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A kegyelet koszorúival 
a postás vöröskatona  
vértanúk nyom ában

60 év előtti létrehozásában maguk Is közre�
működtek. Első ú tjuk  Felsőzsolcára vezetett. 
I tt csatlakoztak hozzájuk a miskolci postások 
képviseletében a  társadalm i szervek titkárai 
és az igazgatóság vezetője, Felsőzsolca köz�
ség vezetői és szinte az egész lakosság.
, Emlékezetes a látogatás nap ja ; hatvan év�
vel ezelőtt ezen a napon verték  ki az in te r�
venciót Miskolcról. Három napra rá  zajlott 
le a második miskolci csata, ahogyan a tör�
ténésze^ az esem ényeket szám ontartják. Ez�
zel vette kezdetét a Vörös Hadsereg északi 
hadjárata.

A felsőzsolcai impozáns vöröskatona - em lék -  
műnek m ár nemcsak keretet adnak a hárs�
fák, hanem  szinte beborítják összefüggő 
lom bsátrukkal. A lombok sötétjében, a h a r�
sak törzse között szerényen áll az 1892- ben 
em elt kegyelet- kereszt, m elynek oldaláról a 
postások géppuskája védte a f a lu t . . .

A zenekar indulót játszik, ütem ére felvo�
nul a  község sok száz gyermeke, iskolánként, 
osztályonként nevelőikkel. K ipiru lt arcok, 
ünnepélyes külsőségek, m ajd megkezdődik az 
új kisdobosok és úttörők ünnepélyes fogada�
lomtételé, avatása. V eteránjaink — a k ia la k u lt 
hagyomány szerint — maguk kötik fel a kék 
és piros nyekkendőket a  felavatottak nyaká�
ba. Viszonzásul ölelésre táru lnak  a gyermek-  
kezek — a szeretet jele is cuppan —, és a 
veteránok könnyes szemmel, kezükben egy-  
egy égő vörös szegfűvel térnek vissza szé�
keikhez. Feledhetetlen percek, m aradandók 
a gyermekek em lékezetében egy é le tre . . .  
G ondolatainknak a 80 éven túli Sku lthéty  
A ntal bácsi ad kifejezést. Emlékezik és em �
lékeztet, buzdít, lelkesít. Míg beszél, k itün �
tetésein játszik a napsugár. Bár szava halk, 
szavainak tartalm a távlatokba sugárzik.

Gesztelybe nem  is kell betérni. A falu 
előtt, a  H ernád partján , orgonabokroktól 
övezve van az a  hely, melyet húsz pesti pos�
tás vöröskatona vérével öntözött. Ez volt az 
intervenciósok nemzetközi jogot tipró kegyet�
lenségének színtere, am elyet 1963- ban em lék�
oszloppal jelölt meg a postás kegyelet. Az 
emlékoszlop előtt rövid műsor, szavalat, 
énekszám, m ajd a zenekar gyászindulója 
m ellett koszorúzás. Amilyen egyszerű a meg�
emlékezés, olyan megható is. Gondolataink 
a 60 év előtti vérengzés szörnyűségei körül 
járnak. Néhányan a régi temetőbe mennek, 
hogy az ottani tömegsíron is elhelyezzék az 
emlékezés koszorúját. Az úttörő -  és kisdobos�
avatás itt is, m in t Ongán, egy hét m úlva lesz, 
a gyermeknapon.

Ü tünk utolsó állomása Onga. A nyári nap�
sütés eltikkasztja az utazókat. Jól esik a 
Petrovics Ferencről elnevezett modern m űve�
lődési házban a hűsítő. M eglepetésként éri a 
vendégeket a Postam úzeum nak ez alkalom �
mal itt bem utatott, helyi anyaggal kiegészí�
te tt kiállítása, valam int a Miskolci Közúti 
Igazgatóság bélyeggyűjtőinek forradalm i té�
m ájú gazdag bélj'egbem utatója.

Az em lékm ű koszorúzása itt  is rövid kul�
turális m űsor keretében zajlik le. Az ongai-  
ak  em lékezetében kitörölhetetlen nyomot 
hagytak a népi hatalom ért vívott harc em �
lékei. Ennek újabb tanújelét adták. A m ű�
velődési ház falán elhelyezett kis m árvány�
táb la szerint a  miskolci MÁV vontatási fő�
nökség 13 fős szocialista brigádja felvette 
Petrovics Ferencnek, az itt  harcolt 2. postás 
század parancsnokának nevét. A brigád tag�
jai ongaiak, miskolciak és a környékbeli 
helységek lakói, brigádvezetőjük Kovács A n �
tal. Mindezt hallva, a rra  gondolok, hogy a 
budapesti nagyhivatalok dolgozóinak, akik�
nek elődei itt  e tájon védték a munkások 
állam át, van - e Petrovics Ferencről, vagy Ro-  
bicsek Pálról elnevezve szocialista brigád�
juk? Ébren ta rtják - e  a forradalm i hagyo�
m ányt? Ök is ez után érdeklődtek, am ikor 
a Postamúzeum nevében átadtam  a P etro�
vics Ferenc életéről felkutato tt adatösszeállí�
tást, néhány fotómásolatot, m ert ha van, úgy 
szeretnének velük kapcsolatot kiépíteni és 
fenntartani. Dicsérendő gondolat, bizonyára 
követésre ta lá l . . .

A veteránok látogatása Miskolc- Tapolcán 
fejeződött be öreg je ink  élményben gazda�
gon tértek vissza a fővárosba, annak tuda�
tában, hogy az első m unkáshatalom ért ví�
vott harc em léke elevenen él a Miskolc kör�
nyéki lakosság körében.

Dr Kamody Miklós

Ragyogó májusi napfény fogadta Miskol�
con m ájus 20- án a  pesti postás veteránokat 
— egyeseknek m ár csak hozzátartozóját —, 
akik eljöttek emlékezni harcaik színhelyére, 
és hogy leróják kegyeletüket elesett b a jtá r�
saik, hozzátartozóik iránt. A látogatást a nagy 
család, az a  szakszervezet szervezte, melynek

Felsőzsolcán Engelhardt Károly és Nagy 
A nta l. , ,

Jesztelyen Köti József és Bán M ihály. .  I

Ongán Gyulai István és Schuszt Dezső he�
lyezte el a koszorút az emlékművön.

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK!

Módosult
a nagycsaládosok segélyezése

Újból fe le m e lté k  az  eg y  fő re  e ső  jö v ed e lem  h a t á r á t

A m ikor a  nagycsaládosokról vagy a gyer�
m eküket egyedül nevelőkről esik szó, még 
azok is m egkülönböztetett m agatartást és tisz�
te le te t tanúsítanak, akik  nem  tartoznak e 
réteghez. Miből adódik ez a  társadalm i szin�
ten megnyilvánuló tisztelet és együttérzés? 
Ennek nagyon egyszerű és logikus m agyará�
zata van. Rendszerint ezek a családok azok 
— legalábbis többségükben —. am elyek az 
átlagosnál szerényebb jövedelemmel rendel�
keznek. nagyobb terheket vállalnak a tá rsa�
dalommal szembeni kötelezettségekből, a  csa�
lád, az utódok neveléséből.

A családok anyagi helyzetét, jó létét alap�
vetően befolyásolja, s egyben meg is határoz�
za, egyrészt, hogy a  családon belül hány ke�
reső, m ásrészt, hogy hány eltarto tt van. 
Következésképpen: m inél több az eltartott, 
annál szerényebbek a család anyagi lehetősé�
gei. Ezeknél a családoknál, bizony, jól kell 
tudni gazdálkodni, gondosan be kell tudni 
osztani a család jövedelm ét, s gyakran még�
sem m arad  anyagi fedezet olyasmire, am i�
ket mások meg tudnak  engedni m aguknak.

Ezért joggal mondjuk, hogy a  nagycsalá�
dosoknak hátrányosabb a  helyzetük. Velük 
hasonlóan vagy azonosan ítéljük meg rend�
szerint azok helyzetét is, ak ik  ugyan nem 
nagycsaládosok, de valam ilyen oknál fogva 
a rra  kényszerülnek, hogy családjuk e ltartásá�
ról egyedül gondoskodjanak. Ezekre szoktuk 
használni azt a  kifejezést, hogy a gyerm ekü�
ket egyedül nevelők.

A nagycsaládosok és gyerm eküket egyedül 
nevelők hátrányosabb helyzetét bérezési 
rendszerünk nem tud ja  megoldani; ez nem  is 
feladata, m ert a  b ér a  végzett m unkáért jár. 
A m unkabér teh á t nem  oldja meg a családok 
szociális helyzetét, gondjait. A hátrányosabb 
helyzetűekkel való rendszeres foglalkozás 
azonban a  mi társadalm i rendszerünknek fon�
tos feladata, am ely a  szociálpolitika kereté�
ben, közelebbről a  szociális ju ttatásokban va�
lósul meg. Ez pedig m ár nemcsak társadalm i, 
hanem  kifejezetten vállalati feladat is.

A  szakszervezetek  történelm i m últjából és 
lényegéből fakad, s ezt m indig hivatásuknak  
tartották, hogy a rászorulóknak szociális se�
gítséget nyújtsanak. Nincs ez másképpen a  
mi szakszervezetünknél sem. Sőt, önelégültség 
és dicsekvés.nélkül m ondhatjuk, hogy a szo�
ciális ju ttatások  sokat fejlődtek és fejlődnek; 
egyes területeken m egvalósítottunk olyat is, 
am i nincs m inden szakm ánál országosan be�
vezetve.

Egyik ilyen, szerintem  igen jelentős intéz�
kedés a nagycsaládosok és gyerm eküket egye�
dül nevelő szülők évenkénti rendszeres segé�
lyezése.

A Postások Szakszervezete először 1971- ben; 
a IX. kongresszuson m ondta ki határozatban, 
hogy a posta és szakszervezetünk évente 
nyújtson anyagi támogatást a nagycsaládosok�
nak és a gyerm eküket egyedül nevelőknek. 
Ezt követően még abban az évben felm értük 
a nagycsaládosok szociális helyzetét, s a fel�
m érés tapasztalatai alap ján  központi veze�
tőségünk jóváhagyta a három  vagy annál 
több eltarto tt gyerm eket nevelő postás dol�
gozók. továbbá a gyerm eküket egyedül neve�
lő szülők évenkénti rendszeres segélyezését. 
Ez utóbbiaknál három nál kevesebb gyermek 
esetén is.

Ettől kezdve évenként segélyben kellett ré�
szesíteni m indazokat, akiknél a család egy 
főre ju tó  havi átlagjövedelme nem  haladta 
meg az 1000 forintot. Ennek alap ján  gyerme�
kenként 400—400 forintot fizetnek ki m inden 
év szeptemberében.

Ez a postának és szakszervezetünknek olyan 
jelentős intézkedése volt, am elyet nemcsak az 
érdekeltek fogadtak kedvezően, hanem  k i�
hatott az egész postás közvéleményre, és azok 
is megelégedéssel nyilatkoztak erről az in �
tézkedésről. akiket nem  érintett. Az intézke�
dés szükségességét és jogosságát az azóta el�
telt idő nemcsak igazolta, hanem  meg is erő�
sítette. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy a 
jogosultság feltételei lényegében azóta-  sem 
változtak. Jogosultak erre a rendszeres se�
gélyre azok, akiknek legalább egyéves postai 
m unkaviszonyuk van. A segély megilleti a

főállású, de részfoglalkozású, valam int a gyér, 
mekgondozási segélyt igénybe vevő dolgozó�
kat is. Ahol m indkét szülő postás, ott a szo�
ciális helyzet' figyelembe vételével m indkét 
szülő m egkaphatja a nagycsaládosok segé�
lyét. A gyermekek szám ánál a  sa já t háztar�
tásban eltarto tt m inden nem kereső gyerme�
ket figyelembe kell venni. Vitás és határese�
teknél a  szociális helyzet alapos mérlegelésé�
vel (egy főre eső jövedelem stb.) kell a szak -  
szervezeti szerveknek dönteniük a  segély jo�
gosságáról,

A havi átlagjövedelem  m egállapításánál és 
kiszám ításánál m inden rendszeres jövedelm et 
figyelembe kell venni. Így a családi pótlékot, 
gyerm ektartási díjat, özvegyi nyugdíjat, ke�
resetkiegészítéseket stb. is, m ert ezek is a  
család jövedelm ét képezik. Ezek mind olyan 
szabályok, illetve módszerek, am elyek bevál�
tak  és ma is m egállják helyüket, ezért to�
vábbra is érvényben vannak.

A nagycsaládosok segélyezésének rendszere 
bevezetése óta két terü leten  módosult jelen�
tősebb m értékben. M indkét vonatkozásban 
kedvező irányban.

Az egyik változás az, hogy 1973- tól a se�
gély évente két alkalommal illeti meg a nagy-  
családosokat és a gyerm eküket egyedül neve�
lőket, mégpedig m inden év augusztusában és 
decemberében. Az augusztusi segély a szü�
lők, illetőleg családok gyermekeinek beis�
kolázási költségeit enyhítik, míg a decem�
beri a karácsonyi családi ünnep többletki�
adásaihoz (ajándékozás, téli ruházat stb.) 
nyújt segítséget.

A tapasztalatok azt igazolják, hogy a kifi�
zetési időpontokat sikerült okosan, körülte�
kintően megválasztani, hiszen a  dolgozók 
is ezeket az időpontokat ta rtják  a legjobbak�
nak.

A m ásik módosítás az egy főre eső családi 
jövedelem határának  m egállapítására vonat�
kozott. s nyugodtan m ondhatjuk, hogy a sza�
bályozás rugalm asan alkalm azkodott az élet�
hez. Amíg az egyik oldalról örvendetes, hogy 
nőtt a postás dolgozók jövedelme, m ásik ol�
dalról azonban igaz az árak  növekedése is. 
Ezért kellett az egy főre eső jövedelem ha�
tá rá t többször em elni; 1975- ben 1200, m ajd 
1976- ban 1500 forintra.

Szakszervezetünk titkársága  nem régen ismét 
tárgyalta a nagycsaládosok és gyerm eküket 
egyedül nevelők segélyezésének tapasztalatait. 
Á llásfoglalásában elism erte és megerősítette 
az eddig végzett m unkát. Ugyanakkor helyt 
adott a  különböző fórumokon és rendezvé�
nyeken elhangzott felvetéseknek, kéréseknek; 
Indokoltnak ismerte el az egy főre eső jö�
vedelem  határának újbóli módosítását. Így
1979- től kezdve az eddig érvényben volt 1500 
forintot 1800- ra felemelte.

Külön szólni kell a bizalmiak ez irányú fel�
adatairól, mivel nekik kell felm érniük, hogy 
kiknek kell e segélyben részesülniük. Tehát 
az ő lelkiism eretes m unkájuktól függ. hogy 
senki se m aradion ki a jogosultak közük 
Ugyanakkor elsősorban rajtuk  múlik, hogy 

•olyanokat ne terjesszenek fel, akik egyébként 
sem felelnek meg a  feltételeknek.

Érdem es szólni arró l is, hogy a nagycsa�
ládosok segélyének bevezetésekor. 1971- ben 
2314 családnak összesen 2.5 millió forintot 
fizettek ki. Az utóbbi években a segélyben 
részesülő családok szám a egy- egy alkalom m al 
2900—3000 körül van. a kifizetett összeg pedig 
3—3,5 millió forint között mozog. Mind a se�
gélyben részesülő családok számánál, m ind a 
kifizetett összegnél a m últ évben volt bizo�
nyos visszaesés, ami szintén csak alátám aszt�
ja a felvetések jogosságát, és indokolja a tit�
kárság állásfoglalását.

A titkárság m egállapította azt is, hogy as 
e célra fordított összegek valóban olyan ré�
tegekhez kerülnek, am elyek a segítségnek 
leginkább szükségét érzik. így betöltik szociá�
lis rendeltetésüket. Az e célra fordított pénz�
eszközöket tehát senkinek sem szabad sajnál�
nia. m ert azokat a legjobban rászorulóknak 
fizetik ki. Meggyőződésem szerint ilyen szem�
léletet és m agatartást tanúsítanak mindazok,' 
akiknek feladatuk a titkárság határozatának' 
végrehajtása.

Kovács József



Kapcsolatunk öt világrész postásaival Többségben a nődolgozók
Adatok az 1978. évi mozgalmi statisztikábólA nemzetközi életben az 

* *  utóbbi években végbe�
menő folyam atok kedvező 
feltételeket biztosítottak a 
szakszervezeti mozgalom nem�
zetközi tevékenységéhez.

A SZOT 1979. március 30—i 
ülésén m egállapította, hogy 
általános tendencia a  szak -  
szervezetek erejének és be�
folyásának növekedése. A vi�
lágon állandóan em elkedik a 
szervezett dolgozók száma, s 
ma m ár m eghaladja a  300 
milliót. A szakszervezeti tevé�
kenység a  közvetlen érdekvé�
delmen kívül követeléseiben 
fokozottabban társadalm i mé�
retűvé válik. A nemzetközi 
szakszervezeti mozgalomban — 
az ideológiád, szervezeti meg�
osztottság ellenére — megszi�
lárdul, elmélyül a  szolidari�
tás. Ezek a  folyam atok foko�
zott követelm ények elé állít�
ják  a  szakszervezeteket. Nagy 
felelősséget, állandóan meg�
újuló felkészültséget, hatáso�
sabb m unkam ódszereket igé�
nyelnek.

A SZOT plénum ának állás -  
foglalása alapján tekintette át 
szakszervezetünk elnöksége 
nemzetközi kapcsolataink kö�
ré t és tartalm át.

Czakszervezetünk meg-  
alakulása óta kötelessé�

gének és fontos politikai fel�
adatának tekinti a nem zet�
közi szakszervezeti mozga�
lomban való részvételt. Szak�
m ánk jellegéből is követke�
zik, hogy kapcsolataink szé�
leskörűek, sokrétűek. 1949 
óta veszünk részt a  Szakszer�
vezeti Világszövetség (SZVSZ) 
nemzetközi szakmai szerveze�
tének, a  24 millió tagot szám�
láló Közalkalm azottak és Ro�
konszakm abeli Dolgozók
Nemzetközi Szövetségének 
m unkájában. Ezen belül a 
Postai és Távközlési Szakmai 
Tagozat képviseli a  különbö�
ző társadalm i és gazdasági 
körülm ények között élő és te �
vékenykedő 3 millió postás 
dolgozó érdekeit, szakszerve�
zeti jogait. A fő célok között 
szerepel a dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek tartós 
javítása, jogaik szélesítése és 
gyakorlása, a  foglalkoztatott�
ság védelme, harc a  raciona�
lizálások következtében foko�
zódó munkanélküliség és a  
nyereséges hírközlési ágazatok 
magánkézbe kerülése ellen.

A szakm ai tagozat a  közel�
jövőben két nagy tém át ele�
mez, állásfoglalásait és a ján �
lásait a  Nemzetközi M unka�
ügyi Szervezet elé terjeszti.

Az ez év szeptem berében 
Berlinben rendezendő konfe�
rencia a  postai és távközlési 
szolgálatban foglalkoztatott 
nők helyzetét vizsgálja. Cél�
ja  a  nők alkalm azási felté�
teleinek javítása, a  női mun�
ka egyenértékűségének elfo�
gad tatása.

1980- ban szakszervezetünk 
rendezésében Budapesten ke�
rül sor a rra  a  nemzetközi 
konferenciára, am ely a  pos�
tai m unka gépesítésének, 
technológiai fejlesztésének a 
dolgozókra és a m unkakörül�
ményekre gyakorolt hatását 
elemzi. A tőkés országokban 
a  gépesítéssel, az autom atizá -  
cióval együtt növekszik az el�
bocsátás veszélye is. A mun�
ka jellegének megváltozása, a 
dolgozók képzésének és át�
képzésének szükségessége 
azonban a  szocialista és a 
fejlődő országokban is foglal�
koztatja a  szakszervezeteket. 
A szakmai tagozat abból a 
közös álláspontból indul ki, 
hogy a  technikai fejlesztés 
céljává m indenütt a szolgál�
tatások bővítését, színvonaluk 
emelését és a  dolgozók mun�
kakörülm ényeinek javítását 
kell tenni.

TV' emzetközi tevékenysé-  
1 J günkben kiemelkedő je�

lentőségük van a  kétoldalú 
kapcsolatoknak. A kölcsönös 
vélem ény -  és tapasztalatcsere, 
egymás körülményeinek, m un�
kájának megismerése, egy-  
egy kérdés tanulmányozása 
hozzásegít sa já t gondjaink 
megoldásához, és az együtt�
működésnek, az akcióegység�
nek, a nemzetközi munkás�
szolidaritásnak is alapja.

Szakszervezetünk elnöksége 
jelenleg 43 ország 50 postai 
és távközlési szakszervezeté�
nek központjával, 9 területi 
szervezettel és 6 nemzetközi 
szervezettel ta r t  kapcsolatot. 
Az országos szakszervezeti 
központok közül 7 európai 
szocialista, 17 európai tőkés. 
7 ázsiai, 5 arab, 4 afrikai or�

szágban, 3 az ausztráliai és 
7 az am erikai földrészen mű-  
ködik.

A szocialista oiszágok pos�
tás szakszervezeteivel való 
testvéri kapcsolatunkat és 
együttm űködésünket— a sa já�
tosságok tiszteletben tartása 
m ellett — a  közös vonások 
határozzák meg. Igen jó, szo�
ros és érdemi a  kapcsolatunk 
a szovjet, a  csehszlovák, a 
lengyel, az NDK- beli és a 
bolgár testvérszervezetekkel. 
Kiegyensúlyozott kapcsolatot 
ta rtunk  a  jugoszláv postás 
szakszervezettel. Valameny -  
nyiünket foglalkoztat az üze�
mi dem okrácia fejlesztése, a 
postai szolgáltatások maga�
sabb színvonalú ellátását se�
gítő m unkamozgalmak és az 
érdekvédelem hatékonyságá�
nak növelése. Sok azonosság 
és értékes, követésre méltó 
sajátosság rejlik  a postai be�
ruházások és a  szolgáltatások 
szervezését segítő, a  szociál�
politikai, a  nevelő, a  ku ltu rá�
lis és sporttevékenységben is.

T i  öv ültek és fejlődtek kap -  
csolataink a  tőkés orszá�

gok postás szakszervezeteivel. 
Elmélyült a  párbeszéd, foko�
zódott az együttm űködés igé�
nye a  más nemzetközi szö�
vetségekhez tartozó társszak -  
szervezetekkel (Ausztria, az 
NSZK, a  skandináv államok, 
Anglia, Japán, Ausztrália pos�
ta i és távközlési szakszerve�
zeteivel). Tovább erősödött 
kapcsolatunk a  szocialista és 
kom m unista irányzatú — el�
sősorban az olasz és a fra -  
cia — postás szakszervezetek�
kel.

Az európai tőkés országok 
jól szervezett, erős postás 
szakszervezeteiben jelentősen 
fejlődött a  szakszervezeti 
koncepció. A hagyományos é r �
dekvédelem m ellett előtérbe 
kerül az érdek átfogóbb, tá r �
sadalm i szintű képviselete. A 
szakszervezetek egyre erőtel�
jesebben lépnek fel a  m un�
kanélküliség, az infláció, a 
multinacionális vállalatok el�
len. Beleszólást követelnek a 
posta irányításába, a  fejlesz�
tés, a gazdálkodás, az autom a-  
tizáció kérdéseibe. Érdeklőd�
nék ilyen irányú tapasztala�
taink, jog -  és hatáskörünk 
iránt. Gyakori tém a a szak�
szervezetéknek a  szocializ�
musban betöltött szerepe, az 
üzemi és szakszervezeti de�
m okrácia fejlesztése.

Erősödtek, tartalm asabbak 
lettek kapcsolataink több fe j�
lődő ország — Mali, Kongói 
Népi Köztársaság, Algéria,

A szakszervezeti mozgalom�
nak fontos eseményei m inden 
évben a bizalm iak és a v á �
lasztott testületek m unkájáról 
szóló beszámolók.

A beszámolási kötelezettség 
célja a  tagság szerepének nö�
velése, a  szakszervezeti de�
mokrácia továbbfejlesztése, a 
vezetőszervek tevékenységének 
ellenőrzése, a tömegkapcsola�
tok erősítése, a  szakszervezeti 
munka nyilvánosságának fej�
lesztése. Tehát számadás a v á �
lasztók előtt, ugyanakkor le�
hetőség arra, hogy felm érjük a 
megtett utat, az elvégzett m un�
kát, s ennek alapján  m eghatá�
rozzuk további teendőinket, 
valam int a feladatok megoldá�
sának módját.

