztán, akinek 
kedve van, az tanulhat tovább,

Hogy lett ez a brigád a posta 
egyik legjobb brigádja? Azt 
hiszem így, egyszerűen, vidám, 
természetes becsületességgel, 
felelősséggel. Azt, hogy legfon�
tosabb feladatunknak a munka 
minőségének javítását, a pos�
tai szolgáltatások színvonalá�
nak emelését az udvariassá�
got, a zavaridő további csök�
kentését tartják, nem mondták 
ki. De kimondatlanul is ezért 
dolgoznak.

Szirmai Mária

Tovább a megkezdett úton
Újabb szo c ia lis ta  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t  a  J á m ű ie .'c p

A Posta Központi Járműte�
lep szocialista brigádjai nagy 
hagyományokkal rendelkez�
nek a munkayerseny-mozga- 
lom terén. E hagyományok to�
vábbfejlesztésére, a munka ha�
tékonyságának növelésére 
kapcsolatot kerestünk más 
postaszervek párt- és gazda�
sági vezetőivel, valamint szo�
cialista brigádjaival. Ennek 
eredményeként 1977-ben szo�
cialista szerződést kötöttünk a 
Budapesti Hírlapterjesztő 
Üzemmel. Az együttműködési 
szerződésben vállaltakat nem�
csak az aláíró vezetők szava�
tolták, hanem a két postaszerv 
szocialista brigádja is. Ennek 
tulajdonítható, hogy lényege�
sen csökkent a budapesti hír- 
lapszáHítással kapcsolatos pa�
naszok száma.

Ezek után fogtunk bele a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
sággal kötendő szocialista 
együttműködési szerződés elő�
készítésébe. Természetesen fi�
gyelembe kellett venni, hogy a 
közös célokat különféle kollek�
tívák igyekeznek megvalósíta�
ni. Eltér egymástól a munka�
kör jellege, más a dolgozók 
képzettsége, általános művelt�
sége stb.

Mindezek figyelembevételé�
vel július 19-én ünnepélyes 
keretek között — a társadalmi 
szervek vezetőinek bevonásá�
val — a két postaszerv igazga�
tója aláírta a szocialista 
együttműködési szerződést, 
amelynek célja, a helyközi 
távbeszélő-szolgálat üzembiz�
tonságának fokozása, a szolgá�

lat színvonalának emelése, a
szocialista brigádok közötti 
együttműködés elmélyítése. 
Néhány kiragadott pont a 
szerződésből.

— A PKJ érdekelt dolgozód 
a HTI kommunista műszak�
jain lehetőség szerint részt 
vesznek.

— A HTI vállalja, hogy be�
tegség, szabadság esetén a pos�
tai gépjárművezetői engedél�
lyel rendelkező dolgozók he�
lyettesítik a gépkocsivezetőt, 
megóvják a gépkocsi műszaki 
állapotát és betartják az üzem�
anyagnormákat. A HTI vidéki 
szocialista brigádjai a velük 
együtt dolgozó, a PKJ létszá�
mába tartozó gépkocsivezető�
ket beveszik közösségükbe a 
mozgalomra vonatkozó feltéte�
lek szerint. Ezzel lehetőség 
nyílt arra, hogy az ország kü�
lönböző részein dolgozó gépko�
csivezetők bekapcsolódjanak a 
szocialistabrigád-mozgalomba.

A közös munka mellett gon�
doltunk a közös szórakozásra 
is. Így az ifjúsági klubok kö�

zös rendezvényeket szervez�
nek, közös sport- és kulturális 
megmozdulásokon veszünk 
részt.

Az ünnepélyes aláírás után 
Gazsi Nándor, a HTI, és He�
gedűs István, a PKJ igazgató�
ja méltatta a szerződésben 
foglaltakat, azok idő- és szük�
ségszerűségét. A kis ünnepség 
a Helyközi Távbeszélő Igazga�
tóság berendezéseinek megte�
kintésével zárult.

Dietz Kálmán

— János bácsi! Hogyan kell 
újabban megcímezni a levelet? 
— kérdezik a népszerű kézbe�
sítőtől.

János bácsi válasza a víz�
szintes 1. a függőleges 25. és 
a vízszintes 54. alatt található.

VÍZSZINES
1. A válasz 1. része■ 11. Öreg, 

régi angolul, 12. Női név, 13. 
A vadászathoz tartozó hely, 14, 
Egyiptomi istenség kevésbé is�
mert neve, 15. Zsémbes öreg�
asszonyra mondják, 17. Sport�
eszköz (ford), 18. Homokpart a 
tengernél, 19. Matematikai fo�
galom, 21, Száraz ág, 23. .. .ne 
(konyhai bútordarab), 25. . . .
pirin, 27. ősszel köszöntjük 
megalakulásának 6 0 .. évfordu�
lóját, 28. Tó a Szovjetunióban,
29. Állat- (előtagként), 30. A 
perzsa császárok fejdísze volt,
32. Módhatározószó, 33. Euró�
pai nép, 34. Levélfeldolgozó 
gépünk típusa, 36. Német ket�
tős magánhangzó. 37. Festő�
művész, kiállítóterem viseli a 
nevét, 38. Népies női becenév, 
10. Aki eladja a hazáját, 43. 
Delibes-opera, 45. Fél Napo�
leon, 46. Apró állatka, 48. Női 
becenév, 49. Emberi szerv 
(ford.), 50. Tó oroszul. 52- . ..  
da (Irányítószáma: 9793), 53. 
Hiú-részlet! 54. A válasz befe�
jezése, 56. FJ, 57. Börtönlakók.

FÜGGŐLEGES
1. Ibsen-dráma. 2. Helyhatá- 

rozósző, 3. A jószívű igéje, 4. 
Amitől meg akar szabadulni 
az ember, 5. Katonai szervezet..

5. Zenei hangsor, 7. O-val a 
végén, a szerelmi költészet 
múzsája, 8. A ház része (ford.),
9. Igekötő, 10. A tehéntől szár�
mazik, 15. Környező, 16. Hely�
határozószó, 18. Beszéddel 
kapcsolatos idegen szóösszeté�
telek előtagja, 20. Becézett női 
név, 21. Szúrós szagú vegyi 
elem, 22. Égési termék (ford.),
24. Kövér ember becézve, 25. 
A válasz folytatása. 26. Társa�
dalmi szervezet rövidített ne�
ve, 27 Első hegedű, első szó�
lam. 30. Sportfogadás, 31. Húst, 
szalonnát lágyít, 34. Hátulról 
nyomó, 35. Város Erdélyben,
37. Sziget a Dunában, (betű�
hiánnyal) 39. Vallásos fest 
mény, 41. Húsos étel, 42. Hul�
ladék. piszok, 44. Gazdaság 
Amerikában (förd.). 46. Élesz�
tő, tüzesítő. 47. Hegység a 
Szovjetunióban, 51. Egyenes, 
két sarok között (+  ék., ford.), 
54 Igekötő. 54/a. A kézbesítés 
helye. 55. ÁÉN 57. Mutatószó, 
58. Kicsinyítőképző.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: szep�
tember 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Lantot vesznek, de 
köntösük alatt mintha szomo�
rú lenne a boldog szív.

Könyvutalványt nyertek* 
Fejős Károlyné (Balassagyar�
mat). Kákolyiné Koncz Mária, 
(Nagvkáta), Márkus Sándorné, 
(Budapest). Struhács Piroska, 
(Budapest) Tóth Imréné, (Sop�
ron).
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L á t o g a t ó b a n  C s o n g r á d  m e g y é b e n
Milyen hatást keltett az 1978, évi bérfejlesztés és a műszakpótlék bevezetése ?

L é ts z á m g o n d o k a t o ld  m e g  a  n y itv a ta r tá s i  id ő  s z a b á ly o z á s a
A levélfeldolgozás kérdése 

a gépesítéssel idestova meg�
oldódik. De mi történik a 
többi postaforgalmi munka�
folyamattal? Történt már 
sokminden. A kezelési kisgé�
pek beállításával például 
igen sok munkamozzanatot 
bevitt a posta a felvevő mun�
kahelyektől a belső helyisé�
gekbe, csökkentve ezáltal az 
ablakok előtt várakozók so�
rának hosszát — amíg van 
kit az ablak mögé ültetni. S 
ha nincs, a néhány nyitott 
ablak mögött megint csak 
felsorakozik a türelmetlenül 
várakozó közönség.

Hát a kézbesítés? Az 
mennyit fejlődött? Szintén 
sokat. A külterületi támpon- 
tos rendszer akár forradalmi 
változásnak is nevezhető. 
Ugyanakkor sokat javultak a 
munkakörülmények belterü�
leten is a levélszekrényesítés 
révén, helyenként a telepí�
tett kézbesítés meg az előre- 
szállítás által, a közvetett 
kézbesítés lehetőségével, s

fejlődtek valamelyest a kéz�
besítők munkaeszközei is.

Mindezek ellenére egyre 
nagyobbak a munkaerőgon�
dok. Létszámhiány a felvé�
telnél és a kézbesítésnél egy�
aránt, sőt a feldolgozó és 
szállító szolgálat sem dicse�
kedhet túlzsúfoltsággal. Már 
mások is kezdik észrevenni. 
A folyó hónap nyolcadikán 
reggel, munkába készülődve, 
kissé későn figyeltem fel a 
rádióban elhangzó tudósítás�
ra, s így az adatokat meg sem 
tudtam jegyezni. Arról volt 
szó, hogy Nógrád megyében, 
főleg vidéken, munkaerő- 
hiány miatt akadozik a kéz�
besítés, s e tünetek már a 
megyeszékhelyt is elérték. 
Sajnálom, hogy nem figyel�
tem jobban az adásra, hiszen 
hasonló kérdések foglalkoz�
tattak, csak éppen ellenkező 
irányban, Csongrádban ér �
deklődtem felőlük.

Az első kérdés, amelyet 
mindenütt feltettem, az volt:

M i l y e n  h a t á s t  v á l t o t t  k i  

a z  i d e i  b é r f e j l e s z t é s ?

A válaszokat nagyon röviden 
összegezhetném: egyhangú�
lag csalódásának adott kife�
jezést minden megkérdezett. 
Hogy mégis bővebben szólok 
róluk, azt azért teszem, mert 
még a mellékeseknek látszó 
körülmények sem elhanya�
golhatók.

