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Támogatjuk a postát munkájában
A központi vezetőség a szolgáltatást segítő szakszervezeti feladatokról tárgyalt

Az elmúlt évben a SZOT és 
a szakmai szakszervezetek is 
értékelték kongresszusi hatá�
rozatuk végrehajtását és ál�
lásfoglalásukban rögzítették a 
további feladatokat, többek 
között azt, hogy az érdekvéde�
lem és az érdekképviselet erő�
sítése mellett növekednek a 
szakszervezetek feladatai a 
gazdasági építőmunkában.

Miért szükséges ezt hangsú�
lyozni? Ismerjük a népgazda�
ság és ezen belül a posta hely�
zetét, s ez meghatározza a to�
vábbi feladatokat. A fejlődés�
nek most olyan szakaszában 
vagyunk, amelyben döntő fel�
adat az eddig elért eredmé�
nyek megszilárdítása, a jöven�
dő fejlődés feltételeinek jó 
megalapozása, m ert az élet- 
színvonal csak gazdasági ered �
m ényeinkkel összhangban 
emelhető. Ennek kulcskérdése 
a tervszerűség, a hatékonyság, 
a minőség javítása, az anya�
gokkal, munkaerővel és ener�
giával való ésszerű takarékos�
ság, az üzem-  és munkaszer�
vezés tökéletesítése, a  belső 
tartalékok további hasznosítá�
sa, a munkafegyelem megszi�
lárdítása.

A  szakszervezeti mozgalom  
magáévá tette és magáénak 
vallja a párt gazdaságpolitikai 
céljait. Az elmúlt három év 
eredményei azt mutatják, hogy 
sajátos mozgalmi eszközeink�
kel több segítséget kell nyúj�
tanunk a jobb gazdasági ered�
mények eléréséért. Ebből kö�
vetkezik, hogy a jelenben épp�
úgy, mint a jövőben tevékeny�
ségünk jelentős részét a pos�
tai és távközlési szolgáltatások 
segítésére kell irányítanunk, s 
ez irányú feladatainkat az ér�
dekvédelemmel és érdekkép�
viselettel összhangban, egy�
mással szoros összefüggésben 
kell megvalósítanunk.

A szakszervezetek ez Irányú 
feladatai igen sokrétűek. Ma�
gukba foglalják a tervezésben 
való részvételt éppúgy, mint a 
beruházások segítését, az 
üzem-  és munkaszervezésben 
való részvételt, az általános, 
politikai és szakműveltség fej�
lesztésének segítését, a munka�
verseny irányítását, méretezé�
sét, ezen belül a feladatokra 
való mozgósítást, a szocialista 
brigádmozgalom, az újítómoz�
galom tartalmi fejlesztését, az 
anyagi javak szétosztásában 
való részvételt.

Hol tartunk jelenleg? Erről 
tárgyalt a Postások Szakszer�
vezetének Központi Vezetősé�
ge június havi ülésén. Megvi�
tatta  az elnökség jelentését a 
szakszervezeti szervek terme�
lést segítő tevékenységéről, és 
újabb állásfoglalásban meg�
határozta a további feladato�
kat. Kiemelkedő hangsúlyt ka �
pott a vitában a tervezésben  
való részvétel, a szocialista 
munkaverseny-mozgalom  tar �
talmasabbá tevése, a szocialis�
ta brigádmozgalom hármas 
jelszaván belül a  szocialista 
munkaerkölcs és a szocialista 
életmód fejlesztése és általá�
nossá tétele.

A dolgozók részvétele a vál�
lalat vezetésében napjaink 
fontos politikai kérdése. 
Ugyanígy a szakszervezetek 
közreműködése aí tervezésben, 
mert a dolgozók képviseleté�

nek és az érdekvédelemnek 
sok tekintetben ez az alapja. 
Ezért a postai tervezésben va�
ló részvétel legalább olyan 
fontos, mint a feladatok vég�
rehajtásába való bekapcsoló�
dás. Egyrészt azért, mert a dol�
gozók csak úgy tudnak vala�
milyen feladatot jól végrehaj�
tani, ha azt nemcsak ismerik, 
hanem értik is. Másrészt lé�
nyegesen nagyobb a végrehaj�
tásban a cselekvési kedv, ha a 
dolgozók nemcsak értik az 
előttük álló feladatot, hanem 
azzal egyet is értenek. Ez pe�
dig csak úgy érhető el, ha a 
postás dolgozók tevékenyen 
részt vesznek a tervek kiala�
kításában, és javaslataikat, 
észrevételeiket visszaigazolva 
is látják a tervben.

Nem egyszerű feladat meg�
oldására vállalkoztunk, ami�
kor a dolgozóknak a tervezés�
ben való részvételéről döntöt�
tünk. Nem könnyű megtalálni 
a legjobb megoldást, nem vé�
letlen, hogy többféle véle�
ménnyel és eltérő módszerek 
alkalmazásával találkozha�
tunk.

A központi vezetőség 1978 
decemberében megtárgyalta a 
posta múlt évi gazdasági tevé�
kenységét és véleményezte az
1979. évi tervet. A posta veze�
tésével közösen meghatározta 
az 1979. évi bérpolitikai irány�
elveket, jóváhagyta a szociál�
politikai tervet, a jóléti és kul�
turális alap felhasználását. Az 
utóbbi két év kivételével még 
egy évben sem sikerült a köz�
ponti gazdasági intézkedéseket 
ennyire időben kiadni, és ha�
bár vitákkal, de sikerült az 
1979. évi tervben egyetértésre 
jutni a posta- vezérigazgatóság 
és a  központi vezetőség szint�
jén.

Ez lehetővé tette, hogy az 
1979. évi bérfejlesztésnek a 
postaszervek közötti felosztá�
sát szakszervezetünk elnöksé�
ge már januárban megtárgyal�
ta és jóváhagyta.

A középfokú postaszervek�
nél a vita abból adódik — és 
ez egyben az egységes gyakor�
lat kialakítását is akadályozza 
—, hogy középszinten m ikor 
tárgyalják együttes ülésen a 
tervet. Ügy tűnik, hogy ez 
csak formai kérdés, pedig na�
gyon lényeges elvi és tartalmi 
vonatkozása van. Jelenleg 
ugyanis a postaszerveknél két�
szintű tervezés folyik. A ne�
gyedik negyedévben — előze�
tes számítások alapján — egy 
úgynevezett előterv (vagy 
igényfelmérési terv) készül, s 
ez egyben alapja a postai terv 
elkészítésének is. A végleges 
tervet a postaszervek a  posta 
tervének elfogadása után, feb�
ruár végéig készítik el; ez vi�
szont több tekintetben — a 
posta központi irányításából 
adódóan — lényegesen eltér az 
előtervtől. Így egyes szakszer�
vezeti tanácsok azt az állás�
pontot képviselik, hogy a ter�
vet együttes tanácskozáson 
akkor kell tárgyalni, amikor 
még abba érdemben bele le�
het szólni. Ezért úgy döntöt�
tek, hogy az előterveket vitat�
ják meg. Ez a módszer hasz�
nos abból a szempontból, hogy 

i a javaslatok befolyásolni tud -  
j jók mind a közép, mind a fel�

sőbb szintű döntéseket. Több 
szakszervezeti tanács ezzel a 
módszerrel nem értett egyet, 
mert — véleményük szerint — 
amíg a vezérigazgatóság jóvá 
nem hagyja a posta tervét és a 
szabályozókat, nincs értelme a 
véleménynyilvánításnak. A cél 
azonos volt, de a módszerek 
különbözők.

Legfőbb gondunkat tehát 
már nem az üzemi demokrá�
cia fórumaira előírtak megtar�
tása képezi, hanem a tartalom. 
Erre utalt az 1979. évi terv ké�
szítésénél szerzett tapasztalat 
is, miszerint a testületi véle�
mény kialakult, de ez a  véle�
mény még nem tükrözi eléggé 
a dolgozó tömegek javaslatait, 
észrevételeit. Ezt meg kell 
mondani, anélkül, hogy tagad�
nánk: a testületi vélemények, 
észrevételek lényegesen szak�
szerűbbek voltak, mint az elő�
ző években, és jelentős mér�
tékben segítették a - gazdasági 
vezetést a  tervek kialakításá�
ban.

Az előrelépés mellett a to�
vábbiakban el kell érnünk, 
hogy az éves és középtávú ter�
vek kialakításában valamennyi 
szervezeti egység, az egész kol�
lektíva vegyen részt. Ezt a fel�
adatot a gazdasági vezetés 
egyedül nem képes megoldani.

A különböző szintű szak-  
szervezeti szerveknek is alapo�
san fel kell készülniük erre a 
feladatra. Ki kell alakítaniuk 
saját elképzelésüket és véle�
ményüket. Ehhez a gazdasági 
vezetőkkel rendszeresen együtt 
kell működniük, de feltétlenül 
ismerniük kell a dolgozók vé�
leményét, javaslatait és észre�
vételeit is. Ez utóbbiakat sem�
miképpen sem nélkülözhetik, 
amikor a dolgozókat közvetle�
nül érintő tervfejezetek kiala�
kítása folyik. Példa erre a szo�
ciális és munkavédelmi terv 
összeállítása, majd megvitatá�
sa, a bérpolitikai irányelvek 
kialakítása, a bérarányok ja�
vítása, a munka-  és üzemszer�
vezés kérdése.

A tervezésben való részvétel 
nem lehet kampányfeladat. 
Folyamatos, megfontolt és 
tervszerű munkát igényel a 
szakszervezeti szervektől és a 
tisztségviselőktől. Az informá�
ciók összegyűjtésének nagyon 
jó forrása az együttes ülés, a 
taggyűlés, termelési tanácsko�
zás, újítási ankét, bizalmicso-  
port- értekezlet, szocialista bri�
gádvezetők tanácskozása; te�
hát szinte az üzemi demokrá�
cia valamennyi fóruma. A dol�
gozók érdemi részvétele a ter �
vezésben tehát önmagától nem  
alakul ki. Feltétele ennek a 
tagsággal való állandó és szo�
ros kapcsolat, gondolatainak 
és kívánságainak alapos isme�
rete. Ha ez kialakul és élővé 
válik, akkor nincs akadálya 
annak, hogy az együttes ta �
nácskozások az éves tervjavas �
latot már az előző év utolsó 
negyedében megtárgyalják. 
Körültekintőbb tervezéssel 
mérsékelhető az előterv és a 
végleges terv közötti eltérés is, 
s ez jó alapul szolgálhat a köz�
ponti vezetőség részére a posta 
éves tervének megvitatásához. 
Éppen ezért a jövőben ezt a 
módszert szeretnénk alkalmaz�
ni, és ehhez kérjük a posta 
gazdasági vezetőinek segítsé�
göt..

Árról persze nem szabad el- ' 
feledkeznünk, hogy a posta 
egy vállalat. Részben ezért, 
részben az egyes feladatok jel�
lege miatt számos esetben köz�
ponti — postaszintű — döntés�
re van szükség, s ennék vég�
rehajtása egészében, vagy bi�
zonyos mértékig utasítás alap�
ján történik. Mindez nem kü�
szöböli ki a tervezés demok�
ratizmusát, nem akadályozza a 
tervek készítésében való rész�
vételi jog gyakorlását.

A tervekben meghatározott 
feladatok elvégzése minden 
dolgozónak kötelessége, mert 
a demokrácia nem  nélkülözhe �
ti a fegyelm et. Ezért a szak-  
szervezeti tisztségviselők is fe�
lelősséggel tartoznak, mert 
akik felhatalmazást kaptak a 
dolgozók képviseletére, azok�
nak tudniuk kell, hogy rájuk 
is vonatkozik az állami fegye�
lem.

Az 1979. évi tervezéssel egy 
időben alakította ki a posta 
vezetése a hírközlés hosszú tá�
vú koncepcióját, amely az ez�
redfordulóig kívánja megha�
tározni a posta előtt álló fel�
adatokat. Ugyanakkor meg�
kezdődött a VI. ötéves terv 
előkészítése is. 1979- ben és 
Í980- ban tehát nemcsak az V. 
ötéves terv utolsó két évére 
meghatározott feladatok vég�
rehajtásáról van szó, hanem a 
VI. ötéves terv megalapozásá�
ról is. A távlati koncepció és 
a VI. ötéves terv jelentős fel�
adatokat irányoz elő, főleg a 
távbeszélő- szolgálat fejleszté�
sénél. E téren m ár a jelenlegi 
tervidőszakban is terven felül 
45 000- rel kell növelni az állo�
mások számát a lakosság ellá�
tásának javítása végett. Ezzel 
egyidejűleg gyorsítani kel] a 
budapesti távbeszélő- hálózat 
rekonstrukciójának ütemét, és 
az elmaradás behozásával le�
hetővé kell tenni a főközponti 
kapacitásnak az V. ötéves terv�
re előirányzott 120 ezres bőví�
tését.

Nem könnyű a postaforga�
lom helyzete sem, mert az igé�
nyek tovább növekednek. 
Ugyanakkor a technológiája 
nem tudja követni a mennyi�
ségi növekedést, tehát tovább�
ra is számolni kell az intenzi�
tásnak bizonyos fokú nem kí�
vánatos fokozódásával. Az 
1979. évi feladatok ellátása 
még azáltal is nagy felelőssé�
get ró a  forgalmi dolgozókra, 
hogy meg kell akadályozni a 
szolgáltatások minőségének to �
vábbi romlását.

A posta előtt álló feladatok 
mennyiségben és minőségben 
olyanok, amelyeket az eddigi 
munkamódszerekkel megvaló�
sítani nem lehet Vezetőknek 
és beosztottaknak egyaránt 
nemcsak jobban, nemcsak töb�
bet kell dolgozniuk, hanem 
más módon is. Ez alatt azt ért�
jük, hogy a munkaidőalap jobb 
kihasználásának, a fegyelme�
zettebb munkának és a haté�
konyság javításának nélkü�
lözhetetlen eszköze a munka-  
szervezés, továbbá a munká�
hoz szükséges mindenkori elő�
feltételek (anyag, szerszám, 
gépkocsi stb.) biztosítása.

Az eddigi tapasztalatok is 
azt bizonyítják, hogy a postai 
feladatok megvalósításának 
másik fontos eszköze a szocia�
lista munkaverseny-m ozgal- 
m akban rejlő lehetőségek k i �

használása. Ä munkaverseny 
eddigi eredményei elvitatha-  
tatlanok. De ahogy változnak 
a gazdálkodás feltételei, a gaz�
dálkodással, a munkával szem�
ben támasztott követelmények, 
ezzel összefüggésben változnak 
a munkaverseny- mozgalom 
egyes vonásai is. A munka�
verseny- mozgalom a koráb�
biaknál csak akkor tudja ered�
ményesebben segíteni a , fel�
adatok megvalósítását, ha a 
vállalások teljesítéséhez a fel�
tételek biztosítva vannak, és a 
kollektívák munkaverseny-  
vállalásaiban az eddigieknél 
nagyobb szerepet kap a szol�
gáltatások minőségének és kul�
turáltságának javítása, az 
anyaggal és az energiával va�
ló fokozott, de ésszerű takaré�
kosság, különös tekintettel az 
importanyagokra. A munka-  és 
üzemszervezésben a munkahe�
lyi szervezettség javítására, a 
munkagépek, berendezések 
jobb kihasználására, a mun�
kaerő ésszerűbb foglalkoztatá�
sára, a beruházásoknál a minél 
teljesebb szervezettségre, a 
tervezésben és kivitelezésben 
részt vevő postaszervek és kül�
ső vállalatok együttműködésé�
nek javítására kell törekedni. 
Rendkívül lényeges a postás 
dolgozók általános műveltsé�
gének és szakképzettségének 
bővítése, m ert a kulturált 
szolgáltatásnak ez az egyik 
alapja.

A munkaverseny- mozgalom-  
ban több helyen gyakorlattá 
vált az általánosítás, a haté�
konyság és a gazdaságosság 
meddő hangoztatása. A gazda�
sági vezetőknek mindenkor té�
telesen meg kell határozniuk a 
feladatokat, mert nincs szük�
ség formális vállalásokra. Ed�
dig ez egyik nagy gondunk 
volt, és nyomai még ma is fel�
lelhetők. Tartalmi változásra 
feltétlenül szükség van, ebben 
fontos szerepet töltenek be a 
postaszervek, m ert a célok 
meghatározása elsősorban gaz�
dasági feladat.

A postaszintű feladatokat a 
szakvezetőknek le kell bonta�
niuk az üzemekre, hivatalokra, 
az egyes kollektívákra. Nem 
lehet általános célokat kitűzni, 
mert a feladatok hivatalon�
ként, üzemenként változnak.

A munkaverseny- mozgalom-  
ban szerepet kell, hogy kapjon 
az újítómozgalom, a helyi 
adottságoktól függően ez ju s �
son kifejezésre a vállalások �
ban. A  márciusban megtartott 
V. országos postás újítási ta�
nácskozás jóváhagyta a posta 
újítómozgalmának továbbfej�
lesztésére előterjesztett célo�
kat. Szakszervezeti szerveink 
segítsék és ellenőrizzék e fel�
adatok teljesítését. Ügyeljenek 
arra, hogy az újítási javasla�
tok kezelése, véleményezése és 
elbírálása a gazdasági munka 
szerves része legyen, éppúgy, 
ahogy az újítómozgalom a 
munkaverseny- mozgalom szer�
ves része.

A szocialista munkaverseny 
közismert kollektív formája a 
szocialista brigádmozgalom. A 
legöntudatosabb és legtevéke�
nyebb kollektívák a szocialis�
ta munka és munkaerkölcs 
hordozói, erre utal hármas 
jelszavuk is. A brigádmozga�
lom megköveteli a gondos és 
pontos m unkát, nem tűrheti

el a fegyelmezetlenséget és ha�
nyagságot.

A postán csaknem 3000 bri�
gád versenyez a „Szocialista’* 
cím elnyeréséért vagy megtar�
tásáért, mintegy 30 ezer bri�
gádtaggal. A munkaverseny�
ben részt vevők döntő többsé�
ge így a szocialista brigádmoz�
galomban versenyez. Vállalá�
saikkal igyekeznek alkalmaz�
kodni a postával szemben tá�
masztott követelményekhez, a 
sajátos postai feladatok telje�
sítésére törekednek. Emellett 
kezdeményezően vesznek részt 
egyéb munkamozgalmakban is. 
A nagy hagyományokkal ren�
delkező és országosan elterjedt 
újítómozgalom mellett újabbak 
váltak népszerűvé, mint a 
„Dolgozz hibátlanul”, vagy a 
minőségért érzett személyes 
felelősség növelésére irányuló 
kezdeményezések, például a 
„Munkához add a neved”, fel�
hívás.

A jól megszervezett munka, 
a hatékonyság, az emberről 
való gondoskodás, a rend és a 
fegyelem a jó munkahelyi lég�
kör egvik legfontosabb feltéte�
le. A brigádok is általában 
ennek a fogyatékosságát bírál�
ják a legtöbb fórumon. Leg�
többször kialakult véleményük 
és elképzelésük is van arról, 
hogyan lehetne a hibákat meg�
szüntetni. Ehhez persze az is 
szükséges, hogy a munkahelyi 
vezetők igényeljék az ilyen 
irányú javaslatokat és a mun�
ka megszervezésénél figyelem�
be is vegyék azokat.

A brigádok többségének 
munkájában érződik, hogy ők 
eleget akarnak tenni felada�
tuknak, legtöbbször vétlenek a 
formális vállalások megtételé�
ben. De a szocialista munka�
versenynél és a brigádmozga�
lomnál is fel kell oldani azt az 
ellentmondást, amely itt - ott — 
egyes postaszerveknél kevésbé, 
máshol gyakrabban — abban 
mutatkozik meg, hogy bár igen 
széles körű a munkaverseny- , 
illetve a brigádmozgalom, 
ugyanakkor jelentős gondot 
ókoz a munkafegyelem gyen�
gesége, a munkaszervezés hiá�
nya, a minőségi mutatók rom�
lása, a szolgáltatások kultu�
ráltságának számos fogyaté�
kossága.

A postás dolgozók akaratere�
jét és igényességét, a moz�
galom életképességét bizonyít�
ja, hogy a szocialista brigádok 
elismerésre méltó eredménye�
ket értek el a művelődésben, 
a tanulásban, a tudatformálás�
ban, a szocialista életmód ala�
kításában is. Éppen ezért az 
eddig elért eredmények és a 
mozgalom lehetőségei figyel�
meztetnek a kedvezőtlen je�
lenségekre. a felajánlások és 
az értékelés hibáira. A hármas 
jelszó „tanulni” összetevőjének 
tartalma a gyakorlatban kiter�
jedtebbé. gazdagabbá vált, s
— a szervezett tanuláson kívül
— a kultúra elsajátításának, 
az önművelésnek számos lehe�
tőségét foglalja magában. En�
nek következtében viszont va�
lóságos veszély a formalizmus, 
a sablonosság, a látszattevé�
kenység.

Ellentmondásoktól terhes az 
értékelés rendszere és gyakor�
lata. A teljesítmények értéke�
lésénél, a minősítésnél, a ju -

(Folytatás a 2. oldalon)

Lapunk ezúttal szokásos terjedelm én felül 

négyoldalas melléklettel jelenik meg.

E fakszimile kiadvánnyal — az egyes oldalak 
alján  rövid m agyarázatot fűzve 
m ondanivalójához — eredeti nagyságban 

és eredeti szedéssel kívánjuk bem utatni 

olvasóinknak, milyen volt szakszervezeti 

sajtónk korai őse, az első magyar 
munkásállam  ideién

■nd»pe»t, i>i«. »Willi« i t  UUá<s p ro le tá r ja i  /  «. éídory i». « w . m:

A POSTÁS
AZ ORSZÁGOS p o s t á s  s z a k s z e r v e z e t  h i v a t a l o s  l a p j a

fejléc a la tt m egjelent újság.

A lap különböző számaiból összeválogatott 

érdekes szemelvények közreadásával
— ha töredékesen is, az egyes cikkeket 
olykor befejezetlenül hagyva
— a  Tanácsköztársaság 60. évfordulójára 

emlékezünk vissza.

A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA



Nemzetközi kapcsolataink
Látogatóban a CGT-hez tartozó 

Francia Postások Szakszervezeténél
Nemzetközi delegációcse-  

re - tervünknek megfelelően 
június 11. és 16. között 3 
fős küldöttségünk Besenyei 
Miklós főtitkár vezetésével 
Franciaországba látogatott. 
A CGT- hez tartozó _ Postai 
es TávKözlési Dolgozók 
Szakszervezete meghívásá�
nak  eleget téve ism erked�
tünk  a  szervezet m unkájá�
val, eredményeivel. ' Véle�
m ényt cseréltünk a nem zet�
közi szakszervezeti mozga�
lom kérdéseiről, nemzetközi 
szövetségünk feladatairól. A 
látogatás kiemelkedő jelen�
tőségű volt a  két szervezet 
16 évre visszatekintő kap�
csolatában. Szakszerveze�
tü n k  fő titkára első ízben 
utazott küldöttség vezetője�
ként Franciaországba.

A vendéglátók nagyon ta r�
talm as m unkaprogram ot ké�
szítettek látogatásunkra. A 
CGT székházában két alka �
lommal fo ly ta ttunk késő es�
tig tartó beszélgetést a  pos�
tás szakszervezet apparátu �
sának tagjaival. A m unka�
helyükön kerestük fel a  pá�
rizsi, a versailles - i, az or-  
léans - i te rü leti szervezetek 
tisztségviselőit. Já rtu n k  a 
párizsi Bonne Nouvelle te �
lefonközpontban, az  or -  
léans - i levélirányító h iva�
talban, a  m integy 2800 főt 
foglalkoztató csekkleszámoló 
hivatalban.

Látogatásunkat mindenhol 
nagy érdeklődéssel fogadták. 
K ollégáink a küldöttség je �
lenlétét fel k íván ták  hasz�
nálni a rra  is, hogy minél 
több szakszervezeti tisztség -  
viselő, ak tíva részére v ita �
fórum ot rendezzenek. A 
meglátogatott m unkahelye�
ken rögtönzött aktívaérte �
kezleteket szerveztek. A be�
szélgetések önkéntelenül á t�
terelődtek hazánk gazdasá�
gi, politikai kérdéseire, a 
m agyar postások életkörül�
ményeire, szakszervezetünk 
érdekvédelmi tevékenységé�
re. Kényesnek m inősített té �
m ák egész sorát vetették  fel 
a  m unkahelyek zömmel fia�
ta l szakszervezeti aktívái. 
Egyikük sem ak a rta  elm u�
lasztani azt a  kedvező al�
kalm at, hogy kérdéseire, 
•kételyeire eredeti forrásból 
kaojon feleletet.

* Érdeklődésük közép�
pontjában a dem okrácia, az 
em beri szabadságjogok, a  
szabad vélem énynyilvánítás 
kérdései; a párt, az állam, a 
szakszervezetek együttm űkö�
désének m ódja; a szakszer�
vezetek jog -  és hatásköre; a 
nők egyenjogúságának érvé�
nyesülése, a  fiatalok pers�
pektívái szerepeltek. Az ér�
tekezletek résztvevőinek ak�
tivitását, érdeklődését to�
vább fokozta az, hogy Bese-  
nyei Miklós fő titkár őszin�
tén, türelm esen és nagyon 
meggyőzően válaszolt a kér�
désekre. A párbeszédek, a 
felvetett kérdések a rra  u ta l�
nak, hogy a szocialista or�
szágokról, hazánkról, élet -  
körülm ényeinkről, szak -  
szervezeteink tevékenységé�
ről kevés és egyoldalú isme �
rettel rendelkeznek. Az az 
általános tapasztalatunk, 
hogy a franciák  — köztük a 
postások — nagyon érdek �
lődnek a világ eseményei 
iránt. M inden jelentős vagy 
kevésbé jelentős dologban 
azonnal állást foglalnak. 
Á lláspontjuk kialakítását 
azonbari nehezíti a polgári 
szem léletű töm egtájékozta�
tás.

A  francia postának m int�
egy 450 ezer alkalm azottja 
van. A postai szolgáltatások 
színvonala az elm últ évek�
ben nagym értékben vissza�
esett. Gyakorivá vált a  kül�
dem ények elveszése, sokat 
késik a  levelek, hírlapok 
kézbesítése, m egrom lott a 
bizalom a posta és az ügyfe�
lek  között. A jövedelmezőbb 
ágazatokat m agántársaságok 
sa já títják  ki. A szolgáltatá�
sok jav ítására az alkalm a�
zottakat nem  ösztönzik.

A  postai és távközlési 
dolgozók körében a CGT- 
nek van a legnagyobb befo �
lyása, tekintélye. Megelőzve 
a CFDT- t és az OF- t, tag�
létszám uk 92 ezer. A rokon-  
szakszervezeteket is szám ít�
va csaknem 120 ezer postás 
tám ogatja tevékenységüket.

Az 1968. évi sztrájkharcok 
eredm ényeként a m unkahe�
lyi szervezetek működési 
feltételei lényegesen javul�
tak. A hivatalokban, üze�
mekben irodákat és térítés -  
m entes | telefonhasználatot 
biztosítottak részükre. A ja �
vulás ellenére körülményeik 
még mindig nagyon kedve�
zőtlenek. Irodáik többnyire 
az alagsorban vannak, k i�
csik, zsúfoltak, bútorzatuk 
rendkívül korszerűtlen. Egy�
a rá n t szolgálnak tárgyaié. 3 -  
remnek, ügyfélfogadásnak, 
nyomdának, ira ttá rn ak  és 
irodának. A függetlenített 
tisztségviselők fizetését 1968 
óta a posta adja. Bérük m in�
denkor a függetlenítés elő t�
ti postai beosztástól függ, 
együtt és arányosan nő a 
postás dolgozókéval.

Kemény küzdelm et foly�
ta tnak  a  dolgozók aktivizá�
lásáért. tám ogatásuk meg�
nyeréséért. Sok energiát köt 
le a különböző irányzatú 
szakszervezetek közös állás�
pontra ju ttatása. Mindig a 
CGT a kezdeményező, a 
CFDT és az FO tagsága 
több alkalom m al csatlakozik 
akciójukhoz. Ilyen esetekben 
a CFDT és az FO vezetősége 
követni kényszerül tagságát. 
A CGT tisztségviselői, ak tí�
vái nagy lelkesedéssel, e lh i�
vatottsággal — számolva a 
hátrányos megkülönbözte�
tésekkel is — végzik m un�
kájukat, szervezik, mozgósít�
ják  a postás dolgozókat. 
M unkam ódszerük a fe lvilá �
gosítás, az érvelés, a m eg �
győzés. M inden szinten, 
m inden m unkahelyen, m in�
den form ában és eszközzel 
szítják  a harcot a  m unka -  
nélküliség, az infláció ellen, 
a  vásárlóerő megőrzéséért, a 
m unkakörülm ények, a  szol�
gáltatások javításáért.

A válság, az infláció egy�
re nagyobb m értékben nő. 
Évente 10—12 százalékos 
drágulással kell számolni. 
Ez érzékenyen érin t még egy 
olyan gazdag országot is, 
m int Franciaország, ahol az 
életszínvonal a miénknél jó �
val magasabb. A nagy nem �
zetközi monopóliumok gát�
lástalanul törekednek profit�
ju k  növelésére. E célt szol�
gálja az ipar újraszervezése 
a  jövedelmező közszolgálta�
tások magánkézbe vétele, a 
kis és közepes üzemek tö�
meges bezárása. A  válság 
te rh e it egyoldalúan a m un�
kások, a  parasztok, a  k ister�
melők és a kiskereskedők 
viselik. A korm ány nem  ké�
pes, vagy nem  akarja  a  fo�
lyam atot megakadályozni. 
Elfogadja, szentesíti a mo�
nopólium ok profitéhes tö�
rekvéseit.

A  francia szakszervezeti 
mozgalom megosztottsága a 
gazdasági, a  társadalm i 
helyzetnek és különösképpen 
a  válság okainak m egítélé�
sében nyilvánul meg erő�
teljesen. A CGT szerint a 
válság szükségszerű, de nem 
általános világválság, h a �
nem  a kapitalizm us válsága. 
Á lláspontjuk szerin t — m e�
lyet nyíltan és következete�
sen h irdetnek — egyetlen 
lehetséges megoldás a  tá r �
sadalom  megváltoztatása. 
Ennek tudatában mozgósít�
ják, szólítják harcba a m un�
kástöm egeket napi és táv�
la ti érdekeik védelmére. 
Küzdelmüket, törekvéseiket 
gátolja az FO, olykor a 
CFDT és a  FEN megalkuvó 
m agatartása. E három  szak -  
szervezet a társadalm i vál�
tozást nem ta rtja  szükséges�
nek. Hajlam osak engedm é�
nyekre, a válság terheinek 
átvállalására, követeléseik 
mérséklésére. A korm ány és 
a munkaadók m inden esz�
közt felhasználnak a szak -  
szervezetek megosztására, a 
különböző irányzatok közötti 
nézeteltérések fenntartására, 
kiélezésére. Félrevezetik, 
megfélem lítik a m unkavál�
lalók tömegeit, elszigetelik, 
gyengítik a CGT- t.

A delegáció franciaországi 
látogatása sok hasznos ta �
pasztalatot eredményezett, 
őszintén, nyíltan tárgyal�
tunk  a  bennünket kölcsönö�
sen érdeklő kérdésekről. A 
megbeszéléseket társszerve�
zetünk is hasznosnak ítélte.

Krakk József

Támogatjuk a posta munkáját
(Folytatás az 1. oldalról)

talm ak és kitüntetések odaíté�
lésénél továbbra is elsősorban 
a gazdasági eredmény a döntő. 
A művelődési és a  társadalm i 
tevékenység viszont jelentősé�
génél kisebb figyelemre és el�
ismerésre számíthat.