Az elnökség 1976. évi 48. sz.
határozatának megfelelően a 
tavalyi szakszervezeti m unkát 
értékelő beszámoló taggyűlé�
seket május 31- ig kellett lebo�
nyolítani. A határozatot az 
alapszervek néhány kivételtől 
eltekintve végre is hajtották, 
s a  beérkezett jelentések, vala�
m int a személyes tapasztalatok 
szerint a  taggyűlések a tagság 
jelentős többségének részvéte�
lével zajlottak le.

A bizalmiak szóbeli előter�
jesztésének nagy része a gya�
korlati m unkáról adott számot, 
méghozzá nem is szorítkozott 
m indenütt az adatokra, té �
nyekre, hanem  értékelést is 
tartalm azott, fgy a beszámo�
lókból m egállapíthatjuk, hogy a 
bizalmiak m unkája sokat fej�
lődött, tartalm asabb lett. Te�
hát m egértették, hogy m it je�
lentett szám ukra a jog-  és ha�
táskörük bővülése az egyéni 
érdekvédelemben és érdekkép�
viseletben, és a megnövekedett 
feladatokhoz alkalm azkodni 
tudtak. Fokozódott az ak tiv i�
tásuk a bizalm iküldöttek és a 
a szakszervezeti tanácsok (bi�
zottságok) együttes ülésein és

Szíria, Ceylon — postás szak -  
szervezetével. Ezeket joggal 
sorolják a  haladó irányzatú, 
legbefolyásosabb, legharcia -  
sabb szervezetek közé. Meg�
alakulásuk óta foglalkoznak 
társadalm i, politikai és gaz�
dasági kérdésekkel. Egyre tu -  
datosabbá válik harcuk a neo-  
kolonializmus, az im perializ�
mus, a gyarmati m últ örök�
sége ellen. Nagy érdeklődést 
m utatnak szakszervezetünk 
szervezeti felépítése, jog -  és 
hatásköre, a  tisztségviselők 
képzése, a  postai szakoktatás, 
a  szociális és egészségügyi e l�
látottság iránt.

A z utóbbi években a  nem -  
zetközi m unka jelentős 

részévé váltak  a  tömegkap -  
csolatok. Az elm últ három év 
során a  különböző utazási iro�
dák szervezésében több m int 
ezer külföldi postás dolgozó 
utazott hazánkba. Program �
juk keretében látogatást te t�
tek szakszervezetünkben, tá �
jékoztatást kaptak 'mozgalmi 
m unkánkról, a  posta helyzeté�
ről, postai, szociális, ku ltu rá�
lis és sportlétesítm ényeket te�
kintettek meg.

A társszakszervezeteink�
kel fo ly ta to tt sa ját szervezé�
sű csereüdültetésünk kereté�
ben öt év a la tt 1127 magyar 
postás dolgozó és 406 gyer�
mek üdült külföldön. Ugyan�
ennyi külföldi postás dolgozó 
és gyermek töltö tte hazánk�
ban szabadságát. Ugyancsak 
öt év a la tt 417 kiemelkedő 
m unkát végző szocialista bri�
gádvezető, társadalm i ak ti�
vista és tisztségviselő utazott 
jutalom ként a  Szovjetunióba, 
és ism erkedett Moszkva, Le�
ningrad nevezetességeivel. Bő�
vültek a  területi, üzemi, hi�
vatali szintű szakszervezeti 
kapcsolatok is. Ezek többsé�
ge üdülési, turisztikai igénye�
ket és sportcélokat szolgál.

C zakszervezetünk elnöksé-
^  ge úgy értékelte, hogy 

nemzetközi tevékenységünk 
kedvezően fejlődött. Ezen az 
úton kell tovább haladnunk, 
még erőteljesebben összpon�
tosítva a kapcsolatok ta rta l�
m ára, érdem i részére. Ezek�
nek pedig az a  lényegük és 
m ércéjük, hogy m ennyire se�
gítik elő a  testvéri együtt�
működést, a  szolidaritás fe j�
lődését a  szocialista, a  kap i�
ta lista  és a fejlődő országok 
postás dolgozóival, hogyan 
já ru lnak  hozzá sajátos, ha�
zai céljaink eléréséhez, a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom kedvező folyama�
ta inak  a  kibontakozásához.

Baranyai Gézáné

ez elsősorban annak  köszönhe�
tő, hogy előzőleg a csoport tag�
jaival m egvitatták a tanácsko�
zás napirendjére tűzött tém á�
kat, így az ülésen a tagság ál�
láspontját képviselhették. Ma�
rad t azonban még javítani va�
ló — s ez őszintén hangzotté i 
sok bizalmi beszám olójában—, 
ugyanis a tanácskozások után 
a döntésekről szóió tájékozta�
tást késve — volt, ahol egyál�
talán  nem  — kapta meg a bi�
zalmicsoport tagsága.

M indem ellett elm ondhatjuk, 
hogy a  bizalm iak beszámolói 
jól sikerültek, megfelelő képet 
adtak  az elm últ évi m unkáról. 
A jó és alapos beszámoló e l�
készítéséhez az alapszervi tit�
károk többsége a bizalm iak ré�
szére felkészítő értekezletet is 
tartott.

A bizalm iak beszámolóit a 
szakszervezeti bizottsági be�
számolók követték. A vezető�
ség jelentésében fontos szere�
pet töltött be a  bizalm iak te�
vékenységének értékelése és a 
csoportértekezleteken felm e�
rü lt kérdések, gondok megol�
dása. Lényeges változás ez az 
előző évek gyakorlatával 
szemben, m ert így a tagság a 
szakszervezeti bizottság, a tit�
kár ténykedése m ellett az 
egész aktívahálózat m unkáját, 
erőfeszítéseit lá thatja .

Minden egyes esztendő be�
számolóinak alaphangját meg�
határozza egy- egy kiemelt, 
fontos feladat. így volt ez az 
1978- ról számot adó taggyűlé�
seken is. Az elm últ esztendő 
volt az első teljes év, am ely�
ben m ár valam ennnyi közép�
fokú postaszerv szakszervezeti 
tanácsánál, illetve bizottságá�
nál működött az üzemi de�
mokrácia új fóruma, a  bizal�

A Postások Szakszervezete 
m inden évben felméri és é r �
tékeli a mozgalomra legjel�
lemzőbb adatokat. Az 1978. 
évi mozgalmi statisztika ada�
ta it is az alapszervezetek szol�
gáltatták, s az igazgatósági 
szakszervezeti tanácsok gyűj�
tötték össze és továbbították. 
Célja ennek a m unkának az, 
hogy az adatok elemzésével, 
a szükséges következtetések 
levonásával fejlesszük a moz�
galmi m unkát. Az adatok, ha 
kissé mögéjük nézünk, nem 
is olyan szárazak, sőt nagyon 
is beszédesek, ezért a leglé�
nyegesebb számok alapján  ki�
alakult helyzetképet szeret�
nénk olvasóink elé tárni.

A posta 1978. évi létszáma 
az 1977. évi bázishoz viszo�
nyítva 1,6 százalékkal nőtt. A 
tervezett növekedés viszont 
csak 99,4 százalékban valósult 
meg. Továbbra is igen erőtel�
jes a munkaerőmozgás. Az 
összes k i -  és belépők száma 
21 796, a posta létszám ának 
36,5 százaléka. A cserélődés 
éppen azokon a m unkahelye�
ken a  legnagyobb, am elyek 
közvetlenül kapcsolatban van�
nak a  lakossággal. A nagy�
arányú fluktuációval együtt 
já r  a szakképzetlen dolgozók 
szám ának növekedése. Ez fo�
kozott ■ terhet ró  a hosszabb 
szolgálati idővel rendelkező 
törzsgárdatagokra.

A 30 éven alu liak  száma 
20 539; az előző évhez képest 
733- mal nőtt. A nődolgozók 
száma az előző évhez képest 
1288- cal növekedett, így a 
dolgozók 50,7 százaléka nő. 
1977- ben 3860 édesanya vette 
igénybe a  gyermekgondozási 
segélyt, 1978- ban 4118. Mun�
kába 1149 édesanya té r t visz-  
sza.

1978. decem ber 31- ig a  Pos�
tások Szakszervezetének 77 718 
tagja volt. Az előző év ha�
sonló időszakához viszonyítva 
a szakszervezeti dolgozók szá�
m a 1508- cal növekedett. A 
posta állom ányi létszám a 
59 770, ebből a szakszervezeti 
tagok száma 58 014. Jelenleg 
a szervezettségünk 97 száza�
lékos, 0,2 százalékkal alacso�
nyabb, m in t 1977- ben volt. Az 
újonnan belépő szakszervezeti 
tagok száma 3803; 153- mal
több, m in t az előző évben. A 
676 szakm unkástanuló közül, 
sajnos, csak 313- an (46,3%)
szakszervezeti tagok. A nyug�
díjas szakszervezeti tagok szá�
m a elérte a  15 009- et. Ez szak -

m iküldöttek és a  szakszerveze�
ti tanácsok (bizottságok) együt�
tes ülése. Ennek hatása az 
alapszervek m unkájában is 
érezhető volt; mozgalmasabbá 
vált, a  tagság érdeklődése fo�
kozódott.

Az alapszervi beszámolók 
színvonala általában megfelelt 
•az igényeknek, a  lényegre tö�
rekedtek, gyakorlatiasak vol�
tak, a  legfontosabb kérdések�
kel foglalkoztak. Fontos tém á�
juk volt az élet-  és m unkakö�
rülmények alakulása, valam int 
a gazdasági m unkát segítő 
szakszervezeti tevékenység.. A 

m unkaverseny - mozgalom 
eredm ényeiről igyekeztek tel�
jes képet adni, s ez általában 
sikerült is. A beszámolók ré�
szét képezte a szakszervezeti 
élet dem okratizm usának fej�
lesztésére te tt intézkedések�
nek és azok hatásának (az üze�
mi dem okrácia fórum ain való 
részvételnek, a  bizalm iak meg�
növekedett m unkájának, szere�
pének) ismertetése.

A tagság m ár a bizalm ibe�
számolók alkalm ával sok meg�
oldásra váró kérdést vetett fel. 
Ezek jelentős részével a tag�
gyűléseken is találkoztunk. A 
szakszervezeti bizottságok az 
indokolt igények megoldására 
javaslatot terjesztettek a tag�
ság elé. Most is sok szó esett 
a bérek alakulásáról, a segé�
lyezésről. az üdültetésről, a 
művelődésről, a politikai okta�
tás és a tömegsport helyzeté�
ről.

A beszámolókat a tagság — 
am int az a vitából is érződött 
— érdeklődéssel figyelte. A 
hozzászólásokból a postás dol�
gozók elégedettsége csendült 
ki a műszakpótlék bevezetésé�
vel, az alsó bérhatárok elérésé�

szervezetünk létszám ának 19,3
százaléka.

A szervezettség növelése vé�
gett fokozott figyelmet kell 
fordítani az újonnan felvett 
dolgozókkal való foglalkozás�
ra, törődésre. A szakmunkás-  
tanulóknak m unkahelyükhöz 
való kötődését, a szakma és a 
posta m egszerettetését elősegí�
ti a mozgalmi m unka megis�
merése, a szakszervezet neve�
lő hatása.

312 szakszervezeti alapszerv 
közül 307 ta rto tt taggyűlést 
662 alkalom mal, ami évente 
átlag 2 taggyűlés m egtartásá�
ról tanúskodik.

Az elm últ évben 4050 bizal�
mi képviselte a dolgozók é r�
dekeit. A bizalmiak közül 
3197 ta rto tt csoportértekezlete�
ket. A szakszervezeti szervek�
nél; nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy m in�
den bizalmi legalább egyszer 
egy évben a csoportját össze�
h ív ja és tájékoztassa a vég�
zett munkáról, az időszerű 
kérdésekről.

A szocialista brigádm ozga�
lom ban a résztvevők és a  b ri�
gádok száma évről évre em el�
kedik. A fiatalok . létszám ará�
nyuknak megfelelően, a nők 
viszont aránylag kevesebben 
vesznek ré s jt  a  brigádmozga�
lomban.

A postás dolgozók közül 
20 235 veszi igénybe az üze�
mi étkeztetést. Ä postaszer�
vek a (Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság kivételé�
vel) egységesítették az üzemi 
étkeztetési hozzájárulást.

A posta fontos társadalom -  
politikai feladatának tekinti a 
lakásépítés tám ogatását. Az 
1978. évi tám ogatás kedvezően 
alakult; sikerült m inden jo�
gos igényt kielégíteni. Az 1977. 
évi 37 845 645 forinttal szem�
ben 1978- ban 49 559 000 forint 
á llt az igénylők rendelkezésé�
re. Egy- egy építkező átlag  5000 
forin ttal kapott nagyobb tá �
mogatást, m in t az előző esz�
tendőben.

A postaszerveknek és szak -  
szervezeti bizottságoknak na�
gyobb propagandát kell k i�
fejteniük a társadalm i m un�
kaalap  képzésére, felhasználá�
sára, m ivel néhány igazgató�
ság kihasználatlanul hagyja 
ez, a lehetőséget.

Az elm últ évben adták  át 
a kazincbarcikai 30 és a bu �
dapesti 200 férőhelyes m un�
kásszállást. Befejeződött a 
budapesti központi szálló ta ta �

vei, a lakásépítés tám ogatásá�
val kapcsolatban. Kedvező 
visszhangra ta lá lt a vasárnapi 
hírlapkézbesítésnek alkalm i 
m unkavállalókkal való megol�
dása, m ert ez lehetővé teszi az 
egyesített kézbesítők szám ára 
a vasárnapi pihenést.

Természetesen nem m arad�
tak  el a helyi körülm ények�
nek megfelelően alakuló gon�
dok sem, s a felszólalások 
gyakran a panaszok, észrevé�
telek m ellett a megoldásukra 
vonatkozó javaslatot is ta r ta l�
m azták. Mégis, m i foglalkoz�
ta tja  leginkább a szakszerve�
zeti tagságot? Sajnos vannak 
évek óta visszatérő gondok. 
Ilyen például a munkafegye�
lem kérdése, a m unkaerő -  
hiány, a  rossz minőségű egyen -  
és m unkaruha, az ellátás von-  
tatottsága, a színes lapok hét 
végi torlódása.

A tagság az elm últ évekhez 
hasonlóan az üdültetés lehető�
ségeinek bővítését is kérte, 
szinte valam ennyi alapszerv�
nél. Főképpen a családos és 
nagycsaládos dolgozók beuta�
lását szorgalmazzák. Több 
alapszin tnél nehézséget okoz 
a gyerm ekét egyedül nevelő 
szülő üdültetése.

A visszatérő gondok m ellett 
úiabbak is adódnak. így pél�
dául szóvá tették, hogy az a l�
só bérhatárokra való kötelező 
ráállással újabb feszültségek 
keletkeztek az azonos bérté�
telbe sorolt, de nem ugyanazt 
a teljesítm ényt nyújtó, tehát a 
jól és gyengén dolgozók között.

Sok felszólaló foglalkozott a 
m unkakörülm ényekkel. így 
szóba kerültek  az anyagellátás 
nehézségei, a postai gépkocsik 
rossz állapota, a hfrlaokézbesí-  
tők különleges kerékpárjainak 
elhasználódása, pótlásuk ne-

rozása. így kedvezőbb körül�
mények közé kerültek a  laká�
suktól távol dolgozók.

A gyermekintézményekben 
(óvoda, bölcsőde) 1219 gyer�
meket tudtak  elhelyezni. A 
m ajdnem  150 százalékos fel-  
töltöttség ellenére férőhely 
hiányában 160 gyerm eket (eb�
ből 128 budapesti) kellett el�
utasítani.

A belföldi vállalati üdülte�
tésben 2097 felnőtt és 1376 
gyermek vett részt. Külföldi 
üdülésben 214 felnőtt és 39 
gyermek részesült.

A jogsegélyszolgálat bevál�
to tta a  hozzá fűzött rem énye�
ket, m ind nagyobb népszerű�
ségnek Örvend. A posta te rü �
letén működő 12 jogsegély�
szolgálati iroda az 1977- ben 
elintézett 2070 üggyel szem�
ben az elm últ évben m ár 
csaknem 2400 esetben adott 
tanácsot, képviselte a  dolgo�
zókat. Témák szerinti megosz�
lásban a m unkajogi ügyek áll�
nak az első helyen.

1978- ban 117 szakszervezeti 
letéti könyvtár működött, egy-  
gyel több, m in t az előző év�
ben. A könyvtárak döntő több�
ségénél a  működési feltétele�
ket fejleszteni kell. Az előző 
évhez viszonyítva az ism eret-  
terjesztő rendezvények száma 
100- zal, a résztvevőké red ig  
5942- vel em elkedett. A számo�
k a t vizsgálva elm ondhatjuk, 
hogy a jó előkészítés, a  szer�
vezettebb propaganda és a 
közművelődési intézm ények�
kel ta rto tt rendszeres kapcso�
la t meghozta gyümölcsét.

A postaszervek tömegsport�
tevékenysége tovább erősö�
dött. Ezt bizonyítja, hogy az 
üzemi sportcsoportok száma 
az utolsó évben 94- gyel emel�
kedett. A sportélet kiemelkedő 
rendezvénye volt az országos 
postás kulturális és sportnap. 
A Budapesten m egrendezett 
országos döntőn 1100 dolgozó 
és családtagja vett tevéke�
nyen részt.

Ahogy ígértük: a  legfőbb 
mozgalmi statisztikai adatok�
ból igyekeztünk ízelítőt adni, 
átfogva a szakszervezet m un�
kájának m inden ágát. A szá�
mok derekas m unkáról tanús�
kodnak, de m egm utatják a 
hézagokat is. így m inden tag 
vagy tisztségviselő — sa já t 
m unkájára vetítve — kiolvas�
hatja  belőlük az időszerű 
tennivalókat.

hézségei, sok kis postaház 
rossz állapota, öltözők, mos�
dók, szociális helyiségek h iá�
nya vagy elm aradottsága, az 
üzemi étkeztetés helyenként 
tapasztalt kulturálatlansága. *

Igaz, hogy a felszólalók na�
gyobb részét foglalkoztatják az 
anyagi term észetű kérdések és 
olykor- olykor más fórum ok 
elé tartozó gondokat is meg�
említenek. Külön megelége�
déssel kell m egállapítanunk, 
hogy a szakszervezeti m unká�
ról szóló hozzászólások in �
kább dicsérték, m int b írálták  
a  tisztségviselők tevékenysé�
gét.

A taggyűlések, bizalm ikül-  
dött - értekezletek v itájában el�
hangzott észrevételekre a  vá�
laszt a  szakszervezeti bizottság 
titkára, a felettes szakszerve�
zeti szerv képviselője, vagy a 
jelen levő gazdasági vezető 
megadta. A taggyűlések részt�
vevői a szakszervezeti bizott�
ság és a számvizsgáló bizott�
ság jelentését mindenhol elfo�
gadták. A tagság a bizottságból 
kiváltak helyére — a jelölés 
alapján —, új tagokat válasz�
tott.

Az ez évi beszám olóérte�
kezletek is azt bizonyítják, 
hogy a beszámolási rendszer 
bevált, szükség van rá. A 
számadás kötelezettsége növe�
li a tisztségviselők felelősség-  
érzetét a tagság iránt. A tag�
ság a beszámolóértekezleten 
képet kap az alapszervben fo�
lyó m unkáról és minden év�
ben alkalm a nyílik arra . hogy 
vélem ényt mondjon a válasz�
to tt tisztségviselők tevékeny�
ségéről, továbbá, hogy meg�
vitassa a legfontosabb kérdé�
seket. A gondosan elkészített 
beszámoló megerősíti a dolgo�
zókban. hosv a választott tes�
tületok értük tevékenykednek; 
ilvmódon erősödik a szakszer�
vezet tömegkapcsolata.

Rabi János

Moravecz M árta

Számadás a választóknak
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Magyarországon 418 ezer 
autósnak van cascója. Ezek 
közül csaknem m inden ne�
gyedik a  biztosító ügyfele volt 
az elm últ évben: 116 ezer ká�
rosultnak 478 millió forintot 
fizettek ki casco szerződés 
alapján.

A casco biztosításról rövi�
den azt szoktuk mondani hogy 
annak alapján  azok a károk 
térülnek meg, am elyeket a 
gépjárművezetők saját h ibá�
jukból okoztak gépjárm űveik�
ben. Ennél azonban többről 
van szó. Évente nagy számban 
jelentkeznek az autósok olyan 
károkkal a biztosítónál, am e�
lyeknél a gépjárm ű tulajdono�
sa vétlen, sőt nem  lehetett 
semmit a kár elhárítására. 
Elég egy szélvihar, egy kiadós 
jégeső, esetleg egy garázda 
társaság ahhoz, hogy a gépjár�
mű tulajdonosát több ezer fo�
rintos javítási számla terhel�
je. (A casco szerződés alapján 
az elemi károk, a lopás, a 
rablás, a szélvédőüveg törése 
önrészesedés levonása nélkül 
térül meg 1978. január 1. óta.)

H allottunk olyan esetekről, 
hogy egy alig négy napos Zsi�
guli pótkerekét vitték el, le�
szerelték a  csomagtartót, e l�
lopták az autórádiót vagy a 
ködlámpát. Mit tehet a gépjár�
mű tulajdonosa ilyen esetek�
ben? A biztosítótól kapott tá �

jékoztatás szerint, ha ellopják 
a gépjárm űvet, illetve annak 
tartozékait, a károsultnak az 
esetet 24 órán belül be kell je �
lentenie a rendőrségen, majd 
azt követően a biztosítónál is. 
Ha a nyomozás sikerre vezet, 
de az ellopott alkatrészek nem 
kerülnek elő, illetve a lopás 
bejelentésétől szám ítva 60 
nap eltelt és a rendőrség a 
nyomozásról pl. megszüntető 
határozatot hozott, a biztosító 
kifizeti a k ár teljes összegét. 
Ha a tolvaj kiszereli az autó�
rádiót, vagy ellopja a kere�
ket, a  vásárlási bizonylat 
(számla, garancialevél) alap�
ján  té rítik  meg a kárt. Ha 
ilyen nincs, akkor a kártérítés 
rendszerint az új készülék 
(kerék) m egvásárlását, beépí�
tését igazoló számla alapján 
történik. Itt meg kell jegyez�
nünk, hogy az Állami Biztosí�
tó csak az olyan ellopott ta r�
tozékokért fizet, amelyek az 
általános tapasztalatok szerint 
az autó üzemeltetéséhez szük�
ségesek, használatuk szokássá 
vált (pl. antenna, autórádió, 
csomagtartó stb.), vagy növelik 
a gépjárm ű üzem - , illetve for�
galombiztonságát (ködlámpa, 
külső visszapillantó tükör 
stb.).

Állami Biztosító 
Propaganda-  és sajtóosztálya

A T eréz k özp on t  
h etv en ö t é v e

Jelentős évfordulóról em lé�
keztek meg még április végén 
a Budapesti Távbeszélő Igaz�
gatóság Teréz központjának 
dolgozói: a  központ üzembe
helyezésének hetvenötödik év�
fordulójáról. Űj, ízléses és ott�
honos kultúrterm ükben az ün�
nepélyen külön szeretettel kö -  
szöntötték^^grégibb dolgozói�
kat, Hegyi Józsefet és Tóth 
Lajost, ak ik  negyven éve, t i �
zennégy társukat, akik  több 
m int harm inc éve dolgoznak 
jelenlegi m unkahelyükön, s 
m indenei, aki az idén a köz�
pont állom ányában van, díszes 
em léklapot kapott az esemény 
alkalm ával.

K iállítást is rendeztek a Pos�
tam úzeum  segítségével, s itt 
olyan érdekességeket m utattak  
be, m int például egy eredeti 
Bell- telefon, vagy m in t Matko-  
vics Ilonának, az első magyar 
távbeszélő - kezelőnek egykori 
fényképe.