Mindenekelőtt a posta bér- 
színvonalának idei 5,4 száza�
lékos emelkedését nemigen 
vették észre, hiszen nekik 
ebből 1,2 százalék jutott. Fe�
jenként átlag 35 forint. 
Csongrád postahivatalnak 
például ennyi se. A hírlap- 
kézbesítőkkel együtt számí�
tott 60 fős létszámukra 1320 
forintot kaptak. Hogyan le�
het ezt differenciáltan elosz�
tani ? Csakis differenciáltan 
lehet. Jónéhányan kimarad�
nak belőle. Mint Nagy Tiva�
dar hivatalvezető és Varga 
Ferencné, a szakszervezeti 
bizottság gazdasági felelőse 
elmondta, a létszámhiánnyal 
küszködő hírlapkézbesítők�
nek igyekeztek kedvezni, 
mégsem sikerült ezt a mun�
kát vonzóvá tenni.

Nemcsak a betétkézbesítők 
létszámával van baj, egyesí�
tett kézbesítő sincs elég A 
városi pártbizottság — ezt 
már Keresztes Mihálytól, az 
igazgatóság szakszervezeti 
tanácsának titkárától tudtam 
meg — megkereste a külön�
böző helybeli vállalatokat, 
tennék lehetővé dolgozóik�
nak, hogy a postán másodál�
lásban kézbesítést vállalja�
nak. Tizenöt jelentkezőből 
végül is egy ment el — két 
egész hétre. Hasonló eredmé�
nyességgel végződött a mind�
szenti kísérlet is. Bár a láto�
gatás Csongrád megyének 
szólt, az iszt-titkár azt is el�
mondta, hogy az igazgatóság 
másik két megyéjében se kü�
lönb a helyzet. Bácsalmáson 
például már szinte nem is 
kézbesítenek.

A bérfejlesztést megelőző 
nagy várakozásból kijózanító 
csalódás következményére 
jellemző példát mondott Gy. 
Szabó Péter, a hódmezővá�
sárhelyi járási Szakszerveze�
ti Bizottság titkára: egy ti�
zenöt évi szolgálattal rendel�
kező bizalmi vett búcsút a 
postától. Ottjártamkor, jó két 
hónapja, Lőrincz Pál, Hód�
mezővásárhely 1 szb-titkára 
a csalódottság ellenére nem

látta rossznak a hangulatot, 
most viszont már — persze, 
nem csak a kézbesítőkről van 
szó — 35—40 százalékos lét�
számhiányról értesültünk. 
Ennek magától értetődő kö�
vetkezményeként nem tud�
ják kiadni a szabadságokat. 
Hasonlókat tapasztalunk, 
bármerre nézünk: Szeged 1 
postahivatalból( negyvenhe�
tén hiányoznak!

Egyszóval minden igyeke�
zet ellenére sem sikerült 
vonzóvá tenni a postás fog�
lalkozást. Egyszóval. . .  azaz 
egy egyszerű mondattal. Üj- 
szentiváríon Magyaríts Ró-  
berttel, a Szegedi járási Szak- 
szervezeti Bizottság titkárá�
val beszélgetve a kérdést né�
hány érdekes gondolattal ki 
tudtuk egészíteni. A kézbe�
sítők kifogásolják, hogy 
nincs kellő különbség a kez�
dő, szakképzetlen és a régeb�
bi, hozzáértő dolgozók bére 
között. Tehát az új dolgozót 
meg kell fizetni, hogy a pos�
tához jöjjön, a régi pedig 
elégedetlenségében odébbáll. 
Miféle reményekkel indul így 
új pályáján a jövevényt? 
Mindemellett a postásoknak 
igen tág az ismeretségi kö�
rük, akár kézbesítenek, akár 
a hivatalban találkoznak az 
ügyfelekkel. Így azután na�
gyon jól tudják, hogy másutt, 
ha nem is a bérek, de a jö�
vedelmek nagyobbak. A leg�
több vállalatnál sokkal bő�
kezűbbek a jutalmazást ille�
tően. Nem ritkák a negyed- 
évenkénti rendszeres jutal�
makat fizető munkahelyek.

Az sem csalogatja a postá�
hoz az embereket, hogy meg�
lehetősen sokan állnak bé�
rükkel az előírt alsó határ 
alatt, s akik már elérték, 
azok sem ugrottak sokkal fö�
léje. Csak néhány példa: 
Csongrádon kilenc tiszti 
munkaerő áll 50 és 400 fo�
rint közötti összeggel az alsó 
határ alatt. Szentes 1 posta- 
hivatalban 5260 forint kelle�
ne ahhoz, hogy a tiszti beosz�
tásúak bérét rendezzék. A 
kezelőknél 1240 forint az el�
maradás. Hódmezővásárhely 
1-ben tizenhét tisztviselőnek 
összesen 4740 forinttal kisebb 
a bére a kelleténél. Mint 
mondják, ez a hátrány is el�
sősorban a régi, gyakorlott 
dolgozókat, a törzsgárdatago- 
kat sújtja.

S e g i t - e  h e l y z e t ü k ö n  

a z  é v k ö z i  b é r f e j l e s z t é s ?

Ez volt a pillanatnyilag 
legidőszerűbb kérdés, mivel 
a postának e célra 3 millió 
forint áll rendelkezésére, s 
ebből a Szegedi Postaigazga�
tóság jelentős hányadot, ne�
vezetesen 900 ezer forintot 
kap. Az összeget, amint azt a 
szakszervezet egyetértésével 
a posta-vezérigazgatóság 
meghatározta: a létszámhiá�
nyos munkaterületeken kell 
felhasználni, a bérarányok 
javítására. Az említett cél 
igazán összhangban van az

eddig tárgyalt gondok meg�
szüntetésére irányuló törek�
vésekkel.

— Segíteni, természetesen 
segít — mondja az iszt-tit- 
kárral együtt a tanács füg�
getlenített 'közgazdasági 
munkatársa, Olajos Árpád 
—, de csodát művelni vele 
nem lehet.

— Mégis, mit jelent ez az 
összeg az igazgatóságnak?

Gyors számolás, és pillana�
tok alatt kijön a levezetéssel 
ellenőrizhető eredmény:

— Az 1,2 mellé újabb 0,5 
százalékot.

— És megvannak-e az el�
képzelések, hogy a kapott 
útmutatásnak megfelelően 
mire használják fel?

— Őszintén szólva — ve�
szi át a szót Keresztes Mi�
hály —, toldozásra, foltozás�
ra. Mindenesetre örülünk, 
hogy néhány hézagot ezzel is 
be tudunk tömni.

Vajon kedvezőbb-e a hely�
zet a műszakiaknál? Hogy a 
bérszintjük a forgalmi dolgo�
zókéhoz hasonlítva milyen, 
azt most ne firtassuk; az idei 
bérfejlesztés során azonban 
az ő osztályrészük is csak 1,2 
százalék volt. Győrbíró 
László, a Csongrád megyei 
Távközlési Üzem szb-titkára 
szerint 100 forint, bizony, 
már nagy emelésnek számí�
tott. Nem kétséges, hogy ez 
az üzem dolgozóiból is csaló�
dást váltott ki. Elbeszélése 
szerint ez a taggyűlés han�
gulatán nem érződött oly�
annyira, mint ahogy arra 
számítottak. A megváltoztat- 
hatatlant — akkor — fegyel�
mezetten tudomásul vették, 
ám a meghiúsult várakozás 
nem múlt el nyomtalanul. Az 
újabb hírek szerint az üzem�
től egy hónap alatt tizenöten 
mentek el; főleg műszerész�
hiány miatt fő a fejük.

Senki se vitatja az év eleji 
nagyaktíván elfogadott állás�
pontot, miszerint időszakon�
ként különös figyelmet kell 
fordítani egy-egy viszonylag 
elmaradt, de a népgazdaság 
és a társadalom szempontjá�
ból különösen jelentős ága�

zatra, s ez éppen a távbeszé�
lő-szolgálat. Amint azonban 
a Csongrád megyei Távköz�
lési Üzem példája is bizonyít�
ja, különös figyelemben 
egyedül a budapesti kábel- 
hálózat fenntartásával küsz�
ködő dolgozók részesültek. 
Igaz, hogy a főváros távbe�
szélő-szolgálata gyors segít�
ségre szorul, de azt is észre 
kell venni, hogy a postafor�
galmi szolgálat is a szakadék 
szélén egyensúlyoz. Pusztán 
elbírálás kérdése, hogy me�
lyik szolgálati ágnak mekko�
ra jelentőséget tulajdonítunk. 
Nem vitás, hogy a mai tech�
nikai fejlődés mellett, a szá- 
mítógépekj az adatátvitel el�
terjedésének korszakában a 
távközlés jelentősége megha�
ladja a postaszolgálatét, de 
vajon elképzelhető-e egy fej�
lett társadalom magas szín�
vonalú és jó minőségű postai 
szolgáltatások nélkül. Arról 
is igen sok szó esett már, 
hogy több évtizedes elmara�
dást a posta önerejéből nem 
tud behozni, viszont nagyobb 
mértékű központi támogatás�
ra számíthat. Ha' ez soká ké�
sik, a postás dolgozók szá�
mottevő részének, amint azt 
Csongrád megyei tapasztala�
taink is bizonyítják — hosz- 
szú szolgálati idejére való te�
kintet nélkül — nem lesz tü�
relme ahhoz, hogy megvárja.

Az időközben hozott intéz�
kedések talán mégis kedvező 
fordulatot hoztak. Az előb�
bieknél megnyugtatóbb vá�
lasz reményében tehetjük fel 
a következő kérdést:

H o g y a n  f o g a d t á k  a  d o l g o z ó k  

a  m ű s z a k p ó t l é k o t ?
Nem lehet másképpen fel�

fogni a kérdést, mint a több�
műszakos munkarend kedve�
zőtlen voltának elismerését, s 
ennek anyagiakban való ki�
fejezését. A postán pedig 
jócskán vannak két- és há�
romműszakos, sőt folytonos 
szolgálatot tartó munkahe�
lyek is. Fizikai és forgalmi 
dolgozók együtt látják el a 
feladatokat a felvételi, fel�
dolgozó és szállítószolgálat�
ban, együtt dolgoznak a táv�
író és távbeszélő-berendezé�
seken, az adóállomásokon. 
Méltányos tehát, hogy egy�
formán elismerjék mindany- 
nyiuk munkabeosztásának 
nehézségeit, .kényelmetlensé�
geit. Ezúttal — központi tá �
mogatással — megnyugtató 
módon sikerült ezt a kérdést 
rendezni.