A szakszervezeti szervek 
egyik fontos feladata, hogy a  
gazdasági vezetőt segítsék a 
célok pontos m eghatározásá�
ban. Mozgósítsák a  dolgozókat 
és a szocialista brigádokat a 
legfontosabb feladatok megol�
dására, kísérjék figyelemmel a 
vállalásokat és segítsék azok 
megvalósítását. Ellenőrizzék a 
vállalások teljesítéséhez szük�
séges feltételek megterem tését, 
jelezzék a  hiányosságokat, se�
gítsék elő a  form alitások meg�
szüntetését. A gazdasági veze�
tővel együtt tegyenek többet 
azért, hogy a szocialista brigá�
dok művelődési és életm ódot 
formáló tevékenysége az élet 
által felvetett, valós feladatúk 
m egoldására irányuljon, tény�
leges eredm ényeket hozzon, e l�
ism erésben részesüljön és pél�
daként szolgáljon a  postás 
dolgozók előtt.

A  munkaverseny-mozgalom  
szerves része a propaganda és 
az agitáció. A meggyőzésnek 
számos form ája és lehetősége 
van. A tájékoztatás, a  felada�
tok rendszeres ism ertetése 
(hangsúlyozva azok jelentősé�
gét, fontosságát), a  verseny 
eredm ényeinek változatos for�
m ában való közzététele, a  pél�
dam utatás stb.

Az igazgatóságok híradói fo�
lyam atosan beszámolnak a 
m unkaversenyről, a  szocialista 
brigádok m unkájáról, de a 
m unkahelyeken általában m ár 
nem  kielégítő a m unkaverseny 
eredm ényeinek nyilvánossága.

A  term elést segítő tevékeny �
séghez tartozik a postás dolgo�
zók anyagi és erkölcsi megbe�
csülése, a  postás dolgozók élet-
és m unkakörülm ényeinek fo�
kozatos javítása.

A posta elő tt álló feladatok 
évről évre nagyobbak, a  szol�
gáltatásokkal szemben tám asz�
to tt követelm ények m ennyi�
ségben és minőségben növe�
kednek. Éppen ezért átgondolt, 
a  postai feladatokat segítő bér�
politika kialakítása felelősség-  
teljes és nem  könnyű feladat. 
Közismert, hogy a  postai á t�
lagbérek és jövedelmek — fő�
leg a dolgozók több m int 50 
százalékát foglalkoztató for�
galom területén  — nem  érik 
el a  k íván t szintet.

A gondok m ellett azért azt 
is meg kell állapítani, hogy a 
műszakpótlék bevezetése (nem 
fizikai forgalmi m unkakörök�
ben is), továbbá az alsó bér�
határok elérése valamennyi 
dolgozónál m ár számottevő 
előrelépést jelentett. 1978- ban 
az átlagbérek 9,4 százalékkal, 
a  jövedelm ek 9 százalékkal 
növekedtek. Igaz ugyan, hogy 
ezen belül a hálózatépítés és 
fenntartás területén az amúgy 
is m agasabb átlagbérek és jö�
vedelmek növekedése 14, il�
letve 15 százalékot te tt ki. Eh�
hez a differenciáláshoz egyet�
értésünket adtuk, és tudjuk 
hogy a  postás dolgozók többsé�
ge ism ételten háttérbe szorult. 
Ugyanis a  központi bérpoliti�
kai intézkedéseken felül, csak 
nagyon csekély összeg m aradt 
differenciálásra.

A vezetékes távközlésnél ta �
pasztalható nehézségek foko�

zatos megoldása m a — és a
jövőben is — a posta egyik 
legfontosabb feladata. Term é�
szetes, hogy ehhez megkülön�
böztetett anyagi elismerés 
szükséges. De csak a bér és jö�
vedelem kiem elt fejlesztése 
nem o ld ja meg a  gondokat, 
nem pótolja a m unkaszerve�
zést, nem  jav ítja  a  m unkafe�
gyelmet.

A  szakszervezetek termelést 
segítő tevékenységének erősí�
tése, a határozottabb érdekvé �
delem a szakszervezeti m un �
kában is javulást, nagyobb kö �
vetkezetességet tesz szükséges�
sé. A bizalm iak feladat-  és 
jogkörének kiszélesedése, az 
üzemi dem okrácia fejlesztése 
olyan lehetőségek, amelyek 
másrészről m egkövetelik a 
munkamódszerek változtatá�
sát, a látszattevékenység k i�
küszöbölését, a  hozzáértés nö�
velését és a  tömegpolitikai 
m unka erősítését.

Tanos Lásalóné

E gri L ajos
1 9 3 2 - 1 9 7 9

Negyvenhét éves korában ragadta el a kö�
nyörtelen halál Egri Lajos elvtársat, a Debre�
ceni Postaigazgatóság tervgazdálkodási osztá�
lya anyaggazdálkodási csoportvezetőjét.

1951- ben távírdam unkásként kezdte postai 
szolgálatát, 1954- től a  készülékraktár vezeté�
sével bízták meg. 1958- tól anyaggazdálkodási 
előadókéit, 1978 februártól — haláláig — 
csoportvezetőként.

M unkába lépése óta tag ja a  Postások Szak�
szervezetének. Előbb társadalm i aktivistaként, 
majd 1967- 101 a postaigazgatóság szakszerve�

zeti bizottságában vezetőségi tagként végzett társadalm i m un�
kát. 1975- től tag ja  a  Debreceni Postaigazgatóság Szakszervezeti 
Tanácsának, valam int a tanács szakszervezeti bizottságának, 
továbbá vezetője a m unkavédelm i és m unkásellátási bizott�
ságnak.

Szakm ai és társadalm i m unkájának elismeréseként több�
ször részesült kitüntetésben. M unkatársai és ismerősei em ber�
ségéért, közvetlenségéért, tenniakarásáért szerették, szívükbe 
zárták.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Sikeres volt az 1978—79. évi 
tisztségviselő-oktatás

A szakszervezeti mozgalom 
a maga elé tűzö tt célokat csak 
úgy tud ja  megoldani, ha tiszt�
ségviselőinek, aktíváinak ten �
ni akarása megfelelő felké�
szültséggel párosul. Éppen 
ezért évről évre értékelni kell 
egy- egy oktatási ciklus ered�
ményeit, fogyatékosságait, és 
ezzel együtt m eg kell határoz�
ni a  következő év teendőit.

Az 1978/79- es oktatási év 
egyik fő feladata az együttes 
tanácskozásokra m egválasztott 
bizalm iak képzése volt. Igaz, 
hogy ez a  m unka m ár 1977-  
ben elkezdődött, de a  teljes 
körű felkészítéshez több éves 
erőfeszítés szükséges.

Vajon a  tanfolyamok milyen 
tapasztalatokkal zárultak?

A központi vezetőség tanfo�
lyamai

Négy tanfolyam ot rendezett 
szakszervezetünk, s m indegyi�
ken a központi vezetőség veze�
tő  tisztségviselői, m unkatársai 
ad tak  tájékoztatást a  mozga�
lom időszerű kérdéseiről. K i�
derült, hogy a bizalm iak az 
esetleges és hiányos tájékozta�
tás m ia tt sok kérdésről nem  
vagy csak keveset tudnak. 
Nyilván azért van ez így, m ert 
ez iszt - k  és az alapszervi inst�
ruktorok nem  rendszeres és 
nem  kellő m értékű tájékozta�
tá s t adnak. Viszont az is hoz�
zá tartozik az igazsághoz, hogy 
a  tisztségviselők egy része nem 
forgatja és nem  tanulm ányoz�
za eleget a  szakszervezeti h a �
tározatokat, a  bizalm iak kézi�
könyvét és az érdekvédelem �
hez elengedhetetlenül szüksé�
ges szak irodalm at

Az előadások utáni konzul�
tációk, v iták  segítették tisztáz�
ni a jog -  és hatáskör alkalm a�
zásával kapcsolatos kérdése�
ket. Mindegyik tanfolyamon 
elhangzott a  kérdés: a  bizal�
m iakkal partner gazdasági ve�
zetőkkel is m eg kellene is�
m ertetni a  szakszervezeti jogo�
k a t és feladatokat, a mozga�
lom rendeltetését. így nyilván 
sok bosszúságot, félreértést el

lehetne kerülni. Még olyan ja �
vaslat is elhangzott, hogy ta �
lán  az lenne a  legjobb, ha a 
bizalm iakat, a  csoportvezető�
ket és a  term elésirányítókat 
együtt oktatnánk.

A  különböző reszortfelelősök 
képzésénél kísérletképpen be�
vezettük a  levelező oktatást. 
Egy esztendő tapasztalatai 
a lap ján  m egállapíthatjuk, 
hogy ez a  form a sok előnnyel 
já rt. A hallgatók havonta csak 
egy- egy alkalom m al és kevés 
m unkaidő - kieséssel já rha ttak  
az előadásokra. A tananyag 
elsajátítására, illetve a  szak -  
irodalom  elolvasására több idő 
ju to tt, m in t a  folyamatos, rö -  
ívidebb időtartam ú képzésnél.

Végeredményben a két nap�
pali és a  ké t levelező tanfolya�
m on 350 tisztségviselőt, illetve 
»ultiv á t oktattunk.

Az igazgatósági szakszervezeti 
tanácsok és az elnökséghez 
tartozó alapszervek tanfolya�
m ai _______ \ ~ \ ____i ' .

H l O »  l U I H M t  »
Az iszt - k  és az elnökséghez 

tartozó alapszervek sa já t tiszt�
ségviselőik képzéséhez a  Szak -  
szervezetek Budapesti T aná�
csának és a  szakszervezetek 
megyei tanácsainak segítségét 
is igénybe vették. A Szakszer�
vezetek Budapesti Tanácsának 
oktatási központjaiban 242 fő 
alap - , illetve továbbképzését 
oldottuk meg. A szakszerveze�
tek megyei tanácsainak okta�
tási intézm ényeiben 264 tiszt�
ségviselőt képeztünk.

Az igazgatósági szakszerve�
zeti tanácsok és az elnökség�
hez tartozó alapszervek véle�
m énye szerint az oktatás m eg�
felelő színvonalú. Beiskolázási 
te rvüket ennek ellenére sem 
tud ták  m indig teljesíteni, m ert 
a 3—4 hetes vagy ennél hosz-  
szabb időtartam ú tanfolya�
m okra — különösen a csalá�
dosok — nem  szívesen m ennek 
el. Az szm t- k  több helyen a l�
kalm azták a levelező rend�
éiért. A soproni, a miskolci és 
a  pécsi iszt. értékelése szerint 
az eredményes képzéshez ez a 
form a ad ja  a  m egoldást A jö �

vőben is ezt v árják  az ok ta�
tási központoktól.

Az alapszervezetek a  bizal�
m iak alapképzésébe 882, to�
vábbképzésébe 2535 tisztség -  
viselőt vontak be. Az oktatás 
rendszerességét az iszt - k  több 
helyen ellenőrizték. A  propa�
gandisták nagyobb része szín�
vonalasan ad ta  elő a  tananya�
got.

Kiemelkedő m unkát végzett 
a  Debreceni Postaigazgatóság 
és a Pécsi Postaigazgatóság 
Szakszervezeti Tanácsa, javuló 
teljesítm ényt m uta t a  Buda�
pest vidéki Postaigazgatóság, 
valam int a  Rádió -  és Televí-  
zi óműszaki Igazgatóság SZT-  
tje. A debreceniek évek óta b i�
zalmivetélkedőkkel segítik és 
teszik eredményesebbé az ok�
tatást. Követendő példaként 
aján ljuk  a  többi iszt- nek is.

Bizalmiak, szociális tabrigád -
vezetők oktatása

1487. szocialistabrigád - vezető
. IW C lcg  to �

vábbképzésben. Mivel csaknem 
2500 szocialista brigád van, 
ezért az eredményekkel nem  
lehetünk túlságosan elégedet�
tek. Egyik - másik szakszerve�
zeti szervnél részben vagy tel�
jesen elm arad t az oktatás. Az 
1979—80- as oktatási esztendő�
ben a  szervezéshez több segít�
séget kell adni az iszt- knek, és 
az alapszervezeti szb - knek, 
hogy a szocialistabrigád - veze -  
tök képzése még eredm énye�
sebb lehessen.

A Postások Szakszervezeté�
nek Elnöksége a tisztségvise�
lői ok tatást alapjában jónak 
értékelte. Köszönetét m ondott 
a megyei szakszervezeti tan á�
csok és a Szakszervezetek Bu�
dapesti Tanácsa oktatási köz�
pontjainak, hogy segítették a  
postás szakszervezeti tisztség -  
viselők képzését.

Az új oktatási év fő feladata 
— a reszortkéDzésen kívül — 
a  tisztségviselőknek a választá�
sokra való felkészítése. Ehhez 
kérjük  és várjuk  a  szakszer�
vezeti szervek segítségét

Egyeki Zsolt

Bizalmivetélkedő Debrecenben
Ä szakszervezeti m unka 

eredményessége és hatékony�
sága elsősorban a tisztségvise�
lők politikai felkészülésétől 
függ. A szakszervezeti tiszt�
ségviselők közül m indenekelőtt 
a bizalm iak nevelésének van 
óriási jelentősége, hiszen ők 
vannak legközvetlenebb k ap �
csolatban a postahivatalok, 
üzemek dolgozóival és ez n a �
gyobb lehetőséget n yú jt a  n e �
velőmunkához is.

Igazgatósági szakszervezeti 
tanácsunk sajátos módot v á �
lasztott az oktatáson felül a b i�
zalmiak továbbképzésére. Ve�
télkedőt hirdetett, hogy játéko�
sabb, szórakoztatóbb légkörben 
ad janak szám ot a szakszerve�
zeti bizalm iak a tevékenységi 
körükbe tartozó m unkáról, fel. 
adatokról.

A bizalm iak oktatásának be�
fejezését követően, április vé�
gén, m ájus elején alapszervi 

i szinten zajlottak le  a  vetélke�

dők. Ebbe a három  megye 356 
bizalm ijának 80 százaléka kap�
csolódott be. Az alapszervi ve�
télkedők legjobbjai m ájus de�
rekán a három  megyeszékhe�
lyen m érték össze tudásukat. 
Egy jó hónappal később az 
igazgatóságon rendezett te rü �
leti vetélkedőre a megyék leg�
jobb 22 bizalm ija ju to tt be.

A zsűriben helyet foglalt 
Z surovits Sándorné szm t- tit -  
kár, Szabó Zoltán  a  megyei 
pártbizottság képviseletében, 
dr. Levencsik József gazdasági 
igazgatóhelyettes, Sustyák  
László a postaigazgatóság párt -  
bizottságának képviseletében 
és Nagy Jenő  az iszt képvise�
letében. A zsűri élnökének 
megnyitó szavai után Szitás 
Péter játékvezetésével kezde�
tét vette  a négyfordulós vetél�
kedő. Az első fordulóban a 
résztvevők az 1848—49- es sza�
badságharccal. az 1919- es T a�
nácsköztársasággal, az 1945- ös

felszabadulással kapcsolatos 
totót tö ltötték ki. A m ásodik 
förduló keresztrejtvény volt, 
melyben a bizalm i m unkájával 
kapcsolatos idézetet kellett 
megfejteni. Ezzel párhuzam o�
san halad t a III. és IV. forduló. 
Az előbbiben a bizalm iak idő�
szerű kül -  és belpolitikai k é r�
désekre adtak  választ, az utób�
bi a bizalm im unkával kapcso�
latos kérdésekből állt. Különö�
sen e tém akörnél adtak  jó fel-  
készültségről tanúbizonyságot 
a bizalm iak.

A színvonalra jellemző, hogy 
az 1—3. és a  6—9. helyen holt�
verseny alakult ki, így a végső 
helyezést újabb, a bizalm im un�
kával kapcsolatos kérdésre 
adott válassza] kellett eldön�
teni. Eszerint a végeredm ény; 
1. Katona József (Postaigazga�
tóság), 2. Sándor Györgyné 
(Szolnok 1). 3. Kiss Géza (Pos�
taigazgatóság), 4. Bánszky Jú �
lia (Nagycserkesz), 5. Paízs La �
jos (Távközlési Üzem, Nyíregy�
háza), 6. Maksai Józsefné

(Nyíregyháza 2), 7. Ravasz Jó �
zsef (Postaigazgatóság), 8. Len �
gyel Pál (Távközlési Üzem, 
Debrecen), 9. Takács Andrásné 
(Debrecen 1), 10. Szabari János 
(Jászapáti).

Az első három  helyezett k ü l�
földi utazáson vesz részt, a 4— 
6. helyezett tárgyjutalom ban, 
míg a 7—10. helyezett könyv -  
jutalom ban részesült.

A bizalm ioktatáson felül a 
vetélkedősorozatra való felké�
szülés is hozzájárul ahhoz, 
hogy a bizalm iak jobban tu d �
janak élni megnövekedett 
jog -  és hatáskörükkel. A kö�
zönség is egy jó és szúivonalas 
vetélkedőnek lehete ti tanúja, 
em ellett részt vett a totóban és 
a keresztrejtvény m egfejtésé�
ben s a legjobbak ugyancsak 
könyvjutalm at kaptak. A ve�
télkedő sikerében osztoztak 
azok is — a m ár em lítetteken 
kívül —. akik részt vettek az 
előkészítésben, a kérdések ösz-  
szeállításában és a lebonyolí�
tásban.

Kozempel Zsuzsa
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A vállalati üdültetés feltételeinek megteremtése
A vállalati üdültetésben 

fontos törekvés volt az el�
m últ években az üdülők szín�
vonalának emelése. A maga�
sabb színvonal, a  korszerűség 
a jövőben még inkább köve�
telmény lesz, m ind a  megle�
vő üdülőknél, mind az új be�
ruházásoknál. Az eddigieknél 
jobban kell törekedni a 
komplex szolgáltatásokra, így 
például a  sportolásra, vala�
m int a szélesebb körű m űve�
lődéshez szükséges feltételek 
kialakítására. Természetesen 
mások az igények a felnőtt- , 
családos, gyermek -  és gyógy�
üdülőkben. A meglevő, m ajd 
a  későbbiek folyam án épí�
tendő üdülőkben ezeket a  té�
nyezőket nem  lehet figyelmen 
kívül hagyni.

Vállalati felnőttüdülőink 
(Balatonfenyves, Balatonalm á�
di, Hajdúszoboszló) és a har -  
kányfürdői bérlem ény egym ás�
tól nagyon eltérő adottságúak, 
s ez kifejezésre ju t a  térítési 
díjakban is.

A beutaltak  a  komfortos, I. 
osztályú üdülői ellátást igény�
lik nagyobb számban, jelen�
leg azonban csak a  balaton -  
fenyvesi üdülő felel meg az 
ilyen igényeknek. A üdültetés 
tartalm ában, minőségében é r�
tünk el ném i fejlődést, ezzel 
azonban korántsem  lehetünk 
elégedettek. Számszerű fe j�
lesztést viszont vállalati üdü�
lőinkben nem tudtunk elérni. 
Ezzel szemben előtérbe he�
lyeztük a családos üdülési igé�
nyek kielégítését.

A vállalati üdülőkben az 
elm últ évben m integy 2200 
postás dolgozó pihenhetett, 
vehette igénybe a  kedvezmé�
nyes szakszervezeti üdülte�
tést. Gyermeküdülőinkben 
(Balatonszabadi, Z irc - Tündér -  
rnajor) 700 gyermek élvez�
hette  az üdülés örömeit. A 
növekvő igények kielégítésére 
az elm últ évtől kezdődően 
Vasváron a postaforgalmi 
szakközépiskola kollégiumá�
ban 200 gyermek, 1979- től pe�
dig Fonyódon is a  gimnázium

kollégiumában 260 gyermek 
üdültetését biztosítjuk.

A vállalati üdültetés fenn�
ta rtásá ra  és fejlesztésére a 
posta jelentős anyagi támoga�
tást nyújt. Az elm últ évben ez 
az összeg 74 millió forintot te tt 
ki. Az üdültetés fejlesztésének 
üteme azonban — különösen 
a családosoké — nem  tud lé�
pést ta rtan i a növekvő igé�
nyekkel. Mivel a  családos üdü�
lők férőhelyeinek bővítésére a  
jelen ötéves tervben nem  sok 
lehetőség van, az ellátás és a 
kulturáltság színvonalában kí�
vánunk előbbre lépni.

Balatonalm ádin és Balaton -  
fenyvesen, a  központi fenn�
tartású  két felnőtt- , illetőleg 
családos üdülőben az ellátás 
jó, a beu ta lt dolgozók elége�
dettek. A vendégek kétféle 
főétel közül választhatnak.

A szórakozás és kikapcsoló�
dás egyik fontos eszköze a te �
levízió, most m ár m indkét 
üdülőben színes televíziós ké�
szülékek állnak  a beutaltak 
rendelkezésére, de van könyv�
tá r  és vannak különböző já �
tékszerek is. M inden csoport 
részére zenés, táncos összejö�
vetelt is rendeznek. Az üdülő�
ben sportolási lehetőség is 
bőven akad: lehet tollaslab�
dázni, asztaliteniszezni, csó�
nakázni, sőt Balatonalm á�
din még vitorlázni is. Az üdü�
lőkben büfé működik, s o tt 
üdítő, édesség és több m in�
den kapható.

Az apróbb felszerelési tá r �
gyak sem „hiánycikkek” többé 
az üdülőkben. Van kellő 
mennyiségű törülköző, vállfa 
stb. A balatonfenyvesi üdülő�
ben a gyermekek részére pót�
ágyként kem pingágyakat hasz�
náltak, am elyek azonban nem 
nyújtottak kényelmes pihe�
nést. K érésünkre helyettük 
fotelágyakat állíto ttak  be. 
Ezek nappal ülőhelyként hasz�
nálhatók, éjszaka pedig Nyu�
godtan aludhatnak ra jtu k  a 
nagyobb gyermekek is.

Az üdülőben a  helyiségek 
frissen festve, tisztán és fel�
ú jítva várták  az idén a pihen�
ni vágyókat. Ham arosan meg. 
kezdik Balatanfenyvesen az 
üdülőhöz csatlakozó új kony�
ha és étterem  építését is, ezzel 
lényegesen ku ltu rá ltabbá és 
kényelmesebbé válik  az ét�
keztetés is. A korszerű büfé�
hez hangulatos fogyasztótér 
fog kapcsolódni.

A balatonalm ádi üdülőben 
az idén a  szobákat is csinosí�
to tták : kicserélték a régi, ko�
po tt szekrényeket, új térítők, 
vázák kerültek az asztalokra. 
A folyosókon hűtőszekrénye�
ket helyeztek el, de az é tte �
rem ben is szemmel látható a 
változás: új függönyök, szí�
nes abroszok teszik kellem es�
sé a környezetet.

A balatonszabadi és a  zirc -  
tündérm ajori gyermeküdülő�
ben hosszú évek során sok�
sok postás szülő gyermeke 
töltött felejthetetlen napokat.

A napi ötszöri étkezés m ellett 
a gyermekek szórakozására és 
sportolására is gondot fordí�
tunk. A -  gyerm eküdülőkben is 
színes televízió működik, és 
sok sporteszköz is rendelke�
zésre áll. Szakképzett nevelők 
felügyelete a la tt üdülnek, pi�
hennek a gyermekek. A zirci 
gyermeküdülő a fővárostól 
eléggé körülményesen, több 
átszállással közelíthető meg, 
ezért ez évtől kezdődően meg�
szerveztük a gyerm ekek autó�
buszon történő szállítását. Így 
sokkal kényelmesebb az u ta�
zás és rövidebb időt is vesz 
igénybe.

Az idő és az erős igénybe�
vétel m ia tt m indkét gyerm ek, 
üdülő rászorul a felújításra. 
Balatonszabadin az egyik épü . 
le t jelenleg rekonstrukció 
a latt áll, ezért az idén csak 
fél létszám m al szerveztük a 
gyermekek üdültetését, term é�
szetesen az ellátás így is za�
vartalan, A zirci üdülőben 
ősszel kezdik meg a  m unkála�
tokat, ezért 1980- ban az üdül�
tetés itt  szünetelni fog. Hogy 
a  kiesés m ia tt a gyermekek 
ne szenvedjenek hátrányt, be�
indítottuk a vasvári és fonyó-  
di üdültetést. Az eddigi ta �
pasztalatok kedvezők, a  gyer�
mekek m indkét helyen jól 
érezték magukat.

Az üdültetés m a m ár az ak �
tív pihenés, a családdal való 
együttlét, a szabad idő hasz�
nos eltöltése, a ku ltu rá lt ki-  
kapcsolódás és szórakozás le�
hetőségeit nyújtó  foptos esz�
köz, és m in t ilyen a szakszer�
vezeti nevelő -  és felvilágosító 
m unka szerves része. A dol�
gozók döntő többsége nagyra 
értékeli és jelentős eredm ény�
nek tekinti a vállalati üdülte , 
tést, és te ljes joggal egyre ké�
nyesebb igényeket tám aszt 
vele szemben. Ez teszi indo�
kolttá, sőt szükségessé, hogy 
az üdültetés helyzetét folya�
m atosan értékeljük, és meg�
határozzuk a fejlesztés, a  kor�
szerűsítés feladatait.

Cser István— 
Németh Istvánné

B efejeződött a z  első 
szociálpolitikai tanfolyam

A szociálpolitikai tevékeny�
ség célja a  dolgozók élet -  és 
m unkakörülm ényeinek jav ítá�
sa, a  szociális ellátás rendsze�
res, tervszerű kiterjesztése, fo�
kozása. Ez egyben elősegíti a 
dolgozók kötődését m unkahe�
lyükhöz, csökkenti a  létszám -  
ingadozást is. A term észetbe�
ni juttatások szerves és egy�
re  jelentősebb kiegészítői a 
pénzben!, bér jellegű ju tta tá �
soknak.

Az eredményes szociális te �
vékenység előfeltétele a  m eg�
felelő jogi szabályozás, a szük�
séges pénzeszközök m egléte és 
ésszerű, tervszerű, a szükség�
letek ism eretében való felhasz�
nálásuk. Az utóbbi elképzel�
hetetlen a szakmai és szak -  
szervezeti apparátus állandó, 
rendszeres, jó  együttműködése 
nélkül. A kifejezetten szociál�
politikával foglalkozó appará�
tus szakmai ism ereteinek bő�
vítését szolgálta a  most befe�
jeződött tíznapos középfokú 
szociálpolitikai tanfolyam. J ú �
nius 18- án te tt tanúbizonysá�
got a tanfolyam 19 hallgatója 
az elsajátíto tt ism eretekről 
szóbeli vizsga form ájában.

Egyben megvédték a korábban 
szociálpolitikai tém ában írt 
dolgozatukat is. A hallgatók — 
akiknek jelentős része az igaz�
gatóságok szociálpolitikai cso�
portvezetői közül kerü lt ki — 
jó felkészültséget tanúsítottak, 
bizonyították, hogy rendelkez�
nek a  szükséges ismeretekkel. 
A vizsgabizottság a Posta - ve�
zérigazgatóság szociálpolitikai 
ügyosztályának vezetőjéből, a  
KPM M unkagazdasági és Szo�
ciálpolitikai Főosztályának, va�
lam int a  Postások Szakszerve�
zete közgazdasági osztályának 
képviselőjéből állt.

A tanfolyam ot megrendezik 
az 1979/80- as tanévben is. A 
szervezők a  tem atika összeál�
lításánál m ár figyelembe ve�
szik az első tanfolyam  gyakor�
lati tapasz ta la ta it Beiskolázá�
sukra szám íthatnak a  kifeje�
zetten szociálpolitikával fog�
lalkozókon kívül azok is, akik�
nek m unkaterülete csak köz�
vetve, vagy csak kisebb m ér�
tékben kapcsolódik hozzá, pl. 
gazdasági hivatalok ruhaellá�
tással foglalkozó ügyintézői 
stb.

Dr. Itazgha József

Munkavédelmi vetélkedő Nyíregyházán
A Debreceni Postaigazgató�

ság Szakszervezeti Tanácsa 
1978 szeptemberében m unka -  
védelmi vetélkedősorozatot 
kezdeményezett H ajdú - B ihar 
megyében. Ez most júniusban 
Nyíregyházán folytatódott, 
ahol a  Szabolcs - Szatmár m e�
gyei alapszervezetek csapatai 
mérkőztek. A 16 versenybri�
gádot szakszervezeti tisztség -  
viselők, illetve szocialista b ri�
gádok tagjai alkották. Az é r�
deklődésre jellemző, hogy va�
lamennyi csapatban szerepelt 
a  három  főn kívül nevezhető 
tartalék  játékos is.

A versenyt dr. Kiss Zoltán 
postaforgalmi igazgatóhelyet�
tes, zsürielnök nyitotta meg, 
m ajd a  csapatok négy fordu�

lóban m érték össze tudásukat. 
A résztvevők igen jó  felké�
szültségről adtak  számot.

A végig szoros küzdelemben 
az 1. helyezést Nyíregyháza 
Jszb „Baktai”, a  2. helyezést 
K isvárda Jszb., a  3. helyezést 
N yírbátor Jszb csapata szerez�
te meg. Az első hat csapat 
tárgyjutalm at, a  7—8. könyv-  
ju ta lm at kapott a sikeres sze�
replésért. örvendetesnek ta r t�
juk, hogy a fizikai dolgozók, 
bői álló csapatok (kézbesítők, 
körzetmesterek) jól felkészül�
tek, előkelő helyen végeztek.

E vetélkedősorozat harm a�
dik színhelye Szolnok megye 
lesz.

Erdős Ferenc

Pályázati felhívás

Termelésirányítók, üzemvezetők, művezetők, 
szállításvezetők, társadalmi aktívák!

A gazdaságos és hatékony 
term elés a biztonsági előíráso�
k a t kielégítő m unkafeltételek 
m egterem tésével összhangban 
valósulhat meg. Tapasztalatok 
bizonyítják, ahol a vezetés a 
term elés irányításával, szerve�
zésével egyidejűleg rendszere�
sen foglalkozik a m unkavéde�
lemmel, ott a  term elés meny -  
nyiségi és minőségi m utatói 
folyamatosan emelkednek.

A pályázóktól elsősorban a 
következő kérdésekre várunk 
'választ:

— Ismertessék, hogy m it 
tesznek azért, hogy a felügye�
letük a lá  tartozó üzemben, 
m unkahelyen biztonságosan 
dolgozzanak, a m unkahelye�
ket rend, tisztaság jellemezze.

— Hogyan győződnek meg 
arról, hogy a dolgozók a távol -  
létükben is b e tartják - e  az elő�
írásokat? Mit tesznek, ha az 
utasítás figyelmen kívül ha�
gyásával veszélyes m unkát vé�
geznek, vagy az előírásokat so�
rozatosan megszegik; ha indo�
kolatlanul, engedély nélkül e l�
hagyják a m unkahelyet, itta �
san jelennek meg, vagy m un�
kaidőben fogyasztottak ita lt?  
A fegyelmezés milyen eszkö�
zeit alkalm azzák, ehhez milyen 
segítséget kapnak az ak tívák�
tól, szocialista brigádoktól, fel�
ső vezetőktől? Véleményük 
szerint a vállalati ellenőrzés 
rendszerében milyen jelentő�
sége van a m unkavédelm i 
szemlének? Ism ertessék a 
szemlére való felkészülés és az 
ellenőrzés módszerét. Tárgyak, 
eszközök, berendezések ellen�
őrzését végzik vagy komplex 
ellenőrzést, értékelik - e és ho�
gyan a felügyeletük alá tartozó 
vezetők m unkavédelm i kérdé�
sekkel összefüggő tevékenysé�
gét? V an - e következménve. ha 
az előző ellenőrzésen feltárt 
hibákat nem szüntetik meg. il�
letve ism ételten ugyanazt a 
h ibát tapasztalják?

— A hatáskörüket m egha�
ladó kérdésekben hogyan in �
tézkednek. á felső vezetőktől 
kapnak - e megfelelő segítséget?

— Milyen eszközökkel (film,

dia, szem léltető tárgyak stb.) 
segítik a m unkavédelm i okta�
tást?  Ú í dolgozók m unkába 
állításánál milyen m ódszerrel 
győződnek meg arról, hogy 
a m unkakörük betöltéséhez 
szükséges szakmai, m unkavé�
delmi ism eretekkel dolgozók 
rendelkeznek - e? Mit tesznek, 
ha a dolgozó a vállalat által ki�
jelö lt vizsgabizottság előtt vizs�
gát te tt és megfelelőnek m inő�
sült, de az Önök általi tám asz�
to tt követelm ényeket a dolgozó 
ism eretei nem elégítik ki?