Csörgő Gáborné üzemve�
zető és Berdó István, a  szak�
sáé rvevsti bizottság titkára, 
am ikor a  háromnegyed évszá�
zad történetéről beszélgettünk, 
a rra  em lékeztetett, hogy a Te�
réz központ fejlődése akár az 
egész budapesti távbeszélő�
szolgáltatás tükre is lehetne. •

M agát az épületet, am elyet 
a  kapu a la tti em léktábla palo�
tának  nevez, a századforduló 
évében kezdték el alapozni a 
Nagymező utcában. Négy év 
a la tt készültek el vele, s 1904. 
jan u ár 5. és április 15. között 
kapcsolták á t a  budapesti h á �
lózat 6300 távbeszélő - előfizető�
jét az új központba.

Az akkor hatalm asnak tűnő 
központot huszonkétezer elő�
fizetőre m éretezték és a leg�
korszerűbb berendezésekkel 
lá tták  el. (Az impozáns lé tesít�
ményt maga Ferenc József is 
megtekintette. Az őfelsége lá �
togatása tiszteletére kialakí�
to tt díszes erkély még most is 
ott furcsálkodik a régi gépház�
ban.) Az előfizetőket százötven 
m unkahelyen szolgálták ki, 
egy- egy m unkahelyre százötven 
előfizető volt bekapcsolva, a k �
kor a budapestiek naponta á t�
lag hetvenötezer telefonbeszél�
getést bonyolítottak le.

A „palotában” eredetileg egy 
sereg más postaszerv is helyet 
kapott, de ezeket fokozatosan 
kiszorította a rohamosan fej�
lődő távbeszélő - központ.

Az igények m egállíthatatla�
nul nőttek, egyre több le tt az 
előfizető, kiszolgálásuk a kézi 
kapcsolással lehetetlenné vált. 
Az autom atizálás m ár közvet�
lenül az első világháború után 
felvetődött, de csak a huszas 
évek végén kezdődött el a fő�
városi hálózatban. A folya�
m at 1932- ig tarto tt, ekkor adta 
át a régi központ az új, húsz�

ezres autom ata központnak a 
helyet.

M ajdnem  fél évszázadig dol�
gozott ez a 7A—1 rendszerű 
központ, jó ideje párhuzam o�
san egy 7A—2- es gépteremmel, 
mígnem két évvei ezelőtt az 
utolsó egységeit is az időmé�
résre és távhívásra is a lkal�
mas 7A—2- es berendezésekre 
cserélték.

Történelmi időket élt át a 
75 éves központ. Nemcsak 
azért, m ert a központ vonalain 
az ország sorsát eldöntő be�
szélgetések folytak, hanem 
azért is, m ert voltak olyan 
Időszakok, am elyekben való�
ban sorsdöntő volt m aguknak 
a postás dolgozóknak a helyt�
állása is. Hogy csak egy ese�
ményt em lítsünk: am ikor
1944 végén Budapest körül be�
zárult az ostromgyűrű, a  visz -  
szavonuló ném et csapatok a 
Teréz központ legfontosabb 
berendezéseit is fel akarták  
robbantani. A pusztítást a 
robbanóanyagok hatástalaní�
tásával az akkori főgépész, 
Borai Imre és m unkatársa, 
Emődi Jenő  akadályozta meg.

És a jelenleg negyvenezres 
központ, bár nagyon szűk és 
a hálózat bővítése egyelőre vá�
ra t magára, most is olyan te �
rü letet lá t el telefon - szolgálta�
tással, am elyen a legfontosabb 
állam i hivatalok, társadalm i 
szervek működnek. A központ 
dolgozói a  távbeszélő - szolgál�
tatás zavartalanságát nagy 
hozzáértéssel, felelősséggel és 
naponkénti helytállással igye�
keznek biztosítani.

Az utóbbi két évben külö�
nösen kiemelkedő eredm énye�
ket értek el. Tavaly elnyerték 
a „Dicséretes Üzem” címet, 
ekkor kapta a Posta Kiváló 
Brigádja k itüntetést a gépház 
Komplex brigádja is, de mind 
a  tizenhat brigádra mindig 
szám íthatna^ a központ veze�
tői.

A Teréz központ korszerűsí�
tése folyamatosan halad. Az új 
gépterem építésével párhuza�
mosan kezdték meg az áram �
ellátó berendezés kicserélését 
is. Ennek az új berendezésnek 
a műszaki színvonala m ár jó�
val tú lm utat a  jelenleg üze�
melő rotary - rendszereken és 
képes lesz kiszolgálni a m ajd 
felépülő ARF vagy elektro�
nikus központot is.

Fokozatosan javul a köz�
pont dolgozóinak szociális el�
látása is. Á talakították a kony�
hát, az étkezdét, jórészt meg�
oldották az öltözők gondját is, 
mindez együtt magyarázza 
meg azt, hogy a hetvenöt éves 
Teréz központban szívesen 
dolgoznak az emberek, m unka�
helyüket m agukénak érzik.

Balogh Elemér

Nem kielégítő a munka-  és védőruha- ,
valamint a védőeszköz- ellátás

S
zakszervezetünk elnök�
sége m ájus 31- én m eg�
tárgyalta a postás dol�

gozók m unka -  és védőruhával, 
valam int egyéni védőeszkö�

zökkel való ellátásának jelen�
legi helyzetét, és m eghatároz�
ta  az ellátás javítására a  to�
vábbi feladatokat.

A posta gazdasági és tá rsa�
dalm i vezetői — érzékelve a 
gondokat — közösen fogal�
m azták meg a  tennivalókat és 
m utattak  rá, hogy ezen a  té �
ren nem csak a  népgazdaság�
ban adódnak nehézségek, ha�
nem sa já t házunk tá ján , a 
postán is fel kell számolni a 
hibákat, hiányosságokat.

• Felsőbb gazdasági, állami 
és társadalm i fórum ok részé�
ről több határozott intézkedés 
lá to tt m ár napvilágot, hogy az 
ipar és kereskedelem  az e l�
lá tást m egjavítsa. Közism ert 
ugyanis, hogy a hazai ipar és 
kereskedelem  nem tud ja meg�
felelő időben, mennyiségben 
és m inőségben az igényeket 
kielégíteni. A m unkaruha - e l�
látás viszont a m unkálta tó�
nak el nem  hanyagolható kö�
telezettsége, ezért jelenleg kü l�
földi piacokról is kell m unka�
ruhát beszerezni. Ilyen körül�
mények között — és ez m ár 
ránk  tartozik — szomorú ta �
pasztalat, hogy egyes vezetők 
nem követelik meg a k iadott 
ruhák viselését, és nem  ve�
szik észre, hogy azok gyakran 
rövid időn belül gazdát cse�
rélnek, te h á t így nem  tölthe�
tik  be rendeltetésüket.

Persze, nem kell m inden 
baj okát sa já t portánkon ke�
resnünk.. Állandóan visszatérő 
gond, és a  dolgozók jogos 
észrevételét képezi, hogy a 
m unkaruházati anyagok m é�
rettartóssága, színtartóssága 
és kopásállósága nem megfe�
lelő. Ezt ra jtunk  kívül álló té �
nyezők befolyásolják, ezért 
ebben az  ötéves tervben a 
kollektív szerződés felülvizs�
gálatainál a rra  törekedtünk, 
hogy a választékot bővítsük, 
új m unkakörök kerüljenek be 
a ju ttatási rendszerbe, és nem 
utolsósorban — ism erve a 
minőségi észrevételeket — a 
kihordási időt csökkentsük.

A postai ellátás alapvető 
gondjai közé tartozik, hogy az 
igényjogosult dolgozók az 
egyes ruhadarabokat késedel�
mesen kapják meg. Ennek 
egyik oka az, hogy a gyárak 
határidő után szállítják a meg�
rendelt és visszaigazolt ára t, a  
másik a nehézkes postai ügy�
intézés, valam int a sok egyéb 
megkötöttség, például a  kész�
letezés kérdése.

Az elnökség m egállapította, 
hogy a beszerzési rendszert fe�
lül kell vizsgálni, meg kell ha�
tározni, melyek azok a ruhá�
zati cikkek, am elyekről köz�
pontilag kell gondoskodni, és 
melyek azok, am elyeket a  gaz�
dálkodó postaszervek sa já t 
maguk szerezhetnek be. Figye�
lembe kell venni, hogy vidé�
ken esetleg jobb az áruellátás 
egyes ruhadarabokból, és he�
lyes együttműködéssel a be�
szerzési nehézségek jelentős 
része kiküszöbölhető.

A gyakorlatban tapasztaltuk 
egyes igazgatóságoknál, hogy 
központi és sa já t beszerzésből 
elő tudnák  terem teni egyes 
m unkaruhák szükséges m- sny-  
nyiságét, kiosztásuk mégis ké�
sik. Nincs rendjén az sem, 
hogy a terü leti gazdálkodó 
postaszervek nem veszik fi�
gyelembe a kollektív szerző�
dés ad ta  lehetőségeket. Ké�
nyelmi szempontból nem hív�
ják fel a dolgozók figyelmét a 
választási lehetőségekre. Pél�
dául, hogy munkaöltöny, ove�
rall vagy köpeny, illetve ba�
kancs, vagy cipő viselésére 
van lehetőség.

Az igények maguktól é rte �
tődő fejlődése folytán azt is 
figyelembe kell venni, hogy a 
m unkaruhák kényelm esek és 
tetszetősök legyenek. Ezt a 
körülm ényt a beszerzéseknél, 
m egrendeléseknél nem szabad 
szem elől téveszteni.

Természetesen az sem ha�
nyagolható el, hogy a posta és 
a népgazdaság jelentős össze�
geket fordít a dolgozók meg�
felelő m unkaruhával való el�
látására, ezért a  beszerzésre 
illetékeseknek m inden szinten 
kötelességük, hogy idejében 
biztosítsák a megfelelő ruha�
darabokat, továbbá kötelessé�
gük az  is, hogy megköveteljék

a viselésüket, m ár csak azért 
is, mivel ez munkavédelmi, 
egészségügyi előírás és köve�
telmény.

A
z e lm ondo tt'^  a védő�

ruhákkal és védőesz�
közökkel való elláto tt�

ságra is vonatkoznak, annál is 
inkább, mivel ezeket a  dolgo�

zók egészségét, testi épségét 
óvó kiegészítő védelem ként 
kell használni. Jelenleg a Pos�
tai Munkavédelmi Szabályzat 
általánosan határozza meg az 
egyes m unkaártalm ak megelő�
zésére alkalm as védőeszközö�
ket. A gazdálkodó postaszer�
veknek önállóan kell a sza�
bályzathoz készített függelék�
ben m unkakörökra bontva, té �
telesen m eghatározniuk ju t�
tatásukat. Ez a gyakorlat nem 
kívánatos eltérésekhez veze�
tett az egyes postaszervek kö�
zött. Ezért szükségesnek lá t�
ja az elnökség, hogy ezen a 
téren is — hasonlóan a  m un�
karuha - ju ttatáshoz — orszá�
gosan egységes rend alakuljon 
ki.

Sajnos, a  védőruha - ellátás 
nem terjed ki minden m un�
katerületre, így például nincs 
megoldva a hírüapkézbesítők 
védőruhával való ellátása. A 
kezdeti lépések m ár m egtör�
téntek, várható, hogy *— a 
SZOT M unkavédelmi Tudo�
mányos K utatóintézetének jó�
váhagyása után — a  közeljö�
vőben ők is m egkapják a  szük�
séges ruhadarabokat. Eltérések 
tapasztalhatók a  motoros kéz�
besítők védőruhával való e l�
látásában is. Egyes igazgató�
ságok bőrből való, mások m ű�
anyag motoros ruhát adnak. 
Kifogás tárgyát képezi a je �
lenleg használatos bőrcsizma, 
am elynek viselése nehézkes, 
akadályozza a  m unkát. Hely�
telen, hogy egyes ruhadara�
boknál tisztázatlan a  ju ttatás 
jellege. Bizonytalan, hogy mi 
minősül m unka - , védő -  vagy 
egyenruhának, és em iatt sok 
a ju ttatás közötti átfedés. 
Ezt a jövőben az  ésszerűség 
határain  beiül módosítani kell.

A nyilvánvaló rendezetlen�
ség megszüntetésére az elnök�
ség határozatban kimondita, 
hogy a m unka -  és védőruha - ,

továbbá védőeszköz- ellátást 
úgy kell megszervezni, hogy 
az a jogos igényeket kielégít�
se, és megfeleljen az előírá�
soknak. Gondoskodni kell a r�
ról, hogy a dolgozók a bizton�
ságos munka kellékeit idejé�
ben m egkapják; ne fordulhas�
son elő késedelem az ellátás�
ban.

1980- ig számba kell venni a 
m unka -  és védőruha - ellátással 
kapcsolatos teendőket. 1981- ig 
elő kell készíteni a változtatá�
sokat, és javaslatot kell tenni 
arra, hogy mely m unka -  és 
védőruhákat kell egységesíte�
ni. A szakszervezeti szervek�
nek feladatukká teszi az el�
nökség, hogy tervszerűen se�
gítsék a m unka -  és védőruha - , 
valam int védőeszköz- ellátás 
jav ítására hozott határozatok 
megvalósítását. Tárgyalják 
meg. ellenőrizzék sa já t terü le�
tükön az ellátás helyzetét, te �
gyenek ésszerű javaslatot a 
fejlesztésére.

Simon Attila

A Népszava Lapkiadó „Rejt�
vény bukósisakban” címmel 
32 oldalas füzetet adott ki, 
mely a szórakoztatás mellett 
tájékoztatást nyújt munkává« 
delmi kérdésekről is. A rejt -  
vcnyfüzet a hírlapárusoknál 
kapható, ára 6 forint.

A hét rejtvény megfejtői 
között nyolc újévi malacot és 
harminc 500 forintos vásárlá�
si utalványt sorsolnak ki.

Segítsük a gyermekek biztonságos közlekedését!
Szomorú statisztikai adatok 

bizonyítják, hogy a  nyári va�
káció a la tt sajnálatos módon 
növekszik a közúti gyerm ek�
balesetek száma. Nem tö r�
vényszerű, hogy a  hosszabb 
lélegzetű szabad idő a latt hal�
mozódjanak a gyerm ektragé -  
diák.

M indannyian ism erjük azo�
kat az erőfeszítéseket, am e�
lyeket az állam i és tá rsadal�
mi szervek tesznek a gyer�
mekbalesetek megelőzéséért, 
csökkentéséért. Az egyre ha�
tékonyabban kibontakozó tá r �
sadalm i megmozdulások csak 
akkor já rha tnak  eredménnyel, 
ha m inden egyes em ber is 
hozzájárul e nemes célok meg�
valósításához.

Hogy ez a la tt m it értünk? 
Csupán csak az t — am it a 
közvélemény is joggal elvár 
—, hogy ne csak az iskola, 
hanem a szülök is oktassák, 
neveljék gyerm ekeiket a sza�
bályos, biztonságos és udva�
rias közlekedésre.

H azánkban minden harm a�
dik családban rendelkezik va�

laki járm űvezetői e n g e d é l�
lyel, akik szakképzett közle�
kedők, és többnyire aiapos 
ismerői a KRESZ- nek, sok 
gyakorlati tapasztalatra  tettek 
szert. De nem csak a já rm ű�
vezetők ok ta thatják  szűkebb 
családi körben hozzátartozói�
kat, hiszen ma m ár o leg�
alapvetőbb közlekedési szabá�
lyok ism erete az általános 
m űveltség nélkülözhetetlen  
feltétele.

A szabályok ism eretén k í�
vül nagyon lényeges azok a l�
kalm azása, és a gyerekek ese�
tében különös hangsúlyt kap 
a fe lnőttek példamutató m a�
gatartása. Sajnos, gyakori 
látvány, hogy a kisgyerm ekét 
kocsiban toló édesanya a for�
galom irányító jelzőlám pa tilos 
(piros) jelzésénél halad á t az 
úttesten. Felháborító látvány, 
am ikor felnőtt em ber gyerme�
ke kezét fogva, felelőtlenül, 
k ilá tást akadályozó tárgy m ö�
gül lép le az úttestre. És még 
sorolhatnánk a súlyos és ve�
szélyes szabálysértéseket.

A gyermekek örülnek a jó 
időnek, napsütésnek, vidáman 
önfeledten játszanak, de nem 
mindegy, hogy hol Tanítsuk  
meg gyerm ekünket arra, hogy 
csak a kijelölt, biztonságos 
helyen szabad futkározni, 
labdázni. G ondoljunk arra, 
hogy m ár hány úttestre gu�
ru lt labda okozott tragédiá�
kat.

Gyerm ekeinket okos, érvelő 
szóval figyelmeztessük, és se�
g ítsünk nekik a  biztonságos 
játszóhelyek, „pályák” felfe�
dezésében és kiválasztásában. 
Így nyugodtabban engedhet�
jük  el őket, hogy élvezzék a 
nyár örömeit.

E sorokat gondolatébresztés�
nek szántuk. K érjük, hogy 
m inden szülő, felnőtt (gyalo�
gos és járm űvezető) m indent 
megtegyen, hogy minél ke�
vesebb gyerm eket é r je r  köz�
lekedési baleset.

Vigyázzunk rájuk!

Budapesti
Rendőr- főkapitányság
Közlekedésrendészete

A  KG ST  m egalakulásának 
30. évfordulójára a posta júni- . 
us 26- án 3 értékből álló soro�
zatot bocsát ki. Az 1 forintos 
cím let az orenburgi gázvezeték 
két, a  2 forintos a KGST be- ' 
ruházásaként épülő távvezeték 
két ábrázolja, a 3 forintos bé�
lyeg pedig a  tagországok 
együttm űködését szimbolizálja.

M ÓRICZ ZSIGMOND  szüle�
tésének 100. évfordulójára jú �
nius 29- én Rippl- Rónai Jó�
zsefnek a  nagy íróról készített 
pasztellképét bem utató bélye- ' 
get hoz forgalomba a posta, i

Gyarmati Hona ]•

Postaavatás Felsőcsatáron
M ár nem is meglepetés, hanem  természetes 

folyam at szépülő falvainkban egy- egy új köz�
épület, posta avatása E folyam atba illeszke�
dett be m ájus elején Felsőcsatáron a  közsé�
gi művelődési ház avatásával együtt az új 
posta átadása is. Az ünnepségen megjelent 
Mészáros Antal, a Soproni Postaigazgatóság 
vezetőhelyettese. Az elnökségben foglalt he�
lyet Bosits Gusztáv, a  felsőcsatári postahi�
vatal vezetője, m int a megyei tanács tagja. 
Az avatással egybekötve a győzelem napja 
tiszteletére békenagygyűlést is tarto ttak . A 
gyűlés után színvonalas m űsort hallgathat�
tak  meg a résztvevők. Csak ízelítőként: köz�
rem űködött a vasvári fúvószenekar, a szent-  
péterfai tánccsoport, a horvátzsidányi ének�
kar, a szombathelyi Fürst Sándor pedagógus 
zenekar. Ünnepi köszöntőt Nagy Sándor, a 
járási pártbizottság első titkára mondott.

Pálffy József
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Kinek első, kinek második otthona

A M UNKÁSSZÁLLÓ

TÉVÉS KAPCSOLÁS?

De valami nem stimmel
Jó  m últkorában, úgy reggel 

nyolc óra körül a  földalatti�
val nyomakodtam befelé a vá�
rosba, s a  szemközti ülésen 
egy régi jó  ismerősömet, volt 
szomszédomat fedeztem fel, 
tőle szokatlanul nyűgös han�
gulatban.

— Mi tö rtén t? — érdeklőd�
tem  részvéttel, am ikor a ki�
já ra tnál egymás m ellé kerül�
tünk.

— Éjszaka igen későn fe�
küdtem  le — kezdte kelletle�
nül —, m ert egy sürgős m un�
k á t kellett m indenképpen be�
fejeznem egy mai értekezlet�
tel kapcsolatban. Éjfél m ár 
jóval elmúlt, m ire ágyba vac�
kai ódtam. De nem izgatott a 
dolog különösebben, hiszen 
m áskor is feküdtem én m ár 
le éjfél után, s reggel hétig 
ilyenkor is rendesen k ia lud�
tam  magam. Rögtön el is 
aludtam . Pokoli zajra, csö�
röm pölésre ébredtem . M intha 
a lakás valam ennyi ablakát 
egymás u tán  kezdték volna 
egyforma ütemben beverni. 
Ijedten ugrottam  ki az  ágy�
ból, s csak a kábulatból fel�
ocsúdva jöttem  rá, hogy nem 
bezúzott ablakok üvegcserepei 
csörömpölnek, hanem  a tele�
fon harsog türelm etlenül az 
előszobában. E rre a m egálla�
pításra rettenetesen m egijed�
tem. A feleségem a gyerekkel 
csak néhány napja utazott ha�
za apósomékhoz egy kis ki-  
kapcsolódás végett, s  egész 
bizonyosra vettem , hogy ez a 
korai hívás (a falióra fél né�
gyet m utatott) csak tőlük 
eredhet. Rögtön arra  gondol�
tam,^ hogy valam i nagy baj 
történt, és siettem  az előszoba 
felé. Felkapom a kagylót és 
beleszólok. Kellemes női hang 
kíván jó  reggelt, tájékoztat, 
hogy ő az ébresztőszolgálat, és 
melegen érdeklődik a telefon�
számom iránt. M iután — kissé 
m egkönnyebbülve és m agam �
hoz térve — közöltem vele, 
hogy egyrészt én még soha�
sem vettem  igénybe az éb�
resztőszolgálatot, m ásrészt az 
általa  tudakolt kapcsolási 
szám nem stim m el az enyém�
mel még hallottam  távolodó 
hangját: „Öh, hogy az ör�
dög . . .  !” U tána kattanás, m é�
la csend a  vonalban, és én ott 
á lltam  m eztelen ta lppal elő�
szobám jéghideg kőpadlóján, 
a hidegtől és idegességtől re �
megve. Persze, hiába másztam 
vissza az ágyba, alvásról m ár 
szó sem lehetett. így h á t  fél 
hat körül kénytelen voltam 
felkászálódni, s azóta felvált�
va hol ásítok, hol dühön�
gök . . .  — fejezte be kesergá-  
sét gyűrött arcú ismerősöm.

Mi m ást tehettem  — a kezelő 
helyett én kértem  elnézést a 
kényszerű riadóért^

Talán kiérzik az elmondot�
takból, hogy az illető nem 
egyedül és kizárólag, és nem 
is elsősorban a  téves ébresz�
tésért volt felháborodva, hi�
szen ő is éppen úgy tudja, 
m int bárm elyikünk, hogy csak 
az tévedhet, csak az követhet 
el hibát, aki dolgozik; és nem 
is mindig m agán az em beren 
m úlik az elkövetett hiba. Sok�
kal inkább ,az a „nagyvonalú�
ság”, az a  „könnyedség” bosz-  
szantotta, amellyel a kezelő 
átsik lo tt az ügy felett, a rra  
sem m éltatva em bertársát, 
hogy az okozott ijedelem ért ás 
az ok nélkül m egzavart pihe�
nésért legalább egy m entege�
tőző szót ejtsen.

Hadd m ondjak el még egy 
m ásik hasonló, ugyancsak az 
em bertárs (vagy ha úgy te t�
szik: „a kedves ügyfél”) teljes 
semmibe vevését tükröző ese�
te t:

A szobában megszólal a te �
lefon, s a csengetés módjából 
úgy tűnik, hogy távolsági hí�
vás érkezik. A konyhában 
foglalatoskodó, szorgos házi�
asszony, aki a néhány napja 
vidéken ügyködő férjeurától 
Vár az előre megbeszélt hí�
vásra, lelkendezve, a mosoga�
tódézsát m ajdnem  feldöntve 
•robog befelé és kapja fel v i�
zes kezével a kézibeszélőt:

— Halló! I tt  vagyok!!
— K ettőkilencvenhárom -

nullanyolcvankettő? — hadar�
ja  egy erélyes női hang.

— .Neeem. . .  — rebegi té�
tován és csalódottan az asz -  
szonyka — csak nyolcvanegy.

— A kkor téves!! — szögezi 
le a nyilvánvaló tényt ellent�
m ondást nem tűrő, katonás 
hangon a  kezelő. Érződik 
hangján a felháborodás, hogy 
nem az a szám jelentkezett, 
am elynek a csengetést szán�
ta. Az talán  eszébe sem jut, 
hogy a  „m elléhúzásnak” nem 
a hívott volt az oka, az pedig 
esze ágában sincs, hogy ezért 
esetleg elnézést is illene k é r�
ni, legalább egyetlen szóval. 
Szó nélkül, dühösen lép ki a 
vonalból, és lehet, hogy a kö�
vetkező percben egy m ásik 
vétlen  ügyfelet zaklat — 
ugyancsak hasonló modorban.