— Vonzókká váltak-e ez�
által a postai munkahelyek?

— Ilyenformán nehéz erre 
a kérdésre válaszolni — 
mondja Keresztes Mihály 
iszt-titkár. — Még ahhoz ke�
vés idő telt el, hogy a mű�
szakpótléknak a munkaerő- 
hiány megszüntetésére gya�
korolt hatását fel lehessen 
mérni. Azután van egyéb 
akadálya is a hiányos lét�
szám fel töltésének: a válla�
latok kategóriába sorolása. 
Igen sok tanács a B-kategó- 
riát állapította meg a postá�
ra, és így nemigen közvetít 
hozzá munkaerőt, még ha a 
jelentkezőnek a pótlék hatá�
sára meg is felelne a váltott 
vagy folytonos szolgálat. Né�
mi reményt az egyetemi, fő�
iskolai felvételek korlátozott 
lehetőségei keltenek. (Szomo�
rú, hogy más keserves ku�
darcát vagyunk kénytelenek 
meglovagolni.) Akinek nem 
sikerül tovább tanulnia, eset�
leg egy esztendőre, az újabb 
felvételiig elszegődik a pos�
tához.

Természetesen valameny- 
nyien tudjuk, hogy minden 
munkaerőhiányos területre 
nem hat ki a műszakpótlék, 
mivel csak a váltott szolgá�
latban, a délutáni és az éj�
szakai műszakban dolgozó�
kat érinti. így például a kéz�
besítők közül csupán a táv�
irat-kézbesítők egy része 
tarthat rá igényt Az egye�
sített, sőt még a hajnalban 
kezdő hírlapkézbesítők is 
egy műszakban látják el fel�
adatukat, így ez a szolgálat 
semminemű vonzerővel nem 
gyarapodott. A már említett

munkaerőgondok e téren te�
hát maradnak, némi javulást 
— azt is csak a kishivatalok- 
nál — a heti pihenőnap kér�
désének megnyugtató rende�
zése hozhat-

— Nagyobb hatás házon 
belül észlelhető. Jó néhány 
olyan postás dolgozóval ta�
lálkozhatunk, aki eddig vo�
nakodott a délutáni és ki�
váltképp az éjszakai munká�
tól, most viszont egy csapás�
ra kedvet érez iránta. Mind�
amellett, hogy ezt a fordula�
tot is örömmel fogadjuk, hi�
szen helyenként leveszi a 
béklyót a szolgálati beosztást 
összeállító vezető kezéről, 
alapszerveink — velünk 
együtt — éberen ügyelnek 
arra, hogy mások újkeletű 
hajlandóságának következté�
ben nehogy azok kerüljenek 
hátrányba, essenek el a pót�
léktól, akik eddig is évek óta 
vállalták a terhesebb mun�
karendet.

A szakszervezeti tanács 
munkatársai — mint elmond�
ják —, körbejárták az igaz�
gatóság három megyéjét, és 
munkakörönként vizsgálták 
a műszakpótlékkal kapcso�
latban kiadott rendelkezések, 
állásfoglalások alkalmazását. 
Ezt a gondosságot jelentősé�
génél fogva feltétlenül meg 
is érdemli a kérdés, hiszen 
az igazgatóság területén jó 
1000—1200 (Csongrádban 
350—400) postás dolgozót 
érint, számottevő módon nö�
velve jövedelmüket.

A műszakpótlék kifizetését 
rendelkezések szabályozzák, 
mértékét tarifák határozzák 
meg, egységesen valamennyi 
postai munkahelyre. Ezt te�
hát a postaszervek és a mel�
lettük működő szakszervezeti 
bizottságok befolyásolni nem 
tudják, legfeljebb a rendel�
kezéseket pontosan végrehaj�
tani, illetve erre gondosan 
ügyelni. (Arról persze ne fe�
ledkezzünk el, hogy a rend�
szer kialakításában a szak- 
szervezet ugyancsak kezde�
ményező módon vett részt.)

Nagy felelősség hárul vi�
szont az alapszervekre, fő�
képpen pedig a bizalmiakra 
a bérfejlesztés szabad ren�
delkezésű keretének elosztá�
sánál. Igaz, hogy — amint 
erről már szó esett — a várt�
nál csak jóval kisebb összeg 
felett rendelkezhettek, ezzel 
együtt a felelősségük még 
egyáltalán nem csökkent. 
S£t, még azt is meg merném

kockáztatni, hogy a feloszt�
ható összeg nagyságával a 
felelősség fordított arányban 
áll.

Ha ezt alaptételként elfo�
gadjuk, nagyon élesen vető�
dik fel az a kérdés, hogy kel�
lőképpen

é l n e k - e  a  b i z a l m i a k

e g y e t é r t é s i
Mert egy meglehetősen szűk�
re szabott keretet kinek-ki- 
nek érdeme szerint úgy el�
osztani, hogy az általában 
elégedettséget váltson ki, 
nem egyszerű feladat. Igaz, 
hogy maga a felosztás nem a 
bizalmi feladata, de mindad�
dig nem érvényes, nem hajt�
ható végre, amíg egyetértését 
adva alá nem írta. Már pe�
dig ha aláírta, egyetemleges 
felelősévé vált. Nem mind�
egy tehát, hogy az, amivel 
egyetértett, megfelelt-e az 
általa képviselt dolgozók 
szándékának, vagy ellenvéle�
mény esetén meg tudja-e in�
dokolni (esetleg a partner 
vezetőtől kölcsön vett) állás�
pontját. Helyzetét meg tu�
dom érteni, hiszen igen 
gyakran alig jut ideje arra, 
hogy azt, amihez egyetértését 
kell adnia, megbeszélje cso�
portjának tagjaival. Magam 
is hasonló feladat előtt ál�
lok: futó látogatások alkal�
mával kapott tájékoztatás, 
nem pedig hosszabb időn át 
szerzett tapasztalatok alap�
ján vagyok kénytelen erről 
most beszámolni.

Azt — gondolom — mon�
danom se kell, hogy az eljá�
rás az előírásoknak, amerre 
jártam, mindenütt megfelel.
A bizalmiak az eléjük tett 
felosztási tervet hiánytalanul 
aláírták. De hogy ez az alá�
írás mit takar, azt már ne�
héz kihámozni. Lehet, hogy 
sok helyen olyan jól együtt�
működnek a partner vezető�
vel, hogy nem is alakulhat ki 
ellenvélemény; vagy csak 
nem sikerült szóba hozni be�
szélgetésünkkor a kényesebb 
eseményeket. Így az általá�
ban jó benyomások mellett 
mindössze egy-két kisebb hi�
bára szeretnék rámutatni.

Csongrád postahivatalban 
egy bizalmival beszélgetve 
úgy éreztem, mintha tájéko�
zatlan lenne jog- és hatáskö�
rét, sőt még saját alapszervé�
nek felépítését, mozgalmi 
életét illetően is. Ugyanezt a 
gondolatot Szentes 1 postahi�
vatalban Kiss István hivatal- 
vezetővel és Tarján Sándor 
szb-titkárral beszélgetve 
szinte előre csomagolva, ké�
szen kaptam. Szerintük a bi�
zalmiak jogkörének gyakor�
lása nem éri még el azt a 
színvonalat, amelyet ők ma�
guk szeretnének, kívánatos�
nak tartanának, amelyre a 
vezető támaszkodni tudna.

Érdekes, hogy ilyen tapasz�
talatokat éppen önálló alap-

j o g u k k a l .
szervet alkotó hivatalok�
ban (szinte zárt üzemekben) 
szereztem, nem pedig a nagy 
területen szétszórt tagságot 
összefogó járási szakszerve�
zeti bizottságoknál. Persze, 
itt sem helyénvaló az általá�
nosítás. Hódmezővásárhely 1 
postahivatalban például az 
egyik bizalmi szembehelyez�
kedett a vezető által javasolt 
bérfejlesztéssel, kifogásolva 
az egyik dolgozó magatartá�
sát, munkatársaihoz való vi�
szonyát. Ezt bizonyára cso�
portjának, legalábbis a több�
ségnek szándéka szerint tet�
te, s nem is eredménytele�
nül. Az ottani pezsgőbb szak- 
szervezeti életre jellemző, 
hogy más esetben meg az 
szb-nek kellett meggyőznie a 
külterületi kezelőket arról, 
hogy nem helyes dolog az 
egyenlősdi.

Visszatérve a járási alap�
szervekre: talán éppen nehe�
zebb helyzetükből adódik, 
hogy a mozgalmi szervezetet 
jobban igénybe veszik. Mint 
Magyaríts Róbert, a szegedi 
jszb-titkára elmondta, a hi�
vatalvezetők és a területi 
biztosok véleménykülönbsé�
geit a bizalmiak segítségével 
döntik el.

Megint más módon hasz�
nálják ki a szervezeti tagolt�
ságból származó adottságo�
kat a távközlési üzemnél. A 
keretet lebontva átadják a 
főközpontoknak, illetve a 
körzetmesterségeknek, s a 
vezetők a brigádvezetőkkel 
és a bizalmiakkal közösen, 
egyetértve osztják szét.

Mindezekből egyetlen ta�
nulságot szeretnék levonni, 
az sem újkeletű gondolat, hi�
szen mostanában igen-igen 
gyakran emlegetjük: a tiszt�
ségviselő- és bizalmioktatás�
ban legfeljebb rövid szünetet 
lehet tartani, befejezettnek 
pedig egyáltalán nem lehet 
tekinteni. Különösen mosta�
nában, a jogok és hatáskö�
rök bővülésének nyomán, az 
üzemi demokrácia új fórum- 
rendszerének kialakulása 
közben. S ha egyes esetekben 
az oktatás sem vezet megfe�
lelő eredményre, a választá�
sok alkalmával a tagság ke�
zében van a megoldás kul�
csa.