— G yakorlati tapasztalataik 
szerint milyen tényezők gátol�
ják a baleset tényleges okának 
feltárását, az azonos jellegű 
balesetek megelőzését szolgáló 
intézkedések m egtételét?

— Milyen segítséget kapnak 
m unkájukhoz a vállalati felső 
gazdasági vezetőktől, szakszer�
vezeti szervektől, üzemi ak ti�
vistáktól, m unkáskollektívák�
tól? Milyen lehetőségük van az 
erkölcsi, anyagi ösztönzésre, 
milyen joguk van a felelősség-  
revonásra? A vállalat vezetői 
az Önök tevékenységének é r �
tékelésénél figyelembe veszik - e 
az Önök m unkavédelm i tevé�
kenységét?

A pályázatok terjedelm e kö�
tetlen, kérjük  azokat lehetőleg 
legépelve, 3 példányban bekül�
deni a következő cím re: SZOT 
M unkavédelmi Tudományos 
K utató Intézet, tájékoztatási és 
propaganda osztály Budapest, 
Ötvös János u. 1—3. 1021. Be�
küldési határidő: 1979. novem �
ber 30.

A beérkező pályázatokat 
szakbizottságok értékelik. Az 
a rra  alkalm as tanulm ányokat, 
módszertani leírásokat publi�
káljuk, a közlési jogot fenn�
ta rtju k  magunknak. Dijak: 
I. díj 6000, II. díj 5000 Ft. III. 
díj 4000 Ft. IV. díj 3000 Ft. V. 
díj 2000 Ft, további d íjak  v á �
sárlási utalványok.

Eredm ényhirdetés előrelát�
hatólag 1980 első negyedévé�
ben.

SZOT munkavédelmi 
osztály

Ami a kollektív szerződés 
módosításából kimaradt,..

A M agyar Posta Kollektív 
Szerződésének 1979. évi módo�
sítása, illetve kiegészítése a 
Po. É. 18. szám ában je len t 
meg. A módosítások közzété�
tele előtt lapunk hasábjain  
m ár tá jékozta ttuk  a  dolgozó�
kat a  szerződés legfontosabb 
új szabályairól. Ezzel tu la j�
doniképpen a  / hagyom ányok�
nak megfelelő gyakorlat sze�
r in t já rtu n k  el.

Ügy véljük, hogy a  tá jé �
koztatásnak ez a  form ája jó, 
de hiányos, nem  teljes körű. 
Ezen a  fórum on nem  szóltunk 
ugyanis még sohasem  aa- ról, 
hogy m ilyen javaslatok hang�
zottak el a  kollektív szerző�
dés m ódosítására, illetve k i�

eg ész ítésére  vonatkozóan a 
dolgozók részvételével meg�
ta rto tt vitákon, utóbb pedig 
az iszt. (szb.) é s  a bizalm iak 
együttes ülésein, végül m ég�
sem kerültek , vagy nem k e�
rülhettek  be a szerződés vég�
leges szövegébe. Ezúttal ezt a 
hiányosságot törekszünk pó�
tolni, egyszersm ind az ilyen 
jellegű tá jékozta tás gyakorla�
tának  m egterem téséhez az  el�
ső lépést m egtenni.

M int ism eretes, a  kollektív 
szerződés csak a  jogszabályok 
á lta l m eghatározott körben és 
kere tek  között á llap íthatja  
m eg a  válla la t és a  dolgozók 
jogaira  és  kötelességeire vo�
natkozó szabályokat, valam int 
azok végrehajtására  vonatko -  
kozó elveket. Ennek m egfele�
lően vannak  kérdések, am e�
lyeket kötelező a  kollektív 
szerződésben szabályozni, míg 
a kérdések m ásik csoportjá�
ban a jogszabály csak lehető�
séget ad a  szabályozásra, el�
döntésüket a  válla la tra , ille t�
ve az illetékes válla la ti szak -  
szervezeti szervre bízza.

A M agyar Posta Kollektív 
Szerződése a  jogszabályi kö�
vetelm ényeknek m aradék ta la�
nul megfelel. Több m in t év ti�
zedes hatálya a la tt szabályait 
folyam atosan hozzáigazítottuk 
az új jogszabályi előírásokhoz, 
a belső elhatározáson m úló 
szabályokat pedig a  valós igé�
nyeknek és a posta gazdasági, 
pénzügyi lehetőségeinek függ�
vényében fejlesztettük  to�
vább,

Büszkék vagyunk kollektív 
szerződésünkre, de nem elé�
gedettek. Büszkeségünk abból 
fakad, hogy eddig m inden 
m egoldható dolgozói igényt, 
javaslatot, ö tle te t bele tud�
tunk foglalni a  szerződésbe. 
E légedetlenségünk a  további 
tenn iakarásból szárm azik, 
am elynek azonban sok tekin�
tetben egyelőre leküzdhete t�
len akadályai vannak.

Ha a  kollektív  szerződés 
ta rta lm áró l beszélünk, szól�
nunk kell a m ódosításokat és 
kiegészítéseket tárgyaló, m eg�
v ita tó  vagy javaslato t tevő de. 
m okratikus fórum ok tevé�
kenységéről is. Ezeken a  — 
postaszervenként m egszerve�
zett — vitákon, szinte kivétel 
nélkül, szakszerű, jogszabály�
ival nem ellentétes vélem é�
nyek és  javaslatok hangzanak 
el. E felvetések érdem iek, a 
résztvevők bebizonyítják hoz�
záértésüket, jó  felkészültsé�
güket. Á ltalában jellemző, 
hogy a dolgozók érdekeit 
szolgáló szabályok, intézm é�
nyek m ellett m aradéktalanul 
kiállnak, de egyre kifinom ul�
tabbá váló problém aérzé�
kenységüket jelzi, hogy ezek�
nek az érdekeknek a  m egva�
lósítását nem elvontan, önm a�
gukban. hanem  a  posta , m ás 
feladataival, kötelezettségei�
vel és — nem  utolsósorban — 
lehetőségeivel összefüggésben 
igénylik.

A kollektív szerződés te rv e�
zeteit m egvitató dem okrati�
kus fórumok működéséről 
még akkor is az elism erés 
hangján kell szólni, ha e  fó�
rum oknak csaknem  tízéves 
korábbi tapasztalatok haszno�
sítására van lehetőségük.

A dolgozók hozzáértő véle�
m énye részben könnyíti a 
m unkát a kollektív szerződés 
évenkénti m ódosításakor, il�
letve kiegészítésekor, hiszen 
szakszerűtlen iavaslatokkai 
nem kell foglalkozni. Más�
részről nehezíti, de még in �
kább felelősségteljesebbé te -  
t z í ezt a m unkát az a  sok 
megalapozott javaslat, amely 
a fórumokon elhangzik.

Ezek az utóbbi javaslatok 
többségükben a kollektív szer. 
ződés intézm ényeinek tovább�
fejlesztését, a  szerződésben

m eghatározott ju tta tások  
m értékének és a  bennük r é �
szesülők körének bővítését 
szorgalmazzák. Felelősségün�
ket abban lá tjuk , hogy a  m in�
denkori lehetőségek ism ereté�
ben a  sok jogos igény közül az 
adott helyzetben a  leginkább 
indokoltnak a  m egvalósítását 
javasoljuk, teh á t jó  sorrend 
m ellett foglaljunk á l lá s t  A 
dolgozói javaslatok e rre  nem  
m indig adnak  kellő iránym u�
tatást. I tt  u ta lunk  vissza a  
kollektív szerződéssel kapcso�
la tban  em lített elégedetlensé�
günkre is: költségfedezet hiá�
nyában sok m egalapozott ja�
vaslat m egvalósítására gyak�
ran  nincs lehetőség, azok k i�
elégítését későbbi időpontra 
kell halasztani.

H asonlóan volt ez a  kollek�
tív  szerződés m ódosítása, k i�
egészítése alkalm ával is.

V isszatérő kérdés a  m unka�
közi szünetet napi m unkaide�
jükön kívül igénybe vevő óra�
béres dolgozóknál a  m unka�
közi szüneti díjazás m értéké�
nek rendezése. A kérés a  je �
lenleg szám ítási a lapul szol�
gáló 8 forin tos eszmei órabér 
felem elésére vonatkozott.

Több éves igény é s  vissza�
té rő  javasla t a  képzettségi díj 
differenciált m értékben való 
m egállapítása.

Javasla tok  hangzottak el a  
különböző térpótlékok, külö�
nösen az éjszakai é s  a  pénz -  
kezelési pótlék összegének fel�
em elésére is.

Ezeknek — és a  m ost itt 
nem  em líte tt egyéb, de kisebb 
csoportokat é rin tő  — javasla�
toknak a m egvalósítása m ind 
jelentős bérkihatással járna . 
Akkor, am ikor a bérfejleszté�
si lehetőségekből olyan fel�
adatokat kelle tt megoldani, és 
sikerre l meg is oldottuk, m in t 
az  alsó bérha tároknak  m in�
den dolgozó részére való biz�
tosítása, a m űszakpótlék be�
vezetése, ezekre az egyébként 
jogos igényekre bérfedezetet 
biztosítani nem lehetett. Szak -  
szervezetünk ezekkel a  dönté�
sekkel ez évben egyetértett 
azzal, hogy ezeket az igénye�
k e t — a  lehetőségektől füg-  
gőep — a következő években 
fokozatosan k i keli elégíteni.

Felm erült az a  kérdés is — 
m ár a kollektív  szerződés köz�
zététele u tá n  —, hogy a  h iva�
talos k iküldetésre rendszere�
sen igénybe v e tt személyi tu�
lajdonú gépkocsi használa�
táért folyósítható átalány  
m értéke m iért nem  változott, 
hiszen a térítés m értéke 1979. 
feb ruár 1- től 2 forin tró l 2,70-  
re, m ajd jún ius II - tő i 3 fo�
r in tra  em elkedett. Ennek 
szintén költségokai vannak: a  
vállalatok  — így a  posta is — 
1975. ja n u á r hó 1- től megha�
tározott összegű utazási kö lt�
séget fo rd íthatnak  a sa já t tu�
lajdonú személygépkocsik h i�
vatalos úton való igénybevé�
telére. És ez a költség az egy 
kilom éterre fizetendő térítés 
összegének em elkedésével 
egyidejűleg nem növekedett 
Term észetesen kezdem ényez�
zük és szorgalm azzuk az e  cí�
men fizethető átalány  módo�
s ítá sá t is.

I t t  ta rtju k  szükségesnek 
m egem líteni még, hogy az 
1979. évi m ódosításban kéz�
irath iba m iatt tévesen jelent 
m eg a 35. § (4) bekezdésének 
szövege. Ebből az a  következ�
te tés  vonható le, hogy a pos�
tá s  nyugdíjasok üzemi étkez�
te tésben csak a postai üze�
m eltetésű  konyhákon része�
sülhetnek, a postai szervezésű 
üzemi étkeztetésre vonatkozó 
szabályok nem változtak, a  
tévesen m egjelent szöveget a 
Postaügyi Értesítőben is he�
lyesbítjük.

A fentiekben csak a legjel�
lemzőbb, a  dolgozók nagyobb 
csoportjait érin tő  olyan k é r�
désekre té rtü n k  ki, am elye�
ket az idén még nem  lehete tt 
a kollektív szerződésbe foglal�
ni. Ezeken kívül van több 
olyan m eg nem valósított ja�
vaslat Is, am elyek egy- agy 
részterületet. különleges
adottságokkal rendelkező pos�
taszervet érin tenek, s  melyek�
ről hely híján most nem  szól�
hatunk. De egy feltevés sem 
m erül el a feledés homályá�
ban. m indegeik kérdésre 
részletes választ kapnak 
m aid  a dolgozók létszám szer�
vük. illetve az o tt működő 
szakszervezeti szervek útján.

Dr. Szabó Árpád
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Ami a felszólalásokból kimaradt
B E S Z É L G E T É S  A  K Ö Z P O N T I  V E Z E T Ő S É G I Ü L É S  S Z Ü N E T É B E N

a hatás visszájára fordul. T it�
kárunk  többek között arról is 
szólt, hogy a brigád fejlődé�
sét kell nézni. Ezzel kapcso�
latban az a véleményein, hogy 
ez nem úgy érvényesül, aho�
gyan kellene, m ert a  bronz�
kitüntetéstől felfelé a  term elé�
si tanácskozásnak döntési jo�
ga nincs, csak javaslattevő. 
M árpedig az igazgatóságon a 
beterjesztett javaslatokat csak 
egymáshoz hasonlítva tudják  
elbírálni, nem  ism erik any -  
nyira a  brigádokat, hogy lá t�
nál* az előző évhez viszonyí�
to tt fejlődésüket. Jó lenne, 
ha a hivatalok — V. osz�
tálytól — és az üzemek anya�
gi keretet kapnának, és sa ját 
hatáskörükben dönthetnének 
aranyig a címek odaítélésé�
ben. 1980- ban egy igazgató�
ságnál kísérletképpen beve�
zethetnék.

R ittm an Márton, Komló, 1. 
hivatal, szb - titkár:

— A verseny tartalm asab�
bá tehefő, s legyen a szakszer�
vezetnek is ddlga a lehetősé�
gek felkutatása, a figyelem 
odaterelése. A posta nehéz�
ségei előtérbe kell, hogy he�
lyezzék a m unkavállalásokat. 
Igazgatósági szinten konkrét 
adatokat, szám okat kellene 
adni a brigádoknak a válla�
lásukhoz, ez az értékelést is 
segítené, egyértelm űvé ten�
né. Vagy például a kézbesítő�
brigádoknál rögzíteni kelle�
ne, hogy nem  lehet kézbesítő�
nap - kiesés. Komlón ezt meg�
oldottuk. A brigádtagok vál�
lalják, hogy betegség vagy 
váratlan  szabadság esetén 
egym ást helyettesítik, két te�
rületen is kézbesítik a  h írla�
pokat. Több körzetet ism er�
nek, így ez nem megy a  mi�
nőség rovására, ö n k én t vál�
la lják  ezt, szép összefogás 
a laku lt ki, hisz mindenkivel 
előfordulhat, hogy brigád tár�
sa segítségére szorul.

Pataki Gizella, Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság:

— A munkaszervezés fon�
tosságát szeretném  alátá�
masztani. Szervezési terü le�
ten dolgozom. Az 1970- es KB-

határozat óta sok fórumon 
gyakori tém a ez, de keve�
set teszünk. Közhelynek tűnik, 
hogy a munkaszervezés a 
szakvezető feladata. Belső 
igényként kell, hogy ez je �
lentkezzen nála, hogy minden 
eszközt felhasználjon a m un�
kaszervezés tartalékainak ki�
aknázására. A vezetőt anya�
gilag érdekeltté kellene ten �
ni, például m eghatározni 
szám ára a területén levő 
súlyponti feladatot, ehhez ke�
resse meg a  szükséges szer�
vezési intézkedéseket, s asze�
rint, hogyan oldotta meg a 
feladatot, a  komplex ju ta �
lomból vagy részesüljön, vagy 
kizárják  belőle. A dolgozókat 
is érdekeltté lehet /tenni a 
különböző ösztönzőrendsze�
rekkel.» 1978- ban például m un�
kaszervezési pályázatot h ir�
dettek. Ez a brigádokat meg�
mozgatta, gondolkozásra kész�
tette, — három  pályam űvet 
díjaztak.

— Az kell, hogy a vezető 
megfelelő szemlélettel ren �
delkezzen, ne magyarázko�
dásra fordítsa energiáját, ha�
nem  a lehetőségek felkuta�
tására, kiaknázására.

— Ma m ár sok a  szakkép�
zett munkaelemző, m unka -  
szervező. Érdemes lenne meg�
nézni, hpgy a végrehajtás te �
rületén milyen m unkakörök�
ben foglalkoztatják ezeket a 
dolgozókat. Az a tapasztalat, 
hogy egészen más m unka�
körben dolgoznak. Am it ta �
nultak, nem tud ják  a gyakor�
latban hasznosítahi. Pedig az 
ő feladatuk lenne a vezető se�
gítése, például a veszteségidő 
felmérésével, elemzésével.

— Előre kell lépnünk a
munkaszervezésben, s ebben 
a  szakszervezetnek is meg�
van a maga szerepe: nevel�
ni kell, mozgósítani, ösztö�
nözni.

Az elm aradt felszólaláso�
k a t pótló nyilatkozatok több 
fontos kérdést érintettek, s 
a cél minden esetben a szol�
gáltatások javítása. M int a 
központi vezetőség tagjai, m a�
guk is sokat tehetnek, hogy a 
felvetett kérdésekben a posta 
előre léphessen. Bánhidi Éva

T öb b  m in t n ég y szá z  
új p o sta tisz t

A művelődési központ vas�
tag falai is átmelegedtek jú �
nius 27- én, a perzselő káni�
kulában. Ezen a napon ta r�
to tta  ülését szakszervezetünk 
központi vezetősége. Az egyik 
napirendi pont tém ája szak -  
szervezetünknek a szolgálta�
tá st segítő tevékenysége volt, 
s a vitában igencsak nagy 
jelentőséget kapott az a kér�
dés, hogy a szakmai erőter�
veket kel! a  jövőben az iszt. 
és a bizalm iküldöttek együt�
tes tanácskozása elé vinni.

Az ülés végeztével a  nagy 
melegtől mindenki fárad t 
volt, de akiket megkértünk, 
készségesen vállalkoztak arra, 
hogy lapunk szám ára nyi�
latkozzanak; ha felszólaltak 
volna, m it mondtak volna el.

Szabó Géza sárospataki já �
rási szakszervezeti titkár:

— Az előterjesztett anyag�
gal való egyetértésem et m ond�
tam  volna el, különösképpen 
az előterveknek szakszerve�
zeti fórum  elé vitelét. így 
nyílik lehetőség arra, hogy a 
dolgozók széles körét bevon�
juk  a tervek kim unkálásá�
ba. Aktívak a dolgozók, fő�
leg az ösztönzi őket, ha ja �
vaslataik elfogadását vissza 
is igazolják.

— Sok szó esett a  brigád�
mozgalom jelentőségéről. Az 
elnökségi ülésen is elmond�
tam, itt  is elm ondtam  volna, 
hogy nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a mintegy har�
mincezer brigádon kívüli pos�
tás dolgozót. Sok helyütt n in�
csenek meg a feltételei a  b ri�
gádalakításnak (kis létszámú 
hivatalokban), ezért nagyobb 
figyelmet igényel az egyéni 
versenyekre való ösztönzés.

Gondos Istvánná  szb - tit�
kár, Posta Központi Távíró 
H ivatal:

— M eghívottként vettem  
részt a központi vezetőség 
ülésén, első alkalommal. Á t�
tanulm ányoztam  az írásos 
anyagot, figyelemmel kísér�
tem  a  szóbeli kiegészítést, a 
hozzászólásokat. Én is el�
mondtam volna: nagyon jó, 
hogy az előterveket kell meg�
tárgyalni, m ert érdem ben le�
het vélem ényt nyilvánítani, 
a  szakvezetés figyelembe 
tud ja  venni a hasznos javas�
latokat. A kész terveknek 
együttes ülés elé vitele — 
m ondhatni — formális, hisz 
ezeket megváltoztatni, átdol�
gozni m ár nem lehet.

— A brigádmozgalom igen 
jelentős a hivatal feladatai�
nak megvalósításában. Nálunk 
a dolgozók fele brigádtag. 
Műszaki és forgalmi terü le�
ten egyaránt sokat tettek  a 
szolgáltatások színvonalának 
emeléséért, de még többet te �
hetnének. Gondot okoz, hogy 
sok szakképzett dolgozónk el�
ment, a fiatalok pedig még 
nem  tudnak teljesen megfe�
lelni a  minőségi követelm é�
nyeknek. Ezért nagy gondot 
kell fordítani a szakképzés�
re. Ebben a hivatalt tel�
jes erőnkkel igyekszünk se�
gíteni. Törekvésünk az, hogy 
sa já t eszközeinkkel ösztönöz�
zük a dolgozókat a szolgálta�
tások javítására.

Dezső Éva, Miskolc, 2 pos�
tahivatal:

— Felszólalásomban három 
tém ával foglalkoztam volna: 
kisgépesítés, tervszerű fog�
lalkozás a  vezető - utánpótlás�
sal, brigádmozgalom.

— Nincs minden anyagi és 
technikai lehetőség kihasz�
nálva a gépesítésben. A posta-  
forgalom területén még n a�
gyon sok a manuális munka. 
Csak bizonyos m unkaterüle�
teken jelentek meg a gépek, 
a  takarékfeldolgozás például 
egyáltalán nincs gépesítve, s 
a csomagfeldclgozás bizonyos 
fázisaiban is volna erre  lehe�
tőség. Az igazgatóság fejlesz�
tési csoportjának figyelmét 
fel kell erre  hívni. A több 
kisgép gyorsítaná, pontosabbá 
tenné a munkát, és csökkente�
né a várakozási időt.

— Nagyobb tervszerűsé�
get igényel a vezető - utánpót�
lás. Ne kelljen kívülről, az 
igazgatóságtól segítséget kér�
ni, ne csak az igazgatóságok 
személyzeti csoportjának gond�
ja  legyen ez, a hivatalokban 
kell felnevelni azokat a  te �
hetséges szakembereket, akik 
megfelelnek a vezetési köve�

telményeknek. És ne egyet, 
hanem többet, hogy legyen 
választási lehetőség. Ez meg�
szüntetné azt, hogy kényszer-  
helyzetben esetleg nem meg�
felelő, vagy nem a legmegfe�
lelőbb em ber kerül vezető 
beosztásba.

— Sokat beszéltek a szocia�
lista m unkaversenyről. Én a r �
ra  hívtam  volna fel a figyel�
met, hogy nagyon fontos a  
versennyel való rendszeres 
foglalkozás. Év elején, a vál�
lalások megtételekor mindig 
nagy az aktivitás, meg az é r �
tékeléskor is, de közben, idő�
szakonként ellaposodik. Ezen 
úgy lehet segíteni, hogy a 
szakszervezet összehangoltan, 
rendszeresen foglalkozik a 
versennyel, s  a dolgozók ezt 
érzik, kell, hogy érezzék. Tu�
dom, hogy a nagyobb posta�
szerveknél nehéz egész évben 
egy szinten tartan i a  versenyt. 
Mégis, igyekezni kell, hogy az 
előző évhez képest a  brigádok 
fejlődjenek.

— Egy hónapja neveztek ki 
vezetőhelyettesnek, Leninvá -  
rosban V. osztályú hiva�
ta lt vezettem. Most ism er�
kedem a pályaudvari hivatal 
feladataival. A m unkaver�
seny szervezése is hozzám 
tartozik. Tizenkét brigádunk 
van. Sok a tevékenv, jó hoz-  
záállású dolgozó. Ügy érzem, 
hogy a  versenymozgalomban 
még vannak jelentős ta rta lé �
kok, kis idő kell ahhoz, hogy 
gyarapodjanak az eredm énye�
ink. Ügy vélem, nem  egy�
két brigádot kell „fu ttatn i”, azt 
kell célul tűzni, hogy m ind�
egyik fejtse ki képességeit, 
fejlődjön. Sporthasonlattal é l�
ve: nem elég az élsportolókkal 
való foglalkozás, ugyanilyen 
fontossága van a  tömegsport�
nak.

Kiss József Miskolc, háló�
zatépítő üzem:

— Nagyon fontosnak ta r �
tom a versenymozgalom ne�
velő, tudatform áló hatását. A 
nevelés egyik eszköze az, 
hogy a brigádok erőfeszíté�
seit, eredm ényeit igazságo�
san értékeljük, s jutalmazzuk. 
Ha ezt, a  dolgozók nem érzik,

Július 4- én a Postások Szak-  
szervezetének székházában 
tarto tta  a tiszti tanfolyamok 
tanévzáró ünnepélyét a Posta 
Oktatási Központ. 433 postás 
dolgozó vette át tiszti m unka�
kör betöltésére jogosító ok�
levelét.

A tanfolyamokról néhány
szám adat:

A postaforgalmi tiszti tan �
folyam levelező tagozatán a 
területi igazgatóságokhoz ki�
helyezett osztályokon 124 fő 
kezdte meg tanulm ányait 1977* 
ben és közülük 116- an végez�
tek 3,9- es átlageredm énnyel.

A postaforgalmi tiszti tan �
folyam levelező tagozatán (a 
POK - ban) 7 tanulócsoport�
ban (ebből 4 m ódosított tan �
tervű) 170- en kezdték meg 
tanulm ányaikat 1977- ben, és 
közülük 159- en végeztek 4,15-  
ös átlaggal.

A postaforgalmi tiszti ta n �
folyam egész napos tagoza�
ta  59 fővel indult 1978. szep�
temberében, s 53- an végez�
tek 4,34- es átlageredménnyel. 
Ők a tanfolyam  idejére a POK 
létszám ába kerültek  és „csak” 
tanulniok kellett. Eredményes 
m unkát végeztek. A tanu l�
mányok befejezésével egy�
idejűleg bizonyítványt szerez�
tek a M arxizmus—Leninizmus 
Esti Középiskola anyagából 
is, valam int 9- en francia, 15-  
en pedig orosz nyelvből pos�
tai nyelvvizsgát tettek. Ered�
ményes társadalm i m unkáju�
kat a KISZ KB dicsérő ok�
levele (immár a  negyedik) 
fémjelzi.

SportküldöttséMel Franciaországban
A Párizsi Postás Sportklub 

m eghívásának eleget téve, eb�
ben az esztendőben a budapes�
ti postás üzemi bajnokságban 
szereplő csapatok 18 fős lab �
darúgó válogatottja látogatott 
el Franciaországba, június el�
ső napjaiban.

A Párizsi Munkás Sport 
Egyesülés keretében működő 
Postás Sportklubbal im m ár 
több m in t egy évtizedes kap�
csolat során igen széles körű 
sportbarátság alakult ki. Az 
eltelt idő a la tt labdarúgók, ko�
sárlabdázók, kézilabdázók is�
m erték meg kölcsönösen egy�
m ás sportéletét, hazáját, fővá�
rosát.

Az 1959- ben a laku lt P ári�
zsi Postás Sportklubnak m in t�
egy 1500 tag ja van. Többen 
Franciaország délvidékéről 
származnak, akiket a  m unka -  
lehetőség vonzott el otthonról 
és te tt párizsivá. A tagság 
döntő többségében a  postai 
végrehajtó szolgálatban dol�
gozik.

Franciaországban a  nem ze�
ti jövedelem igen kis Százalé�
ká t fordítják tömegsportra, 
évente ez fejenként 1,20 fran �
kot tesz ki. Ezzel m agyaráz�
ható elsősorban a nagy össze�
gű tagsági d íj: 150 frank
havonta. Így a klub sa já t m a�
gát ta rtja  fenn. Mivel pedig 
m unkás sportegyesületről van 
szó, a francia postaigazgatás 
lényegében semmiféle tám oga�
tást nem  nyújt nekik.

A klub vezetőinek fő céljuk 
az. hogy minél több francia 
postás dolgozót mozgósítsanak 
a szabad idő tartalm as eltö lté�
sére. Rendezvényeik igen nagy 
száma a természet, a  turizm us 
felé irányul. Mindezekkel h ar�
colnak az állam nak azon tö�
rekvése ellen, hogy az egyes 
em bereket vagy embercsopor�
tokat minél jobban elszigetel�
jék egymástól.

A klub tagjai közül sokan 
válnak a munkásmozgalom a k �
tív harcosaivá, a  Francia 
Kommunista P á rt tagjává.

A sportdelegáció 8 napos 
kinttartózkodása során igen 
meleg, baráti fogadtatásban ré�
szesült. Francia sporttársaink 
lehetővé tették, hogy megis�
m erkedjünk a  főváros gazdag 
ku ltu rá lis és történelm i ne�
vezetességeivel. A náluk m ár 
szokásossá vált családlátogatás 
keretében pedig bepillanthat�
tunk  családi, otthoni életük�
be. hétköznapjaikba. Bemu�
ta ttak  nekünk postai üzemi 
étkezőhelyeket. Ezeket rend�
szerint igénybe is vettük. Ná�
luk is term észetes az önki�
szolgálás, s ezzel együtt a 
tisztaság, de az egyszerűség is. 
A Postam úzeum ban nyomon-  
követhettük a francia posta 
fejlődését, mai gondjaikkal 
együtt.

A soortdelegáció látogatást 
te tt a CGT székházában, ahol a 
Postások Szakszervezetének 
vezetői tá jékoztattak bennün�
ket több időszerű kérdésről. 
Ebből m egtudhattuk, hogy 
igen nagv gond az 1.8 millió 
m unkanélküli, s a Franciaor�

szágban dolgozó vendégm un�
kások feszítő ellentm ondásá�
nak feloldása.

Francia sportbarátaink te r�
mészetesen m egm utatták a 
klub tag jainak rendszeres 
összejöveteleire, rendezvé�
nyeire szolgáló helyiségeket, 
am elyekre a céltudatos egy�
szerűség volt jellemző.

Egész ott - tartózkodásunk 
a la tt valam ennyi progra�
m unk meleg, őszinte légkör�
ben zajlott le, s  barátságun�
kat erősítette a  rendkívül 
sportszerű hangulatban le�
játszott labdarúgó - m érkőzés 
(Az eredm ény 2 :2.)

Francia sportbarátaink m eg�
elégedéssel és nagy örömmel 
fogadták jövő évre szóló meg�
hívásunkat, és m ár most kér�
ték. tegyük lehetővé azt, hogy 
megism erkedjenek a  postás 
dolgozók életével, családi 
körülményeivel. hétköznap�
jaival. Azzal búcsúztunk, hogy 
várjuk őket, s örömmel te �
szünk eleget kérésüknek.

Somogyi Szabolcs

A postaműszaki tiszti ta n i 
folyam 5 szakon (hálózattech�
nika; magasépítés; kapcso�
lástechnika; átviteltechnika 
és távíró, valam int hálózat-  
tervező) indult 118 fővel 1977-  
ben és most 105 végzett hall�
gató vette át oklevelét, 4,05-  
ös átlaggal.

A tanulm ányi idő a la tt vé�
gig kitűnő eredm ényt elért 
hallgatók, 13- an, megkülön�
böztetett vörös oklevelet kap�
tak. A kiemelkedő tanulm á�
nyi és társadalm i m unkáért, 
a  Postások Szakszervezeté�
nek Elnöksége nevében Kiss 
Ernő titk á r 5 hallgatót kül�
földi, 5 - öt belföldi jutalom �
üdülésben, 15- öt pedig könyv-  
jutalom ban részesíte tt A ki�
emelkedő tanulm ányi m un�
káért a posta részéről Povo- 
rai György vezérigazgató - he�
lyettes 16 hallgatónak pénz- , 
5 - nek könyvjutalm at adott 
át.

Csaknem félezer postás�
dolgozó kapott tehát tiszti ok�
levelet ezen a  napon. Ez a 
számszerűen nagy eredmény 
azonban csak akkor mondha�
tó igazán jónak a Posta Ok�
tatási Központ és a  Magyar 
Posta szempontjából, ha a  
végzett hallgatók használják, 
hasznosítják a tanfolyamon ta �
nultakat. Ennek ilyen szép 
számú végzett hallgató esetén 
meg kell látszania a  szolgál�
tatások, a postás m unka szín�
vonalának emelkedésén.