Mányoki Endre

Történelmi játék postásoknak
Megyei szintű vetélkedőt 

rendeztek — szakszervezeti 
szervezéssel — Veszprémben a 
„133 nap történetéről”. Az 
szmt- székház tanácsterm ében 
14 csapat vett részt a  játékos 
vetélkedőn, tisztelegve a  tö r�
ténelmi évfordulónak.

A M agyar Tanácsköztársa�
ság 133 napjának történetéről, 
a Veszprém megyei esemé�
nyekről, továbbá e kor irodal�
mi, képzőművészeti, zenei a l�
kotásainak ism eretéről tanú �
sítottak elism erésre méltó tá �
jékozottságot a versenyzők. Az 
első helyezést Veszprém jszb., 
másodig helyezést a  Megyei 
Távközlési Üzem. harm adik 
helyezést pedig A jka jszb. csa�
pata nyerte  el. M ellettük — 
s nem  m ögöttük — szép ered�
ménnyel a többi 11 csapat.

Az 1—3. helyezétt csapatok 
pénzjutalm át, és a  többi ver�
senyző tárgy ju talm ait Andok  
Cyuláné kv - tag ad ta át. Majd 
já ték  kezdődött a  színpadon

is, de nem  a versenyzőké, h a�
nem a versenyzőkért, nekik 
ajánlva, ére ttük  és az ünne�
pért. Székelyné

Névadó ünnepség
Évenként kétszer rendez 

névadó ünnepséget a Buda�
pest 70- es postahivatal 
szakszervezeti bizottsága. Az 
idei első ünnepségre tizenkét 
dolgozó hozta el gyermekét. 
Az anyakönyv a következő 
kis állam polgárok nevével bő�
vült: Palkó Tímea, Balogh Il�
dikó, panyi János Gergely, 
Mancher Sándor, Farkas 
László Zoltán, Molnár Karo�
lina, Takács László, Szűcs 
Hajnalka, Pálfi Petra, Barad 
József Zsolt, Csatári Gábor, 
A z  szb nevében Velkei István  
és a KISZ - szervezet nevében 
Velkei Istvápné  köszöntötte a 
szülőket, gyerm eküket és a 
vendégeket.

Békésy m ellett dolgoztam ...

A csaknem száz postai dol�
gozónak otthont adó munkás-  
szálló épülete Pécsett, a Posta 
Gépjárm ű és Szállítási Üzem 
területén kapott helyet. A fő�
bejárattól egy széles, a sóik 
takarítástól vízm arta lépcsősor 
vézeti a  lá togatót a  klubszo�
ba, az  irodák, m ajd  balra  a  
földszinti hálószobák felé. A 
felsőbb em eleteken — nagyjá�
ból azonos elrendezéssel — 
m inden szinten m egtaláljuk 
még a  hálószobákon kívül a  
villanytűzhelyes konyhákat, 
fürdőket, öltözőket stb.

Délután öt óra van. A m un�
kásszálló lakói lassan kezde�
nek jövögetni. Akivel először 
találkozom az épületben a  
portás bácsin kívül, Dékány 
Ferenc épületkarbantartó . Az 
ő feladata az  épületben elő�
forduló műszaki hibák k ikü�
szöbölése.

— Sajnos, — m ondja Dé�
kány Ferenc —, a  hibák zö�
me nem  a  term észetes elhasz�
nálódás következménye. A la �
kók gondatlanságából renge�
teg zárat kell kicserélnünk, 
m ert vagy beletörik vagy el�
vesztik a  kulcsot. Szakmám 
szerint villanyszerelő vagyok, 
de értenem  kell a  vízvezeték -  
szereléshez és még ezer apró 
más dologhoz is.

Az egyik szobába bekopo�
gunk Dékány Ferenccel. A 
vöröshagymaszagú csendben, 
az uzsonna m aradékai m ellett 
egy fiatalem ber, Fuksz József 
üldögél.

— Elégedett- e a m unkás�
szálló adta körülményekkel?

— Igen. Ha van is  észrevé�
telem, panaszra nincs okom  
K éthetenként tiszta ágynem űt 
kapunk, bőségesen van hideg -  
meieg víz. Hétvégeken pedig 
hazautazom Császártöltésre a 
szüléimhez.

— Császártöltés messze esik 
Baranyától, de megszoktam a 
távolságot Érettségi u tán  négy 
éfvig a  győri főiskolán tanu l�
tam és m ost i t t  vagyok Pé�
csett. Természetesen a m unkás -  
szállót — m inden jó tu la j�
donsága ellenére is — csak 
átmeneti állapotnak tekintem . 
Menyasszonyommal azt te r�
vezzük, hogy házasságunk 
után Pécsen telepszünk meg.

— Az észrevételem pedig 
az, hogy az a rra  illetékesek 
nem csoportosítják a  lakókat 
a hálószobába kerülés előtt. A 
hálószobái helyfoglalásoknál 
jobban figyelembe kellene 
venni az azonos korú és é r �
deklődésű em bereket. Ennek 
előnyére hadd hozzak fel egy 
példát a sa já t tapasztalatom �
ból: Szobatársak vagyunk Fe�
jes Sanyival, ö  távbeszélő�
karbantartó  — és kiváló gya�
korlati szakember. A főisko�
lán én vezetékes szakon vé�
geztem. Érdekes m űszaki- gya�
korlati szakkérdések tek in te�
tében nemcsak Fejes Sanyi 
tud  nekem hasznos dolgokat 
elmesélni, hanem  elméleti té �
ren én is tudok neki sok, szá�
m ára még új dolgot mondani. 
Ha nem találkozunk, akkor 
néhány szakmai tapasztalattal 
m indketten szegényebbek len�
nénk.

— Lassanként életre kel a 
munkásszálló, benépesülnek a 
hálószobák. A folyosón kopo�
gós fapapucsában szalad egy 
fiatalember, nyakában tö rü l�
köző lobog, m ajd eltűnik a 
zuhanyozó a jta ja  mögött. Hal�
lom, am int jókedvűen énekel, 
hangja, túlharsogva a víz cso�

bogását is, betölti az emeletet. 
A legfelső szánt közös kony�
hájából sülthagym ailiatot hoz 
a léghuzat.

— Nem  zavarja, hogy az 
egész em eletet átjárja a sült�
hagyma szaga? — szólítok meg 
egy m ellettem  elhaladó közép�
korú férfit.

— Nem  — válaszolja ■—, 
m ert engem az otthonra em �
lékeztet, gyermekkoromra, 
édesanyám vasárnap délelőtti 
főzéseire, meg a rra  még, am i�
kor engem  is v á rt odahaza 
az a s szo n y ...

A  konyhában egy kam asz�
fiú, Bertalan Károly serény�
kedik.

— Mi sül a lábasban?

— P iríto tt csirkem ájat ké�
szítek vacsorára — válaszolja, 
m ajd  így fo ly tatja: — K orán 
m egtanultam  megállni a  sa�
já t lábamon. Tizennyolc éves 
vagyok, állami gondozottként 
nőttem  fel. A m it elértem  idá�
ig, főleg ezt a  mostani, m a�
gam terem tette  kis világot, a  
postának köszönhetem. Nekem 
ez az  o tthonom . . .  De azért 
ne higgye — csap a  hangja 
kamaszos, dacos lendületbe 
—, hogy i t t  m inden olyan jól 
m egy! . . .  — S  miközben fü r�
gén já r  a  keze, mosogat, so�
ro lja  a  gondjait, melyek kö�
zül a  legsúlyosabb — azt hi�
szem, mivel három szor is el�
m ondja —, hogy a hálószobá�
jukban füllhallgató nélkül es�
ténként nem  hallgathatja a  
rádióját.

Kellemes gitársző szűrődik 
ki a  folyosóra. Nagy János, 
Pécs 1 postahivatal táv ira t -  
kézbesítője pengeti a  húrokat. 
A fiatal fiúnak kiét szenvedé�
lye van: a  g itá r és a  m otor -

Másik szenvedélye a motor- 
kerékpár

kerékpár. Az utóbbi m indig 
olyan tiszta, m intha akkor 
kerü lt volna ki a  gyárból.

Megállók az egyik hálószo�
ba nyitva hagyott a jta ja  előtt. 
A m unkásszálló jó levegőjű, 
tiszta és rendes lakószobái 
között is különösen kedves 
látvány a  szemnek ez a  mos�
tani hálószoba. Az asztal kö�
rül virágok, zöld növényekés 
nagy - nagy tisztaság m indenütt 
a  szobában. Kétségtelen, az 
átlagosnál gondosabb, lelkiis�
meretesebb em berek lakják  a 
helyiséget, akik valójában a 
m agukénak érzik a  hálószo�
b á t  A szoba két lakójával — 
Varga Józseffel és Cziczeli 
Györggyel — a klubszobában 
ültünk le egy kis beszélgetés�
re. Rövid ism erkedés után a 
két „veterán” postásból m ár�
is ömlik a  szó.

— A m unkásszálló ad ta kö�
rülményekkel elégedettek va�
gyunk — m ondja ki kettőjük 
sum m ázott vélem ényét Varga 
József. — Én harm inchat éve 
dolgozom a postán, Cziczeli 
György pedig harm inchárom  
éve. Nemcsak a  szakm aszere�
tet közös bennünk, hanem  
földiek is vagyunk. Zalaiak. 
Legényfiam is velünk dolgo�
zik.

— Ez a m unkásszálló ne�
künk nagy kincs — kapcsoló�
dik a beszélgetésünkbe Czi�
czeli György. Természetesen 
ezt csak az tudja és értheti 
meg igazán, akinek van ösz-  
szehasonlítási alapja, ismeri 
az ötvenes évek munkásszálló�
körülményeit. — Nem vagyok 
maradi, de ügy érzem, a mai 
fiatalság jelentős hányada 
nincs tisztában azzal, hogy 
m it is kapott a társadalom tól. 
Jobban kellene még a rra  a 
szekrényzárra is vigyáznunk,

hogy idő elő tt ne m enjen 
tönkre. M ár csak azért is, 
m ert van, akinek első, de so�
kunknak a m ásodik otthona 
ez a  munkásszálló.

— A munkásszálló jó fel�
szereltségével igyekszünk az 
otthonuktól hétközben távol 
levőknek családias körülm é�
nyeket terem teni — m ondja 
Tamás Károly házgondnok. — 
1972 februárjában vettük  a 
lakókkal birtokba ezt a m un�
kásszállót. A m ostani lakók 
között a  régiekből, bizony, 
csak kevesen vannak. Csalá�
dot alapítottak, megnősültek, 
lakást ép ítettek  és m egváltak 
a munkásszállótól. Egy vá�
rosra kerü lt fiatalem bernek — 
ha komoly gondolkodású és 
életfelfogású — fészekrakás 
előtt, takarékosság szempont�
jából, átm eneti jelleggel, jó ez 
a  munkásszállás. A m unkás -  
szállást térítésm entesen bo�
csátjuk az igényjogosultak 
rendelkezésére. Egyébként ezer 
forin t körül van az a rezsi�
összeg, am elybe egy lakó a 
postának kerül.

M olnár Lajos kedvenc lapját, 
a Népszavát olvassa

— Üzemi közművelődési 
könyvtárunkban — rendsze�
res felfrissítés m ellett — 1300 
kötet v árja  az olvasni szerető�
ket. Galambos Ervin, a  szál�
lítási üzem forgalmi ügyinté�
zője, hetente két alkalom mal 
— m unkaidő után  — lá tja  el 
a könyvkölcsönzési teendőket. 
K önyvtárunknak 105 olvasója 
van. Hálószobánként három 
napilapot járatunk, és nem �
régiben cseréltük ki a tv - ké -  
szülékünket is. Minden háló�
szobába vásároltunk egy- egy 
hűtőszekrényt.

— Ahol ennyi em ber ver�
buválódik össze, helyesen kell 
tudni összehangolni a  szenve�
délyeket is. Egyik u jjunk  sem 
egyforma. Én sem vetem meg 
azt az em bert, aki m unka 
után elfogyaszt egy üveg sört. 
Váljék egészségére! De azt az 
em bert m ár igen, aki megfe�
ledkezik magáról, és arról, 
hogy közösségben él, s  za�
varja  a  m ásik nyugalmát.

— Szerencsére, nagyon jó 
és kiegyensúlyozott, m unkájá�
nak élő adm inisztratív és 
technikai személyzete van a 
m unkásszállónknak. Ha lehet, 
külön is megemlíteném Vá�
mos Gyuláné nevét. Rendsze�
r in t ő a  délutáni ügyeletes. 
A m unkában elfáradt, hazaté�
rő lakóknak — egy- egy jó  szó, 
kedves mosoly kíséretében — 
ő ad ja ki a  szobájuk kulcsát.

— Ki nem  m ondott nevelő�
szándék re jlik amögött is, 
hogy válogatás nélkül helyez�
zük  el a szobákban a m un�
kásszálló lakóit. Nem csiná�
lunk külön érettségizetteknek, 
szakm unkásoknak vagy dip�
lomásoknak hálószobát. Cé�
lunk az, hogy akinek meg�
adatott a magasabb iskolai 
szint elérése, jelenlétével is 
kedvező hatással legyen a 
hálószoba többi lakójára. Azt 
hiszem, az az állam, mely 
m egadja a korlátlan tanulási 
lehetőséget, iskolázott em be�
reitől ennyit el is várhat.

— A munkásszállónkon m ű�
ködik egy úgynevezett Szállás 
Fegyelmi Bizottság, melynek 
tagjai: 2 lakó, valam int a
gondnok. Feladata: a  m un�
kásszálló rendje ellen súlyo�
san vétőkkel szembeni szük�
séges büntetések kiszabása. 
Csak annyit: három éve nem 
volt szükség ennek a bizott�
ságnak az összehívására.

Pusztai Mihály

— „Doktor' Űr, Maga m eg�
halt a tudom ány számára . . . ” 
—  s  dr. Nagy Dezső, akinek 
ez a rosszalló kijelentés szólt, 
egyáltalán nem vette zokon a 
nősülési szándékának beje�
lentését kísérő e szokatlan 
szerencsekívánatot, s  m a ezt 
derűsen meséli el a  fenti idé�
zet szerzőjéhez, dr. Békésy 
Györgyhöz fűződő egyéb él�
ményeivel együtt. A beszél�
getésnek pedig az adott idő�
szerűséget, hogy június 4- én, 
születésének 80. évfordulóján, 
em léktáblát lepleztek le a 
Magyar Posta Nobel- díjas f i �
zikusának tiszteletére, első 
munkahelyén, a Posta K ísér�
leti Intézet épületén.

Tudományos m unkásságáról, 
kutatásainak eredményeiről, 
kitüntetéseiről körülbelül két 
évvel ezelőtt m egemlékeztünk 
már. De milyen lehetett m int 
ember, m int m unkatárs, m in t 
főnök az a tudós, aki a fent 
leírt módon fogadta beosz�
to ttjának rem ényteli bejelen�
tését — erről érdeklődtem  
volt közvetlen m unkatám ai-  
tól, a  m ár em lített dr. Nagy 
Dezsőtől és dr. Jancsár Jó �
zsefijétől. M indketten fizi�
kusként dolgoztak mellette. 
Volt még egy igen kedvelt 
beosztottja: Krenkó Ferenc
műszerész. Kiválóan képzett, 
biztos kezű, pontos m unka�
társ volt; sajnos, odaveszett 
a háborúban — nagy családja 
m ellett Békésynek is legna�
gyobb bánatára. Nemcsak a 
m unkáját hiányolta, a m eg�
bízható em bert is őszintén 
gyászolta.

— Sokat kellett Békésy m el�
lett dolgozni, és nem  is akár�
hogyan — emlékszik vissza 
Jancsár Józsefné —, de lé-  
lektelenül, hát még rosszul 
nem is lehetett volna; — m in�
dent felülmúló m unkaszerete�
te m indenkire átragadt. Ab�
bahagyni egy kísérletet pusz�
tán azért, m ert a m unkaidő 
le járt?  — erre nem  is gon�
dolt senki, hiszen am it csi�
náltunk, rendkívül érdekes 
volt; egyébként pedig — meg�
értő  főnökként — bárm ikor 
szívesen elengedte m unkatár�
sait, ha hivatalos vagy csalá�
di ügyeikben el kellett járniuk.

Az általa vezetett akuszti�
kai csoport elhelyezése nem 
nevezhető éppenséggel sze�
rencsésnek. A laboratórium

helyiségei az alagsorban vol�
tak, az ő szobája pedig a ké�
nyelm etlen csigalépcsőn meg�
közelíthető torony legfelső 
emeletén. O tt já rt - k e lt fel -  
alá, á llát a tenyerébe süly -  
lyesztve vagy homlokát keze 
fejével ütögetve, m ajd fu to tt 
le m unkatársaihoz, hogy újabb  
és újabb ötleteit, k ísérleteit 
megbeszélje. S a megbeszélés 
során megfontolt m inden ész�
revételt, és i egyáltalán nem 
vette rossz néven, ha közbe�
kérdeztek . . .  m unka közben 
is nyugodtan hozzá lehetett 
fordulni kérdésekkel. Azt 
azonban előre sohasem áru l�
ta el, hogy milyen eredm ényt 
vár a kísérlettől, tehát nem  
lehetett ily módon kedvében 
járni. Ennek nem is lett vol�
na értelm e A sikertelenség 
nem szegte kedvét; ham aro�
san új megoldást gondolt ki. 
Egyébként lehetőleg személye�
sen is részt vett minden m un�
kában, m indent ki akart pró�
bálni. ha kellett, letérdelt 
vagy lehasalt a maga kitalál�
ta berendezés mellé, hogy 
megfigyelhesse működését.

— M unkája csak a szüksé�
ges alvás idején szünetelt, 
otthon is állandóan dolgozott. 
„Képzelje. Nagv úr — m ond�
ta egy alkalommal —. ven �
dégeink voltak tegnap, és 
anyám kívánságára két óra 
hosszat bent kellett velük  
ülnöm."

Ezt a „csapást” Jancsár Jó�
zsefné szerint máskor úgy 
védte ki hogy a fürdőszobá�
ba menekült.

4  POSTÁS DOLGOZÓ'

, Vajon m it kapcsoltak rá?



Szól a rádió...
A fenti cím az LGT- együt-  

tes ism ert slágere, melyben a 
rádiózás kezdeti korszakának 
állít emléket. Nekem viszont 
az az  élmény juto tt, hogy 
személyesen találkozhattam  és 
beszélgethettem Méret Gyula 
bácsival, aki közreműködött 
az első hivatalos rádióadás 
megindulásánál, és m in t 
nyugdíjas ma is dolgozik a 
Lakihegyi Rádióállomáson.

— Kedves Gyuszi bácsi! 
Először ha lljunk valam it pá�
lyája kezdetéről!

Nagyot sóhajt, m in t aki 
egyszerre szeretné elmondani 
mindazt, am it hetek, ső t hó�
napok a la tt sem volna lehet�
séges. De aztán belekezd és 
hirtelen 55 évet „fiatalodik”.

— 1924- ben végeztem a  
Gyáli ú ti Posta Műszerész 
Tanonciskoláiban. A Posta K í�
sérleti Intézet rádióvevő - állo�
m ására kerültem . Távíróvétel�
lel és készülékjavítással fog�
lalkoztam. Alig fél év után, 
1925 januárjában  a  csepeli 
rádióállom ásra helyeztek. Ez 
nem volt azonos a  mai te lep�
hellyel, a  Kvassai zsilip kö�
zelében működött, az épület 
még m a is áll. I t t  kezdődött 
el a  Németországból m egér�
kezett 2 kW - os Telei unken -  
adó szerelése. Az év végén 
részese lettem  annak  a  tö rté �
nelmi eseménynek, hogy ka�
rácsony elő tt m egindult a  rá �
dióműsor hivatalos sugárzása. 
Ez nem  is m ent olyan sámán, 
m int ahogy ezt m a elképze�
lik. A Telefonkén adó össze�
szerelése m ár m ájusban m eg�
tö rtén t és folytak — jó ered�
m énnyel — a kísérleti adások. 
Igaz, m á r 1924. m árcius 15-  
én és attól kezdve rendszere�
sen a  berlini Huth - cégtől v á �
sárolt 250 w attos táv író - te le�
fon adóval tö rtén t először 
műsorszóró kísérlet, m ajd  M a�
gyar! Endre postam érnök el�
képzelései alap ján  m agyar 
szakem berek által gyárto tt 1 
kW- os adóval folytatódott a  
kísérleti m űsor sugárzása. 
M ár több száz vevőkészülék 
m űködött az adó vételkörze�
tében. Mégis a  „rendes adá�
sok” csak igen nehezen in �
dulhattak meg — az engedély 
hiánya miatt. A parlam entben 
még interpelláció is elhang�
zott ez ügyben. Később, 1928-  
ban, a  m ai telephelyre, Laki�
hegyre költöztünk; én magam 
szó szerint, m ert még m a is 
itt  lakom az állomás te rü le�
tén épült lakóházban. Meg�
épült az akkor korszerűnek 
mondható 20 kW - os adó, 
amely az egész országban a 
lámpás készülékeken jó  vételt 
b iztosíto tt

Közben megtudtam , hogy 
Gyuszi bácsi két gyereket n e �
velt fel, s m a m ár számos 
unoka veszi körül. A gyere�

kek felnőnek, a kép állandóan 
változik körülötte, de a rá �
diózás iránti szeretete, hűsé�
ge nem  csillapodik, nem  vál�
tozik. Azt vallja, ezt a  m un�
kát csak szívvel, lélekkel, 
nagy - nagy szeretettel szabad 
csinálni.

— A háborús években ne�
héz időket éltünk  á t — fűzi 
gondolatait Mérei Gyuszi bá�
csi. — Emlékszem, am ikor 
1944- ben, a  ném et megszál�
lás napján, a  déli órákban a 
ném et katonák elözönlötték az 
állomást. Az adót leállítta t�
ták, m inden távbeszélső - ké -  
szülékhez leültek, beszélni 
nem tudtunk senkivel. K ét�
ségbe voltam  esve, ugyanis 
légitám adás esetén az egész 
országot nekünk kellett riasz�
tanunk. Egy óvatlan p illanat�
ban m egpróbáltam  kiszökni 
az épületből. S ikerült is a  
hátsó k ijáraton kijutnom, de 
az épület körül is őrök vol�
tak. Vissziavittek a  parancs�
nok elé. Nagyon éhes va�
gyok, mondtam, engedjen át 
a m ásik épületbe, a  lakásom �
ba ebédelni. Egy fegyverest 
adtak  mellém, aki átkísért. 
Szerencsére a  ném et katona a 
lakásom a jta ja  elő tt várako�
zott, s én azonnal felhívtam  
a stúdió légvédelmi központ�
ját, vázoltam a helyzetet, és 
sürgős intézkedést kértem . 
Alig ötnegyedóra u tán  egy 
m agyar és egy ném et magas 
rangú tiszt érkezett az  állo�
m ásra, s  u tasítást adtak, hogy 
az adó t felfűtve, melegen 
tartsuk, hogy légiveszély ese�
tén 'leadhassuk  a  riasztást, de 
m űsort 3 napig nem  sugároz�
hatunk.

Gyula bácsi ezután össze�
ráncolt homlokkal beszél a 
fasiszta ném et csapatok eszte�
len rombolásairól, a  tornyok 
felrobbantásáról, a berendezé�
sek részbeni elpusztításáról, 
részbeni elhurcolásáról. 1945-  
ben az ú jjáépítés anyagok 
nélkül, tulajdonképpen a  sem �
miből kezdődött meg. Május
1- én m ár a  városban üzem elt 
egy 2 kW - os adóberendezés, 
szeptem ber 20- án pedig m ár 
ism ét Lakihegyen, a kollégák 
által a  Dunántúlon a  nyugat�
ra való elhurcolás elől e lre j�
tett, s  visszaszállított és á lta �
lunk. ú jjáép íte tt 20 kW- os 
adóval m egindult a  m űsorsu�
gárzás. Ez akkor ism ét nagy 
teljesítm ényű adónak szám í�
tott.

