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Eredm ények — gondokkal
A posta 1978. évi teljesítménye és 1979. évi terve a központi vezetőség előtt

összességében megállapít�
ható, hogy a posta 1978. évi 
növekvő feladatait a szolgálta�
tások nehezedő feltételei m el�
lett is lényegében sikeresen, a 
tervnek nagyrészt megfelelően 
megoldotta — fejezi be a posta 
1978. évi tervteljesítéséről 
szóló értékelését a  szakszerve�
zetünk központi vezetősége ré�
szére készített előterjesztés. 
Az összegezést megelőzően rö�
viden elemzi, miből adódott a 
posta bevételi tervének 101 
százalékos teljesítése, s melyek 
voltak azok a nehézségek, 
amelyekkel e teljesítm ény el�
érése közben meg kellett küz�
deni.

Az V. ötéves terv hátralevő 
részében a  posta által elvég�
zendő feladatok ismeretesek, 
végrehajtásukhoz pedig elég 
bőséges útm utatást nyújt az 
1978- ban felm erült nehézsé�
gek, elkövetett hibák elem �
zése, a kiküszöbölésükre teen�
dő intézkedések m eghatáro�
zása.

Ezt a célt segítette a  köz�
ponti vezetőség december 
21- én tarto tt ülésén az előter�
jesztés vitája. M ár az írásos 
tárgyalási anyag szóbeli kiegé�
szítése során dr. Buják Kons�
tantin  vezérigazgató - helyettes 
és Tanos Lászlóné, a  központi 
vezetőség titkára  rám utato tt a 
posta m últ évi m unkájának 
főbb hibáira és az ezek nyo�
m án fakadó legfontosabb ten�
nivalókra. M egállapításaikat a 
vita megerősítette.

A posta 1979. "évi terve f i �
gyelembe veszi, hogy a nép�
gazdaság általános helyzetéből 
kiindulva szigorúbbak lesznek 
a gazdálkodás feltételei. Az ál�
talános nyereségadó és a ta rta �
lékalap emelése mind a  fej�
lesztési, mind a részesedési 
alapot csökkenti, ezáltal a fel�
osztható nyereség várhatóan 
34 millió forinttal kevesebb 
lesz az 1978. évinél.

A tervezett összes ráfordítás 
csaknem 9 m illiárd forint, 6,9 
százalékkal több az 1978. évi�
nél. Az anyagköltségek növe�
kedése a  bővülő építőipari és 
fenntartási tevékenységgel, 
valam int a  belépő állóeszkö�
zök üzemeltetésével függ ösz-  
sze. A bérköltségek 166 millió 
forintos emelkedése három ne�
gyed részben a bérek, negyed�
részben pedig a létszám fej�
lesztését szolgálja. Az egyéb 
költségek 8 százalékkal való 
növelését olyan tényezők indo�
kolják, m int például a vidéki 
távhívó - telefonkönyv kiadása, 
a kézbesítendő hírlapok előre -  
szállítása vagy a  gépjárm ű�
fejlesztéssel összefüggő üze�
meltetési költségek. Figye�
lembe véve a tervezett ráfor�
dításokat, a posta 1979- re 
1 m illiárd 209 millió forint 
vállalati eredm ényt tervez. 
Ez 0,3 százalékkal nagyobb az 
1978. évinél.

Az egyes hírközlési ágazatok 
tennivalóinak m eghatározásá�
nál a terv  a  szolgáltatások 
helyzetéből indul ki.

A postaforgalom m ennyisé�
gileg ki tud ja elégíteni az igé�
nyeket, a  minőség lényeges ja �
vulása viszont — a hagyomá�
nyos munkamódszerek és kor�
látozott fejlesztési lehetőségek, 
továbbá a munkaerőgondok 
m iatt — nem várható. To�
vábbra is számolni kell a  fel�
vételnél várakozással, a szállí-

| tószolgálatban a postavonatok 
késésével, a  Volán - autóbuszok�
kal szállított zárlatok lem ara�
dásával, m unkaerőhiány m iatt 
kézbesítési nehézségekkel. 
A hírlapszolgálat alakulásában 
sem gondolhat a posta ked�
vező fordulatra a lapok előre�
látható torlódása, késése miatt.

A  távírószolgálat minőségét 
továbbra is elsősorban a felvé�
tel és a kézbesítés helyzete ha�
tározza meg, így itt sem vár�
ható jelentősebb fejlődés. A te �
lexszolgálatban egyedül az ál�
lomás bekapcsolására várako�
zók számának csökkentése 
okoz gondot, a  szolgáltatás m i�
nősége megfelelő.

A  távbeszélő - szolgálat sem 
mennyiségileg, sem minőségi�
leg nem tud ja az igényeket ki�
elégíteni. A tervezett 11 ezer 
új előfizető bekapcsolásának 
ellenére a posta arra  számít, 
hogy az állom ásra várakozók 
száma tovább nő.

Nem sikerült kellőképpen 
javítani a szolgáltatás minősé�
gét sem. A vidéki kábelszere�
lők segítségével ugyan nagy�
részt sikerült a budapesti háló�
zatban a hibam aradványt fel�
számolni, a kábelhibák száma 
ennek ellenére — a hálózat el�
öregedése m ia tt — évről évre 
növekszik.

A helyközi hálózat bővítésé�
vel néhány viszonylatban nőtt 
a forgalomátbocsátó képesség, 
de még mindig vannak zsúfolt 
és korszerűtlen összekötteté�
sek, és helyhiány m iatt nem 
szaporítható néhány központ 
munkahelyeinek száma. Egye�
dül Debrecen helyközi forgal�
m ában várható jelentős javu�
lás az új crossbar központnak 
1978 végi átadásával és össze�
köttetéseinek bővülésével kap�
csolatban.

A rádióműsor- szórás terén a 
középhullámú adók megfelelő 
minőségű vételének lehetősége
— a külföldi adók teljesítm é�
nyének a  genfi egyezmény 
alapján való növekedése miatt
— előreláthatólag körülbelül 
10 százalékkal szűkül. Ugrás�
szerű javulás várható viszont 
a televízió második m űsorának 
vételében. A besugárzottság 
ugyanis az ország területének 
33 százalékáról 62- re bővül.

Figyelembe véve a szolgálta�
tások adottságait és az t a kö�
rülményt, hogy a népgazdaság 
jelenlegi helyzete nem teszi le�
hetővé a hírközlésnek az el�
m últ években tervezett gyor�
sított ütemű fejlesztését, a  m i�
nőség javításában vagy leg�
alábbis további romlásának 
megakadályozásában a legfőbb 
szerepet az üzem -  és m unka -  
szervezésnek kell szánni.

Ezért a posta folytatja a ke�
zelési kisgépek beszerzését, a 
külterületi kézbesítői tám pon�
tok kiépítését, szorgalmazza a 
kézbesítendő küldeményeknek 
és a  hírlapoknak a kézbesítő�
járásokba való előreszállítását. 
A rra törekszik, hogy a nem 
hivatásos gépkocsivezetőket 
bevonja a levélgyűjtésbe és 
korlátozott m értékben a helyi 
já ra ti szolgálatba. Mindezek�
kel az intézkedésekkel létszá�
mot lehet m egtakarítani. 
A csúcsforgalmi időszakokhoz 
igazodó szolgálati renddel és a 
kézbesítőjárások átszervezésé�
vel a szolgáltatás minőségének 
rom lását kell megakadályozni.

A távbeszélő - szolgálatban az 
alközponti fővonalak rendezé�

sével és a h ívott oldali bontás 
bevezetésével csökkenthető az 
áram körök foglaltsága. Az 
utóbbi intézkedés a szám lapa�
naszok nagy részét is kiküszö�
böli. A helyközi forgalom 
gyorsítására folytatódik a fel�
fűzős áram köröknek korsze�
rűbb összeköttetésekkel való 
felváltása.

Hasonló célokat szolgálnak 
mind a postaforgalmi, mind a 
távközlési szolgálatban a kü�
lönböző fejlesztési és kutatási 
feladatok.

Ahhoz azonban, hogy a kü �
lönböző szervezési intézkedé�
sek céljukat elérjék, minden 
szinten fegyelmezett m unkára 
van szükség. Elsősorban a 
m unkaidőalapot kell jobban 
kihasználni. Ez szinte központi 
kérdéssé vált a vita során. 
Már az előterjesztés szóbeli ki�
egészítésében mind a posta, 
mind a  szakszervezet részéről 
elhangzott, hogy a  budapesti 
kábelhálózatban dolgozó hiba�
elhárítók m unkaidejüknek kö�
rülbelül 30 százalékát töltötték 
valóságos m unkával. Nem sa�
já t hibájukból, hanem  rossz 
szervezés miatt. Ehhez a gon�
dolathoz kapcsolódott Kiss Jó�
zsef (Borsod- Abaúj- Zempl én 
megyei Távközlési Üzem). Fel�
szólalásában u ta lt arra, hogy a 
Budapesti K ábelfenntartó 
Üzem körülményei olyanok, 
hogy nem tudhat áhndoskodni 
a vidékről érkező brigádok 
felszerelésének elhelyezéséről, 
védelméről sem. Nincsenek 
meg tehát a feltételei annak, 
hogy a vidéki kábelszerelők a 
sa ját munkahelyükön megszo�
kott teljesítm ényt nyújthassák.

A munkaidő kihasználását 
nagym értékben befolyásolja a 
gépkocsival való ellátás. Pa�
taki Gizella (Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság) m egálla�
pítása szerint rossz a gépko�
csik állapota, em iatt nem áll�
nak m indig rendelkezésre 
kellő időben. (Ez term észete�
sen nemcsak a műszaki szol�
gálatra vonatkozik.)

Jó szervezéssel, a munkaidő 
megfelelő hasznosításával te �
hát csökkenthetők a postára 
olyannyira jellemző m unka�
erőgondok. Ehhez még néhány 
adalék: Kiss József felszólalá�
sában azt is megemlítette, 
hogy meg kellene oldani a sze�
mélyszállító gépkocsik fűtését, 
m ert a hideg kocsiban való 
utazás m iatt jó néhány dol�
gozó otthagyja a postát. Más�
felől a m otorkerékpároknak 
sincs csábító hatásuk a zavar�
elhárítókra Szépe Lőrinc pécsi 
isz t - titkár felszólalása szerint, 
amellett, hogy korai megbete�
gedéseknek is forrásai. Nagy 
Lajosné (Posta Központi H ír�
lap Iroda) viszont egyszerűen 
a rossz m unkakörülm ényeket 
okolja a m unkaerőhiányért, s 
ezen maguktól nem is tudnak 
segíteni. M unka Béla, a Rádió-  
és Televízióműszaki Igazgató�
ság Szakszervezeti Tanácsának 
titkára a kiválások okainak 
vizsgálatánál az Országos Ve�
zetőképző Intézet felmérését 
idézte. Eszerint a dolgozók el�
sősorban a rossz bánásmód, 
majd a szervezetlenség és ked�
vezőtlen munkakörülmények, 
s csak harm adikként a nem 
megfelelő jövedelem m iatt vál�
toztatnak m unkahelyet. Min�
den nehézség ellenére a  - Mis�

kolci Postaigazgatóság a for�
galmi létszám át feltöltötte. Ezt 
Horváth Kálmánnak, az igaz�
gatósági szakszervezeti tanács 
titkárának  felszólalásából tud�
tuk meg. Lehet, hogy más pos�
taszervek adottságai ezt nem 
teszik lehetővé (noha a  Mis�
kolci Postaigazgatóság terü le�
tének nagy része ipari vidéken 
fekszik), viszont általában el�
mondható, hogy a műszakpót�
lék bevezetése sokat segített a 
m unkaerő m egtartásában, 
em ellett könnyíti a szolgálat 
megszervezését is.

A vitát, am elynek csaknem 
minden pontja a  létszámgaz�
dálkodás, a munkaidő kihasz�
nálása, a készletgazdálkodás 
és főként a  munkaszervezés 
köré csoportosult, szakszerve�
zetünk főtitkára, Besenyei 
Miklós foglalta össze.

M egállapítása szerint m in�
den nehézség ellenére eredm é�
nyes esztendőt zártunk le, s a 
postás dolgozók becsületes 
m unkájának elism erése meg�
m utatkozik abban, hogy bérük 
— a műszakpótlékot is bele�
számítva — átlag 8—9 száza�
lékkal növekedett.

Az ma m ár m indenki előtt 
nyilvánvaló, hogy 1979. évi ter�
vünket szerényebb életszínvo�
nal- em elkedés m ellett és sok�
kal fegyelmezettebb munkával 
tudjuk csak teljesíteni. 
A munkafegyelem term észete�
sen nemcsak a forgalmi és m ű�
szaki feladatokat végrehajtó 
dolgozókra vonatkozik, hanem 
az igazgatási teendőket ellátó 
vezetőkre és beosztottakra, a 
tervezőkre és anyaggazdálko�
dókra, a  m unkairányítókra 
és ellenőrökre, szóval m in�
denkire, egyértelm űen be�
leértve a szakszervezeti tiszt�
ségviselőket is. Az ő feladatuk 
az, hogy gondoskodjanak a ve�
zetőtestületek határozatainak 
következetes, m aradéktalan 
végrehajtásáról, állásfoglalá�
sainak betartásáról, hogy a 
szakszervezet dem okratikus 
felépítését felhasználva meg�
magyarázzák, megértessék 
minden dolgozóval, hogy csak�
is a  legcéltudatosabb m unká -  
•val tud juk  elvégezni a ránk 
váró feladatokat, másképpen 
nem tudjuk a közönség és a 
közületek megelégedésére te l�
jesíteni szolgáltatási kötele�
zettségeinket.

Mind e feladatok ellátásá�
ban nagy segítségünkre lehet 
a helyesen szervezett, a  legidő�
szerűbb feladatokra mozgósí�
tott m unka verseny. Az 1979. 
évi terv m egtárgyalása nem 
fejeződik be a központi veze�
tőség határozatával, vitája a 
középszerveknél még folytató�
dik. Módjuk lesz tehát a  dol�
gozóknak arra, hogy tenni�
valóikat megismerjék, és vál�
lalásaikkal a posta legfőbb 
gazdasági feladatainak véghez�
vitelét, a szolgáltatások minő�
ségének javítását előmozdít�
sák. Ha a szakszervezeti bi�
zottságok is megfelelő tám oga�
tást nyújtanak mind az egyéni, 
m ind a kollektív versenyfor�
m ákban részt vevő 25—30 ezer 
postásnak, hogy — elkerülve a 
formális elemeket — a rájuk 
lebontott valóságos célok felé 
törekedjenek, nem  kell majd 
az 1979. évi m unka összegezé�
sekor szégyenkeznünk.

Benda István

Uj esztendő...

Ismerős feladatok

Magasabb köve

E redményekben gazdag 
esztendőt zártunk a pos�
tán 1978- ban is. Ez már 

megszokott és természetes. 
Így van ez rendjén szocialisrta 
társadalm i viszonyok között. 
Jogosain lehetünk büszkék, 
m ert mindaz, amivel gazda�
gabbak lettünk, becsületes,
szorgos m unka gyümölcse.
Igiaz ez akkor is, ha gondunk, 
bajunk van még elegendő, ta �
lán több is, m int am ennyire 
számítottunk.

Mégis, m inden elm últ dolgos 
év bizonyítja, hogy a Magyar 
Szocialista M unkáspárt irányí�
tásával, a munkásosztály veze�
tésével egyre alkalm asab�
bakká válunk az ország, és sa�
já t életünk, sorsunk form álá�
sára. Képeseknek bizonyulunk 
arra, hogy gyarapítsuk ha�
zánk, szocialista társadalm unk 
politikai, gazdasági erejét, er�
kölcsi sikereit és értékét.

Amikor a  hagyományoknak 
megfelelően számadást készí�
tünk az óesztendőről, a nem 
lebecsülendő nehézségek elle�
nére is kedvező képet alkotha�
tunk. A M agyar Posta részle�
teiben is teljesítette az 1978. 
évi tervet. A postás dolgozók 
élet-  és munkakörülményei is 
kedvezően alakultak. A bér-  
színvonal tavaly 8,2 százalék�
kal növekedett., ez a még meg�
levő elm aradás ellenére sem 
lebecsülendő. Ma m ár egy�
szerű mindezt megállapítani, 
kijelenteni. De emögött a szo�
kásosnál is nagyobb erőfeszí�
tések, sok - sok jószándék, ne�
héz és felelősségteljes m unka 
rejlik, a  dolgozók és vezetők 
részéről egyaránt. Hiszen köz�
ismert, hogy a kedvezők mel�
lett kedvezőtlen körülmények 
is befolyásolják a fejlesztési, 
üzemeltetési és gazdálkodási 
tevékenységet, a  hírközlési 
szolgáltatások mennyiségi és 
minőségi eredményeit.

Elismeréssel és tisztelettel 
köszönjük a  postás dolgozók 
eddig végzett m unkáját, a szo�
cialista m unkaversenyben való 
aktív részvételüket, eredm é�
nyeiket. A tervek végrehaj�
tásához most is elsősorban az 
ő megértő tám ogatásukat kér�
jük. Mindig is elsősorban a 
postás dolgozókon m últ — és 
most sincs másképp —, hogy 
hazánk hírközlési igényeit 
m ennyire és hogyan tudjuk ki�
elégíteni. Á ldozatvállalásukat, 
felelősségérzetüket, kötelesség�
tudatukat semmi sem pótol�
hatja.

A z 1979. évi postai tervek 
reálisak, teljesíthetők. 
Sok lehetőséget rejtenek 

magukban, de végrehajtásuk 
igen átgondolt, határozott ve�
zetést, célirányos intézkedése�
ket és fegyelmezett, jól szer�
vezett m unkát követel. Min�
den szinten harm onikus, ösz-  
szehangolt politikai és szakmai 
tevékenységre, egységes é rte l�
mezésre és cselekvésre van 
szükség.

A szakszervezet vezetőtes-  
tületeinek és tisztségviselőinek 
erkölcsi kötelességük, hogy se�
gítsék a Magyar Postát és a 
positás dolgozókat hivatásuk 
mind jobb, mind teljesebb be�
töltésében. Gyors, pontos és 
megbízható szolgáltatásokat 
kell nyújtanunk, hogy rászol�
gáljunk a bizalomra, hogy a 
lakosság és az  intézmények 
megelégedésére végezzük fe�
lelősségteljes m unkánkat. Ez a 
rendeltetésünk, ezt vállaltuk, 
ezt kell teljesítenünk. Ez lehet 
a jogos tárgyalási alapja az 
im m ár mindenki által ism ert 
és elism ert magasabb anyagi 
igényeink kielégítésének is.

Szakszervezeti szerveink leg�
fontosabb feladata a szocia�
lista posta gazdasági m unkájá�
nak segítése, a dolgozók moz�
gósítása, a szocialista m unka�
verseny szervezése, a mainál 
magasabb színvonalon, m in�
den bürokráciától és formális 
vonástól mentesen, pontosan, 
szabatosan m eghatározott cé�
lokért.

I gen fontos az érdekek 
egyeztetése és összhang�
ja. Ahogyan az ágaza�

toknak osztozniuk kell a nép�
gazdaság gondjaiban, a Közle�
kedés-  és Postaügyi Miniszté�

rium  alágazatainak a tárca 
gondjaiban, úgy a postán belül 
is a  hírközlés egyetemes érde�
keinek alá kell rendelni az 
egyes gazdasági egységek cso�
portérdekeit. Azt is fegyelme�
zetten tudom ásul kell venni, 
hogy egy- egy elhatározás, 
amely egy bizonyos feladatnak 
elsőséget biztosít, másokra 
esetleg kedvezőtlenül hat. 
Ilyen például a budapesti te �
lefonfejlesztési program, és 
ennek kapcsán a Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság ki�
emelt segítése beruházási esz�
közökben, létszámban és bér�
ben. Akik ezt nem értik  meg, 
vagy összekeverik az érdeke�
ket, azok nem segítik, hanem 
hátrá lta tják  a gazdasági építő�
munkát.

Szakszervezeti szerveink és 
vezetőik álláspontja nem lehet 
más, m int a  magasabb társa�
dalmi érdek képviselete. Le�
gyen erőnk és bátorságunk 
ahhoz, hogy ezt nyíltan meg�
mondjuk. A vezetők vélemé�
nye nem lehet más elnökségi 
ülésen, és megint más sa já t 
testületek ülésén.

A postás dolgozók igazi ér�
deke azt kívánja, hogy végre 
megszűnjön a türelem  a fe�
gyelmezetlen, rendetlen m un�
kával, a lustasággal, a tunya�
sággal szemben. M erjünk vég�
re vezetni, határozni, felelős�
séget vállalni! Legyünk igé�
nyesek önmagunk és mások 
m unkájával szemben! Vegyük 
észre, értékeljük és ism erjük 
el erkölcsileg, anyagilag azo�
kat, akik többet és jobban dol�
goznak! Legyen értéke, becsü�
lete a szakm áját értő  és sze�
rető dolgozónak! Még akkor is, 
ha 1979- ben bérfejlesztési lehe�
tőségeink kisebbek lesznek, 
m int tavaly  voltak, hiszen 
nem egészen 6 százalékos bér -  
szintnövekedéssel számolunk.

Sok tennivaló van a köz�
vetlen, egyéni érdekvé�
delem terén is. Sok még 

az igazságtalan, v itatható dön�
tés a bérek és ju talm ak elosz�
tása során. Sokan sértik meg a 
kollektív szerződés rendelke�
zéseit. Nem ritka  a  törvény -  
sértés, a lelkiism eretlen ügyin�
tézés. Tarthatatlan, hogy fon�
tos határozatokat nem hajta �
nak végre, hogy nem valósul�
nak meg m aradéktalanul a 
szociálpolitikai tervek. Hogyan 
történhet meg, hogy gazdasági 
vezetőknek, szakszervezeti 
tisztségviselőknek nem  fáj, 
hogy sok dolgozótársuk nem 
kapja meg az évi szabadságát, 
szabadnapjait, hogy sok fiatal 
nődolgozó azért nem tud m un�
kába állni, m ert nem tudja el�
helyezni gyermekét, hogy van�
nak kultúrálatlan , piszkos 
munkahelyek, amelyek lehet�
nének kellemesek, otthonosak 
is. Bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a dolgozók egyre érzéke�
nyebbek lesznek az ilyen és 
hasonló visszásságokra. Ez az 
élet, a  fejlődés természetes 
rendje és velejárója. Ezért kell 
minden rendelkezésre álló 
anyagi eszközt, béreket, kere�
seteket és béren kívüli ju tta tá �
sokat tisztességesen, igazságo�
san elosztani. Az anyagi és er�
kölcsi elismerésnek ne legye�
nek látszatelem ei! Ne különül�
jön el a jól dolgozó és a jól 
kereső fogalma, m ert ennek 
súlyos erkölcsi következmé�
nyei vannak. Az igazságtalan�
ságok nyilvánvalóan rontják a 
m unkahelyi légkört, pedig a jó 
közérzetre igazán nagy szüksé�
günk van.

A z eredményes m unkának 
mindig és m indenütt sok 
tárgyi és személyi felté�

tele van. Ezért nem elég egy�
szerűen boldog új évet, m un�
kasikereket, erőt és' egészséget 
kívánni egymásnak. Ügy kell 
dolgoznunk, hogy a szerveze-  
teinaben rejlő erő, a szakszer�
vezeti jogok és hatáskörök he�
lyes alkalmazása, m unkánk és 
m agatartásunk, m inden erőnk 
és tehetségünk egyértelműen 
és következetesen segítse elő 
postás dolgozótársaink m unka�
helyi, egyéni, emberi gondjai�
nak kedvező megoldását, egész 
életük gazdagabbá tételét.

Besenyei Miklós 
főtitkár



Szót érteni mindenkivel...
Beszélgetés Besenyei Miklós főtitkárral 

szakszervezetünk nemzetközi kapcsolatairól
A szakszervezetek természe�

téből, lényegéből következik, 
hogy sohasem voltak csak 
nemzetiek, elszigeteltek, m ár 
bölcsőjüknél k ialakult nemzet�
közi tevékenységük. Ahogyan 
gazdasági téren megszülettek a 
nemzetközi egyesülések,
ugyanúgy a szakszervezeti 
mozgalomban is létrejöttek 
nemzetközi központok.

A Postások Szakszervezete 
fiatal, alig több, m int harm inc�
éves, de nemzetközi kapcsola�
ta i széles körűek, folyamato�
san fejlődnek. Besenyei Miklós 
fő titkárt a rra  kértük, m utassa 
be a szakszervezet nemzetközi 
tevékenységét, e m unka fő jel�
lemzőit, tartalm i gazdagodását.