Szomolányi Tibor

Mintegy 140 évvel ezelőtt 
tö rtén t Skóciában, egy apró 
faluban. A vendégfogadó előtt 
megállt a  postakocsi. A kocsis 
leugrott magas bakjáról, s a 
fogadó kis cselédleányának 
levelet nyújto tt át. A levél a 
kis cseléd külföldön élő fi�
vérétől érkezett, és — úgy 
látszik — különösen fontos le�
hetett. A postakocsis két sh il�
linget követelt tőle, a címzet�
től, a levél postai díjáért, a  kis 
cselédlány azonban sírni kez�
dett, m ert egy vasa sem volt. 
A sírás - rívásra k ibújt a posta�
kocsi belsejéből egy elegáns 
úr, s kifizette a síró címzett 
helyett a postai díjat. A pos�
takocsi ezután tovább indult, 
az elegáns ú r pedig gondola�
taiba m erülve dőlt hátra ülé�
sén. Többek között eszébe ju �

to tt az is, milyen m éltányta�
lanság, hogy a  leveleknek 
nincs előre m egállapított pos�
tai díjszabásuk, a  kézbesítő 
kocsis annyit kér, am ennyi, 
éppen eszébe jut. Ekkor k itű�
nő ötlete tám adt. Érintkezés�
be lépett az angol korm ány�
nyal és azzal közölte újsze�
rű elgondolását. A kormány 
csakham ar megszívlelte a  jó �
szívű utazó, Mr. Rowland 
Hill ö tletét és fo rg a lo m ^  
kerü lt a  világ első bélyege 
néhány ezres példányban, Vik�
tória királynő arcképével és 
One Penny (1 fillér) aláírás�
sal. Rowland Hill sokezer�
szeresen visszakapta ötletéért 
kétshillinges szívességét.

Az „American W ord”- ból:

Dénes Géza

Megfiatalodik Szeged 1
Száz évvel ezelőtt épült a le�

hető legeszményibb helyre 
Szeged legnagyobb postája,
pz 1- es, am ely azonban a meg�
növekedett követelményeket 
m ár nem tud ja zökkenőmen�
tesen kielégíteni. Helyette
úja t emelni csak a régi lebon�
tása árán, vagy a város kül�
területein lehetne, igen nagy 
költséggel, ugyanakkor az épí�
tés idejére a város kisebb hi�
vatalaira nehezedne megold�
hatatlan feladat. A tények te �
hát m eghatározták: úgy kell 
a százados épületet ú jrava�

Beszámoló a posta munkájáról
A hódmezővásárhelyi lakos�

ságot teljes egészében érintő 
kérdés, a posta m unkája volt 
a tém ája a közelmúltban a he�
lyi tanács vb - ülésének. Lakat 
Zoltán hivatalvezető elm ond�
ta a testület előtt, hogy Hód�
mezővásárhelyen a posta 130 
dolgozójára évről évre na�
gyobb terhek hárulnak. A kül�
demények mennyisége állan�
dóan növekszik. 18 ezer napi-  
és 28 ezer hetilapot kézbesíte�
nek, havonta átlag 37 ezer tá �
volsági beszélgetést kapcsol�
nak, 12 800 rádió -  és 12 600 té�
vékészüléket tartanak  nyil�
ván, 120 millió forintos taka�
rékbetét- állom ányt kezelnek. 
A feladatok növekedésével ko�
rántsem  javulnak arányosan 
a tárgyi és személyi feltételek, 
sőt helyenként rom lanak. Ta�

valy például a dolgozók 25 
százaléka cserélődött ki. A 
távbeszélőközpont kapacitása 
kim erült, bővítésére egyelőre 
nincs lehetőség. A távolsági 
beszélgetések kapcsolására 
hosszadalmasan kell várakoz�
ni, s a város belterületének 
csak 50 százalékán van meg�
oldva a csomagok házhoz kéz�
besítése.

Bár a tém a tájékoztató je l�
leggel került a vb elé, mégis 
komoly vitát váltott ki. A tes�
tü le t tagjai elismerték, hogy a 
postás dolgozók nagy felelős�
séggel, áldozatkészséggel vég�
zik nehéz m unkájukat. A la�
kosság is többé - kevésbé meg�
értéssel fogadja a gondokat és 
az azokból eredő, olykor a 
megszokott kényelmet is érin �
tő intézkedéseket, am ennyiben

azok valóban az ígért ered�
ményt hozzák. Sajnos, sok az 
ezzel ellentétes tapasztalat, s 
ilyenkor a m unkaerőhiányra 
való hivatkozás csak ingerli a 
közvéleményt, hiszen a  változ�
tatásoknál éppen erre h ivat�
koznak.

Mindebből kiindulva a  vb 
teljesen egyetértett a hivatal -  
vezető által megfogalmazott 
tennivalókkal, és segítséget 
ajánlott fel ezek végrehajtásá�
hoz. Elm ondták: a m unka m i�
nőségének javítása, a m unka -  
fegyelem megszilárdítása, az 
üzem -  és munkaszervezésben 
rejlő lehetőségek kiaknázása, 
a szocialista m unkaverseny 
összehangolása a napi felada�
tokkal, különösebb beruházás 
nélkül is jav ítha t a szolgálta�
tás színvonalán. — v. i. —

rázsolni, hogy közben működ�
jön, de bővüljön is.

Ennek egyetlen lehetséges 
módja, hogy az épülethez csat�
lakozó régi rak tárokat is meg�
kapja a posta, am i által a 
földszint és em elet m ellé az 
egész épülettöm b is a  b irto�
kába kerül.

Nos, az egyezség m egtör�
tént, így a legalább 800 négy�
zetm éterrel m egnövekedett te �
rületen m ár megoldható, hogy 
az építkezés sorrendjében köl�
töztessék át körbe haladva 
a részlegeket. Ennek megfe�
lelően a m unkát négy részre 
bontották. A kivitelező Szege�
di Építőipari Szövetkezet úgy 
tervezi, hogy másfél éven�
ként egy- egy ütemmel készül 
el, így hat év a la tt érnek a 
munka végére. Bár jó lenne, 
ha legalább 2 évvel ham a�
rább be tudnák fejezni a  re�
konstrukciót, el kell mondani, 
hogy olyan épületet fiatalíta�
nak meg, amelyben az átala�
kítás idején egy percig sem 
szünetelhet az elektrom os�
energia -  és a  gázszolgáltatás, s 
a közönség is feladhatja kül�
deményeit.

Nehéz a feladat, azonban a 
végcél igen szép: ha a tervek 
megvalósulnak, Szeged 1 össz�
komfortos épületben működ�
het majd, nemcsak jobb mun�
kakörülm ényeket terem tve a 
postás dolgozóknak, hanem 
lehetővé téve az igénybeve�
vők jobb, magasabb színvo�
nalú kiszolgálását

(vásárhelyi)
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Kétféle választék, kitűnő minőség

Üzemi étkeztetés Pécsett
Szokatlanul nagy az idei hő�

ség. Szinte felborulni látszik a 
természet megszokott rendje. 
Nehéz a hőséget elviselni még 
a szabadban is, hát akkor egy 
konyhán, a forró tűzhely m el�
lett vajon hogyan lehet vele 
megbirkózni ? — kérdezem
M ichielutti Rezsőnét, a  pécsi 
postás üzemi konyha főszaká�
csát.

— Csak annak furcsa ez a 
meleg — m ondja a  főszakács 
—, aki kintről lép be a kony�
hába. Mi m ár hozzászoktunk.

Délelőtt fél tizenkettő van. 
A főzés után átrendeződik a 
konyhai kép. Az ételkiadó ab �
lakban, a tányértornyok mö�
gött teli kondérok, üstök, tep�
sik az aznapi menüvel. Mo�
solygós asszonyka, Jakab Je- 
nőné rendezgeti az ételeket, 
egy vidám  kislány pedig gyors, 
fürge kézzel a követ törli fel. 
A főzésben segédkező szakács�
nők közül ketten, Zaklajda  
Józsefné és Jech Jenöné átöl�
töztek. Frissen mosott, vakí�
tóan fehér, ropogósra kikem é�
nyített köpenyükben m unká�
hoz látnak: megkezdik a leves 
felszolgálását.

Az ebédlő bejáratánál hosz-  
szú sor áll, s m ire megszólal a 
déli harangszó, m ár az aszta�
loknál ülnek és fogyasztják az 
első fogást.

— Egyszerre az ebédlőben 
nyolcvanhét főt tudunk ebé�
deltetni — mondja Marton Jó �
zsefné konyhavezető. Kony�
hánk a KÖJÁL- tól 500 adag 
étel előállítására kapott enge�
délyt. Ennek az elkészítésére 
tizenhárm án vagyunk. M un�
katársaim nál erős összekötő 
kapocs, hogy közös szocialista 
brigádban dolgoznak. A jó 
m unkájukat szám talan elisme�
rés és oklevél dicséri. Ebben 
az évben pedig — ami külön 
is nagy öröm a szám unkra — 
aranykoszorús szocialista b ri�
gáddá lettek.

— Hogyan állítják össze az 
étrendet?

— Van egy könyvünk, sok 
száz ételrecepttel. Címe: Egy�
séges vendéglátó receptkönyv 
és konyhatechnológia. Az ötle�
teket innen vesszük, s term é�
szetesen igyekszünk minél vál�
tozatosabb .é trendet., összeállí�
tani. A nálunk ebédel ők közül 
néhányat rendszerint m egkér�
dezünk, mondják el vélemé�
nyüket és javaslataikat az éte�
lekkel kapcsolatban. Ügyelünk 
arra  is — mondja mosolyogva 
M ártonná —, hogy ne vádol�

hasson bennünket senki sem 
ízlésficammal; a leves és a 
második fogás m indig össz�
hangban van.

— Hadd mondjam el — kap�
csolódik beszélgetésünkbe a 
főszakács —, minden egyes új 
ételt, am it még mi sem isme�
rünk, valam elyikünk odahaza 
elkészíti. A legjobb értékm érő�
nek bizonyuló családi véle�
mény dönt, hogy érdemes 
lesz- e elkészíteni az üzemi 
konyhán. Talán ennek a gya�
korlatnak tudható be, hogy az 
ételek m iatt nem éri szó a 
konyhánk e le jé t. . .

— A z üzemi étkeztetésnek  
m ekkora a költségkihatása az 
igazgatóságnál? — kérdezem 
ebédelés közben Nyaka Lajos�
tól, az iszt. m unkatársától, 
akivel — a véletlennek kö�
szönhetően — egy asztalhoz 
kerültem .

— A jóléti és kulturális ala�
punkból ebben az esztendőben 
3 millió 842 ezer forintot te r�
veztünk étkeztetési célokra. A 
pécsi üzemi konyha saját 
fenntartásunkban működik. Is�
m erjük a gondjaikat. Az elő�

írásoknak ugyan megfelelnek 
a szociális helyiségek, de azért 
el tudnék képzelni a jelenle�
ginél még különb körülm énye�
ket is. Várható, hogy a m ár 
m ódosított tervek és határidő�
eltolódások után 1981 végére 
elkészül a Diósi úton az új 600 
adagos konyhánk és é tter�
münk. Jelentős mértékben 
teherm entesíti majd az igazga�
tósági székházban működő 
üzemi konyhát, mivel itt  csak 
főzni fognak, és m inden más

forint térítést szám olhatnak el 
ebédenként az igényjogosultak.

Az ebédjüket befejezők el�
távoznak, m ajd ú jak  érkez�
nek a frissen te ríte tt asztalok�
hoz.

— lz le tt-e  az ebéd? — kér�
dezem az asztaltól éppen fel�
állni készülő Mátyás Gézát.

A bólintással alátám asztott 
válaszból egyértelm űen k ite t�
szik: igen. A minőséget ille�
tően helyesel Hódosi György- 
né is, m ajd így folytatja:

előkészítő m unkát a Diósi úton 
végeznek.

,rr'-ÁtárM ta-fi KáJioiás a kis- 
hivatali dolgozók üzem i é tkez �
tetésében?

— A Posta behálózza az 
egész országot, ami a szolgál�
ta tás ellátása szempontjából 
előnyös. Ugyanakkor ez a de�
centralizáltság üzemi étkezte�
tés tekintetében előnytelen. Ha 
a szombati ny itvatartást és 
még néhány kishivatali gondot 
rendeztünk is az utóbbi idő�
ben, a kishivatalok üzemi é t�
keztetését nem tud tuk  megol�
dani. B iztatjuk a kishivatalok 
dolgozóit, hogy a m unkahelyü�
kön működő áfész, tsz stb. kö�
zületi kisvendéglők étterm i 
szolgáltatásait vegyék igény�
be. Június 1. óta egységesen 5

— Szeretném tudni, hogyan 
tudnak ennyi pénzből ilyen 
gazdag választékot nap m int 
nap elővarázsolni. M in t - házi�
asszony is mondom, jó lenne 
az ő gyakorlatukat odahaza is 
alkalm azn i. . .

Kétségtelenül jó h íre van a 
pécsi üzemi konyhának. Az 
ország bárm ely részéből is ér�
keznek kiküldöttek, csak elis�
meréssel szólnak az itteni 
ebédről. Arról, hogy valakinek 
nem  ízlik az étel — ötszáz é t�
kező között akad ilyen —, nem 
a konyha tehet. Tény: mindig 
és mindenki szám ára jót, ked�
vére valót nem  lehet főzni, 
m ert van, aki a mákos tésztát 
szereti, és van, aki csak a tú -

Pusztai Mihály

A  P O S T A  J T / r j L O  B M G Ä D J A

Először a minőség -  utána a teljesítmény
Szokatlan csend fogadja a 

belépőt a  Posta Központi J a �
vító Üzem kapcsolóműhelyé�
ben. A m unkaasztalok m ellett 
fiatal nők hajolnak elmélyül-  
ten a m inden kívülálló szám á�
ra  kuszának tűnő m unkada�
rabok fölé, kezükben forrasz�
tópáka, arcukon összpontosított 
figyelem. Az ő szám ukra ez a 
kuszaság m aga a rend. A sza�
naszét ágazó kábelvégeknek 
legalábbis olyan rendbe kell 
illeszkedniük, hogy h a  m ajd 
helyükre — a különböző tí�
pusú központokba kerülnek 
ezek az alkatrészek, berende�
zések, m űködésük folyam atos 
legyen.

A m űhely két brigád m ű�
helye, Egyikük a  Távíró ifjú �
sági műszerész, szerelő, gyártó 
szocialista brigád tavalyi 
m unkája eredményeképpen el�
nyerte „a Posta Kiváló Bri�
gádja” címet.

— Most csak néhányan va�
gyunk it t  — fogad Fűrész T i �
bor h íradástechnikai műsze�
rész, a  brigád vezetője —, 
nyár van, sokan szabadságra 
mentek, néhányan vidéken 
dolgoznak.

A tizenhat tagú brigád nagy 
része fiatal. Vezető műszeré�
szek. műszerészek, kábelkiké -  
szítők, kábelforrasztók. Rész�
ben készterm ékeket állítanak 
elő a  kisebb vidéki közpon�
tok számára, részben az új, 
autom ata távíró - központokat 
helyezik üzembe. Tavalyi nagy 
m unkájuk az volt, hogy az 
év végére vagy nyolcezer m un�
kaóra ráfordításával üzembe 
helyezték a miskolci távíró -  
központot, em ellett kisebb, 

'úgynevezett V - típusú közpon�
tokat szereltek Zircen, Izsá�
kon, Enyingen, Vásárosna -  
ményban, Kisvárdán.-  Csenge-  
ren és Hajdúszoboszlón.

Vagyis álta lában  sokat dol�
goznak vidéken.

— Jó is ez, meg rossz is — 
vélik. — Jó, m ert változato�
sabb, érdekesebb így a  m un�
ka. alkalm unk van az ország 
különböző vidékeinek megis�
merésére, és rossz, m ert a  sok 
utazás, bizony, eléggé fárasz�
tó, az élet az otthontól távol 
költségesebb. Részben ezzel az

- utóbbival -  m agyarázható a 
fluktuáció, sokan kényelm e�
sebb. helyhez kötöttebb m un�
kahelyet kerestek m aguknak 
az utóbbi időben. A helyük�
re persze jöttek ú jabb  fia ta�
lok, akik  itt  rögtön a  mély�
vízbe kerültek, m egm utathat�
ják, m it tudnak.

Szükség is van az alapos fel-  
készültségre, a  komoly .szaktu�
dásra, s az állandó tovább�
képzésre. Tavaly a  brigád 
tagjai közül hárm an végezték 
el a  táviróautom atás tanfolya�
m ot: Kovács Béla, Bedics De�
zső és Bíró'Gyula. Idei nagy 
m unkájukon, a győri telex - köz�
pont üzembe helyezésével a 
fiatalok fognak vizsgázni. Fel-  
készültségükről sikerrel ad �

tak számot „a szakm a ifjú 
m estere” vetélkedőkön (Ko�
vács László, Bíró Gyula és 
Kecskés Zoltán), és a  „kiváló 
ifjúm unkás” mozgalomban 
(Kiss Mária, Kiss Margit és 
Hegedűs Gézáné).

Egyre a jobb, a  tökéletesebb 
megoldásokon törik  a  fejüket. 
Jellemző a  brigádra az is, 
hogy tavaly négy újításukat 
fogadták el. Horváth János 
két ú jítás t ado tt be, Horváth 
Károly ugyancsak kettőt 
(ezek közül az egyiket kísér�
le tre  fogadták el, de m ár ez 
is elkészült), Fűrész Tibor pe�
dig egyet.

A m unkában egységes a  
brigád, vagyis a  közös m un�
ka sikeréért m indenki félre 
tud ja tenni esetleges egyéni 
sérelm eit, gondjait.

Híresek arról, hogy igé�
nyesek önmagukkal, m unká�
jukkal szemben. Volt olyan 
eset, hogy a  m egrendelők m ár 
átvették  volna valamennyi 
m unkájukat, de' ők még elé�
gedetlenek voltak vele, s nem 
nyugodtak, am íg az a sa já t 
m ércéjük szerint is tökéletes 
nem  lett.

— Sajnos, a  készen kapott 
alkatrészek minősége rom �
lott az utóbbi időben, és ez 
nekünk sokkal több m unkát 
okoz, hiszen a  szereléseket a 
gyengébb alkatrészekkel is k i�
fogástalanul akarjuk  elvé�
gezni — m ondja a brigádveze�
tő. — De m egvannak a k ia la�
ku lt módszereink. Szoros kap�
csolatot ta rtunk  más brigá�
dokkal, a  leendő karban tar�

tókkal is előre felvesszük a 
kapcsolatot, segítünk egym ás�
nak, ahol csak tudunk. És a  
mi brigádunk abszolút önreví�
ziós, ami azt jelenti, hogy á  
mi term ékeinket a  meő ‘ meg 
sem vizsgálja, közvetlenül a  
megrendelőnek adjuk át, amit; 
készítünk. És b á r teljesít- ' 
ményben dolgozunk, az az 
alapelvünk, hogy először is a  
minőséget kell megkövetelnünk 
magunktól, u tána aztán nyom , 
hatjuk  a teljesítm ényt.

M unkájukra nem  is volt-  
panasz évek óta, csak dicsé�
retet, elism erést kaptak. De 
„nyom ták” a teljesítm ényt is, 
tavalyi eredm ényük 108,5 szá�
zalék volt.

A brigádértékelések soha 
nem form ális esem ények a  
Posta Központi Javító  Üzem�
ben. Keményen érvelve, az  é r �
veket tényekkel alátám asztva 
kell a  brigádoknak és a  brigá�
dok képviselőinek helytáll�
niuk itt  is, a  sokszor parázs 
hangulatú értékelő megbeszé�
léseken, am elyeken eldöntik,' 
hogy végzett m unkájáért ki 
milyen elism erést érdemel.

A Távíró ifjúsági szocialista 
brigád m ost m ár két egym ást 
követő év eredményei a lap �
ján  üzemelső lett. Tavaly 
arany, fokozatot kaptak, most 
pedig, m int m ár szó volt róla,' 
elnyerték „a Posta Kiváló 
Brigádja” címet.

Általános vélemény szerint' 
teljesen megérdemelten.

Balogh Elemér

Csehszlovák üdülőcsoport Balatonfenyvesen
Június 7- én reggel izgalom�

mal és várakozással álltunk a 
Nyugati pályaudvar peronján, 
am ikor Prága—Pozsony felől 
megérkezett az Amicus exp�
ressz: figyeltük, honnan száll 
le az a  negyven csehszlovák 
vendég, akiknek ké t hétig 
vendéglátóik leszünk. Lassan 
elvonultak az utasok, s a  pe�
ron vége felé m egpillantottunk 
egy csoportot. Hozzájuk sie t�
tünk, és tolmácsunk, Kiss Ló- 
rántné segítségével köszöntöt�
tük őket. Fáradtan, de moso�
lyogva szálltak be az autó�
buszba, s rövidesen a  Zágrá�
bi úti új vendégotthonban, a 
csoport budapesti szálláshe�
lyén voltunk.

Vendégeink elfáradtak  a 
hosszú utazásban, hiszen Cseh�
szlovákia legtávolabbi helyi�
ségeiből (Prága, Brno, O stra�
va, Sokolov, Usti nad Labern 
stb.) is érkeztek. Nemcsak a 
lakóhely, hanem  a postai be�
osztás tekintetében is széles 
skálát képviselt a csoport. Volt 
postaigazgató és postahivatali 
alkalm azott, villamosmérnök 
és adm inisztrátor egyaránt.

Az érkezés napján  pihenés�
re azonban nem  volt mód, m i�
vel délután városnézés, este 
pedig sétahajózás szerepelt a

program ban. Vendégeink több�
sége első alkalom m al já r t  Bu�
dapesten, ezért igyekeztünk 
fővárosunk történelm i neveze�
tességeit részletesen bem utat�
ni. M int m inden hazánkba lá�
togató külföldi, mostani ven�
dégeinket is m eglepte a  csodás 
városkép, a  budai vár, a  H a�
lászbástya és az Országház 
szemet gyönyörködtető lá tv á �
nya.

M ásnap délelőtt még a  fő�
várossal ism erkedhettek ven�
dégeink, s kora délután — 
rekkenő hőségben — elindul�
tunk Balatonfenyvesre. Az 
üdülőcsoport tizenegy napig 
élvezhette a postás üdülő ven�
dégszeretetét, az üdülővezető�
nek, Bácskai M iklósnénak és 
m unkatársainak gondoskodá�
sát. Az o tt eltöltött idő alkal�
mas volt a pihenésre, fürdés�
re  és napozásra, a  valóban 
gondtalan kikapcsolódásra.

Nagy sikere volt a  két egész 
napos kirándulásnak (a Keszt�
hely—Hévíz—Badacsony útvo�
nalon autóbusszal, illetve Ti�
hanyba hajóval). A keszthelyi 
Festetics - kastély, a hévízi tó�
fürdő, a badacsonyi cigányze�
ne és a viharos balatoni hajó�

ú t m indenkinek feledhetetlen 
élm ényt nyújtott.

A  csoport vezetői: Jan Bal- 
lay, a  besztercebányai posta -  
igazgatóság dolgozója, vala�
m int dr. Maria Pomahacova, 
a szakszervezet jogtanácsosa, 
sokat segítettek a  programok 
lebonyolításában, a  csoport 
összefogásában, m egkönnyítet�
ték m unkánkat.

Hogy vendégeink kellemesen 
érezték m agukat itt - tartózko -  
dásuk teljes időtartam a alatt, 
azt végig éreztük: az elutazást 
megelőző búcsú és a vonat a b �
lakaiból visszatekintő megille -  
tődött pillantások mindennél 
jobban igazolták, hogy az ösz-  
szekovácsolódott kis csoport 
válóban feledhetetlen em lé�
kekkel té rt haza. De nemcsak 
az elutazóknak, nekünk is ne�
héz volt a búcsú, kik e  két he�
te t együtt töltöttünk kedves 
vendégeinkkel.

M int a csoport kísérője ez�
úton szeretnék köszönetét 
mondani a csehszlovák postás 
vendégeink nevében szakszer�
vezetünknek, a  Posta Szociális 
H ivatalnak és mindenkinek, 
aki m unkájával hozzájárult a 
csereüdültetés sikeres lebonyo�
lításához.

Perjés! József

MÓ R I C Z  Z S I G M O N D

A közelmúltban em lékez�
tünk  meg Móricz Zsigmond  
születésének 100. évforduló�
járól. K eresztrejtvényünkben 
a nagy író néhány m űvének 
címe található.

VÍZSZINTES

1. Albán pénz. 3. A vadá�
szat istennője. 8. Postaszerv 
nevének rövidítése. 11. Nö�
vény része. 12. Olasz film �
rendező. 14. Kicsinyítőképző. 
15. Terroristák  áldozatául 
esett olasz politikus. 17. Pénz�
intézet névbetűi. 18. Van ide�
je. 20. írószerszám. 22. Vízi 
járm ű (ford.). 24. A kisdiák 
egyik igéje (ford.). 26. Fizetési 
kötelezettségünk. 28. Lengő 
alkatrész. 29. öm leszt. 31. A 
főnök (+ék.). 32. A vízsz. 28. 
középső betűi. 33. Helyrag. 
35. K evert l á t  37. Szolmizá-  
ciós hang. 38. Móricz- mű. 42. 
Veterán része! 43. Vijjogó 
hangú m adár (ford.). 44. Fe�
kete bőrű bokszoló (fon.). 45. 
Kép franciául. 48. Német ke�
let (ford.). 49. Móricz- mű. 51. 
Megszólítás. 52. Női név. 53. 
Móricz népszerű gyerekhősé�
nek utóneve. 54. Karol. 56. 
Becézett női név (ford.). 58. 
Móricz- mű.

FÜGGŐLEGES
1. Egzotikus állat. 2. Latin 

én. 3. Kötőszó. 4. Az Ilona 
egyik változata. 5. Női hang�
nem. 6. Porcelán dísztárgy.

7. Görög szavak elején tagaJ 
dást jelent. 9. Angol helyeslés.1 
10. Móricz- mű. 13. Ilyen le�
xikon is van. 16. Jobbra - bálra  
mozog. 19. . . .  Stefi (táncdál-  
énekes volt). 21. Francia ősz- ’ 
szetett magánhangzó. 23. Idő- ] 
határozószó. 24. Fehérnemű.' 
25. Fém. 27. Jóságos tengeri 
isten. 28. Izomkötő. 29. A hét 
vezér egyike. 30. Bő. 34. Kéz�
jegy. 36. Golyó. 39. Időben' 
odajut. 40. Futó, szaladó 
(ford.). 41. Nemzetközi szer- ] 
vezet névbetűi. 42. N ótáriusá�
ról híres község, mai írásm ód 
szerint (ford.). 46. Idegen női 
név. 47. Esendő. 52. A forint 
előtti inflációs pénzünk nevé�
nek előtagja. 53. . . .  Ferrer]
(amerikai filmszínész). 55. Ró- ' 
mai 51. 57. H atárrag.

— Bánhidl —

Beküldendő a vízszintes 38.' 
és 49., valam int a függőleges 
10. és 12. megfejtése.

Beküldési határidő: augusz« 
tus 10.

Előző rejtvényünk helyes 
m egfejtése: „Fák, csillagoki
állatok és kövek, szeressétek 
a gyerm ekeim et."

K önyvutalványt nyertek! 
F öldessy Antal (Budapest),’
Horváth Jenöné (Enese), Ko�
csis Ferenc (Fertőd), Laczkó 
Józsefné (Debrecen), Tóth  
Mária (Budapest).
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könnyebbet» , egyszerűbben . hogyan .  jobben . értelmeeebben . hogyan . könnyebben . egyszerűbben

S
ok szó esik m ostanában 
a  sajtóban, rádióban, 
televízióban a posta 

szolgáltatásairól, természetesen 
leginkább azokról, am elyek 

vagy mennyiségileg, vagy m i�
nőségileg, avagy m indkét m u�
ta tó t illetően nem feleinek 
meg a  várakozásoknak. Már 
pedig nem  pusztán arról van 
szó, hogy a  hellyel- közzel le�
gendaként em legetett jó h írne�
vű M agyar Posta hajdani pon�
tosságához nem  m éltó az a vi-  
saonyszámokkal kifejezve nem 
is túlságosan sok, de az é rin �
tetteket m indenképpen bosz-  
szantó felesleges hiba, hanem 
arról is, hogy a  tudományos 
technikai forradalom nak neve�
zett mostani műszaki fejlődés 
m ellett valahogy mást, korsze�
rűbbet és m indenesetre job�
bat kell nyújtanunk, m int ma, 
m eg m in t a  példaként em le�
getett régebbi időkben.. , 

Tudjuk, hogy ennek igen sok 
fe lté tb e  van, elsősorban gaz�
daságiak, s hozzájuk láncolato -  
sam kapcsol ódnak a  postán be�
lül és főleg ra jta  kívül meg�
oldható szervezési kérdések, 
m int például az  építőipari ka�
pacitás teherbíró képessége. 
Alihoz azonban, hogy vala�
m ennyi gazdasági feltétel 
m eglétének esetében a pos�
ta  a  lehetőségekkel élni is 
tudjon, olyan m unkaerők�
kel kell rendelkeznie, akik 
képesek arra, hogy cétudato -  
san  hajtsák  végre a  posta 
előtt álló feladatokat, ak á r az 
üzemvitelt, a k á r  a fejlesztést 
bízzák rájuk. A m ai körülm é�
nyek között jól kell tudni a l�
kalmazkodni a jelenlegi, nem  
éppen legjobb ellátottsághoz, 
em ellett m eg kell barátkozni 
az  ú jnak  a  gondolatával, s fel 
kell készülni a  fejlődésnek a  
m ostaninál gyorsabb ütem ére 
is. A  jól képzett és gondolko�
dásm ódjukban is alkalm azkod�
ni tudó szakem berekre m in�
den szinten szükség van tehát, 
és ez a  tétel a  vezető, irányító 
m unkaköröket ellátó  dolgo�
zókra is vonatkozik.

A  fontosabb ilyen beosztáso�
k é t azelőtt is egyetemi végzett�
séggel rendelkezők töltötték 
be. M árpedig ha az t m ondjuk, 
hogy a  posta várha tóan  gyor�
sabb ütem ű fejlődés elő tt áll, 
h a  a  szolgáltatásait korszerűsí�
tenie kell, és ehhez kell igazí�
tan ia  m ind a  távközlésnek, 
m ind pedig a  küldem ények fel�
dolgozásának és továbbításá�
nak  technológiáját, nem  nél�
külözheti a  felsőfokú képzett�
séggel rendelkező vezetőket, 
m unkairányítókat. Egvébként 
is: mennyivel egyszerűbb fel�
ad a t a  jó hírközlési szolgálat 
megszervezése és lebonyolítá�
sa, m in t bárm elyik m ás m un�
katerü let?  Mégis, a  népgazda�
ságban 100 dolgozóból átlag 
5,6 - nek van egyetemi vagy fő�
iskolai végzettsége, ezzel szem�
ben a  posta 4- es átlaggal sze�
rénykedik. Persze, a  legtöbb 
pályának régtől fogva megvan 
a  főiskolája vagy egyeteme, 
osztálya, tanszéke (esetleg több 
is), am ely szám ára a  magasan 
képesített u tánpótlást adja. 
Nem vitatható, hogy a postá�
nak is szüksége van állam i ok�
tatásban oklevelet szerző, fel�
sőfokú végzettséggel rendelke�
ző dolgozókra. Még a postafor -  
galomnak is, hiszen a  m ár el�
kezdődött gépesítése, a  számí�
tástechnika egyre fontosabbá 
válása m agától értetődővé te �
szi ebben a szolgálati ágban is 
üzemmérnökök alkalm azását. 
Ezt az álláspontot egyébként 
külföldi tapasztalatok is a lá tá �
m asztják.

Ezit az igényt kell kielégíte�
nie a  győri Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolá�
nak, amelyen három szakon (a 
vezetékes, a  vezeték nélküli 
távközlési és a postaüzemi sza�
kon) nevel felsőfokú képzett�
ségű szakem bereket a  posta 
számára. A két távközlési szak 
a  volt Felsőfokú Távközlési 
Technikum révén rendelkezik 
bizonyos tapasztalatokkal, ha�
gyományokkal. ám a postafor�
galmi ism eretek főiskolai szin�
tű  tanítása merőben úikeletű. 
legfeljebb a postatisztképzés

ad — nem  is érdem telenül — 
tám pontot az oktatáshoz.

A bevezetőből talán  az t ér�
zékelhetnénk, hogy a  főiskola 
elsősorban a  jövő szakem bereit 
képezi. Ám, oklevéllel a  ke�
zükben m ár jó néhányon e l�
hagyták, s  a végzősök ez idő 
szerint m ég — kiváltképp a  
postaforgalomban — elsősor�
ban a  hagyományos technoló�
giával ta lálják  szemben m agu�
kat. K íváncsiak voltunk hát, 
hogyan tudnak  m unkahelyü�
kön - beilleszkedni, ^miképpen 
hasznosítják a  főiskolán szer�
zett ismereteiket.