Még egy kérdéssel szeret�
nék foglalkozni, amely min�
den nagyobb postahivatalban 
terítékre került, s megoldása 
nagymértékben csökkenteni 
tudná a létszámnehézségeket, 
s ez

a  h i v a t a l o k  e s t i  n y i t v a t a r t á s i  i d e j e .
Habár a kérdés feltevése 

nyitott kapu döngetésének 
látszik, mert hisz folyamat�
ban vannak már azok az in�
tézkedések, amelyek ezt a 
gondot is nagymértékben 
csökkentik, nem árt, ha\a ta�
pasztalatokat — akár későb�
bi felhasználás végett — pa�
píron rögzítjük.

A tapasztalatok meglehető�
sen egyértelműek: felesleges�
nek ítélik a késő estig való 
nyitvatartást. Még a járási 
székhelyek nagy hivatalai�
ban is 19 óráig lebonyolódik 
a számottevő forgalom, s 20 
órára a zsákos befizetések is 
befejeződnek. Ezután jófor�
mán csak a szórakozásból 
hazafelé tartó, olykor kissé 
kapatos embereknek juttat 
eszükbe valami értékcikk�
vásárlást vagy egy vasko�
sabb tréfát tartalmazó külde�
ményt a nyitva talált kivilá�
gított postahivatal. Tehát 
nem valóságos igényeket 
szolgálnak ki.

Tudomásunk volt arról, 
hogy a Vezérigazgatóság el�
rendelte a nagyhivatalok 
délutáni forgalmának felmé�
rését, s hogy ennek az intéz�
kedésnek éppen az volt a 
célja, hogy javaslatot készít�
sen a nyitvatartási idő rövi�
dítésére. A javaslat elké�
szült, miniszteri értekezlet

tárgyalta, és azzal fogadta el, 
hogy a nyitvatartási időt 
1979. január 1-től rövidíteni 
kell, mégpedig a következő�
képpen :

A 18 óráig nyitva tartó hi�
vatalok január 1-től általá�
ban 16, a járási székhelyeken 
és a fóntosabb helységekben 
17 órakor zárnak.

A 18 óra után is nyitva 
tartó hivatalok legkésőbb 20 
óráig tartanak nyitva.

A fővárosban a két nagy 
pályaudvari hivatal, a 62-es 
és a 72-es éjjel-nappal nyitva 
lesz, a többi postahivatal a 
forgalmától függően 16, 18 
vagy 20 óráig tart szolgála�
tot.

Ezenkívül minden csoport�
ban arányosan rövidül a 
szombati és vasárnapi nyit- 
vatartás is.

Tehát születőben egy újabb 
könnyítés. Természetesen 
minden gondot ez sem old 
meg, de a műszakpótlékkal 
együtt segít annyit, hogy le�
gyen kit az ablak mögé be�
ültetni, s ha kis öntevékeny�
séggel mindannyian hozzájá�
rulunk az igények formálá�
sához, és a kézbesíteni valók 
is csökkennek a hét végére, 
talán még a kézbesítés is 
kedvelt foglalkozássá válik. 
Ebben reménykedve köszö�
nök el egy időre Csongrád 
megyétől. Benda István
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A Benczúr utcai régi palota 
—■ a nyári szünet után — fel�
frissítve, kicsinosítva várja a 
budapesti postásokat és a kör�
nyék dolgozóit. Hosszú, sok év�
tizedes múltja van a háznak, 
de a régi időkben a posta tiszt�
viselőinek csak szűk kis rétege 
talált itt szórakozást, pihenést.

Az idős postások közül is ke�
vesen emlékeznek a mérnök- 
jogász egyesületre, a postatiszti 
kaszinóra és a postás nőtiszt�
viselők egyletére (ezeket tréfá�
san „postagalamboknak” ne�
vezték), amelyeknek tagjai a 
Benczúr utcai épületben tar�
tották összejöveteleiket: nem 
együtt, nem közösen, hanem 
szigorúan elkülönülve egymás�
tól. Ismét külön réteget képez�
tek a mai IV. szakcsoportba 
tartozók: ők az „altiszti ka�
szinóba” jártak szórakozni, az 
akkori Szent Domonkos — 
most Cházár András — utcába, 
ahol ma szakszervezetünk 
székháza áll.

A múltban a postásságnak
— lévén állami alkalmazottak
— nem volt, nem lehetett szak- 
szervezete, így egységes kultu�
rális vagy népművelő munká�
ról sem lehetett szó. A felsza�
badulás után megalakult Pos�
tások Szakszervezete vette 
kézbe a postás művelődés 
ügyét, s ebben komoly felada�
tokat kapott az irányítása alá

S z e p t e m b e r b e n  i s m é t  k i n y i t j a  k a p u j á t  

a  P o s t á s  M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t

életre hívott Postás Kultúrott�
hon, amely később Postás Mű�
velődési Ház lett, s ma Postás 
Műve' ”~>ési Központ néven 
működik. A különböző elneve�
zések egyben fejlődésünk egy- 
egy lépcsőfokát fémjelzik.

Intézményünk kezdettől fog�
va szélesre tárta kapuját a 
posta valamennyi dolgozója 
előtt, s minden igyekezetünk 
arra irányul, hogy a szocialista 
kultúra gazdag kincsestárát a 
postások rendelkezésére bo�
csássuk. Célunk az, hogy a 
Postás Művelődési Központ 
minden postás család igazi ott�
honává, a budapesti postahiva�
talok és üzemek kulturális bá�
zisává váljék, ahol az óvodá�
soktól a kisiskolásokon, fiata�
lokon és felnőtt dolgozókon 
keresztül a nyugdíjasokig 
mindenki megtalálja az ízlésé�
nek, igényeinek megfelelő kul�
turális értékeket.

Álljon itt ízelítőül, hogy mit 
kínálunk látogatóinknak a jö�
vő kulturális évadban:

Felh ívás

s,N yitott szem m el a  v ilágban” 
fo tó- és d iapá ly áza t

B eküldhető  szerzőnként legfeljebb  10 db  fek e te -feh ér egyedi 
kép, k ép so r vagy d ia  (kép m ére t 18x24 cm ).

A  p ályázat jeligés.
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27), postac ím : B udapest. P f. 801. 1373.

Műsoros estek, 
rendezvények

Rendezvényeink sorában 
legsikeresebbnek mondható a 
Pódium- sorozat, amelyet már 
negyedik éve tartunk díszter�
münkben, októbertől május 
végéig, minden második vasár�
nap délutánján. A neves szí�
nészek és muzsikusok közre�
működésével, az irodalom és 
zenetörténet egy-egy nagy 
alakját, korszakát felvillantó 
műsorok igen népszerűek lá�
togatóink körében.

A Pódium-sorozaton kívül
— kihasználva a díszterem 
hangulatát — fiatal, tehetséges 
zeneművészek közreműködé�
sével kamarahangversenyeket 
rendezünk. Nagyon népsze�
rűek az író- olvasó találkozók 
is.

Ebben az évadban Is szeret�
nénk kiállításokat rendezni, 
amelyeken bemutatnánk a te�
hetsége postás képzőművészek 
alkotásait.

Minden rendezvényünk in�
gyenes, az érdeklődőknek be�
lépőül szolgáló meghívót kül�
dünk.

Módszertani
szolgáltatás

Felsőbb szervünk, a Postá�
sok Szákszervezete egyik fon�
tos feladatunkul jelölte meg a 
budapesti postaszervek mellett 
működő szakszervezeti alap�
szervek kulturális életének 
módszertani segítését. Módszer�
tani tevékenységünk szóbeli, 
írásbeli, szolgáltató jellegű.

Közművelődési munkatár�
saink kapcsolatot tartanak az 
alapszervezeti kulturális tiszt�
ségviselőkkel és aktivistákkal, 
s helyszíni látogatások alkal�
mával — esetleg távbeszélőn
— módszertani segítséggel, ta�
nácsadással rendelkezésükre 
állnak. Intézményünkben na�
ponta — szombat kivételével
— módszertani ügyeletet tar�
tunk (tel.: 228—001).

Az időszerű feladatokkal 
kapcsolatban (ismeretterjesz- 
tési évad indítása, különböző 
kulturális mozgalmak értéke�
lése, lezárása stb.) munkameg�
beszélésre hivjuk meg az érde�
kelt alapszervezeti népműve�
lőket, s ezeket az alkalmakat is 
felhasználjuk a rendelkezé�
sünkre álló módszertani ta �
pasztalatok átadására.

Évente négy alkalommal 
Postás Népművelők Fóruma 
címen magas szintű — előadás�
ból és vitából álló — foglalko�
zást szervezünk; időszerű és 
közművelődési szempontból 
fontos témákat dolgozunk fel. 
A foglalkozásokat a napirend�
re tűzött témák legjobb isme�
rői (tudósok, egyetemi tanárok 
stb.) vezetik. A fórumokra a 
budapesti postás népművelő�
ket hívjuk meg, akik a tár �

gyalt anyagot munkájukban 
jól gyümölcsöztethetik.

Különös súlyt helyezünk a 
budapesti postás szocialista 
brigádok kulturális életének 
módszertani segítésére. E cél�
ból évente egy-két alkalommal 
módszertani anyagokat készí�
tünk és juttatunk el részükre, 
s ezekben a brigád kulturális 
munkájának szervezéséhez, 
művelődési vállalásaikhoz kí�
vánunk segítséget nyújtani.

Havi műsorfüzetünkben, a 
Híradóban külön kis rovat je�
lenik meg „A szocialista bri�
gádoknak üzenjük” címmel, 
amelyben ugyancsak vállalási 
ajánlásokat, módszertani taná�
csokat teszünk közzé.

A szocialista brigádok olva�
sási vállalásainak megkönnyí�
tésére központi könyvtárunk 
külön gonddal foglalkozik a 
brigádtagokkal, ajánlójegyzé�
ket készített és küldött szét 
címükre, s a jövőben olvasási 
terv készítésével is módszer�
beli segítséget kívánunk nyúj�
tani nekik.