— Mi is, m int m inden szak�
mai szakszervezet, a SZOT és 
a  Szakszervezeti Világszövet�
ség határozatainak, állásfogla�
lásainak szellemében végezzük 
nemzetközi tevékenységünket. 
Az egésznek része vagyunk, 
sa já t lehetőségeink keretein 
belül, kapcsolatainkat felhasz�
nálva igyekszünk segíteni a 
vezető testületek állásfoglalá�
sainak érvényesülését, néze�
teink másokkal való megis�
m ertetését. Természetesen 
nemcsak az SZVSZ tagjaival, 
hanem  olyan szakszervezetek�
kel is tartunk  kapcsolatot, me�
lyek a Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének, 
vagy a Munka Világszövetsé�
gének tagjai. Jelenleg 40 or�
szág 48 postás és távközlési 
szakszervezetének központjá�
val, 9 területi szervezettel és 6 
nemzetközi szervezettel van 
kapcsolatunk. Aktívan részt 
veszünk az SZVSZ nemzetközi 
szakmai szövetségén belül a 
postai és távközlési tagozat 
m unkájában. Itt a  közeljövő- , 
ben két fontos tém át vizsgál�
nak, elemeznek: A posta és 
távközlés területén foglalkoz�
ta to tt nők helyzete; A posta 
gépesítésének és technológiai 
változásainak hatása a m unka�
körülményekre. Mindkét té �
mát a Nemzetköm Munkaügyi 
H ivatal elé terjesztik.

— Az ilyen fórumok — és 
ez m inden kapcsolatunkra je l�
lemző — m ár túlnőnek a csak 
postásokat érintő kérdéseken, 
m ert a tanácskozások mindig 
lehetőséget biztosítanak arra  
is, hogy szót ejtsünk hazánk 
társadalm i átalakulásáról, a 
szocializmus fejlődéséről, 
munkamódszereinkről. Jó szol�
gálatot lehet tenni a béke vé�
delmének, a békés egymás 
m ellett élés segítésének, az 
egyetemes munkásérdekeknek. 
Arról is meggyőződhetünk, 
hogy sok olyan kérdés van, 
h e ly e k  kölcsönös érdeklődésre 
ta rtanak  számot, melyekben 
azonos, vagy m ajdnem  azonos 
véh^nényen vagyunk, s  me�
lyeknek megoldása — bárm i-  
lyerfc társadalm i rendszerben 
élünk — egyformán érdeke 
minden bérből és fizetésből élő 
dolgozónak. Nézeteink hangsú�
lyozása m ellett előnyben része�
sítjük  azt, ami összeköt, vagy 
közelebb hoz bennünket egy�
máshoz. De ez így természetes, 
hisz a  munkások képviselői 
vagyunk.

A nemzetközi tevékenység�
ben nem lehet általánosítani, a 
kapcsolatok, gondolom, külön�
bözőképpen alakulnak az egyes 
országokban működő szakszer�
vezetekkel.

— Természetesen a kapcso�
latok mélysége, tartalm a más 
a szocialista, a fejlett tőkés-  és 
a fejlődő országok szakszerve�
zeteivel. A dolgok term észeté�
ből fakad, hogv a legközvetle�
nebb, legbarátibb, s állandó 
az együttműködésünk a szo�
cialista országokkal. A legré�
gibb is. Nagyon gazdag tapasz�
talatanyagot cserélünk, s ösz-  
szehangoljuk m unkánkat a 
kétoldalú kapcsolatokban is, a 
nemzetközi tevékenységben is. 
Az utóbbi időben új módsze�
rek, lehetőségek keresése ke�
rü lt előtérbe. Nő az érdekvéd -  
delmi és a postai gazdálkodást 
segítő tevékenység hatékony�
sága. Eredményeink, céljaink, 
gondjaink kölcsönös megisme�
rése egyre nélkülözhetetle�
nebbé válik. A vezető szintű 
tanácskozások m ellett egyre 
gyakoribbak az egy- egy konk�
ré t tém a tanulm ányozására 
szervezett találkozók.

— A fejlett tőkésországok 
postás szakszervezeteivel az 
utobbi időben terjedtek ki, szi�
lárdultak  meg kapcsolataink, s

ezek főleg kétoldalúak. Ezzel 
egyidejűleg érdemibb, gazda�
gabb, határozottabb lett a kö�
zös munkánk. Túljutottunk 
azon az időszakom, hogy egy-  
egv kölcsönös látogatással 
megtiszteljük egymást. Sok 
olyan tájékoztatást, tapaszta�
latcserét, vi'tát tartottunk, 
amelyeken m indkét felet 
érintő, érdeklő kérdésekről 
esik szó. Nem véletlen például 
az ő érdeklődésük a mi gazda�
ságirányítási rendszerünk 
iránt. Ezen belül azt tanu lm á�
nyozzák, milyen a dolgozók, 
illetve az őket képviselő szak -  
szervezetek szerepe az irányí�
tási rendszerben, a gazdasági 
szervezetben, az elosztási rend�
szerben. Ők tulajdonképpen 
tanasztalata inkat jól fel tud �
ják használni törekvéseik ala�
kításában, hogy betekinthesse�
nek a posta egész gazdálkodá�
sába) ott képviselni tud ják  a 
dolgozók érdekeit. A skandi�
náv országokban például — 
kapcsolataink eredm ényeként 
— tö rtén t előrelépés ilyen kér�
désekben. Fejlődés általában 
ott tapasztalható, ahol a  szak-  
szervezetek nem csupán a 
szervezett dolgozók érdekei�
nek védelmével törődnek, h a�
nem a munkanélküli, tehá t a 
szakmákhoz nem kötődő töm e�
gek társadalm i helyzetét is sa�
já t ügyüknek tekintik, s 
átfogó m unkáspolitikát foly�
tatnak, a társadalm i átalaku�
lást tekin tik  céljuknak. A mi 
m unkánkban nagyon fontos, 
hogv mindegyikkei szót tu d �
junk érteni.

— Nemzetközi tevékenysé�
günkben jelentős helye van a 
fejlődő országokhoz fűződő 
kapcsolataink ápolásának, bő�
vítésének. B átorítjuk őket an -  
tiim perialista harcukban, é r�
dekvédelmi m unkájukban. Ta�
pasztalataink átadásával segít�
jük a szakszervezeti mozgalom 
kialakulását, szervezeti erősö�
dését. Tevékenységünkben a l�
kalmazkodunk partnerünkhöz. 
A közös tém ákat aszerint kell 
kiválasztani, hogy az adott or�
szágban milyenek a társadalm i 
körülmgpypk, milyen a  fejlett�
ségi szint a  postám. Ennek fi�
gyelembevételével kell felké�
szülni a találkozásokra. Az al�
kalmazkodást az is megkí�
vánja és befolyásolja, hogy az 
egyes szakszervezetekben íja -  
gvon sajátosak a problémák, a 
fejlődéssel együtt járó nehéz�
ségek foglalkoztatják őket. 
Képviselőik érdeklődnek a 
szervezeti felépítés, a jog-  és 
hatáskör, a postai szolgáltatá�
sok megszervezése, a postai 
szakoktatás, a  dolgozók szociá�
lis, egészségügyi ellátottsága 
iránt. Ezen felül a hatalom ért 
folytatott harc módszerei, az 
állami tulajdonba vétel, a me�
zőgazdaság kérdései is érdek�
lődésük középpontjában van�
nak. Tapasztalataink átadása 
m ellett segítséget adunk a 
szakemberképzésben, s időn�
ként — erőnkhöz mérten — 
anyagi tám ogatást is nyúj�
tunk.

Tudjuk - e mi is hasznosítani 
a külországokban szerzett ta �
pasztalatokat?

— Igen. Hisz a  posta m un�
kája — alapjában véve — az 
egész világon hasonló. A m un�
karendszer, az éjszakai 
munka, a munkakörülmények, 
a technikai ellátottság színvo�
nala, a nőik foglalkoztatásával 
együtt járó sajátos kérdések, a 
fizetési, előléptetési, szakokta�
tási rendszer, a m unkaszerve�
zés, a lakosság és a  posta kap�
csolata, új szolgáltatások be�
vezetése — szóval vég nélküli 
a sor, amiben hasznos tapasz�
talatokat gyűjthetünk, s azo�
kat sajátosságainknak megfe�
lelően hasznosíthatjuk. így 
alakult ki például a levélszek�
rényes kézbesítési rendszer — 
Skandináviában ism ertük meg 
—, s a külterületi levélszekré�
nyes rendszer is.

— Kapcsolataink a rra  is jók, 
hogy delegációink révén sok�
sok dolgozó bepillanthat a más 
viszonyok között dolgozó pos�
tások életébe, s  jobban tudják  
értékelni azt, am it mi m ár e l�
értünk, s jobban m éltányolják 
azt a  harcot is. amelyet dolgo�
zótársaik azért folytatnak, 
hogy őket is megillessék azok 
a jogok, juttatások, amelyek a 
mi szám unkra m ár olyan ter�
mészetesek és megszokottak.

Bánhidi Éva
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Módszertani ajánlás 
a mmkatervek

Az év első napjaiban a szak-  
szervezeti vezetők szám ára is�
mét a  m unkatervek összeállí�
tása jelenti az egyik legna�
gyobb feladatot. El kell dön�
teni, hogy az 1979. évben me�
lyek legyenek a főbb/ célok, 
hogyan határozzuk meg az 
azokból adódó feladatokat és a 
megvalósítás módszereit.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsának 1978. október 6- i 
ülése után a szakszervezeti 
mozgalom legfontosabb céljai 
és 1979. évi feladatai fő voná�
sokban im m ár ism ertek vala�
mennyi szakszervezeti tiszt�
ségviselő előtt. Most az a fel�
adat, hogv a  m unkatervek ké�
szítése alkalm ával mind az 
irányító szerveknél (iszt- knél), 
m ind pedig az alanszerveze-  
teknél a helyi adottságoknak 
megfelelően, pontosan m egha�
tározzák a tennivalókat.

A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Vezetősége 1978. 
december 21- én tárgyalta meg 
és fogadta el szakszervezeti 
vezetőtestületeink 1979. I. fél�
évi m unkaterveit, s ez m egje�
lent a  Postások Szakszervezete 
Elnökségi Tájékoztatója 1978. 
évi 8. számában.

Az 1979. évi feladatok meg�
határozásánál szakszervezeti 
szerveinknek abból kell k iin �
dulniuk, hogy az eddigieknél 
is határozottabban segítsék 
azokat az intézkedéseket, té r - ' 
melési folyamatokat, amelyek 
a népgazdasági — ezen belül a 
postai — célok megvalósítását, 
a term elés eredményességét 
szolgálják.

Szakszervezeti szerveinknek 
1979- ben különös figyelmet 
kell fordítaniuk a gazdasági 
építőmunka segítésére, a szol�
gáltatások minőségének javí�
tására, a szocialista m unkaver�
seny, a szocialista brigádmoz-  
galoim tartalm i fejlesztésére, a 
tervfeladatok és a vállalások 
összhangjának m egterem té�
sére.

Fontos feladatunknak ta r t �
juk a testületi mumfea színvo�
naléinak, az üzemi dem okrá�
ciának, a szakszervezeti élet 
belső dem okratizm usának to�
vábbfejlesztését, az idevonat�
kozó egységes értelmezését és 
a határozatok következetes 
végrehajtását. Tovább kell 
erősítenünk és fejlesztenünk az 
érdekvédelmet, m indenekelőtt 
az egyéni érdekvédelmet.

A postás dolgozók érdekkép�
viseletének és érdekvédelm é�
nek fokozott erősítése mellett 
azonban kiem elt figyelmet kell 
fordítani a postai szolgáltatá�
sokat igénybevevők érdekei�
nek védelm ére Ls. Szakszerve�
zeti szerveink törekedjenek 
arra, hogy a  tagság érdekeinek 
védelme ne szorítsa háttérbe 
a nagyközönség érdekeit. K et�
tős cél vezéreljen bennünket. 
Az egyik, hogy mindert lehető�
séget felhasználva javítsuk 
szolgáltatásainkat, alkalm az�
kodjunk a társadalm i igények�
hez.

A m ásik cél olyan szemlélet, 
munkahelyi légkör kialakítása, 
amelyben a szolgáltató felis�
meri, hogy ő van a dolgozó 
em berekért, és nem azok érte: 
m unkájával nem szívességet 
tesz, hanem kötelességét te lje�
síti, a társadalom  anyagi és e r�
kölcsi elismerését a  közössé�
gért végzett tisztességes m un�
kával érdem elheti ki. *

Amikor a fő irány m ár vilá�
gos, annak a meghatározása, 
rögzítése következik; m ikor és 
hogyan kell a mozgalomnak 
segítenie, kinek m it kell ten�
nie. Például: milyen keretek 
között, ki milyen alapállásból 
ism ertesse a terv előírásait. 
1979 január hónapban várható 
a postai nagyaktíva - értekezlet, 
ezt követően valamennyi pos�
taszerv aktívaértekezleten vi�
ta tja  meg a tervfeladatokat.

Jó lenne, ha a szakszervezeti 
tisztségviselők minél többen 
részt vennének e tanácskozá�
sok vitáiban, és konkrét javas�
latokkal segítenék elő a köz�
ponti, illetve a helyi tervfel�
adatok megvalósítását.

A jól kidolgozott m unkaterv 
nem elégedhet meg a testületi 
ülések és a napirendi pontok 
felsorolásával. Természetesen 
az utóbbira is szükség van, de 
csak a főbb feladatok és az 
alapszervezeti élet más fontos 
tartalm i és szervezeti elemei 
mellett. A napirend tárgyalása 
csak akkor lesz eredményes, 
ha a  legfontosabb célokat szol�
gálja, és m ár előre m eghatá�

rozzuk, hogy az egyes tém ákat 
m iért, milyen szándékkal tűz�
zük napirendre, azokkal mit 
akarunk elérni, előkészítésük�
höz m ikor fogunk hozzá, s 
azokért ki a felelős.

Termelést segítő feladatunk 
nem állhat meg a m unkaver�
seny formális szervezésénél, a 
felajánlások általános megfo�
galmazásánál. Ilyen vállaláso�
kat ne támogassanak a testüle -  
teink. Határozott, kézzelfog�
ható, bárm ikor ellenőrizhető 
és értékelhető vállalásokra 
van szükség. Célszerű azt is 
megtervezni, hogy a szakszer�
vezeti vezetőszervek hogyan, 
milyen módon kísérjék majd 
figyelemmel 'a  term elés, a terv -  
teljesítés alakulását.

Időben el kell határozni, 
hogy m ikorra kell előkészíteni 
a bizalm iak testületi és az szb 
együttes ülését. Meg kell hatá�
rozni az előterjesztések jelle�
gét és várható  terjedelm ét. 
Ügyeljünk arra, hogy e for�
m ák elé közérthető, kellő idő�
ben közreadott, világos szak�
mai előterjesztések kerüljenek 
és minden esetben legyen o tt az 
előterjesztés m ellett a szak-  
szervezeti vezetőtestületi, vagy 
munkabizottsági állásfoglalás 
tervezete is.

A képviseleti fórumok előtt 
a bizalm iaknak (bizailmikül-  
dötteknek) és a szocialista b ri�
gádvezetőknek biztosítsunk 
időt és nyújtsunk segítséget a 
szakszervezeti csoportokkal, 
brigádokkal való előzetes ta �
nácskozásokhoz, m ajd u tána a 
döntések ismertetéséhez, csak 
így lesz igazán értelm ük a tes�
tületi üléseknek, és így tudjuk 
m ár a  tervezéskor elejét venni 
a vég nélküli értékeléseknek 
az általános, nem sokat mondó 
határozatoknak és állásfogla�
lásoknak.

Rabi János

J u h á s z  I s t v á n t
1 9 2 2 - 1 9 7 8

December 24- én 56 éves ko�
rában a könyörtelen betegség 
szólította el közülünk Juhász 
Istvánt, a Postások Szakszer�
vezete Központi Vezetőségé�
nek tagját, a Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság nyíregyházi 
gócüzemének vezetőjét.
A nyíregyházi tem etőben több 
száz barátja, tisztelője vett bú�
csút tőle.

Az elektroműszerész m ester�
séget tanulta ki. 1943- ban ke�
rü lt a Nyíregyházi Erősítő Ál�
lomásra, amely élete végéig 
m unkahelye m aradt. 1950- ben 
nevezték ki a  gócüzem vezető�
jévé. F áradhatatlan  lelkese�
déssel dolgozott és képezte 
magát. Szakm aszeretetét bizo�
nyítja, hogy a Közlekedéstudo�
mányi Egyesületnek alapító 
tag ja volt.

A pártnak  1947 óta tagja. 
Közéleti tevékenysége azon�
ban m ár korábbi időre, 1945- re 
tekint vissza. Ekkor lett a Pos�
tások Szakszervezetének tagja.

M unkatársainak gondja, 
baja, érdekeik védelme mindig 
fontos volt számára. 1963 óta 
tagja a Postások Szakszerve�
zete legrangosabb testületé�
nek, a központi vezetőségnek. 
A szeptember 21- i tanácskozás 
— még mi sem tudtuk, hogy 
Juhász Istvánnak az utolsó 
lesz — vitájában részt vett.

Ma is fülünkbe csengenek 
szavai. Fáradhatatlanul osto�
rozta a h ibákat és kért segítsé�
get a megoldás érdekében.

Szakmai m unkáját, tá rsa�
dalmi tevékenységét m unka�
társai, vezetői nagynabecsül-  
ték, elismerték. Megkapta a 
Munka Érdem rend bronz fo�
kozatát. A Szakszervezeti 
M unkáért arany fokozat, a 
Posta és Közlekedés k ivá ló ' 
dolgozója, és más kitüntetések 
tulajdonosa volt.

M unkássága . példa szá�
m unkra. Emlékét megőrizzük.

A Tanácsköztársaság eseményei rézkarcokon
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. év�

fordulója alkalmából a Képcsarnok Vállalat neves m ű�
vészek közreműködésével rézkarcsorozatot bocsát ki. A 
sorozat a Tanácsköztársaság jelentős eseményeit áb rá�
zolja.

A 12 nagym éretű képből álló sorozat ára 3500 Ft. 
Megrendelhető a Képcsarnok V állalat közületi osztá�
lyán. (Cím: Budapest, V V ö rö s m a r ty  tér 1., 1051).

Bemutatjuk a központi vezetőség
új tagjait

A Postások Szakszervezete 
elnöksége javaslatára decem�
berben a központi vezetőségbe 
két fiatalt kooptáltak: Katona 
Istvánt, a Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság Szakszervezeti 
Tanácsának titk á rá t és Kánya 
Gyulát, a szakszervezeti köz�
pont Szervezési és Káderosztá�
lyának új vezetőjét.

Amikor felkerestem Katona 
Istvánt, éppen párttagsági fel�
vételi kérelm ét töltö tte ki. Áp�
rilis 5- én lesz harmincéves. Ti�
zenhat éve tagja a KISZ- nek. 
A középiskolában kapcsolódott 
be az ifjúsági mozgalomba. 
A Posta Oktatási Központban 
a szakszervezeti bizottság ifjú �
sági felelőse volt és KISZ - fel-  
adatként ellátta a  POK lap já�
nak szerkesztését. Hathónapos 
K ISZ - titkárképzőt végzett. 
A BUVIG- ban m int KISZ - ve -  
zetőségi tag, m ajd a  KISZ - bi-  
zottság tagjaként dolgozott.

— Hogyan emlékezik?

— Egyik diáktársam  javas�
la tára  jelentkeztem  Balassa�
gyarmaton a postán m unkára. 
Táviratkézbesítőként kezdtem. 
Később helyi és in ter távbe�
szélő - kezelő lettem, m ajd já ra �
tos, csomagraktáros. Segéd�
tiszti tanfolyam ot végeztem, s 
1969- től 1972 szeptemberéig
Pest megyében állandó helyet�
tes voltam. Ekkor megkezdtem 
tanulm ányaim at a  felsőfokú 
postaforgalmi tanfolyamon és 
ennek elvégzése után 1974- ben 
visszakerültem  Balassagyar�
m atra hivatali biztosnak, majd 
az igazgatási törzsben dolgoz�
tam, m int belső ellenőr. Ezután 
a jogi osztály vizsgáló biztosa 
lettem, ezt a tisztséget láttam  
el 1977 szeptemberéig. Októ�
berben kerültem  az iszt- be 
m int közgazdasági felelős. 
1978 júliusában m egválasztot�
tak a szakszervezeti tanács 
titkárává.

— Ehhez a dátumhoz még 
két esemény fűződik: a Közle�
kedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolán államvizsgáztam, és 
megszületett kisfiúnk. (Katona 
István két éve nős, mint 
mondta, a postának köszön�
heti, hogy feleségét megis�
merte, ő is postás volt.)

— Nehéz volt az Indulás?

— Sütő Istvántól vettem át 
a titkári tisztséget. Három év�
tizedes tapasztalata volt a moz�
galmi munkában. Sokat kö�
szönhetek Sütő eilvtársnak, aki 
á tad ta tapasztalatait, segített 
feladatom megismerésében. 
Sok feladat v á r  megoldásra. 
A félévi m unka mérlegét meg�
vonva elmondhatom, hogy a 
szakmai vezetéssel jó az 
együttműködés, korrekt a kap�
csolat. Ennek lényege, hogy az 
iszt által felvetett minden kér�
désre azonnali, gyors intézke�
dés történik. Ezt bizonyítják 
visszatérő ellenőrzéseink. Ez a 
jó  Kapcsolat egyik biztosítéka 
a további eredményes m unká�
nak.

— Mit jelent önnek  a köz�
ponti vezetőségi tagság?

— Megtisztelő feladatot. 
Részt vehetek a postás dolgo�
zókat érintő kérdések megvi�
tatásában. Képviselhetem a 
BUVIG dolgozóinak érdekeit. 
Sok új inform ációt kapok, 
melyek jelentősen megkönnyí�
tik  munkámat.

A Budapest 78 mozgóposta�
főnökség az elm últ évtizedek�
ben sok kádert nevelt magá�
nak és adott a postának. E kol�
lektíva sa já t nevelésű fia K á�
nya G>ula is, ak it december 
21- én bíztak meg a Postások 
Szakszervezete Szervezési és 
K áderosztályának vezetésével 
és kooptáltak a központi veze�
tőségbe. E dátumhoz fűződik 
még egy jelentős esemény, pos�
tai m unkásságának két évtize�
des jubileuma. (15 évesen sze�
gődött a postához!)

— Pécs 2 postahivatalban 
kezdtem m int „m indenes”. 
Voltam csomagrakodó, já ra t�
kísérő, m ajd egy év m úlva fel�
kerültem  Budapestre. Ezt a 
mozgópostásoknak köszönhe�
tem, akik rábeszéltek, hogy 
mozgópostás legyek. Nem bán�
tam  meg. Lelkes, nagyszerű 
kollektívába kerültem. SegiV 
tették politikai és szakmai fej�
lődésemet. Segítségükkel meg�
ismertem, megszerettem ezt a

szakágat — emlékezik Kánya 
Gyula. — Tíz évig utaztam  
m int mozgópostás. Később 
szolgálatvezetővé, m ajd osz�
tályvezető - helyettessé, osztály -  
vezetővé neveztek ki. Több 
m int egy évtizeden á t a 
m unka m ellett tanultam .

Kánya Gyula 1975- ig dolgo�
zott a 78- as mozgóposta - hiva�
talban. Időközben elvégezte a 
Postaforgalm i Technikumot, a 
m arxista középiskolát, a m ar�
xista egyetemet, a  felsőfokú 
postaforgalmi tanfolyamot. 
1975 szeptemberétől az 
MSZMP Politikai Főiskoláján 
tanult, 1978 júliusában sikeres 
állam vizsgát tett. Ekkor került 
a Postások Szakszervezetébe 
m int a Szervezési-  és K áder�
osztály politikai főm unkatársa. 
Régi mozgalmi munkás. 
A KISZ indította el az ifjúsági 
mozgalomba. A 78- as h ivatal�
ban a KISZ szervezőtitkára, a 
szakszervezetben bizalmi, ta �
nácstag és proDagandista volt. 
1968- ban vették fel a  pártba: 
m int vezetőségi tag hosszú 
éveken át dolgozott.