E
lutaztam  Győrbe, hogy a 
hallgatókkal beszélget�
hessek. Dr. Hegedűs 

Gyula főigazgató megszervezte 
számom ra a  találkozást m ind�

három  szak végzőseivel, s ez�
úton köszönöm az éhhez nyúj�
to tt segítségét, neki, valam int 
Rá ez János igazgatóhelyettes�
nek és az intézet több ta n árá �
nak is.

A szobában körém  gyűlt 
hallgatóktól először a pályavá�
lasztás indítékairól kérdezős�
ködtem. Nem könnyű erre  a 
kérdésre válaszolni, hiszen 
húszéves kor a la tt nem fejlőd�
het ki m indenkiben határozott 
hivatástudat, s az is gyakori, 
hogy az érdeklődés köre nem  
egyezik m eg a  lehetőségekkel. 
Emellett aztán még annyi m in�
den befolyásolhatja az e lhatá�
rozást — esetleg a  szülők e l�
határozását, például az ő fog�
lalkozásuk.

A  külső befolyás hatása k é t�
ségkívül leginkább a  postaüze�
mi szak hallgatóinál volt ész�
revehető. Kincses A ttilának  
például az  egész családja pos�
tás. így önként adódott az e l�
ső pályaválasztás alkalm ával a  
postaforgalmi szakközépiskola, 
m ajd  a főiskolán a  postaüzemi 
szak. Fúró Mária is  postafor�
galmi szakközépiskolát végzett. 
Debreceniben, s egyetlen to�
vábbtanulási lehetőségként je�
lölte meg a  győri főiskolát. No- 

y á k  Katalin  osztályfőnöke un �
szolására folytatta magasabb 
szinten postai tanulm ányait. 
Pammer Stellát is valószínűleg 
befolyásolta 14 éves korában 
édesapja foglalkozása a posta -  
forgalmi szakközépiskolába 
való meneteléiben. Az o tt tö l�
tött négy esztendő, valam int az 
érettségi u tán  a  Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóságnál nem zet�
közi kezelőként végzett m un�
kája m ár önálló elhatározást 
érlelt benne a  főiskolai tan u l�
m ányok és további életpályája 
iránt,

T flán  egyszerűbb a  m agya�
rázat a m ásik ké t szakon vég�
zők választására. A fiatalokat, 
főként a fiúkat, v itathatatlanul 
vonzzák a technikai ismeretek, 
köztük a  híradástechnika. Aki 
ilyen irányú szakközéoiskólába 
járt, annak adva volt a főis�
kola; legföljebb arró l lehetett 
szó, hogy egyetem re jelentke�
zett, és onnan ide irányították, 
m in t Papp Árpádot. M ár a di�
vatosabb, „szélesebb távlato�
kat ígérő” rádió vagy televízió 
irán t érdeklődött, de felvétele�
kor a  vezetékes szakra irányí�
tották, m in t M artsik Zoltánt 
vagy Solt Ferencet. Viszont 
egyikük sem bán ta  meg, hogy 
az eredeti elképzelésük nem 
vált valóra. Papp Árpád a fő�
iskolát sokkal gyakorlatiasabb -  
nak ta lá lta  az egyetemnél, 
M artsik Zoltán és Solt Ferenc 
pedig most m ár a  vezetékes 
távközlést is legalább olyan ér�
dekesnek látja, m int a vezeték 
nélkülit. S a  szakma vonzása, 
ifjúkori érdeklődése a  gim ná�
ziumból hozta Győrbe Fáklya 
Pált és Tóth Imrét, továbbá a 
m űszeripari szakközépiskolá�
ból Adamecz Lászlót, Janó 
Andort, Simon Tibort és a m ár 
em lített Solt Ferencet. Egyéb�
ként M artsik Zoltán is a  gépé�
szeti szakközépiskolában m eg�
kezdett műszaki tanulm ányait 
folytatta a távközlési főisko�
lán.

A megnevezett végzősökkel 
beszélgettem, feltételezem, 
hogy a főiskola többi hallgató�
jától is nagyjából hasonló vá�
laszokat kaptam  volna.

M
ár  a pályaválasztásról 

folytatott beszélgetés is 
helyenként választ adott 

a rra  a későbbi kérdésre, 
hogy m aga az iskola megfe�

lelt - e a  várakozásoknak. A ve�
zetékes szak, úgy látszik, igen. 
A postaüzemi szak végzőseinek 
azonban meglehetősen sok 
m ondanivalójuk tám adt. Pró�
báljuk  meg csoportosítani az 
éstzrevételeket!

Nézzük meg előbb, hogy az 
iskola tanterve összhangban 
van - e a  posta jelenlegi felada�
taival és várható  fejlődésével 
— am int ezzel a  bevezetőben 
foglalkoztunk. A tisztánlátást 
m indenesetre zavarja a tan terv  
gyakori változása. Lehet, hogy 
az u tánuk  következő évfolya�
mok hallgatói ezt m ár nem 
fogják szóvá tenni, de a  mos�
tani végzősökben gyakran bi�
zonytalanságot keltett. így nem 
érezték, illetve helytelennek 
érezték az egyes tan tárgyak  
óraszám ának arányát.

Azok a  hallgatók, akik pos�
taforgalmi szakközépiskolából 
jöttek ide, úgy ítélik meg, hogy 
az üzemviteli tárgyakból ú ja t 
nemigen kaptak, a  gimnáziumi 
érettségivel rendelkezőknek vi�
szont semmi fogódzójuk nem 
volt, am ikor például a  hírlap -  
szolgálatban használatos
nyom tatványokat a  számozá�
suk szerint em legették előttük.

Egyikük sem  érzi kellőkép�
pen m egalapozottnak üzem�
m érnöki képesítését a műszaki 
tantárgyakból tanu ltak  alap�
ján. A géotan, meg a  gépele�
m ek című tantárgyakba nem  
sikerült kellőképpen bekaocso -  
lódniuk, s nem  m ernék állíta�
ni, hogy az egyes elemek ren �
deltetésével úgv igazán tisztá�
ba jöttek volna. Ugyanezt 
m ondták a  szám ítástechnikára 
is. azzal, hogy ism ereteik alán�
ján nem m ernének felelős be�
osztást elvállalni a  Posta Szá�
m ítástechnikai és Szervezési 
Intézetben. Pedig mesgvőződé-  

'süfc az, hogy a  PSZSZI dolgo�
zóinak sem  ártana, 'ha egyúttal 
képzett oostások is lennének; 
ennek ellentételeként ők is 
szeretnének ebben a  tém ában 
otthonosabban mozogni. így 
azután ha a  többi szak hallga -  
tői — észrevéve aggályaikat —, 
élcelődve ism ételten tanfo -  
ivam ballgatóknak nevezik 
őket. bennük is keletkezik egy 
ha- cooló kénvszerkénzet.

Vegyük ezek után  szemügy�
re  azt, hogy a  tan tervben elő�
ír t ism eretek megszerzését m i�
képpen segítik a főiskolán ed�
dig k ialakított feltételek. Az 
ezekben m utatkozó hibák, hiá�
nyosságok egyike - m ásika na�
gyobb körültekintéssel ta lán  
egyszerűbben megszüntethető. 
Kezdjük azzal, hogy rossz az 
állandó tanárok és az óraadók 
aránya. A fő tantárgyak ala�
pos m egtanulásához feltétlenül 
szükség lenne az egy előadó 
á ltal m eghatározott irányvo�
nalra, az óraadóknak csak a 
járulékos tudnivalókat kellene 
oktatniuk.

Nehezíti a  tanulást a  jegyze�
tek alacsony színvonala. Gyen�
ge az előadásmódjuk, sok ben�
nük az ismételgetés, és rossz 
az előállításuk minősége. Nem 
javult a színvonala az új k i�
adású híradástechnikai jegy�
zetnek sem, megjegyezve azt is, 
hogy hibásak az ábrái. A tan �
könyvek sem tartanak  lépést a 
feilődéssel, a változásokat ke�
vésbé követik, m in t a  szakkö -  
zéniskolai könyvek.

A postaforgalmi képzésben 
rendkívül nagy jelentősége van 
a gyakorlatnak. Ennek hiá�
nyát elsősorban azok érzik, 
akik gimnáziumból jöttek a 
postaüzeimi szakra, s ennek k i�
küszöbölésében nem  segítik 
őket az évközben végzendő 
kötelező hivatali gyakorlatok. 
Győr 2 - ben — állandóan nagy 
forgalma m iatt — nincs a rra  
lehetőség, hogy velük megfele�
lően foglalkozzanak, ígv az o t�
tani ténykedésük mindössze 
felszínes nézelődéssé fokozódik 
le.

Érdekes szempont — s m e�
gint el kell kicsit kalandoz�
nunk a következő kérdés te rü �
letére —, hogv a tan tervet a 
vezeték nélküli szak hallgatói 
sem ta láliák  szám ukra legal�
kalm asabbnak. I tt  azonban v a�
lójában nem a tanterv  h ibájá�

ról van szó, hanem  arról a  k ü �
lönös helyzetről, hogy az e 
szakon végzők szinte vala�
mennyien az iparban helyez�
kednek el, a  tananyagot vi�
szont nem  annyira gyártási is�
meretekből, hanem  az üzemel�
tetéshez szükséges tudnivalók�
ból állították össze. M int Rácz 
János igazgatóhelyettes m egje�
gyezte, hogy a  posta a főisko�
láró l évente egy - két vezeték 
nélküli szakon végzett üzem�
m érnököt vár. Ezért is kérte 
két évvel ezelőtt a posta, hogy 
a  vezeték nélküli szak felvételi 
keretszám át 40- ről 20 főre 
csökkentsék, a vezetékesekét 
pedig em eljék föl. A főiskola 
a  kérésnek helyt adott.

Ám, hogy az észrevételekből 
a  vezetékes szak se m aradjon 
ki teljesen, hallgatói a főisko�
lára szabott tankönyveket hiá�
nyolják, ugyanis az egyetemi 
könyvek, elm életibb tárgyalás -  
m ódjuk m iatt, szám ukra oly�
kor nehezen érhetők.

ézzük azonban most m ár 
a  jövőt! Mi lesz a sike�
res vizsgák után, a  dip�

lom a birtokában? Azt m ár 
tudjuk, hogy a  vezeték nélkü�
liek — egynek a  kivételével — 
nem  a  postán helyezkednek el, 
m indam ellett az az érzésük, 
hogy meg tudják  állni helyü�
ket, a hiányolt ipari ism ere�
teket a gyakorlatban meg 
tu d ják  szerzni. Az egyetlen 
kivétel véletlenül azok közül 
adódik, akikkel találkoztam . 
Tóth Im rét a Postavezérigaz�
gatóság biztonsági szakosztá�
lya várja . Igaz, hogy ez 
a hely nem  egészen az ő 
képzettségének felel meg, de 
úgy gondolja, szélesebb m ű�
szaki érdeklődési körét m un�
kája ki fogja tölteni. A gya�
korlatban szükséges részletes 
tudnivalókhoz a  főiskolán m in�
denesetre jó alapism ereteket 
szerzett. Azért em lítsük meg, 
hogy Adamecz László a  Légi-  
forgalmi és Repülőtéri Igazga�
tósághoz megy, és így a rádió  

"és televízió m elle tt a  repülés 
iránti - vonzalm át - is k i “ tud ja  
elégíteni. Fáklya Pál a B uda�
pesti Rádiótechnikai Gyár sa l�
gótarjáni fejlesztési részlegé�
hez, Janó A ndor pedig az a j �
kai Videotonhoz megy dolgoz�
ni.

A vezetékesek között ketten 
is vannak, akik a  Pécsi Posta -  
igazgatósággal kötöttek tan u l�
mányi szerződést. M artsik Zol�
tán t leginkább az átviteltech�
nika vonzza. Reméli, hogv le �
endő munkahelyén. Zalaeger�
szegen öt éven belül felszere�
lik a  k ilátásba helyezett cross�
bar központot. Ha ez nem  v a�
lósul meg. á t  szeretne Pécsre 
menni. Szeretne Iónért ta rtan i 
a  híradástechnika fejlődésével, 
ezért a rra  készül, hogy nyel�
veket tanul. Paop Ároád még 
nem tudia, hogy az igazgató�
ság milyen beosztást szán n e�
ki, Nem szeretne — nedíg ezt 
is rebesgetik —» a beruházók�
hoz kerülni, szívesebben m en�
ne üzemeltetőnek.

Másik két vezetékesünk a 
Helyközi Távbeszélő Igazgató�
sághoz tart. Solt Ferencet a 
pécsi gócüzemhez köti a  szer�
ződése. és ő is óvakodik az 
íróasztaltól. Sim on Tibornak 
nem volt ugyan tanulm ányi 
szerződése, de a  HTI fejleszté�
si osztályán kijelölt m unkahe�
lye megfelel az elképzelései�
nek. Ö is nekifekszik a nyelv -  
tanulásnak. szükségét érzi.

Meglepő és örvendetes volt a 
távközlési szakok végzőseinek 
az az általános szemlélete, 
hogy az üzemeltetés közvetlen 
feladataiban szeretnék ism ere�
teiket hasznosítani, és egyálta�
lán  nem vágynak adm inisztrá�
cióval já ró  ügyintézői vagy 
vezetői m unkakörökbe. Az élet 
m ajd kiválogatja a nagyobb 
felelősség vállalására alkalm as 
személyeket, s e lju tta tja  őket 
a  nagyobb megbecsülést jelen�
tő fontosabb beosztásokba.

Ha m ár az előbb a HTI- nél 
tarto ttunk, em lítsük meg, hogy 
a postaüzemi szak is ad az 
igazgatóságnak szakkádert 
Pam m er Stella személyében. 
Kijelölt előadói munkakörével 
pusztán annyiban elégedetlen, 
hogy a  belföldi szolgálat he�

lyett szeretne a nemzetközinél 
megmaradni. Egyébként n a�
gyon jól össze tud ja hangolni 
tanulm ányait az igazgatóság�
nál eltöltött term elési gyakor�
latokkal. A változásokról év�
közben is értesült, tehát a fő�
iskolai évek a latt sem szakadt 
el az élettől.

A postaüzemi szak végzősei 
— úgy látszik — nem idegen�
kednek az irodától. Igazgatási 
szolgálatba megy Fúró M ária 
is. A Debreceni Postaigazgató�
sággal van szerződése, és en�
nek révén az ellenőrzési osz�
tályra kerül. Az előző évfo�
lyam is adott m unkaerőt en�
nek az osztálynak, m indkét 
fél megelégedésére, így reméli, 
hogy ez a m unkakör nála is 
beválik. Novák K atalin kissé 
eltávolodik eredeti szakm ájá�
tól. A főiskolán megszerette a 
gazdasági ism ereteket, s így 
bízik abban, hogy a  Budapest 
vidéki Postaigazgatóság terv -  
gazdasági osztályán m egtalálja 
a  neki való m unkakört.

Kincses Attila, a  Szegedi 
Postaigazgatóság ösztöndíjasa, 
ugyancsak nem  üzemi m unka�
kört fog betölteni. Oktatónak 
megy a  bajai postaforgalmi 
szakközépiskolába. Éppen em i�
a tt kesergett azon, hogy leen�
dő tantárgyából, a távközlési 
technológiából a  szakközépis�
kolához képest nem sok új is�
m eretet tudo tt a  főiskolán sze�
rezni.

T
ervek, elképzelések szö�
vődtek tehát, s  most, a  
m egvalósulás küszöbén 

a várakozás esetleg szorongás�
sal keveredik: vajofi olyan

.lesz - e az élet, a  m unka, am i�
lyennek eddig ígérkezett. Ez 
persze csak akkor lehetséges, 
ha az egyéni tervek egybevág�
nak  annak az intézm énynek a 
terveivel, káderm unkájával, 
am ely a képzettség megszerzé�
sét segítette, lehetővé tette. Az 
érdeklődést ezért egyes m un�
káltatóknál folytattam . A rra 
voltam k ív á ncs i, mi képpen fo�
gadják a ■ ppstaszervgk , az 
üzemmérnököket. Mik a  te r�
veik, miiven m unkaköröket 
töltenek be velük, hogyan 
akarják  hasznosítani tudásu�
kat.

A Budapest vidéki Posta -  
igazgatóságon Szathm ári Géza 
igazgatóval, a  személyzeti osz�
tályról H uiber Józsefnéval — 
— 5 egyben az igazgatósági 
törzs szakszervezeti bizottsá�
gának titkára  — és Pászthorv 
Tamással, a m unkaügyi osztály 
vezetőiével beszélgettem.

Az igazgatóság területén m ár 
dolgozik néhány üzemmérnök. 
Részben a nappali, részben a  
levelező tagozaton végeztek. 
Van, aki az igazgatósági törzs�
nél dolgozik, van azután kö�
zöttük nagyhivatali vezető, ve�
zetőhelyettes, osztályvezető, 
forgalmi előadó vagy ellenőr, 
távközlési üzemnél ugyancsak 
forgalmi előadó stb. A most 
végzett nappali hallgatók kö�
zül a m ár em lített Novák K a�
talinon kívül még heten (táv�
közlésiek és postaüzemiek) lő t�
tek az igazgatósághoz, és töb�
ben véffrehaitó szerveknél fog�
nak dolgozni.

Az üzemmérnökök m eg van�
nak elégedve beosztásukkal és 
besorolásukkal, mindössze egy 
új diplomás volt elégedetlen 
esooortvezetői beosztásával. 
Márnedig el kell fogadni azt 
az álláspontot, hogy a főiskola 
nem vezetőket, hanem szak�
em bereket képez, akiknek 
persze megvan a lehetőségük 
arra. hogv vezetőkké válianak: 
a levelező tagozaton végzők 
j>edig többnyire épn e tanul�
m ányok ú tián  szerzik meg az 
eddigi beosztásuknak m egfele�
lő iskolai képzettséget. Rőt azt 
is tudomásul kell venni, hogv 
a friss oklevél nem iogcím a r �
ra. hogy egv hosszú gyakor�
lattal rendelkező idősebb veze�
tőt kiszorítson m aradéktalanul 
betöltött munkaköréből.
Egyébként is, egy jó évtized 
múlva, m ire a jelenlegi veze�
tői, irányítói munkakörökben 
kialakul egy viszonylagos te lí�
tettség, a  technológia fejleszté�
se során néhány újabb beosz�
tást fel kell emelni az üzem�
mérnöki színvonalra. Hogy 
m ást ne m ondjunk, a távbe�

szélő - hálózat ■ autom atizálásá�
val együtt üzemmérnöki fel�
ada ttá  válhat példájil a  kör�
zetmesterség is.

Persze, az élet ma is felvet 
egyedi, gyakoriságuknál fogva 
mégis közérdekű, sokszor ne�
hezen megoldható kérdéseket. 
Például a nappali tagozatra 
való jelentkezést semmiféle 
területi elv nem korlátozza. Az 
iskola végeztével term észete�
sen mindenki a  lakóhelyéhez 
közel szeretne elhelyezkedni, 
pedig a postának esetleg m ás�
hol lenne üzem m érnökre szük�
sége. Így azután hol lakásgon�
dok keletkeznek, hol pedig a 
végzettség és a beosztás között 
lépnek fel feszültségek. Ez pe�
dig egyik félnek sem jó, egy�
részről a kedvezőtlen besoro�
lás, másrészről a parlagon m a�
radó szakism eretek m iatt. .

A
 Helyközi Távbeszélő 

Igazgatóságon Szalay 
Gizellának, a  személy�

zeti osztály vezetőjének ven�
dége voltam, s a  beszélgetés�

ben részt vett Kalapos István�
ná, a  szakszervezeti tanács 
m unkatársa is.

Az igazgatóságon, m in t álta�
lában a postán, egy évtizeden 
belül generációváltás követke�
zik be. A győri főiskolától vár�
ják  a szakem ber - u tánpótlást 
Egyébként is, a  káderpolitikai 
elvek szerint, a vezetői beosz�
tásokat egyetemi, illetve főis�
kolai végzettséggel rendelkező 
személyekkel szándékoznak be�
tölteni. Ezért aztán igencsak 
nagy figyelmet fordítanak az 
üzemmérnökök fogadására.

Igazgatói utasítás rendelke�
zik arról, hogy a fiatalokat mi�
kén t kell bevezetni feladatkö�
rükbe. A személyzeti osztály 
irányításával a pályakezdőket 
fogadó szervezeti egységeknek 
a  fiatalok részére egyévi idő�
ta rtam ra foglalkoztatási ütem�
tervet kell összeállítaniuk. 
Eszerint meg kell ism ertetniük 
az új m unkaerőt az igazgató�
ság tevékenységével, a  postán 
és a  népgazdaságiban betöltött 
szerepével, szervezeti felépíté�
sével, a társadalm i szervezetek 
m unkájával, a  kollektív szer�
ződéssel stb. Meg kell ismer�
kedni a sa ját szervezeti egy�
ség feladataival, valam int a 
kapcsolódó részlegek m unkájá�
val, az együttm űködés módo�
zataival. Az ütem terv betartá�
sáról a kijelölt instruk tor 
gondoskodik, az általa patro�
nált pálvakezdő előrehaladásá�
ról, tájékozódásáról jelentést 
készít. M indezt a m unkát a 
személyzeti osztály ellenőrzi.

Évenként egy alkalom m al az 
igazgatóság vezetői bészélget-  
nek el a fiatalokkal, s ilyen�
kor fe ltárhatják  m unkájukkal, 
beilleszkedésükkel, megbecsü�
lésükkel kapcsolatos gondjai�
kat, és panaszaik orvoslására 
segítséget kérhetnek. A fiata�
lokkal való foglalkozás a 
szemléken is vizsgálat tárgya.

Egyébként bő lehetőségük 
van az üzemmérnököknek a r �
ra, hogv az igazgatóságnál 
szám ukra megfelelő m unkate�
rületet találjanak. A technika 
fejlődése, az elektronika térhó�
dítása egvre m ásra terem ti a 
műszaki érdeklődésű fiatalok 
szám ára a munkalehetőséget. 
Ott van ezenkívül a főre almi 
osztály, am elyen üzemmérnö�
köknek szánt beosztásokat je�
lenleg Dostatiszti kéo°sít“sű 
dolgozók töltenek be. Egyéb�
ként is, az igazgatóság szoro�
sabb kapcsolatot kíván kiala�
kítani a forgalmi és a  műsza�
ki szolgálat között.

K
é t igazgatóságnál jár�

tam. Mindkét helyen 
tá rt ajtók várják  a győ�

ri főiskola végzőseit. Bízunk 
abban, hogy a többi igazgató�

ságnál és középfokú posta�
szervnél — amelyek vezetékes 
és posta.üzemi szakem bereket 
foglalkoztatnak — hasonló fo�
gadtatásra szám íthatnak. A 
HTI gondoskodása m inden�
esetre jó lehetőséget nyújt a 
tapasztalatcserére. Nagy szük�
sége van a postának jé  szak�
emberekre. de m unkájának 
igazi szakértőjévé csak az vál�
hat, aki elméleti ism ereteit 
össze tud ja hangolni a  m in�
dennapok gyakorlatával.

Benda István
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Mit nyújt az üzemmérnöki képzés és képzettség?
Beszélgetés leendő üzemmérnökökkel és munkáltatóikkal várakozásaikról és a beilleszkedés gondjairól



A tömegpolitikai oktatás 
tapasztalatai

Nagy emberek 
a könyvről

Ä m ájusban — több helyen 
ünnepélyes keretek között — 
m egtartott zárófoglalkozások�
kal befejeződött a tömegpoli-  
tikaí oktatás 1978—79- es év�
adja. A SZOT 1978. januári 
ülésén elfogadott új oktatási 
rendszerben 903 tanfolyamon 
16 391 postás dolgozó bővít�
hette  társadalm i, politikai is�
m ereteit.

Az elm últ évben a SZOT 
határozatának megfelelően a 
korszerű, magasabb követel�
m ényeket kielégítő „Társadal�
m unk kérdései”, több évre szó�
ló tém akör I. évfolyam át és 
a korábbi évekből jól ism ert 
„A világpolitika időszerű k é r�
dései” tanfolyam okat szervez�
ték meg a  szakszervezeti bi�
zottságok. Az előkészítő, szer�
vező m unka eredm ényesnek 
bizonyult, így az új rendszer�
re  való á ttérés nem  csökken�
te tte  a töm egpolitikai oktatás 
iránti érdeklődést.

A változtatás tulajdonképpe�
ni célja az volt, hogy a  hallga�
tók a  mozgalmi életben hasz�
nosítható ism ereteket szerez�
zenek. Ezek elsajátításához a 
tartalm i változtatáson felül 
formai változásra is szükség 
volt. A form ai változás leg�
jobban az előadások m egtar�
tásánál ju to tt kifejezésre, és 
lényeges előrelépést is je len�
te tt az oktatásban. A korábbi 
vitafórum okkal szemben a 
szeminárium jellegű előadások 
kerültek előtérbe. Ez a  rend �
szer a hallgatókkal és propa�
gandistákkal szembeni k ívá�
nalm akat is megnövelte. A 
hallgatóktól megkövetelte az 
előzetes tanulást, önálló fel�

készülést és a  foglalkozásokon 
való nyilvános szereplést. Az 
új feladatokat a  hallgatók 
többsége szívesen vállalta, 
hiszen ez m egalapozottabb tu �
dást te tt lehetővé, és elősegí�
te tte  az előadói képesség fe j�
lesztését. Természetesen az új 
rendszer néha visszahúzódást, 
cgy - egy helyen kim aradást is 
előidézett.

A szem inárium i form a m el�
le tt a vitafórum  jellegű fog�
lalkozások is m egtartották 
népszerűségüket. M indkét for�
m a lehetőséget nyújto tt az 
anyag átadásán felül a m unka�
helyi gondok, napi politikai 
események m egtárgyalására is.

A m egnövekedett követel�
m ények új feladatok elé á llí�
to tták  a  propagandistákat is; 
egyre inkább előtérbe kerü l�
tek  az oktatásban a  pedagó�
giai, módszertani ismeretek. 
Ennek következtében átgon�
doltabb kiválasztást igényel�
tek az alapszervezetektől is. A 
korábban m ár megismert, 
nagy tapasztalatokkal, politi�
kai felkészültséggel rendel�
kező propagandisták m ellett 
ú jakat — közöttük több fia �
ta lt  is — megbíztak. A gon�
dos kiválasztás m elle tt a  fel�
készítők iránti érdeklődés fo�
kozódott. Az évad eleji és év�
közi felkészítők eredm énye�
sen segítették a  propagandis�
ták  m unkáját, hiszen itt  az 
előadásokon jól hasznosítható 
időszerű politikai és gazdasági 
kérdésekről is tájékozódhat�
tak  a résztvevők.

A hallgatók a propagandis�
ták  részére kiadott tananyag, 
segédeszköz .biztos tám pon -

A z első  tizen ö t év
A Postás Művelődési Köz�

pontban — am int ez a havon�
ta  megjelenő Híradójából lá t�
ható  — sokféle klub működik. 
Közülük csak néhány tekint 
vissza oly nagy m últra  m in t a 
műszaki klub, am ely 1964- ben 
alakult. Létrehozója a  VI. ke�
rületi Tanács V. B. és a  Pos�
tás Művelődési Központ volt. 
Tagjai ennélfogva postai és ta �
nácsi dolgozók. Jelenleg egye�
dül a  PMK patronálja.

A klub létszáma változik, a 
kezdeti 22- vel szemben jelen�
leg 68. Az érdeklődés egyre 
nő. Ez ugyan kedvező jelen�
ség, hátránya azonban, hogy 
növeli a  klubbal kapcsolatos 
adm inisztrációt és nehezíti az 
összejövetelek lebonyolítását, 
ugyanis az intézm ény -  vagy 
gyárlátogatásokhoz általában 
30—35 főre adnak engedélyt.

A  klubok világszerte m űkö�
dő  társaskörök, társadalm i 
egyesületek, am elyek kötetlen 
időben jönnek össze, egymás 
között megbeszélik, m egvitat�
ják  a jellegüknek, rendelteté�
süknek megfelelő kérdéseket, 
politizálnak, szórakoznak, 
sportolnak. A PMK műszaki 
k lub ja is hasonló célból jö tt 
létre, de a  feladata ennél sok�
rétűbb. így a tagok részére le �
hetőséget biztosít postai üze�
mek, különböző gyárak, intéz�
mények megismerésére, az o t�
tani dolgozók életének és 
m unkakörülm ényeinek tanu l�
mányozására, hozzásegíti a ta �
gokat a  szakm ájukban való tá �
jékozottsághoz. A lkalm at ad 
arra , hogy megbeszéljék egyé�
ni gondjaikat és örömeiket. 
Ily módon a műszaki klub tág 
lehetőséget nyú jt a korm ány -  
program  szerinti közművelődés 
fejlesztésére.

Mivel a klubok tagsága 
gyakran változik, ezért általá�
ban csak 1—2 hónapra készí�
tenek m unkatervet. Nem je l�
lemző ez a PMK műszaki 
klubjára, amelynél a k i -  és 
belépés évente alig teszi ki a 
létszám tíz százalékát. Mód 
van tehát arra, hogy a  tagság 
javaslata alapján éves m unka�
te rv  készüljön. Program jában 
1972- ig rendszeresen 5 k lub�
szerű előadás és 5 üzemláto�
gatás szerepelt, m ajd 1973- tól 
— ugyancsak a tagság javas�
la tára  — az előadásokat is 
üzemlátogatások váltották fel.

Hogy a műszaki klub 15 
évének m unkájáról képet ad�
junk, megemlítünk az elő�
adásaiból, gyárlátogatásaiból 
és legújabb program jából is 
néhányat.

— K lubszerű előadások vol�
tak : Boldogabbá tette-e az 
emberiséget a technika? (dr. 
Fényes Im re egyetemi tanár 
és Fekete Gyula író); A  Pos�
ta és a M ÁV  közös feladatai 
a hírközlés terén  (Gazsi N án�
dor és Urbán Lajos); A  m es-; 
térségét holdak szerepe a 
hírközlésben  (dr. Villányi 
Ottó); Budapest közlekedésé �
nek közeli és távlati tervei 
(Havas Péter, KPM ); A z Er- 
zsébet-híd építésével kapcso �
latos közlekedési, városren �
dezési és m űszaki problémák 
(Láng Miticzky Tibor, UVA-  
TERV).

— M eglátogatott intézm é�
nyek; M ikrohullám ú Központ, 
központi Távíró Hivatal, Ma�
gyar Kábelművek, a  budapes�
ti m etró építkezése, a buda�
pesti toronyszálló építkezése.

— ízelítő az 1979/80. évi 
program ból: látogatás a  M a�
gyar Távirati Irodán, a Ke�
lenföldi Tejüzemben, a Posta 
Kísérleti Intézetben, Budapest 
72. postahivatalban.

Többek részéről felm erült 
a kérdés: Nyugdíjas lehet - e  a 
műszaki klub tag ja? Igen. A 
nyugdíjasok jelentős része 
még fizikai és szellemi e re jé �
nek teljében van, tele te ttre -  
készséggel, am bícióval; dol�
gozni, tenni akar, keresi az 
alkalm at, hogy tettvágyát k i�
elégíthesse, szakm ai és köz�
életi tapasztalata it m int nyug�
díjas is szeretné érvényesíte�
ni. Az ilyen nyugdíjasok tevé�
kenyen részt tudnak  venni a 
klub m unkájában, másrészt 
a klub rendezvényei által a 
műszaki fejlődéssel lépést 
tudnak tartani.

Azt ajánljuk , hogy a nyug�
díjba vonulók m ár előbb ve�
gyék 'fe l a kapcsolatot a m ű�
szaki klubbal. Ezzel ugyan 
nem oldódik meg minden 
gondjuk, m indenesetre — ha�
b ár ez nem minden nyugdíj�
ba menőt é r in t — a kezdeti 
sok szabad idő nem lesz unal�
mas.