Szolgáltató jellegű módszer�
tani munkánk lényege az, 
hogy az alapszervezeti rendez�
vényeket művészeti csoport�
jaink fellépéseivel, esetleg 
hivatásos művészek közremű�
ködésével összeállított műso�
rok megszervezésével, író-ol�
vasó találkozók, munkás-mű�
vész találkozók stb. megszer�
vezésével, kiállítások megren�
dezésével segítjük.

Bábszakkörünk szívesen ad 
műsorokat a postaszervek Tél�
apó- és gyermeknapi ünnepsé�
gein.

A színjátszó csoport öröm�
mel mutatja be kész műsorait 
a fővárosi és vidéki ifjú �
sági klubokban, és alkalomhoz 
illő műsor- és versösszeállítá�
sokat készít a társadalmi ren�
dezvények ünnepélyesebbé té�
teléhez, s ezeket kérésre be�
mutatja.

Intézményünk a családi ün�
nepségek (házasságkötés, név�
adó) megrendezésében a pos�
tás dolgozók rendelkezésére 
áll. Az ünnepségekhez kultu�
rált környezetet, s az ezt kö�
vető családi vacsorához külön 
helyiséget biztosítunk.

Intézményünk mindennemű 
teremszolgáltatása díjmentes.

Módszertani munkánk haté�
konysága attól függ, hogy az 
alapszervezeti kulturális tiszt�
ségviselők és aktivisták fel�
ajánlott segítségünkkel milyen 
mértékben élnek. Kérésünk az, 
hogy igényeiket jelezzék, hogy 
a rendelkezésünkre álló lehe�
tőségekkel, ismereteinkkel és 
tapasztalatainkkal szolgálatuk�
ra lehessünk.

Művészeti csoportok

Azok a fiatalok és időseb�
bek, akik valamelyik művé�
szeti ágban tevékenykedni sze�
retnének, gazdag lehetőséget

találnak intézményünkben te�
hetségük és képességeik fej�
lesztésére a különböző művé�
szeti csoportokban.

A bábcsoport munkájában 
többnyire általános iskolás 
korú gyermekek vesznek részt. 
A foglalkozásokon ők tervezik 
és készítik a műsorokat, a bá�
bukat, a díszleteket is, s eköz�
ben közös játékra, ének- és 
verstanulásra is szakítanak 
időt. A csoportot Komjáthy 
Anna grafikusművész vezeti.

A színjátszó csoport munká�
ját Zsigovits Gábor rendező 
irányítja. Ide azok a fiatalok 
járnak, akik szeretik a színhá�
zat és az irodalmat. Minden 
műsoruk közös munkán alapul. 
A darabelemzések mélyebb 
bepillantást engednek az al�
kotó és az alkotás belső vilá�
gába, s a színészmesterség gya�
korlása játék is, gazdagító 
öröm.

Néptánccsoportunk tagjai 
többnyire a József Attila Kol�
légium diákjai. A próbákon el�
sajátítják a magyar tájak gaz�
dag táncanyagát. Vezetőjük 
Szidiropolusz Archimedesz.

A Zilahy György Képzőmű�
vész Stúdió intézményünk 
egyik legrégebben működő és 
legeredményesebb csoportja. 
A stúdión belül az ifjúsági kor�
osztály rajzkészségének, látás�
módjának fejlesztésén Ferk 
Ilona festőművész munkálko�
dik- A képzettebbek irányítója 
Nagy B. István festőművész, s 
ő fogja össze a népes taglét�
számú stúdió munkáját. A fes�
tésen, rajzoláson kívül vetített 
képes előadásokon, kirándulá�
sokon, múzeum- és tárlatláto �
gatáson mélyítik el képzőmű�
vészeti ismereteiket. Az elké�
szült alkotásokat kiállításokon 
mutatják be az intézmény fa�
lain belül és kívül is.

Fotószakkörünk vezetője Ne�
meskéri Csaba, ő segíti elmé�
lyíteni a fotózást kedvelők is�
meretanyagát A korszerűsödő 
laboratórium sok segítséget ad 
e szép kedvtelést gyakorlók�
nak.

Az ámatörfilmesek köre azo�
kat a postásokat gyűjti egybe, 
akik felvevőgéppel rendelkez�
nék. Az ő munkájukhoz nyújt 
elméleti és gyakorlati segítsé�
get vezetőjük Tarján József.

Klubok

Intézményünk nagy jelentő�
séget tulajdonít a klubélet mi�
nél szélesebb körű kibontakoz�
tatásának. Az érdeklődési kö�
röknek, életkoroknak és igé�
nyeknek megfelelően az évek 
folyamán különböző rétegklu�
bok születtek.

A Postás Szocialista Brigá�
dok Klubjában havonta két al�
kalommal tartunk klubnapot, 
mindig egy-két postaszerv 
szakszervezeti bizottságával 
közösen. A klubnapon a meg�
jelentek szórakoztatásán kívül 
olyan tartalmú programot is 
szervezünk, amelyből merítve 
a megjelent brigádtagok saját 
közösségük kulturális életében 
is fel tudják használni a hal�
lottakat és tapasztaltakat.

Klubunk formája nyílt, azt 
valamennyi budapesti posta�
szervben működő szocialista 
brigád vezetője és tagjai láto�
gathatják. A klub szeptember�
től májusig működik.

Ifjúsági klubunk hetente há�
romszor várja a fiatalokat. 
Változatos, gazdag programjá�
ban mindenki megtalálhatja 
az ízlésének megfelelőt. Egy 
kis ízelítő a tervből: politikai 
vitafórum, természettudomá�
nyos ismeretterjesztő kisfil- 
mek, archív filmklub, táncház, 
vetélkedők, játékok, kirándu�
lás. A kötetlen foglalkozáso�
kon asztali játékok, televízió, 
újságok, folyóiratok várják a 
klub tagjait.

A tízen aluliak klubjában 
vasárnap délelőttönként And�
rássá János báb- és grafikus- 
művész irányításával a korosz�
tálynak megfelelő játékos for�
mában folyik a munka. A fog�
lalkozások első részében mese�
műsort, versösszeállítást, báb�
produkciót, bűvészmutatvá�
nyokat, mesefilm-összeállításo- 
kat néznek, hallgatnak a gye�
rekek. A második rész az ő te�
vékeny közreműködésükkel 
folyik: vers, raj., dal- és tánc�
tanulás, bábkészítés és sok-sok 
közös játék. Az elkészült alko�

tásokat kiállításon mutatjuk 
be.

Nyugdíjasklubunk tagjai 
keddi napokon tartják összejö�
veteleiket. Foglalkozásaikon 
igen jó a hangulat. Diaképek, 
előadók segítségével képzelet�
ben bejárják egész Európát, 
megismerik a nevezetes mú�
zeumok kincseit, megtudhat- 

, ják, hogyan vigyázzanak 
egészségükre. Az ismeretter�
jesztő előadásokon kívül iro�
dalmi és zenés műsorokat ren�
deznek. Arról, hogy minden 
nyugdíjas otthon érezze ma�
gát, Vanyó Károly klubvezető 
gondoskodik.

Műszaki klubunk tagjai fog�
lalkozásaikon postai intézmé�
nyek, gyárak, tudományos in�
tézmények munkájával, tevé�
kenységével ismerkednek meg.

A postás újítók klubja az 
újítókat, az újítás iránt 
érdeklődőket segíti mun�
kájukban. Foglalkozásaikon 
előadásokat szakmai vitá�
kat, üzemlátogatásokat ren�
deznek, újítási tanácsadó szol�
gálatot tartanak.

Műszaki ifjúsági szakkö�
rünkben 12—18 éves fiatalok 
ismerkednek a mechanikával, 
elektronikával alap- és haladó 
fokon. Megismerik a szerszá�
mok, szerszámgépek használa�
tát, s megtanulják becsülni és 
szeretni a fizikai munkát. Fej�
lődik műszaki érzékük, feléb�
red érdeklődésük a műszaki 
ismeretek iránt

A szakkörben való tevékeny�
ség már sok postás fiatalnak 
megkönnyítette a pályaválasz�
tást, megalapozta ismereteit a 
műszaki tudományokhoz.

Baráti körök

A baráti körök sorában hadd 
említsük legelőször a Zeneba�
rátok körét. Hatodik évadu�
kat kezdik ebben az évben. 
Műsorvezető előadó: dr. Kál-  
dor János zenetörténész, aki 
nagyon népszerű hallgatói kö�
rében. Ebben az évadban soro�
zatuk témájául a XIX. század 
német romantikus zenéjét vá�
lasztották. Az október 9-én 
kezdődő minden második hét�
fői zenei esten Franz Schubert, 
Robert Schumann, Felix Men�
delssohn—Bartholdy és Jo�
hannes Brahms művészetével 
ismerkedhetnek az érdeklő�
dők.

E sorozaton kívül ebben az 
évben is fellép körünkben a 
Fővárosi Művelődési Ház ope�
ratársulata. A négy operaest 
programja a felcsendülés sor�
rendjében: Mozart: Varázsfu�
vola, Donizetti: Lammermoori 
Lucia, Verdi: Álarcosbál, Of�
fenbach : Hoffmann meséi.

A 20 előadásból álló sorozat�
ra szeptember 15-től várjuk a 
jelentkezőket. A zenekedvelő 
postások részére egy fontos 
közlemény: ezek az előadások 
mindig hétfőn lesznek, de nem 
a Postás Szimfonikus Zenekar 
(koncertjeinek időpontjában.

A Múzeumbarátok köre már 
több mint egy évtizede szerve�
ződött, s alapító tagjainak 
többsége még ma is hűséges 
látogatója a programoknak. 
A csoport havi egy múzeum-, 
illetve tárlatlátogatást szervez, 
mindig vasárnap délelőtt, s 
mindig szakértő művészettör�
ténész vezetése mellett. A ba�
ráti körben szívesen látunk 
minden postás dolgozót, s vár�
juk családtagjaikat, természe�
tesen nyugdíjas szaktársainkat 
is.