— Nagy meglepetés és meg�
tiszteltetés számomra, hogy 35 
évesen ilyen fontos, kettős po�
litikai megbízatást kaptam. 
Szeretem .az em bereket és min�
dent elkövetek azért, hogy sze�
mélyes tapasztalatokat gyűjt�
sék, megismerjem a postás 
dolgozók eredményes m unká�
ját, s azokat a gondokat, am e-  
lvek még rendezésre várnak. 
Minden alkalm at megragadok 
arra, hogy gyakran találkoz -  
hassam a postás dolgozókkal. 
Ezek a  találkozások segítséget 
nyújtanak  mind az osztály ve�
zetéséhez, mind pedig a köz�
ponti vezetőségi tagság ered�
ményes ellátásához. A posta 
szolgáltató üzem, ezért nekünk 
kettős feladatunk van: képvi�
selni a postás dolgozók érde�
keit és a nagyközönséget. Cé�
lunk: a központi vezetőségi 
ülések határozatai olyanok le�
gyenek, hogy azokban javasla�
ta ik ra ism erjenek a dolgozók 
és egységesein értelmezzék, va�
lam int segítsék azok céltuda�
tos végrehajtását — mondta 
Kánya Gyula.

Bokros Erzsébet



Helyszíni nyilatkozat

A magánautósak gyorsan hozzájutnak 
a kártérítéshez

Kedvező vélemény a műszakpótlékról

Köztudomású, hogy az au�
tósoknak, motorosoknak mi�
lyen nagy gondot okozott az, 
ha például egy fuvarozó vál�
la lat gépjárművével ütköztek, 
és; mondjuk, vétlenek voltak 

baleset előidézésében. 
Ilyenkor rendszerint nagyon 
elhúzódott a kárrendezés.

— Történt - e mostanában 
változás ezen a téren? — E r�
ről nyilatkozott az Állami 
Biztosító igazgatója.

— A közelmúltban sokat 
javult a helyzet — kezdte a 
tájékoztatást az igazgatóság 
vezetője —, egyre több vál�
lalat, intézmény tette lehető�
vé a  gépjárművezetőknek azt, 
hogy utólagos felelősségre 
vonás nélkül, kisebb károk 
esetén, a helyszínen nyilat�
kozzanak a felelősség kérdésé, 
ről. Az Állami Biztosító, a 
közelmúltban például a leg�
nagyobb autóparkkal rendel�
kező fuvarozóval, a VOLÁN 
Tröszttel kötött megállapodásit 
a  felelősségbiztosítás gya�

Az 1978. év  végén az elő�
ző éveknél jelentősen na�
gyobb összegű ju talm at fizet�
tek  ki a  postás dolgozóknak. 
A jutalom nak m inden dolgo�
zó örült, hiszen az mindig 
kellemes, különösen év vé�
gén, az ajándékozások idő�
szakában. Jogosan vetették 
fel ugyanakkor többen — a  
Központi Vezetőség legutóbbi 
ülésén is —, hogy m iért kell 
ilyen összegű ju ta lm at fi�
zetni? Nem le tt volna - e he�
lyesebb az alapbérek növelé�
sére és így az új bértételek 
alsó határainak elérésére 
fordítani ezt iaz összeget? Jo �
gosnak ítéljük meg ezeket a  
felvetéseket.

Szakszervezetünk állásfog�
lalása és törekvése az, hogy 
elsősorban az alapbéreket 
kell növelni. Az év végi ke�
re t felosztásánál is ezt sze�
re ttük  völna elsősorban meg�
valósítani. Tekintettel azon�
ban  arra, hogy a  kiosztott 
összeget csaknem teljes égé - ' 
szében az 1979. évi bérpoliti�
kai irányelveknek megfele�
lően kell felhasználni, egyet 
kellett érteni az egyszeri ju �
talmazással, csak ez a forma 
látszott célszerűnek.

A rendkívüli
feladatok
elismerése

Az év végi jutalm azással 
mód nyílt egyrészt a rendikí�
vüli feladatok ellátásában 
részt vevők m unkájának 
elismerésére, m ásrészt egyes 
rétegek — különösen az a la�
csony fizetésűek — jövedel�
m ének növelésére.

A jutalm azási keretnek a  
postaszervek közötti szétosz�
tására  a szakvezetés szak -  
szervezetünkkel egyetértés�
ben irányelveket dolgozott ki. 
A postaszintű bértöm eg kb. 
1 százalékának megfelelő 
összeget a postaszervek I— 
III. negyedévi teljes m unka�
idős létszám ának arányában 
osztotta fel. Az így kiszám í�
to tt egy főre jutó összeget 
tehá t valamennyi postaszerv 
megkapta, létszámarányosan. 
Az összeg fennm aradó részét 
a  kiem elt tevékenységi körök 
dolgozói kapták, többletként. 
A kiem elt m unkakörök az 
alábbiak voltak:

— távközlési berendezése�
ket karbantartó  műszerészek,

— forgalmi nem fizikai 
dolgozók a postahivatali vég�
rehajtószolgálatban

— a szállítási rendszer 
változásában részt vevő for�
galmi fizikai dolgozók,

— a rendszeresen hírlapot 
is kézbesítő egyesített kézbe�
sítők.

Az egységes végrehajtás 
biztosítása végett külön ér -

korlati végrehajtására vonat�
kozó kérdésekben.

— Ez a szerződés azt je �
lenti, hogy a jövőben gyor�
sabban ju t a kártérítés össze�
géhez a vállalati gépkocsival 
ütköző „maszek” autós?

Pontosan erről van szó. 
Ugyanis, ha a vállalat gép�
kocsivezetője által okozott 
k ár nem haladja meg a 15 
ezer forintot, és személyi sé�
rülés sem történt, akkor a 
biztosítónak ahhoz, hogy 
rendezhesse a kárt, nem kell 
bevárnia a vállalat értesíté�
sét. Az ÁB és a VOLÁN 
Tröszt szerződése ugyanis ki�
mondja, hogy ilyen esetek�
ben a  vállalatnak külön nem 
kell jeleznie a karambolt. 
Elég, ha a gépkocsivezető az 
e rre  az alkalom ra rendszere�
sített „helyszíni nyilatko -  
za t”- ot pontosan kitölti. Ezt 
mi kárbejelentőként elfogad�
juk. A VOLÁN Tröszttel kö�
tö tt megállapodásunk egyéb�
ként 1979. január elsejével 
lépett életbe.

tekezlet keretében hívtuk fel 
a  gazdasági igazgatóhelyet�
tesek és a  szakszervezeti t i t �
károk figyelmét az irányel�
vek fegyelmezett végrehajtá�
sára, az üzemi demokrácia 
által biztosított jogok m ara�
déktalan érvényesítésére. En�
nek ellenére többen figyel�
m en kívül hagyták az utasí�
tásban fog laltakat

Hibák
a végrehajtásban

Egyes terü leteket indoko�
la tlan  m értékben előnybe ré �
szesítettek, a  központilag 
m eghatározott, kiem elt mun�
kakörökben nem  biztosítot�
ták  az előírt átlagot.

Sajnálatos módon több 
szakszervezeti szerv sem 
m indenhol segítette elő a 
központi döntés érvényesü�
lé sé t illetve egyetértett a 
szakvezetők helytelen javas�
lataival. Olyan eset is elő�
fordult, hogy a  szakszerve�
zeti titkár egy személyiben 
döntött a  postaszerv ju ta l�
mazási keretének felosztásá�
ról. Nem kérte  ki a  testület 
véleményét, m egsértve ezzel 
a szakszervezeti demokrácia 
követelményeit.

Több helyen figyelmen k í�
vül hagyták az irányelvek�
ben minim um ként, illetve 
m axim um ként m egállapított 
jutalm azási határokat. Egyes 
helyeken nehezítette az szb-  
tagok érdem i részvételét az 
is, hogy . a postaszervi ju ta �
lom  felosztásáról nem ké�
szült írásos előterjesztés.

A tapasztalatokat összefog�
la lva  m egállapíthatjuk, hogy 
nagyobb fegyelmre van  
szükség. Nem elég a  közösen 
kialakított elveket megsza�
vazni, hanem  azokat követ�
kezetesen végre is kell ha j�
tani. Ez követelm ény volt 
eddig is, de a jövőben még 
inkább az lesz.

Szigorúbb

fegyelm et!
Társadalm unk nagy jelen�

tőséget tulajdonít az üzemi 
dem okrácia fejlesztésének, 
erősítésének. Olyan eszköz�
nek tekintjük  azt, amely 
elősegíti a dolgozók és a  ve�
zetők szocialista viszonyá�
nak, m agatartásuknak for�
málódását. Hogy a dolgozók 
a  jövőben m indjobban ré�
szesei legyenek a vállalati 
célok meghatározásának, 
szakszervezeti szerveink te �
hetnek a legtöbbet. Nekik 
kell elsősorban példát m u�
tatniuk. Az év végi ju ta �
lom elosztásánál ez nem tö r�
tén t meg mindenhol.

Fejes Istvánná

A több műszakos m unka�
rendben foglalkoztatott pos�
tá s  dolgozók régóta jogosan 
hangoztatott igénye, hogy 
anyagiakban ism erjék el az 
ezzel járó  és vitathatatlanul 
meglevő hátrányokat. Az é r�
dekelt területek vezetői 
ugyancsak ezt tették, hiszen 
egyre több gondot okozott 
nekik a szükséges* m unkaerő 
biztosítása A megfelelő 
anyagi elismerés hiányában 
sem az idősebbek, sem a fia�
talok nem szívesen vállal -  
Ikoztaik a  több műszakos vtagy 
folytonos szolgálatú m unka�
körök betöltésiére. A több 
m űszakban dolgozók létszá�
m a sok helyen csökkent, s  ez 
veszélyeztette a  postai fel�
adatok zökkenőmentes el�
végzését. Ezeket a  nehézsé�
geket a népgazdaság m ás te�
rületein is hasonló módon 
jellemezték. A szakszerveze�
teik szintén ezt az álláspon�
to t képviselték és szorgal�
m azták a műszakpótlék na�
pirendre tűzését, rendezését.

Két ütemben
A műszakpótlékot, am int 

az ismeretes, ké t ütem ben 
vezették be. A M iniszterta�
nács határozatára először az 
iparban, az élelm iszer- kiske�
reskedelem ben és a  vendég�
látásban vezették be 1977. 
július 1- től. Ez az intézkedés 
a postán csak egy szűk ré te �
get érin tett, s  bizony, továb�
bi feszültséget okozott. Mind 
a  műszaki, m ind a  forgalmi 
végrehajfószoigálatban dol�
gozók türelm etlenül kérdez�
gették, hogy rájuk  m ikor te r�
jesztik ki az intézkedést. Egy 
évvel később ennek is eljö tt 
az >deje: 1978. július l- >től a 
népgazdaság egyéb te rü le�
tein, így a postai végrehajtó -  
szolgálat valam ennyi fizikai 
és nem fizikai dolgozójának 
is fizetni kell a  m űszakpót�
lékot, ha több műszakos 
vagy folyamatos m unkarend�
ben dolgoznak. Ezzel az in�
tézkedéssel az érdekeltek jo�
gos igénye és várakozása tel�
jesült.

A bevezetést megelőzően a 
posta szakemberei több  hó�
napi gondos felmérő és fel�
készítő m unkát végezték 
együttműködve szakszerveze�
tünkkel. E m unkához ugyan�
akkor érdem i segítséget 
nyújto tt a  Közlekedés-  és 
Postaügyi Minisztérium, a 
Munkaügyi M inisztérium és 
a  Szakszervezetek Országos 
Tanácsa is. Ennek eredm é�
nye, hogy a  végrehajtószol�
gálatban a  nem  fizikai dol�
gozók is részesülnek műszak -  
pótlékban, am ennyiben több 
műszakos vagy folytonos 
szolgálatot teljesítenek. (A 
jogosultak körét és a  m ű�
szakpótlék fizetésének felté�
teleit egyébként annak ide�
jén a  Postás Dolgozóban 
részletesen ism ertettük.)

A végleges 
szabályozás  

előtt
A m űszakpótlék bevezetése 

óta fél év te lt el. Ennyi idő 
u tán  m ár helyénvaló, s  ta �
lán érdeklődésre is számot 
tart, ha a  tapasztalatokat 
megvizsgáljuk és összegez�
zük. A nnál is inkább így 
van ez, mivel a  bevezetéskor 
a  vezérigazgatóság szakszer�
vezetünkkel egyetértésben 
csak ideiglenes u tasítást 
adott ki; a  végleges szabá�
lyozást a  kollektív szerződés�
ben kell rögzíteni.

Az eltelt fél év a la tt hó�
napról hónapra figyelemmel 
kísértük a  műszakpótlék a la �
kulását, tapasztalatait. Rend�
szeresen véleményt cserél�
tünk m unkaügyi szakembe�
rekkel, szakszervezeti tiszt�
ségviselőkkel és helyszíni lá �
togatásaink során a  hivata�
lok, üzemek vezetőivel és 
dolgozóival. Az igazgatósági 
szakszervezeti tanácsok több 
sége (például Debrecen, Mis�
kolc, HTI, TIG stb.) is napi�
rendre tűzte és értékelte a 
műszakpótlék bevezetésének 
tapasztalatait.

A gyakorlati lebonyolítás�
sal összefüggő kérdéseket, 
felvetéseket és javaslatokat 
a  vezérigazgatóság is össze�

gyűjtötte és szakszerveze�
tünkkel egyeztetve m egtette 
a  szükséges intézkedéseket. 
Például így született az a 
módosítás, hogy a  folytonos 
szolgálatért járó  pótlékot fi�
zetni kell a  ledolgozott órák 
után, függetlenül attól, 
mennyi a délutáni és éjsza�
kai m űszakban teljesített 
órák aránya. A folytonos 
m unkarend elbírálásánál 
azonban továbbra is feltétel 
a  Vasárnapi szolgálat.

A műszakpótlék bevezetése 
elő tt széles körű közvéle�
m ény - kutatás folyt, hogy azt 
százalékos m értékben a  
törzsbér alapján  vagy ta rifá�
ban (foriint/ára) állapítsák - e 
meg. Szakszervezetünk
elnökségi ülése és a  m i-  
niszterhelyettesi értekezlet 
u tán  m ég újabb közvéle -  
m énykutatás következett. 
Ennek során elenyésző volt 
azoknak a  száma, ak ik  nem  
a  tarifa  m ellett foglaltak á l�
lást. A gyakorlat és az eltelt 
idő e rre  is egyértelm ű vá�
laszt adott. Az érdekeltek 
kifejezték, hogy elégedettek 
a  tarifarendszerrel. Ezt iga�
zolja az is, hogy a  m űszak -  
pótlék bevezetése óta egyet�
len  panasz sem  érkezett a 
dolgozóktól. Igazolódott az 
is, hogy a  többség szám ára 
ez a  megoldás a  kedvezőbb, 
különösen az alacsony jöve�
delm űeknél és csak egészen 
szűk réteg az, am elynek nem 
ez az előnyösebb. Az sem 
lényegtelen, hogy a  beveze�
te tt rendszer egyszerűbb, 
érthetőbb és sokkal kevesebb 
adm inisztrációval jár.

A kedvezőtlen  
beosztás m iatt

A műszakpótlék egyik, s 
legfőbb rendeltetése, hogy az 
általánostól eltérő m unka�
rendben dolgozóknál anyagi�
lag is elism erje és kifejezze 
a  kedvezőtlen munkabeosz�
tással járó  h á trányokat A 
tapasztalatok ezzel kapcsola�
tosan is igazolják, hogy a 
dolgozók körében kedvező 
visszhang alakult ki. Term é�
szetesen a  m űszakpótlék ösz-  
szege az egyes postaszervek�
nél is és a  dolgozóknál is 
havonta eltérő összegű, am i�
nek oka az, hogy az illető 
havonta nem ugyanannyi 
órát tö lt második, harm adik 
m űszakban vagy folyamatos 
m unkarendben.

A m űszakpótlék összege a 
két m űszakban dolgozóknál 
megközelíti a  300 fo rin to t a 
három  m űszakosoknál a 
600- at, m íg a  folytonos 
m unkarendben dolgozóknál 
eléri vagy m eghaladja az 
1000 forintot is, term észete�
sen csak abban az esetben, 
ha a  dolgozó a  teljes hóna�
pot ledolgozta.

A tapasztalatok az t is iga�
zolják, hogy a műszakpótlék 
önm agában is ha t a  m unka�
fegyelemre: jav ítja  azt. Amíg 
korábban jellemző volt, hogy 
a  dolgozók nem  szívesen 
vállalták  a több műszakos 
m u n k á t m a büntetésnek te �
kintik, ha ilyen m unkaterü�
letekről átirányítják  őket. A 
dolgozók teh á t jól érzékelik 
az ösztönzés nagyságát és azt 
megfelelőnek tartják .

Szóvá kell tenni, hogy ta �
lálkozni lehet olyan törek�
vésekkel; amelyek szerint az 
egy és több műszakos dolgo�
zóik között jövedelemkülönb�
séget meg akarják  szüntetni. 
M ár pedig a  m űszakpótlék�
k a l k ia lakult jövedelemkü�
lönbséget a több m űszakban 
dolgozok javára a  jövőben 
is fenn kell tartan i. Ezt a 
szakszervezeti szerveknek 
figyelemmel kell kísérniük, 
ahol pedig szükséges, fe lke li 
lépniük a helytelen gyakor�
la t ellen. A műszakpótlék 
rendeltetése fölötti őrködés a 
szakszervezeti szerveknek 
fontos feladatuk m arad.

Segit
a munkaerő- 

gazdálkodásban
A m űszakpótléknak célja 

az is, hogy kedvező hatást 
gyakoroljon a  postaszervek 
munkaerő - gazdálkodására és

hogy a létszám hiánnyal küz�
dő m unkakörökben jobban 
lehessen biztosítani az u tán�
pótlást. Ez a  cél m ár több 
helyen érezteti kedvező ha�
tását, m ivel akik korábban 
húzódoztak az éjszakai m un�
kától, most kérik  a  délutáni 
és éjszakai műszakban való 
foglalkoztatásukat.

A tapasztalatok során 
szólni kell a  végrehajtó szer�
vek m unkájáról is. Az elő�
készítés a  legtöbb helyen 
gondosan történt. Ism erte�
tést, tá jékoztatást ta rto ttak  
az érdekelteknek. Csak he�
lyeselni lehet azt is, hogy az 
üzemeknél, hivataloknál a l�
kalm azott m unkarendeket 
felülvizsgálták. A m unkarend 
és a  szolgálati beosztás a lap �
ján  megvizsgálták és újból 
m eghatároztak m inden m un�
kakörben a  munkaidő kezdé�
sét és befejezését.

A közlekedési balesetek 
megelőzése, a közlekedés 
biztonságosabbá tétele fon�
tos társadalm i és politikai 
érdek. Megvalósítása széles 
körű társadalm i összefogást 
tesz szükségessé. E gondola�
tok jegyében ta rto tta  meg a 
címben jelzett közlekedés-  
biztonsági ankétot a Szak -  
szervezetek Budapesti T aná�
csa és a Fővárosi Közleke�
désbiztonsági Tanács.

Javuló statisztika

Vitaindító előadásában 
dr. Szalai Rezső rendőr - a l�
ezredes, a Budapesti Rendőr 
Főkapitányság Közlekedés�
rendészetének vezetője, az 
FKBT ügyvezető elnöke el�
mondta, hogy hazánkban az 
elm últ években tovább erő�
södött és mély gyökereket 
eresztett az a hatalm as tá r �
sadalm i összefogás, amely a 
közúti balesetek, az em beri 
tragédiák megelőzését szol�
gálja. A rohamosan fejlődő 
motorizáció nem vonta m aga 
után  a balesetek számának 
arányos emelkedését. -  Sőt 
egyes m utatók a közlekedés-  
biztonság javulását bizo�
nyítják.

1978. első kilenc hónapjá�
ban a fővárosban 3606 sze�
mélyi sérüléses baleset tö r�
tént, 8,8 százalékkal keve�
sebb, m int az elm últ év azo�
nos időszakában. A balese�
tek kétharm adát a járm űve�
zetők, egyharm adát a gyalo�
gosok és az utasok okozták. 
A baleseti okok között első 
helyen áll az elsőbbségi jog 
meg nem adása, valam int a 
gyorshajtás, a gyalogosok ré�
széből pedig a tilos jelzésen 
való áthaladás, vigyázatlan�
ság, főleg az, hogy körülte�
kintés nélkül lépnek az ú t�
testre.

Jó együttműködés

Elismerően m éltatta a több 
m int másfél évtizedes m últ�
ra  visszatekintő sokoldalú, 
eredményes együttműködést 
a  Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa és a  Fővárosi Közle�
kedésbiztonsági Tanács között. 
1975- ben együttműködési 
megállapodást kötöttek az 
üzemi propaganda hatéko�
nyabbá, szervezettabbé téte�
lére. 1977- ben közös progra�
mot fogadtak el, amely alap�
ja  lett a főváros üzemeinél, 
intézményeinél, vállalatainál 
folyó propagandának. E 
program  m eghatározta a 
szakmaközi bizottságok és a 
kerületi közlekedésbiztonsági 
tanácsok együttműködését. A 
vállalatok önállóan rendez�
nek gyalogos-  és utasvetél�
kedőket. Egyre többen kap�
csolódnak be a „Vezess bal�
eset nélkül” versenymozga�
lomba.

Tapasztalataink szerint lé�
nyegében egy területen nem  
történ t kellő előrehaladás. 
Ez pedig az osztott szolgálat 
megszüntetése. E rre azért 
hívjuk fel a  figyelmet, m ert 
a  műszakpótlék rendszeresí�
tése ösztönzőleg kell, hogy 
hasson az osztott szolgálat 
m egszüntetésére is. E szol�
gálati rend megszüntetésé�
vel további dolgozók részé�
re lehet biztosítani a  m ű�
szakpótlékot, akik  jelenleg 
éppen azért nem részesülhet�
nek benne, m ert osztott szol�
gálati rendben dolgoznak.

A műszakpótlék bevezeté�
se összesen 16 ezer dolgozót 
érint, s ez a  postás dolgozók 
jelentős hányada. Szakszer�
vezetünk részéről örülünk 
annak, hogy a műszakpótlék 
bevezetése a dolgozók köré�
ben megfelel annak a vára�
kozásnak, am ely megelőzte.

Kovács József

Az SZBT munkavédelmi
osztálya és a BRFK közleke�
désrendészete idén közös 
vállalati ellenőrzéseket ta r �
tott. A tapasztalatok azt bi�
zonyítják, hogy m eghatáro�
zott időnként célszerű fel�
mérni, ellenőrizni a megál�
lapodásokban rögzített fel�
adatok végrehajtását, ennek 
eredményességét, m ert e 
m utatók birtokában ponto�
sabban meg lehet határozni 
a balesetek megelőzésére és 
a közlekedésbiztonság foko�
zására teendő intézkedése�
ket. Ezek végrehajtásában a 
szocialista brigádoknak
rendkívül jelentős szerepük 
van.

Társadalmi feladat

A vitaindítót körreferátu�
mok, m ajd hozzászólások kö�
vették. Pásztor György, a 
Közlekedési és Szállítási Dol�
gozók Szakszervezete Köz�
ponti Vezetőségének tagja 
elmondta, hogy a baleset�
megelőzésből mind nagyobb 
részt vállalnak a szakszerve�
zetek. Hatékonyabb együtt�
működés alakult ki a KSZ-  
DSZ hatáskörébe tartozó 
vállalatokkal. A szakszerve�
zeti bizottságok évek óta 
céltudatosan törekednek a 
m unkavédelm i felügyelők 
irányítása m ellett arra, hogy 
a m unkavédelm iőr - hálózat 
m indinkább vegye ki részét 
a megelőzésből. M egállapí�
totta, hogy a közlekedésbiz�
tonság fokozásának társadal�
m asítása terén még nagy, 
kihasználatlan tartalékokkal 
rendelkezünk. A megelőzés�
nek még nincs eléggé széles 
tömegbázisa. A „Fogjunk 
össze az udvarias közlekedés 
m egterem téséért” mozga�
lom célja: minél nagyobb tö�
meg mozgósítása a közleke�
dési erkölcs javítására. Fel�
hívással fordult a vállalatok�
hoz, hogy csatlakozzanak a 
mozgalomhoz.

Mindegyik hozzászóló 
m ondanivalójából a bizton�
ságosabb közlekedés megte�
rem téséért érzett felelősség 
csendült ki. A gondok fel�
vetése és az értékes javasla�
tok em elték a  tanácskozás 
színvonalát.