— Nagyon nagy felelőssé�
gem volt mindig, melyet át -  
éreztem  — folytatja Gyuszi 
bácsi. — Különösen nehéz volt 
a  háborús időszakban és az 
1950- es évek első kétharm a�
dában. Az egvik lábunk m in�
dig a  börtönben volt. Rette�
netesen féltünk az üzemzava�
roktól, főleg a  politikai be�

szédek sugárzásakor. Egyszer 
egy Rákosi- beszéd a la tt k i�
tört a  zivatar. Csapkodtak a 
villámok az antenna körül. 
Más adások alkalm ával a  
stúdió dolgozói bem ondták a 
zivatarszünetet, és leálltunk. 
Ebben az esetben ezt nem  le�
hetett megtenni. Néhány m á�
sodperces észrevehetetlen fe�
szültségkieséssel megúsztok.

Nagy szeretettel beszél Gyu�
szi bácsi a  25—30 éves gya�
korlattal rendelkező kollégák�
ról, akik a felszabadulást kö�
vetően a szocializmust épitő 
országunk rádiósai lettek, s 
keze a la tt tanu lták  a  szak�
mát. M egtudjuk még, hogy 
hosszú évekig főcsoportvezető 
volt az állomáson és ebből a  
beosztásból kerü lt nyugdíjba 
1965- ben. Ma, ezekben a lé t�
számínséges napokban besegít, 
ügyel a  m űsorsugárzás biz�
tonságára, a jó  vételre.

— Gyuszi bácsi, m ilyen ta�
nácsot tudna adni a rádiós 
szakm át kezdő fiataloknak?

— Csak egyet — válaszol 
határozottan. — Az adó leg�
alaposabb megismerését. Ez 
fiktív tudom ánynak látszik, 
de nagyon értékes. Az a ne�
héz ebben a szakm ában, hogy 
üzem zavar esetén szinte gya�
korlat nélkül, a jelenségek 
alapján kell gyorsan m egálla�
pítani a  h ib á t és szakszerűen 
elhárítani.

A még m indig friss és te �
vékeny 75 éves Mérei Gyula 
bácsitól, rádiózásunk egyik 
nagy egyéniségétől úgy bú �
csúztam el, hogv továbbra is 
jó  adást, jó  vételt és jó  egész�
séget kívántam  neki.

— Mohai —

Sugarlandi hajtóvadászat
A történet magánügyként 

in d u l. . .
Egyedi eset — gondoljuk —, 

érdekes, de különösebb kö�
zünk nincs hozzá.

Clovis, a főhős — ak it ap �
róbb lopásokért ítéltek el —, 
szabadulását várja. M ár á t �
szállították a Büntető Osztály 
Előzetes Szabadonbocsátási 
Központjába, ahol tu la jdon�
képpen m ár fél lábbal sza�
bad. A modern krim inaliszti�
ka legújabb vívm ánya ez az 
Egyesült Államokban. Az el�
íté lt rabokat — így véli a 
pszichológia m indenható tudo�
m ánya — nem szabad felké�
születlenül,visszabocsá tani ab �
ba a  társadalom ba, amelyből 
a törvény szigora (illetve sa�
já t cselekedetük) kiem elte 
őket. Fel kell m indenkit ké�
szíteni a „szabadságra”, h i�
szen odakinn ism ét kísértések 
várnak, különösen a  visszaeső 
köztörvényesekre.

Igen ám, de látogatóként 
vára tlanu l betoppan Clovis 
felesége, ,a nagyon is határo �
zott, filigrán  Lou Jean  és pil�
lanatok a latt elsöpör m inden 
pszichológiát. A helyzet 
ugyanis az, hogy a törvény�
nek aggályai vannak. A  tö r�
vény úgy véli, Clovis, ak i 
börtönben ül és Lou Jean  
nem tud ja tisztességesen fel�
nevelni gyerm ekét. Ahhoz, 
hogy annak  jövője biztosítva

légyért, el kell venni őt, és 
egy polgári norm ák szerint 
feddhetetlen családdal adap�
tá ltatok

Lou Jean, az édesanya, ez�
zel nem ért egyet. Fütyül az 
okosokra, fütyül a  törvényre, 
a döntésre, és közli Clovissal, 
ha azt akarja, hogy a felesé�
ge m aradjon, úgy vissza kell 
szerezni a  gyereket. Term é�
szetesen neki, hiszen ő az 
apa. P illanatok a la tt átveszi 
az irányítást, és előlép fősze�
replővé. Ettől kezdve ő d ik �
tá lja  az iramot. Clovist egy�
szerűen . megszökteti (félig-  
m eddig akaratán  kívül), autó t 
szerez (igaz a tulajdonossal 
és feleségével együtt) és a 
felpaprikázott édesanya, vala�
m in t a tehetetlenkedő édes�
apa elindul a gyermekért.

Ezzel kezdetét veszi a su �
garlandi hajtóvadászat. A tö r�
vény ugyanis szintén nem 
nyugodhat bele abba, hogy 
rendelkezéseit lábbal tiporják. 
K iváltképpen akkor, am ikor 
egy fiatal rendőrtiszt, Slide, 
az események sodrába kerül, 
ő  ugyanis igazoltatni próbál�
ja  Lou Jean - ékat, akik  ferge�
teges hajsza után túszként 
hurcolják m agukkal, s nyo�
m ukban term észetesen o tt li�
heg a  rendőrség valóságos au �
tókaravánja, állig felfegyver�
ze tt hekusokkal, akik  olyan 
apparátussal igyekeznek az

ügyet felszámolni, m intha a  
m affiával állnának szemben.

Magánügynek indult — 
mondtam  — és nem tettem  
hozzá: vígjátéknak. S ahogy 
telik - m űlik az idő, sokasod�
nak a bonyodalmak, úgy vá�
lik  a  história m indinkább 
közüggyé, drám ává, vádirattá. 
A forgatókönyvírók: Hal Bar-  
wood, M atthew Robbins és A 
cápa, továbbá A harm adfokú 
találkozás világhírű rendező�
je, Steven Spielberg ugyanis 
nen az ujjúkból szopták az 
esetet, hanem  valóságos té�
ma'-  dolgoztak fel, amely, ha 
term észetesen nem is így. de 
Texasban 1969- ben valóban 
megesett.

Steven Spielberg rendezőnek 
m erész húzása .az, hogy m i�
után jól elszórakoztatta nézőit, 
egyszeriben fel rázza őket, s  
gondolkodásra is kényszeríti. 
Ráébreszti arra, hogy a mo�
dern  technika m indenféle vív�
m ányával elláto tt bűnüldöző 
apparátus ilyen esetekben 
ugyan látványos d iadalt tud 
aratn i, de a közbiztonságot 
valójában nem képes fenn�
tartan i, ső t egyes kéDviselői 
éppúgy az erőszak bűvöleté�
ben élnek, m int a Clovisék-  
nál sokkal nagyobb stílű  bű�
nözők, akiket üldözniük, kel�
lene. Egy- egy fricskát kap 
közben a  szenzáció, a  tv  és a  
szenzációra szomjazok tömege, 
mindazok, akiknek szemében 
viszont Lou Jean és Clovis 
m ár - m ár nemzeti hős.

A magyar operatőr: Zsig -
m ond Vilmos részese a siker�
nek. S ugyancsak rem ekel a  
színészgárda, különösen a Lou 
Jean - t játszó, temperarríen -  
tumos Goldie Hawn, ak it a 
m agyar közönség a  Kaktusz 
v irágában ism ert meg.

Abel Péter

Nagy csenddel fogad a  Pos�
ta Kísérleti Intézet csaknem 
százesztendős épülete a  kora�
reggeli kánikulában. Gyári 
zajhoz szokott fülem nek fu r�
csa a  kutatók árasztotta 
csend. K icsit megszédít a  
toronyszobákhoz vezető kes�
keny, m eredek csigalépcső. Az 
előtérben m ár „A” brigáddal 
találkozom: a  falon farácsos 
tábla, m indennapi életük né�
hány dokumentumával.

Tágas, levegős szobában 
vártak, a  nemzetközi és do�
kumentációs osztály nem zet�
közi részlegének egyik irodá�
jában. Négy brigádtag telep�
szik körém : Nagyné Campen 
Beatrix (brigádvezető), Füzesi 
Edit, Szira Ferencné és Rad-  
nai Géza. Beszélgetésünk té�
m ája: M ivel érdem elték ki a 
dokumentációsok a posta k i�
váló brigádja címet? Három 
óra állt rendelkezésemre, hogy 
kicsit megismerjem a  16 tagú 
kollektíva életét, s hogy meg�
győződjem arról, jogosan ke�
rü lt birtokukba a  kitüntetés.

Tele tenni akarással

Hogy ennyire csak a m un�
kának élt, az életm ódján is 
megmutatkozott. M egjelenésé�
re  nem sokat adott, m unka�
helyén rendszerint kopottas 
homokszínű vászonöltönyét 
viselte A jó kiállású Krenkó 
viszont m indig ropogósra va�
salt fehér köpenyben jelent 
meg. A látogatóba jövő kül�
földi tudosók — élénk tiltako�
zása közepette — őt tisztel�
ték meg a bizalmukkal.

Háborús viszonyok között ez 
még valamiképp m agyarázha�
tó, de hát ilyen m arad t élete 
végéig. Édesanyjának az Egye�
sült Államokból írja  egyik le�
velében: „Nem tudok száz
dollárnál többet k ü ld e n i. . .  
M eghívtak Angliába előadást 
tartani, de nem  tudom  elvál�
lalni, m ert nincs frakkom .” 
Egy héttel későbbi leveléből: 
„Ügy hallom, Nobel- díjat ka�
pok. Ügy látszik, mégis kell 
frakkot csináltatnom.” — S a 
Nobel- díjból laboratórium ot 
rendezett be Honoluluban.

Hasonlóan „sokat” törődött 
a. kosztjával is. A háború 
után az egyetem laboratóriu�
m ában a saját főzésű nulisz -  
kát fogyasztotta, mindaddig, 
míg postás m unkatársai ki 
nem járták  szám ára, hogv az 
Állami Biztosító üzemi étkez�
déjében kapjon ebédet. Ami�
kor pedig a Kísérleti Intézet�
ben tartózkodott, hóna alá 
vette kislábosát, és a többi 
dolgozóval egvütt átballagott 
a Javítóüzembe, hogy meg�
egye a  krum plilevest, am e�
lyet — tánvér abban az 'dó -  
ben nem lévén — kinek - k i�
nek sa ját edénykéiébe m ér�
tek: és ez őt tökéletesen ki�
elégítette.

Egy dolog azért mégis volt 
— a kutatásain kívül — am i�

re hajlandó volt költeni: a 
régiségek. Tekintélyes gyűjte�
m ényét a  N obel- alapítványra 
hagyta.

Érdekes, hogy az az ember, 
aki soha senkit nem tudott 
volna megbántani, aki fenn�
tartás nélkül elism erte m á�
sok képességeit, a  végletekig 
megbecsülte a  jó m unkatársa�
kat, barátkozni nemigen tu �
dott. Nem volt tegeződő v i�
szonyban jóform án senkivel. 
Talán még azt is m ondhat�
nánk, hogy bizalm atlan volt; 
kutatási eredm ényeit nyilvá�
nosságra hozatalukig igencsak 
féltette. Á ltalában német nyel�
vű kéziratait közvetlen m un�
katársának a toronyszobában 
kellett — méghozzá sietve — 
legépelnie. S iettette a  tudo -

A Posta Kísérleti Állomáson 
műszerei között

m ányban is folyó verseny. El�
sősége annak van, akinek a 
műve, korábban megjelenik, s 
ebben nem sok segítséget 
nyújtottak neki korának m a�
gyar kiadói. Legtöbb tan u l�
m ányát külföldön tették  köz�
zé.

Így érthető, hogy a Szov�
jetuniótól az Egyesült Á lla�
mokig jobban ism erték m un�
kásságát, m in t hazájában. 
1934- ben a  Szovjetunióba hív�
ták meg egy akusztikai kon�
ferenciára. Visszatérve álmél-  
kodva beszélte el, hogy m in�
den felfedezését m ilyen jól 
ismerték. Nem egy nemzetkö�
zileg elism ert szaktekintély a 
Posta K ísérleti Állomáson ke�
reste fel, m ajd elragadtatás�
sal nyilatkozott kutatási ered�
ményeiről, az egyszerű és öt�
letes készülékekről, am elye�
ket a tudós maga szerkesz�
tett.

Békésyt Magyarországon — 
m int a Közlekedéstudományi 
Egyesületnek más tudom á�
nyos egyesületekkel közösen 
rendezett emlékülésén tan ít�
ványa. dr. Tarnóczy Tamás, 
az MTA Akusztikai Kutató 
Laboratórium ának tudom á�
nyos igazgatója m ondta — a 
Nobel- díj odaítélésekor kezd�
ték felfedezni, s a  m unkás�
ságáról szerzett ism ereteink 
meglehetősen hiányosak, sőt 
helyenként pontatlanok. Adós�
ságot törlesztünk tehát, am i�
kor em léket állítunk neki, s 
igyekszünk felkutatni tudom á�
nyos eredményeit.

Mi is hozzá szeretnénk já �
rulni ezzel a kis írással port�
réjának megrajzolásához.

(kisbenedek)

Tizenöt éves a  brigád. Nem 
volt olyan esztendő, hogy ne 
kapták  volna meg a szocialis�
ta  címet, de jó néhány bronz, 
ezüst és arany  k itüntetést is 
őriznek.

Ifjúi lendülettel dolgoznak, 
tele tenni akarással, ez m in�
den szavukból is érződik, aho�
gyan pergetik a  maguk m ö�
gött hagyott és zajló esemé�
nyeket. Soraikban öten van�
nak ötven év körül, illetve a 
fölött, tizenegyük átlagkora 
33 év.

Röviden bem utatják  gazda�
sági m unkájukat. Az osztály�
hoz tartozó m unkaterü le tek : 
nemzetközi ügyintézés, műsza�
ki könyvtár, műszaki rajz, xe�
roxgépterem, fotólaboratóri�
um. így együtt a  kutatóm un�
ka kiszolgálói, segítői (Az osz�
tály dolgozói közül csak ket�
ten nem  tagjai a  brigádnak.) 
S hogy ezt jól, eredményesen 
végzik, annak  jele idei k itün�
tetésük is.

Legtöbb sző a  nemzetközi 
ügyintézésről esett, itt dolgoz�
nak legtöbben, heten, és ez a 
tevékenység a legszerteága -  
zóbb. Hatan felsőfokú végzett�
séggel rendelkeznek, legalább 
egy nyelvvizsgával, de van, 
aki hárm at szerzett. Idegen 
nyelvű levelezést bonyolítanak 
le, műszaki anyagokat, záró 
jegyzőkönyveket fordítanak, a  
nemzetközi rendezvények elő�
készítői, a delegációkban, az 
értekezleteken tolmácsok.

— M indannyiunknak önálló, 
független m unkaterületünk 
van, egy - egy nemzetközi szer�
vezettel — például a Szo�
cialista Országok Hírközlési 
Együttműködési Szervezeté�
vel (OSZSZ), a KGST Postai 
és Távközlési Állandó Bizott�
ságával (POTÁB), a  Nemzet�
közi Távbeszélő Tanácsadó 
Bizottsággal (CCITT) stb. — 
tartjuk  állandóan a  kapcsola�
tot. De egymás segítése nélkül 
nem tudnánk létezni. Nem ré�
giben ta rto tták  Budapesten az 
O SZS Z -  ta  g őrs zá g ok kutató in�
tézeti igazgatóinak ötnapos 
értekezletét a Postás Művelő�
dési Központban. Négy előadó 
végig ott dolgozott, de em iatt 
az ő terü letüket érintő m in�
dennapos ügyintézés nem 
szenvedhetett csorbát. A há t�
térm unkát. amely nem  any -  
nyira sürgős, meghagyjuk, eh�
hez nem is érthetünk. Az 
összefogás jelentősége különö�
sen akkor nagy. am ikor egy 
hétfőn kezdődő értekezletet 
szabad szombat előz meg. Leg�
utóbb is késve jöttek meg az 
anvagok, nem készült el ide�
jében a fordítás; hatan bent 
m aradtunk pénteken egy órát, 
hárm an diktáltak, hárm an gé�
pjeitek (fele időben cserél�
tünk), így az ügyintézőnek

nem kellett szabad szombat�
ján  bejönnie. Ez oda- vissza 
dolog, ad juk  és kap juk  a  se�
gítséget, m indenki rászorul. 
Az egym ásra utaltság nagyon 
jó brigádszellem et alakíto tt 
ki. Persze, ehhez hozzá ta rto �
zik, hogy egy kivétellel m in�
denki legalább öt éve itt  dol�
gozik, s  m ár nagyon egym ás�
hoz tartozunk.

Az osztály többi területéről 
— külön - külön — csak ott e j�
tünk szót, ahol a mondandó 
brigádm unkát tükröz.

— A műszaki könyvtár több 
apró helyiségben van. Tavaly 
csőrepedés volt, özönvíz. S 
ezzel különböző m unkák vet�
ték kezdetüket. Bontás, jav í�
tás, utána vakolás, később 
festés, ezt követően valam ikor 
padlóburkolás. K ét könyvtáro�
sunk a sok por, zaj, zűrza�
var ellenére egy percre sem 
zárta  be az ajtót, folyamatos 
volt a  kölcsönzés, a  kiszolgá�
lás.

— Műszaki rajzolóink a 
m unkaköri feladatok m ellett 
sok m indent vállalnak, csi�
nálnak : rajzokat, feliratokat, 
oklevélcímzéseket, plakátokat, 
m eghívókat — nem csak ne�
künk, hanem az intézet által 
patronált IX/3 - as pártkörzet-  
nek is.

— Dankó András fotósunk 
is fáradhatatlan , és im ádja 
hivatását. Hangosan beszélő 
szlnesfilmeket készített új be�
rendezéseinkről, diákat, a lbu�
mokba fotókat, képei ott vol�
tak a  havannai VIT - en, a 
Budapest- klubban (ezért a 
KISZ Budapesti Bizottságától 
köszönő sorok érkeztek), vagy 
a Csehszlovák Távközlési Mi�
nisztérium  által rendezett ú jí�
tási kiállításon (ezért a m un�
kájáé rt vezérigazgatónk ír t 
köszönő levelet).

O tt találni a brigádot kü�
lönböző vetélkedőkön.

— 1976- tól állandóan. Kedv�
telésből gyűjtjük, feljegyezzük 
a sa já t anyagainkba becsú�
szott bakikat és a rádióban 
elhangzott, fülünket bántó 
félreszólásokat. Három éve 
m eghirdettek az intézetben 
egy tréfás brigád vetélkeoot. 
Mi a gyűjtem ényünkből ad �
tunk ízelítőt. Első helyen vé�
geztünk. Ez adott kedvet a 
rendszeres vetélkedéshez.

— Víg kedélyűek vagyunk, 
nem szeretjük kim utatni a 
fáradtságot, ö rü lünk , ha a 
hajtások szüneteiben kicsit 
kikapcsolódhatunk. A vetélke�
dők is alkalm at adnak erre. 
Ezeket mindig összekapcsoltuk 
múzeurr látogatással. Já rtunk  
a Munkásmozgalmi Múzeum�
ban. a Szovjet Tudomány és 
K ultúra Házában, a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban, meg�
néztük a Károlyi Mihály

emlékszobákat. És m indezt 
őszinte érdeklődésből tettük , 
nem azért, hogy beírhassuk a  
naplóba. Több jó helyezést é r t 
el csapatunk. ,

— M ár megszokták, hogy
szívesen vállaljuk  egy- egy
rendezvény pa troná lásá í A 
nyugdíjas találkozó például 
a miénk. Ilyenkor megszervez�
zük a vendéglátást, m egvásá�
roljuk az  ajándékokat, szép 
asztalt te rítünk  (m ár megis�
merni, ha a mi kezünk készí�
ti), s  igyekszünk valam i meg�
lepetésről is gondoskodni. 
Egyszer m agunk ad tuk  a  m ű�
sort, nagyon aranyos, hálás 
volt a  közönség. Máskor a r �
ra  kértük nyugdíjasainkat, 
ők csináljanak „ki m it tud”-  
ot. Anekdoták hangzottak el, 
egy bácsi k iá llt és elszavaita 
a Falu végén kurta  kocsmát, 
de kétszer belesült. Ennek el�
lenére többre értékelték az 
ilyen programot, m intha hi�
vatásos művészeket hívtunk 
volna meg.

— Amikor vége a rendez�
vénynek, egy óra a la tt elmo�
sogatunk, rendet terem tünk az 
étterem ben, m ert az is a mi 
dolgunk. A brigád három  fér�
fitagja a nehéz m unkát vég�
zi, a cipekedést, a dekorálást. 
Olyan jó érzés, hogy nyugdí�
jasaink szívesen járnak  el az 
évenkénti találkozókra. Ha 
valaki nem tud eljönni, leve�
let kapunk, kéri, ad juk á t üd�
vözletét, és ígéri, jövőre fel�
tétlenül itt lesz. Megéri az  a 
kis fáradság, hogy nyugalom�
ba vonult volt m unkatár�
sainknak egy kis örömet sze�
rezzünk.

— Házon kívüli társadalm i 
m unkánk volt a  Belkereske�
delmi Szállító Vállalat m ájus 
elsejei ünnepségén a  tolm á�
csolás, ugyanis mindig meg�
hívnak szovjet katonákat.

A brigádm unka m ellett jő 
néhányan választott társadal�
mi tisztséget töltenek be. A 
brigádból való egy szb - tag, 
egy szakszervezeti bizalmi, egy 
KISZ- vezetőségi tag és egy 
KISZ- bizalmi, a művelődési 
bizottság két tagja és a vörös�
keresztes szervezet aktívája.

„De jó ide hozzátok bejön�
ni” — m ondják intézeti kollé�
gáik. Megértem. Olyan a lég�
kör, olyan a hangulat, a 
m unkastílus, a m unkatársi 
kapcsolat, a humorérzék, hogy 
vonzó hatása van. Bizonyára 
nem véletlen, hogy egy m á�
sik brigád, a Mikro javasolta, 
elsőként a Kiváló cím re való 
felterjesztésüket. Gazdasági 
és társadalm i m unkájukban, 
a jó brigádszellem megterem�
tésében egyaránt példam uta�
tók.

BánhidI Éva
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Látogatóban Nógrád m egyében
Hogyan oldották meg az egyesített kézbesítők heti pihenőnapját a kishivatalokban

Hogyan lehet vonzókká ten�
ni a  postai munkaköröket, 
hogy ne kelljen állandóan 
m unkaerőgondokkal küszköd�
n i?

A fizetéseket valamennyi 
postai m unkakörben április 1-  
tő l az alsó bérhatárokra fel�
em elték. Ezt a  dolgozók kel�
lőképpen m éltányolják is. H a�
nem  a  bér — jó l tud juk  — 
m a m ár nem  egyetlen, ta lán  
a z t is m ondhatjuk, nem  a  
legfontosabb szem pontja a 
m unkavállalásnak. A je len t�
kező nemegyszer fel se teszi 
a  fizetésre vonatkozó kérdést; 
érdeklődése abbam arad, mi�
helyt megtudja, hogy szabad 
szom batra aligha szám íthat, 
ső t még a  munkaszüneti n a�
pokon is dolgoznia kellene. 
Megismerkedik ezenkívül egy 
postai különlegességgel, a  
szabadnapok összevonásával, s 
esetleg megtudja, hogy az évi 
szabadság kiadásával is baj 
van.

Ez a  gond elsősorban a  kis -  
h ivatalok vállá t nyomta. Hír�
lapot is kézbesítő egyesített 
kézbesítőik vasárnap is szol�
gálatot teljesítettek, és he�
lyettes hiányában az is elő�
fordult, hogy se szabadnap�
jukat, se szabadságukat nem 
tud ták  kivenni.

Ezt az állapotot igyekezett 
megszüntetni az a  — szak -  
szervezetünk kezdeményezésé�
re  kiadott — vezérigazgatói 
utasítás (megjelent a  Posta�
ügyi Értesítő idei 3. számá�
ban), am ely lehetővé teszi, 
hogy a  postahivatalok a  v a �
sárnapi hírlapkézbesítéssel al�
kalm i m unkavállalót foglal�
koztassanak. s részére 50 fo�
r in t  ó rabért fizessisnek. 
Am ennyiben a  hivatalok csak 
hétfőre tudnak alkalm i m un�
kavállalót szerezni, 25 forint 
ó rabért adhatnak.