A Kertbarátok köre évente 
24 olyan előadást rendez, 
amely a legidőszerűbb kerté�
szeti kérdésekre, teendőkre 
irányítja a figyelmet. Emellett 
4 alkalommal kertészetben 
gyakorlatot és bemutatót szer�
veznek. A tagok a foglalkozá�
sok keretében felkeresnek bu�
dapesti kertészeti intézménye�
ket, vállalatokat. Ez évben 4 
alkalommal terveznek vidéki 
tanulmányutakat. A kör kere�
tén belül mód van minden 
kertészeti vonatkozású kérdés 
megbeszélésére, konzultációra 
a szakma ..leghívott szakértői�
vel. A kör munkája, dr. Cser�
cser Péter irányítja.

Tanfolyamaink
Tanfolyamaink rendszerét és 

formáját az évek óta felmerülő 
igény alakította ki.

A gyermekek, fiatalok és 
nők körében a mozgáskultúrát 
alakító, fejlesztő formák a leg�
népszerűbbek. Szerdán, pénte�
ken délután óvodások és kisis�
kolások birtokolják a II. eme�
leti tantermet. Itt Pásztor 
Klára táncpedagógus vezetésé�
vel a harmonikus, szép mozgás 
alapjait sajátítják el a gyere�
kek.

Társastánc- tanfolyamunkat 
a tizenévesek látogatják. Szom�
bat délutánonként Guller Já�
nos táncpedagógus segítségével 
a társasági táncok megtanu�
lása mellett a helyes viselke�
dést, kulturált megjelenési for�
mákat is elsajátítják a fiata�
lok.

Kondicionáló torna tanfolya�
munk az esti órákban aktív pi�
henésre, felfrissülésre nyújt 
alkalmat a dolgozó nőknek.

Mindennapi életünk egyre 
több területén válik szüksé�
gessé, nyújt segítséget az ide�
gen nyelvek ismerete. A Mű�
velődési Központban ebben az 
évben 80 órás angol, német, 
olasz nyelvtanfolyamokat indí�
tunk kezdők és haladók, orosz 
és eszperantó tanfolyamot pe�
dig kezdők részére.

Minden évben egyik legnép�
szerűbb tanfolyamunk a sza�
bás- varrás. A Benczúr utcai 
házban levő tanfolyamokon 
kívül — igény esetén — posta�
szerveknél is indítunk kihe�
lyezett tanfolyamot.

Valamennyi tanfolyamunkra 
a postásoknak a beiratkozási 
díj kedvezményes.

Ismeretterj esztés

Legnagyobb hatósugarú te�
vékenységi formánk az isme�
retterjesztő előadás. Döntő 
többségüket a budapesti posta- 
hivatalok, üzemek szakszerve�
zeti bizottságaival, ifjúsági 
klubokkal, iskolákkal, mun�
kásszállókkal közösen tartjuk. 
Igénylésük alapján az előadá�
sokhoz előadókat, illusztrációt 
biztosítunk.

A munkásszálló programján 
kivül mintegy 300 kihelyezett 
előadás megtartására érkezett 
igény. A megrendelők igénye�
sek voltak a választásnál: sok�
színű, gazdag programot állí�
tottak össze. A korábbi évek�
hez képest szélesedett a vá�
lasztott témakörök skálája. Az 
idén már nem „hódít” egyedül 
az útiélmények műfaja. Nagy 
érdeklődés nyilvánul meg az 
egészségügyi, történelmi, köz- 
gazdasági előadássorozatok 
iránt is. Reméljük, hogy az 
előadások épp olyan tartalma�
sak, gazdagok lesznek, mint a 
választások.

A Művelődési Központ épü�
letében tervezett programok 
körét ebben az évben gazdagí�
tani szeretnénk ismeretterjesz�
tő előadásokkal. Közvéle�
mény-kutatásunk alapján a 
művészettörténeti sorozat ígér�
kezik legnépszerűbbnek.

Az érdeklődők az október�
ben kezdődő, szabadegyetem 
szintű sorozat dia-illusztrációs 
előadásain a művészeti tech�

nikákkal, képzőművészeti mfa�
fajokkal ismerkedhetnek meg. 
Sorozatunk előadásaira meghí�
vók igényelhetők. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt.

Könyvtár

Központi könyvtárunk letéti
és önálló könyvtárak segítsé�
gével látja el feladatát. Első�
sorban a dolgozók magas szín�
vonalú könyvtári ellátását kell 
szem előtt tartanunk. Ennek 
megvalósítása főleg letéti 
könyvtárosaink feladata.

A Központi Könyvtár irá�
nyítása alá tartozó könyvtári 
hálózatban 8 önálló könyvtár 
található, ezekben főfoglalko�
zású könyvtárosok dolgoznak. 
Ezenkívül 44 letéti és 9 fiók- 
könyvtár működik a budapesti 
postahivatalokban, üzemek�
ben, munkásszállókon; itt tár�
sadalmi munkában lelkes üze�
mi dolgozók látják el a könyv�
közvetítő teendőket.

Főleg a fizikai dolgozók kö�
réből szervezünk rendszeres 
könyvtárlátogatókat. A szocia�
lista brigádokkal való törődés 
nemes, de olykor nehéz fel�
adatokat ró ránk. A brigádok 
igényeire építünk, irodalom�
népszerűsítő rendezvények, ve�
télkedők szervezésével segít�
jük a brigádtagok tanulását, 
művelődését, olvasási kultúrá�
juk fejlődését.

A hálózati munkát a köz�
ponti könyvtár fogja össze. Ál�
lománya mintegy 54 000 kötet; 
minden olvasó megtalálhatja 
az érdeklődési körének meg�
felelő műveket. Itt olvasószol�
gálati teendőket is ellátunk. 
A kölcsönzés mellett az olva�
sói részben olvashatnak, bú�
várkodhatnak a könyvtárhasz�
nálók a mintegy 1500 kötet ké�
zikönyvben és 48-féle folyó�
iratban.

A Postások  
Erkel Ferenc 
Zeneiskolája

A Postások Erkel Ferenc Ze�
neiskolája intézményünk kul�
turális munkájának szerves 
részét képezi. A 77 éve műkö�
dő zenei intézmény működési 
területe egyre bővül. Jelenleg 
munkája 26 tanár irányításá�
val 3 nagy szakcsoportban fo�
lyik.

Klasszikus szakok: ének,
zongora, hegedű, cselló, har�
monika, klasszikus gitár, s a 
zenei előképző, amelyben a 
gyerekek már 5 éves kortól 
megkapják a zenei alapisme�
retet, amelyre a hangszeres 
oktatást építeni lehet.

Jazzelőkészítő: zongora,,sza�
xofon, klarinét, dob, basszus- 
gitár, bőgő, jazzgitár, s kisze- 
nekari gyakorlat.

Táncdalstúdió: ének, elmé�
let, hangképzés, kiszenekari 
gyakorlat. Vezető tanár Toldy 
Mária, korrepetitor: Kovács
Magda.

Az oktatás szeptembertől jú�
niusig tart. Az iskola munká�
ját dr-  Káldor János zenetör�
ténész irányítja.

A zeneiskola a postás dolgo�
zóknak vagy gyermekeiknek a 
klasszikus szakokon 20 száza�
lékos tandíjkedvezményt
nyújt. Beiratkozás az 1978/79-ea 
tanévre augusztus 21-től na�
ponta (szombat kivételével) 
14 és 18 óra között a zeneiskola 
irodájában (Bp. VI., Benczúr u. 
27. II. em.).

V alam ennyi rend ezv én y ü n k re , c so p o rtja in k  fog lalkozásaira  
sz ere te tte l v á r ju k  az  é rdek lődőket.

N y itv a ta rtási ren d ü n k  
m ind en n ap  8—22 árá ig .

F ontosabb  te le fo n szám ain k :

központ 429—185, 229—286,
221—204, 221—209

Igazgató 411—600

közm űvelődési ü g yek  228—001 

te rem ü g y ek  228—266

k ö n y v tá r  429—777

zeneiskola  228—483

közönségszervező 228—183

Az intézmény minden dolgo�
zója azon munkálkodik, hogy 
a látogatók a házat maguké�
nak tekintsék, szeressék, be�
csüljék.

A postaszerveknél jártunk- 
ban-keltünkben ne kelljen 
többé azt hallanunk: „Művelő�
dési Központ? Nem is tudtam, 
hogy van ilyen!” Vagy: „Hal�

lottam a Benczúrról, de nem is 
tudom, hol van!” Ismerje mun�
kánkat, törekvéseinket minden 
postás dolgozó; látogassanak 
hozzánk szívesen, művelődje�
nek, pihenjenek, szórakozza�
nak! Érezzék jól magukat a 
Postás Művelődé i '  Központ�
ban!
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A  t ö m e g s p o r t  ü n n e p e

Nagy sikerük volt
az országos postás kulturális és sportnapoknak

Augusztus 5-én ismét be�
népesült a Postás Sportegye�
sület Lumumba utcai sport�
telepe. A Postások Szakszer�
vezete mellett működő Buda�
pesti Társadalmi Testnevelé�
si és Tömegsport Bizottság itt 
rendezte meg a nagy hagyo�
mányokkal rendelkező pos�
tás kulturális és sportnapot. 
Ragyogó idő, kiválóan előké�
szített sportpályák, izgatottan 
készülődő versenyzők — kí�
vülről néíve mindez nagy�
szerű látványt, belülről pedig 
jó hangulatot, remek légkört 
jelentett. A postás tömeg�
sport e három évenként meg�
rendezett nagy ünnepe — 
ahogy azt már az első nap 
reggelén sejteni lehetett —, 
minden eddiginél nagyobb 
élményt kínált a versenyzők�
nek és a vendégeknek, né�
zőknek egyaránt.

Tizenegy csapatba tömö�
rült ezer versenyző — a te�
rületi versenyeken szereplő

mintegy 12 ezer sportoló vá�
logatottja — állt fel a labda�
rúgópályán, hogy a Himnusz 
elhangzása után meghallgas�
sa Kiss Ernőnek, a Postások 
Szakszervezete titkárának 
ünnepi megnyitóját. Beszé�
dének első részében utalt ar�
ra, hogy a komoly hagyomá�
nyokkal rendelkező találkozó 
megszervezéséhez szakszer�
vezetünk elnöksége irányel�
vet adott ki, meghatározva 
benne az alsóbb szintű sport- 
események rendszerét és 
módját. Örömmel állapítható 
meg, hogy a pontos előkészí�
tés és szervező munka ered�
ményeként ebben az évben 
tovább nőtt az érdeklődés a 
postás dolgozók körében a 
testnevelés és a sport iránt.