Segítsünk mi is!

Vundele György, az SZBT 
titkára összefoglalójában 
gyümölcsözőnek minősítette 
a tanácskozás m unkáját. A 
gyümölcs azonban csak ak�
kor érik meg, ha az ott 
m egtárgyalt és itt közölt 
gondolatok értelm ét vala�
mennyien átérezzük és m in�
dennapi m unkánk, pihené�
sünk, szórakozásunk során 
cselekvéseinket hozzájuk 
igazítjuk.

Sztéhló György
rendőrszázados

Az év végen szétosztott 
jutalom visszhangja, 

a végrehajtás tapasztalatai

Vezetők, utasok, gyalogosok

Vigyázzunk egymásra!
Tudósítás az SZBT és az FKBT 
közlekedésbiztonsági ankétjárói
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Egy bosszúság anatómiája
Adva van dr. J. Gy. buda�

pesti lakos, igen kurrens he�
lyen főorvos, felesége hason�
ló országos hatáskörű szerv�
nél titkárnő, fiúk tanul, de 
m ár külön lakásban lakik. 
És adva van dr. J. Gy. tele�
fonja, am elynek van ugyan 
forgalma, de az egyáltalán 
nem  egetverő — többet hív�
ják  az állomást, m int ahány�
szor tárcsáznak rajta. Hogy 
m iért? Dr. J. Gy. örül, ha oda-  
haza egyedül lehet, dehogy 

i k ívánja ő, hogy még ilyenkor 
’ Is emberekkel érintkezzék, 
■i A feleség délelőttől késő dél-  
* utánig ül a munkahelyén, 
| titkárnői telefonján öt vonal 
| közül is válogathat, otthonra 
! m ár vajm i kevés távbeszélni-  
valója akad. A fiút pedig már 
elintéztük azzal, hogy nem 
lakik otthon.

•' És elkövetkezett a  nyári 
szabadság ideje. Dr. J. Gy.- ék 
fölpakolták kocsijukba cók-  
mókjaikat, gondosan bezár�
ták  a lakást és elindultak vi�
lágot látni. Négy hétig voltak 
távol, pompás vidékeket já r�
tak  be, s  a  törvényes kerete�
ken belül valamicskét vásá�
roltak is, hiszen külföldről 
nem illik üres kézzel haza-  

, térni.
A szabadság után  eltelt 

í egy hónap, s igencsak csodál�
koztak, hogy a kikézbesített 
telefonszámla csillagászati 
összeget m utatott. Ez a  há�
romjegyű szám nem csak a 

. szokásos díjhoz — a százöt�
ven - kétszáz forinthoz — ha�
sonlítva volt magas, hanem 

J önmagában is, m ert több 
; mint hatszáz forintot te tt ki. 

H ihetetlenkedve m eredtek a 
fehér alapon kék festékkel

nyom tatott rubrikákban a 
fekete számjegyekre, el nem 
tud ták  képzelni, hogy a le�
zárt lakásban ki használhat�
ta  a  telefont. Még a fiúkra 
sem gyanakodhattak, m ert az 
az NDK- ban épp háromhó�
napos szakm ai gyakorlaton 
tartózkodott.

A férfi is dü�
höngött ugyan, de 
a rra  gondolt, bosz-  
szúságát nem ér�
demes rek la�
mációval tetéznie.
A feleség azonban 
ism ert egy kitűnő 
fiatalem bert, aki�
nek jó ismerősei 
vannak a postán: 
hozzá fordult ta �
nácsért. A kitűnő 
fiatalem ber föl�
tárcsázta a  b a rá �
tait, akik úgy vél�
ték, írásos bead�
ványban kell pa�
nasszal fordulni 
az illetékes posta�
szervhez, amely 
aztán az ügyet 
megvizsgálja, és 
az eredm énynek megfelelő 
választ fog adni.

Megtörtént. S nem te lt be�
le  egy hónap, a  postás meg�
hozta a választ is, amelynek 
lényege töm ören: „A számlá�
ló jól számlál, a  panasz jog�
talan.”

Aztán te lt - m últ az idő, el�
érkezett a november, s  a hó�
nap újabb meglepetéssel, 
ú jabb krőzusi összeget köve- ' 
telő számlával szolgált. S bár 
ezúttal nem volt olyan per�
döntőnek tetsző érv, hogy 
senki nem tartózkodott a kér�
déses időszakban a lakásban,

tehát nem is használhatta a 
telefont senki — mégis, a 
csaknem ezer forintos szám�
la kissé túlzásnak tűnt. De 
h á t a  rossz tapasztalatok b ir�
tokában osak legyintettek 
egyet: ha a fölös kiadások 
bosszantók is, szerencsére 
egy havi csaknem ezer forin�

tos telefonszámla nem veri a 
földhöz dr. J. GY- éket. Csak 
épp azon gondolkodtak el, 
m it tennének, m it tehetné�
nek, ha kispénzű nyugdíja�
sok volnának.

S a rra  is gondoltak, m eg�
lehet, a postának is igaza 
van, de nekik is. Mert elkép�
zelhető, hogy a számláló va�
lóban jól számlál, de nem 
jót. És ez óriási különbség.

ö k  gondoltak rá, mi u tá�
najártunk. Hogy mit tapasz�
taltunk, arról legközelebb be�
számolunk.

Gyulay Zoltán

|,  ̂ fÜj köntösben a közönség rendelkezésére
1978 decem ber 11- e nagy 

változást hozott Budapest 9 
postahivatal dolgozóinak éle�
tében. Csaknem négy hóna�
pig ta rtó  felújítási m unka 
u tán  atz építők átad ták  a hi�
va ta lt ism ét a  forgalomnak.

A  korábban m egszürkült 
falak és a  hideg, huzatos, 
rosszul m egvilágított felvé�
teli terem  m ost kiválóan 
megfelel az ügyfelek és a  
dolgozók igényének.

A hivatal vezetőnője, Len�
gyel Lószlóné elégedetten ve�
zet végig a  helyiségeiken. 
Hogy m ennyi m inden válto�
zott, azt magam is megálla�
píthatom , hiszen a  nevezetes 
postarablás óta néhányszor 
m egfordultam  a  hivatalban. 
K orábban egyetlen helyiség 
á llt rendelkezésükre az öl�
tözködés, evés és tisztálko�
dás céljára, m a m ár külön 
konyha, mosdó teszi ottho�
nossá a dolgozók m unkakö�
rülményeit.

— Kicsit hosszúra nyúlt a 
fe lújítás  — kockáztatok meg 
egy megjegyzést. — Mi tö r�
tén t addig a  száz fiókbérlő 
küldeményeivel?

— Azokat az átalakítás 
a la tt is m i dolgoztuk fel. Hi�
vatalunkban csupán a  felvé�

te l szünetelt, de a  fiókbér�
lőinknek érkezett és az álta�
luk  feladott küldem ényeket 
miniden na>p feldolgoztuk.

— Csökkentett létszámmal 
m űködtek, hol volt addig a 
többi dolgozó?

— Különböző hivatalokhoz 
voltak beosztva kisegítőnek, 
s  örömmel mondhatom, m in -  
,denki. visszajött. Ezt annak  
tudom  be, hogy hivatalunk�
ban jó a  légkör. Törzsgár�
dánk van. Dolgozóink közül 
csak öt a  szakképzetlen, de 
őket is rövidesen beiskoláz�
zuk.

Az év végi csúcsforgalom 
u tán  jártam  a  hivatalban.

A  XXII. olimpiai játékok 
postaszolgálatának előkészí�
tésével az úgynevezett Pos�
ta - O lim pia ’80 Szervezőbi�
zottságot bízták meg. A bi�
zottság m unkájáról Georgij 
Szmirnov, a moszkvai főpos�
ta igazgatója tájékoztatta a 
sajtó képviselőit.

— Jelenleg két postahiva�
tal épül: az Olimpiai Posta -

Egyszerű, hétköznapi kép fo�
gadott. A postafiókokba 
fürge kezek osztják be a 
küldeményeket. Kosarakban 
sorakoznak a beosztásra váró 
levelek, pedig m ár tíz óra 
volt. Lengyelné észreveszi 
kérdő pilarntásom, s meg�
jegyzi:

— A reggeli órákban két -  
három  órás késéssel jön meg 
a  já r a t  K apkodnunk kell, 
hogy az t a  húsz - harm inc 
zsák anyagot m inél előbb 
szét tudjuk osztani, s  m ind�
ezt úgy kell elvégeznünk, 
hogy ne m enjen a  minőség 
ro v ásá ra . . ,

— farkas —

hivatal a Vernadszki sugár�
úton és a Nemzetközi Posta -  
hivatal a Varsói sugárúton. 
Emellett új kezelőhelyeket 
nyitnak valamennyi olimpiai 
létesítményben és a szállodák�
ban is. A repülőtéri és pá�
lyaudvari postai kezelőhelye�
ket korszerűsítik. A mintegy 
500 moszkvai postahivatal 
többsége, különösen a szovjet 
főváros központjában, szin�
tén az olimpiai játékok szol�
gálatában áll majd.

— Az egyik legnagyobb 
postahivatalt az olimpiai fa�
luban létesítik, s itt a spor�
tolók a legkülönbözőbb szol�
gáltatásokat igénybe vehetik. 
Rendelkezésükre áll a tele�
fonszolgálat, gáptávíró stb.

— 43 bélyeg és 6 blokk ki�
adására készülünk, ezek több 
sorozatban jelennek meg, a 
különböző sportágak verse�
nyeit ábrázolják. Ez ideig 
m ár 24 bélyeg és 3 emlék�
blokk jelent meg csaknem 1 
millió példányban. Ugyanak�
kor m ár elkészült 14 művé�
szi kivitelezésű boríték és 2 
elsőnapi boríték.

— Az első bélyegsorozat 
(Olimpiai jelvények) még
1976. decemberében megje�
lent. Az olimpiai versenyszá�
mokat ábrázoló bélyegek kö�
zül 10 bélyeg és 1 blokk
1977-  ben került forgalomba.
1978-  ban a Vízisport és Vítor-  
lássport jelent meg. 1979- ben 
adja ki a posta a Sportgim�
nasztika és a Játékos spor�
tok sorozatot. Az utolsó bé�
lyegsorozatot a sportok ki�
rálynőjének, a könnyűatléti�
kának szentelik. Ez 1980- ban 
kerül forgalomba.

Sz. Grogorjev (APN)
H a ra s z ti  A lf r é d : T É P

A moszkvai olimpia postaszolgálata

Bemutatjuk a
Néphadsereg 

című lapot
Harmincéves a  „Néphad�

sereg”, a  Honvédelmi Mi�
nisztérium központi lapja. 
Cikkei, elemző írásai, színes 
riportjai nemcsak a katonai 
kiképzéssel, a katonafiata�
lok erőpróbáival foglalkoz�
nak, hanem fórumot bizto�
sítanak a  haza védelmével, 
az építőm unka és a haza 
védelmének összefüggésé�
vel, a  szocialista hazafiság -  
gal, a  honvédelmi nevelő�
m unkával kapcsolatos írá�
soknak is.

A párt-  és ifjúsági m un�
ka rovat bem utatja a  had�
seregben folyó pártpolitikai 
munkát, a párt - , a  KISZ- , 
valam int a  szakszervezeti 
szervek és szervezetek sok�
irányú tevékenységét.

A kiképzési és nevelési 
rovat írásaiban beszámol a 

harckiképzési feladatok vég�
rehajtásáról, a  korszerű ha�
ditechnikát kezelő katonák 
helytállásáról, és a néphad�
seregben folyó nevelőm un�
káról.

A kulturális és irodalmi 
rovat írásai tájékoztatják az 
érdeklődőt a hadseregben 
folyó közművelődésről, az 
egyre tartalm asabb klub�
életről és az am atőr művé�
szeti munkáról.

A humorrovat ízelítőt ad 
a testvéri hadseregek hu�
morából, a közölt rejtvény -  
pályázatok megfejtői' pedig 
igen értékes díjakat nyer�
hetnek.

A népszerű Postaláda ro�
vat rendszeresen válaszol az 
olvasóktól érkező levelekre 
és beszámol egy- egy közér�
dekű bejelentés kivizsgálá�
sa során szerzett tapasztala�
tokról is.

A lap utolsó oldalán 
rendszerint érdekes hadi-  
technikai tém ájú írásokat 
ta lál az olvasó.

A „Néphadsereg” megje�
lenik minden héten. Utcai 
árusítása megszűnt, így csak 
előfizetés ú tján  szerezhető 
be. Előfizethető a helyi h ír�
lapkézbesítő postahivatal�
nál vagy a  hírlapkézbesítő�
nél.

Az idén páratlan  év lévén 
— nem  a festői hangulatot 
árasztó vendégszerető Pé�
csett — hanem  a fővárosban, 
Budapesten rendezik meg 
február 12 és 17 között a m a�
gyar játékfilm ek XI. szemlé�
jét. A hagyományokhoz hí�
ven gazdág — és tegyük hoz�
zá változatos — program vár�
ja  a mozirajongókat. A fesz�
tivál központja a Lenin kör�
úti Vörös Csillag filmszínház 
lesz, amely 'egész napon át 
9- től 23 óráig ta r t  nyitva. I tt 
ta rtják  meg a 13 ősbemuta�
tót. A megnyitó díszelőadás 
Jancsó Miklósnak, Hernádi 
Gyula trilógiájának első da�
rabjából készült filmje, a 
M agyar rapszódia február 
12- én hétfőn 19 órakor lesz.

A továbbiakban: Oláh Gá�
bor, Lányi András. Ádám 
Ottó, Szinetár Miklós, Jelen 
András, Szomjas György, 
Sándor Pál, Szőnyi G. Sán�
dor, Jancsó Miklós, Bácskai 
Lauró István, Rózsa János, 
V itausztasz Zsalakiavicsusz 

(szovjet—csehszlovák—m a�
gyar koprodukcióban) egy-  
egy új alkotását láthatjuk. 
M ellettük műsoron szerepel 
az 1979- ben bem utatott 
BŰÉK (Szörény Rezső), az 
Á ram ütés (Bacsó Péter) és az 
Angi Vera (Gábor Pál), vala�
m int 1978- ban közönség elé 
került 7 m ásik produkció: 
Bán Róbert, Kardos Ferenc, 
Mészáros M árta, Sík Ferenc, 
Kovács András, Bácskai 
Lauró István, Ranódy László 
egy- egy filmje.

A Toldi Filmszínház — a 
Bajcsy - Zsilinszky úton — a 
dokum entáris irányzat ott�
hona február 13- án és 14- én. 
A Tanács - ban (a Szent Ist�
ván körúton) lényegében az 
ősbemutatók program ját is�
m étlik meg

Információs vetítések lesz�
nek a Toldi Filmszínházban 
február 15- én és 16- án a  Ba�
lázs Béla stúdió, illetve a 
Színház -  és Filmművészeti 
Főiskola növendékeinek kis-  
filmjeiből. Ugyancsak ilyen

jellegű program ja van az 
újonnan nyíló Horizont Film�
színháznak (a volt Híradó 
mozinak). Az ünnepi héten 
lesz látható egy- egy összeál�
lítás a Pannónia rajzíilm stú -  
dió, a Népszerű tudományos 
stúdió, a Dokum'entum stúdió 
legfrissebb alkotásaiból. A 
programot két új és hat m ár 
sugárzott tv - film  vetítése 
egészíti ki.

A Szikra mozi (Lenin kör�
út) kam araterm ében a nem�
régiben elhunyt Máriássy Fé�
lix életművéből rendeznek 
retrospektív vetítéssorozatot. 
A Tanács körúti Filmmú�
zeum is bekapcsolódik a 
szemle eseménysorozatába 
1932 és 1948 között öt film �
mel (Tavaszi zápor, Papucs�
hős, Földindulás, Emberek a 
havason, Ének a búzamezők�
ről).

Az ősbemutatókon részt 
vesznek az alkotók, a  szerep�
lők, és a vetítéssorozat alkal�
m at nyújt nemcsak a k riti�
kusoknak, szakembereknek, 
hanem a magyar film b ará�
tainak is arra, hogy felm ér�
jék: hogyan is áll ma film -  
művészetünk, előre léptünk - e 
az elm últ évekhez képest?

Ügy gondoljuk, a program 
ism eretében ki- ki m egtalálja 
m ajd azt a filmet, amely íz�
lésének, érdeklődésének leg�
inkább megEelel. S, ha m in�
denki nem is nézi meg a tel�
jes vetítéssorozatot, választ 
majd, m it nézzen meg. A Ma�
gyar rapszódiát, a Fogjuk 
meg és vigyétek - et, a Tíz év 
m úlvá - t, a Csillag a mág-  
lyán - t, Az erőd - öt, A kis Va-  
lentinó - t, a  Se szó, se tör -  
vány - t, a  Szabadíts meg a 
gonosztól- t, a  Kinek a törvé�
n y é i ,  az Allegro Barbaró - t, 
a  Mese habbal- t, A trom bi-  
tás - t, a  K entaúrok - at, A k i�
lencedik em elet- et (Gyar-  
m athy Lívia rövidfilmjeit), a 
Végkiárusítás - t, az Im ré - t?  
Esetleg más, eddig még álta�
la  nem láto tt korábbi filme�
ket vagy ki&filmeket.

Abel Péter
 ̂ *

Nagy idők tanúi emlékeznek

Jubileumok sora
Születésnapot ünnepelt ja �

nuár 2 - án Nagy Antal — a 
nyolcvanadikat. Néhány fe�
nyőág a vázában még a ka�
rácsony hangulatát is ott ta r�
to tta a családi ünnepen, a 
P rá ter utcai kedves kis ott�
honban. Sok m indent megélt 
Tóni bácsi, am íg — három 
évvel ezelőtt — ide költöztek, 
első összkomfortos laká�
sukba.

Bekötött bokájú lábát — a  
fotelben ülve — időnként a 
másikon pihentette, sok baj 
van vele, ma is kezelésen 
volt a Korvin Ottó kórház�
ban, háromszor já r  hetente. 
Régi seb, aimi nem gyógyult 
b e . . .

— Az első világháborúban 
szereztem, a piavei csatában. 
A bevetés utáni harm adik 
napon. — N adrágszárát fel�
húzva m utatja sötétre színe-  
ződött lábszárát.

Tizennyolc évesen kapta a 
behívóját Nagy Anti, a  bala -  
tonedericsi summás család 
hét gyermekének egyike. 
Hatheti gyors kiképzés után 
a 48- as gyalogezreddel Pil-  
senbe vitték őket. ahol a há�
ború ellen tiltakozó Skoda 
gyári munkások sakkbantar -  
tása volt a feladatuk. A ci�
pészinasból alig cseperedett 
em berke m it tud ta  még ak�
kor, mi a politika?!

— Pilsenben két hónapig 
voltunk, utána vezényeltek 
bennünket az olasz frontra. 
Nagyon rossz felszereléssel, a 
kosztunk is krim inális volt, 
abba is bele lehetett volna 
halni. Megnéztem egyszer, 
hogyan készül a levesünk. 
Egy kondér vizet felforral�
tak, megsózták és egy csajka 
kukoricalisztet tettek bele. 
Menetszázadunk csupa tizen�
nyolc évesből állt — főleg 
falusiakból —, m indent meg�
ettünk volna, állandóan éhe�

sek voltunk. A sebesülésem 
után olasz kórházba vittek, 
m ajd a kórlapom ra ráírták : 
HÚS. Megijedtem, nem tud�
tam, m it jelenthet. Aztán 
megmondták, valam i olyas�
mit, hogy H interland Unga�
rische Sitzen. Vagyis a há t�
országba irányítottak. A se�
besültszállító vonat végcélja 
Kassa volt, de én, am ikor a 
szülőfalum közelében meg�
állt a vonat, ottfeledkeztem. 
Keszthelyen jelentkeztem  a 
kórházban, Kenj’eres főor�
vosinak köszönhettem, hogy 
náluk m aradhattam .

Tavaly volt hatvan eszten�
deje annak, hogy ezek az 
események lezajlottak. Az el�
m últ éVben Tóni bácsi szíve�
sen ünnepelt jubileum okat is

köszöntött: ötvenedik évfor�
dulója volt házasságának és 
párttagságának is — mely al�
kalomból Lenin em lékpla�
kettet kapott. S harm incadik 
évfordulója volt a postához 
való tartozásának.

— Én m ár 1919- ben belép�
tem a pártba, de tagsági 
könyvemet eltüntette a zűr�
zavaros időszak, s akik ké�
sőbb igazolhatták volna, m ár 
nem éltek.

1919 jelentős állomás volt 
életében. Felnőtté vált. Nem 
akárm ilyenné. Amikor Ede-  
ricsre elérkezett a  Tanács-  
köztársaság győzelmének a 
híre. azonnal jelentkezett a 
vörös hadseregbe. De mivel 
a iába nem jö tt rendbe, azt
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Mostanában történt.;.
Fotó és valóság címmel a 

postás fotószakkör tagjainak 
az alkotásaiból k iállítást ren�
deztek Pécs 1 postahivatal 
felvételi csarnokában. Az 
őszönként! postás fotókiállí�
tásnak m ár több éves m últra 
tekintő hagyománya és a fel�
vételű teremben összeverbu�
válódott ügyfelekből pedig 
rendkívül hálás közönsége is 
vian. E rre a kiállításra, ame�
lyet a KMP megalakulásá�
nak a 60. évfordulója tiszte�
letére rendezett a  szakkör, 
négy megyéből 15 postás fo�
tós mintegy 120 alkotást kül�
dött be.

A szakavatott zsűri — tag�
ja i Lantos Miklós, fotómű�
vész, dr. Pintér Mihály, a  
Pécsi Postaigazgatóság m ű�
velődési bizottságának elnö�
ke és dr. Szász János, fotó�
művész, a zsűri elnöke —

igencsak nehéz feladatot ka�
pott: a  sok jó kép közül k i�
választani a legszínvonala�
sabbakat.

Az első díj odaítélésében a 
bíráló bizottság és a közön�
ség véleménye megegyezett. 
Ezt látszik igazolni a vendég�
könyv bejegyzésekben az I. 
díjas Palotás A ttiláné  neve, 
amely az elismerő és dicsérő 
szavak m ellett többször is ol�
vasható. — Mikor kezdett 
fényképezni? — kérdezem 
Palotás Attilánétól. — Tizen�
három  éves voltam, am ikor 
az első tudatos fotókompozí�
ciómat lencsevégre kaptam.

mondták, dolgozzon a  m un�
kástanács tagjaként.

— Én voltam a jegyzője. 
S am ikor Polák és K erék�
gyártó elvtárs Tapolcáról 
e ljö tt hozzánk pártot szer�
vezni, az elsők között léptem 
be, m ajd u tána m ár én is se�
gítettem  nekik. Sok haragost 
szereztünk az urak  és a mó�
dos parasztok között. Pedig a 
földeit csak elméletben oszto�
gattuk. De a fegyvereiket el�
szedtük. Azt m ondták: „Mit 
akarnak ezek a kódisok?” 
Sajnos a mi időszakunk csak 
133 napig tartott. Aztán jött 
a  bosszúállás. A Tanácsköz�
társaság bukását onnan tud�
tuk meg, hogy leszedték a 
párthelyiség ajtajáró l a vö-  
rös( lobogót, s helyére a címe�
res' nemzeti zászlót tették. 
Persze mi sem néztük ezt szó 
nélkül, éjszaka Jászvári (Ja�
nies) barátom m al — asztalos 

JÍOlt, 45 után rendőr — egy 
karó segítségével letekertük 
az akkor ellenforradalm áro�
kat jelkénező nemzeti lobo�
gót. Később ezt rótták fel 
bűnömül, de nem vallottam, 
m ert biztosan agyonvertek 
volna a keszthelyi laktanyá�
ban, ahol egy cellában őriz�
tek. Nagyon sok verést kap�
tunk. Szekeres főhadnagy 
volt a fő kínzónk, azt mond�
ta, bárm ikor agyonlőhet ben�
nünket. (Hihetetlen Tóni bá�
csi memóriája, a nevek úgv 
jönnek elő emlékezetéből, 
m intha néhány évvel ezelőtti 
eseményeket idézne.)

Év végén ugyan kienged�
ték  Nag’' A ntalt a fogdából, 
de rendőri felügyelet alatt 
tarto tták  — és nem sokáig 
örülhetett a szabadságnak. 
1920- ban behívták m unka -  
szolgálatra, Bábolnán, az ál�
lami gazdaságban dolgozott 
két évig, fizetség nélkül, csak 
kosztot kapott.