Minden rendelkezés annyit 
ér, am ennyit végrehajtanak be�
lőle. Illik  ez az aforizm aként 
em legetett kijelentés egy olyan 
rendelkezésre, am elyik kimon�
dottan a  dolgozók érdekeit 
van hivatva szolgálni? Persze, 
mivel végrehajtásának nem 
egyetlen szereplője a,z érde�
kelt kézbesítő; részt vesz ben�
ne a  hivatalvezető, ső t — 
am int látni fogjuk — az igaz�
gatóság is, méghozzá teljes 
apparátusával, s ne hagyjuk 
ki a  felsorolásból a  szakszer�
vezetet se.

Beszélgetés 
az igazgatóságon

Érdeklődésünket az igazga�
tóságnál kezdtük. A cím és 
a  m ellette látható  térkép sze�
r in t a  Budapest vidéki Pos�
taigazgatóságnál. Szathmári 
Géza igazgatóval és Káman  
Gyula igazgatóhelyettessel be�
szélgettünk arról, m it tettek, 
hogy megterem teák a  felté�
te le it annak, hogy a  hivata�
lok végre tud ják  hajtani ezt, 
a  m unkakörülm ények jelentős 
jav ítását és a  munkaerőgon�
dok mérséklését elősegítő in �
tézkedést.

— Most, utólag, hogy m ár 
tapasztalatok is rendelkezé�
sünkre állnak — mondjá 
Szathm ári Géza —, nyugod�
tan  á llíth a tju k  hogy a  végre�
hajtás m ikéntjét erősen befo�
lyásolta az előkészítés. Rend�
kívül fontosnak ta rto ttu k  az 
agitációt, nevezetesen a hiva�
talvezetők és a  kézbesítők 
m eggyőzését Erre jó alkal�
m at nyújto tt az év elején ta r�
to tt aktívaértekezlet, és a  ki�
vitelezéssel kapcsolatos tenni�
valókat m egvitatták a  műsza�
ki- forgalm i konferenciákon is. 
Természetesen igen fontos té�
m ájuk  volt ez a  kérdés — az 
évi szabadságok kiadásával 
együtt — a  kishivatali dolgo�
zók értekezleteinek.

— Ugyancsak a  meggyőzés�
nek eléggé határozottan ösz�
tönző fo rm á ja  hogy a  kollek�
tívák: brigádok és hivatalok, 
valam int a  vezetők m unkájá�
nak  elb írálásánál alapvető 
szem ponttá te ttük  az egyesí�
te tt kézbesítők vasárnapi he�
lyettesítését.

— Még az előkészítéshez 
hozzá tartozik — veszi á t a  
szót Káman Gyula —, hogy a 
kézbesítői ár ások jellemző ada�
ta inak  (a megteendő ú t hosz-  
sza, az előfizetők szám a stb.) 
megfelelően az igazgatóság 
kidolgozta az egyes hivatalok

által alkalm i kézbesítők fog�
lalkoztatására felhasználható 
órakereteket.

— Nem teljesen sa já t ötle�
tünk  alapján — teszi hozzá 
az  igazgató —, nem  resitell-  
tük  átvenni a  debreceniek be�
vált módszereit. Az órakeret 
nagy segítséget nyújto tt a hi�
vataloknak mind a  Po. É - ban 
m egjelent alap - , mind az 
igazgatóság által k iadott vég�
rehajtási utasítás értelm ezésé�
hez.

— Természetesen — folytat�
ja  Káman igazgatóhelyettes 
—, az órakeretet nem  tekin�
te ttü k  m egváltoztathatatlan 
előírásnak. Lehetővé te ttük  a  
hivataloknak, hogy am ennyi�
ben az előre m egállapított idő 
nem  elegendő, egy - két órányi 
kiigazításért az igazgatóság 
szervezési osztályához fordul�
janak. Sőt, a  területi bizto�
sok vagy az igazgatósági k i�
küldöttek a helyszínen is mó�
dosíthatják a  keretszámokat, 
h a  indokoltnak ta lá lják  a  hi�
vatal ilyen irányú kérését. A 
m egkapott órakeretnek kézbe�
sítőjárások, illetve az alkalm i 
m unkavállalók közötti elosz�
tása  m ár a  h ivatal feladata.

Természetesen az  igazgató�
ság nem  tek in te tte  befejezett�
nek a  m unkát a  körültekintő 
előkészületekkel. A végrehaj�
tást is állandóan szemmel ta r�
totta, és ta r t ja  ma is. Moz�
gósította erre  a megyei hiva�
ta lokat is, részben agitá -
ciós, részben pedig ellenőrzé�
si feladatokat osztva ki rá �
juk. S hogy ez milyen ered�
m énnyel járt, a r ra  az igazga�
tóság vezetői a  Fejér megyei 
példát em lítik. Jung Ferenc 
megyei hivatalvezető kezde�
ményező m unkája nyomán az 
igazgatóságnak szinte nem  m a�
ra d t tennivalója.

A nnak első felm érése után, 
hogy hol hogyan tud ták  a  
kérdést megoldani, az igaz�
gatóság látogatásokat szerve�
zett elsősorban Pest és Nóg�
rád  megyének azon postahi�
vatalainál, am elyek nem tud�
tak  a  feladattal megbirkózni. 
A szervezési, a  munkaügyi és 
a  postaforgalm i osztály fel�
ada tu l kapta, hogy hetenként 
kétszer, gépkocsival utazva, 
té rjen  be az érdekelt hivata�
lokba, és ahol kell, nyújtson 
segítséget a  vezetőnek az u ta �
sítás kedvező végrehajtásához, 
ak á r a  rendelkezések megma�
gyarázásával, a  lehetőségek 
feltárásával, a  kiadott órake�
re tek  módosításával, akár 
egyéb szükséges módon. Ma�
gától értetődően a terü leti 
biztosok is részt vesznek eb�
ben a  m unkában.

Megfigyelőként 
kishivatali dolgozók 

értekezletén

Hogyan vélekednek a  kér�
désről az érdekeltek, maguk a  
kézbesítők, a  helyettesek, s 
akiknek az utasítás végrehaj�
tásáró l gondoskodniuk kell, a  
kishivatalok vezetői?

Egy olyan megyében pró�
báltunk  a  kérdésnek u tána�
nézni, am elyben a  település�
rendszernél fogva sok a  kis 
postahivatal, esetleg fiókpos�
ta, ugyanakkor m unkaerőhi�
ánnyal is számolni kell. Nóg-  
rádo t ta rto ttuk  e rre  alkalm as�
nak, a Börzsöny és a  Cserhát 
völgyeiben meghúzódó kis 
községeinél, továbbá a  hely�
ben és a  szomszédságban le�
vő ipari üzemeknél, valam int 
a főváros viszonylagos közel�
ségénél, ez utóbbiak m unka�
erőelszívó hatásánál fogva.

Beszélgetésünknek az előké�
születekről szóló részében szó 
esett az üzemi dem okrácia 
fórum ainak agitációra való 
felhasználásáról. Bekapcsolód�
tam  h át ebbe a programba, 
és elkísértem  az igazgatóság 
vezetőjét a kishivatali dolgo�
zók két értekezletére.

Ezeken a  megbeszéléseken 
term észetesen nem  pusztán a 
kézbesítők heti pihenőnapjá�
ról esett szó. A vezető be�
számolójából m egtudhatták a  
résztvevők, mi volt az oka 
annak, hogy az  igazgatóság�
nak  nem  sikerü lt a  Kiváló 
címet megszereznie. A jó te l�
jesítm ényekkel az elism erő ok�
levelet kiérdemelték, a  m aga�
sabb kitüntetéshez azonban 
még hozzá kellett volna já �
ru ln iuk  a jobb m unkakörül�

ményeknek. így például sok 
volt az igazgatóság területén a 
kiadatlan szabadság, az á tla�
gosnál rosszabb a  baleseti 
helyzet, bár súlyosabb balese�
tük nem volt, és eléggé sok a 
fegyelmi vétség. A szabadsá�
gok kiadására intézkedési te r�
vet készített az igazgatóság, 
hogy az év folyamán arányo�
san oszoljék el (ennek ked�
vező hatása az idén m ár érez�
hető); a balesetek elleni vé�
dekezés legcélravezetőbb mód�
szere a  nagyobb figyelem, s 
ha mégis bekövetkezik, az 
előírásnak megfelelően, kése�
delem nélkül kell jelenteni és 
szabályszerű jegyzőkönyvet 
felvenni; a  fegyelmezetlenség 
elkerülésére pedig rendszere�
sebbé kell tenni és szigoríta�
ni az ellenőrzést, azonkívül 
pedig jobban kell élni a  ne�
velés lehetőségeivel.

A pihenőnappal kapcsolat�
ban az  igazgatóság vezetője 
megjegyezte, hogy a  Postá�
sok Szakszervezetének a  dol�
gozók érdekednek védelmében 
hozott határozata valósul meg 
a  kézbesítők vasárnapi he�
lyettesítésével. E nagy gond 
ilyetén megoldásával a  posta' 
meglehetősen nagy te rh e t vál�
lal magára, de szükségesnek 
tekinti ezt az intézkedést a 
m unkakörülm ények javítása 
végett. A hírlapok vasárnapi 
terjesztésének megszüntetéséről 
ez idő szerin t nem lehet szó, v i�
szont lehetővé kell tenni, hogy 
az egyesített kézbesítők — 
egészségük megóvása végett — 
term észetben igénybe vehessék 
az őket megillető pihenőidőt.

A salgótarjáni járás kishi�
vatali dolgozóinak értekezle�
ten Gortna Irén  jszb - tdtkár 
arró l ado tt számot, hogy a  
járás terü letén  a  heti pihenő�
nap lehetőségét m egterem tet�
ték. Hasonló tá jékoztatást kap�
tunk  a  pásztói járás szb - tit -  
kárának, Tóth  M iklósáénak a 
beszámolójából is. Magán, a  
járási székhelyen is alkalm i 
dolgozók kézbesítik vasárnap 
a  hírlapokat.

A legjobb az lenne, ha m in -  
n ü tt vasárnapra tudnának  a l�
kalmi kézbesítőt szerezni, ezt 
azonban a  m unkaerőhelyzet 
helyenként nem  teszi lehető�
vé. így például Felsőtoldon 
hétfőn kap ják  meg az egye�
síte tt kézbesítők heti pihenő�
napjukat. Persze, egyéb gon�
dok is adódnak a  helyettesí�
tésből. Valakinek ki kell osz�
tan ia  az alkalm i kézbesítők 
részére a  hírlapokat, s ez fel�
váltva igénybe veszi a  hiva�
ta l állandó dolgozóit S ha a  
h ivatal vagy fiókposta egyet�
len kézbesítőjét helyettesíti 
alkalm i m unkavállaló, meg 
kell keresni annak a  lehető�
ség é t hogy ne a  hivatal bel�
ső helyiségeiben vegye á t a  
kézbesítendő anyagot. Sőt az 
alkalm i kézbesítőnek a  segély�
kérő állomáson jelentkeznie is 
kell az esetleg érkező táv ira�
tokért. Mindezekre a  tenniva�
lókra a m ár idézett Po. É-  
utasítás pontos, érthető  elő�
írásokat tartalm az. Éppen ezért 
nem igen értettem  a  felszóla�
lók idevonatkozó aggálya it és 
meggyőződésem, hogy csak 
kezdeti nehézségekről van 
szó.

A számos hozzászólásból egy 
kérdést feltétlenül ki kell 
emelni, mivel többfelől is el�
hangzott. A rról van szó, hogy 
egyes alkalm i m unkavállalók 
havonta egy tételben szeret�
nék  felvenni a  kézbesítésért 
járó bérüket. E rre határozot�
tan  az t kell válaszolni, hogy 
nincs rá  lehetőség. Ha nem  
közvetlenül a m unka végez�
tével (mivel vasárnap teljesí�

te tt szolgálatról van szó, leg�
később hétfőn) és összegyűjt�
ve fizetnék ki az egységesen 
m egállapított órabért, meg�
szűnne a  munka alkalm i je l�
lege.

Ha m ár végighallgattuk az 
em líte tt kát járás értekezletét, 
tegyünk egy rövid ki,tárót, és 
a  felszólalások alapján  — csu�
pán a lényegre szorítkozva — 
adjunk  még tágabb fórum ot a  
m unkát és a  m unkakörülm é�
nyeket jelentős m értékben za�
varó néhány gondnak.

Többen is kifogásolták a  
nyugdíjutalványok esetenkén�
ti késését, a takarékbetét -  
gyűjtési jutalékok késői k i�
utalását, a  távbeszélő - kezelők 
fejhallgatóinak elavult, bal�
esetveszélyes voltát, az egyen-  
ruházathoz tartozó egyes da�
rabok célszerűtlenségét, és 
hangsúlyozottan a hírlapok ké�
sését, még inkább a  példány -  
számeltéréseket, az igénylések 
hosszú átfutási ide jé t és a  
nem  igényelt lapoknak nagy 
mennyiségben való kiküldését. 
Mindezek a  körülm ények nö�
velik a  rem ittendát, több hi�
v a ta lt elütve a  Kiváló cím el�
nyerésétől.

Körutazás 
a balassagyarmati járásban

Hogy a  kérdéshez még kö�
zelebb férkőzhessünk, Katona 
István  isz t - títkárra l felkere�
kedtünk, hogy a  helyszínen 
szerezzünk tapasztalatokat az 
u tasítás végrehajtásának lehe�
tőségeiről, nehézségeiről, a  
kedvező vélem ényekről vagya 
visszahúzó hatásokról. Űti-  
p rogram unkat Balassagyarm a�
ton, Czudar Sándor hivatalve�
zetőnek az áprilisi f elmérések 
alap ján  ado tt tájékoztatása 
szerin t véglegesítettük. Így 
azután m eglátogattunk olyan 
hivatalokat, am elyeknél m ár 
megoldották a  helyettesítés 
kérdésiét, és olyanokat is, 
am elyek még nem  ju to ttak  el 
odáig. H tunkra elk ísért Kóf�
ic ai Ottóné jszb - titkár.

Talán többre megyünk az�
zal, ha elemezni próbáljuk, 
hogy m iért tu d ja  a  hivatalok 
egy része megoldani a  helyet�
tesítést, és m iért nem  képes 
e rre  a  másik, m intha sorra 
le írnánk az egyes hivatalok�
ná l feljegyzett adatokat.

K ezdjük ta lán  azzal, hogy 
aki nem  szigetelte el m agát a  
h ivatal falai között az élet�
itől, hanem  igyekezett kapcso�
la to t ta rtan i a  felügyeleti 
szervekkel, és érdeklődött a 
szakszervezeti é let eseményei 
iránt, annak nem  volt idegen 
az a  gondolat, hogy a kis�
hivatalok egyesített kézbesí�
tői sem  dolgozhatnak heti 
pihenőnap nélkül. Hogy ez 
m ennyire így van, azt tanú�
sítani tu d ja  Horváth lm réné, 
Nógrádkövesd postahivatal ve�
zetője. M atyóka Péter 8 órás 
egyesített kézbesítő vasárnapi 
helyettesítését m ár h a t évvel 
ezelőtt megoldották. A nnak 
ellenére, hogy helyben, a fa �
luban is adódik m unkalehető�
ség, és vállalati autóbuszok 
szállítják  az üzemekbe a  
máshol dolgozókat, megvan a 
helyettes a  szabadság idejére 
is, sőt az illető szabad szom�
bat esetére is elvállalná a  
kézbesítést. A h ivatal mosto�
ha elhelyezésével szöges e l�
lentétben álló jó munkahelyi 
légkör és gondoskodás a szak�
m ával rendelkező M atyóka 
Pétert is a  postához köti. 
Hadd jegyezzem meg, hogy 
H orváth lm réné m ár hosszú 
ideje bizalmi, m ajd bizalmi�

küldött, s tagja a  járású szak -  
szervezeti bizottságnak.

Mi lehetett az oka annak, 
hogy egyes helységekben nem 
ta láltak  alkalm i m unkaválla�
lót? Barcsién például a mű�
szergyár elvonja a  m unka�
e rő t  Becskén azonban ilyen 
indokot sem hallottunk, leg�
feljebb a n n y it hogy vasár�
nap tud ják  a  hírlap - előfize�
tőkkel és a  totó -  vagy lottó -  
szelvényt vásárlókkal a kap�
csolatot tartan i. Ugyanez a  
gondolat P atak  postahivatal�
ban is felm erült, de i t t  azt 
is tapasztaltuk, hogy a  kéz�
besítő hallo tt valam it, hogy 
m ajd talán változik a  vasár�
napi m unkarend. A szaktár�
sak persze az előbbi kát hi�
vatalban sem voltak egészen 
tisztában a  helyettesítés lehe�
tőségeivel. Amikor tőlünk 
megtudták, hogy felnőtt csa�
ládtag is elvállalhatja a va�
sárnapi kézbesítést, nyomban 
megoldódott a  fogas kérdés — 
m ár a  következő vasárnaptól. 
Hogy m indez a  felvilágosítá�
son múlt, az bebdzonyösodott 
a néhány hét m úlva megis�
m ételt látogatásunk során. 
M ájusban m ár helyettes hord�
ta  a  hírlapokat az előfizetők�
höz, s m indenki meg volt elé�
gedve. Reméljük, Patakon is 
így lesz, ott is ígérkeztek m ár 
— többen is — június elsejé�
tő l e rre  a  m unkára.

Á ltalában kik vállalják  el 
a  vasárnapi helyettesítést? 
Terény fiókpostánál Varga 
Jánosnét Repka Pálné m ár 
évek óta helyettesíti, ő vál�
lalta el a vasárnapi 4 órai

A  ta n á c s  te lk e k e t  a já n l  fe l. R em élh e tő le g  e g y - k é t  év en  b e lü l N ó g rá d �
k ö v e sd  p o s ta h iv a ta l  e lh e ly ez é se  is m e g o ld ó d ik .

V a rg a  J á n o s n é ,  T e ré n y  f ió k p o s ta  
k é z b e s ítő je ,  n é g y  g y e rm e k e t n ev e l, 
ö r ü l ,  h o g y  a  v a s á rn a p o t  c s a lá d ja  

k ö ré b e n  tö lth e ti .

hírlapkézbesítést is. Jól jön 
neki ez a  kereseti lehetőség, 
m ert építkeznek. Szandán 
Tóth Jánosné ugyancsak is�
m eri m ár eat a  m unkát. Ha�
sonlóképpen a  m ár begyakor�
lo tt helyettessel oldotta meg 
a  kérdést D ejtär postahivatal, 
É rsakvadkert pedig részben 
régi postásokat alkalm az. 
Ezekben a  helységekben te�
h á t még a  hozzáértéssel és a 
helyism erettel sincs különö�
sebb gond.

Ugyancsak megnyugtató 
megoldás a  családtag foglal�
koztatása is, hiszen ebben az 
esetben a  postás hozzátarto�
zó meg tud ja  adni a  szüksé�
ges útbaigazítást. Galgagután 
például Tóth Lászlónét a  fé r�
je  helyettesíti, és várható, 
hogy M agyam ándor postahi�
vatalnál Varga Ferencnétől 
egy nyugdíjba készülő rokona 
veszi át vasárnapra a  hírla�
pok kézbesítését.

A teljes balassagyarm ati já �
rá s t persze nem  tud tuk  vé�
gigjárni, az összkép k ialakí�
tásához azonban segítségünk�
re sie te tt Czudar Sándor h i�
vatalvezető. Június elsejei tá �
jékoztatása szerint a  járás 23 
hivatalából 2 - nél hétfői, 14-  
nél pedig vasárnapi helyette�
sítéssel oldották meg az egye�
síte tt kézbesítők heti pihenő�
napját. Közülük Ipolyvecén 
június, Drégelypalánkon pe�
dig július 1- től lép be a  he�
lyettes. 2 hivatal nem ta lálta  
még meg teljes bizonyosság�
gal a  megoldást: a m ár em �
líte tt Patak  és Mohora. Ez 
utóbbinál a tartósan beteg 
kézbesítő helyett jelenleg is 
kisegítő viszi a  postát és a  
hírlapokat, s vele kívánják  
megoldani a vasárnapi helyet�
tesítést, ha kézbesítőjük újból 
m unkába áll. A járás 5 pos�
tah ivatalá t — köztük a meg�

látogatott Szügyöt és Cserhát-  
surányt — nem érin te tte  a ren�
delkezés, mivel náluk hosz-  
szabb ideje négy vagy öt órai 
napi elfoglaltsággal hírlapkéz -  
basítő dolgozik, tehá t egyesí�
te tt kézbesítőiknek eddig sza�
bad volt a vasárnapjuk.

Értékelés 
a szakszervezeti tanácsnál

Az igazgatóság vezetőivel 
való beszélgetés, m ajd a  me�
gye helységeibe való többszö�
ri látogatás után K atona Ist�
ván isz t - titkárra l együtt pró�
báljuk  összefoglalni tapaszta�
latainkat.

— Am int az igazgatóság 
minden tőle telhető t m egtett
— m ondja Katona István —, 
hogy a  kézbesítők heti pihe�
nőnapjának  lehetőségét min�
denütt megterem tsék, úgy a  
szakszervezeti tanács is vala�
mennyi eszközét igénybe vet�
te  e rre  a  célra. Elsőrendű fel�
adatunknak  tekintettük, hi�
szen a  kollektív szerződés 
egyik elő írását valósítjuk meg 
ezáltal. Ezért m ár az  igazga�
tóság műszaki- forgalmi konfe�
renciáján is k ifejtettük  a  
szakszervezet idevonatkozó ál�
láspontját, m ajd felhasználtuk 
az alaputasítás, valam int a  
meglehetősen korán kiadott 
igazgatósági végrehajtási u ta �
sítás rendelkezéseinek és a 
megoldás lehetőségeinek is�
mertetésiére az üzemi demok�
rác ia  valam ennyi fórum át. Az 
iszt tagjainak, az  instrukto�
roknak  feladatává tettük, hogy 
m inden értekezleten szorgal�
mazzák a  kérdést, s az együt�
tes tanácskozásnak kiem elt té�
m ája volt a  helyettesítés meg�
szervezése.

— Az igazgatóság folyama�
tosan figyelemmel kíséri az 
utasítás végrehajtását, és ahol 
szükségesnek látja, intézke�
dik. M it tesz az isizt a  hatá- , 
rozat végrehajtásáért?

— Titkári értekezleten fe l�
hívtuk a  jszb - tdtkárokat, hogy, 
a  bizalm iak bevonásával kí�
sérjék  figyelemmel a  helyet�
tesítés alakulását, és ha vala�
hol nehézséget tapasztálnak, 
arró l az  iszt - t tájékoztassák. 
Ezenkívül a szakszervezeti bi�
zottságoknak figyelmükbe 
ajánljuk , hogy a  második fél�
év folyam án számoltassák be 
a partn e r gazdasági vezetőket 
az  évi szabadságok és a  heti 
pihenőnap állásáról. Végül azt 
tervezzük, hogy a  negyedik 
negyedév elején beszám oltat�
juk  az  igazgatóságot is, hogy 
az  év végéig még m aradjon 
idő a  szükséges intézkedések�
re  azoknál a  postahivatalok, 
nál, am elyeknél eddig nem  
sikerü lt helyettest keríteni.

A szerzett benyomások 
alap ján  m egállapíthatjuk, hogy 
a  dolgozók érdekében hozott; 
jó l m egfontolt intézkedés, to�
vábbá végrehajtásának körül�
tekintő előkészítése, majd 
rendszeres ellenőrzése elérte  a 
k íván t hatást. A jó  agitáció 
legyőzte az újtól való tartóz�
kodást, esetleg félelmet. Ahol 
rá té rtek  a heti, elsősorban a 
vasárnapi pihenőnapokra, 
többnyire megelégedéssel be�
szélnek róla, ahol ez még nem 
valósult meg, általában úgy 
emlegetik, hogy jó volna. Csali 
elvétve találkozhatunk a  régi 
rendszerhez ragaszkodó kéz�
besítővel. M indenkinek rá  kell 
jönnie, hogy a  családdal 
együtt — lehetőleg vasárnap
— eltö ltö tt pihenőnapra nagy, 
szükség van.

Ha csak a  balassagyarm ati 
járás szám adataiból indulunk 
ki — bár másfelől is kedve�
ző értesüléseink vannak —, 
nincs ok aggodalomra, az u ta �
sítás jó úton halad. A kör�
úton szerzett tapasztalataink 
azonban annak  a kim ondásá�
ra  késztetnek, hogy a  rendel�
kezések végrehajtása elsősor�
ban a hivatalvezetők figyel�
mességén, ügyszeretetén mú�
lik. Ha nem tájékozódnak, 
nem  járnak  el a  kishivatali 
dolgozók értekezleteire, és 
nem  tájékoztatják m unkatár�
sa ikat; nem  törődnek gond�
jaikkal, és nem osztják meg 
velük a hivatal gondjait, nem  
tudnak eleget tenni sem a 
vezetői követelm ényeknek, 
sem szolgáltatási kötelezett�
ségeiknek. Szerencsére nem  
ez jellemző — Nógrád megyé�
re  sem.