A klub m unkájának é rté �
keléseként elég talán annyit 
megemlítenünk, hogy rendez�
vényeinken általában körül�
belül harm incötén jelennek 
meg, s ezt — a szerénytelen�
ség vádja nélkül — m unkánk 
kedvező b írálatának  foghatjuk 
fel. A cikkben adott kis elő�
zetes program talán mások 
érdeklődését is felkelti. Őszin�
tén örülnénk ennek, m ert a 
klub tagsága és vezetősége 
m indenkit szeretettel vár.

Havas István

R o s s z e m b e r e kto t adott a  foglalkozásokhoz és 
az egyéni tanuláshoz.

Az oktatási év sikeres be�
fejezéséhez, az együttes m un�
kához hatékonyan hozzájárul�
tak  az aktivisták, választott 
tisztségviselők is. A tanfolya�
mokon te tt évközi segítő lá �
togatásaik során kiegészítették, 
gyakorlati tanácsokkal, hasz�
nos tájékoztatásaikkal em el�
ték az előadások tartalm i szín�
vonalát.

Az eredm ények m ellett né�
hány gondot is meg kell em �
líteni. A tanfolyam ok látoga�
tottsága 55—90 százalék körül 
mozgott. A folyam atos szol�
gálatot ellátók és bejáró dol�
gozók részvétele a foglalkozá�
sokon még nem  volt rendsze�
res. A vonatok korai indulása, 
az eltérő szolgálati rend a 
tanfolyam ok időpontjának 
m indenki szám ára kedvező 
m eghatározását nehezítette. A 
közism ert zsúfoltság, egy - két 
esetben ok ta tásra  alkalm as 
helyiség hiánya is  okozott 
nehézséget, akadályozta a 
m unkát, nem csak a részvételt 
illetően, hanem  a megfelelő 
szem inárium i légkör kialakí�
tásában is.

A nehézségeket azonban pó�
tolta a prooagandisták elis�
m erésre m éltó lelkiism eretes�
sége, a hallgatók érdeklődése. 
A közös m unka eredménye, 
hogy az új oktatási rendszer 
első évfolyam át eredm ényes�
nek m ondhatjuk.

Az 1979—80- as oktatási év�
ben a most lerako tt alapok�
ra  épülhet a  „Társadalm unk 
kérdései” tém akör II. évfolya�
ma. „A világpolitika időszerű 
kérdései” tém a oktatása az 
elm últ évvel befejeződött, az 
itt  végzett hallgatók és új dol�
gozók részére a „Társadal�
m unk kérdései” I. évfolyam á�
nak megkezdését javasoljuk.

Az év lezárásával az okta�
tási feladatok nem  szűnnek 
meg. A tananyag m egrendelé�
sével és a  hallgatók szervezé�
sével az új oktatási év előké�
születei m ár megkezdődtek.

Pálinkás Ilona

A  könyvre kiadott pénz lá t �
szólag eldobott pénz. M int a 
vetőmag. M ert olyan term é �
keny. (Gárdonyi Géza)

★

A könyvtárak a legbiztosabb 
és legmaradandóbb em lékeze �
tei az emberiségnek. (Schopen�
hauer)

★

A  könyv elégetése nem  vá �
lasz a könyvre. (Rousseau)

★

A karjá tok tudni, m ilyen em �
ber volt? Nem  olvasott köny �
vet. (Balzac)

★

N em  fe lté tlenü l szükséges 
nagyon tanultnak lenni ahhoz, 
hogy szeresd a könyvet. (Ci�
ceró)

k

A k i m egsem m isít egy jó 
könyvet, magát az értelm et öli 
meg. (Milton)

★

Sokat kell az em bernek ol�
vasnia ahhoz, hogy megtudja,
m ilyen keveset tud. (Lao- ce)

■
★

A gyerm ek lelke tiszta lap. 
Gondolja meg m inden író, m i�
vel írja tele a könyvet, m elyet 
kézbe ad! (Móricz Zsigmond)

★

A  könyvet nem csak olvasni, 
hanem gondozni, ápolni is kell. 
(Gutenberg)

★

A z ism ereteinket tartalmazó  
könyvek term észetéről széles 
körben elterjedt egy helytelen  
felfogás. Ügy vélik, hogy ezek  
a könyvek olyanok, am elyek �
nek tartalm át a fe jünkbe kell 
préselni. A z t gondolom, ennek  
az ellenkezője közelebb áll az 
igazsághoz. A  könyvek ugyanis 
azért vannak, hogy m egtartsák 
m agukban a tudást, m ialatt m i 
a fe jü n ke t valami jobbra hasz�
náljuk. (Szent- Györgyi Albert)

(Dénes Géza gyűjtése)

Kezdetben volt a  western, 
vagyis a cowboyfilm, m int 
jellegzetes am erikai m űfaj. 
Olaszországban született meg 
utóbb a  spagetti western, 
vagyis a róm ai Cinecittá gyár�
ban forgatott ham isítatlan vad�
nyugati történet, am ellyel az 
olasz tőke eredm ényesen vette 
fel a  konkurrenciaharcot a 
hollywoodival. A kettő t lá t�
szatra alig lehetett megkülön�
böztetni, hiszen m indkettő  a 
legendák színhelyén játszódott, 
ráadásul az értelm es taljánok 
a nagyobb bevételért átm ene�
tileg lem ondtak szépen csen�
gő nevükről és angolosították 
magukat.

A szocialista országokban — 
így nálunk is — sokáig sza�
lonképtelen volt az egész m ű�
faj, holott itt az alapképlet vi�
lágos: a  jó  (a sheriff, a  re�
volverhős, a  cowboy) küzd a 
gonosz (a bandita, a  kapzsi 
gazdag em ber) ellen. Amikor

. átértékeltük  álláspontunkat e 
területen is, új meghatározás 
került a  film történetbe: az
eastern  vagyis a  „vadkeleti” 
történet. Ez annyiban külön�
bözik a spagetti (vagy m akaró�
ni) westem től, hogy nem  má�
sol'. hanem  eredetit ad.

Ilyen eastern volt Szomjas 
György rendező első nagy já �
tékfilmje, a  Talpuk alatt fü �
tyü l a szél, am elyet nagy si�
kerrel játszottak a  hazai m o�
zik. És időben mintegy folyta�
tása legújabb m unkája, a 
Rosszemberek kom or tónusú 
betyártörténete, am elynek 
alapkonfliktusa m ár korán t�
sem olyan egyszerű, m in t a 
hagyományos és nálunk is jól 
ism ert cowboyhistóriánaik. A 
népszínművek betyárrom anti�
kájával ellentétben ugyanis 
m ind a  Talpuk a la tt fütyül a 
szél. m ind a  Rosszemberek bo�
nyolultabb jellem eket vonultat 
fel. Ugyanakkor a  történelm i 
helyzet is — a  m últ század 
dereka —, am elyben a  cselek�
ménysor kiboptakozik. rendkí�
vül ellentmondásos. Két é let�
forma (a földművelés és a 
pásztorkodás) létérdekei ütköz -

. .  i r r , r y i . . . , . i .

tek össze, s ez, valam int a tá r�
sadalmi igazságtalanságok ker�
getik a  betyárok soraiba az el -  
szegényedőket. Ez volt a hát�
tere a  Talpuk a la tt fütyül a 
szélnek, míg a Rosszemberek a 
korszak végét választotta té �
m ául: a betyárvilág felszámo�
lását, a  közbiztonság helyreál�
lítását.

A főhős a csendbiztosi fel�
adatkörrel megbízott főszolga�
bíró, aki erőszakkal és fondor�
la tta l hozzáfog a  munkához. 
Jó érzékkel felismeri, hogy ki 
a banda gyenge pontja  és azt 
gyúrja meg. Egyezséget köt a2  

árulóval, az alvezérrel, de 
az úri ’ Magyarország, felettesei 
semmibe veszik adott szavát, 
és gyors eredm ényre törve m a�
guk veszik kézbe a  dolgot, m i�
közben az űzött vadból való�
ban vadállat lesz. aki m ár lép�
ten nyomon gyilkol nem k í�
m élve az asszonyokat, kicsi�
nyeket sem.

Izgalmas és antirom antikus 
film a Rosszemberek. K ét sí�
kon ábrázolja történését: egy�
felől a  közbiztonságot helyre�
állítani akaró hatalom, m ásfe�
lől a bújkálásba, az erdei élet�
be belefáradó szegénylegény 
szemszögéből. Ez a  kettős tü �
kör kiegészíti egymást, és va�
lóssá teszi a  teljes képet, amely 
term észetszerűleg korántsem  
azonos a vásári ponyvafüzetek 
idealizáló ábrázolás módjával.

Szomjas György rendező 
am ellett, hogy hitelességre tö �
rekedett, nem  feledkezett meg 
arról, hogy a nézők szórakoz�
ni is akarnak. Éppen ezért a 
cselekménysor igen sok akció�
ra  épül, s akárcsak a vadnyu�
gati filmekben, itt is szaporán 
dörögnek a  fegyverek, vág tat�
nak a lovak. A főszerepben a 
Talpuk a la tt fütyül a szél- bői 
jól ism ert Dzsokó Rosics (a fő�
szolgabíró), az új felfedezés, 
Derzsi János la ba.ndavezérl és 
Dömer György, valam int Kiss 
Mari nyú jt többé - k evésbe m ar�
káns alakítást. Sebő Ferenc 
zenéje stílusos, Halász Mihály 
felvételei mozgalmasak, ta lá �
lók. Abel Péter

Klubélet felülnézetben
B e szé lg e té s  a m iskolci ifjúsági klub ve ze tő ive l

A Miskolcon dolgozó postá�
sok 30 százaléka fiatal, 30 
éven aluli. Nevelésük, m unka�
helyükhöz való kötődésük elő�
segítése a gazdasági vezetők, a 
a szakszervezeti és KlSZ - szer -  
vek közös feladata. Ez a közös 
felelősségérzet tükröződik ab�
ban, hogy alig több m int két 
éve m egterem tették az ifjúsági 
klub működési feltételeit. 
Hosszú évek után  ez az első 
postás művelődési intézmény 
Miskolcon.

A Miskolc városi Távközlési 
Üzem néhány fiataljának h a�
vonkénti összejövetelével kez�
dődött a klub története, és a 
Széchenyi utca 60. szám alatti 
kultúrterem  1978- ban történt 
felújításán és korszerűsítésén 
keresztül ju tunk  el a máig.

Laczkó László 1976- ban vet�
te át a klub vezetését, tá rsa�
dalmi m unkában. A társadalm i 
vezetőséggel együtt sokat fá�
radozik azon, hogy az igények�
nek eleget tudjon tenni.

— De kiknek az igényeiről 
beszélünk? — kérdi a klub ve�
zetője. A valamivel több m int 
900 miskolci fiatalénak, vagy 
a 65 klubtagénak. A klub tag�
jainak létszámát, sajnos, nem 
tudjuk emelni, m ert a helyiség 
így is szűkös, alig férünk el. 
Jogos igényük viszont a kívül 
m aradóknak, hogy m unkánk�
ban részt vehessenek. A bőví�
tésre, vagy új helyiség igény-  
bevételére még csak tervek 
vannak.

— A  tagokról hogyan gon �
doskodnak?

— Abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy részt 
vehetek a művelődési bizott�
ságnak, az iszt. kulturális, 
agitációs és propaganda bi�
zottságának és az igazgatóság 
KISZ - bizottságának m unkájá�
ban, így ism erem  azokat a 
feladatokat, am elyeket meg 
kell oldanunk. K lubunk üze�
mi ifjúsági klub, ez érződik 
program jainkon, céljainkon.

- *  M ilyen szempontok alap�

ján állítják össze a progra�
mot? — A kérdésre Balogh 
Ágnes, a társadalm i klubve�
zetőség tagja válaszol.

— Nem csak szórakoztatás 
a célunk. Igyekszünk a fia ta�
lokat tájékoztatni, a művelő�
dés irán t érdeklődésüket fel�
kelteni. Az igények kielégíté�
sére, sajnos, elég kevés a le�
hetőségünk, m ert szűkös kö�
rülm ények között dolgozunk. 
Ez utóbbit azonban nem pa�
naszként mondom, m ert meg�
felelő program  nélkül ezt a 
helyiséget sem tudnánk  k i�
használni. Szerencsére rendez�
vényeink látogatottak, néha 
többen állva m aradnak.

— M elyek a  leglátogatot�
tabb rendezvények?

— írókról, költőkről a Mis�
kolci Nemzeti Színház m űvé�
szeinek meghívásával em lé�
kezünk meg. „Ilyen is van” 
címmel az elm últ évben so�
rozatot indítottunk, s ez igen 
népszerű lett. E sorozatban 
a zene, az irodalom  érdekes 
irányzatairól szólnak az elő�
adók. De volt m ár előadás ér�
dekes foglalkozásokról, vagy 
például az ifjúságvédelem ről. 
A sorozat összeállításakor 
igyekszünk figyelembe venni 
a klubtagok igényeit. Látoga�
tóink szeretik a politikai da�
lokat is, ezért az együttesek 
fellépését mindig összekötjük 
politikai dalok tanulásával is. 
Rendszeres program unk a 
diszkó is. A városban levő 
ifjúsági klubokkal tö rtén t 
megegyezés alapján a műsort 
azonban mindig más és más 
vezeti. Ezért ez a  program unk 
is változatos, a bem utatott 
zeneszámok köre Is nagy.

— Olyan rendezvényünk is 
van — veszi át a szót Lacz-  
kó László —, melybe igyek�
szünk bevonni az igazgató�
ság területén dolgozó fiatalo�
kat is. Ilyen volt a m últ év�
ben a „Nyár ’78” pályáza�
tunk, melyre fotó, képzőmű�
vészeti és irodalm i m unkákat

lehetett beküldeni. Nagy sike�
re volt a pályázatnak, nehéz 
feladat előtt á llt a zsűri. A 
legjobb m unkákból kiállítást 
rendeztünk, a legjobb irodal�
mi alkotások közül néhányat 
az igazgatóság ' híradójában 
közöltünk. Egy hónapja gyer�
mekek részére rajzversenyt 
rendeztünk a postaigazgató�
ság udvarán. Az érdeklődés, 
sajnos, nem volt a legjobb. 
De visszatérve a rendszeres 
látogatóink részére szervezett 
program okra, feltétlenül szól�
ni kell politikai műsorainkról, 
melyek előadói neves újság�
írók, szerkesztők. Ez a m ű�
sor az egyik legkedveltebb, 
az előadásokat élénk érdek�
lődés kíséri, alig lehet vé�
get vetni a beszélgetésnek. 
Érdekes színfoltja progra�
m unknak a kisfilm ek vetíté�
se. Ism eretterjesztő és szóra�
koztató film eket m utatunk be.

A hosszú felsorolást Ba�
logh Ágnes fejezi be:

— Évenként baráti találko�
zót is rendezünk a szocialis�
ta országokból városunkba 
érkezett fiatalokkal. Ebben az 
Expressz Iroda van segítsé�
günkre. Az elm últ években 
lengyel, német, szovjet fia ta�
lokkal töltöttünk együtt fe�
lejthetetlen  órákat. -

— K iktől és m ilyen segítsé �
get kapnak m unkájukhoz?

— Sok helyről, de szeren�
csese a sok bába között nem 
«ész el a gyerek — mondja 
Laczkó László. — M ódszerta�
ni segítséget a Postás Mű�
velődési Központtól, az szint�
től, az iszt- től kapunk. A Bu�
dapestről kapott segítség na�
gyon jó volt, folytatását igé�
nyeljük. A postaigazgatóság 
KISZ - bizottsága m indennapi 
gondjaink megoldásához nyújt 
segítséget. Az igazgatóság 
gazdasági vezetői a működés�
hez szükséges feltételeket biz�
tosítják. Anyagi tám ogatást 
az iszt. és a K lSZ - alapszer -  
vek nyújtanak. A jó ötleteket

igyekszünk átvenni más klu�
boktól is. Már szóltam róla, 
hogy a városban működő 
klubokkal jó a viszony. Jó 
barátságban vagyunk a pécsi 
klubbal, m ár m eglátogattuk 
egymást, hogy a helyszínen 
szerezzünk tapasztalatokat. 
Most szervezzük a nyíregy�
házi, pécsi, egri és miskolci 
klub találkozóját. Sok jó öt�
letet várunk  a találkozótól.

A közelmúltban m egtartott 
KISZ - választások alkalm ával 
értékelték az ifjúsági klub 
tevékenységét is. A kialakult 
véleményt Jurcsisin Károlyné, 
a postaigazgatóság KISZ - bi-  
zottságának titkára tolmácsol�
ja :

— Az ifjúsági klub m űkö�
désének néhány esztendeje 
a latt szép eredm ényeket ért 
el. 1977- ben a postás klubok 
közötti versenyben negyedik 
lett, a  városi KISZ - bizottság 
értékelése alapján klubunk az 
első három  között van. Ter�
veiket, program jaikat bizott�
ságunknak bem utatják, irány -  
m utatásainkat figyelembe ve�
szik; szóval jó az együttm ű�
ködésünk. Sok új kezdemé�
nyezésükhöz, azok megvalósí�
tásához igénybe veszik a 
KISZ - alapszervezetek ku ltú r -  
felelőseit is. Még sportolási 
lehetőséget is biztosítanak a 
klubtagok részére. A városi 
klubok atlétikai versenyén 
második helyezést értek el. A 
szép eredm ények elismerésén 
kívül azonban feladatot is 
tűztünk ki részükre: nagyobb 
gondot kell fordítani a ha�
gyományok ápolására, a klub 
politikai jellegét tovább kell 
erősíteni. Javulnia kell a ne�
velőtevékenységnek is, első�
sorban ideológiai, politikai té�
ren.

Így lá tják  tehát a klub ve�
zetői, irányítói a klubéletet. 
A tagság véleményét majd 
egy m ásik riport tartalm azza,

Tolnay Zoltán
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A jövő bajnokai között

Egy délután a PSE római-parti vízitelepén
Június huszonnyolcadika, 

délután fél három. A PSE 
vízitelepének környékén alig -  
alig van mozgás. A hétvégi 
postás üdülő udvarában n é�
hány kisgyerek játszik a  ho�
mokozóban, szüleik a pádon 
ülve beszélgetnek, napoznak. 
K ét nyugdíjas a kerti asztal�
nál sakkpzik, a  sarokban fel�
állított asztalnál Gilicze A nd �
rás gondnok, a  kajakosok 
egyik edzője pingpongcsatát 
vív egy vendéggel. Néhány 
perc m úlva megérkezik Fe�
jás István, a  kajak - kenu - szak -  
osztály vezető edzője. A két ed�
ző vált néhány szót egymással, 
m ajd Fejős István motorcsó�
nakjába invitál, s m áris in �
dulunk az újpesti öböl felé. 
Lehorgonyzunk. Egy csóna�
kunkhoz érkező kajakost ú t�
baigazít, m ajd m iután lem ér�
te  a  startoló versenyző csa�
pásszámát, rendelkezésemre 
áll.

— M ielőtt a szakosztály 
utánpótlás-nevelő tevékenysé �
géről beszélnénk, kérem  m u �
tassa be kollégáit, a szakosz�
tály vezetőit, irányítóit.

— A szakosztály vezetője 
M akai Attila, elnöke dr. Gelen �
csér József — kezdi a  beszél�
getést a vezető edző. Rajtam  
kívül még hárm an dolgoz�
nak  edzői minőségben: Kovács 
József, K ind László és Gili�
cze András. Külön öröm, hogy 
A ndrás egyúttal a  vízitelep 
gondnoka, vezetője is, s így a 
gondnok és az edzők közötti 
jó kapcsolat kialakítása ná�
lunk ilyen form án nem  oko�
zott gondot.

— A z utóbbi években gyak �
ran hallani, hogy a kajak �
kenus sport utánpótlásgondok�
kal küszködik. A kem ény, ne�
héz „munkát” a mai gyere �
kek  — más körülm ények be�
folyásolják őket, m in t koráb�
ban a fiatalokat —, nem �
igen vállalják. A PSE-nél 
mégis figyelem rem éltó az 
utánpótláskorúak, a kezdők 
nagy száma . ..

— Igen. Ügy két évvel ez�
előtt, 40—45 versenyzővel ren�
delkezett a szakosztály, s u tán �
pótlásgondokkal küszködtünk. 
Tavaly január elején kezd�
tük  el a határozottabb tobor�
zást. Felhívást ju tta ttunk  el 
a Postaforgalmi Szakközépis�
kolába. P lakátokat készítet�
tünk, s kifüggesztettük őket 
a  postahivatalokban, a  posta�
szerveknél. Felkerestük az 
óbudai általános iskolákat, és 
i t t  is propagandát folytat�
tunk. E széles körű hírverés 
eredm ényeként tavaly m in t�
egy háromszázan jelentkez�
tek, de az idén is szép szám �
mal jöttek hozzánk gyerekek. 
Természetesen, volt lem or�
zsolódás. De itt m aradt 80—90 
fiú  és lány, és rájuk  m ár a 
jövőben is lehet számítani.

SPORTHÍREK
TAPO LCÁN  rendezte meg a 

megyei asztalitenisz - bajnoksá�
got a veszprémi postás sport-  
csoport. A versenyen negyve�
nen (8 nő és 32 férfi) vettek 
részt.

A női mezőnyben Lünk Jó -  
zsefné (Veszprém 1), a férfiak�
nál pedig Kalauz Lajos (Kab-  
hegy, tv - adó) került ki győzte�
sen.

FARK ASG YEPŰ N  Pápa 
Jszb. és Pápa I Szb. gyermek�
sportnapot rendezett július 10-  
én. Fenyveserdő övezte tisztá�
son több m int harm inc gyerek 
vidám an szórakozott. Sport-  
program jukról a veszprémi 
postás sportcsoport gondosko�
dott.

BÉKÉSCSABÁN  h a t csapat 
részvételével rendezték meg a 
megye postásainak im m ár ti�
zedik kispályás labdarúgó -  
tornáját. A népes nézőközön�
ség előtt lebonyolított ver�
senyt a békéscsabai szállítási 
üzem csapata nyerte. A leg�
eredményesebb góllövő Moso-  
n i György, Békéscsaba 1 já té �
kosa volt.

— Meglepő, hogy milyen  
sokan jö ttek  a környező isko �
lákból. ..

— Ennek több oka van. Az 
egyik: az óbudai lakótelepen 
nagyon sok a  gyerek, és a 
környéken alig - alig van más 
sportolási lehetőség. Bár ez 
önmagában szomorú tény, de 
a  szakosztály ilyen szem pont�
ból szerencsésnek m ondha�
tó. A M argitsziget környékén 
egym ást érik  az egyesületi ka�
jakszakosztályok, de itt, a  Ró�
m ai- parton, rajtunk  kívül csak 
az Építők Sportegyesülete van. 
De ha m ár erről beszélünk, 
az t is el kell mondani, hogy 
kitűnő kapcsolatokat ép ítet�
tünk  ki a  környező általános 
iskolák igazgatóival, testneve�
lő tanáraival. Az ő közre�
m űködésüknek is köszönhe�
tő, hogy a gyerekek ilyen 
nagy számban jelentkeznek 
nálunk.

— Sportszerekkel m egfele �
lően el vannak látva?

— Szerencsére ebben is ja �
vulásról szám olhatok be. Ta�
valy harm incöt hajót kap�
tunk, s megragadom az a l�
kalm at, hogy ezért most kö�
szönetét m ondjak a Postá�
sok Szakszervezetének, a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgató�
ságnak; am ely ily módon tá �
mogat minket.

— M ilyen kortól vesznek  
fel gyerekeket a szakosztály �
ba?

— Tizennyolc éves koráig 
bárki jöhet hozzánk, de az a l�
só korhatár úgy nyolc év kö�
rü l van. Az edzéseket term é�
szetesen az életkori sajátos�
ságoknak megfelelően ta r t�
juk.

— M ikor válik versenyké �
pessé egy kajakos?

— Nyilvánvaló, hogy ez
nem csak a kortól, hanem  az 
„érettségtől” is függ. A szak�
osztály versenyzőinek zöme 
— éppen a  közelmúltban fel�
vett sok- sok iskolás korú mi�
a tt — tizenéves. Hogy az a rá�
nyokat is érzékeltessem: há�

romnegyed részük 10—14 éves. 
Közülük a  legjobbak orszá�
gos seregszemléken vesznek 
részt, illetve indulnak az o r�
szágos ifjúsági bajnokságon. 
Az országos jellegű versenye�
ket budapesti versenyek elő�
zik meg, s a  legjobbakat in �
dítjuk  magasabb szinten.

— Ki lehet-e em elni közü �
lük tehetségeseket?

— Igen. A legtehetségeseb�
bek közül megemlíthetem 
Nagy Józsefet (12 éves), Bö- 
röcz Beát (12 éves), Prágay 
Istvánt és A ttilá t (12 éves ik�
rek), M akk Ádám ot (10 éves), 
Ujosek Tamást (13 éves).

— Hogyan zajlik le egy ed �
zés? A  kiszem elteknek más 
az edzésadagjuk?

— Természetesen, nem  le�
het m indenkivel egy kap ta�
fára foglalkozni. Négy cso�
portban dolgozunk, minden 
csoporttal más edző foglal�
kozik. Az életkori sajátossá�
gok szerin t edzünk, de az 
azonos korúaknái is előfordul, 
hogy más- m ás terhelést kap�
nak a versenyzők. Egyébként 
a  kajakidény végével az ed�
zések nem  szünetelnek. Té�
len tanm edencében dolgo�
zunk, a  PSE - pályán futóed�
zéseket ta rtunk, heti három 
alkalom mal úszunk.

— A szülők nem  fé ltik  a 
gyereküket?

— Ügy vettük észre, hogy 
nem, de erre szerencsére nine; 
is okuk. Az edzések ideje 
a la tt két csónakkal állandóan 
o tt vagyunk a közelükben, na�
gyon vigyázunk a  biztonsá�
gukra.

— M ilyen kapcsolat ala �
ku lt ki önök és a K ajak-K e �
nu Szövetség, valam int a 
sportegyesület vezetősége kö �
zött?

— Csak jó t mondhatok. Tá�
m ogatnak minket, m inden le�
hetőséget m egadnak; meg�
felelő feltételekkel rendelke�
zünk ahhoz, hogy nyugodt 
körülmények között dolgoz�
hassunk. Remélem, néhány

év m úlva beérik  a  gyümöl�
cse. . .

A beszélgetést befejezvén 
Fejős* István felszedi a hor�
gonyt és indulunk a csónak�
házhoz. A legfiatalabbak ép �
pen akkor érkeznek meg a  fu �
tóedzésről, am ikor kikötünk a 
stégnél. I tt  a  vízparton be�
szélgettünk az utánpótlás 
egyik legtehetségesebb ver�
senyzőjével, Makk Ádámmal. 
Az Újvidék téri Á ltalános Is�
kolába jár. K ét éve kajako�
zik. Azelőtt úszott a  BVSC-  
ben. Kérdésem re elmondja, 
hogy a  kajakozást sokkal job�
ban szereti, m int az úszást.

— Ez sokkal érdekesebb, 
változatosabb sport, s ráadá�
sul itt  nagyon jó a társaság. 
M ondták nekem, hogy fel fog�
ja  töm i a lapát a tenyerem, 
de lám  — s ekkor megmu�
ta tja  a  kezét —, ez nem  igaz. 
Egyébként is — folytatja 
Ádám — ott az úszóknál az 
edző még a nevem  sem tud�
ta, i t t  p ed ig ...

Ezzel fejeztük be a beszél�
getést. Ádám a hajó jáért in �
dult, s  am in t Fejős István�
hoz ért, P ista t 'c s i  játékosan 
am olyan „barackfélét” adott 
a k o bak jára ...

Tóth Pál György

Jubileumi versenyek a dunakeszi repülőtéren
Az „Üdvözöljük vendégein�

ket!” transzparens több ezer, 
a repülősport szépségeire 
kíváncsi vendéget köszöntött 
június 17- én a dunakeszi re �
pülőtéren, ahol a  25. jubileum i 
nemzeti vitorlázórepülő b a j�
nokság, valam int az országos 
válogató bajnokság rendezé�
sének nehéz feladatá t ezúttal 
a Postás Repülő és Ejtő �
ernyős Klub  vállalta m agá�
ra.

A postás házigazdák — k a r�
öltve az ugyancsak ezen a  
repülőtéren sportoló MALÉV-  
klubtagokkal — m indent 
megtettek azért, hogy a  ket�
tős jubileum  jegyében meg�
tarto tt verseny m egnyitóját (a 
m agyar sportrepülés ugyanis 
idén ünnepli m egalakításának 
50- ik évfordulóját) emlékeze -

A délelő tt'fé l 10- kor kezdő�
dő ünnepségen felcsendülő 
Himnusz hangjai után Kovács 
Gyula, a  postás klub titkára  
üdvözölte a megjelenteket, 
majd Harányi Györqy ezredes, 
a M agyar Honvédelmi Szö�
vetség helyettes fő titkára ta r�
tott rövid bevezetőt. M iután 
köszöntötte az elnöki asztal�
nál helyet foglaló Dómján 
Kálmánt, a Posta - vezérigazga�
tóság beruházási osztályveze�
tőjét, a klub elnökét, az MHSZ, 
a MALÉV, valam int a gödöl�
lői és a dunakeszi pártb izott�
ság képviselőit. m éltatta az 
esemény jelentőségét, hangsú�
lyozván: o vitorlázórepülés
nem csupán öncélú sport, ha�
nem a honvédelmi felkészítés 
és a magvar polgári repülés 
alapja előkészítő iskolája is.

A köszöntők után  vette kez�
detét az imoozáns bemutató, 
melynek során a népes közön�
ség a repüiősoort legiobb hi�
vatásos és társadalm i pilótái�

nak tudásában gyönyörködhe�
te tt: helikopteres m anővere�
zésben, szóló és páros repülő�
gép - vontatásban, légi balett�
nek beillő műrepülésben és 
kötelékrepülésben, egy újon�
nan elfogadott repülősport�
ban: a  hői égballonos repülés�
ben: u tánuk  az ejtőernyősök 
ugrásokkal szórakoztatták a 
nézősereget. A , vendéglátók 
kedves gesztusa volt ezenkí�
vül az is, hogy az önkéntes 
jelentkezőket a  m űsor után 
csoportos sétarepülésre vitték. 

★
Noha a  bajnokság m egnyi�

tásának nap jára  m ár ver�
senyszámokat is beik tattak  a 
rendezők, a  kedvezőtlen m e�
teorológiai viszonyok m iatt 
nem adhatták  ki a  feladato�
kat. A kényszerű pihenőt fel�
használva kértük meg Gönczi 
Pétert, a válogatott keret ed �
zőiét, ism ertesse néhány szó�
val az esemény célját, feltéte�
leit.

— A két kategóriában meg�
tarto tt bajnokságon ezúttal 
48- an indultak. Az elsőben, a 
nemzeti kategóriában, azok az 
élvonalbeli pilóták, akikből — 
eredményeiktől függően — a  
jövő évi válogatott keret és a 
következő esztendőben ren �
dezendő nemzetközi versenyek 
tagjai kerülnek ki; ők vala�
mennyien nagy teljesítm ényű 
génekkel repülnek. A második 
kategóriában, m int a neve is 
jelzi, a zömmel fiatal. ígé�
retes tehetségű vitorlázórepü�
lők vesznek részt: közülük vá�
logatjuk ki. szintén teljesít�
ményeik alapján, az 1980- as 
nemzeti verseny indulóit. Ezek 
a fiatalok egységesen a len�
gyel P irá t típussal indulnak, 
azért hogv esélyeik hajszálra 
azonosak legyenek. A győzte�
sek m indkét kategóriából

azok közül kerülnek ki, akik 
a két h é t a la tt az  általában  5 
—8 távolsági repülést a leg�
rövidebb idő a la tt h a jtjá k  vég�
re.

Dr. Hegedűs Dezsőtől, a  pos�
tás klub vitorlázó szakosztá�
lyának és versenysportbizott�
ságának vezetőjétől, a  postás 
sportolók közreműködéséről 
kértünk néhány adatot.