— Amikor elengedtek, azt 
gondoltam, nem „susztero -  
lom el” az életemet, falun 
csak foltozósuszterok kellet�
tek, én pedig szerettem  volna 
a szakm ában többet elérni. 
1922- ben kerültem  Pestre, 
első munkaadóm egy kis

A családunkban hagyománya 
volt ennek a  kedvtelésnek.

A kiállításon a Nő ’78 és 
a  Jazz című képeivel szere�
pel Palotás Attiláné. Mind�
két képben van valam i meg�
kapó, ami a szemlélődő te�
kintetét magához vonzza.

— Igen, éppen ez az, am i�
nek m inden képben meg kel�
lene lennie — folytatja a 
gondolatsort Palotásné. A 
műszaki felszereltség, a  kü�
lönböző objektívek, szűrők 
st.b. és a technikai tudás m el�
lett feltétlenül fontos a jó té �
m aválasztás és a helyes meg�
látás is.

A zsűritől második díjat 
kapott Plávits József Anya�
ság c. fotóműve. A kép meg�
lehetősen naturalisztikusan 
adja vissza a  tém át, a  vára�
kozás utolsó napjait.

— Egyáltalán nem vagyok 
híve — m ondja Plávits Jó�
zsef — olyan technikai m eg - ' 
oldásoknak, amelyek esetleg 
hamis illúziót keltenek a 
szemlélődőben. A fotózás 
sem m entes a különféle m ű�
vészeti irányzatoktól. Term é�
szetesen mi is kísérletezünk, 
keressük az újat, de a  tém a 
egységét nem bontjuk meg.

— Szakkörünkben — kap�
csolódik a beszélgetésünkbe 
Szendrő László, a pécsi pos�
tás fotószakkör vezetője — 
évi 40 forintos tagsági díj el�
lenében, minden érdeklődő 
és fotózni vágyó barátokra

m ester volt, az Illés utcában.’ 
Milyen a  véletlen! Most egy 
sarokkal odébb van a laká�
sunk, egy tizenhat emeletes 
foronyházban. Akkor az 
Örömvölgv utcában laktam, 
ágyrajáróként.

Nem tudtam  kihagyni a 
kérdést: Hozott- e valami örö�
m et az utca neve?

— Eleinte nem, m ert öt 
évig még rendőri felügyelet 
a la tt voltam. De itt ism er�
kedtem meg a feleségemmel, 
1928- ban házasodtunk össze. 
Azóta hű társam  mindenben, 
neki köszönhetem, ho^y á t�
vészeltem a sok nehézséget, a 
betegségeket, s hogy felne�
veltük két gyermekünket. Er�
zsébetre költöztünk, 35- ben 
hitelben vettünk egy szoba-  
konyhás házat, 40 százalékos 
kam atot fizettünk, 40- ben 
já r t le a törlesztés. Addig 
gyalog jártam  dolgozni a Vá�
ci utcába.

— A Bőriparosok Szak-  
szervezetével m indjárt ll)22-  
ben felvettem a kapcsolatot. 
Erzsébeten a szakcsoport ve�
zetőségi tag ja voltam, egé�
szen a felszabadulásig.

Második világháború. 43 
évesen megint bevonultat�
ták. Orosz front, ismét sebe�
sülés. Haza került. A felsza�
badító szovjet hadsereget a  
szülői házbain, Edericsen vár�
ta. Az elsők között kezdte el 
szervezni a kommunista párt -  
szervezetet. Az alakuló ülés 
elnöke volt.

— 1948 ismét emlékezetes 
állomása volt életemnek. 
Táviratot kaptam  Katona 
Antal posta - vezérigazgatótól, 
kérte fontos ügyben keres�
sem fel. A beszélgetés ered�
ménye az volt, hogy másnap 
m ár a  posta alkalm azottja�
ként kezdjek. Mintegy negy�
venen kerültünk akkor a 
postához. Kezdetben főfel�
ügyelő voltam, később posta -  
forgalmi igazgatóvá neveztek 
ki. Természetesen meg kel�
lett szerezni az alapvető szak. 
mai ismereteket, elvégeztem 
egy kétéves tanfolyamot. Elő�
ször én tanultam , később 
m ár én is tanítottam . A ve-

III. díj: „Be akarok menni”

lelhet. Éppen ezért m egra�
gadom most iaz alkalm at, és 
elmondom: várjuk  jelentke�
zésüket más postás fotószak�
köröknek is. Szeretnénk kap�
csolatba kerülni velük, úgy 
gondolom, hogy a tapasztala�
tok kölcsönös kicserélése 
mindenképpen hasznos lenne.

Szendrő László sa ját maga 
is „nagy fotós”, a mostani 
tárlaton egyiké a legterm é�
kenyebb kiállítóknak. Be 
akarok menni c. képe nem �
csak a III. helyezést biztosí�
to tta a szerzőnek, hanem a 
közönség osztatlan tetszését 
is kivívta.

Pers Lajos — szintén a 
postás fotókör lelkes tagja — 
Nappali pávaszem c. képe el�
nyerte a zsűri különdíját. 
A kiállítók közül oklevélben 
részesültek Biczó János és 
Juhász M ihály képei. Nagy 
technikai felkészültségről ta �
núskodik Gajcsi Erzsébet 
Munkásőrök és Marki Imre  
Tátrában c. fotóalkotása.

A kiállítás nyújto tta lá tn i�
való szép élm ényt ad a pos�
tá t igénybe vevő feléknek, s 
m int azt egyikük bejegyezte 
az emlékkönyvbe: a képek�
ben megőrzött pillanatok 
megszépítették a várakozás 
perceit.

Pusztai Mihály

zérigazgatóság egyik párt -  
alapszervezetének titkárává 
is megválasztottak. Az ellen -  
forradalom  után — im m ár 
harm adszor — egyik szerve�
zője voltam a pártnak. 1957-  
ben mentem nyugdíjba. A 
kapcsolat azonban azóta sem 
szakadt meg. Nagyon örül�
tem  az újévi üdvözlőlapnak, 
am it Besenyei elvtárstól kap�
tam  — m uta tja  a kéznél levő 
szép, rézkarc üdvözlőkártyát.

Más m utatnivaló is van. 
Nyílik a szekrényajtó, váll�
fával együtt veszi ki „a” sö�
té t ruhát, melynek zakóján 
hét kitüntetés csillog.

— Legkedvesebb a sorban 
az első, a Szocialista Hazáért 
Érdemrend, 1967- ben kap�
tam. — Ki tudja, hányszor 
sim ogatták meg ujjai. — 
M ostanában sokat pihenek, 
pedig de sokat szerettem 
menni, dolgozni. A rossz lá�
bam  ellenére. A nehéz élet, 
a sok betegség sajnoá’ nem 
m últ el nyomtalanul. De azért 
sokszor elgondolkozom, hogy 
nem éltem hiába. Nem volt 
a pártnak  olyan megmozdu�
lása, am iből ne vettem  volna 
ki a részemet. Amikor nyug�
díj ja  mentem, akkor szervez�
ték a munkásőrséget. Ügy 
éreztem, ott a helyem. Kilenc 
évig szolgáltam. Most a te rü �
leti alapszervezethez ta rto �
zom, ott vagyok minden tag�
gyűlésen, a feleségemmel 
együtt megyünk — ő 47 óta 
kom m unista — és el - eljárok 
szem inárium okra is, egy a l�
ezredes vezeti, nagyon érde�
kesek a témák.

Tóni bácsi egyetlen és nél�
külözhetetlen szórakozása a 
televíziózás. Szám ára a szoba 
két fő bútordarabja a heve�
rő és a  tv - készülék. Az 1918-  
ban szerzett seb makacs, ágy�
hoz húzza. De nemcsak a se�
besülés nyomait hordozza egy 
életen, hanem  érzéseit, elveit 
is. A kettő — az érzelmi és a 
fizikai — férjen meg együtt, 
még sokáig, ezt kívánjuk 
Tóni bácsinak a nyolcvanadik 
születésnapon.

Bánhidi Éva

M agatartásról, modorról 
m ár több alkalom mal írtunk 
saját és mások tapasztalatá�
ból. Ügy látszik a tém akör 
kifogyhatatlan. Keresetlenül 
is sikerül hozzájutni egy- egy 
újabb „csattanós” történet�
hez. Lássuk csak!

Színhely az egyik buda�
pesti postahivatal felvételi 
term e a hónap első napjai�
ban, délelőtti csúcsforgalom 
idején.

Az „Utalvány -  és telefon�
számla - befizetés” feliratú fel�
vevőablak előtt jó néhány 
„kedves ügyfél” sorakozik a 
hervasztó melegben, közöt�
tük  egy hatvan év körüli 
szikár, szemüveges férfi is. 
Amolyan szórakozott pro�
fesszor. Látszik rajta, hogy 
életében m ár legalább h ar�
minc esernyőt elhagyott. Ta�
lán éppen m atem atikai pél�
datárt ta r t  a  kezében, azt 
tanulm ányozgatja elm élyül�
tem Szám ára megszűnt a  kör�
nyezet, azt tsem tu d ja  talán, 
hogy hol van. De — ta rt ja  a 
szólásmondás — nincs olyan 
hosszú kolbász, amelyiknek 
egyszer vége ne lenne, s így 
a tanáros külsejű férfi is a 
felvevő postás kisasszony szí�
ne elé kerül. M iután hátulról 
gyengéden hátba böki valaki, 
felriad olvasmányából és be�
szól az ab lakon :

— Kérnék szépen két szál�
lítólevelet, öt levélpapírt bo�
rítékkal és öt darab forintos 
bélyeget.

A sa lte r mögött m ind ez 
ideig serényen ügyködő kis 
szaktársnőben szemmel lá t�
hatóan „megáll az ütő” ! Le�
vélpapírt, bélyeget, szállító -  
levelet tőle? Ezen a  szent 
m unkahelyen, ahol csak 
pénzt kezelnek, s azt is csak 
befizetésként? Ilyet még nem 
hallott a világ! No, de ta lp ra�
esett leányzó ő, pillanatokon 
belül összeszedi magát. Egy 
mély lélegzettel helyreállítja 
megbillent lelki egyensúlyát 
és „rákérdez” a merengő, vá�
rakozón álldogáló férfira:

— Mondja, maga vak, vagy 
analfabéta? Nem látja, mi 
van kiírva?

A testi és szellemi képes�
ségek tekintetében imigyen 
leértékelt idős em ber csak 
most döbben rá, m it is köve�
tett el. Levélpapírt merészelt 
kérni egy olyan m unkahe�
lyen, ahol csak pénzbefize�
tést fogadnak el! Zavartan, 
szemlesütve húzódik el a fel-  
vevőablaktól, a  mögötte ál�
lók kaján  vigyorgásától kí�
sérve. „Ügy kell neki!” — 
morogja félhangosan egy h a�
sonló korú férfi. — „Mit ta r t�
ja  fel itt a többieket?” — te�
szi hozzá, jó pesti szokás sze�
rint, még egyet csípve az 
amúgy is szégyenkező, meg�
bántott, volt „sor”- társon.

A fölényes, modortalan 
m agatartás, a  goromba hang, 
egy lekicsinylő fintor vagy 
kézmozdulat (amelyet nem 
m enthet sem a sok munka, 
sem a hőség, sem a tegnap 
esti sikertelen randevú) sok 
em ber szám ára fájdalm a�
sabb, nehezebben elviselhető, 
m int a  tettleges bántalmazás. 
Sokkal tovább fáj, sokkal m é�
lyebb nyomot hagy és jóval 
nehezebben felejthető.

Az viszont, am it a  követ�
kezőkben írok, nem  ilyen el�
ítélendő m agatartásform a, 
nem sérte tt és nem bántott 
meg vele senkit sem az „elkö�
vető.” Hogy mégis pap írra  ve�
tettem, annak oka egyszerűen 
csak az, hogy m indnyájan 
szeretünk derülni, főként 
mások baklövésein, melléfo�
gásain kuncogni és egy kicsit 
kajánkodni. Remélem, hogy 
akiknek a rovására most egy 
kicsit mosolygunk, nem ve�
szik rossz néven ezt a kis 
csipkelődést, és m áskor talán 
jobban „odafigyelnek” majd.

Tudjuk, hogy a félreérté�
seknek, az elírásoknak bő�
vizű forrásai a nagy forgal�
mú távbeszélő - központok 
kapcsoló -  és bejelentő - m un�
kahelyei. Előbbiek azért, 
m ert az egyre növekvő for�
galomban bizony, nagyon 
kell vigyázni, hogy a ceruza 
félre ne csússzon, az utób�
biakba pedig köztudottan a

kezdő dolgozókat szokták be�
ültetni. Nos, egy ilyen köz�
pont kezelője által kiállított 
távbeszélőjegyen volt olvas�
ható a  következő törlési ok: 
„1110. Hívó visszalép.” Utána 
pedig — mintegy m agyará�
zatként — ; „Az anyósa van 
jelen.”

A másik történetkének a 
hőse egy vizsgázó tanfolyam�
hallgató volt, akinek többek 
között a távbeszélő - előfizetők 
anyagi felelősségéről kellett 
beszélnie. Jól felkészült ifjú

A pedáns háziasszony élel�
m iszerraktárában m ár jó�
val karácsony előtt 16 mázsa 
déligyümölcs illatozik a ka�
tonásain sorakozó hatalm as 
befőttes üvegek alatt, a bu r�
gonyás-  és liszteszsákok kö�
zött. Arrébb, a ruhatárban, a 
mennyezetig érő polcokról, 
fogasokról egy felnőtt tető -  
itől- talpig felöltöztethető: a
különböző m éretű fehérne�
műk, m atlasszé pongyolák, 
vadonatúj férfiöltönyök, jó 
minőségű cipők, papucsok 
választékát kisebb áruház 
megirigyelhetné. Az épületet 
fűtő kazánház m ettlachi lap�
jai konyhába is beillenének, 
maga a  konyha pedig, a  mel�
lette levő, négyféle menüt 
kínáló ebédlővel együtt, egy 
elegáns szállodába. Akárcsak 
a különböző színű, piros, kék. 
halványzöld tónusú két -  és 
négyágyas — pontosabban: 
díványos — szobák, a békés-  
szenitandrási faliszőnye�
gekkel, kerám iákkal, növé�
nyekkel díszített, nagyothal�
lóknak is élvezhető különle�
ges televízióval felszerelt 
gyönyörű társalgók. S akkor 
még nem szóltunk az ugyan�
csak ragyogóan tiszta, 154 
ágyas betegosztályról, mely�
nek szobáiból a hordozható 
tévékészülékek sem hiányoz�
nak, a korszerűen felszerelt, 
s minden rutinvizsgálatra 
helyben is alkalm as labora�
tóriumról, a  saját fodrászatról 
és büféről, az 1500 kötetes 
könyvtárról, a mosodáról és 
varrodáról, a hat szakm un�
kást foglalkoztató műhelyről.

♦  <

A m ár messziről impozáns 
látványt nyújtó körbeerké -  
lyes épület nem üdülő, nem 
szálloda, hanem  a Fővárosi 
Tanács kezelésében levő szo�
ciális otthon, melynek építé�
séhez a posta jelentős összeg�
gel já ru lt hozzá. Ennek fejé�
ben lel itt igazi otthonra 40 
a rra  rászoruló idős postás is, 
nyugdíjától függően, de leg�
feljebb havi 1200 forint gon�
dozási díj ellenében.

— Létezik - e kívánság, 
am elynek teljesítésére itt ne 
lenne mód? — kérdem kísé�
rőmtől, dr. Standl Róbert 
igazgatótól.

■— A BKV- tól m ár régen 
kért, az épülettől messze eső 
autóbuszmegálló ide helyezé�
sén kívül szinte semmi — 
válaszolja —, hiszen, m int 
meggyőződhetett róla, a fog�
kefétől a télikabátig mindent 
előterem tünk az itt élőknek.

, Amire viszont állandóan 
szükségük lenne: a jó szó, a 
törődés. Szeretetéhségüket 
csillapítani igyekszik a kü�
lönböző vállalatoknál dol�
gozó 29 szocialista brigád, 
melyek között azonban egyet�
lenegy postás kollektíva 
sincs. . .  Holott a postai szol�
gálatban m egfáradt öregek�
nek nagy örömet okozna, ha 
egykori munkahelyükről né�
hány szocialista közösség 
időnként felkeresné őket, el�
beszélgetne velük. Ezt az itt 
dolgozó személyzet, a 60 ápo�
lónő minden jószándék mel�
lett sem nyújthatja  nekik. 
Nem hangzatos kijelentés, 
hogy az em beri kapcsolatok 
melegét semmilyen fizikai 
kényelem, jólét nem pótol�
hatja.

♦
Somogyi Lászlónét, a  Pos�

tások Szakszervezetének nő�
felelősi funkcióját ellátó és 
Ném eth Istvánnét, szociálpo�
litikai m unkatársakat, vala -

volt, de hát a vizsgadrukkban 
m indenkivel előfordulhat egy 
kis myelvbotlás. A berende�
zés gondatlan kezeléséből, 
rongálásából (vagyis a  nem 
természetes elhasználódás�
ból) eredő hibák javításáért 
járó költségek felől a  követ�
kezőképpen nyilatkozott: „Az 
előfizető a  távbeszélő - készü�
lék természetellenes haszná�
latából eredő . . . ” stb. — No-  
no — kapta fel a fejét a vizs�
gaelnök. — Nono!

Mányoki Endre

m int Madarász Istvánné dok�
tort, a Vezérigazgatóság szo�
ciálpolitikai főelőadóját va�
lamennyi postás lakó együtt 
várja  az egyik barátságos 
társalgóban. A hangulat vá�
rakozásteli. Somogyiné ked�
ves szavakkal üdvözli őket, 
kellemes ünnepeket, egész�
ségben eltöltendő boldog új 
évet kíván m indnyájuknak, 
m ajd á tad ja  a szakszervezet 
szerény ajándékát, a szépen 
becsomagolt édességes dobo�
zokat. A lakók megköszönik, 
örülnek a figyelmességnek, 
m ajd tétován szállingózni 
kezdenek kifelé.

♦
Till Antalné, egykor a Li-  

pót központban dolgozó fér�
jével egy esztendeje lakik a 
szociális otthonban:

— Egész családunk postás 
volt hajdan. Nagyon jól érez�
zük itt magunkat. Mire lenne 
szükségünk? Semmire. Vagy 
ta lán  mégis: a régi szaktár�
sak lá togatásá ra . . .

Balázs Imréné, postás öz�
vegy:

— Nagyon jó ebben a  ház�
ban, többet aligha kívánhat�
nék. — Könnyel telik meg a  
szeme: — Csak tudja, az 
uram, ő nagyon h iányzik . . .

Terem y Margit, több m int 
30 esztendei szolgálat után 
vonult nyugdíjba a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságtól:

— Nerprég halt meg az 
édesanyám. Olyan társbérlet�
ben kínlódtunk együtt, ahol 
a szomszéd egész nap nem 
nyito tta rá  az ajtót. S am ikor 
m agam ra m aradva én is meg�
betegedtem, egy pohár vizet 
sem nyújto tt be. — Hallga�
tunk. Kis idő m úlva hozzá�
teszi: — Nagyon szeretek ké�
zimunkázni, valam ennyinek 
m intáját magam tervezem. 
Sokat ülök a tévé előtt is. — 
Rám emeli a szem ét: — Csak 
tudja, a  kapcsolatot a m últ�
beliekkel olyan szép lenne 
mégis feleleveníteni.

A 82 éves Ném eth József, 
négy hónapja költözött ide; 
nyugdíjaztatása előtt a szak -  
szervezet m unkatársa volt. 
Míg beszél, két tenyere közt 
ta rtja  a  kezem:

— I tt olyan csodálatos az 
ellátás, úgy ápolják a betege�
ket, ahogy talán  az ország 
egy kórházában sem. Én bol�
dog vagyok itt. Hányszor, de 
hányszor eszembe ju t az a 
réges- régi szaktársam , akinek 
egyszer, a negyvenes évek 
táján , csokoládét vittem  egy 
iszonyatos szeretetotthonba. 
Ö meg ki se bontotta, csak 
forgatta a kezében, s azt sut�
togta: „ne édességet hozz ne�
kem, Józsi, hanem egy kis 
m érget”.

♦
Az ebédlőben együtt ül 

m ár az étkezéshez az első 
turnus.

— Mindig nagyon finom 
ám a koszt — emeli fel a fe�
jét a  tányérról az egyik ősz-  
hajú bácsi. A mellette ülő, 
szelíd tekintetű asszony cso�
dálkozva k érd i:

— Újságíró, tényleg? El ne 
feledje megírni, hogy a  mi 
igazgatónk egy aranyszívű 
ember. Ügy bizony. Kérdez�
zen meg itt akárkit a négy�
százból !

♦
Igazi otthon ez, ahová jia -  

gvon sok, gondozásra szoruló 
postás nyugdíjas is méltán 
kívánkozik. De ahol sajnos, 
jelenleg minden rendelkezé�
sükre álló férőhely foglalt.

Simon Zsuzsa
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Saját ruhában

Szakszervezetünk elnöksége 
1978. októberében szám oltatta 
be a Pécsi Postaigazgatóság ve�
zetőjét és az igazgatóság szak-  
szervezeti tanác- s titkárá t a 
munkavédelmi helyzetről.

A beszámolóból kitűnt, hogy 
az igazgatóság területén 1977-  
ben 70 üzemi baleset történt, 
ezek következménye 2313 táp �
pénzes nap volt. Ezzel szem�
ben az 1978. első félévében 
tö rtén t 18 üzemi baleset követ�
keztében 951 táppénzes nap 
m erült fel. A vizsgált időszak�
ban az ezer főre jutó üzemi 
balesetek száma is jelentős 
m értékben csökkent. Ez a ja �
vulás — a statisztika szerint — 
elsősorban a kézbesítés, a háló�
zatépítés, a karbantartás és az 
anyagmozgatás terén tapasz�
tal hat ó.

Az igazgatóság írásos be�
számolójának és az iszt. ehhez 
fűzött kiegészítő jelentésének 
alapján  indultunk gépkocsi-  
kőrútra Baranya megyébe 
Kiss László munkavédelmi fő�
felügyelővel és Benda István�
nal, a Postás Dolgozó szerkesz�
tőjével. Az első nap Szépe Lő�
rinc iszt - titkár, m ásnap pedig 
Nyaka Lajos, az iszt. politikai 
m unkatársa és Szabó János, az 
iszt. társadalm i m unkavédel�
mi felügyelője volt útitársunk.

ő r já ra tu n k  első állomása 
Szabadszentkirály postahiva�
tal. Fábián Ferencné hivatal -  
vezető örömtől sugárzó arccal 
m utatja be a  novem ber 15- én 
átadott új postahivatalt. A hi�
vatal külső megjelenési form á�
ja  és belső kiképzése, valam int 
elrendezése nagyon jó benyo�
m ást keltett bennünk is. A hi�
vatalban virág, rend és tiszta�
ság m indenütt. A kirendeltek�
nek szépen berendezett pihe�
nőszobájuk és a kézbesítőknek 
is külön helyiségük van. A hi�
vatal dolgozóinak melegvizes 
mosdó, vízöblítéses W. C. is 
rendelkezésükre áll. A falak és 
berendezések kellemes h a tá �
súak. A hivatalvezető beosztot�
taival együtt boldog, hogy vég- ' 
re megérte az új postahivatal�
ba való átköltözködést, ahol 
öröm dolgozni.

Kérésünkre ham arosan elő�
kerül a szemlekönyv és a m un�
kavédelmi ira ttartó  is. A szem�
lekönyv tanúskodik arról, hogy 
a hivatalvezetőt a  területi biz�
tos munkavédelmi oktatásban 
részesítette. A munkavédelmi 
oktatások nyilvántartásából 
megállapítható, hogy a rend�
szeres helyettes és a kézbesítő 
félévenként részesültek m un�
kavédelmi oktatásban. Az új 
dolgozók munkavédelmi okta�
tásáról nincs külön nyilvántar�
tás, pedig az L.l. Szab. 2. § 23. 
pontja ezt is előírja, Lediczky 
Cyörgyné szabadszombaton�
ként helyettesíti Nyaka Lajos�
á é  kézbesítőt, de a m unkavé�
delmi oktatás nyilvántartásá�
ból nem állapítható meg, hogy 
első alkalom m al m ikor és mi�
re oktatták ki.