Már a korábban megren�
dezett középszintű találko�
zókat is magas színvonalon 
és gazdag programokkal szí�
nesítve szervezték meg a 
szakszervezeti tanácsok, il�
letve sportbizottságaik. A 
versenyek a sport értékén fe�
lül kulturális tevékenységet 
is jelentettek. Lehetőséget 
biztosítottak ugyanis a talál�
kozók színhelyeinek és kör�
nyéküknek megismerésére, a 
helytörténeti és természeti 
érdekességek megtekintésére 
egyaránt. így válik tulajdon�
képpen a testnevelés és sport 
a kulturálódás, á nevelés 
eszközévé is.

A jelenlevők közül nagyon 
sokan már régóta részt vesz�
nek a postás tömegsportver�
senyeken. országos vetélke�
dőkön, örömet szerezve üze�
müknek, dolgozótársaiknak. 
A titkár megemlékezett azok�
ról a sporttársakról is, akik 
az alsóbb szintű versenyeken 
lelkesedésükkel és küzdeni 
akarásukkal hozzájárultak az 
országos találkozó sikeres le�
bonyolításához, és bár nem 
jutottak el a döntőig, példát 
mutattak a sporttól ma még 
távol maradó munkatársaik�
nak, hogy érdemes bekap�
csolódni e sok élményt nyúj�
tó mozgalomba.

Ezután Kiss Ernő titkár 
köszönetét mondott azoknak 
a sportszerető társadalmi ak�
tivistáknak, sportvezetőknek, 
akik mint a Budapesti Társa�
dalmi, Testnevelési és Tö�
megsport Bizottság tagjai im�
már 20 éve szervezik a pos�
tás dolgozók testnevelését és 
sportját. Komoly szakismere�
tekkel alakították ki azt a tö- 
megsportrendszert, amelynek

eredményeként országosan 
mintegy 12 ezer postás dol�
gozó élvezi a sportolás örö�
meit. Ezenkívül megköszönte 
fáradozásukat mindazoknak, 
akik közreműködtek az idei 
területi és országos sportna�
pok megrendezésében. A 
rendezők a kétnapos találko�
zót igyekeztek úgy előkészí�
teni, hogy a mintegy ezer 
megjelent versenyző jól 
érezze magát, vidám hangu�
latban és sportszerű légkör�
ben vetélkedhessen. Ahhoz 
azonban, hogy rendezvé�
nyünk zökkenőmentesen, és 
a programnak megfelelően 
bonyolódjon le, kérte a részt�
vevőket', hogy a versenyeken 
becsületesen és példamutató 
sportemberként vegyenek 
részt.

Befejezésül minden sport- 
tárShak munkájához jó erőt, 
egészséget, a versenyeken si�
keres szereplést, jó eredmé�
nyeket, a versenyeken kívül

pedig kellemes szórakozást 
kívánt, s ezzel a kétnapos 
vetélkedőt megnyitotta.

A megnyitó után a sport�
induló pattogó ütemeire vo�
nultak el a versenyzők, és 
máris elkezdődött a nagy ve�
télkedés. Az atlétikai pályán 
egyszerre indították a ma�
gasugrás, a súlylökés, vala�
mint a futószámok elődöntőit 
A rendezők igazán kitettek 
magukért: olajozottan, zök�
kenőmentesen zajlottak az 
események. Benépesült a 
PSE valamennyi kézilabda- 
pályája is, itt bonyolították 
le a kispályás labdarúgó�
mérkőzéseket. A röplabdások 
egyszerre két pályán harcol�
tak a végső győzelemért, az 
asztaliteniszezőknek tíz asz�
tal állt rendelkezésükre. Lát�
nivaló tehát bőven akadt, 
mindenki kedve szerint válo�
gathatott a látványosságok�
ban. A szép számban össze- 
sereglett közönség között 
mindig ott voltak az éppen 
nem versenyző csapattársak, 
hogy harsány buzdításukkal 
győzelemre serkentsék csa�
patukat. - 1

Legnagyobb közönség — 
ennél mi sem természetesebb 
— a labdarúgópályák körül 
gyűlt össze, de sokan voltak 
kíváncsiak a futókra, az ug�
rókra is. A tekecsarnokból 
kiszűrődő harsány buzdítá�
sok szintén arra engedtek kö�
vetkeztetni, hogy itt is kés�
hegyig menő, szoros küzde�
lem folyik. Bár pontos sta�
tisztika nem állt rendelkezé�
semre, feltűnő volt a leg�
utóbbi országos döntőhöz 
mérten a nők arányának nö�
vekedése. Ezt támasztotta alá 
néhány csapat sportvezetőjé�
nek nyilatkozata is, misze�
rint területükön egyre több 
lány, fiatalasszony kapcsoló�
dik be a sportversenyekbe. 
Egyre többen ismerik fel a 
„gyengébb” nem képviselői 
közül is a rendszeres sporto�
lás hasznos voltát.

Amint Kiss Ernő titkár 
megnyitó beszédében emlí�
tette, a Postás Kulturális és 
Sportnapot, illetve a döntőt 
megelőző versenyrendszert 
az „Edzett Ifjúságért” elne�
vezésű mozgalom jegyében 
szervezték meg, bonyolítot�
ták le. Ez az elnevezés per�
sze nem zárja ki azt, hogy 
ne valamennyi korosztály 
vegyen részt a vetélkedése�
ken. Az országos döntőn is 
indultak olyanok, akik régen

nem tartoznak az ifjúság so�
raiba, de — éppen fiatalsá�
gukat, frissességüket, egész�
ségüket megőrizendő — nem�
csak részt vettek a versenye�
ken, hanem szívós edzések�
kel azt is elérték, hogy a leg�
jobbak között szerepeljenek 
az országos döntőn. Dicséret 
illeti őket éppen úgy, mint 
azokat a szervezőket, akik a 
postás sportnapok történeté�
ben újszerű és tegyük hozzá 
rögtön: hasznos ötlettel áll �
tak elő. A családi vetélke�
dőkről van szó. Az előzetes 
nevezés alapján induló pos�
tás családok — apa, anya és 
kisgyerek — versengésének 
óriási sikere volt. Ez a ver�
seny is kétnapos volt, szom�
baton bonyolították le az at�
létikai számokat és az ügyes�
ségi versenyt. Az apukák 
súlylökésben, az anyukák tá�
volugrásban, a gyerekek pe�
dig célbadobásban mérték 
össze erejüket. Ezt követte a 
családok közös 100 m-es sík�
futása. Itt az utolsó befutó 
eredményét mérték. A telje�
sítményeket az elért helye�
zések szerint pontozták, a 
családok ezt a pontszámot 
vitték át a vasárnapi szelle�
mi vetélkedőre és a kettő 
összesítése alapján állapítot�
ták meg a végeredményt. 
Hogyan sikerült ez a  ver�
seny? Erről kérdeztem meg a 
Pintér család „csapatkapitá�
nyát”. Pintér Lajost, a HTI 
dolgozóját.

— Nagyon érdekes volt, 
fiunknak, Endrének pedig 
nagy élményt nyújtott —, 
mondja az apuka. Nekem kü�
lönösen a vetélkedő sport ré�
sze tetszett, talán azért, mert 
ott mérhető eredmények sze�
rint alakult ki a sorrend. Bár
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a szellemi vetélkedőben is 
voltak érdekes feladatok, vé�
leményem szerint — és má�
sok is ezt mondták nekem — 
egyes feladatokat csak szub�
jektív módon lehetett elbí�
rálni. Mindettől függetlenül 
az ötletet nagyon jónak tar �
tom. Jól szórakoztunk mi is 
és a közönség is, a gyerekek�
ről nem is beszélve.

A postás kulturális és 
sporttalálkozó második nap�
ján — vasárnap — minden 
sportágban folytatódtak a 
versenyek, ezen a napon bo�
nyolították le a döntők több�
ségét. Az első napon kiesett 
versenyzők elfoglalták he�
lyüket a pályák mentén, 
nagy hanggal buzdították, a 
végső küzdelmekben részt ve�
vő csapattársaikat. Ha a szur�
kolásban is felállítottak vol�
na valamiféle sorrendet, ak�
kor minden bizonnyal a Sop�
roni Postaigazgatóság vég�
zett volna az első helyen, 
Nem volt olyan hangzavar, 
amelyen ne hallatszott volna 
át a „Sopron, Sopron”.

A döntők még javában tar �
tottak, de a közönség már el�
kezdte az esélyek latolgatá�
sát. Általános volt a véle�
mény a sportvezetők, a meg�
jelent szakemberek körében: 
a vidéki csapatok előretör�
tek, oda a TIG korábbi 
egyeduralma. Ez — mint 
többhelyütt hallottam — nem 
a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság csapatának gyengü�
lését, hanem a vidékiek elő�
retörését jelenti. Nem volt 
véletlen például az sem, hogy 
a legnagyobb létszámú csa�
pattal — kilencvenhét ver�
senyzővel — a Szegedi Posta�

igazgatóság képviseltette ma�
gát. A Békés, Bács-Kiskun és 
Csongrád megyét magába 
foglaló igazgatóság szakszer�
vezeti tanácsának kulturális 
és sportfelelőse Kovács Ka�
talin. Arról faggattam, hogy 
milyen módszereket alkal�
maznak a postás tömegsport 
fellendítésére, minek köszön�
hető ez a látványos előretö�
rés.