— Nagy tömegeket moz�
gattunk meg a  siker érdeké�
ben — m ondotta —, csupán a 
bajnokság hivatalos létszám a 
110 fő. Ezért m ind az  előké�
szítés, m ind a lebonyolítás 
rengeteg m unkát igényelt. A 
m egnyitóra például egy heli�
koptert, 10 motoros sportgé�
pet és 50 vitorlázógépet (ebből 
48 a versenyen m aradt), kel�
le tt az ország különböző re �
pülőtereiről ide vezényelni.

— E rre a  bajnokságra hét 
sportoló nevezett be klubunk�
ból: az OVB kategóriába Z a�
jos Gábor és Tóth György, a 
rangosabb nemzeti kategóriá�
ba pedig Bolla Mária, Mo�
gyorósi Zsuzsa, Szabadfi Bo�
torad, Hegedűs László és dr. 
Nagy Sándor, ak ik  — egy ki�
vételével — gyémántkoszorús 
pilóták, vagyis a nemzetközi 
repülőszövetség legmagasabb 
vizsgafokozatának tulajdono�
sai. Magyarországod jelen�
leg mindössze 19 vitorlázóre�
pülő tűzheti gomblyukába ezt 
a jelvényt, s azt hiszem, büsz�
kék lehetünk arra, hogy ebből 
négyen postások. Sőt, és ez 
m ár klubunk idei eredm énye�
it is fémjelzi, a négyből 
ketten az 1979 tavaszán kez�
dődő idényben ju to ttak  hozzá. 
De szereztek m ár az elm últ 
hónapokban néhányan arany�
koszorút is. illetve eleget te t�
tek a gyémánt feltételeinek.

— Női sportolóink tehetsé -
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T ö m e g s p o r tn a p  D e b r e c e n b e n
Az iszt. sportbizottsága és a 

-  ostás Sportegyesület június 
10- én rendezte meg hagyom á�
nyos töm egsportnapját Debre�
cenben a DMTE- pályán a  H aj-  
dú- Bdhar, Szabolcs- Szatmár és 
Szolnok megyei dolgozók rész�
vételével. A különböző sport�
ágakban 27 szakszervezeti b i�
zottság által benevezett több 
m in t 250 versenyző küzdött.

A tlétikában több m int 70- en 
küzdöttek az első helyekért. 
Az első ízben k iírt női kézi�
labdában 3 csapat indult. A 
férfi kispályás labdarúgásban 
2 csoportban 7 csapat küzdött 
az első helyért, am ely együtt 
já r  azzal, hogy az országos 
versenyen képviselje az igaz�
gatóságot. Igen népes mezőny 
gyűlt össze az asztalitenisze�
zőknél. A  férfiaknál 30- an, a

nőknél 7- en indultak. A sak�
kozóknál 14 férfi és 4 nő vív�
ta  szellemi tornáját, s a  fér�
fiak küzdelmében teljesen új 
versenyzők vehették át az I—
III. helyezettnek já ró  díjat.

Kiválóan versenyzett Bánsz-  
ki Júlia, Buzga Erika, Huszti 
Jánosné és Lator Jolán, vala�
m in t K irály Ferenc, Kosa Já�
nos, Sajtos Mihály és Szűcs 
Sándor. Mindannyian több a t�
létikai szám után dobogóra 
állhatták . Asztaliteniszben 
Hajdú Istvánná és Búzás Sán�
dor, sakkban Xozempel Emő�
ke és Tóth János győzött. Női 
röplabdában Nyíregyháza, női 
kézilabdában Szolnok, férfi 
•kispályás labdarúgásban a  
Szállítási Üzem csapata nyert.

K. Zs.

Terüleii sportnap Salgótarjánban
A borús, esős idő sem riasz�

to tta vissza a sportolni vá�
gyókat és a szurkolók népes 
táborát a Budapest vidéki 
Postaigazgatóság Szakszerve�
zeti Tanácsa által július 8- án 
rendezett terü let' sportnapon 
való részvételtől. A vendéglátó 
ebben az évben Nógrád megye 
volt.

Mintegy 750 résztvevő m ér�
hette  össze ere jét 14 atlétikai 
számban, férfi és női kispá�
lyás labdarúgásban, női kézi�
labdában, valam int sakk, lö�
vészet, teke, asztalitenisz 
sportágakban. A hagyom á�

nyoknak megfelelően családi 
vetélkedő is volt.

A rendező bizottság a leg�
ifjabbak szórakoztatásáról sem 
feledkezett meg. A gyermekek 
részére játékos vetélkedőt 
szerveztek, amely annyiban 
különbözött a felnőttek ver�
senyétől. hogy itt  a  vesztesek 
is kaptok jutalm at.

A sportágak I—III. helye�
zettjei tárgyjutalom ban és 
oklevélben részesültek. Az 
összesített pontverseny alap�
ján az első helyet — s ezzel 
a vándorkupát — ism ét Fe�
jér megye csapata nyerte.

Könczöl Éva

Országos postás kispályás 
férfi labdarúgókupa

Az idén a Budapesti Táv�
beszélő Igazgatóság Szakszer, 
vezeti Tanácsa rendezte az 
országos postás kispályás lab�
darúgó kupát. A versenyre 10 
csapat küldte el nevezését, de 
mivel a Budapest vidéki Pos�
taigazgatóság labdarúgói nem 
Jelentek meg. kilenc igazgató, 
ság focistái mérkőztek a ku�
páért.

A mérkőzések a sorsolás és 
a pályabeosztás alápjáW ,'lab�
darúgásra kiválóan alkalm as 
időben bonyolódtak le; ez 
érezhető volt a küzdelem ira �
mán, hevességén. Másnap a 
végső helyezésekért m ér�

kőztek a csapatok. Nem ép- ’ 
pen sportszerű módon: ezen a 
napon a Miskolci Postaigazga�
tóság játékosai nem jelentek 
meg, a Posta Rádió-  és Tele�
vízióműszaki igazgatóság pe�
dig a kelleténél kisebb lét�
számmal érkezett.

A 3—4. helyért Sopron és 
Pécs csapata játszott, s a sop�
roniak kerültek ki győztesen.' 
,A cjöntőt a Budapesti Távbe -  
'szetö Igazgatóság és a Buda�
pesti Postaigazgatóság já t�
szotta; a Budapesti Távbe�
szélő Igazgatóság csapata 
nyert.

Tánczos Sándor

géről, igyekezetéről tanúsko�
dik, hogy az idén D unaújvá�
rosban megrendezendő első 
női vitorlázórepülő Európa -  
bajnokság négy m agvar részt�
vevője közül kettő, Bolla Má�
ria  és Mogyorósi Zsuzsa, szin�
tén a  mai klubunk színeiben 
indul.

★
Az a  remény, hogy a  pos�

tás versenyzők felkészültsége, 
lelkesedése, valam int az a 
tény, hogy ezen a bajnokságon 
első ízben indultak  a világ -  
színvonalat képviselő m ű�
anyag gépekkel (a szénszálas 
m űanyagú PIK —20 D típusból 
például több is a postás kol�
lektíva tulajdona), a  klubot is 
jó  eredm ényekhez segíti, sa j�
nos, nem  vált valóra. A rossz

időjárás — am ely egyéb�
ként is mindössze öt verseny�
szám lebonyolítását te tte  le�
hetővé — kedvezőtlen légköri 
viszonyaival éppen az em lí�
te tt gépek teljesítőképességei�
nek kihasználását akadályozta. 
Egyedül Bolla Mária — ő 
egyébként a képen is lá tható  
S tandard - jén  indult — é rt el 
dobogós helyezést: a  nem zeti 
vitorlázó kategóriában máso�
d ik  lett.

A klub vezetőit és a ver�
senyzőket azonban nem  törte 
le a m érsékelt szereplés. Bíz�
nak abban, hogy az új gépek 
jó tulajdonságait kedvező 
időjárási viszonyok között 
kellőképpen hasznosítani tud �
ják.

Simon Zsuzsa
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A  S aakaaerveze t tagjainak
ingyen.

Megjelenik minden vasárnap.

A Z  O R S Z Á G O S  P O S T Á S  S Z A K S Z E R V E Z E T  H I V A T A L O S  L A P J A

A szakszervezetek az uj 
társadalomban.

A magyarországi tanácsköztársaság 
munkás-, katona- és földmives tanácsai�
nak első országos gyűlése e héten kezdte 
meg tanácskozásait Budapesten. Ezt a 
tanácskozást megelőzően a földmunká�
sok, a szocialista-kommunista munkások 
magyarországi pártja, a magyarországi 
németek országos tanácsa és végül a 
dolgozó asszonyok és lányok tartották 
meg pártgyüléseiket. Mindeme gyülekeze�
tek munkáját élénk figyelemmel kisértük, 
hiszen jövő magunktartásának megállapi- 
tásáról volt és van azokon szó, de ter�
mészetes, hogy minden figyelmünk a 
tanácsok országos gyűléséé, ahol a prole�
tár Magyarország alkotmányát építik, ahol 
a jövő társadalmi és gazdasági életünk 
alapjait vetik meg, ahol szép álmaink 
és reményeink áhított megvalósulásának 
kezdetét szemlélhetjük. Magyarország 
népei történetében oly korszakos ese �
mények és cselekyések peregnek le most 
előttünk, amelyhez foghatót István első 
király államszervezése óta nem éltek.

A benyomások halmaza oly mély, oly 
erős, az adatok oly sokoldalúak, hogy 
azokról nehéz számot adni. Benyomá�
saink, adataink oly sokirányuak, politi�
kát, gazdálkodást, gazdaságpolitikát, szo�
ciális etikát stb. ölelik föl, hogy valóban 
nem is lehet mindezekről összefüggően 
beszámolni. Ezekre vissza-visszatérünk, 
ezeket alkalmilag szakszervezeti mozgal�
munk javára értékesíteni törekszünk. 
Mert természetes, hogy e lap hasábjain 
azok az eszmék és gyakorlati tudnivalók 
a fontosak és célravezetők, amelyek szak- 
szervezeti mozgalmunkat elősegítik, mé�
lyítik, feladatait tisztázzák. Éppen ezért 
a következő sorokban tisztázni törekszünk 
a nyert benyomások alapján á szakszer�
vezeti mozgalom feladatait, céljait és 
mindezeket megvalósító eszközeit meg�
állapítani.

A tanácsköztársaság gazdaságpolitikai 
szervezetében a szakszervezetekre igen 
nagy teendő hárul s e z : a termelés és 
elosztás szabályozása, irányítása és ellen�
őrzése; a munkafegyelemnek, a munka�
rendnekv meghonosítása, megszilárdítása; 
a termelés produktivitásának fokozása; 
s végül, de nem utolsó értékben, a munká�
soknak társad ahnVöntudatra való nevelése.

Azonban az anyagi javak termelésének 
irányításában, természetesen, csak az oly 
szakszervezetek hivatottak ■ résztvenni, 
amelyeknek tagjai termelőmunkát végez �
nek, mint a íöldmivelő, az ipar. külön�
féle nemeiben foglalkoztatott munkások 
szakszervezetei. Viszont, a javak elosz�
tásának munkája föképen azoknak a 
szakszervezeteknek a feladata, amelyek-

A postai szolgálat újjászervezése.
K étségtelen, hogy a m agyar posta min�

den hagyományos jó híre dacára alapos 
reform okra szorul. Hiszen ha a postai szol�
gálato t szabályozó rendeletek szerint m ű�
ködne a posta, akkor m unkájára legjobban 
az a m erik á zá s  jellemzés volna a legmeg�
felelőbb és a legigazabb. Nem csoda, a 
postai szolgálatot oly szabályok és rende-  
letek szabályozzák, am elyeket nem gyakor�
lati emberek alko ttak  s m egalkotásuknál 
nem a poslai szolgálat frissesége, az ország 
közgazdasági és kulturális szükségleteinek 
minél jobb kielégítése volt a főszempont,

minél nagyobb haszon biztosítása a kap i�
ta lis ta  állam  (hadserege) szám ára. Egy 
nagyobb koncepciójú vezető so h a .n em  ke�
rü lt a posta  élére, aki az ország szükség�
letei szám ára meg tu d ta  volna reformálni a 
postát. H ogy csak egy példát m ondjunk, a 
földrajzilag ’Magyarországgal összefüggött 
Boszniával a postíHarifa (pl. az u talvány�
nál) kedvezőtlenebb volt, ín jn t a földrajzi�
lag tőle külön álló Ausztriáé.

A m agyar jpostá még a m últban  is rá �
szorult alapos reform ra, a m ostani nagy 
újjáalakulásban meg éppen nem m aradhat 
meg sem a mai szervezete, sem a mai belső 
szolgálata. <

Ennek az 'ú jjászervező m unkának aká�
cunk elősegitői lenni, m ikor a fenti gyűjtő�
cím a la tt  közölni fogjuk szaktársgink meg�
okolt javasla ta it. E lőre jelezzük, hogy ezen 
javaslatok közlése nem lehe t rendszeres 
m ár azért sem, m ert nem egy szaktársunk 
m unkája  lesz és bizonyára lesznek az elvi 
és generális jelentőségű javaslatok m elle tt 
apróbb, de a postai szolgálat frisseségét, 
egyszerűsítését célzó részlet- megoldások. 
E gyet azonban ajánlunk szaktársaink figyel�
mébe, hogy javaslata ikban  legyenek figye�
lemmel Magyarország uj a lkotm ányára, a 
tanácsköztársaság alkotm ányára, m ert javas�
lata iknak  term észetesen csak akkor lesz 
meg a becsük, ha  a vá ltozo tt viszonyokba 
beilleszthetők lesznek.-  Ez alkalonim al idéz�
zük egy ‘ dolgozatunkat, am ely a  posta  
újjászervezéséről szól (1. P o s ta  H íra d ó  1919. 
évf. 5—6. száma). Ezen dolgozatot egyrészt 
azért ju tta tju k  szaktársaink figyelmébe* 
hogy az egyes részletkérdések kidolgpzásá-  
nál szám oljanak azzal a bekövetkező lehe�
tőséggel, hogy a  m agyar posta  m ai szer�
vezete sem fog m egm aradni, m ásrészt pedig 
azért, hogy példáját m utassuk meg annak, 
hogy a kom m unista társadalom  szükség�

ig  a vasasokhoz...?
«Műszaki blokk» cimen egy idő óta m ind�

untalan  találkozunk olyan kísérletekkel, 
am elyek az alig és oly nehezen egybe�
o lvadt postástulsadalom  széllagolását cé�
lozzák. • •

Nem tud juk , nem is k u ta tju k , hogy hol 
rejtőzködik a mozgalom spiritusz rektora, 
de kim ondjuk bátran , hogy am ily balga és 
m egindokolhatatlaii a eél, épugy megcsufo-  
lója a proletár erkölcsöknek is.

Többé- kevésbbé ny iltan  bevallott anyagi 
érdekből —  de csak képzelt anyagi érdek�
ből — a b u d a p e s t i  telefon istákat és táv irá -  
szokat arra csábítja e kisérlfetöjtés, hogy 
postástestvéreiket cserbenhagyva és szak -  
szervezetünk egységét és erejét m egbontva, 
úgynevezett «műszaki b lokk iban , a  vasasok 
szövetségében helyezkedjenek el. ’

A proletár honfoglalás
dicsó eredményei felfakasztják lenyűgözött 
lelkünk minden reményeit. Valóban, a né�
pek szabadságvágya, a népek kultúra után 
való sóvárgása, a népek jobb jövőbe vetett 
hite s mindezeknek előkészítő akarata sok�
szorozza a népek fáradt erőit, áldozatadásá�
nak mértékét. E zt látjuk szemeink előtt 
kibontakozni. Ezt tárják föl a Vörös Had �
sereg k itűnő ' katonái, kik között elöl já r �
nak postásvéreink is. _ __  ___

De a magyarországi proletároTT m a ro d  
nyi csapatának útja nemcsak a boldog 
felszabadulás örömével, hanem fájdalom�
mal, vérrel, könnyel, nehéz, nehéz könnyek�
kel megszentelt.

A  megváltás útja, a Jiarc, áldozatot 
követel s ha zokogó lélekkel és hasadó 
sziwel is, meg kell hoznunk ezt az áldoza�
tot !

Áldottak, á  T i neveitek, akik véretekkel 
tettetek hitet a proletár jövendő mellett!

Megszenteltek azok a helyek, ahol az 
elet és a harc fáradalmait pihenitek Ti, 
■drága Vaj tá vsaink !

Emlézeteket szivünkben őrizzük és a; késő 
nemzedékek is meghatottan fognak áldozni 
a T i emléketeknek, a szociális testvériségért 
és igazságért életet áldozó nagy proletárok!

E lvtársak !
Idegen szakszervezet érdekében béke- 

bontó célokból bajkeverők jelentkeztek, 

akik a postástársadalomban belhábo-' 

rut szítanak, akik elakarják tőlünk  

szakítani, akik talán ellenünk akar�

ják kijátszani postástestvéreink egy- 

részét.

Ezen aknamunka ellen egységesek  

állást kell foglalnunk.

• Taggyűlést tartunk a h ét folyamán» 

később közzéteendő napon a Bálint- 

utca 13. szám alatt levő helyiségünkben.

Jöjjetek el mindnyájan^ akik előtt 

értékkel bir az összesség érdeke, akik  

nem akarjátok szó nélkül, összetett 

kézzel elnézni, hogy idegen szakszer �

vezet imperialista törekvésében a pos �

tások egységét tördelje, a' postásság  

egyetemes erkölcsi erejét részekre 

robbantsa, tönkre tehesse.

Napirend: Szükséges-e a postás m ű�

szaki blokk?

ÁA, gyűlésen való megjelenésre az 

Országos Postás Szakszervezet igazol�

ványa jogosít.
A  végrehajtóbixottság.

B em utatjuk a POSTÁS- t, az O r�
szágos Postás Szakszervezetnek a 
Tanácsköztársaság a la tt megjelent 
lapját. A POSTÁS 1919. április

-
20- tól kezdve 4 oldalas hetilapként 
összesen 14 alkalom mal jelent meg. 
Utolsó szám a 1919. július 20- i kel�

tezésű. A megőrzött példányok 
anyagából összeállított mozaikpél-  
dányszám ízelítőt kíván adni a  lap

forradalm i szelleméből, az elődein�
ket foglalkoztató gondokból, kérdé�
sekből.
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A postai szolgálat -újjászervezése.
VII.

A posta-  és távirószemélyzet kiképzése.*

Ama sokoldalú tevékenység m ellett, m elyet 
a posta kifejt, feltétlenül szükséges, hogy a 
szem élyzet kiképzése uj alapokra feklettes?-  
sók. A kvalifikácionális törvény m inden 
esetre m ár a m últé. Az iskolai előképzett�
ség teljes eltörlése ugyan ezidőszerinl még 
u tópia , de az iskolát, m in t az alkalm azta�
tá s  és haladás további és egyedüli feltételét 
tek in ten i és elfogadni nem lehet. Minden 
alkalm azottnak meg kell nyitni azt a lehető�
séget, hogy iskolai képzettségére való tekin -

* A budapesti postaigazgatóság vezetője; Kiss 
Fcrcnc_ sznktársunk kezdeményezésére több szak�
bizottság alakult, amely a posta újjászervezésének 
problémáival foglalkozik. Ezen bizottságok igen 
szép eredménnyel dolgoznak, bár nagy nehézségek 
merednek eléjük, hogy a posta jövendő elhelyez�
kedése még nem tisztázódott. Mindamellett már is 
vannak megszívlelendő javaslatok, amelyeket sorra 
közölni fogunk, hogy szaktársaink megismerjék és 
hozzászólhassanak. Ezen javaslatok egyike a fönti 
is, mely liberális szellemével és a szakképzés fel�
adatának cs menetének újszerű, bátor felfogásával 
hihető, hogy a régóta vajúdó szakképzés ügyét az 
átmeneti időre megoldáshoz fogja juttatni. (Szcrk.j

A postai szolgálat újjászervezése.
VIII,

A posta szervezetére vonatkozó javaslat.
(Harmadik és befejező közlemény.)

Postahivatalok.

A z ' igazgatóságok eltörlésével és á ke�
rületi biztosságok felállításával okvetlenül 
szükséges a h ivatalok  hatáskörét bővíteni. 
Igen  sok teendőt, am it m ost az igazgató�
ságok végeznek, egész nyugodtan  k h e t  a  
h ivata lok  vezetőire rábízni és tzzel az in�
tézkedés igen sok esetben szóbeli, de m in�
den esetben gyors és közvetlen lesz.
1 H a  m inden h ivata lnak  meg van  h a tá �
rozva a létszám a és ennek megfelelően az 
üzem költsége, a m unkaerők fizetését a fő�
nök m aga u ta lh a tja  ki. Egy állandó m unká�
éi önéi semmi szükség nincs arra, hogy fize�
tésé t m inden hónapban a  szám vevőség 
folyósítsa, szám fejtse. A m eghatározott illet�
m ények egy évre fo lyósitta tnak  a  h iv a ta �
loknál s a hivat alvezető . havonta, illetve 
hetenkén t jegyzék m ellett fizet.

A  h ivatalvezetőre kellene bízni a  sza�
badságolást is. E  tek in te tben  am úgy is a 
szo’gálati évek szám ához van kötve a sza�
badságidő, azt ki kell adni, teh á t a h iv a ta l -  
•vezető nem  já rh a t el önkényesen. Semmi 
'érte lm e sincs annak, hogy ezzel a minden 
h iv a ta lra  nézve házi üggyel a (elsőbbség 
foglalkozzék, de előnye az, hogy kinek -  
k inek érdekét összhangzásba lehet hozni a 
.szolgálat érdekével s ezt az Összhangzásba 
h o za la lt a hivatalvezető  teljesíti, aki úgy 
a  szem élyzet, m in t a  h ivatal viszonyait a 
legj( bban  ismeri.

. A  h ivatalnál alkalm azottaik elleni pa�
naszok elbírálása a  h ivatalvezető  hatás�
körébe ta rló zn ék . A  h ivatalvezető  p á rta t�
lanságá t önkényesen nincs joga senkinek 
m eggyanúsítani s véget kell ve tn i annak az 
igazán nevetséges eljárásnak, m elyet külö�
nösen a budapesti közönség kultivál elő�
szerete tte l, hogyha valam ely h ivata ln á l egyik 
a lkalm azó t1 al affairje . tám ad , osztályveze�
tővel, főnökkel szóba sem áll, hanem  ro�
han vélt sérelmét a direkcziónál orvosol-  
ta tn i. E rről le kell szoktatn i a közönséget 
s az elsősorban illetékes faktorhoz vissza-  
d i igálni. Term észetes, hogy a főnök el�
járása panasz tárgyává  tehető  a  kerületi 
biztosságnál.

Egyenesen a h ivata l m űködése, vagy a 
h ivatalvezető  ellen em elt panaszok elbirá -  
.lása a kerületi biztossághoz tartoznék  s 
ennek nem tetsző határozata  ellen a köz�
ponti szervhez lehetne panasszal fordulni.

Az a ján lo tt levelek cs közönséges cso�
magok kárta lan ítá sá t szintén a h ivatal�
vezető hatáskörébe kell u taln i. Semmi ve-

Mit kívánnak a nők?
A dolgozó asszonyok és lányok legutolsó 

kongresszusukon v ita tták  meg helyzetüket 
a p ro letárd ik tatú rában  s foglalkoztak a kö�
zel jövő munkaprogi amin javai. A kongresz -  
szus nívós vo lt s m éltán terelődött szak�
társnőink figyelme az o tt elhangzottak felé.
A tárgyalás részletes ism ertetése he lye tt 
célszerűbb látjuk  az t a határozati javasla�
to t közölni, amely a nők követeléseit fog�
lalja össze:

1919. évi június 15- én az Újvárosháza 
tanácskozóterm ében országrs kongresszusra 
összeült m unkásnők üdvözlik a Forradalm i 
Korm ányzótanácsot és a % mácsok Országos 
Kongresszusát. Teljes szolidaritásukról, . a 
proletárnők forradalmi akaratáról b iztosítják.

K ijelentjük, hogy m inden érőnkkel küz�
dünk az asszonyok sorai közé íurakodott 
ellenforradalm árok b u titó  aknam unkája el�
len, k ita itó  lelkesedéssel sorakozunk^forra -  
dalmi harcban edzett ósztályöntudatos férfi-  
testvéreink mellé és m indenre kész m unká�
val segítjük előrevinni a világforradalom  
ügyét, m ert tud juk , hogy ez az egyetlen 
u t, csak ez szabadit föl bennünket a ki-  
zsákmányolók rabszolgasága alól, m ert tu d �
ju k :  csuk a mi társadalm unkban, a szocia�
lista  társadalom ban lehetünk szabad em be�
rek és m egbecsült dolgozók!

Fölszólítjuk a Foriadalm i Korm ányzó�
tanácsot, valam int a Tanácsok Országos 
K ongresszusát, hegy a szocialista gondolat�
nak a nők fölszabadítása terén is haladék�
ta lanu l szerezzen érvényt cs sürgősen ren�
delje el, h o g y :

m inden szakm a és m inden pálya a nők 
elő tt is m cgnyitlassék, m inden szakm ában 
és m inden pályán valóban (és ne csak elv�
ben) a nőknek a férfiakkal egyenlő m unká�
ért teljesen egyenlő m unkabért . fizessenek. 
Rendelje el, hogy az összes üzemeket és 
m unkahelyeket technikailag és egészség�
ü g y i g  fölülvizsgálják. Amennyiben a beteg�
ségeket és baleseteket okozó köiülm ényeket 
gyökeresen nem orvosolhatják, talá ljanak  
m ódot eZen karos üzemek m égsz «hitelesére. 
Ezek ellenőrzésére fölügyclőrők, valam int 
üzemi orvosok alkalm azandók.

T iltsák  meg teljesen a gyermekek kenyér-  
kereső m unkájá t, akár földm iveltsben, akár 
iparban, vagy bárhol.

Rendeljék el, hogy m inden gyermek 14 
éves koráig általános oktatásban, 14 éves 
korától 18 éves koráig elméleti és gyakor�
lati szakoktatásban, szellemi és testi erejé�
nek fejlesztésében részesüljön. Szüntessék 
meg a leányok és fiuk külön ok tatását. Fiuk 
és 'leányok  az összes isko lá iban  és szak�
m ákban együ tt tanu ljanak , hogy a közös 
m unkát m egszokva, • egyenlő ism ereteket 
szerezve, könnyebben érthessék m eg egy�
m ást fölnőtt korukban.

R m deljék  el, hogy a házasság m egköté�
sének form aságait a legegyszerűbbé tegyék.

K öveteljük, hogy a házasulandók m ind�
egyike orvosi bízói.yitvánnyal igazolja, hogy 
nem szenved semmiféle fei tőző vagy örököl�
hető  betegségben.

Az anyaság funkcióját teljesítő  nő szülés 
e lő tt nyolc hé tte l, szülés u tán  nyolc hétig  
ne teljesítsen  - munkát, de teljes m unk ab tr -  
illetm ényé\ kapja . Amennyiben oivosi szem�
pontból szylés előtt m ár ham arabb vagy 
szülés u tán  tovább kím életre szorul, beteg�
nek tek in tendő és részére ezen időre is te l�
jes m unkabér járjon.

Addig, míg az u j társadalm i rendnek 
megfelelő üzemi viszonyok elegendő védel�
m et nem nyújtanak , úgy az apa, m in t az 
anya egészségének, az üzemi oivos és egész�
ségügyi m egbízott föladata a nők, különö�
sen a tei hősnők szempont jából ellenőrizni a 
m unka egészségügyi föltételeit.

Véglelenül fontos a bábaügy rendezése, 
a bábák beosztása magas fizetési kategóriába, 
a  m ár n ük ö d ő k  sürgős álképzése és a szak�
képzés tudom ányos színvonalra emelése.

A szülés ideiéi e minden nőnek egészség-  
ügyi szemponlból kifogástalan szülő o tthon 
álljon rendelkezésére, melyét még a  leg�
kisebb faluban is be lehet és be kell ren- ,. 
dezni. Éppúgy kórház is létesítendő, lehető�

leg m inden faluban am buláns rendeléssel 
és beteggondozással (dispensaire).

A szülőotthonban addig m aradhat az 
anya, amíg az orvos szükségesnek lá tja  (ál�
talánosságban két hétig). H a megfelelő csa�
ládi o tthona nincs, innen az anyaotthonba 
jusson, ahol az anya gyermekével annak 
nyolchetes koráig ápolásban és gondozásban 
részesüljön. H a a gyermek érdeke meg�
kívánja, ez az idő m eghosszabbítandó.

A szülő nő gyermekeinek és o tthonának 
gondozására szakképzett háztartási segitő -  
erők alkalm azandók m indaddig, mig a köz�
pon ti háztartások kiépítése ezt fölöslegessé 
teszi.

Sürgősen létesítsenek megfelelő számban-  
m indenhol, még a legkisebb faluban is, 
csecsemőgondozó és napközi otthonokat, 
hogy úgy a háztartási m unkában, m int 
egyéb term elő m unkában elfoglalt anyáik 
gyermekei m unkaidejük a la tt megfelelő ápo�
lásban, gondozásban és nevelésben része�
süljenek.

A terhesség könnyű elviselése érdekében 
is a leányok testnevelése egészen uj szel�
lemben történjék. A leányok testnevelése 
m a a legelhanyagoltabb terrénum ok közé 
tartozik . Már a gyermekek napközi o tth o �
naiban  szakképzett teslnevelési felügyelőnők 
alkalm azandók, akik a gyerekek iöglalkoz-  
ta líisg j a fejlődésükre szükséges mozgások 
szem pontjából irányítják . A fiuk és a leá�
nyok együttes nevelése elvén fölépülő isko�
lában term észetesen gondoskodni kell nem �
csak a fiuk, hanem  a leányok kötelező tes t�
neveléséről, úgy a tornatnnitás, m int sport -  
és szabadban űzött játékok utján . A szülői 
h ivatásra  értelm ileg és lelkileg elő kell ké�
szíteni m ind a fiukat, m ind a lányokat.

Szüntessék he. a  bordélyházakat és a  
prostitúció  rendőri ellenőrzését. Az ember�
kereskedésnek sajnálatrarnéltó áldozatait ki�
váló tan ítók  vezetése alá kell helyezni és 
anysgi term előm unkára m egtanítani.

R endeljék el, hogy aki erőszakkal kény�
szerít valam ely  nőt nemi viszonyra, az for�
radalm i tői vényszék elé állítandó.

A lányok és fiuk védelmi ko rh atá rá t a 
18. életévben állapítsák meg.

Addig is, m ig a központi háztartásokat 
az újabb építkezésüknél), illetve a meglevő 
épületek sürgős á ta lak ításánál m ár meg�
valósítják , anyag -  és energiapazarlások el�
kerülésére minél nagyobb szám ban létesít�
senek közös konyhákat, elsősorban B uda�
pesten  és a nagyobb városokban.

A szesztilalom legszigoiubb fon ta itását 
követeljük. Szeszes italok előállításával fog�
lalkozó mezőgazdasági és ipari üzem eket 
alakilsák megfelelően á t  m ás term ények, 
illetve iparcikkek előállítására.

K érjük, hogy a  háztartási m unka alól 
fölszabaduló és m ás szakképzettséggel nem 
biró nők részéi e létesítsenek pályaválasz�
tási tanácsadó irodákat és szakm unkák m eg�
tanulására szükséges intézm ényeket.

Ezeknek a kívánságoknak teljesítésével 
m egindulunk azon az utón, m ely a proletár�
nőt és gyerm ekeit a szó igaz értelm ében 
emberi színvonalra emeli és a proletárférfi�
nak egyenlő jogú, együttérző, forradalmi 
elszántságu m unkatársává teszi.

K ívánságaink sürgős m egvalósításához és 
keresztülviteléhez követeljük úgy a Forra�
dalmi Korm ányzótanácstól, m in t a Tanácsok 
Országos Kongresszusától, hogy m inden 
szervező és végrehajtó  m unkába, munkás-  
és katonatanácsokba és intéző bizottságokba 
szám arányuknak megfelelően nőket-  is von�
janak be.