Ő rjáratunk következő állo�
mása Szentlőrinc postahivatal 
volt. Szabó Jenőné helyi e llen �
őr kalauzolt bennünket a  m últ 
év m árciusa óta átalakítás 
a la tt levő épületben. A m un�
kálatok befejezését m ájusra 
várják. A kivitelezőn múlik, 
hogy a hivatal dolgozóinak re�
ményei valóra válnak - e. Dicsé�
retükre váljék a dolgozóknak, 
hogy a szakaszos épületátalakí�
tás áldatlan körülményei kö�
zött becsülettel igyekeztek 
helytállni az év végi csúcsfor�
galomban is. özv . Lakatos Fe�
rencné kézbesítő éppen kiin�
dulóban van, am ikor vissza�
hívjuk, hogy a hírlapokkal telt 
táskáját a mérlegre tegyük. 16 
kilogramm. A kézbesítő szak�
társnő közbeszól, hogy ez m ár 
a második fordulója, és az e l�
sőben is hasonló mennyiségű 
hírlapanyaggal m ent ki. Mi is 
megkönnyebbültünk, m ert az 
anyagmozgatási norm át a  20 
kg - ot — nem lépi túl a táska 
súlya. Igaz, hogy a súlynorma 
sík talajon 60 m távolságra vo�
natkozik az ÁBEÓ szerint, de 
hírlapkézbesítő - kocsi haszná�
lata esetén nem kell tartani az 
egyoldalú megterhelés veszé�
lyétől.

A szentlőrinci postahivatal 
udvarán levő lakókocsiba is 
benéztünk. Nagy Kálmán  bri-  
gádvezetó - helyettest találjuk

benn két m unkatársával 
együtt, éppen ebédjüket — 
hurka, kolbász, tarhonya — 
melegítették. A pécsi magas-  
építési üzem dolgozói a hi�
vatali épület átalakításán dol�
goznak. A lakókocsi régi, de 
felszereltsége jónak mondható, 
benne 8 ágy hetenkénti ágyne�
műváltással, főzési, étkezési le�
hetőség, hűtőszekrény, rádió, 
csak a televízió hiányzik. Fel�
tűn t viszont, hogy a  szaktársak 
sa ját ruhájukban dolgoznak. 
Ahogy elmondták, am it az 
üzemtől kapnak nagy, és ké�
nyelmetlen benne dolgozni. A 
kérdés előttünk is ismeretlen. 
Ami az anyag minőségével 
van összefüggésben, arra  köz�
pontilag kell orvoslást találni, 
a m éret viszont a  m egrendelé�
sen múlik.

Ő rjáratunk során inegtekin -  
te'ttük Szigetvár postahivatalt 
is, amelyben nem, valam i jó é r�
zés volt a néhány helyen a lá�
dúcolt helyiségekben még rö�
vid ideig is tartózkodni. K ár�
páti Zoltán  hivatalvezető el�
mondta, hogy az új postahiva�
ta l építése m ár 10 éve húzódik. 
A József A ttila utcában kisa�
já títo tt telek az új postahiva�
tal építésére rendelkezésre áll, 
s  a tervek is elkészültek. Vár�
ható, hogy az építkezés 1979. 
első felében megkezdődik. A 
IV. osztályú átrovatoló posta -  
h ivatal 29 hivatal anyagát köz�
vetíti. Többszörös élüzem, és 
dolgozói körében a szocialista 
brigádmozgalom is jónak 
mondható. A hivatalvezető 
büszkén m ondja el, hogy 6 éve, 
am ióta itt van, üzemi balese�
tük nem volt.

A hivatalnál a  kezelési 
(naplózó, fémpénzszámláló 
stb.) kisgépek alkalm azása je �
lentősen megkönnyíti, gyorsít�
ja  a m unkát. A felvételi m un�
kahelyeken műszerrel meg�
m értük a m egvilágítás erőssé�
gét. A m ért érték 180—180 lux 
volt fénycsöves fényforrásnál, 
am i nagyjából kétharm ada az 
előírt értéknek. Tetszetős lá t�
vány volt, hogy a  szaktársnők 
m aguk, választotta,, egyöntetű, 
sötétkék, apró fehér pettyes 
munkaköpenyben dolgoztak. A 
köpenyt ők vásárolták meg, e l�
lenértékét a hivatal — számla 
alapján — kifizette. Öltözőjük 
viszont nincs, csak a  közleke�
dő egyik sarkában van lehető�
ségük arra, hogy átöltözzenek. 
A távbeszélő -  és a távgépíró�
kezelők naponta frissítő ita l�
ként teá t kapnak. A hivatalnál 
az osztott szolgálatot felszá�
molták. A dolgozók 4,50 Ft- os 
étkezési hozzáj áru lást kapnak 
és a helybeli vendéglátó egy�
ségnél ebédelnek. Ezt a ju tta �
tást a kézbesítők is igénybe 
veszik.

A szigetvári postahivatalnál 
1978. januárjában  volt ism étlő�
dő munkavédelmi oktatás 20 
dolgozó részére. Ezt a résztve�
vők aláírásukkal is elismerték. 
A nyilvántartásból nem tűnik 
ki viszont, hogy melyik napon, 
milyen időtartam m al oktattak. 
Elképzelhetetlen, hogy az okta�
tá sra  kötelezettek közül ne lett 
volna (betegség, szabadság stb. 
m iatt) távollevő, akinek okta�
tásáról egy későbbi időpontban 
kell gondoskodni.

A kozmetikázás 
megengedhetetlen

M int hallottuk, a hivatalinál 
6 éve nem volt üzemi baleset; 
a nyilvántartásban lapozva 
mégis rátaláltunk Kalapáti Jó�
zsef kézbesítőnek 1976. m ár�
cius hó 5- én 8.30 órakor gyalo�
gos kézbesítés közben történt 
üzemi balesetére. Az üzemi 
baleseti jegyzőkönyv tanúsága 
a Gyár u. 2. sz. ház előtt a ha�
vas, jeges járdán  a jobb lába 
bokában megrándult. Ezt kö�
vetően m árcius hó 9 - étől 61 
napig volt táppénzes állom ány�
ban, az orvosi lelet szerint — 
töréssel (fractura). Az üzemi 
baleseti jegyzőkönyvet aláírta 
a  hivatalvezető, az szb - titkár, 
az igazgatóság munkavédelmi 
előadója és az iszt. társadalm i 
munkavédelmi felügyelője is. 
Ez eddig szabályszerű. De mi 
történt ezután? Az üzemi bal�
eseti jegyzőköny „Megjegyzés” 
rovatába utólag be írták : „NEM 
ÜZEMI BALESET” és a nyil�
vántartásból is kihúzták az 
eredeti bejegyzést. Megnéztük

az igazgatóság üzemi baleseti 
nyilvántartását is, és megálla�
pítottuk, hogy K alapáti József�
nek az em lített időpontban tö r�
tén t üzemi balesete a nyilván�
tartásban szerepel. A hivatal�
nál ki és m iért változtatta meg 
az üzemi baleset jellegét, nem 
vizsgáltuk, de arról tudom ást 
szereztünk, hogy a  kézbesítő 
m ár nem  dolgozik a hivatalnál. 
Csak annyit fűzünk ehhez, 
hogy nagyon kockázatos koz�
m etikázása ez az üzemi balese�
ti statisztikának, ami nem le�
het érdeke ia hivatalnak.

A szigetvári távbeszélő - köz�
pontban találkoztunk Keszi Jó�
zsef zavarelhárítóval, aki több 
m int 100 km - t motorozik na�
ponta, ami a téli hónapokban 
nem a legkellemesebb. Meg�
ítélésünk szerint is elkelne szá�
m ára és a többi zavarelhárító 
részére is az ún. púpos gépko�
csi, melyben védve lennének 
az időjárás viszontagságaitól, 
em ellett a  szerszámok és sze�
relési anyagok szállítása sem 
okozna nehézséget.

Az esti órákban érkeztünk 
Pécs 2 pályaudvari postahiva�
talhoz. Itt Halász Károly hiva�
talvezető - helyettes kalauzolt 
bennünket. M ár szemmel lá t�
ható volt az év végi csúcsfor�
galom, a leveleket és képesla�
pokat a  hivatalvezető irodájá�
ban dolgozták fel a kisegítés^ 
képpen ide jö tt KISZ- esek. A 
hivatal levélfeldolgozó- helyi-  
ségében is mintegy 15- en osz�
tották a leveleket és képesla�
pokat a beosztószekrénynél és 
külön asztaloknál. A helyiség�
ben a  zsúfoltság rendkívül 
nagy, am i ösztönösen is na�
gyobb figyelemre és óvatosabb 
közlekedésre készteti az itt 
dolgozókat, a padozaton heve�
rő levélzsákok miatt. A m un�
kát itt  a  csoportvezető irányít�
ja  jó szervező munkával. Az 
egyesített -  és levélzárlatokat a 
földszintről az emeleti levél-  
feldolgozó-  és rovstolási helyi�
ségbe teherfelvonó továbbítja. 
Kíváncsiságból kinyitottuk az 
aknaajtót, am ikor a  felvonó a 
földszinten volt. M eglepeté�
sünkre az aknaajtó  engedel�
meskedett és kinyílt. Ezt kö�
vetően felkértük a járószéket 
az emeleti szintre és újabb 
m eglepetésre a felvonó álló 
helyzetben nem volt egyszint-  
ben a helyiség padlóburkola�
tával. A csoportvezető m entsé�
gükre elmondta, hogy a teher�
felvonó javítását külső szere�
lővállalatnál megrendelték. 
Sajnos, a felvonót a csúcsfor�
galom idejére nem  javították 
meg. A dolgozók m agatartásán 
múlik tehát, hogy lesz- e a  te �
herfelvonó üzemeltetése során 
baleset vagy sem.

A földszinti csom agraktár�
ban is szorgalmas m unka 
folyt. A villamos targoncák 
üzemképesek voltak és veze�
tőik is rendelkeztek targonca�
vezető - igazolvánnyal. A cso�
m agraktárban a  pályaudvar 
helyszínrajza ki van függeszt�
ve. Ebből kitűnik, hogy a vá�
gányok között hol szabad villa -  
mostargoincával közlekedni; ez 
megfelelő biztonságot ad a ta r�
goncavezetőnek.

A vasút veszélyes üzem, 
ezért a hivatalnál m unkavé�
delmi őrök is vannak és tevé�
kenységük eredménye megál�
lapítható a munkavédelmi 
napló legutóbbi — 1978. no�
vem ber hó 24- i — bejegyzésé�
ből. A m unkavédelm i őr kérte 
a k itört ablakok beüvegezését, 
továbbá a rak tára jtó  diópánt�
jának  javítását. A bejegyzésre 
a  hivatalvezetés részéről az in�
tézkedés novem ber 27- én meg�
történt. Megjegyzésünk csak 
annyi, hogy a feltárt hibák 
egyben a té lre  való felkészü�
lés k ritiká já t is képezik.

Este fél nyolckor még be�
néztünk a  Pécs 1 megyei pos�
tahivatal felvételi termébe. A 
nappali nagy forgalomnak m ár 
csak a nyomai látszottak: min�
denütt szétdobált papírok m i�
egyebek voltak. Napközben is 
elkelne a terem  felseprése.

Másnap, december hó 20- án, 
reggel fél hatkor Pécs 1 posta -  
hivatal kézbesítőtermében néz�
tük meg a hírlapkézbesítők 
indítását. Latka Gabriella hír -  
lapkézbesítő - ellenőrtől tudtuk 
meg, hogy 9 hírlapkézbesítő�
hiányuk van. Emellett a főis�

kolásoknál ilyenkor, vizsgaidő-  
szakban előfordul, hogy nem 
jönnek be, és helyettesítésük 
sok gondot okoz. A hírlapkéz�
besítő - járások szám a 108, és 8 
kiosztóhelyről indulnak ki a 
hírlapkézbesítők.

Rozman Jánosné az 58- as já �
rásban kézbesíti a hírlapokat. 
Elmondja, hogy já rását 5 kín-  
ben állapították meg és kere�
sete ezáltal 300 F t - ta l csőkként, 
a  kézbesítéssel naponta általá�
ban fél tízre végez. Havi kere�
sete 3000 forint, am i a fél m ű�
szakban végzett m unkáért tisz�
tességes kereset, még akkor is, 
ha naponta korán kell felkel�
ni, és hidegben, esőben, meleg�
ben mindig menni kell. ösz -  
szevont járása van, melyben 
580—600 napilapot és több száz 
színes lapot kézbesít. Van le�
hetőség az összevont járásban 
új előfizetők gyűjtésére, am i�
vel ellensúlyozni lehet az á t�
meneti keresetcsökkenést. 
M egterhelését jelentősen köny-  
nyíti a hírlapkézbesítő - kocsi.

Pápai Ferencné 57- es hírlap�
kézbesítő is naponta 450 napi�
lappal és a hét második felé�
ben több száz hetilappal szin�
tén  kézikocsival já rja  körzetét. 
H ivatásszerűen végzi fáradsá�
gos m unkáját.

„Határvillongások”

A hírlapkézbesítők heti p i�
henőnapja hétfőn van, Ilyen�
kor az egyesített kézbesítők vi�
szik az újságot az előfizetők�
nek. Ahogy elmondták, gon�
dot okoz viszont, hogy az egye�
sített -  és hírlapkézbesítő - járá -  
sok határai nem azonosak, így 
a hírlapok kiosztása hétfőn el�
té r  az egyéb napokétól.

Dr. Jádi János hivatalvezető 
tájékoztatásából megtudtuk, 
hogy a hírlapkézbesítő - járáso -  
kat nemcsak térkép alapján, 
hanem  a valóságban is gondo�
san felm érték. Az esetleges 
változásokat a hírlapkézbesí-  
tőkkel külön - külön is megbe�
szélték. Az összevont járások�
ban valóban fél tízre fejezik 
be a hírlapok kézbesítését, de 
a többi járásban naponta átlag 
1 óra a latt végezni tudnak. A 
hírlap kézbesítő - járások össze�
vonását az új lakótelepek és 
építkezések indokolták, ezáltal 
az új járásokban m inden kéz�
besítőnek lehetősége nyílik új 
előfizetők gyűjtésére is.

A hivatalnál a hírlapkiosz�
tás álta lában  rendben folyik és 
kedvezően értékelhetők az 
igazgatóság és a hivatalvezető 
ez irányú intézkedései. Nem 
találtunk 50—60 kg- os h írlap �
zsákokat, igaz, színes lap ezen 
a napon nem érkezett. A pos�
tavonaton m ár hírlapkéz'besí-  
tő - járások szerint feldolgozva 
érkeznek a lapok Pécsre, és a 
vasútállomásról a hivatalba, il�
letve közvetlenül a telepített 
hírlapkiosztó - helyekre úgy 
szállítják őket. Az előreszállí -  
tás az egyesített kézbesítők 
anyagánál meg van oldva, a 
hírlapkézbesítők az újságok�
nak a kézbesítőkörzetükbe 
való előreszállítását nem ké�
rik, m ert a postavonat késése 
vagy a gépkocsivezetők elal-  
vása mialtt többször nem hogy 
előreszállítva kapták  meg a 
lapokat, hanem  nekik kell vá�
rakozniuk rá  a tám ponton.

Fogók és surranóbakancs 

saját pénzen

Pécs 1 postahivatalból a 
G épjárm ű Szállítási Üzem te�
lephelyére m entünk. I tt meg�
tekintettük a körzetmesteri, 
valam int a kerületi készülék�
rak tá rt és javítóm űhelyt is. 
Palágyi György körzetm ester 
rak tárában  rend és tisztaság 
volt. Éppen beosztottait igazí�
to tta el napi m unkájukkal kap�
csolatban. A látottakból meg�
győződtünk, hogy a szerszám, 
szerelésianyag-  és az. egyéni 
védőeszköz- ellátottságuk á lta�
lában jó. Csak a fogókkal n in�
csenek kibékülve, m ert a  két 
száruk összeér és nem lehet jól 
vágni velük. Ezért sa já t pén�
zükön vásároltak helyettük 
megfelelőbbeket. A dolgozók 
surranóbakancsot viselnek, 
am it a  postától kapott bőrcsiz�
ma helyett vásároltak, szintén 
a sa já t pénzükön. Mondják, 
hogy nagyon kényelmes benne

a mozgás, meleg is télen, és 
tartós, ezért javasolják a bőr�
csizma helyett ennek a rend�
szeresítését.

Böröcz Jánosnak, a kerületi 
javítóm űhely vezetőjének re�
zidenciáján is megfelelő ren�
det és tisztaságot találtunk.

Mischinger Gábor üzemve�
zető - helyettes kalauzolásával 
végig já rtuk  a Gépjárm ű Szál�
lítási Üzem szerelőcsarnokát 
és műhelyeit. Itt szintén ren �
det és tisztaságot tapasztal�
tunk. Az üzemvezető - helyettes 
kérdésünkre elmondta, hogy 
az üzemnél 500- an dolgoznak 
és 360 gépkocsit üzemeltetnek. 
Ezek karbantartása, jav ítá�
suk naponta sok gondot okoz. 
A különböző típusú gépkocsik�
nál gyakran előfordul alkat�
részhiány, melyen úgy segíte�
nek, hogy saját maguk készí�
tik el.

Megnéztük az üzem Hunya�
di János szocialista brigádjá�
nak a naplójában az 1978. évi 
vállalást. N ém eth Lászlóné a 
brigád vezetője. Idézünk a b ri�
gádnaplóból: „Üzemi baleset, 
fegyelmi vétség egyik brigád�
tagunk esetében sem fordul 
elő”. A szándék mindenesetre 
dicséretes, de szerintünk a  vál�
lalás mégis általános, m ert 
csak a célt tűzik maguk elé, és 
nem m ondják meg, hogy ezért 
m it kívánnak tenni. A Postás 
Dolgozó novemberi számában 
s szocialista brigádok m unka -  
védelmi vállalásaira több a ján �
lást is te ttünk, ezeket a jövő�
ben jó lenne hasznosítani. Az 
üzemnél a munkavédelmi ok�
ta tás negyedévenként rend�
szeres, de a távollevők pótok�
tatásáról itt sem gondoskodtak, 
így előfordul, hogy negyed�
évenként 10 vagy ennél több 
dolgozó is kim arad a m unka -  
védelmi oktatásból. Jó dolog 
viszont, hogy érintésvédelmi 
film et is vetítettek a hasonló 
tárgyú elméleti oktatás után. 
Az oktatásnak ez a form ája a 
dolgozók körében is közked�
velt, érdeklődésüket felkeltet�
te, és szinte szórakozva tanuld 
tak a látottakból és hallottak�
ból.

Az üzemnél legutóbb 1978. 
decem ber hó 4- én — az szb. és 
az üzemorvos bevonásával — 
tarto tták  meg a helyi munka -  
védelmi szemlét. Az erről fel�
vett jegyzőkönyv első tételé�
ből kitűnik, hogy az előző 
munkavédelmi szemle észre�
vételeinek megszüntetése meg�
történt. A jegyzőkönyvben a 
továbbiakban 8 m unkavédel�
mi hiányosságot rögzítettek, s 
ezek elhárítását határidőhöz 
is kötötték. A jegyzőkönyvből 
m inden bizottsági tag kapott

Aláírás Szalmabaksi Károly 
munkavédelmi őr. Az észlelt 
h ibákat megszüntették, még 
aznap intézkedett Sipos A nd�
rás, a  műhely vezetője.

Az üzemi baleseti nyilván�
tartásból kitűnik, hogy az 
üzemnél 1978- ban 11 üzemi
baleset történt, ezekből csak 
egy volt gépkocsi- közlekedés�
sel kapcsolatos, a  többi külön�
böző javítási m unkafolyam a�
toknál, illetve egyéb körülmé�
nyek között esett. Az üzemi 
baleseti nyilvántartás 10. té �
tele szerint Weith István szer�
vizmunkást üzemi baleset é r �
te. Az igazgatóság 30.657/1978. 
számú ügyiratban később ér�
tesítette az üzemet, hogy Weith 
szaktárs betegségét nem minő�
síti üzemi balesetnek, ugyan�
is — a vizsgálat m egállapítása 
szerint — nevezett egyik láb�
fejét a csizma kidörzsölte, és 
em iatt volt 5 napig táppénzes 
állományban. Az egészségi ká�
rosodás nem m eríti ki a bal�
eset fogalmát és a balesetre 
utaló kórismék jegyzékében 
sem található  meg. Erről a 
sérültet az üzem értesítette.

A kétnapos munkavédelmi 
őrjárat összképe kedvező ta �
pasztalatokat hozott az észre�
vételek ellenére is. Ezeket is a 
tanulságok levonása, valam int 
hasznosításuk végett tesszük 
közzé.

További teendők

Végül Szépe Lőrinc iszt - tlt -  
k árt kértük meg, hogy nyilat�
kozzon arról, miben lá tja  a 
munkavédelmi tevékenység to�
vábbi javításának szükségessé�
gét. Szépe Lőrinc elmondja, 
hogy a munkavédelmi oktatás�
nak, általában a  megelőzésnek 
sokkal nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonítaini a jövőben. 
Jaivítani kell az oktatás szín�
vonalát, a megelőzést szolgáló 
propaganda fokozását, a szem�
léltető eszközök gyakoribb és 
szélesebb körű alkalm azását. 
Serkenteni kell a szocialista 
brigádokat és a  munkavédelmi 
őröket arra, hogy a  m indenna�
pi m unka során ne feledkezze�
nek el a dolgozók figyelmezte�
téséről, neveléséről, a m unka -  
védelmi előírások betartásáról.

Még gyakoribbá kell tenni a 
munkavédelmi ellenőrzéseket, 
következetesebben számon kell 
kérni a munkavédelmi utasí�
tások végrehajtását és nem 
szabad elnézőnek lenni a m un�
kavédelmi előírások megsze�
gőivel szemben. El kell érni 
minden munkahelyi vezető�

Pécs, Diósi úti forgalmitele»»

egy példányt, melynek alap�
ján  m ódja van figyelemmel kí�
sérni a végrehajtást. Ugyanak�
kor meglepődtünk azon, hogy 
a jegyzőkönyvben rögzített 
hiányosságokat külön erre a 
célra szolgáló szemlekönyvben 
is szerepeltetik, ami adm i�
nisztrációs többletet okoz. A 
válasz erre az volt, hogy így 
áttekinthetőbb, visszamenőleg 
is ellenőrizhető a hiányossá�
gok megszüntetése, a többlet-  
m unka csak látszólagos, nekik 
megéri. A munkavédelmi 
szemlekönyv form áját és rend�
szeresítését helyesnek ta lá l�
juk.

Mischinger szaktárs kéré�
sünkre bekérte a m unkavédel�
mi őr naplóját is. Ebből — az 
1978. július 3 - án kelt bejegy�
zés szerint — a következőket 
olvassuk: „Aknavilágítás rossz, 
a  m űhelyben levő csiszolóko�
rong szabályozásra szorul”.

nél is, hogy a munkavédelmi 
tevékenység a napi munka 
szerves része legyen. Érdekvé�
delmi tevékenységünk szerves 
része az üzemi balesetet szen�
vedett dolgozókról való gon�
doskodás ellenőrzése és segíté�
se. A legmesszebbmenőkig tá �
m ogatjuk azt a javaslatot, 
hogy a nagyobb veszélyforrást 
jelentő m otorkerékpárokat a 
zavarelhárítóknál — egészség-  
ügyi szempontok m iatt is — 
mielőbb indokolt volna gépko�
csira kicserélni. A kis posta�
házaknak állaguk szerinti be�
sorolását helyeseljük, de nem 
szabad elhallgatni azt sem, 
hogy a felújítások, korszerűsí�
tések, jelenlegi ütemével csak 
a pillanatnyi állag tartható  
fenn. Fontos feladat továbbá, 
hogy a munka - , védőruha -  és 
védőeszköz- ellátás az eddigi�
nél jobb legyen.

Maúr Emil
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Műsorajánlat szocialista brigádoknak Nők figyelmébe
Az 1918/19- es magyarországi 

forradalm ak em lékére a  Ma�
gyar Televízió műsorsorozatot 
állíto tt össze és sugároz októ�
ber óta Forradalm ak Magyar-  
országon 1918/19- ben (Száza�
dunk) és Forradalm ak nemze�
déke címmel.