Benda István
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Közelebb a dolgozók igényeihez!
A  Postás Művelődési K özpont munkáját értékelte 

a Postások Szakszervezetének Titkársága

A z  esztétikai nevelés bravúrja

— a  párt -  és a  m űvelődés�
ügyi határozatok érteiméiben 
—, hogy a  művelődési - házak 
és az oktatási, nevelési in �
tézmények együttm űködése 
révén is  segítsük a  rétagpo -  
litikai törekvéseket. Ez utób�
b it szolgálják itt, a  Benczúr 
utcában, a havonkénti filfn -  
vetítések is a  legkisebbeknek, 
a  Postás Szimfonikus Zene�
k ar és neves vendégművészek
— operaénekesek, színészek
— közreműködésével a  két -  
hónaponként rendezett hang�
versenyek a  nagycsoportosok�
nak, valam int szintén hely�
ben, a gondozónőknek, óvó�
nőknek ism ert pedagógusok, 
pszichológusok vezetésével ta r �
to tt továbbképző tanfolyamok, 
előadások. Cserében a  gyere�
kek m űködnek közre sa já t 
m űsoraikkal a  névadó ünnep�
ségeken, a szociális hivatal 
nyugdíjas- találkozóin, évente 
egyszer- kétszer a  nagyobb 
brigádrendezvényeken.

— Szintén ennek és a  gyer�
mekév program jának része�
kén t ta rto ttuk  meg m ájus 30-  
án, a  postás sportpályán, a  
gyerm eksport- bem utatót és 
m ajálist. A rendezvénysorozat 
záróakkordjaként pedig olyan 
ünnepi szülői értekezletet k í�
vánunk ta rtan i novem ber- de�
cemberben, melyen a nem �
zetközi gyermekév ideológiai�
politikai ta rta lm á t ism ertetik  
a pedagógusok, különös te �
kintettel a  hazánkra vonatko�
zó eredményekre* feladatokra.

G yarm atiné inform áció�
ja után az egyik kis asztal 
m ellett buzgo’kodó nagycso�
port m ellé telepszem, s  bá�
m ulattal adózva nézegetem a  
technokol rapidtől ragacsos 
fürge ujjacskákat. Draskóczi 
Orsolya színes papírból vag -

A m últ hónapban számolt 
be m unkájáról a  Postás Mű�
velődési Központ a  Postások 
Szakszervezete Titkárságának. 
A jelenlegi választási ciklus�
ban először értékelte a  t i t�
kárság a művelődési központ 
tevékenységét. A beszámoló�
ban elhangzott kérdésekről, a 
m últ tapasztalatairól és a 
legfontosabb kulturális fel�
adatokról beszélgettünk. Bun -  
dik Zsigmonddal, a  művelő�
dési központ igazgatójával.

— Legfontosabb célunk az 
volt, hogy m unkánkat a m ar�
xista világnézet erősítésének, 
a  m aterialista nevelésnek, az 
általános és szakműveltség 
gyarapításának, az esztétikai 
nevelésnek és az ízlés form á�
lásának szolgálatába állítsuk. 
A művelődés m ellett term é�
szetesen a  szórakozás, a  tá r�
sasági élet alak ítására is nagy 
gondot fordítottunk.

— Tevékenységünknek je�
lentős részét képezi a  mód�
szertani munka, am elyeken 
keresztül állandó kapcsolatot 
ta rtunk  fenn a  postaszervek�
kel, a  szakszervezeti bizottsá�
gokkal. A különböző szakte�
rületekkel foglalkozó m unka�
társaknak személyes kapcso�
latuk a laku lt ki az alapszer�
vezeti tisztségviselőkkel, hi�
szen látogatásaikkal, tanács�
adással szinte szolgáltató je l�
legű módszertani segítséget 
adnak. Intézm ényünkben na�
ponta este hét óráig tartunk  
módszertani ügyeletet Mind�
em ellett az időszerű feladato�
kat rendszeresen megbeszél�
jük az alapszervezeti népm ű�
velőkikel.

— Különös súly t helyezünk 
a szocialista brigádok ku ltu �
rális életének segítésére. Mód�
szertani anyagot készítettünk 
és ju tta ttunk  el a  brigádok�
hoz kulturális, m unkájuk meg�
szervezéséhez, vállalásaik e l�
készítéséhez. A m unkahelyi 
nevelést segítik kihelyezett is�
m eretterjesztő előadásaink is.

— Módszertani m unkánk 
bővítésére nyolc évvél ezelőtt 
létrehoztuk a  népm űvelők fó�
rum át a  kultűrfelelősök, a 
könyvtárosok, az ism ere tte r�
jesztési felelősök, a tá rsa �
dalmi vezetőség tag jai és 
a művészeti csoportok veze�
tői részére. A fórum on a  
közművelődés elm életi és 
gyakorlati kérdéseit beszéljük 
meg. Sajnos, az utóbbi évek�
ben egyre kevesebb alapszer�
vezeti tisztségviselő látogatott 
el előadásainkra.

— Másik fontos feladatunk�
nak tekintjük  a  postaszervek -  
nél folyó művészeti m unka 
segítését, öntevékeny m űvé�
szeti csoportjaink a  m últ év�
ben 48 alkalom m al ad tak  m ű�
so r t Segítettük az alapszerve -  
zeteket m űsoraik megszerve�
zésében is.

— Egyre jobban módszer�
tani központtá válik ifjúsági 
klubunk is. Tevékenységéből 
kiemelkedik a kétnapos klub�
vezetői tanácskozáson való 
közreműködése, a  Kiváló if�
júsági klub pályázat kidolgo�
zása. Tizenöt klubot látogat�
tak meg. A még készülő mód�
szertani értesítővel elméleti és 
gyakorlati segítséget kívánunk 
adni a  fiataloknak.

— K ét nagy budapesti pos�
tás munkásszálló kulturális 
életének megszervezésébe, a 
programok összeállításába 
kapcsolódtunk be módszertani 
munkánkkal.

— A  módszertani m unka  
m ellett m ilyen kézzelfogható  
eredm ényeket értek el?

— Művészeti m unkánk ered�
ményeként hét am atőr m ű�
vészeti csoport működik, a 
szakfelügyeletek jelentése sze�
r in t magas színvonalon. A 
postás dolgozók jól ism erik a 
báb -  és a színjátszó csopor�
tot. am elyek m űsoraikkal sok 
postaszerv társadalm i és csa�
ládi ünnepségeit tették színes�
sé. A film klub m unkáját a 
sportnapról készített film je 
tette népszerűvé. Kiemelke�
dően jó a képzőművész stúdió 
munkája. Művészeti rendez�
vényeink közül a havonta két 
alkalom mal jelentkező Pó�
dium - sorozat keretében szer�
vezett. tartalm as, szép zenei, 
irodalm i program okat ajánljuk  
a  költészetet és m uzsikát 
kedvelő postások figyelmébe. 
A zenei rendezvények közül

legsikeresebb a Dalirodalom 
remekel című sorozat volt. 
Nagy érdeklődés kísérte a 
Zenebarátok Köre keretében 
bem utatott m űveket is.

— A m últ évben öt kiállí�
tást rendeztünk, fotópályáza�
tot hirdettünk meg. Az is�
kolák részére hat író - olvasó 
találkozót, illetve irodalmi 
estet rendeztünk.

— Az oktatást segítettük 
például a  posta II. számú 
munkásszállóján, konzultációk 
megszervezésével, oktatási 
eszközök vásárlásával. O tt így 
16 dolgozó végezte el sikere�
sen az általános iskolát. A 
műszaki ifjúsági szakkörben 
15 fiatal ism erkedett a posta 
műszaki berendezéseivel. A 
nyelvtanfolyam okra három �
százain iratkoztak be. Elértük, 
hogy a  nyelv -  és a  közhasz�
nú tanfolyamokon 12 száza�
lékkal nő tt a  postások rész�
vétele.

— A működő ha t klub kö�
zül a  szocialista brigádok 
k lub já t kell kiemelni. A m últ 
évben az addigi havi egy fog�
lalkozást megdupláztuk. így 
36 postaszervnek rendeztünk 
klubfoglalkozást, s egy- egy al�
kalommal általában nyolcva�
nén látogattak el. Baráti kö�
reink hasonlóan kedveltek, 
például a  kertbarátok  köré�
nek 120 tag ja  van.

— A közművelődési felada�
tokon kívül a  postaszervek 
igényei szerint szolgáltató jel�
legű m unkát is végzünk. Tö�
megesen érkeznek a  szakszer�
vezeti bizottságoktól, a  hiva�
taloktól, üzemektől, a  kerüle�
ti szervektől igények társadal�
mi ünnepségek, oktatások, 
nyugdíjas összejövetelek, bri -  
gádtalátkozák, esküvők és b á�
lok m egtartására. A m últ év�
ben 574 ilyen jellegű rendez�
vénynek biztosítottuk a  felté�
teleket, s több m in t 25 ezer 
résztvevőt lá ttunk  el. A ház�
ban 42 helyiséggel rendelke�
zünk, a  közművelődési célok�
ra  használható 19 helyiségünk 
szinte' reggeltől estig fog lalt

A művelődési központ szin�
te minden tevékenysági terü�
letén elism erést v ívott ki. Is-  
meretrterjesztési m unkájáért 
például a  TIT aranyplakett�
j é t  A képzőművész stúdió 
harm adik alkalom m al lett k i�
váló együttes, kiváló cím et ka�
pott az ifjúsági klub. Szak�
mai kiállításokon a  kertbará�
tok köre é r t  e l szép eredm é�
nyeket a II-  sz. munkásszálló 
pedig pályázaton nyert elis�
merést.

— Most, a Postások Szak -  
szervezete Titkárságának ér�
tékelése alapján, m it tart leg�
fontosabb feladatuknak?

— Minden téren  jobban 
kell dolgoznunk ahhoz, hogy 
a m unkatervben m eghatáro�
zott feladatokat teljesítsük, és 
a közművelődés eszközeivel 
hozzájáruljunk a gazdasági 
feladatok megvalósításához. 
Elsősorban a  meglévő köz-  
művelődési form ák tartalm i 
m unkáját kívánjuk javítani.

— A titkárság véleménye 
szerint a  művelődési központ 
nagyon fontos szerepet tö lt 
be a  szakszervezet közműve�
lődési feladatainak teljesítésé�
ben a  jövőben is. Ehhez azon�
ban még szorosabbra kell 
tűzni kapcsolatunkat a  posita-  
szervek szakszervezeti bizott�
ságaival. A művelődési köz�
pont m unkatársainak több 
időt kell eltölteniük a dolgo�
zók körében, az alapszerveze�
teknél, és ott az egyes fel�
adatok megoldásában kell se�
gíteniük. De kérem  az a lap �
szervek tisztségviselőit is, 
keressenek fel bennünket, 
kapcsolódjanak be m unkánk�
ba, és terjesszék program jain�
kat, hogy még több postás 
tanuljon, művelődjön és szó�
rakozzon rendezvényeinken.

— Az értékelés alkalm ával 
felhívták figyelm ünket arra, 
hogy még jobban vegyük te �
kintetbe a dolgozók kívánsá�
gait. Érzékenyebben reagál�
junk az igények változásaira. 
Tudomásul kell vennünk, hogy 
gyorsan fejlődő világunkban 
az em berek igényei is roha�
mosan nőnek. Például a  Pó�
dium m űsoraira az eddigiek�
nél is több neves művészt 
kell meghívnunk, akiknek 
nagyszerű előadásaira a  tá �

voli otthonok kényelméből is 
szívesen eljönnek az emberek. 
És erre  nem  szabad sajnálni 
a pénzt. Ami értékes, hasz�
nos, gazdagabbá teszi az éle�
tet, a rra  érdem es többet ál�
dozni.
_ — Ezt úgy tud juk  megvaló�

sítani, ha valóban elju tnak 
hozzánk a  kívánságok. Tud�
juk például, hogy egyre n a �
gyobb érdeklődést váltanak ki 
a közhasznú tanfolyamok. A 
jövőben még több ilyen tan �
folyamot ta rtu n k  kihelyezett 
formában. V ásárolhatunk pél�
dául varrógépeket, am elyeket 
itt  vagy a  postaszerveknél he�
lyezhetünk el. Így a  szabás -  
varrás tanfolyamokon tan u l�
taka t könnyen hasznosíthatják 
az asszonyok és lányok.

— Olyan művelődési for�
m ákat akarunk  kialakítani, 
am elyek az eddigieknél is 
jobban lekötik a  dolgozók é r �
deklődését Az ism eretterjesz�
tő előadásokon olyan kérdé�
sekről kell beszélni, amelyek 
érdeklik és érin tik  az em be�
re k e t Nem baj, ha egy- egy 
előadásra kevesebben látogat�
nak el. Némely témáról, pél�
dául az  egészségügyről, szű -  
kebb körben őszintébben le�
het beszélgetni. Ma m ár nem 
lehet csak az  a  célunk, hogy 
minél több dolgozót vonjunk 
be a  kulturális életbe, nem  a 
statisztikai adatokat kell nö�
velni, hanem  olyan előadáso�
ka t kell tartan i, am elyek sza�
vak nélkül is hív ják  az embe�
reket, és az t a.z érzést keltik, 
hogy ezt érdemes volt meg�
nézni — és megrendezni.

— A titkárság javasolta, 
hogy jobban tám aszkodjunk 
m unkánkban a  társadalm i 
vezetőségre. Valóban szeret�
nénk tag jainak segítségét kér�
ni, szükségünk van tám oga�
tásukra, közreműködésükre 
nélkülük nem  tudunk  teljes 
értékű  m unkát végezni. Ok 
kapcsolnak össze legközvetle�
nebbül a  dolgozókkal, ők köz�
vetíthetik  program jainkat és 
hozhatják el a  véleményeket. 
Szeretnénk, h a  olyan em be�
rek  vállalnák el ezt a szép 
feladatot, ak ik  valóban szív�
ügyüknek érzik a postások 
művelődését, és hajlandók 
ezért dolgozni is.

Szirmai Mária

A Postás Művelődési Köz�
pont sikeres évet zárt az is�
m eretterjesztésben. E m unká�
ról és terveikről kértünk  tá �
jékoztatót László Gézánétól, a  
PMK ism eretterjesztési elő -  
adójától.

— Hogyan értékeli az 1978 
—7 9- es év ism eretterjesztő  
programjának teljesítését?

— A postaszervek kérésé�
nek sikerü lt eleget tennünk. 
Elmondhatom, hogy m inden 
igényt kielégítettünk. Egy so�
rozat m űködött a  PM K- ban, 
a  többi előadást a ■ kért hely�
színen tarto ttuk . Így például 
üzemekben, postahivatalok�
ban, m unkásszállókban és 
postai iskolákban (még a VI. 
kerületi iskolák is a  PMK- tól 
kértek előadókat).

— Mi a munkam ódszerük?
— M egküldjük a tém atervet 

m inden postaszerv szakszer�
vezeti bizottságának, pártszer�
vezetének, m unkahelyi veze�
tőjének, továbbá az ifjúsági 
kluboknak, oktatási intézm é�
nyeknek é s 'le té ti könyvtárak�
nak. Kedvező lehetőséget 
nyújtanak a több postaszervet 
is befogadó nagy létesítm é�
nyek. ígv például a Helyközi 
Távbeszélő Igazgatóságon a 
könyvtárügyi bizottság szer�
vezi nemcsak a HTI, hanem  a 
TIG dolgozóinak is az ism e�
retterjesztő előadásokat. A 
visszajelzések alapján a kért 
tém ákat, illetve előadásokat 
minői» időre biztosítjuk.

— M ilyen az érdeklődés?
— Több m int tizenhárom ezer 

hallgató vett részt előadásain�
kon. Igen örvendetes dolog, 
hogy a szocialista brigádok 
tagságának nőtt az érdeklődé�
se előadásaink iránt. Ezek láto�
gatása kulturális vállalásaik -

' ban is szerepelt.

A kerekdedre tervezett, de 
picikét ellipszis a lakúra sike�
redett női fej közepén levő 
két lyukacskából piros kis 
patak folydogált. A ra jz  cí�
me: Anyukának vérzik az
orra. Nem messze tőle keze-  
lába - feje hiánytalan „önarc�
kép” ; a felírás a la tta : Én va�
gyok. És még százával az 
egymás m ellett sorakozó tab �
lókon a gyermeki élm ényeket 
gyermeki fantáziával megörö�
kítő sa já t kezű alkotások, 
melyeket ki színes ceruzával, 
festékkel, filctollal, ki több 
színű fonálból, pap írra  erősí�
tett posztódarabkákból — sőt, 
még tökmagból, felesborsóból, 
falevelekből, parafadugókból, 
kavicsokból is — rajzolt, fes -  
tegetett, öltögetett, ragasztott: 
családról, em berekről, állatok�
ról, cirkuszról, hangverseny�
ről, utcai és otthoni benyom á�
sokról. M indarról, ami egy 3 
—6 esztendős apróság képze�
letét m egragadja, foglalkoz�
tatja.

M indennap bemutató

A budapesti postás óvodá�
soknak a  Postás Művelődési 
Központ és a  Posta Szociális 
Hivatal á ltal közösen rende�
zett, m ájus 15- én m egnyitott 
rajz -  és kézim unkakiállítása 
ötletben és kivitelezésben egy�
arán t m éltó az  elism erésre. 
K itűnő kezdem ényezés volt 
többek között, hogy a  10 napig 
ta rtó  bem utatót helyszíni fog�
lalkozásokkal te tték  élővé a  
postás pedagógusok: 15- től 22-  
ig m inden délután m ás és 
más óvoda kicsinyei ü lték kö�
rül a  terem  végében levő asz�
talkákat, hogy egy - egy óvónő 
felügyeletével, az előre kiké�
szített rajz -  és kézim unkaesz�
közökkel a  helyszínen is b i�
zonyítsák: a terem ben lá tható  
valamennyi „m ű” sa já t ké�
szítmény. Ottj értünkkor ép�
pen az 1. sz. óvoda apróságai 
tevékenykedtek. Mielőtt szóra 
bírtuk  volna őket, Gyarmati 
Árpádné óvodai felügyelőtől 
kértünk  tájékoztatást.

— A nemzetközi gyerm ek�
év tiszteletére rendezett kiál�
lításnak, am elynek anyagát 
egyébként nyolc hónapi te r�
mésből válogattuk össze, két 
célja is van — m ondotta. — 
Tapasztalatcsere a posta égi�
sze a la tt működő és a Fővá�
rosi Tanács kerületi gyerm ek -  
intézményei között, valam in t

— Hány előadást tartottak és 
m ilyen témákban?

— A TIT - től kértük  az elő�
adókat — évente 120 ezer fo�
rin to t fizettünk ki előadói költ�
ségként —, 450 kihelyezett elő�
adást szerveztünk a postaszer�
vek kérésére. Tém áink igen 
gazdagok, ezekből bő lehetőség 
ny ílt a  választásra. Így például 
kiem elten a  m unkahelyi de�
m okrácia, a szocialista brigád�
mozgalom időszerű kérdéseiről 
szóló előadásainkat De igen 
népszerűek voltak a  történel�
mi, a  földrajzi tárgyú és a  m ű�
vészettörténeti nevezetességek�
ről szóló sorozataink is. Az el�
ső félévben új kísérletbe kezd�
tünk. A postai óvodákban és 
bölcsődékben a szülők részére 
ta rto ttunk  előadásokat a gyer�
meknevelés pszichológiai és pe . 
dagógiai vonatkozásairól. A k í�
sérlet eredm ényeként az ősztől 
induló évadra m ár m egrendel�
ték  ezeket az előadásokat a 
postai gyermekintézmények.

— M ilyen célokat tű ztek  m a�
guk elé az ősztől induló új év�
adra?

— Szeretnénk ta rtan i a  szín�
vonalat. A TIT kiváló előadó�
gárdája erre az egyik biztosí�
ték. Természetesen ez nem 
elég; a  postaszervek jó  szerve�
zőm unkája kell, hogy ehhez 
párosuljon. Lesznek ismét 
olyan sorozatok az ajánlójegy�
zékben, am elyekre — a  koráb�
bi évekhez hasonlóan — a szo�
cialista brigádok, nők, fiata�
lok, nyugdíjasok figyelmét hív�
juk fel.

— Célunk az, hogy mozgó�
sítsuk a postaszervek szakszer�
vezeti bizottságait az ism eret-  
terjesztési program  népszerű�
sítésére. ö rü lnénk  annak, ha 
nőne előadásaink látogatottsá�

ga, s minden olyan postaszerv, 
am ely a  technikai feltételekkel 
rendelkezik, igényelne tőlünk 
előadásokat. Azt ígérhetem, 
hogy az igényeket kielégítjük.

— Csak a budapesti posta�
szervek rendelkezésére állnak?

— Ez az elsőrendű felada�
tunk, de nem  egy példát m ond�
hatnék vidéki igények kielégí�
téséről.

— Hol van javítanivaló?
— Több időt kell szánnunk a 

személyes kapcsolatok erősíté�
sére. Ez ideig jogosan bírálták  
a  mozgófilmes szemléltetés 
rossz minőségét. E kérdésben 
az új évadtól előrelépés várha�
tó, mivel egy korszerű vetítő�
gépet vásároltunk, és rem é�
nyünk van arra, hogy újabb 
gépeket is beszerezhetünk.

— A postaüzem ek szakszer�
vezeti bizottságai kérik az is�
m eretterjesztési előadásokat. 
Ki fedezi ezek költségét?

— Minden költséget a Postás 
Művelődési Központ vállal (az 
előadók költségét és a szemlél�
tetést is). A postaszervekre 
csak a szervezőmunka és a he�
lyiség biztosítása hárul — 
m ondta László Gézáné, a  PMK 
ism eretterjesztési előadója.

E záró m ondatra hívjuk fel 
tehát a szakszervezeti bizottsá�
gok figyelmét. Adva van a  le�
hetőség, éljenek há t vele! Se�
gítsék elő az ism eretterjesztést. 
Az 1978—79- es évben 13 ezren 
vettek részt az előadásokon — 
sok helyütt, kérésre, v itákat is 
szerveztek —, az idei évad is 
gazdag program ot ígér. Kellő 
idő áll rendelkezésükre, meg�
van a lehetőségük, hogy a ki�
küldött tém atervből az érdek�
lődésnek megfelelően válassza�
nak.

Bokros Erzsébet

dalja, s ragaszitgatja fel egy 
lapra a helyben k ita lá lt ké -  
pecskát: a  barna fa törzset, s 
ra jta  a  piros cseresznyéket. 
M ellette a  m ár elkészült m á�
sik: az  óvónéni előrajzolta tu �
lipán, am elyet Orsi olyan sza�
bályosan öltögetett körül sá r�
ga cérnával, hogy egy gya�
korlott varrónő is megirigyel�
hetné.

— M it szeretsz leginkább 
csinálni, Orsika? — kérdem  
tőle.

— Rajzolni, meg festeni, 
meg kivágni, m eg..

— . . .  ez t én csináltam! — 
vág közbe a vele szemben ülő 
Nagy Kriszti, s to lja  elém  a  
félig kiszínezett papírost. A 
barnára árnyékolt dobogón 
álldogáló gyerekeket — m int 
az óvónőtől megtudom — egy 
aznap szerzett friss élmény 
hatására rajzolta meg K risz�
tina: délelőtt az évzáró mű�
sort próbálták az óvodások a 
Cházár utcai székházban.

Piros tulipán — emlékbe

Az alig hatesztendős Mo�
gyoródi Ildikó , szó nélkül 
szabdalja, s rakosgatja fel 
egvmás u tán  a m ár ollóval 
előre k irojtozott tengerkék 
papírszőnyegre a  piros, sá r�
ga, fehér absztrak t mintákat.' 
Amikor elkészül vele. nekem 
ajándékozza. Megilletődve kö�
szönöm meg, s teszem az Or�
sitől ugyancsak em lékként k a�
pott, megcsodált tulipán m el�
lé  a jegyzetfűzéibe, am ikor 
egv eleven kisfiú — óvónője 
szerint a  legügyesebb a  cso�
portban — pattan  elém, s sze�
líd erőszakkal sorbavezet a  
tablók előtt.