A postás közellátásról.*
A postás- társadalom immár 4 hónapja a leg�

nagyobb türelemmel várja azon bajok és lcfpzclt 
sérelmek szanálását, amelyek megállapítására 
és megszüntetésére az országos postás köz�
ellátási hivatal autonóm hatáskörrel megbízást 
kapott.

* A mai naptál kezdve Állandó rovatot tartunk fenn 
a postás közellátási hivatal fülledt levegőjének szellőz �
tetése  és íelfrissilóse céljából, amelyhez szaktárcáink 
•zivos tám ogatását kérjük. A szerkesztő.

A POSTÁS felkarolta azokat a régi k. u. k. szellemtől való meg-  és olyan postakezelési egyszerűsít* -  gondjainak felvetésére. A követelés
javaslatokat, kezdeményezéseket, szabadítasz volt. A javaslatok kö -  sek szerepeltek, melyek m unka -  jellegű közleményt teljes terje -
melyeknek céljuk a postai szolgá-  zött a hatáskör leadása, az impro -  m egtakarítást eredményeztek. A lap delmében bem utatjuk,
la t újjászervezése, ésszerűsítése, a duktív  m unkakörök megszüntetése lehetőséget nyújto tt a  nődolgozók
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Mi a Mzalmitestületek föladata?
Az O. P . Sz. ideiglenes alapszabályaiban 

a  hivatalok bizalmi testü letéinek (egyénei-  
nek) hatásköre csak nagyon halványan volt 
körvonalozva. Ennek tudható  be, hogy 
bizalm itcstiileteink igen sok esetben nem 
ism erték fel valódi h ivatásukat s túlbuzgó�
ságukban vagy tú lkapásokra ragadták m a�
gukat, vagy pedig — ami ta lán  még rosz-  
szabb — egyáltalán nem viselték szivükön 
a személyzet érdekeit.

Nem tudom eléggé a szakszervezet vezető�
ségének figyelmébe ajánlani ennek a kér�
désnek nagy fontosságát és kérem , hogy a 
Toizalmitéstületek hatáskörét sürgősen álla�
p ítsa  meg és az t a legcélszerűbb módon 
publikálja. Tudják meg egyrészt a bizalmi 
testü le tek , hogy meddig terjed  a ha tás�
körük, m ásrészt a szervezeti életben még 
teljesen jára tlan  szem élyzet is legyen tisz�
tában  azzal, hogy m ily term észetű ügyek�
ben fordulhat bizalmi szaktársához.

, Sok visszásságnak vágná el ezzel az ú tjá t  
és  végié igy ^volna elérhető az, hogy a 
bizalmi testü le tek  igazi h iu a lá su k n a k  szen�
te lhetnék  m unkájukat s nem kellene m in�
den idejüknek és energiájuknak apró, egyéni 
kérdések, de nem az összesség érdekeit elő�
mozdító ügyek elintézésében kimerülni.

A következőkben a vázla tá t adom annak, 
ahogy egy bizalm itestü let működési hatás�
körét elképzelem. A váz la tá t, m ert a rész�
le tek  m egvitatására sajnos hely nincsen.

M indenekelőtt tisz tában  kell lennünk az�
zal, hogy a b izalm itestü let (egyén), ki a 

’ szem élyzet bizalm ának exponense: összekötő  
szera,.'egyrészt a  szem élyzet és a szakszer�
vezet, m ásrészt a személyzet és a h ivatal -  

- vezetőség között. Előbbi u tasítása it a sze�
m élyzettel közli és azt végrehajtja, utóbbi 
rendelkezéseit a személyzet • anyagi és er�
kölcsi érdekeinek, megvédése szem pontjából 

e llen ő rz i.
Éhez képest a  b izalm itéstü let 

-  1. megvédi a  szem élyzet összes jogos ér�
d e k e it ,
• Nehogy a~«munka korszaka»,- a «dolgozók 
társadalm a» üres frázis m aradjon, hanem  
hogy az meg.U> v la l6 s » l jo » * u > .> <> »
' 2. ellenőrzi a szem élyzetet, vájjon a 
m unkaidő pontos és lelkiismeretes kihasz�
nálásával tel jesiti - e azt a m unkát, melynek 
elvégzésére bér fejében alkalm azták.

; Hogy ezen m unkájá t minél eredményeseb�
ben  végezhesse,

'  3. legyen jogában a bizalm itestületnek 
apróbb fegyelmi vétségek fölmerülése ese�
tén  eskü d tszékké  á talakulni és m int ilyen, a 
hanyagok fele tt elsősorban Ítélkezni. Magá�
tó l  értetődik, hogy súlyosabb fegyelmi vét�
ségek (sikkasztás, lopás, stb .) tárgyalása nem 
tartozhatok hatáskörébe.

‘ .Ugyancsak ezek az esküdtszékek, amennyi�
ben  a  szaktársak erre fölkérik, Ítélkez�
nek a tisztviselők között felm erült becsület�
be li ügyekben. I t t  is kivéve a súlyosabb 
ese teket (rágalmazás, elcsábítás, stb.).-

Természetes, hogy az Íté let a fél k íván�
ságára  a szakszervezethez legyen fölterjeszt�
hető  felülbirálat céljából. .

4. Amennyiben a személyi ivekben a minő�
sítések bejegyzése továbbra is fennm arad : 
a  bejegyzések —  a  személyzet érdekeit 
megóvandó — történjenek a  bizalm ites�
tü le tek  közreműködésével.

5. Kapcsolódjék bele a b izalm itestü let a 
nép -  és közalkalm azott nevelés nagy hord�
erejű  szolgálatába is olyképen, hogy a hiva�
ta l  m unkakörének, az abban alkalm azható 
reformoknak, esetleg a h ivatali alkalm azot�
ta k  tanácsa á lta l rendezett előadások, v iták  
anyagának megbeszélésére időnkint össze�
jövete lt tartson.

Végül van még nehány szavam  a bizalmi 
tes tü le tekhez : Helyezzék a legnagyobb sú ly t 
arra, hogy eljárásaikkal erkölcsi tek in té ly t 
biztosítsanak m aguknak. Építsék ki testü -  
le tü k e t oly szervvé, m ely a szerzett er�
kölcsi tekintélynél fogva is sú ly t tu d  adni 
fellépésüknek.

Enélkül a bizalm itestü let is csak az a 
•cifra szánkó m arad, am elyikbe nem tudunk 
lovat befogni. .R o tten berg  E rv in .

K ISEBB KÖZLEMÉNYEK.
I$c a A’örös Hadseregbe! A román bojárok 

m ég o sztá ly iu d a tla n  serege m élyen gázolt a 
m agyar Tanácsköztársaság vetésébe. E rőtel�
jes visszhang keletkézett erre: izmos mun -  
kásvállakra kerü lt a fegyver s a proletár -  
ököl összeszorult cs fölem elkedett, hogy a 
hitvány árulók közé is sú jtva a m aga te s tté  
és vérré  v á lt eszményét, a  Tanácsköztársa -  
got megvédje. S m ikor e kemény ököl le�
sú jto tt, m agyar - gazokat is ta lá lt és m orzsolt 
össze. Sunyi ellenforradalm árok já rtak  az 
idegen ' támadósereggcl, akik azt, h itték , a 
p ro le tárd ik ta tú ra  ereje csökkent s ők visz-  
szaállithatják  népnyuzó uralm ukat. De saját 
testükön érezték, hogy az igazi Vörös H ad�
sereg re tten thete tlen  s m egtudja és mégis 
fogja védeni a proletárok hata lm át. M ill ió k ,  
kevesekért m á r  nem  fognak ebbén a z  ország �
ban é ln i, do lgozn i és vere jtékezn i soh a , soha  
tö b b é i

A foíállitandó postásproletárezredbe nagy 
szám ban jelentkeznek szaktársaink. Lelkes 
hangulatban  készülődnek a jövendő meg�
védésére, m ert bizony mi, postások, voltunk 
a legkiuzsorázottabb közalkalm azottak. 
N ekünk van  a legtöbb okunk gyűlölni a 
régi reindet, \ hiszen, ogy a kapitalizm us 
minél olcsóbban bon olitsa le a m aga 
üzleteit, garasos ára vo lt m unkánknak és 
hogy a kapitalistaállam  minél több haszon�
hoz ju th asso n ,. a garasos árakból befolyt 
jövedelemből a legnyom orultabb éhbért és 
«tüpénit» fizetett a végsőkig fokozott m un�
kánkért. H evítsen bennünket a k a p ita lis ta �
á lla m  ellen felgyülem lett m inden keserűség, 
hogyha a postásproletárezred szilárd lép�
tekkel," kemény akara tta l és a  győzelem 
rendíthetetlen  hitével tüzbe megy, m éltó 
társa  legyen a többi proletárezrednek. Mert 
csak ezzel akadályozhatjuk meg, hogy a 
magunk és nőszaktársaink nyom orúságának, 
rabszolgaságának és kiuzsorázásának, csalá�
dunk m indén szenvedésének és nélkülözésé�
nek keserű kora visszatérhessen. És ha ezért 
v é rt kell áldoznunk, ez krisztusi áldozat 
lesz, m elyből csak áldás fog fakadni.
•y/A  proletárforrftdalom ^megmentésére a for�
radalmi korm ányzótanács mozgósította a 
proletársfigot, lépjünk be tehá t m indnyájan, 
egytől- egyik a  postásproletárezredbe!

*  ,

Rendelet. M indazok a  proletárokul akik 
katonái szolgálatra bevonulnak, e szolgála�
tuk  egész ideje a la tt nem csupán a katonai 
zsoldot kapják  meg, hanem  azonfölül rendes 
m unkabéreiket is. E zeket a m unkabéreket 
a  bevonultak családjainak vagy m aguknak 
a  bevonultaknak fizetik ki a gyári m un�
kástanácsok u tján . : A  F o rra d a lm i K o r �
m á n yzó ta n á cs .

. Értesítés. Az 0 . P . Sz. végrehajtóbizott�
ságának valam ennyi férfitagja a Vörös 
hadseregbe lépett s a  pro letárhaza irán t 
tartozó kötelességnek o tt, ahova a proletár�
hadsereg vezetése á llítja , acélos ak ara tta l s 
rendíthetetlen  h ittel küzd a végső győze�
lemért. Amikor ezt közöljük t. ázaktársaink -  
kal, je len tjük  az t is, hogy a szakszervezet 
vezetését, irányítását nő -  és rokkant szak�
társaink ve tték  á t, akik ugyanolyan buzgó 
kötelességtudással és serény igyekezettel 
s ugyanolyan szellemben szolgálják a katona -  
szaktiársaink helyett is a postástársadalom  
nagy és szent ügyét. E z  a  harc lesz a  vég ső . . .  
csendül még fülünkbe szaktársaink m ájus 
elseji dala s ennek a harcnak végén főnix-  
m adárként, fog újjáéledni a  m egválto tt em�
beriség 1

*

Helyreigazítás. Lapunk 2—3- ik szám ában 
a  I I .  jegyzőkönyvi kivonatban H a lá sz  H en�
rik e lv társunkra vonatkozó téves közlemé�
nyünket kérésére oda m ódosítjuk, hogy H a�
lász elvtárs annak idején nem védő szavakat 
m ondott, hanem vádló szavakat in tézett az 
összbizalmi testülethez. Továbbá nem á llt 
el a szótól, hanem  az elnöklő elvtárs meg�
vonta tőle a szót, m ert a neki „szólásra en�
gedélyezett ö t perc elm últ.

~A bizalm i testü letek  figyelmébe. A szak�
szervezet nagy anyagi áldozatokkal tarcja fenn 
hetilapját A  Postás-1, amelynek az a hivatása, 
hogy a postásérdekek igaz szolgálásával szak�
társaink szociális öntudatát és szolidaritását 
felébressze, kifejlessze s amennyiben tere engedi 
műveltségűkbe szociális tartalmat vigyen. Ezen 
feladatának természetesen csak tíjgy fog meg�
felelni A P ostás, ha különösen a bizalmi testületek 
súlyt helyeznek arra, hogy az A  P ostás-nak a 
hivatalhoz juttatott számait olvassák és elolvas�
tatják. Mert ha a bizalmi testületek és szak-  
társaink nem kisérik figyelemmel hetenként meg�
jelenő lapunkat, nemcsak . az események 
ismeretében maradnak el, hanem a lap sem fogja 
hivatását betölthetni.
; Sajnos, a papirhiány lehetetlenné teszi, hogy 
az A  P o stá s-1 olyan példányszámban nyomat�
hassa a szakszervezet, hogy abból minden egyes 
szaktársunknak jusson egyLegy. Éppen azért 
különös feladat háramlik a bizalmi testületekre 
a lap átvétele-  és szétosztásában is. Állandó a 
panasz, hogy az A  P o stá s-1 nem látja senki, nem 
kapja senki kézhez. Igen kérjük a bizalmi 
testületeket és egyéneket, hogy jövőben kisérjék 
figyelemmel a lap megérkezését, mely hetenként 
vasárnap vagy hétfőn esedékes s azokat a szak-  
szervezet nevében vegyék magukhoz és oly�
módon osszák szét, hogy minden osztálynak, 
csoportnak, túrnak, kirendeltségnek stbinek jus�
son belőle. Ha a bizalmi testületek ebben a 
tekintetben is megteszik a magukét, akkor 
reméljük, a jövőben nem lesz panasz.

E gyébkén t a lap  esetleges elm aradását m in -  
deniíor a kü lfö ld i h irlaph iva ta lnál (V I . kér., 
Szerecsen-ulca 7—9. I I I .  em .) rek lam álják.

Hogyan szólítsuk egymást í A  P ostás 1. szá�
mában már megemlékeztünk erről s azt mond�
tuk, hogy a hivatali megszólításnak az a helyes 
módja, hogy a megszólított vezetéknevéhez a 
•szaktársD  szót fűzzük, például Fekete szaktárs.

A forradalmi kormányzótanács egyik legelső 
rendelete volt az, amelyben a címeket eltörölte 
és ennek a rendeletnek a szelleméből folyik, 
hogy a munkatársak ne urazzák egymást. Sajnos, 
essen a téren keveset haladtunk. Unos- untig 
hallhatjuk, hogy az érintkezésben', nem tud 
meghonosülni, az az öntudatos forma, amely 
megadja a tiszteletet annak, akinek az jár oly�
módon, hogy ezzel nem alázza meg magát sem 
az illető. Ezen a téren különösen a magasabb 
megbízatást betöltő szaktársainkra hárul az a 
kötelesség, hogyha az alárendelt munkakört be�
töltő szakitársaink nem tudnak kivetkőzni a 
királyság ezen rangos hagyományából, követel�
jék meg tőlük, hogy a különféle és már meg�
szüntetett rangjelzést az «ur» hozzátevésével 
ne alkalmazzák, hanem szólítsák őket és egy�
mást úgy, amint az Öntudatos munkatársakhoz
illik.

»

A szakszervezetek m últjáról, az uj tá rsa �
dalom ban való elhelyezkedéséről, feladatai�
ról sok szó esett az elm últ napokban, sok 
cikket o lvashattunk a lapokban. . V oltak, 
akik igen lekicsinyelték m unkájá t a m últ�
ban ; vo ltak , akik m inden jelentőségétől 
meg akarták  fosztani s élelm iszerjegyeket 
kiosztó h ivata llá  akarják  átszervezni; vol�
tak , akik a  bürokrácia m elegágyának lá ttá k  
a szakszervezeteket. Szóval sok gáncsot és 
rosszat ha llo ttunk  és olvastunk a szakszer, 
vezetékről! É s csodálatos, ezek a  rossz 
szakszervezetek és a  b ü r o k r a t ik u s  s z a k s z e r �
v e z e ti  é le t v o l t  a z  a z  isk o la , a h o l ö n ze tle n  
és m in d e n  á ld o z a t r a  k é sz  ta n í tó k ,  a  s z a k -  
s z e r v e z e t i  v e ze tő k , n e h éz , f á r a d s á g o s  é s  k i �
t a r tó  m u n k á v a l  n e v e lté k  a  m u n k á s s á g o t  s  
te tté k  k ép essé  a  p r o le tá r d ik ta tú r a  é r e t t  és  
e re d m é n y e s  g y a k o r lá s á r a .  Bizony, könnyű a  
pro letárd ik tatú rában  diktálni, mikor a szak -  
szervezetek nevelte tömeg fedezi vére hu l�
lásával, élete áldozásával a p ro le tárd ik ta�
tú rá t!  Az a töm eg, am ely nyögte és szen�
ved te  a közel ö t éves háború m inden pok -  
los borzalm át és senyvesztö nyom orúságát 
a fronton és itthon . Ne legyetek hálátlanok, 
de becsüljétek meg a szakszervezetek m un -

A lap 3. oldala a mozgalmi, tá r -  m unkahelyükön betöltött szerepű -  ezekből a  ma is időszerű bizalmi-  rű feladatokkal foglalkozott, fel-
sadalm i élettel foglalkozott. Igye-  két, feladatukat, kötelességeiket és feladatokat. „Kisebb közlemények” használva a  szakszervezeti" sajtó
kezeit segítséget nyújtani a bizal-  jogaikat. Nem nehéz felismerni rovata a  napi kérdésekkel, idősze-  oktató, nevelő és mozgósító erejét,
m iak m unkájához, bem utatva a

1919. május 11.
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1919. julius 21- én vén E ufópa proletár -  
m illióinak szive egy gondolatért fog dob�
banni, agyának m inden gondolata egy esz�
m éért fog tüzeln i, forradalm i ak ara ta  «igy 
lendületben fog egyesülni. Ezen a  napon az 
olasz, a  francia, az angol, a  svájci, a  hol�
land i, »a  svéd m unkások, postások, vasu ta�
sok és közalkalm azottak leteszik m unkaszer�
szám ukat, azért, hogy az ezt kővető csöndben 
jó! m eghallják vétójukat az im perialista béke-  
konferencia zsákm ányéhes tőkés Urai. H iába 
rendeztek a «győztes» kap ita listák  a  nagy 
francia forradalom  születése nap ján , julius 
14- én diadalünnepet, ugylehet, hogy saját 
to rju k a t ü lték  akkor. H iába takaróztak  a 
nagy  francia forradalom  em lékeibe, hiába 
.gyújto tták  olcsó görögtüzek lángjait, h iába 
hangozta tták  nacionalista frázisok kopott 
szólam ait, az ön tudatra  ébredt rabszolgákat 
■nem lehet m ár mindezekkel félrevezetni.

. Á i  ellenforradalom hullám ai im m ár elcsen�
desültek, azonban a postásság mégsem térhet 
napirendre fölötte. M egtörtént az, am it nem is 
gondoltunk, hogy m eg tö rtén h e t: akad tak  kö�
zö ttü n k  árulók, akik várták , akik örültek  az 
ellenforradalm i szikra fellobbanásának sak ik  
sa jnálták , fá jla lták , hogy ez t a szikrát el�
taposták . Az intéző - bizottság junius hó 
28- án foglalkozott ezzel az üggyel és egy�
értelm ű volt haragos felháborodásük ezen 
eltévelyedett szaktársaink áruló m agavise�
le té  fölött. Az intéző - bizottság; ezen ülésén 
egyhangúlag a következő határozato t hoz ta : 

«A Magyarországi Posta, Táviró és T áv�
beszélő M unkások Szakszervezete a tanács-  
köztársaság, a  pro letárállam  m egdöntését 
célzó ellenforradalm i törekvéseket és akció�
k a t  a legélesebben és a  leghatározottabban 
ká rhoz ta tja  és elitéli. Nem  vállal semmiféle 
form ában szolidaritást azokkal a lelketlen, 
gonosz egységbontókkal, akik a belső for�
rongásnak, a testvérharcnak, az anarchiáig 
fokozódó zavargások előidézése árán  is az 

.őszintén u tá lt  kap ita lis ta  uralom  vissza�
állítására, a  dolgozó m unkások letörésére, 
leigázására tö rtek .

. Nem  tek in tjük  testvérünknek, m unka�
társunknak  azokat, flem dolgozunk együ tt 
azokkal, akik a proletáruralom  m egdönté�
sére irányuló törekvések hívei, előm ozdító i! 
M ajd vigyázunk, akad iak - e még közöttünk 
olyanok, akik a krajcáros m unkabérek, a 
végenélküli h ivatali lekötöttség, kiuzsorázás 
é sa le tip ro m , legázolom dicstelen korszakát 
óhajtják  visszaállítani. H a akadnak ilyenek, 
ezeknek a postától pusztulni k e ll; ezekkel 
nem fogunk együ tt dolgozni 1

Vörös sportünnepély a  postás sporttelepen.
Régi sportegyesületünk, m ely m ár mint a 
szakszervezetünk. «Sportcsoportja» működik, 
m ájus 1- én szépen sikerült vörös sportünne�
pély t rendezett.

Az ünnepély keretén  belül lezajlott az
úgynevezett «P o s tá s  serlegm érközés», melyért: 
a  62, 70, 72 és 42- es hivatal labdarugó csa�
p a ta i küzdöttek . Győzött a 72- es h ivatal 
csapata. Az atlé tikai számokban feltűn t Jelen  
kar társ a 100 m éteres versenyfutásban elért 
13 m p - es idejével és a  távolugrásban elért 
5*34 m. eredm ényével. R a b a y  pedig az 1000 
m éteres futásban 3 32 % idejével.

Sportegyesületünkre, melynek m ár a labda�
rugó, atlétikai, to rna -  és vivóosztátyon kivü 
m egalakult a tu r i s z t ik a i . o sztá lya  is, a»ná 
inkább is fel kell hívnunk szaktársaink figyel�
m ét, m ert u tóbbi sportágat öreg és f ia ta , 
erős és gyenge szervezetű férfi-  és nőkart ár�
társaink  egyaránt űzhetik. Töm örüljünk te �
h á t a sportegyesületünk újonnan k ibonto tt 
zászlaja alá. Belépések főposta  I — 5 alá írás�
ban  jelentendők. •

Szakszervezeti hírek. 
m e g h í v ó .

A  Magyarországi Posta, Táviró és T áv -  
leszélö Munkások Szakszervezete /. i .  ju l iu s  

íó 19-én  d . e. 9 — 1 órá ig  és d . u . 4— 7 óráig  

a  régi k ép v ise lő h á zb a n  (V III., Sándor- utca)

' országos közgyűlést tart,
am elynek tárgysorozata a  következő :

1. Elnöki bejelentések.
2. Az ügyrend m egállapítása.
3. Az alapszabályok letárgyalása.
4. A  végrehajtó - bizottság m egválasztása.
5. Indítványok.

Felkérjük szaktársainkat, hogy az újonnan 
válasz to tt bizalm iak névjegyzékét a jegyző�
könyvvel együ tt azonnal m utassák be a szak -  
szervezet elnökségénél a bizalmi- igazolványok 
(iá llitta tása  végett, m ert az országos köz�
gyűlésen csak a  bizalmiak és csak az újon�
nan kiállított igazolvánnyal vehetnek részt.

A  vidéki kü ldö ttek  a választási jegyző�
könyvet hozzák m agukkal.

Vidéki szaktársainkat pedig arra  Is kérjük, 
hogy a bizalm i- küldöttek bejelentésével kap�
csolatosan táv iró  vagy telefon u tján  sürgősen 
jelezzék k ik ü ld ö tte ik  szá m á t, m ert csak abban 
az esetben tud  az elnökség elhelyezésükről 
gondoskodni, h a  az érkezők szám áról leg�
később 16- áig értesítést kap.

Az Önálló p ostásszak szervezet.
Az A  P o s tá s  6. szám ában h irt ad tunk  

m ár az intéző bizottság azon határozatáról, 
m elyszerint a Postásszakszervezet a Köz-  
a lkalm azottak Országos Szövetségéből f. é. 
junius 1- óvel kiválik és m in t a  M agyaror�
szági posta, táv h ó  és távbeszélő m unkások 
szakszervezete önállóan fogja fo ly tatn i m ű�
ködését.

A határozat alapján m egindult tárgyalá�
sok im m ár befejeződtek s örömmel közöljük 

szaktársainkkal, hogy a M a g y a r o r s z á g i  S za k �

s z e r v e z e t i  T a n á c s  s z a k s z e r v e z e tü n k e t ö n á lló �

n a k  e lism e r te  s  ta g ja i  s o r á b a  ik ta tta .

A m agyarországi postások szakszervezete 
fejlődésének egy újabb korszakát kezdi most 
meg. Hisszük és rem éljük, hogy Szaktár�
saink teljes odaadással fogják saját szak-  
szervezetüket tám ogatni s további kiépü�
lése feltételeinek megszerzésében egyet�
értéssel, szilárd k itartással fogják a m inden�
kori vezetőséget tám ogatni, hiszen m indezt 
sa já t érdekképviseletükért teszik.

A szakszervezet alapszabályai m unkában 
vannak és ezen m unkálat mielőbb, remél�
hetőleg m ár a következő héten* befejezést 
nyer.

Minden csütörtökön délután 4— 7 óráig 

szakszervezeti nap van!

Sportcsoportunk közli szaktársainkkal, hogy 
sportcélokra a  szakszervezet épületében 
(Városligeti Fasor 2/b) kényelmes helyiséget 
k ap o tt s m inden postás testnevelésre és 
edzésre vonatkozó bejelentések a  jövőben 
ide küldendők.

A postam esterek és postam esteri alkal�
m azottak bérrendezése a m egoldást váró  
kérdések között a legsürgősebbek közé ta r �
tozik. Sok évtizedes m ulasztás jóvátételérő 
lévén szó, az ügy annyira bonyolult, hogy 
a  m inden jogos igényt kielégítő megoldás 
m ár eddig is sok fejtörést okozott az ille�
tékes tényezőknek. A kérdés huzam osabb 
idő ó ta állandóan napirenden van és a  vég-

A Szakszervezeti Tanács postás tagjai. Az
a körülm ény, hogy a Szakszervezeti Tanács 
íivatalosan elism erte a Magyarországi Posta, 
'áviró és Távbeszélő Munkások. Szakszer�

vezetét, szükségessé te tte , hogy a Tanács�
o n  való képviseltetésről gondoskodás tör�
ténjék. A v ég rehajtó - b izo ttság  a  Szakszer�
vezeti Tanácsba B erden ich  Ernő, R o m á n y i  
M argit, L ojkou ics  Dániel és K e n y e re s  Árpád 
elv társakat delegálta. Ilym ódon a m agyar -  
országi szakszervezetek legfelsőbb fórum án 
a magyarországi postásság is ak tiv  rész t 
vehet.

Vidéki szaktársaink a  legsürgősebben kö�
zöljék, hány bizalmit küldenek a  közgyű�
lésre t

Ü Z E N E T E K .
A rendkívül nagy Bzámb&n beérkező panaszos 

tárgyú éa felvilágosítást kérő levelek egyenkénti el�
intézése oly nagy mérvű anyagi és munkaeröbeli 
szolgáltatást jelentene, amely nem áll arányban szak- 
szervezetünknek e célra rendelkezésre állé erejével.

A beérkező panaszokat, kérdéseket csoportosítva, 
e rovatban fogja a szakszervezet elintézni; a köz- 
érdeküeket díjtalanul, a magánjellegüeket a jóléti 
alapra előzetesen beküldendő egy korona ellenében.

Enélkül beérkező magánjellegű megkeresések nem 
vétetnek figyelembe.

Kérjük e rovatot igénybevevő szaktársainkat, bogy
kérdéseiket világos, rövid iogalmazásban, ténlával 
és olvashatóan Írva közöljék. A kérdések beérkezé�
sük sorrendjében lesznek elintézve, azért a válasz 
esetleges késésénél a sürgetéstől tekintsenek eL 

Névtelen levelekre választ nem adunk! 
Munkatársainkat pedig arra kérjük, hogy a lapnak 

szánt közleményeiket csak a papiros egyik oldalára 
és tént&val legyenek szívesek imi.

A végrehajtóbizettság felhívja az ö s s z e s  v id é k i  
k ö rz e te k e t, bogy a taglétszám nyilvántartására, 
szükséges pontos adatok összegyűjtése céljából hala-- 
déktalanul állítsák össze a taglétszám kimutatást, név, 
állomáshely, belépés időpontjának megjelölésével; a 
helyi körzetek kerületi körzetük közbejöttével jut�
tassák azt el sürgősen az O. P. Sz.-be.

A  b iz a lm ia k a t konkrét] eset tárgyalása kap�
csán felhívja a szervezet,* hogy a vállalt tisztségek�
nek a mostani komoly idők megkövetelte odaadással 
tegyen mindenki eleget. Lévén e tisztség vállalása 
erkölcsi kötelesség, arról való lemondást a szervezet 
megfelelő nyomós okok nélkül tudomásul nem vesz. 
Világosítsák fel ott,- ahol annak a szüksége fenn�
forog, a tagokat arról, hogy a bizalmi egyéneket, 
fáradsággal és erkölcsi felelősséggel járó tisztségük 

'betöltésében támogatni valamennyi szaktársnak úgy 
önmaga, mint az üsszeség szempontjából egyaránt 
eminens érdeke és erkölcsi kötelessége.

N ém et A. Körmend, F ü r  L. Sopron, Rum m er ö . 
Budapest, U. 1. Kalocsa, B erger K., F ischer S., 
Fehér J., Bázel I., R a d its  I., T arkőy  M., Lukáchovich  
L, F á i B. Szőke A., L ovayhy  O., E hrlich  A., Dobay- 
B., B edö  K., Szász 1. Budapest, Sünön J. Szombat�
hely, F in lér  S., M aschler J. Nagykanizsa, E érin g er  
F. Budapest és mindazoknak, kiket a statusrendezés 
alkalmával sérelem ért, valamint mindazoknak, akik 
béremelés iránti kérvényüket a szakszervezet utján 
illetékes helyre juttatni kívánták (

Mivel azt már előző lapszámunkban is megírtuk, 
a statusrendezést, áz előző bizalmi képviselet meg�
hallgatásával, az előző kormány eszközölte.
. Illetékes helyen úgy a statusrendezésből, vala�
mint minden a régi rendszer uralmának idejéből 
való sérelmet és méltánytalanságot letárgyaltnak te�
kintenek, miután mindezeket egy csapással meg�
szüntette a tanácskormány akkor, amikor az április 
15-töl érvénybe lépő uj bérrendezéssel minden dol�
gozó számára jó megélhetést biztosító munkabéreket 
rendszeresített.

G a b rie lli  O., Z se m b e ra  V . B ud apest. Az
uj bérrendezés — mint múlt lapszámunkban is jer 
leztük — úgy a postamesterek, mint a postamesteri 
segédszemélyzet illetményeit is rendezi, végrehajtás- 
részletkérdései rövid időn belül tisztázást és meg�
oldást nyernek.

F. J . és V . J .  M arca li. Rokkanttanács köz�
lése szerint 11. ü. m. rendelet értelmében azok, kik 
1918 okt. 31-e előtt bocsájtattak el a hadsereg 
kötelékéből, akár felülvizsgálat során, akár más utón, 
leszerelési illetményre nem igényjogosultak.

P . G y. P a k s . Az «A Postás» 2—3-ik lapszá�
mában, mely ezidö óta remélhetőleg elvtárs kezei�
hez jutott, az események ismertetése megadja kér�
désére a választ.

Telefonszámaink:
Klnftkséfl é s  szerk esztőség  _  7 7 —7 7
Ü gyvezetők  ... ._ _ .  _  _. József 1 2 0 —« 8  
T itkárok é s  sxinh&zjegyoszt&s _  _  9 2 — 2 6
íróivá 69 —6 4
S zerk esztőség , gazd aság i h iva ta l _  5 1 —7 2

Legváltozatosabb, legtarkább a ről. Itt kapott helyet a kulturális, vezeti tagság m indjobban bővülő lapja is. Az egységes szakszerve-
lap 4. oldala volt. Apró hírei, köz-  sport, művészeti tevékenység. Az kapcsolatára. A Postás Szaksz—rve -  zetnek egySäüli .lapja a POSTÁS
leményei tájékoztatást nyújtottak a „Üzenetek” című rovatból követ-  zet megalakulásával megszűntek a volt.
hivatali és társadalm i események -  keztetni lehet a lap és a szakszer-  kari egyesületek, velük együtt azok