A TIT Budapesti Szervezete 
a tévé- sorozat tém ájához kap�
csolódva előadás - ajánlást á llí�
to tt össze a Forradalmak Ma-  
pyarorszagon c. sorozathoz:
1. „Rohanunk a forradalom ba” 

(Magyarország és Európa 
helyzete 1917/18- ban),

2 . A béke forradalm a (A pol�
gári dem okratikus forrada�
lom Magyarországon),

3. „Osztályhareot!” (A KMP 
m egalakulása és harca a szo�
cialista forradalom  győzel�
méért),

4 . M agyar forradalom  —  világ�
forradalom  (a Magyar Ta�
nácsköztársaság kikiáltása, a 
nemzetközi viszonyok alaku�
lása 1919. március—augusz�
tus),

5. Kísérlet a  szocializmus meg�
valósítására (A Magyar Ta�
nácsköztársaság gazdaságpo�
litikája, agrárpolitikája, mű�
velődéspolitikája és szociál�
politikája),

6 .  Harcban az intervencióval 
(A Magyar Tanácsköztársa�
ság honvédő háborúja, az 
internacionalisták szerepe a 
forradalm i küzdelemben),

7 . „A határban halál kaszál” 
(A Tanácsköztársaság meg�
döntése, az ellenforradalom  
hatalom ra jutása);

a Forradalmak nem zedéke  c. 
sorozathoz:
1. őszirózsák a puskák csövé�

ben (Fejezetek a 18- as pol�
gári dem okratikus forrada�
lomból),

2. Sportrepülővel a forradalom 
szívébe (Szamuely Tibor 
moszkvai küldetése),

3. A vörös páncélvonat az 
északi had járatban (A Ta�
nácsköztársaság honvédő há�
borúja),

4. Ú jságírás a m unkásmozga�
lom vezetéséig (Megemléke�
zés Kun Béláról).
Az előadásokon a televízió�

ban látottak alapján a néző�
ben felmerülő kérdésekre a té �
m ában já rtas  szakemberektől 
kaphatnak választ.

Igénylés esetén a  PMK elő�
adókról gondoskodik, az elő�
adások költségét vállalja. Vár�
juk  a budapesti postás szocia�
lista brigádok, ifjúsági klubok, 
szakszervezeti bizottságok 
megrendeléseit.

Postás Művelődési Központ

A Postás Művelődési 
Központ dolgozó nők esti 
tornája és szabás - varrás 
tanfolyam okat indít. Az 
esti torna időtartam a 3 hó�
nap, a  szabiás- varrás tan �
folyamé 30 óra (kb. 4 hó�
nap).

Beiratkozás: 1979. feb�
ru á r  1- én, 2- án, 5 - én 16— 
19 óráig, 3 - án 8.30—12 
óráig a  VI., Benczúr u. 27-  
ben.

A  tanfolyam díja: 300 Ft. 
postásoknak 200 Ft.

Amennyiben a  szabás�
varrás tanfolyam ra b ár�
m ely postaszervnél leg�
alább 20 jelentkező van, 
kihelyezett tanfolyam ot in�
dítunk.

Részletes felvilágosítást a  
228—001, vagy a  429—185/ 
19 telefonon adunk.

A M agyar Posta 1979. évi 
közművelődési terve a  gazda�
sági terv  részeként, azon belül 
a szociális tervvel összhangban 
készült és az V. ötéves te rv �
időszakra szóló közművelődési 
feladattervre, valam int az elő�
ző évek tapasztalataira tá �
maszkodik.

A közművelődési te rv  köz�
ponti célja a  szocialista haza-  
fiság érzésének elmélyítése a 
postás dolgozókban a  KMP 
megalakulása és a Tanácsköz�
társaság k ik iáltása 60. évfor�
dulójának jegyében.

A postás dolgozók politikai 
ism ereteit továbbra is elsősor�
ban a  KISZ- , a  szakszerveze�
ti és a  pártoktatás gyarapítja. 
A szakszervezeti politikai ok�
tatás új rendszere az oktatás 
színvonalának fejlesztését, a 
résztvevőik igényeihez való ru �
galmasabb alkalm azkodást se�
gíti elő.

Az 1979. évi szakoktatási 
terv alap ján  összesen 12 000 
postás dolgozót kell képezni 
szakm át adó és rendszeres to�
vábbképző tanfolyamokon. A 
szakképzetlenség csökkenté�
sére forgalmi segédtiszti tan �
folyamokon 1400 fő kap képe�
sítést. A képzésibe bevontak 
szám át növelni m ár nem cél�
szerű — az oktatási apparátu�
sok teljes foglaltsága és a  
m unkából k ivont dolgozók 
igen nagy száma miatt. Ezzel 
szemben a szakközépiskolai és 
távközléstechnikái szakközép-  
iskolákban 101 osztályban ösz-  
szesen 3200 diáik, a  szakközép-

M I N D E N K I  I S K O L Á J A
FEBRUAR

RÁ DIÓ
Iro d a lo m  és tö r té n e le m  (A d á s : 

P e tő f i  R ád ió , p é n te k  17 .00—17.30) 
2 - é n :  M óricz  Z s ig m o n d i H é t

k r a jc á r  (iro d a lo m ) ; A  sz a b a d  v e r �
sen  y e s  k a p ita liz m u s  (tö r té n e le m ) 

9 - é n :  J ó z s e f  A ttila : A n y á m
(iro d a lo m ) ; A  „ b o ld o g  b é k e id ő k ’* 
(tö r té n e le m )

1 6 - á n :  Illyés G y u la :  R e n d e t!
( i r o d a lo m ) ; A k ie g y e z é s  M a g y a r -  
o rs z á g o n  ( tö r tén e lem )

23 - án ; Ö rk é n y  I s tv á n :  T éc ső iek  
( iro d a lo m ) ; N a g y h a ta lm i c so p o r to �
s u lá s o k  — h á b o rú s  e lő k é sz ü le te k  
(tö r té n e le m )

K ö zö sség , tá r s a d a lo m , tö r té n e �
le m  (A d ás: 3. m ű so r, s z e rd a
17.00—117.30)

7 - é n :  Az o rs z á g ú t tá r s a d a lm a  
14 - én : A  k ö z é p k o r i  v á ro s  
2 1 - é n :  E g y h á z i tá rs a d a lo m , v a l�

lá s i  k ö z ö ssé g ek
2 8 - á n :  K irá ly i v á rm e g y e  — n e �

m e s i v á rm e g y e  M ag y a ro rsz á g o n  
Jo g i, á lla m p o lg á r i  is m e re te k  

(A d á s: 3. m ű so r, h é tfő  19 .20— 
19.30)

5 -  é n :  A  m u n k a ü g y i v i tá k
19 -  é n :  A  c sa lá d jo g i tö rv é n y

a la p é i vei
2 6 -  á n :  G y e rm e k n e v e lé s  a  c sa �

lá d b a n

TE LE V ÍZIÓ
(A d ás: k e d d  17.30— 18 .3 5 ; is m é t�

lé s : v a s á rn a p  8 .1 0 —9.<15)
F iz ik a

6 -  á n :  E le k tro m o s  a la p je le n s é g e k  
(ism é tlé s  11 - ón)

2 0 -  á n :  E le k tro m o s  á ra m  (is�
m é tlé s  2 5 - én )
M a te m a tik a

6 - á n :  A rá n y , a rá n y o s s á g  (is�
m é tlé s  lil - é n )

2 0 - á n :  S z á za lé k szá m ítá s  ( ism é t�
lé s  2 5 - én )
F ö ld ra jz

1 3 - á n :  K o n tin e n sü n k , E u ró p a  
(ism é tlé s  '18 - án )

2 7 -  é n :  E u ró p a  tő k é s  o rsz ág a i 
(ism é tlé s  m á rc iu s  4 - én )

K é m ia
1 3 - á n :  A z a n y a g o k  fe lé p íté se  

és c so p o r to s ítá s a  (ism é tlé s  18 - án ) 
2 7 - é n : K é m ia i á ta la k u lá s o k  (is�

m é tlé s  m á rc iu s  4 - én )

1

KÖZMŰVELŐDÉS -  ÓVODÁSOKNAK
K ulturális programok óvo�

dásoknak — első hallásra ta �
lán hihetetlennek tűnik. A Pos�
tás Művelődési Központ nép�
művelői azonban úgy vélik, 
nem lehet elég korán elkez�
deni a művelődést, a művelő�
dési lehetőségek megismerését 
ahhoz, hogy ez szokássá is vál�
jék. Ezzel a véleményükkel 
partnerre  találtak  a budapesti 
postai óvodák pedagógusaiban.

A jó kapcsolat az óvodák és 
a művelődési központ között 
évekre nyúlik vissza, s m int�
hogy mindkét oldalról jó ötle�
tekkel táplálják, egyre szélese�
dik, változatosabbá válik.

Kezdetben csak az óvónők 
szám ára tarto ttak  szakm ai to�
vábbképzésüket segítő isme�
retterjesztő előadásokat gya�
korlati bem utatókkal, amelyek 
a gyermekeket csak közvetve, 
az óvodai foglalkozásokon 
érintették. Ehhez képest ma 
m ár igen változatos, a gverme-  
keket közvetlenül is foglalkoz�
tató, szórakoztató form ákkal 
dicsekedhetnek.

★
Óvodásaink szám ára ma 

m ár a természetes és elvárt 
dolgok közé tartozik, hogy 
minden hónapban megjelenik 
a vetítő bácsi vetítőgéppel, vá�
szonnal, film tekercsekkel: me�
semozi van az óvodában vagy 
a művelődési központban. Ám 
ez a megszokott program m in�
dig ú jra  örömet, ju ta lm at je �
lent a gyermekeknek. S a szó�
rakoztatáson felül a filmeknek 
mindig van tanulságuk, s ezt 
kihasználva a  vetítések szüne�
tében vagy az óvodai foglalko�
zásokon ismeretszerzési, neve�
lési eszközzé válhatnak.

★
K ét alkalom mal a postai 

gyermekintézmények kiállítást 
rendeztek a  Benczúr utcában. 
Először az óvónők és gondozó�
nők találékonyságát, lelem é�
nyességét m utatták be a kiállí�
tott, saját készítésű játékok, 
ötleteket adva, hogyan lehet a 
lim lomnak vélt hulladékból 
gyerm ekjátékokat készíteni. 
Második alkalom mal óvodás 
gyermekeik ügyes alkotásait 
nézhették meg jóleső csodál�
kozással a kiállítást megláto�
gató szülők.

Az elkezdett kiállítássoro�
zatnak folytatása lesz, a jövő 
évben egy óvodásaink rajzai�
ból összeválogatott gyűjte�
mény m utatja be ábrázolási 
készségüket.

Reméljük, folytatása lesz 
annak a kezdeményezésnek is, 
hogy — gyermekeink minél 
harm onikusabb nevelése vé�
gett — az óvodai szülői érte�
kezletek keretében pszicholó�
gustól, pedagógustól hallhat�
nak a szülők előadásokat, kap�
hatnak válaszokat gyermekne�
veléssel kapcsolatos kérdé�
seikre. Az ötlet az óvodáké 
volt. A Művelődési Központ 
előkészítette ezeket az előadá�
sokat: a vezető óvónők részére 
gyermekneveléssel kapcsolatos 
kisfilm eket m utatott be, hogv 
az óvodák minél tartalm asabb 
program ot adhassanak  a szülői 
értekezleteknek. Néhány óvo�
dában sikerrel hasznosították 
a Művelődési Központ a ján lá�
sait. Előadásokat ta rto ttak  az 
iskolaérettség problém ájáról, 
az érzelmi nevelésről, ju talm a�
zásról, büntetésről, az ajándé�
kozásról. Ahol próbálkoztak 
vele, ott kedvezők a tapaszta�
latok. Érdemes lenne a többi 
gyermekintézményben is leg�
alább kísérletképpen próbál�
kozni vele. A m últ évben két 
alkalom m al (májusban és ok�
tóberben) nagycsoportos óvo�
dásaink meghökkentő h írrel 
álltak  elő otthon: holnap ün�
neplőbe öltözzünk, hangver�
senyre megyünk az óvodával. 
A szó, „hangverseny” ugyan 
még sokuknak teljesen isme�
retlen volt (néhányan a „ver�
s e n y fu tá s s a l  társították), de 
nagy izgalommal készülődtek. 
Talán a szülők között is voltak 
tamáskodók: 5—6 éves gyer�
mekeknek hangverseny?

De a délutáni találkozáskor 
a lelkes gyermekarcok elosz�
la tták  a szülők kételyeit Ha 
nem is tudták  a gyerekek pon�
tosan elmondani, hogy a Pos�
tás Szimfonikus Zenekar adott 
szám ukra hangversenyt Bor-  
belitz Tamás karnagy vezény�
letével, Molnár Miklós m agán�
énekes Petőfi és Móricz meg�
zenésített verseit énekelte, és 
Prokofjev: Péter és a farkas - át 
Kádár Flóra, a Madách Szín�
ház művésznője segítette meg�
érteni, abból, am it elmondtak, 
a lelkesedésükből és le re n d e �
zésükből kitűnt, hogy nagy él�
ményben volt részük. A hang�
verseny színhelyén, a Művelő�
dési Központ dísztermében 
gyermekes elfogultsággal fo�
gadták az ünnepélyes komoly 
helyet, az ünnepi ruhába öltö�
zött zenekart, ugyanakkor 
gyermekes elfogulatlansággal 
m utatták  ki tetszésüket a 
H aydn: gyermekszimfóniájá�
ban megszólaló kereplőnek, 
nevettek a pórul já rt török Me-  
hemed tudatlanságán, örültek 
a zenének, melyből kihallották 
az erdő m adarainak énekét, a 
szél zúgását, a patak csobogá�
sát. Életük első hangversenye 
egy kis ízelítőt adott nekik a 
zene gazdagságából, gazdagító 
élvezetéből.

★

Hagyományossá váltak  m ár 
a  közös rendezésű gyermek�
napi ünnepségek, am ikor az 
óvodásoké a Benczúr- kert, 
vagy a díszterem: verses- ze�

nés - játékos gyermekműsorok 
teszik em lékezetessé a gyer�
m ekünnepet számukra. Ebben 
az évben m ár az óvodákban 
rendezik meg a  gyerm ekna�
pot, a  Művelődési Központtal 
közösen. A gyermekekhez ház�
hoz megy az ünnepi műsor, a 
postás am atőr művészeti cso�
portok és a felkért művészek 
az óvodákba látogatnak el mű�
sorukkal.

★
Az óvodás korú postásgyer�

mekek közül szép számmal lá �
togatják a Művelődési Központ 
gyermekfoglalkozásait is, a na�
gyon népszerű, mozgáskészsé�
get fejlesztő balett - tanfolya -  
mot és a  Tízen A luliak K lub�
ját.

Egyre több gyerek ismeri 
meg az életkorának megfelelő 
művelődés, tartalm as szórako�
zás form áit és lehetőségeit 
„m unkahelyén” és a Művelő�
dési Házban. Jó indítás és ú t -  
ravaló ez ifjú -  és felnőttkoruk 
felé, am ikor m ajd önállóan 
döntik el, hogy m unkájukon 
kívül mivel tegyék tartalm assá 
életüket.

A gyermekekkel való törő�
dés m indig időszerű kérdés. 
1979 küszöbén különösen az, 
hiszen 1979 a gyermekek éve. 
A felnőtteknek — szülőknek, 
pedagógusoknak, népm űvelők�
nek — em beri kötelességük, 
hogy minél tartalm asabb, har�
monikusabb gyermekévekkel 
gazdagítsák a jövő dolgozó tá r�
sadalm át. |

László Gézáné

Nyugdíjastalálkozó Nyíregyházán
December 14- én Nyíregy�

háza 1 megyei postahivatal 
városi hírlaposztályának 
„Hámám Kató” Szocialista 
Brigádja — nyugdíjas ta lál�
kozóra h ív ta meg a  hivatal 
nyugdíjas dolgozóit.

Tóth Gáborné, brigádveze�
tő tájékoztatta a megjelent 
vendégeket a hivatal életé�
ről, eredményeiről, gondjai�
ról. Örömmel nyugtázta, 
hogy jó kezekben van a „sta�
fétabot”. Az úton szépen ha�
ladnak. Emlékezni fog�
nak elődeikre, hisz jó utódo�
kat neveltek, a szakmai sze�
retet magvai jó ta la jra  ta lál�
tak. Az eredmények is ezt 
igazolták, a hivatali szemlén 
5- öst kaptak.

A találkozó további részé�
ben Palicz János, klubvezető 
ism ertette a nyugdíjasklub 
tevékenységét, és azt, hogy a 
klub születése a távbeszélő -  
központokban működő „Ifjú�
sági G árda” szocialista b ri�
gád tagjainak köszönhető. 
A hasznost a  kellemessel 
összekötve, sikeres k irándu�
lásokat szervezett a klub. 
Budapesten 90 fővel látogat�
ták  meg a Postamúzeumot. 
Élmény volt számukra, a ko�
ronázási ékszerek megtekin�
tése. A klub program ja: „Is�
merd meg hazádat”, hisz a 
nyugdíjasok korábbi életé�
ben erre nem igen volt lehe�

tőség. A nyugdíjas postások 
tevékenykednek a kerületi 
pártszervezetekben, a Haza�
fias Népfrontban, a Vörös-  
keresztben, a Nőbizottság�
ban, lakóbizottságokban és a 
közélet egyéb területén.

Jó alkalom minden ta lá l�
kozás a tapasztalatok kicse�
rélésére, tanácsokat adunk 
egymásnak. Az élettől nem 
szeretnénk elszakadni, amíg 
tevékenykedünk, addig fiata�
lok m aradunk — magunk és 
környezetünk örömére. Ma�
gam is a  m últ év elejétől va�
gyok nyugdíjban, de már 
m egtaláltam  helyemet a  la�
kókörzetemhez tartozó poli�
tikai és társadalm i szerveze�
tekben.

A Magyar Posta
1979. évi közművelődési terve

iskolák levelező tagozatain 34 
osztályban összesen 1000 pos�
tás dolgozó tanul.

A forgalmi tiszti tanfolyam 
nappali tagozatán 60- an, kihe�
lyezett levelező tagozatain 
300- an tanulnak. A korszerű�
síte tt műszaki tiszti tanfolyam 
3 szálkán 100- an szereznek a 
tiszti m unkakörökön felül m ű�
vezetői m unkakör ellátására 
is jogosító képesítést.

A postás dolgozók felsőfokú 
állam i oktatásban való rész�
vételének előkészítésére az 
igazgatóságoknál m atem atikai-  
fizikai előkészítő tanfolyamok 
indulnak. A főiskola postai 
szakjaim nappali tagozaton 309, 
levelező tagozaton 317 fő ta �
nul. A felsőoktatási intézm é�
nyek nappali és levelező tago�
zatán .tanuló postás dolgozóik 
részére a postaszervék tájéko�
zódó, segítő beszélgetéseket 
szerveznek.

El kellene érni, hogy a  szak�
irányú állami oktatásban 
szakképzettséget szerzett fia�
talok alkossák a  postai m un�
kaerő - utánpótlás alapját. Pos�
tai elkötelezettségük kialakítá�
sában elsősorban a  bázisüze�
meknek van fontos szerepük, 
a tanulók gyakorlatának gon�
dos előkészítésével és lebo�
nyolításával. A szakképzetten 
m unkába álló fiatalok a pos�
ta i szolgáltatás színvonalának 
jelentős em elését teszik lehe�
tővé, szemben a  szakképzet-  
lenül felvett és m unka m ellett 
tanfolyamon képzett áltedános 
iskolai végzettségű dolgozókkal.

A mu.nkástovábbképzé'ben 
5400- an vesznek részt. Köz�
ponti tan terv  alapján  m egin�
dul az egyesített felvétel és a 
távközlési forgalom dolgozói�
nak 90 órás ism eretfelújító 
tanfolyama. A kézbesítők irá �
nyítóinak szám ára vezetőműn-  
ká'- továbbképzés Indul.

Kiem elt feladat a postai föld 
alatti és föld feletti hálózatok 
szerelésének segítése, ezért asz 
új technológiai eljárások meg�
ism erését az új szerelési és 
kötési módokat külföldi okta�
tók közreműködésével tan ítják  
a mumkástovábbkéozés ■ kere�
tében. A középfokú vóazettsé-  
gű szakemberek tov^bbk- ée zé�
sében 700- an vesznék részit.

A m érnökök továbbképzését 
korszerűsítjük, a  képzés to �
vábbra is a Budapesti Műsza�
ki Egyetem M érnöktovábbkép�
ző Intézetében folyik. A Köz�
lekedési és Távközlési Műsza�
ki Főiskolával együttműködve 
kialakítjuk az üzemmérnökök 
rendszeres továbbképzését. A 
rendszeres továbbépzéseken 
felül mintegy 10 000 postás dol�
gozó továbbképzésére van le�
hetőség.

Egyre nagyobb a  jelentősé�
ge az idegen nyelvek tanu lá�
sának. A hivatali nyelvtanfo�
lyamokat mintegy 250 hallga�
tó látogathatja s  az állam i 
nyelvvizsgára intenzív tanfo�
lyamokon készülhetnék fel.

Az általános iskolai végzett�
séggel nem rendelkező dolgo�
zók szám át tovább kell csök�
kenteni. Továbbra is segíteni 
kell a postás dolgozók gyer�
mekeit az alapm űveltség m eg�
szerzésében. A járási szak -  
szervezeti bizottságok a part�
ner postaszervek bevonásával 
foglalkozzanak a családban 
nem megfelelő m agatartást ta �
núsító szülők felelősségérzeté�
nek felkeltésével. Az ism eret�
terjesztő előadások sorába ik�
tassanak be gyerm eklélektan�
nal, neveléssel foglalkozó elő�
adásokat.

37 postaszervnél 55 kihelye�
zett ism eretterjesztő előadás�
sorozatban összesen 450 elő�
adást, ebből 120- at a budapesti 
munkásszállásokon rendeznek. 
Az előadások 60% - át vetítés 
kíséri.

A Postás Művelődési Köz�
pontban szabadegyetemi elő�
adássorozat folyik. A központ 
módszertani tevékenységével 
és szervezéssel segíti a posta�
szervek közművelődési m un�
káját. A postaszemnek igénybe 
veszik rendezvényeik m egter�
vezésénél a módszertani segít�
séget.

Tovább bővül a közművelő�
dési könyvtárak hálózata. A 
könyvtárak fordítsanak kie�
melt figyelmet a szocialista ha -  
zafiság eszméjét elmélyítő és 
a Tanácsköztársasághoz kap�
csolódó irodalom népszerűsí�
tésére. Segítsék az évforduló

tiszteletére rendezett vetélke�
dők és egyéb megmozdulások 
irodalommal való ellátáséit.

A tömegsportban a fő figye�
lem a  m unkahelyi sportélet 
fellendítésére irányul. A kö�
zépfokú postaszerveknél foko�
zott m értékben gondoskodni 
kell a  kis létszámú üzemek 
sportolási lehetőségéről.

Továbbra is tám ogatást 
kapnak a  hagyományos ver�
senyszerű találkozók, össze 
kell hangolni a  Budapesti T ár�
sadalm i Testnevelési és Tö�
megsport Bizottság és a  te rü �
leti sportbizottságok m unká�
jú t  Jelentős mozgósító szere�
pet kapnak a Tanácsköztársa�
ság kikiáltása 60. évfordulójá�
nak tiszteletére rendezett em �
lékversenyek, vetélkedők. A 
postás dolgozók legjelentősebb 
sporttalálkozója a  budapesti 
ku ltu rá lis és sportnap lesz.

A postaigazgatóságok a  kö�
vetkező országos sportági ren �
dezvényeket szervezik: fé~”
asztalitenisz (Miskolc), női 
asztalitenisz (Pécs), férfi sakk 
(Debrecen), női sakk (Szeged', 
férfi teke (RTV), női teke 
(Sopron). férfi labdarúgás 
(TIG), női tobdairúgás (Bu v íp). 
A sporttalálkozók program iát 
városnézés, k irándulás gazdr -  
gítia. A term észetkedvelok 
éves összejövetelének, az o r�
szágos rostos te - mészeitbarát 
találkozónak színhelye Nyír�
egyháza lesz.

A szocialista brigádok m ű�
velődési m unkájának javításá�
ra, kulturális vállalásaik k i�
alakításának elősegítésére — a 
SZOT 1978. decemberi plénu�
m ának irányelvei szerint — 
ajánlás készül. Űj mozgalom 
indul „Egy tanuló, egv brigád" 
jelm ondattal, a továbbtanuló 
dolgozók segítésére. A brigá�
dok nemcsak tagjaikat patro�
nálhatják. Ez.zel nagyobb le�
hetőség nyílik a szellemi és a 
fizikai dolgozók brigádjainak 
együttműködésére. A posta -  
szervek komplex * brigádok 
létrehozásával segítik és erő�
sítik a műszaki értelmiségiek 
szerepét a kulturális tevé�
kenységben.