— A három megyéről ko�
rántsem mondható el, hogy 
bővelkedik sportlétesítmé�
nyekben — mondja Kovács 
Katalin. — Ez vonatkozik a 
területükön levő postaszer�
vekre is. Van viszont egy na�
gyon lelkes sportaktíva-háló- 
zatunk. Az emberek többsé�
ge szívesen sportolna, csak 
nem tudja, hogy hogyan 
kezdjen hozzá, nem ismeri 
lehetőségeit. Ezért vallom én, 
hogy — legyünk bár szűkö�
sen létesítményekben — né�
hány nagyszerű szervező- 
készséggel rendelkező sport�
barát sok mindent tehet 
azért, hogy legalább kiak�
názzuk a körülmények adta 
lehetőségeket. Nem volt mó�
dunk a megyeszékhelyeken 
területi döntőt rendezni. El�
mentünk Tiszakécskére. Igaz, 
hogy ez „csak” nagyközség, 
de eszményi körülményeket 
találtunk itt. A tömeges test�
edzés fontosságát nálunk 
egyre többen ismerik fel azok 
közül, akik tehetnek is érte 
valamit. Gazdasági vezetőink 
egy részének jó irányban 
változott meg a szemlélete, 
egyre többen jönnek rá, hogy 
mennyire hasznos — még 
gazdasági szempontból is —, 
a sport, a testedzés.

A sportpályák környékén 
vasárnap délelőtt egyre foko- 

" zódott az izgalom. Ez érthető 
is, hiszen döntőket, helyosz�
tó mérkőzéseket játszottak a 
labdasportokban, az asztali- 
teniszezők, az atléták leg�
jobbjai a végső győzelemért 
küzdöttek. Itt is, ott is latol�
gatták a csapatversenyben 
való szereplés esélyeit, „fu�
tárok” hozták, vitték az érte�
süléseket a „hozzátartozók�
nak”. Közben a „kívülállók” 
is találtak maguknak szóra�
kozást. Az egyik kézilabda- 
pályán meghívott vendég- 
csapatok részvételével kézi�
labda-bemutatót tartottak, a 
PSE központi épületének kö�
zelében kíváncsiskodók — 
főleg gyerekek — vették kö�
rül az MHSZ Postás Repülő�
klub kiállított vitorlázó re �
pülőgépét. A kisgyerekek 
sem unatkoztak. A központi

épület csarnokában meghí�
vott művészek gyermekmű�
sorral szórakoztatták a 
csöppségeket. Sikerük egyér�
telmű volt.

Délutánra befutott min�
den eredmény, három órára 
elkészült a verseny értékelé�
se is. Az ünnepélyes ered�
ményhirdetésre tizenegy csa�
pat — a Budapesti Távbeszé�
lő Igazgatóság, a Budapesti 
Postaigazgatóság, a Miskolci 
Postaigazgatóság, a Budapest 
vidéki Postaigazgatóság, a 
Pécsi Postaigazgatóság, a 
Budapesti Központi Pc^ta- 
szervek, a Soproni Postaigaz�
gatóság, a Debreceni Posta- 
igazgatóság, a Szegedi Posta- 
igazgatóság, a Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság, a Rádió- 
és Televízióműszaki Igazga�
tóság — sorakozott fel.

A tiszteletdíjakat Kiss Er�
nő titkár adta át. Az orszá�
gos postás kulturális és sport�
nap 1978. évi eredményei a 
következők voltak: 
ATLÉTIKA (nők)

100 méteres síkfutás: 1.
Sipka Katalin (TIG) 13,2 mp 
(csúcsbeállítás), 2. Jakabos 
Ágnes (Pécs) 13,3 mp, 3. Hor�
váth Hajnal (Bp. lg.) 13,4 mp.

400 méteres síkfutás: 1.
Sztancsik Teréz (Bp. lg.) 61,8 
mp. (új csúcs), 2. Kollár Zita 
(Pécs) 62,0 mp, 3. Molnár At- 
tiláné (Sopron) 66,1 mp.

Magasugrás: 1. Tari Márta 
(BKPSZ) 140 cm, 2. Kollár 
Zita (Pécs) 135 cm, 3. Liszkai 
Margit (Pécs) 135 cm.

Távolugrás: 1. Jakabos Ág�
nes (Pécs) 479 cm, 2. Sztan- 
csdk Teréz (Bp. lg.) 448 cm, 3. 
Somogyi Margit (Bp. lg.) 438 
cm.

Súlylökés: 1. Nánási Mária 
(Debrecen) 12,31 m, ,2. Bak 
Judit (Sopron) 11,70 m, 3. Ta�
kács Gáborné (TÁVIG) 11,52
m.

4x100 méteres váltófutás: 
1. Budapesti Postaigazgatóság 
(Sajben—Horváth—Somogyi 

—Sztancsik) 56,3 mp, 2. Pécs 
(Liszkai—Kollár—Gergely— 

Jakabos) 56,9 mp, 3. TÁVIG 
(Sipka—Czagány—Kollár— 

Gámoczi) 58,9 mp.
ATLÉTIKA (férfiak)

100 méteres síkfutás: 1.
Horváth Zoltán (Sopron)
12,2 mp, 2. Kelemen György 
(TÁVIG) 12,2 mp, 3. Forgács 
Dániel (Bp. lg.) 12,3 mp.

400 méteres síkfutás: 1.
Molnár János (TÁVIG) 55,0 
mp, 2. Dénes László (BKPSZ)
55,6 mp, 3. Cserpák Antal 
(BKPSZ) 55,8 mp.

1500 méteres síkfutás: 1. 
Tábori Zoltán (Bp. lg.)
4.40,8 mp, 2. Havasi Attila 
(Bp. lg.) 4.43,3 mp, 3. Pfeifer 
István (Sopron) 4.45,8 mp.

3000 méteres gyaloglás: 1. 
Andrásfay Endre (TÁVIG) 
13.49.4 mp. 2. Grémen Miklós 
(TÁVIG) 15.56,0 mp, 3. Far�
kas János (Pécs) 17.04,8 mp. 
(Csapatversenyben 1. Pécs, 2. 
TÁVIG, 3. BKPSZ.)

Magasugrás: 1. Földes Ti�
bor (HTI) 175 cm, 2. Csömör 
József (TÁVIG) 175 cm, 3. 
Pásztor Attila (BUVIG) 170 
cm.

Távolugrás: 1. Szili Csaba 
(RTV) 620 cm, 2. Fülöp 
György (Debrecen) 586 cm, 3. 
Kelemen György (TÁVIG) 
570 cm.

Súlylökés: 1. Máté Imre 
(Szeged) 12,68 m, 2. Fejős 
István (TÁVIG) 12,47 m, 3. 
Ozsvárt Ferenc (HTI) 11,33 
m.

4x200 méteres váltó: 1. TÁ�
VIG (Kelemen—Molnár—

Csuha—Andrásfay) 1.41,1 mp 
2. Sopron (Horváth—Bujtás— 
Cseh—Horváth) 1.43,2 mp, 3 
Pécs (Vavika—Kótai—Szalai 
—Füzesi) 1.43,8 mp. 
ASZTALITENISZ

Nők: 1. Szuchányi Tiborné 
(BKPSZ), 2. Liszka Antal 
(BKPSZ), 3. Szörényi Zsuzsa 
(Pécs).

Férfiak: 1. Temes Péter 
(BKPZ), 2. Liszka Antal 
(Bp. lg.), 3. Nagy István
(BKPSZ).
LABDARÚGÁS

Nők: 1. Budapest vidéki 
Postaigazgatóság, 2. Budapes�
ti Távbeszélő Igazgatóság, 3. 
Budapesti Postaigazgatóság.

Férfiak: 1. Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság, 2. Buda�
pesti Postaigazgatóság, 3. Bu�
dapesti Központi Postaszer�
vek.
RÖPLABDA

Nők: 1. Budapesti Közpon�
ti Postaszervek, 2. Miskolci 
Postaigazgatóság, 3. Budapes�
ti Postaigazgatóság.
SAKK

Nők, egyéni: 1. Ratalics
Éva (TIG), 2. Kiss Katalin 
(Debrecen), 3. Varga Józsefné 
(Szeged).

Férfiak, egyéni: 1. Molnár 
Ágoston (Pécs), 2. Génesi 
Miklós (TIG), 3. Csutorás Jó�
zsef (Bp. lg.).

Nők, csapat: I. Szeged, (Si�
monná—Vargáné—Berényiné),
2. TIG (Ratalics—Kereszté�
nyi—Klicsné), 3. Miskolc (Hi�
deg—Kiss—Dezső).

Férfiak, csapat: 1. Buda�
pesti Postaigazgatóság (Csu�
torás—Stern—Horváth), 2. 
Sopron (Házi—Szalai—Ber�
ki), 3. BUVIG (Koltányi—■ 
Szabolcsi—Tóth).
TEKE

Nők, egyéni: 1. Zsebe Mag�
dolna (TIG), 2. Ciczinger 
Gusztávné (HTI), 3. Varga 
Tiborné (Pécs).

Férfiak, egyéni: 1. Rácz La�
jos (Szeged), 2. Gyöngyi Jó�
zsef (Pécs), 3. Tari János 
(Sopron).

Nők, csapat: 1. TIG (Zse�
be—Kelemenné), 2. HTI (Czi- 
czingerné—Petneházyné), 3. 
Pécs (Vargáné—Keresztúri).

Férfiak, csapat: 1. Sopron 
(Lukács.—Tari—Szabó), 2. 
TIG (Pillér—Szabó—Elekes),
3. Szeged (Kecskés—Rácz— 
Rácz).

AZ ÖSSZESÍTETT PONT�
VERSENY VÉGEREDMÉ�
NYE:

1. Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság 434, 2. Budapesti 
Postaigazgatóság 356,5, 3. Pé�
csi Postaigazgatóság 303, 4. 
Központi Postaszervek 272, 5. 
Soproni Postaigazgatóság 252,
6. Debreceni Postaigazgató�
ság 193, 7. Szegedi Postaigaz�
gatóság 180, 8. Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság 175, 9. 
Rádió- és Televízióműszaki 
Igazgatóság 135, 10. Budapest 
vidéki Postaigazgatóság 119,5,
11. Miskolci Postaigazgatóság 
105 ponttal.

Az ünnepélyes eredmény- 
hirdetéssel befejeződtek a 
sportversenyek. A program 
azonban még nem ért véget. 
Szombaton este vidám mű�
sor szórakoztatta a résztve�
vőket, vasárnap öt óra�
kor a Postás Szimfonikus Ze�
nekar, valamint neves opera�
énekesek közreműködésével 
hangversenyt hallhattak, 
majd este hét órától fiatalok 
és kevésbé azok diszkózené�
re rophatták a táncot, egé�
szen este tíz óráig.
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