— Ezt is én csináltam, meg 
ezt is! — bök rá m u ta tóu jjá�
val egy - egy rajzra, m elyek 
valóban elképesztően jók. Egy 
teljes cirkuszi m enázst felvá�
zoló kompozícióról, vagy a  
hatalm as bajuszú, Minderten 
szellemes cicaportréról nehe�
zen hihető, hogy nem  rutinos 
felnőtt, hanem  a  6 éves Ka-  
bács Zoli m asterkedte össze. 
De há t valóban „nem csalás., 
nem ám ítás”, am iről a terem �
ben szép szám m al jövő- menő, 
s olykor hangosan is álm ái�
kor! ó látogatók a  sa já t sze�
mükkel győződhetnek meg: 
öt- tíz percig valam ennyien e l�
álldogálnak az asztalkák m el�
lett ügyeskedők h á ta  mögött.

Okos irányítással

Miközben a  vendégként 
szintén jelenlevő, büszkeségét 
rejtegetni igyekvő Kabács 
apuka m agához hívja, s csen�
desen „nyugira” inti kisfiát, 
még m egkérdezem Zolitól, mii 
szeretne lenni, ha felnő?

— Rendőr, vagy focista,’ 
vagy kamionos, vagy targon�
cás — vágja rá  kapásból a  
kisember. Vagyis csupa olyan 
foglalkozást említ, am elynek 
az ég egy ad ta  világon sem�
mi köze a  rajzoláshoz, a kép- ] - ! 
zőművészethez.

Ezen derülve magamban,’ j 
indulok a vendégkönyv felé, j 
s búcsúzóul én is beleírom  
nevem et a többnyire elragad -  J 
ta to tt sorok alá. K ifelé m enet 
pedig azon gondolkozom, a  
postás óvodák nevelőinek 
hány évi m unkája, türelm e 
fekszik az itt  felhalm ozott 
anyagban. Az „alkotó szabad�
ság” meghagyásával milyen! 
okos irányítással hoztak ki; 
m axim um ot a kicsikből — az 
egyéni adottságoktól függően.'• 
S az is eszembe jut, m iben 
m erült ki az esztétikai neve�
lés. am ikor még én jártam  
óvodába. Mert. sok ko rtár -  
samhoz hasonlóan, jómagam 
egv k rum plit se tudok le ra j�
zolni . .  j L. Simon Zsuzsa
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Bemutatjuk a Szegedi Postás Sportegyesületet
A sportot kedvelő olvasók 

bizonyára észrevették, hogy 
szakszervezetünk lapjának 
utolsó oldalán néhány hónap�
pal ezelőtt sorozatot indítot�
tunk. A cikksorozat célja: a  
vidéki postaigazgatóságok 
sportegyesületeinek általános 
bem utatása, híradás céljaikról, 
eredményeikről, ellátottságuk�
ról, körülményeikről, erőfeszí�
téseikről. Pécs és Sopron 
után  ezúttal egy harm adik — 
jelentős — egyesületnél, a Sze�
gedi Postás Sportegyesületnél1 
jártunk . A Szegedi Postaigaz�
gatóság Szakszervezeti T aná�
csa titkárának  szobájában a 
PSE vezetői közül négyen — 
Vojnár László elnök, Baráth 
József, a  kerékpárosok veze�
tője, Jávorkai István, a  vívó�
szakosztály alapító tag ja és je �
lenlegi vezetője Bálint Antal 
iszt - tag — tájékoztattak az 
egyesület jelenéről és m últjá�
ról. Az alábbi cikk e beszél�
getés, valam int a PSE elnök�
ségének — a  legutóbbi kü l�
döttközgyűlés elé terjesztett és 
elfogadott —, írásos beszámo�
lója alapján  készült.

Az 1978- as év nem  hozott 
látványos eredményeket, de 
jelentősebb kudarcok sem ér�
ték a Szegedi Postás Sport�
egyesületet. A sportkör veze�
tésében tavaly személyi válto�
zások voltak. Heisig József 
volt elnök helyét Jávorkai Ist�
ván vette át, aki idős kora és 
az egyesületnél betöltött szám�
ta lan  tisztsége, feladata elle�
nére ideiglenesen vállalta ezt 
a  tisztséget is. Öt váltotta fel 
a vezetésben — 1978 decembe�
rében —, a jelenlegi elnök, 
V ojnár László. További válto�
zások: az elnökségből kivált 
dr. Hódi István  és Kertész Jó�
zsef helyére a legutóbbi köz�
gyűlés Friss Gyulát és Dudás 
Istvánt választotta meg. E rö�
vid kitérő után essék szó az 
egyes szakosztályokról.

A  LABDARÚGÓK  a  tavalyi 
évadban két csapattal szere�
peltek a megyei III. osztály-

TORNA
MUNKA
KÖZBEN

1. Kiindulóhelyzet: zá rt á l�
lás, kéz csípőre. 1—4. ütem : 
szökdelés páros lábon (1), bal -  
térd - em eléssel (2), páros lábon
(3), jobbtérd - em eléssel (4).

2. Ki'iindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—2. ütem : karem elés 
m agastartásba lábúi jállással;
3—4. ütem : ereszkedés k iindu�
lóhelyzetbe.

3. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, k a r oldalt. 1—4. ütem : 
tölcsérkörzés há tra  négyszer;
5—8. ütem : karkörzés hátra  
négyszer.

4. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás, m agastartás. 1—3. ütem : 
törzshaj lítással taps a  térd 
m ögött három szor; 4. ütem : 
kiindulóhelyzet.

5. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás. 1—3. ütem : bal terpeszál�
lásba lépéssel karlendítés ol�
dalt és törzshajlítás h á tra  há�
rom szor; 4. ütem : kiinduló�
helyzet; 5—8. ütem : ellenkező 
lábbal kilépve.

ban. Az első csapat célja a m a�
gasabb osztályban való szerep�
lés volt, s ezt el is érték. 
Mindössze öt vesztett ponttal 
megnyerték a  bajnokságot, így 
jogot nyertek arra, hogy a 
megyei II. oszályban szerepel�
jenek. Az öröm azonban sok�
sok gonddal is párosult. Eb�
ben a  csoportban ugyanis m ár 
olyan előírások vannak, hogy 
az első csapatokon kívül ifjú �
sági és serdülő csapatot is ki 
kell állítaniuk az egyesületek�
nek, s ez — m ondották a PSE 
vezetői — csak igen nagy erő�
feszítések árán  sikerült. Az e l�
ső csapat az idei bajnokság 
őszi idényét várakozáson aluli 
eredménnyel zárta. (A tizenhat 
induló közül a  tizenharm adik 
helyen végeztek.) Céljuk vi�
szont változatlan. Szeretnének 
bent m aradni, s ezért megtesz�
nek mindent, még akkor is, ha 
körülm ényeik nem  éppen ró�
zsásak. Az ifjúsági csapat v i�
szont eddig eredményesen sze�
repelt, s ez ném i vigasz, hiszen 
az utánpótlás ilymódon bizta�
tónak ígérkezik. Kevesebb jót 
lehet elmondani a serdülőkről. 
Az utolsók között kullognak, s 
bizony, két - három  év nevelő�
m unkája hozhat csak elfogad�
ható eredményeket.

A  V ÍV  Ó SZA K O SZTÁ LY  a 
Szegedi PSE nagym últú, szép 
hagyományokkal rendelkező, s 
jelenleg is egyik reprezentatív 
szakosztálya. A vívók sikerei�
nek kovácsa im m ár évtizedek 
óta Jávorkai István. Eredm é�
nyeik tiszteletet parancsolóak: 
az 1923- ban alapíto tt szakosz�
tály négy fegyvernemének ver�
senyzői eddig 92 megyei ba j�
nokságot, 4 NB Il - es bajnoksá�
got, 2 országos ifjúsági vidéki 
bajnokságot, 7 országos felnőtt 
vidéki bajnokságot, 1 ifjúsági 
csapatvilágbajnokságot (örlei 
Szabolcs révén), 1 olimpiai csa�
patbajnokságot (Magay Dá�
niel révén) szereztek. A szak�
osztály jelenleg is igen nagy 
létszámmal dolgozik. Az egye�
sületben 106- an vannak, közü-

6. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás. 1—2. ütem : jobbkar - len -  
dítéssel magasba, törzshajlítás 
balra kétszer; 3— 4. ütem : bal -  
térdhajlítással a bal boka érin �
tése kétszer; 5—8. ütem : ellen�
kezőleg.

7. K iindul óhelyzet: terpesz -  
állás. 1—3. ütem : k ar lendítés�
sel törzsfordítás balra  három �
szor; 4. ütem : törzsdöntés k a r�
emeléssel oldalt; 5—8. ütem : 
ellenkező oldalra.

8. Kiindulóhelyzet: zárt á l�
lás, k a r  oldalt. 1—3. ütem : 
guggolásban rugózás és taps a 
fej felett három szor; 4. ütem : 
kiindulóhelyzet.

9. Szökdelés páros lábon 
izomlazítással.

10. Kiindul óhelyzet: terpesz�
állás, m agastartás. 1. ütem : 
törzshajlítás előre bokaérin�
téssel; 2. ütem : em elés döntés�
be, kéz a  csípőn; 3. törzshaj�
lítás előre bokaérintéssel; 4.
ütem : kiindulóhelyzet.

11. Ki indulóhelyzet: zárt á l�
lás. 1. ütem : térdrugózással 
karlendítés ballal előre, jobbal 
h á tra ; 2. ütem : térdrugózással 
kartartáscsere.

12. Kiindulóhelyzet: terpesz�
állás, m agastartás. 1—4. ütem : 
karleengedés oldalt kilégzéssel
5—8. ütem : karem elés m agas�
ta rtásba belégzéssel.

Tam ás Csaba

lük tizenketten felnőttek, 19- en 
ifjúsági, serdülő és junior ko�
rúak, a  többiek 9—14 évesek.

Amint a számadatokból is 
kitűnik, elsősorban utánpótlás�
neveléssel foglalkoznak. Ennek 
ellenére komoly eredm ényeket 
értek el a  különböző bajnok�
ságokon, versenyeken. (Tavaly 
hat aranyjelvényes versenyző�
vel rendelkeztek.) 1978- ban 
Bérezi Beáta a  harm adosztályú 
tőrversenyen 1. helyezést ért 
el, dr. Pákái András megnyer�
te — kardban — a felnőtt 
megyei bajnokságot. Varró 
Oszkár harm adik volt a te rü �
leti bajnokságon, Sánta József 
harm adosztályú tőrversenyt, 
N ém eth Gábor harm adosztá�
lyú kardversenyt nyert. Vitos 
Zoltán  megyei, ifjúsági bajnok 
volt tőrben, ugyanakkor bronz�
érm et n yert egy m ásik fegyver�
nem ben — kardban — a  vidéki 
ifjúsági bajnokságon. (Ö egyéb�
ként tavaly tag ja le tt a  vidéki 
ifjúsági válogatottnak is.) Foly�
ta tva a  kiemelkedő eredm énye�
ket: Cseh János negyedik volt 
tavaly  a  serdülők vidéki b a j�
nokságán, tőrben. A szakosz�
tályban négy aranyjelvényes 
sportoló van: Bérezi Bea, Gom�
bos Tamás, N ém eth Gábor és 
Vitos Zoltán. (Róluk még any -  
ny it: nem csak a sportban, az 
iskolában is m egállják helyü�
ket.)

A szakosztályban h a t edző — 
köztük három  társadalm i m un�
kaként — foglalkozik a  ver�
senyzőkkel. Bár a  versenyzők 
nagy létszám a nem  teszi lehe�
tővé, hogy az edzők a mai kö�
vetelm ények szerinti egyéni 
foglalkozásokkal megfelelő ha�
tékonysággal dolgozzanak, lel�
kes, lelkiismeretes m unkájuk 
ennek ellenére is szép gyümöl�
csöket terem.

A K O SÁ R LA B D A - SZ A K �
O SZTÁ LY  az  idén — az osz�
tályozó mérkőzéseken való jó 
szereplést követően — ismét 
visszakerült az NB II- be. Elis�
m erésre méltó teljesítm ény. A 
m agasabb osztályban törvény�
szerűen nagyobbak a  követel�
mények, viszont a  csapat csak 
azokra a  versenyzőkre szám ít�
hat, akik  eddig is rendelkezé�
sére álltak. A kosarasoknál 
sok tehetséges utánpótlás korú 
versenyző van, rá juk  néhány 
év m úlva lehet igazán építeni. 
A jövő tehát sokat ígér, de a 
szakosztálynak a  je lenré is 
gondolnia kell. Éppen ezért a 
kosarasok úgy vélik: a  benn�
m aradás csak akkor lehet elér�
hető céljuk, ha sikerül já ték le�
hetőséget biztosítaniuk más 
szegedi klubokból átigazolt ver�
senyzők részére. A szakosztály 
költségkerete jelenlegi igé�
nyeiknek nem  felel meg, fel�
sőbb sportszervek segítségére 
lenne szükségük.

A  KERÉK PÁRO S - SZAK �
O SZTÁ LY  versenyzőit Kiss La�
jos edző és Baráth József szak�
osztályvezető készíti fel. Ta�
valy számos versenyen vettek 
részt, s igen szép eredm énye�
ket sikerü lt elérniük. Tizenegy 
versenyen értek  el első helye�
zést, ötször voltak másodikok 
és egyszer harm adik helyen 
végeztek. A szakosztály két 
aranyjelvényes, két ezüstjelvé�
nyes versenyzővel rendelkezik. 
Az országos vidéki bajnoksá�
got tavaly Bozsó István  nyerte, 
a m ásodik helyen szintén a 
Szegedi PSE versenyzője, Tor-  
nóczky Gábor végzett. A szak�
osztályban jó utánpótlás - neve�
lő m unka folyik, hiszen jelen�
tős számú úttörő, serdülő, ju �
nior, illetve ifjúsági korú ver�
senyzővel rendelkeznek.

A TÉRÉSEK  pályagondokkal 
küzdenek. Főleg ennek „kö�
szönhető”, hogy a tavalyi NB 
Il - es csapat az idén alacso�
nyabb szinten kénytelen foly�
tatni a küzdelmeket. A szemé�
lyi feltételek adva vannak, az 
eredményes szereplés elsősor�
ban a jövőre tervezett tekepá�
lya időben való elkészültétől 
függ.

TERM ÉSZETJÁRÓ S Z A K �
O SZ T Á L L Y A L  is rendelkezik 
a  Szegedi Postás Sportegyesü�
let. ö tvennégy versenyzőjük 
közül csupán hárm an ifjúsá�
giak. E tény önm agáért beszél. 
A szakosztály vezetői éppen 
ezért feladatul tűzték ki, hogy 
lehetőségeikhez képest — te�
gyük hozzá rögtön: nem  lesz

könnyű dolguk — fiatalítsanak. 
Mindettől függetlenül igen szép 
eredm ényeket m ondhatnak m a�
gukénak. Tavaly például 90 tú �
ranap alkalm ával mintegy 448 
kilom étert gyalogoltak, s ami 
szintén örvendetes:. a túrákon 
részt vevők fele nő volt.

A TÖMEGSPORT  az a  te rü �
let a  Szegedi PSE elnöke sze�
r in t — s ez az elnökségi be�
számolóban is szerepel —, ahol 
még bőven van tennivaló. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy ed�
dig a tömegsportot az igazga�
tóság szakszervezeti tanácsa 
szervezte, irányította, a  sport�
egyesület feladata kizárólag a 
pályák, a felszerelések —, azaz 
a  megfelelő körülm ények biz�
tosítása volt. Az OTSH egyik 
rendelkezése szerint viszont a 
jövőben az egyesületek kötele�
sek tömegsport- bizottságokat 
létrehozni, m agyaru l: kézbe
kell venniük a tömegsport 
ügyét. Nyilvánvaló, hogy ebben 
még tapasztalatot kell szerez�
ni. M indenesetre az eredm é�
nyek biztatóak, a  létesítm ény�
gondok ellenére Is. Tavaly tö -  
megsportrendezvények zajlot�
tak  le atlétikában, asztalite�
niszben, kispályás labdarúgás�
ban, sokan vettek részt az „Ed�
zett Ifjúságért” mozgalom ke�
retében m egrendezett verse�
nyeken. A Szegedi Postás 
Sportegyesület új alapszabályá�
ban rögzítették: „A sportegye�
sület célja a  rendszeres sporto�
lás, versenyzés, testedzés, fel�
üdülés biztosítása, az ilyen igé�
nyek felke ltése. . .  Az egyesü�
le t céljainak m egvalósítása vé�
gett együttm űködik bázisszer�
vével, illetve működési terü le�
tének állami, társadalm i szer�
veivel . . . ” A tömegsportbizott�
ság — am elyben a  párt, a 
KISZ, a szakszervezeti tanács 
képviselői m ellett sportszerető 
dolgozók Is részt vesznek — 
ismeri feladatát.

A versenysport továbbfej�
lesztéséért, a  töm egsport kiszé�
lesítéséért természetesen az 
igazgatóság gazdasági vezetői 
is sokat tehetnek, s tesznek is. 
Elkészült például egy tan u l�
m ányterv, m elyben többek kö�
zött szerepel egy autom ata te �
kepálya, egy fedett edző- , illet�
ve tornaterem , egy kézi-  és ko�
sárlabdapálya és az ehhez csat�
lakozó öltözők építése. A teke�
pálya és az öltözők tervét a 
CSOMITERV rem élhetően rö�
videsen szállítja, és ha sikerül 
a  DÉLÉP- pel az építésre vo�
natkozó szerződést nyélbeütni, 
e létesítm ények m ár a közel�
jövőben rendelkezésre fognak 
állni. Az élet azonban addig 
sem állhat meg.

A töm egsportnál m aradva: 
elkészült a  Szegedi Postaigaz�
gatóság szakszervezeti taná�
csának 1979- re vonatkozó tö-  
m egsportverseny - terve. Esze�
rin t az idei versenyeket három 
szinten fogják megrendezni: 
alapszinten (ezen a  hivatalok, 
az üzemek dolgozói amolyan 
házibajnokságokon vesznek 
részt), középszinten (itt a  te rü �
leti szakszervezeti tanács az 
szb - k közötti versenyeket szer�
vezi meg) és végül az igazgató�
ságok közötti versenyek szin t�
jén.

A Szegedi PSE elnöke a  be�
szélgetés folyamán megem lítet�
te, hogy van még egy terület, 
ahol előrelépést rem élnek: a
nem zetközi kapcsolatok. Igaz, 
ebben is várható előrelépés.. A 
PSE kosarasai idén októberben 
nemzetközi mérkőzést vívnak 
egy NDK- s csapattal, s jövő�
re  várhatóan ők látogatják meg 
a ném et csapatot. Ez a kapcso�
latfelvétel azonban csak sze�
mélyi ismeretség ú tján  jöhetett 
létre. Éppen ezért igen örülné�
nek annak — nyilván a többi 
vidéki postás sportegyesüiet is 
—, ha lehetőségük nyílna eh �
hez hasonló nemzetközi kap�
csolatok kiépítésére. A nem zet�
közi sportkapcsolatok ápolása 
— ez nyilvánvaló — túlnő a 
szűkebb értelem ben vett sport�
kapcsolatokon, hasznossága 
vitathatatlan , még ha pénzben 
nem is m érh e tő . . .

Tóth P á l  György

Juhász Gyula „Im a a gyer�
m ekekért” című verséből idé�
zünk a  vízsz. 1., függ. 22. és 
16. alatt. (A függőleges 17- tel 
jelölt kérdésnek az ábrában 
nincsen számozása.)

VÍZSZINTES:
1. A z idézet első része. 12. 

Idő egység. 13. Magyar fejede�
lem volt. 14. A - val a  végén 
bulgáriai hegység. 15. Váltó�
pénz. 17. Orosz férfinév. 18. 
K utya angolul. 19. Görög be�
tű. 21. Űj, idegen nyelven. 23. 
Folytonossági hiány. 25. A 
gyerm ekbénulás elleni védőol�
tás feltalálója (ford.). 27. Mu�
tatószó (ford.). 29. Ö németül.
31. Az értékpap ír átruházása, 
névelővel. 33. Gyümölcs. 35. 
Német tizenegy. 37. Filozófiai 
fogalom. 38. Tengeri emlős.
40. Eltulajdonító. 43. Zuhan�
tam. 45. Nem  biztos. 46. ösz -  
szetett betű. 47. Fizetési köte�
lezvény. 48. S ajá t kezűleg. 49. 
Igekötő. 50. Növényrész. 52. 
Tenger. 54. E - vel a  végén, 
zenei igen lassan. 56. Torony 
németül. 57. A sánta jelenté�
sű ikerszavak egyike. 58. Egye�
tem ünk rövidített neve. 59. 
Forma. 60. K evert Kata. 61. 
NLT.

FÜGGŐLEGES:
1. Tart. 2. Kilép a  medréből.

3. Átölel. 4. Vízi növény. 5.

Csak néhány esztendős e 
sportcsoport. A kedvezőtlen 
„terepviszonyok” m iatt, a szó 
szoros értelm ében küzdelem 
árán valósult meg — eleinte 
alapfokon — a ma m ár rend�
szeressé vált tömegsport. Sós 
Józsefnét, a sportcsoport veze�
tőjét kérdezem  ez évi terveik�
ről.

— V ersenynaptárunk sze�
rény, de jól szervezett prog�
ram ot aján l mindazoknak, 
akik szívesen csatlakoznak 
sportrendezvényeinkhez. Igaz, 
m ár k ialakult egy kis törzs�
gárda, de minden alkalom m al 
jönnek új kollégák is. Külön 
öröm, hogy egyre többen jön�
nek családtagjukkal együtt 
edzésekre, versenyekre.

— M elyik sportág a legné�
pesebb?

— Változatlanul a teke, az 
asztalitenisz és a  kispályás 
labdarúgás. Az első kettőnél 
természetesen férfi és nőj csa-

Európai nép. 6. K evert talp, 7. 
Szolmizációs hang. 8. Pad be�
tűi keverve. 10. Ilyen kezelést 
kap a beteg. 11. Város a Szov�
jetunióban. 16. A z idézet 3. ré�
sze. 17. (□!) A gyermekek itthon 
és . . .  (a M agyar Nők Orszá�
gos Tanácsának rendezvénye 
a nemzetközi gyermekévben).
19. Erőátviteli eszköz. 20. 
Vissza: kicsinyítő képző. 22.
A z idézet 2. része. 24. Ókori 
mezopotámiai város. 26. F ran�
cia névelő. 28. Hősköltemény.
30. Repülőgéptípus. 32. Bünte�
tés. 34. Mutatószó ragozva. 35. 
Mint a 29. vízsz. 36. A vas 
vegyjele. 39. Nyomősításra 
használt határozószó 41. Ró�
mai számok. 42. Latin és. 44. 
Csapadék. 49. Ady feleségének 
utóneve. 51. Szórakozóhely. 53, 
M értani test. 55. Gyomnövény.

— Bánhidi

Beküldési határidő: július  
10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Jázmin, rózsa, s 
akác özöne ringatta vele li -  
dérd kísértet, a rég s a nem�
rég illatát.

K önyvjutalm at nyertek: 
Burnóczky József (Pannonhal�
ma), Dömötör Ödönné (Buda�
pest), Kaponyás Mária (Ib-  
rány), Szűcs Zoltánná (Tokaj), 
Tóth Ferenc (Nyírjákó).

patáink is ott vannak a ba j�
nokságon. Üjjászervezés a la tt 
van a női röplabdacsapatunk, 
és egyre nagyobb az érdeklő�
dés a  lövészet irán t is. Sze�
retnénk megszervezni a  te r�
m észetjárók klubját, és gya�
koribbá tenni a mezei futó�
versenyeket, kocogóprogramo�
kat. Megrendezzük a  második 
gyerm eksportnapot, melyet 
nemcsak a kicsik, hanem  ml 
is várunk és igyekszünk em �
lékezetessé tenni.

— Egyébként most zajlott 
le a sakkbajnokság is, am ely�
nek hangulatos epizódja volt 
a szim ultán játszma, a  megye 
nagymesterével.

— Természetesen továbbra 
is ott leszünk a városi és me�
gyei sportirányító szervek 
rendezvényein. Reméljük, most 
sem a sor végén, hanem törzs�
helyünkön”, úgy a középme�
zőnyben.
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Tömegsport — nem csak kezdőknek
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