A nődolgozók művelődésé�
nek segítése továbbra, is fon�
tos feladat. A postaszervek e l �
vonják a tanulásba a  gyer�
mekgondozási szabadságon le�
vő édesanyákat. A vidéki pos�
taszervek egyre nagyobb gon�
dot fordítanak a nők érdeklő�
désének megfelelő foglalkozá�
sok (közhasznú tanfolyamok, 
körök, kondicionáló torna stb.) 
szám ának növelésére.

A postás fiatalok szám ára a 
közösségi művelődés és szóra�
kozás középpontját továbbra 
is az ifjúsági klubok képezik. 
A klubinozgalomban kiváló 
lehetőségek rejlenek az ifjú�
ság nevelésére és a postai 
m unkahelyhez való kötődés 
erősítésére, ezért keresni kell 
az új klubok Létrehozásának 
lehetőségeit. A postaszervek 
ifjúsági klubi ai részt vesznek 
a Posta Kiváló K lubja pályá�
zaton.

Fokozottabban kell élni az 
am atőr művészeti mozgalom�
ban rejlő nevelési lehetősé�
gekkel. Bővíteni kell a moz�
galomban résztvevők körét.

Tanulm ányi táborozásban 
1690 fiatal vehet részt a szán�
tóéi ifjúsági táborban. A tábor 
kulturális ellátásáról ku ltú r -  
felelős gondoskodik.

A munkásszállások tömeg�
kom munikációs eszközökkel 
való ellátottságát javítani kell. 
A munkásszállásokra kihelye�
zett. általános iskolai kéozés 
továbbra is tám ogatást kap.

A dolgozók művelődésének 
feilesztésében a vezetőknek 
döntő szelepük van. Olyan 
m unkahelyi Jégkört kell te �
rem teniük. amely kedvez a 
közművelődésnek. Minősíté�
süknél hangsúlyt kan. hogyan 
haitiák  végre a  közművelődési 
tervet és m it tesznek sa já t 
műveltségük fejlesztéséért. A 
postaszervek segítséget kapnak 
a  postai művelődési intézmé�
nyek és m űnké"zállók  szak�
képzett közművelődési m unka�
társ aitóL

A Közlekedéstudományi 
Egyesület nagyobb m értékben 
bevonja az., értelm iséget mun�
kájába; a posta művelődési 
bizottsága szorgalmazza kul�
tu rális célú. Illetve klubhelyi�
ségek létrehozását az új pos�
tai beruházásoknál.
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Jól gurítottak tavaly a tekések
Érdekes sportág a  teke. So�

ha nem tartozott a legnépsze�
rűbb sportágak közé, mégis 
vannak olyan települések, ahol 
a  falu  egyetlen sportpályája a 
kuglipálya. Bár óriási különb -  
ség_ van egy kocsma menti gu�
rító  és egy autom ata tekepá�
lya között, a lényeg m indenütt 
ugyanaz: a golyóval el kell ta �
lálni a  bábukat.

A Postás Sport Egyesület férfi 
í s  női tekeszakosztálya a tav a�
lyi évadban az NB II - ben sze�
repeltetett csapatot. Az idén 
m indkét csapat egy osztállyal 
feljebb, az NB I - ben verse�
nyez. Hogyan sikerült? E rre a  
kérdésre kértünk választ a 
PSE illetékes szakembereitől.

A női tekézők amolyan in�
gázók voltak az első és a. m á�
sodik osztály között. Im m ár öt 
éve váltakozva szerepelnek az 
NB I - ban  és az NB II- ben. 
Megunták. Az idén — és még 
ezután is jó ideig — szeretné�
nek a  legjobbak között ma�
radni. Jó  esélyük van rá. Ta�
valy januárban új edző került 
a  szakosztályhoz, aki volt 
egyesületéből három  jó ver�
senyzőt hozott maigával. 
(A Ganz Mávag- ból jöttek át, 
m ivel ott megszűnt a tekeszak�
osztály.) A csapat ezzel ki�
egyensúlyozottabbá vált, bő�
vü lt az állandó form át mutató, 
megbízható versenyzők száma. 
Ennek eredm énye m ár tavaly, 
az NB II - ben is m egm utatko�
zott. Magasan, öt pont előny�
nyel nyerték meg a nyugati 
asoportban a bajnokságot úgy, 
hogy többször tud tak  idegen�
ben is győzni. Ez pedig nagy 
szó, hiszen a tekében a hazai 
pálya előnye nagyon sokat je �
lent. A csapatból öt versenyző 
em elkedett ki. Közülük Szakái 
K atalin az idén elérte az I.

osztályú versenyzői szintet an �
nak ellenére, hogy még az 
idén is az ifjúsági korhatárba 
sorolható. Az élbolyhoz ta rto �
zik még Perepatics Józsefné és 
Pozsonyi Istvánné is, valam int 
Szift M ária és Néth  Gizella. 
A családos versenyzők sajátos 
munkamegosztást alakítottak 
ki maguk között. Amikor va�
laki éppen nem dob, akkor vi�
gyáz a  többiek gyerekeire. így 
alakul á t m inden edzésen a ts -  
kecsarnok egy része ideiglenes 
óvodává. A PSE női tekézői-  
nek ily módon a gyerek nem 
akadály.

Az előbb em lített öt ver�
senyző a tavalyi bajnokságban 
88 egyéni győzelmet ért el. De 
ra jtuk  kívül még szerzett időn�
ként pontokat Kővári Ildikó, 
Szitkeiné  és Nagyné is. 
A Szakosztályt m egalakulása 
óta Mátravölgyi József irány ít�
ja. Pozsonyi István edzőnek 
egyetlen nagy gondja van: ke�
vés fiatal jelentkezik, nincs 
megfelelő utánpótlása. 19—24 
éves korú lányok, asszonyok! 
I tt van tehát a lehetőség, lehet 
jelentkezni a  P SE - nél!

A férfiak kiegyensúlyozot�
tabb mezőnyből verekedték fel 
m agukat az NB I- be. Évekig 
kellett várniuk az előrelépésre, 
akkor is éppen - éppen hogy si�
került. Tulajdonképpen az 
utolsó forduló döntött. Több 
csapatnak volt esélye a felju �
tásra. Óriási izgalmak köze�
pette  sikerült végül is a PSE-  
nek idegenben győznie a Bu�
dapesti Építők ellen és végül 
is e bajnok - aspiráns elleni dia�
dal ütötte el az Ózdi Kohászt 
a feljebbjutástól. Az izgalmas 
véghajrá ellenére a PSE - teké -  
zők m egérdemelten kerültek a 
legjobbak közé, igaz, két - há -  
rom évvel ezelőtt még nemigen

TORNA
MUNKA
KÖZBEN
1. Kiindulóhelyzet: alapál�

lás. 1. ütem : szökdelés páros 
lábon. 2. ,ü tem : szökdelés a 
bal térd felhúzásával. 3. ütem : 
szökdelés páros lábon. 4. ütem : 
szökdelés a jobb térd felhúzá�
sával.

2. K iindulóhelyzet: alapál�
lás, m agastartás. 1—2. ütem: 
karkörzés előre kétszer. 3—4. 
ütem : törzshajlítás előre két�
szer. 5—6. ütem : törzsnyújtás�
sal karkörzés hátra  kétszer. 
7—8. ütem : törzshajlítás hátra 
kétszer.

3. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1—4. ütem : fejkörzés a 
négy ütem ala tt balra. 5—8. 
ü te m : ugyanaz jobbra.

4 . Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, bal oldalsó középtartás. 
1—2. ütem : vízszintes kaszálás. 
3—4. ü tem : törzshajlítással
függőleges kaszálás.

5. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1—4. ütem : futás helyben 
magas térdemeléssel. 5—8. 
ütem : futás helyben magas sa�
rokemeléssel.

6. Kiindulóhelyzet: guggoló�
támasz. 1. ütem : emelkedés 
lábujjállásba, bal láb lendítése 
hátra, kar m agastartásba. 2. 
ütem : guggolótámasz. 3. ütem : 
emelkedés lábujjtám aszba, 
jobb láb lendítése hátra, kar 
m agastartásba. 4. ütem : gug�
golótámasz.

7. K iindulóhelyzet: alapál�
lás. 1—2. ütem : szökdelés bal 
lábon a karok és lábak eler -  
nyesztésével. 3—4. ü tem : 
ugyanaz a jobb lábon.

8. K iindulóhelyzet: alapál�
lás, bal kar magas, jobb kar 
m élytartásban. 1—2. ütem : 
karhúzás hátra  kétszer. 3—4. 
ütem : kartartáscserével k ar�
húzás hátra  kétszer.

9. K iindulóhelyzet: alapál�
lás, karok a csípőn. 1—2. ü tem : 
ereszkedés guggolásba, a bal 
láb nyújtása oldalt. 3—4 ütem : 
emelkedés kiindulóhelyzetbe. 
5—8. ütem : ugyanaz ellenkező 
oldalra.

10. Kiindulóhelyzet: alapál�
lás. 1—2. ütem : páros lábon 
szökdeléssel 180 fokos fordulat 
balra. 3—4. ütem : ugyanaz
jobbra.

11. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, karkeresztezés a test 
előtt. 1—2. ütem : emelkedés 
lábujjra  karemeléssel rézsútos 
m agastartásba, belégzés. 3—4. 
ü tem : ereszkedés kiinduló�
helyzetbe, kilégzés.

Tamás Csaba
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szám ítottak erre  a  sikerre. Ak�
koriban valam iféle beletörő�
dés uralkodott el a versenyző�
kön, nem bíztak magukban 
eléggé, nem volt önbizalmuk. 
Bár tudásuk m ár Elekor is meg�
ü tötte az  NB I- es szintet, vala�
mi hiányzott. Hiányzott egy jó 
edző, aki egyúttal küzdelemre 
buzdítani képes pszichológus 
is. K ellett tehát egy Báthori 
László edző, aki felrázta a  tá r�
saságot, aki a versenyzőknél ki 
tudott alakítani egyfajta csak -  
azértis hangulatot.

A férfiak hazai pályán m in�
den mérkőzésüket megnyerték, 
idegenben pedig négyszer si�
került győzniük. A csapatból 
kiemelkedő teljesítm ényt nyúj�
to tt Kása János, Csiszár Jó�
zsef, Czene János, Fischer Jó�
zsef. Budai József betegsége 
m iatt csak fél szezont játszott, 
de a mérkőzéseken elért á t�
laga annyira jó volt, hogy te l�
jesítménye, a  csapat feljutásá�

hoz nyújto tt hozzájárulása így 
is elismerésre méltó. Rajtuk 
kívül értékes pontokat szerzett 
még Lengyel Iván, Szanyi Fe�
renc, Szakái József. A szakosz�
tályvezető Bugovics István, aki 
em ellett versenyzőiként is 
Igyekszik helytállni.

A férfiaknál is — hasonlóan 
a nőkhöz — nem kis gondot 
jelent az utánpótlás biztosí�
tása. Igaz, hogy a nagyon meg�
erősödött postás tömegsport 
„kiterm el” időnként tehetsége�
ket, de sokan közülük nem k í�
vánnak versenyszerűen spor�
tolni. Pedig a teke tipikusan 
az a sport, amely hosszú- hosz-  
szú évekig űzhető, idősebb 
korban is rendszeres mozgásra 
„kényszerítve” a versenyzőket. 
Aki a gurítás szépségeit egy�
szer megismeri, az nehezen 
szokik le róla — m ondják az 
„öreg” tekézők. Igazuk van. 
Bizonyíték erre az életkoruk.

Tóth Pál György

Egy sakkmester portréja
A sakk a legelmélyültebb 

játék, am it az emberiség vala�
ha kigondolt. Gazdagítja az 
egyes em berek és egész népek 
életét. Maga a játék  magasabb 
szinten, kötött gondolkozási 
idő m ellett jó emlékezőtehet�
séget, rendszerességeit, követ�
kezetes, fegyelmezett gondol�
kodást kíván. A lehetséges vál�
tozatokban való gyors eligazo�
dáshoz, a lehető legjobb va�
riáns kiválasztásához az elő�
zőkben em lített erények m el�
lett a gyors számítókészség és 
kombinációs képesség is szük�
séges.

A Postás SE sakkcsapatának 
első táblása, vagyis éliátékosa 
Puchmann László sakkmester. 
Foglalkozása: egyesített kézbe�
sítő. 38 éves, de m ár 28 éves 
sakkversenyzői m últ áll mö�
götte. önm agáról így vall:

— 6 éves koromban tanu l�
tam  meg édesapámtól sak�
kozni. 10 éves koromtól Pest-  
hádegkúton — ahol laktam  — 
versenyeztem. 14 évesen kerül�
tem kapcsolatba a postával. 
Nyári szünidőben reggel ú jsá�
got kézbesítettem. Megszeret�
tem a szabadban végzett m un�
kát, és a  következő évben m ár 
állandó m unkát vállaltam  a 
postán. A 4- es, m ajd a 70- es 
postahivatalnál dolgoztam. 
A postához nemcsak a m unka -  
viszonyon, hanem  a sakkon 
keresztül is kötődtem. A Krisz�
tina postaszervek versenyzőié�
ként játszottam ; akkor II. osz�
tályú versenyző voltam. 22 éve�
sen I. osztályú versenyzőként a 
Gépjavító csapatába kerültem. 
M unkahelyet is változtattam , 
bevallom előnyösen, de áthe�
lyezéssel. Onnan jöttem  vissza 
a postához. Közben a Honvéd 
csapatában is játszottam . Ott 
lettem mester.

Mindezt eléggé akadozva, 
csak közbe- közbekérdezésre 
mondja el, hiába, a sakkozók a 
hallgatag em berek táborába 
tartoznak. A versenysakk nem 
tűri a beszédet. A versenyzők�
nek még a táblától való eltá�
volodásukkor sem szabad be�
szélniük. Rövid párbeszédbe 
csapunk át.

— A sakkban k iknek köszön�
heti előrehaladását?

— A postánál Jenei Ferenc 
mesteredzőnek, aki a női vá�
logatott kapitánya is, a Hon�
védben Ozsváth mesteredző�
nek.

— Mi kell a sakkban a k i�
emelkedő eredményekhez?

— Jó kondíció, hangulat és 
közérzet. Persze, a partik  előtt 
sok- sok tanulás, gyakorlás. 
Nem nélkülözhető a megnyitá�

sok ismerete, állandó felfris�
sítése és a nagym esterek játsz�
m áinak tanulmányozása.

— Mi ö n n ek  a sakk az éle�
tében?

— Szenvedély!
— Mit szeretne még a sakk�

ban elérni?
— Nemzetközi egyéni verse�

nyen játszani. Kipróbálni, 
m ire lennék képes külföldi já �
tékosok ellen. Itthon m ár na�
gyon ism erjük egymást. Csa�
patban m ár három szor játszot�
tam a Postás Sakk Európa-  
bajnokságon, 1977. évben ér�
tük  el a  legjobb sikert, elsők 
lettünk.

Közben m egtudjuk, hogy az 
utóbbi időben nincs megelé�
gedve eredményeivel, de en�
nek örömteli és term észetes 
okai vannak. Tavaly m árcius�
ban a család lakáshoz ju to tt  
R iportalanyunk nős, 5 éves 
fiuk van, és tavaszig m indket�
ten szüleikkel éltek külön - kü -  
lön. Postai segítséggel m un�
káslakáshoz jutottak, egy szép, 
világos, korszerű lakótelepi 
kétszobáshoz. Az összeköltözés 
anyagilag is sokat jav íto tt a 
család helyzetén. A berendezés 
kiválasztása, elhelyezése és az 
otthon m egterem tése kevesebb 
időt engedett az önképzésre. 
Fiuk, Zsolt is megízlel'te a pa�
pával való állandó együttlét 
örömeit, és bizonyos, csak ha 
m ár este elaludt, lehetett tőle 
a sakk után nyúlni. Késő este 
pedig a  nappal elfárad t végta�
gok nem mindig engedték meg 
a szellem érvényesülését, így 
a figurák irányítása nemegy�
szer csak álomképben jelent 
meg.

— Egyébként 20 éves törzs-  
gárdatag vagyok — fejti to �
vább gondolatait a  sakkm es�
te r —, feladatom at szeretem, 
m indig kedvvel látom el.

— Mif venne szívesen, ha 
megírnánk?

— Azt, hogy a m unkahelye�
men, a 62- es postahivatalban, 
a kézbesítőosztályon vezetőim 
segítenek abban, hogy verse�
nyezhessek, mondhatom, m in�
den segítséget megadnak, és 
figyelemmel kísérik munkám 
m ellett a sakktáblán való sze�
replésemet is. Bíznak bennem, 
és ez igen jó érzés. Meg azt is 
írja  meg, hogy a  lakáshoz 
nyújtott támogatással a posta 
vezetői egy széttagolt család 
életét tették teljessé.

Örömmel teszünk eleget e 
kérésnek, és minél többször 
szeretnénk leírni jó réldák  
alapján, hogy a sport és a  
m unka összehangolható, jól 
megfér egymás mellett, és 
megfelelően kiegészíti egy�
mást.

Munka Béla
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Eheti re jtvényünk szereplői 
népszerű operahősök.

VÍZSZINTES

1. Növény szaporítószerve 
(névelő). 4. Famunkás. 7. Hegy 
Miskolc m elle tt 11. Moszkva 
híres áruháza. 12. K ártyajáték. 
13. Becézett női név. 14. Földet 
forgatni. 16. Lakoma. 17. Szer�
szám. 18. . . .  káció (átképzés). 
20. Ijedős (ford.). 21. T ar betűi 
keverve. 22. Büfé a  pályaudva�
ron. 25. Sz- szel a  végén a  sze�
relem  istene. 26. Ilyen bútor is 
van. 28. Enyém franciául. 29. 
Verik. 30. Csapadék. 31. Év�
szak. 32. Asztalrészlet! 34. Er�
zsébet becézve. 36. Film fajta. 
38. Válaszfizetéssel feladott 
táv ira t jelzése. 40. A könnyűr 
zenében ism ert testvérpár. 43. 
Háziállat. 44. Kérdőszó. 46. 
Muzsikál. 47. .. . Novak (film�
művész). 48. Vízi á llat (ford.)
50. Verdi etiópiai rabszolgalá�
nya. 51. K é t. . .  a  penge. 52. 
ENSZ- szervezet. 54. Igekötő. 
55. Latin elöljáró. 57. Sűrű, 
zöJd terület. 59. Csomagoló 
anyag. 61. Á llj! 62 . . .  bátor
(főváros).

FÜGGŐLEGES

1. Névelős régi pénz. (- ék,), 2. 
A Bohémélet egyik szopránja.

3. A z A ida mezzoszopránja. 4. 
Női hang (- ék.). 5. Puccini Pil�
langókisasszonya. 6. A könyv�
ben megszám lálhatatlan. 8. 
A Traviata kaméliáshölgye. 9. 
Észak - afrikai ország. 10. Üdü�
lőhely a Balatonnál. 15. Kor�
jelző neyek előtt. 17. Tüzet 
gyújtottak alá. 19. Megszólí�
tás. 20. Sporteszköz. 23. Női 
név röviden. 24. Szám. 27. Ta�
lajféle. 29. Kergetik. 33. Az is�
kolatáskában ez is vám. 3. Né�
m et állatkert (ford.). 36. Világ�
táj. 37. Európai főváros. 39. Ru�
hadísz. 41. Hely rag. 42. Asz-  
szonynevek vége. 43. Tengeri 
homokpad. 45. Spanyol város. 
47. Hangoskodik. 49. A  Don 
Carlos királya. 50. Helység 
névelővel. 53. Kukucskál. 56. 
Állati hím. 58. Részvénytársa�
ság. 60. Szláv igen.

— Bánhidi —

Beküldési határidő : február
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Nem  baj, m ajd k i�
mosom. Nem  ért a képekhez.

K önyvjutalm at nyertek: He�
rényi Éva (Sopron), Csörgő 
Gyuláné (Balatonfőkajár), Fer-  
ró Ferenc (Kunszentmiklós), 
Füles, Lászióné (Üllő), Guba 
Józsefné (Jászárokszállás).

Tömegsport Sopronban
A Soproni Postaigazgatóság 

Gépjárm ű Szállítási Üzeme tö�
megsport életéről első ízben az
1977. évi novemberi számban 
adtunk hírt. Az üzem dolgo�
zóinak több m int 50 százaléka 
fiatal, így természetes, hogy 
nagy a  sportolás irán ti igény. 
Az üzem szakszervezeti bizott�
ságának vezetősége elsőrendű 
feladatának tekinti a  tömeg�
sport támogatását, ennek meg�
felelően folyamatosan biztosí�
to tta  a dolgozók sportolásához 
szükséges feltételeiket, felszere�
léseket. Az elm últ két évben 
az szb sportcélra min'tégy 20 
ezer forintot fordított. A fel�
szerelések biztosításával lehe�
tőség nyílt arra, hogy a  körzeti 
garázsok dolgozói részt vegye�
nek városodként a postaszer�
vek közötti háziversenyeken. 
Az üzem hatásköre 3 megyére 
terjed ki, és a dolgozók nagy 
többsége a 6 nagy garázs — 
Győr, Szombathely, Pápa, 
Veszprém, Keszthely, Sopron 
— székhelyén teljesít szolgála�
tot. Bár egy- egy sportvetél�
kedő megrendezése a folyama�
tos szolgálat és szétszórtság 
m iatt nem könnyű feladat, fel�
m erült az igény, hogy üzemi 
szinten is rendezzünk sportna�
pot.

A szombathelyi postagarázs�
nál működő „SAVARIA” szo�
cialista brigád kezdeményezé�
sére és védnökségével 1977- ben 
első ízben rendezték meg üze�
mi szinten a kispályás labda�
rúgó bajnokságot. Az arany�
koszorús brigád kupát alapí�
tott, am elyet a kezdeményező�
ről „SAVARIA” labdarúgó ku�
pának neveztünk el. A kupát 
egy- egy évig a kispályás lab�
darúgótorna győztese őrzi, és 
végleg annak a csapatnak a 
birtokába kerül, amelyik há�
romszor nyeri az üzemi kispá�
lyás labdarúgó - bajnokságot.

A m últ évben a soproni pos�
tagarázs ezüst érmes „HALA�
DÁS” brigádjának védnöksé�
gével rendezték meg a II. üze�
mi sportnapot Sopronban.

A részt vevő csapatok, a  
szurkolók és hozzátartozók kö�
szöntése után került sor a sor�
solásra, m ajd a  labdarúgó -  
csapatok birtokukba vették a 
Postás Sporttelepet, a  teke -  
csapaitok pedig a  postaigazga�
tóság tekepályáját. A szép�
számú nézősereg m indkét he�
lyen Izgialmás, magas színvo�
nalú és sportszerű csatának le�
hetett szemtanúja. A mindvé�
gig sportszerű küzdelemben a 
győzelmet végül is a soproni 
Központi Javítóm űhely csa�
pata szerezte meg. A torna II. 
helyezettje Sopron, III. helye�
zett Győr garázs csapata lett. 
A torna gólkirálya Csonka 
István  gépkocsiszerelő (Győr 
garázs) 6 góllal. A helyezett 
csapatok oklevelet kaptak, a 
legjobb góllövő pedig tárgyju�
talom ban részesült.

Ezzel egy időben izgalmas 
versenyt vívtak a tekecsapa�
tok is. Egy- egy garázst 3 fős 
csapat képviselt, a csapatok 
tagjai 60 dobást — 30 tele és 
30 tarolás — végeztek két pá�
lyán. A csapatverseny során 
elért eredm ény alapájn a h á �
rom legjobb egyéni versenyző 
is díjazásban részesült. Az iz�
galmas verseny során az alábbi 
sorrend alakult ki:
Teke csapatverseny 

I. Sopron garázs 635 fa, IL 
Sopron Javító  Műhely 617 fa,
III. Győr garázs 456 fa.
Teke egyéni verseny

I. Horváth István  Javító  Mű�
hely, 228 fa, ÍI. Bella Ernő 
Sopron garázs 221 fa, III. Vissi 
Gyula Sopron garázs 217 fa.

Nagymarosi József

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszöne-  

tünket mindazoknak, akik 
Zsíros István temetésén meg�
jelentek, szóban vagy írásban 
részvétüket nyilvánították.

Zsíros Istvánné és családja


